ALZAKAH W

ALDAKHAL

Quarterly Periodical by General
Authority Of Zakat & Tax

ALZAKAH W ALDAKHAL

is the dominant form of indirect
consumption tax in the world

Quarterly Periodical by General Authority Of Zakat & Tax - 52th Issue- Rajeb 1438H.

Value-Added Tax

نشرة ربع سنوية تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل  -العدد ( - )52رجب  1438هـ

th Issue
45th52Issue
- Shawwal
- Rajab 1436H
1438H

نشرة ربع سنوية  -تصدر عن الهيئة العامة الزكاة والدخل

العدد الثاني والخمسون  -رجب  1438هـ

جولة الملك اآلسيوية..
شراكات استراتيجية واستثمارات ضخمة

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم
الهيئة العامة للزكاة والدخل
السدحان :التنظيم الجديد للهيئة
يمكنها من تحقيق رؤية 2030

االفتتاحية

الضرائب
غير المباشرة

د .محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

يمكن تعريف ال�ضرائب غير المبا�شرة ب�أنها ال�ضرائب التي ت�ستقطع بطريقة غير مبا�شرة
من دخل �أو من ر�أ�س مال المكلف ،وتن�صب على ا�ستعماالت الثروة مثل �ضرائب اال�ستهالك
و�ضرائب المبيعات و�ضرائب التداول وال�ضرائب الجمركية ،ومن ال�ضرائب غير المبا�شرة،
ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية وال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،وقد �أقر مجل�س الوزراء
ال�سعودي الذي انعقد برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين ،الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود حفظه اهلل ،يوم الإثنين الثاني من �شهر جمادى الأولى من هذا العام ،الموافق 30
يناير 2017م ،االتفاقية الموحدة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة لدول مجل�س التعاون الخليجي
واالتفاقية الموحدة لل�ضريبة االنتقائية لدول مجل�س التعاون الخليجي ،و�أعد مر�سوما بذلك.
وهاتان ال�ضريبتان هما الآن في مرحلة اال�ستعداد للتطبيق من قبل الهيئة العامة للزكاة
وال��دخ��ل ،و�ستعلن الهيئة التاريخ المحدد ف��ور اكتمال الإج ��راءات النظامية .وال�ضريبة
االنتقائية :هي نوع من �أن��واع ال�ضرائب غير المبا�شرة ,تفر�ض بن�سبة محددة على �سلع
محددة ,ومنها ال�سلع الم�ضرة بال�صحة ,والبيئة ,وال�سلع الكمالية ,وتح�صل على مرحلة
واح��دة ,ويتحمل عبئها الم�ستهلك النهائي .وال�سلع التي ت�شملها ال�ضريبة االنتقائية هي
منتجات التبغ بن�سبة  100في المائة على �سعر بيع التجزئة ،وم�شروبات الطاقة بن�سبة 100
في المائة على �سعر بيع التجزئة ،والم�شروبات الغازية بن�سبة  50في المائة على �سعر بيع
التجزئة .ومن ال�ضرائب غير المبا�شرة �ضريبة القيمة الم�ضافة :وهي �ضريبة يتحملها
الم�ستهلك كلما قام بال�شراء لأي �سلعة �أو خدمة معينة وتختلف ن�سبة فر�ضها بين الدول من
 5في المائة �إلى  20في المائة من ثمن ال�سلعة �أو الخدمة الم�شتراة .وفي المملكة �ستكون
ن�سبة هذه ال�ضريبة حال تطبيقها  5في المائة ،ولن يتم رفع ن�سبة �ضريبة القيمة الم�ضافة
�أكثر من  5في المائة حتى عام 2020م ح�سب ما �أكده معالي وزير المالية .ويمكن التفرقة
بين ال�ضرائب المبا�شرة وال�ضرائب غير المبا�شرة ب�أكثر من معيار ،المعيار الأول :من ناحية
العبء النهائي لل�ضريبة ،فال�ضرائب المبا�شرة هي ال�ضريبة التي يتحملها المكلف بنف�سه ،في
حين �أن ال�ضرائب غير المبا�شرة هي ال�ضريبة التي يمكن نقل عبئها من المكلف بها �إلى �أي
�شخ�ص �آخر ،والمعيار الثاني 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 االنفاق �أو اال�ستعمال.
وال�ضرائب المبا�شرة وغير المبا�شرة مرتبطتان قانونيا من حيث ال�شكل والمو�ضوع ،لكن
لكل منهما قانونهما الخا�ص ال�صادر عن ال�سلطة الت�شريعية ،كما �أن لكل منهما اختالفا في
الإجراءات والتطبيق يحدده النظام ال�صادر ،و�سيتم �إن �شاء اهلل تعالى �صدور نظام ال�ضريبة
على ال�سلع االنتقائية ونظام ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة في القريب العاجل.
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أخبار

خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بإعادة البدالت
والمكافآت لموظفي الدولة ويعفي عددا من الوزراء واألمراء
�أ� �ص��در خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان ب��ن عبدالعزيز في
1438/7/25ه �ـ عددًا من الأوامر الملكية ،كان في مقدمتها �إعادة جميع
البدالت والمكاف�آت لموظفي الدولة من مدنيين وع�سكريين و�صرف راتب
�شهرين مكاف�أة للم�شاركين الفعليين في ال�صفوف الأمامية لعمليتي (عا�صفة
الحزم ،و�إعادة الأمل) من من�سوبي وزارات (الداخلية ،والدفاع ،والحر�س
الوطني) ورئا�سة اال�ستخبارات العامة .وتقديم اختبارات الف�صل الدرا�سي
الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية �شهر رم�ضان
المبارك ،و�إن�شاء مركز با�سم (مركز الأم��ن الوطني) يرتبط تنظيمي ًا
بالديوان الملكي .و�إحداث وظيفة في الديوان الملكي با�سم (م�ست�شار الأمن
الوطني).
�أو�ضح الأمر الملكي الذي �أ�صدره خادم الحرمين ال�شريفين �أنه بعد االطالع
على ما عر�ضه �صاحب ال�سمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س
مجل�س الوزراء ورئي�س مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ب�ش�أن قرار مجل�س
الوزراء رقم ( )551بتاريخ 1437 / 12 / 25هـ الم�شار �إليه ،وما �أو�ضحه �سموه
من �أن هذا القرار �صدر في وقت �شهدت فيه �إيرادات الدولة انخفا�ض ًا حاد ًا
ب�سبب التراجع الكبير في �أ�سعار النفط الذي يمثل المورد الأ�سا�سي لإيرادات
الدولة ،و�أن مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية في �ضوء توجيهاتنا اتخذ في
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حينه العديد من ال�سيا�سات والمبادرات والبرامج لإعادة �ضبط الم�صروفات
وترتيب الأول��وي��ات ،وتوافق ذلك مع �إع��ادة النظر في ا�ستراتيجية �صندوق
اال�ستثمارات العامة وا�ستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع م�صادر
الدخل والحد من االعتماد على النفط كمورد رئي�سي لإيرادات الدولة ،ما �أ�سهم
وهلل الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المر�سومة وتح�سين �إيرادات الدولة
وتقيل�ص العجز في الموازنة العامة في �ضوء "ر�ؤية المملكة  ،"2030ويقترح
�سموه �إعادة النظر فيما ت�ضمنه قرار مجل�س الوزراء رقم ( )551بتاريخ / 25
1437 / 12هـ ب�ش�أن �إلغاء البدالت والمكاف�آت و المزايا المالية.
وحر�ص ًا منا على راحة �أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير �أ�سباب الحياة
الكريمة لهم.
وبنا ًء على مقت�ضيات الم�صلحة العامة.
�أمرنا:
�أو ًال� :إع��ادة جميع البدالت والمكاف�آت والمزايا المالية لموظفي الدولة من
مدنيين وع�سكريين الم�شار �إليها في قرار مجل�س الوزراء رقم ( )551بتاريخ
1437 / 12 / 25هـ ،التي تم �إلغا�ؤها �أو تعديلها �أو �إيقافها �إلى ما كانت عليه.
�شملت الأوامر الملكية عددًا من التعيينات و�إعفاء عدد من الوزراء وكان من
بين تلك القرارات:

خا�صا لخادم الحرمين ال�شريفين.
 تعيين الأمير �سعود بن عبدالمح�سن م�ست�شارًا ًّ تعيين الأمير عبدالعزيز بن �سلمان وزير دولة ل�ش�ؤون الطاقة. تعيين الأمير من�صور بن مقرن بن عبدالعزيز نائ ًبا لأمير منطقة ع�سيربمرتبة وزير.
 تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز �آل �سعود نائ ًبالأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.
ً
 تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف �أمينا عا ًّمابمجل�س الوزراء بمرتبة وزير.
 تعيين الأمير �سعود بن خالد بن في�صل نائ ًبا لأمير منطقة المدينة المنورة. تعيين الأمير �أحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب ًا لأمير المنطقةال�شرقية بالمرتبة الممتازة.
 تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن �آل �سعود نائ ًبا لأمير الريا�ض. تعيين الأمير فهد بن تركي نائ ًبا لأمير منطقة الق�صيم بالمرتبة الممتازة. تعيين الأمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز نائ ًبا لأمير منطقة مكةالمكرمة بالمرتبة الممتازة.
 تعيين الأمير تركي بن هذلول نائ ًبا لأمير منطقة نجران بالمنطقة الممتازة. تعيين الأمير �أحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بالمرتبةالممتازة.
 تعيين الأم�ي��ر في�صل بن فرحان بن عبداهلل الفي�صل م�ست�شا ًرا ب��وزارةالخارجية.

 تك َّليف ع�صام بن �سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية ،وت�شكيل لجنةوزاري��ة للتحقيق مع وزي��ر الخدمة المدنية خالد العرج فيما ارتكبه من
تجاوزات.
 ترقية فهد بن تركي بن عبدالعزيز �إلى رتبة فريق ،وتعيينه قائدًا للقواتالبرية.
رئي�سا للهيئة العامة للريا�ضة.
 تعيين محمد بن عبدالملك �آل ال�شيخ ًً
محافظا للهيئة العامة لال�ستثمار بمرتبة
 تعيين المهند�س �إبراهيم العمروزير.
 تعيين الدكتور عبدالرحمن العا�صمي نائ ًبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة. تعيين ماجد البواردي نائ ًبا لوزير التجارة واال�ستثمار بالمرتبة الممتازة. تعيين المهند�س طارق الفار�س نائ ًبا لوزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية بالمرتبةالممتازة.
 تعيين المهند�س من�صور العنزي نائ ًبا لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبةالممتازة.
 تعيين المهند�س �سعد بن عبدالعزيز نائ ًبا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة. ُتنهى خدمة الفريق الأول الركن يو�سف بن علي الإدري�سي نائب رئي�ساال�ستخبارات العامة.
 تعيين الدكتور نا�صر الداوود م�ست�شا ًرا في الديوان الملكي.ً
محافظا للم�ؤ�س�سة العامة
 تعيين المهند�س علي بن عبدالرحمن الحازميلتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.
 تعيين �أحمد بن عبدالعزيز الحقابي مدي ًرا عا ًّما للجمارك بالمرتبة الممتازة. تعيين د .غ�سان بن �أحمد ال�سليمان م�ست�شا ًرا في وزارة اال�ستثمار بالمرتبةالممتازة.
 ا�ستحداث وظيفة م�ست�شار الأمن الوطني بالديوان الملكي. تعيين الدكتور محمد العوهلي مدي ًرا لجامعة الملك في�صل.إعفاء عدد من األمراء والوزراء

 �إعفاء �أمير منطقة حائل من من�صبة ،وتعيين الأمير عبدالعزيز بن �سعد�أمي ًرا لمنطقة حائل بمرتبة وزير.
 �إعفاء �أمير منطقة الباحة من من�صبه ،وتعي َّين الأمير ح�سام بن �سعود بنعبدالعزيز �آل �سعود بمرتبة وزير.
 �إعفاء الأمير م�شعل بن عبداهلل بن م�ساعد �أمير منطقة الحدود ال�شماليةمن من�صبه وتعيين الأمير في�صل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمي ًرا
لمنطقة الحدود ال�شمالية.
 �إعفاء محمد بن �إبراهيم ال�سويل وزير االت�صاالت من من�صبه ،وتعيينالمهند�س عبداهلل بن عامر ال�سواحة بد ًال منه.
 �إعفاء خالد بن عبداهلل العرج وزير الخدمة المدنية من من�صبه. �إعفاء الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعالم من من�صبه ،وتعيينالدكتور عواد العواد وزي ًرا للثقافة والإعالم.
 �إعفاء الأمير عبداهلل بن في�صل بن تركي �آل �سعود �سفير المملكة لدىالواليات المتحدة الأمريكية ،وتعيين بد ًال منه الأمير خالد بن �سلمان بن
عبدالعزيز.
 �إعفاء الأمير عبداهلل بن م�ساعد بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة. �إعفاء قائد القوات البرية من من�صبه ،وتعيينه م�ست�شا ًرا بمكتب �سمو وزيرالدفاع.
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تغطية

جولة خادم الحرمين الشريفين في آسيا
نجاحات مبهرة وشراكات استراتيجية واستثمارات ضخمة
جناحات متتالية حققتها جولة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز اآلسيوية لكل
من مملكة ماليزيا ،واجلمهورية اإلندونيسية ،وسلطنة بروناي ،واليابان ،وجمهورية الصني الشعبية)،
وأول مؤشرات جناح اجلولة عقد العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أكرب االقتصادات العاملية
التي تتمثل يف كل من الصني واليابان وماليزيا.
اتفاقية للتكرير والبتروكيماويات

ب��د�أت جولة خ��ادم الحرمين ال�شريفين الميمونة بزيارة مملكة ماليزيا في
 29جمادى الأول��ى 1438ه �ـ .و�شهدت الزيارة توقيع �أرب��ع مذكرات تفاهم بين
حكومتي المملكة ومملكة اتحاد ماليزيا في ح�ضور خادم الحرمين ال�شريفين
ودولة رئي�س وزراء ماليزيا ،محمد نجيب عبدالرزاق في ق�صر رئي�س الوزراء
الماليزي بالعا�صمة الماليزية كوااللمبور.تعلقت مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون
في المجال التجاري واال�ستثماري .و�شملت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في
مجال العمل والموارد الب�شرية� .أما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت حول التعاون
في المجال العلمي والتعليم .وعنيت مذكرة التفاهم الرابعة بالتعاون بين وكالة
الأنباء ال�سعودية ،ووكالة الأنباء الماليزية.
وخالل الزيارة �شرف خادم الحرمين ال�شريفين حفل جامعة مااليا بمنا�سبة
منحه  -حفظه اهلل  -درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب ،تقدير ًا من الجامعة
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لجهوده و�إ�سهاماته في خدمة العلم والأمة الإن�سانية.
و�شهد خ��ادم الحرمين ال�شريفين ودول��ة رئي�س ال��وزراء الماليزي حفل توقيع
اتفاقية م�شروع م�شترك لمجمع للتكرير والبتروكيماويات بين "�أرامكو ال�سعودية"
و"بترونا�س" الماليزية ،والم�شروع يمثل حلقة �إ�ضافية في �سل�سلة التعاون الوثيق
والم�ستمر بين المملكة ومملكة ماليزيا ال�شقيقة .وجاءت االتفاقية لتمثل ركن ًا
�إ�ضافي ًا من �أركان التعاون االقت�صادي الوثيق والمتنامي بين البلدين ،ولترتقي
به �إل��ى �آف��اق جديدة من زي��ادة اال�ستثمارات في �صناعة الطاقة ،وف��ق "ر�ؤية
المملكة  ،"2030وا�ستراتيجية المملكة الرامية �إلى التو�سع في م�شروعات التكرير
والتوزيع والبتروكيميائيات بما يحقق �أكبر قيمة م�ضافة من �صادرات المملكة
النفطية ،وال�سعي للتو�سع في الأ�سواق العالمية ،ومن �ضمنها الأ�سواق الواعدة في
جنوب �شرق �آ�سيا ومنها ماليزيا ،التي نطمح �أن تكون من�صة للو�صول �إلى �أ�سواق
�شرق �آ�سيا.

اتفاقيات بمليارات الرياالت

توجه خادم الحرمين ال�شريفين �إلى �إندوني�سيا في  2جمادى الآخرة  1438هـ،
وبح�ضوره ــ �أيده اهلل ـــ وفخامة الرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا،
تم التوقيع على �إع�لان م�شترك ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي
المملكة وجمهورية �إندوني�سيا في ق�صر �إ�ستانه الرئا�سي في جاكرتا ،وجرى
التوقيع على �إعالن م�شترك حول رفع م�ستوى الرئا�سة للجنة الم�شتركة ،والتوقيع
على مذكرة تفاهم ب�ش�أن م�ساهمة ال�صندوق ال�سعودي للتنمية في تمويل م�شاريع
�إنمائية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي ،وتوقيع برنامج التعاون في مجال
قطاع المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة ،وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت
ال�صحية ،والتوقيع على مذكرة تفاهم للنقل الجوي ،والتوقيع على برنامج تعاون
علمي وتعليمي ،وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،وتوقيع
مذكرة تفاهم في مجال الم�صائد البحرية والثروة ال�سمكية ،وتوقيع برنامج
التعاون في المجال التجاري ،وتوقيع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة.
وقد عبر معالي وزير التجارة بجمهورية �إندوني�سيا �إنفرتي�ستو لوكينتا عن �سعادة
�إندوني�سيا حكومة و�شعب ًا بالزيارة التاريخية الكبيرة التي قام خادم الحرمين
ال�شريفين والتي تعبر عن العالقة المتميزة بين البلدين ال�شقيقين وت�أخذها
�إلى م�ستويات �أكبر من التفاهم والتعاون .وخالل ملتقى الأعمال ال�سعودي ـــ
الإندوني�سي تم التوقيع على العديد من االتفاقيات المهمة التي تبلغ قيمتها
مليارات الرياالت ،وهو ما يعزز حركة االقت�صاد والتجارة ويرفع الميزان التجاري
بين البلدين.
اتفاقيات اقتصادية واستثمارية

و�صل خادم الحرمين ال�شريفين �إلى �سلطنة بروناي دار ال�سالم في الخام�س

من جمادى الآخرة  1438هـ .وعقد ـــ حفظه اهلل ـــ وجاللة ال�سلطان ح�سن البلقيه
�سلطان بروناي دار ال�سالم في ق�صر الإ�ستانه نور الإيمان جل�سة مباحثات ر�سمية.
وجرى خالل الجل�سة بحث العالقات الثنائية بين البلدين ال�شقيقين والتعاون في
مختلف المجاالت.
و�صدر يوم الخام�س من �شهر جمادى الآخ��رة  1438هـ بيان م�شترك في ختام
زيارة خادم الحرمين ال�شريفين جاء فيه �أن الزيارة التاريخية ت�أتي تج�سيد ًا
لعالقات الأخوة وال�صداقة الم�ستمرة والتعاون الثنائي بين البلدين ال�شقيقين،
وقد تزامنت هذه الزيارة مع مرور ثالثين عام ًا على �إن�شاء العالقات الدبلوما�سية
بين �سلطنة بروناي دار ال�سالم والمملكة .واتفق القائدان على تن�شيط االتفاقية
العامة الموقعة بين البلدين التي ت�شمل المجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية
والفنية والتعليمية والثقافية وال�شبابية والريا�ضية ،وعلى �أهمية تعزيز التعاون
والتن�سيق بين البلدين في المجاالت ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية وال�ش�ؤون
الإ�سالمية.
الثورة الصناعية الرابعة

وو�صل خادم الحرمين ال�شريفين �إلى اليابان في زيارة ر�سمية يوم  13جمادى
الآخرة  1438هـ
وفي يوم  14جمادى الآخ��رة 1438ه �ـ ا�ستقبل خ��ادم الحرمين ال�شريفين في
مقر �إقامته بالعا�صمة اليابانية طوكيو وزير الخارجية الياباني فوميو كي�شيدا.
وجرى خالل اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بين البلدين ال�صديقين،
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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تغطية
وم�ستجدات الأحداث االقليمية الدولية .وا�ستقبل خادم الحرمين ال�شريفين وزير
االقت�صاد والتجارة وال�صناعة الياباني هيرو�شيغي �سيكو .وتم خالل اال�ستقبال،
بحث مجاالت التعاون االقت�صادية والتجارية وال�صناعية بين البلدين ال�صديقين.
وبد�أت جل�سة المباحثات الر�سمية بين خادم الحرمين ال�شريفين ودولة رئي�س
وزراء اليابان و�ألقى رئي�س وزراء اليابان �أكد خاللها �أن الزيارة تاريخية ومن
�ش�أنها تطوير وتعزيز العالقات وتحقيق المزيد من ال�شراكة واال�ستثمار بين
البلدين.
وجرى خالل الجل�سة بحث العالقات و�سبل تطويرها وتعزيزها في �شتى المجاالت.
وتناولت المباحثات "الر�ؤية الم�شتركة ال�سعودية اليابانية 2030م" ،و�أهدافها
الم�ستقبلية .و�شهد خادم الحرمين ال�شريفين ودولة رئي�س وزراء اليابان �شينزو
�آبي ،يوم  14جمادى الآخ��رة  1438هـ في مقر رئا�سة وزراء اليابان بالعا�صمة
طوكيو مرا�سم التوقيع على م��ذك��رات وبرنامج تعاون بين حكومتي المملكة
واليابان .وتم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الثورة ال�صناعية الرابعة،
وتوقيع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ "الر�ؤية ال�سعودية اليابانية
2030م" ،وتوقيع برنامج تعاون لإنجاز "الر�ؤية ال�سعودية اليابانية 2030م ،في
مجال التعاون الثقافي .وتوقيع مذكرة تعاون في �ش�أن تنظيم �إج��راءات منح
مواطني البلدين ت�أ�شيرات زيارة.
وفي الخام�س ع�شر من �شهر جمادى الآخرة  1438هـ ح�ضر خادم الحرمين
ال�شريفين في اختتام �أعمال منتدى الأع�م��ال لـ "الر�ؤية ال�سعودية اليابانية
2030م"بالعا�صمة اليابانية طوكيو.
و�ألقى المهند�س عادل فقيه وزير االقت�صاد والتخطيط كلمة �أ�شار خاللها �إلى
�أن اليابان تمتلك �إمكانات تمثل دافعا قويا لمزيد من التعاون لتحقيق "ر�ؤية
المملكة 2030م" والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها ،والمملكة واليابان تعتزمان
تعزيز هذا التعاون بينهما وتقديم ما يلزم من ت�سهيالت من خالل عدد كبير من
المبادرات المنبثقة عن "الر�ؤية ال�سعودية اليابانية 2030م" والم�شروعات التي
تركز على (التناف�سية ال�صناعية ،التقنية والطاقة والموارد الطبيعية ،والترفيه
والإع�ل�ام ،والرعاية ال�صحية والمواد الطبية ،والبنية التحتية ذات الجودة،
والزراعة والأم��ن الغذائي ،والمن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة وبناء القدرات،
والثقافة والريا�ضة والتعليم ،واال�ستثمار والتمويل) .و�سيتم تنفيذ هذه المبادرات
والم�شروعات من خالل �أربعة مجاالت رئي�سة ت�شمل (الت�شريعات والإجراءات،
والحوافز ،والدعم الم�ؤ�س�سي ور�أ�س المال الب�شري).
و�أكد هيرو�شيجي وزير االقت�صاد والتجارة وال�صناعة اليابانية �أن زيارة خادم
الحرمين ال�شريفين لليابان ،كان لها بالغ الأثر في تعميق ال�شراكة اال�ستراتيجية

بين البلدين ال�صديقين.
واليابان تعمل من خالل "الر�ؤية ال�سعودية اليابانية  "2030على توفير كل �أ�شكال
الخبرات للإ�سهام في تحقيق الأهداف االقت�صادية والتنموية اال�ستراتيجية لها.
وحكومتي المملكة واليابان والقطاعين الخا�ص �سيعمالن جنبا �إلى جنب لما فيه
تطوير وتعزيز العالقات الوثيقة بين البلدين.
شراكة لتصنيع طائرات بدون طيار

وفي يوم ال�سابع ع�شر من �شهر جمادى الآخرة  1438هـ ا�ستقبل فخامة الرئي�س
�شي جين بينغ رئي�س جمهورية ال�صين ال�شعبية خادم الحرمين ال�شريفين في

احتفاء صحف العالم بجولة الملك اآلسيوية
حظت جولة خ��ادم الحرمين ال�شريفين �إل��ى �آ�سيا
باهتمام خا�ص من كبرى ال�صحف العالمية
و�أول��ى ال�صحف كانت «ذا �إكونميك تايمز» ،التي
�أك��دت �أن خادم الحرمين ال�شريفين ي�ستهدف من
وراء جولته الآ�سيوية بناء عالقات اقت�صادية وتعزيز
الفر�ص اال�ستثمارية مع �شركاء جدد مع اال�ستفادة
من الخبرات الآ�سيوية في مجال الطاقة المتجددة
ودع��م الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة وتنمية
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الموارد الب�شرية.
و�سلطت �صحيفة «ماركت �إن�سايدر» ال�ضوء حول �أن
الم�شروعات واالتفاقيات التي تم االتفاق عليها في
ماليزيا �ست�سهم في توفير �آالف من فر�ص العمل
لل�سعوديين.
و�أ�شارت �صحيفة «يو �إ�س ت�شاينا»� ،إلى �أن الهدف من
زيارة الملك لل�صين تعزيز العالقات االقت�صادية،
وال �سيما �أن المملكة �أكبر م�صدر للنفط �إلى �آ�سيا

ب�أكثر من ثالثة ماليين برميل يوميا.
ون�شرت �صحيفة «ديلي �صن» تقريرا بعنوان «جولة
�سعودية بمالمح اقت�صادية» ك�شفت فيه �أن الجولة
ت ��أت��ي ف��ي ��س�ي��اق عملية الإ� �ص�ل�اح ل�خ��دم��ة "ر�ؤية
2030م".
و�أك��دت �صحيفة «�إندبندنت» �سعي خادم الحرمين
ل�ج��ذب اال��س�ت�ث�م��ارات وال �خ �ب��رات التقنية لتنويع
االقت�صاد.

قاعة ال�شعب الكبرى في العا�صمة ال�صينية بكين .وعقد خادم الحرمين ال�شريفين
وفخامة الرئي�س �شي جين بينغ رئي�س جمهورية ال�صين ال�شعبية جل�سة المباحثات
الر�سمية في قاعة ال�شعب الكبرى بالعا�صمة ال�صينية بكين .وخالل الجل�سة �أكد
الرئي�س ال�صيني على الحر�ص على تعزيز وتطوير العالقات بين المملكة وال�صين
لأعلى الم�ستويات ،فزيارة خادم الحرمين ال�شريفين لبلدهم تعد فر�صة مهمة
للدفع بالعالقات اال�ستراتيجية ال�شاملة بين البلدين.
و�شهد خ��ادم الحرمين ال�شريفين وفخامة الرئي�س �شي جين بينغ رئي�س
وقالت �صحيفة «ذا �إك�سبري�س تربيان»� ،إن الزيارة
تحظى ب�أهمية كبيرة في ظل رغبة �سعودية لفتح
�آف��اق وا�سعة في مجاالت الطاقة المتجددة وجذب
اال�ستثمارات.
وذكرت �صحيفة "�ساوث ت�شاينا مورنينج بو�ست" �أن
زيارة خادم الحرمين ال�شريفين �إلى ال�صين مهمة
وا�ستثنائية وبكين بحاجة �إل��ى دع��م الريا�ض في
ا�ستكمال م�شروعها العمالق «طريق الحرير» ،الذي
يربط �آ�سيا وال�شرق الأو�سط و�أوروب��ا .واالتفاقيات
التي وقعت بين الجانبين ال�سعودي وال�صيني� ،ستعزز
العالقات اال�ستراتيجية بين البلدين ،في مجاالت

جمهورية ال�صين ال�شعبية توقيع مذكرات تفاهم وتعاون وبرامج بين حكومتي
المملكة وال�صين .وقد جرى توقيع مذكرة تفاهم للإطار العام لفر�ص اال�ستثمار
ال�صناعي والبنى التحتية ،ووق��ع البلدان مذكرة تفاهم ب�ش�أن تمويل و�إن�شاء
محطات الحاويات والبنى التحتية لمركز الخدمات اللوج�ستية المتعددة بمدينة
ينبع ال�صناعية ،وتوقيع اتفاقية تعاون ا�ستراتيجي لال�ستثمار في م�شروعات
متعددة ،وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون ب�ش�أن م�شاركة المملكة في رحلة ال�صين
ال�ستك�شاف القمر (ت�شانق �إي ـ  ،)4وتوقيع اتفاقية �شراكة لت�صنيع الطائرات
بدون طيار .وتوقيع مذكرة تفاهم ب�ش�أن قائمة م�شروعات التعاون في الطاقة
الإنتاجية ،والتوقيع على برنامج تعاون في المجال التجاري واال�ستثماري ،وتوقيع
مذكرة تعاون في المجال التعليمي ،وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل،
والتوقيع على مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون في ال�ش�ؤون التنظيمية للأمان النووي
لال�ستخدامات ال�سلمية للتكنولوجيا النووية ،والتوقيع على اتفاقية عمل درا�سة
جدوى لم�شاريع المفاعل النووي عالي الحرارة المبرد بالغاز بالمملكة ،وتوقيع
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال روا�سب اليورانيوم والثوريوم ،والتوقيع على
اتفاقية تعاون في مجال �ضمان ائتمان ال�صادرات.
و�شرف خادم الحرمين ال�شريفين حفل المنتدى اال�ستثماري ال�سعودي ال�صيني،
واطلع خادم الحرمين ال�شريفين على مج�سم لم�صفاة �شركة فوجيان للتكرير
والبتروكيماويات المحدودة (فريب) التي تعد م�شروعً ا م�شتر ًكا بين "�أرامكو
ال�سعودية �آ�سيا المحدودة" ،و�شركة فوجيان للبتروكيماويات المحدودة ،و�شركة
�إك�سون موبيل ال�صين للنفط والبتروكيماويات ،واطلع ـــ حفظه اهلل ـــ على نماذج
لم�شروعات "�سابك" في المملكة وال�صين ،ومنتجاتها التي تدخل في �صناعة
الكيماويات وال�سيارات.
وخالل حفل المنتدى اال�ستثماري ال�سعودي ال�صيني� ،أو�ضح ت�شونغ �شان وزير
االقت�صاد والتجارة ال�صيني �أن الزيارة ت�أتي في وقت مهم لتعزيز �أوا�صر العالقة
التاريخية بين البلدين ،والرفع من م�ستوى التعاون في المجال االقت�صادي
والتجاري .فحجم التبادل التجاري بين البلدين و�صل في العام الما�ضي 2016
م �إلى م�ستويات قيا�سية تدل على نمو وتطور العالقات ،حيث ي�ستثمر كثير من
ال�شركات في البلدين في مختلف المجاالت ومن �أهمها البنية التحتية والطاقة
والتكنولوجيا والبتروكيماويات ،وتبذل ال�صين جهودها كافة لتنمية العالقات
مع المملكة وفق "ر�ؤية المملكة 2030م" ،ومبادرة الحزام والطريق؛ فالمملكة
وال�صين تجمعهما عالقات ال�شراكة اال�ستراتيجية ال�شاملة التي تهدف �إلى
تحقيق �آمال وطموحات ال�شعبين ال�صديقين.

ال�ط��اق��ة ،وال�ف���ض��اء ،وال�ب�ن��ى التحتية ،والتعليم،
وغيرها.
و�أك��دت �صحيفة "�شينا ديلي" �أن ال��زي��ارة عمقت
العالقات ال�صديقة بين البلدين ،و�أثمرت عن توقيع
اتفاقات �شملت �أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد
عليها البلدان في تنويع م�صادر دخلهما بعيدا عن
النفط ،مثل ال�صناعات ،واال�ستثمارات المالية،
والثقافة ،والعلوم الف�ضائية ،والتعليم ،و�أ��ش��ارت
ال�صحيفة في تقرير مطول �إلى �أن ال�سعودية اختارت
زي��ارة ثاني �أك�ب��ر اقت�صاد ف��ي العالم ،لعلمها �أن
"الر�ؤية االقت�صادية 2030م" ،تعتمد على تنويع

م�صادر ال��دخ��ل ،وت�شجيع دور القطاع الخا�ص،
وتنمية المواهب عند الجيل ال�شاب لإيجاد فر�ص
وظيفية �أكثر..
ون�شر موقع «ماليزيا كيني» الإخباري �أن زيارة خادم
الحرمين ال�شريفين �إلى ماليزيا ت�سعى �إلى جذب
المزيد من اال�ستثمارات للمملكة و�إلى تطلعها نحو
الم�ستثمرين الآ�سيويين وهي تت�أهب لبيع ح�صة  5في
المائة من �شركة �أرامكو العمالقة في عام 2018م
�ضمن «�أكبر اكتتاب في العالم».
ّ
وكان مجال الطاقة المتجددة قد مثل الأولوية في
مباحثات العاهل ال�سعودي في زيارته لماليزيا.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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مجلس الوزراء يقر
اتفاقيتي القيمة المضافة والضريبة االنتقائية
برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين ،الملك �سلمان بن عبدالعزيز �أقر
مجل�س الوزراء خالل الجل�سة التي عقدت يوم الإثنين  2جمادى الأولى
الموافق  30يناير  ،2017االتفاقية الموحدة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة
لدول مجل�س التعاون الخليجي واالتفاقية الموحدة لل�ضريبة االنتقائية
لدول مجل�س التعاون الخليجي ،و�أعد مر�سوما بذلك.
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وتفر�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة على ف��ارق �سعر التكلفة و�سعر البيع
للمنتجات ،وتعد من ال�ضرائب غير المبا�شرة التي تفر�ض على جميع
ال�سلع والخدمات .كما تفر�ض ال�ضريبة االنتقائية على ال�سلع التي تريد
الدول الحد من �آثارها ال�ضارة ،ومن بينها ال�سجائر والتبغ والم�شروبات
الغازية وم�شروبات الطاقة.

وزير المالية:
ال ضريبة على أرباح الشركات السعودية أودخل المواطن

�أكد معالي وزير المالية ،الأ�ستاذ محمد الجدعان� ،أنه لن يتم فر�ض
�ضريبة الأرباح على ال�شركات ال�سعودية وال �ضريبة على دخل المواطن،
كما لن يتم رفع ن�سبة القيمة الم�ضافة �أكثر من  5في المائة حتى عام
.2020
و�أو�ضح معاليه �أنه لأجل الو�صول �إلى �أهداف "ر�ؤية  "2030ال بد من نمو
القطاع الخا�ص غير النفطي بن�سبة  8.5في المائة �سنويا وزيادة الناتج
المحلي الإجمالي للقطاع نف�سه بمقدار  1.6تريليون ري��ال .فالمملكة
قامت في عامي  2015و 2016بو�ضع العديد من ال�سيا�سات المالية
واالقت�صادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتما�شى مع �سيا�سات �أكبر
االقت�صادات العالمية ،ك�إ�صالح �أ�سعار منتجات الطاقة جزئيا وتعديل
�أ�سعار بع�ض الر�سوم الحكومية و�إيقاف مجموعة من البدالت لإعادة
درا�ستها وتوجيهها لم�ستحقيها.
و�أ�شار معاليه �إلى النجاح الذي حققه برنامج �إ�صدار ال�سندات الدولية
بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ  50مليار دوالر .م�ضيفا �أن منهجية
المرحلة المقبلة تتخذ من ال�سيا�سات الم�ستقرة ر�ؤية لها ،وبذلك لن يتم

�إنفاذ قرارات ب�أثر رجعي ،كما �أنه �سيتم دعم القطاع الخا�ص من خالل
حزم تحفيزية تقدر بـ  200مليار ريال على مدى �أربع �سنوات مقبلة.
وحول الإنجازات المحققة في قطاع الجمارك التي تخ�ص ب�شكل مبا�شر
قطاع الأعمال ،ذكر الجدعان� ،أنه تم تقلي�ص عدد الم�ستندات المطلوبة
لإنهاء �إجراءات اال�ستيراد (من � 12إلى  )4والت�صدير (من � 9إلى ،)3
ولم يعد الم�صدرون والم�ستوردون ملزمين بتقديم م�ستندات �إثبات
طريقة الدفع ،ف�ضال عن العمل على �إن�شاء "من�صة الف�سوحات" مع
�شركاء العمل الجمركي لت�سهيل �إتمام الإجراءات الجمركية قبل و�صول
الإر�سالية ،وغيرها من الإجراءات التي من �ش�أنها ت�سهيل التجارة.
وقال معاليه �إن من الأ�س�س والمبادئ التي تمت مراعاتها عند �إعداد
ميزانية  ،2017الأخذ بعين االعتبار الو�ضع االقت�صادي الدولي والمحلي،
و�أ�سعار النفط ،ودف��ع االلتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة
والبرامج والم�شاريع ،و�أي�ضا ات�ساق الميزانية مع النمو االقت�صادي
الم�ستهدف والأخ���ذ بعين االع�ت�ب��ار ا��س�ت��دام��ة و��ض��ع المالية العامة
واالن�ضباط المالي و�صوال للتوازن المالي في عام .2020
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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مجلس الوزراء يوافق على
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

تر�أ�س خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
جل�سة مجل�س ال��وزراء في ق�صر اليمامة بمدينة الريا�ض التي عقدت
بتاريخ  20رج��ب 1438ه �ـ الموافق � 17أبريل 2017م ،وق��رر المجل�س
الموافقة خالل الجل�سة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد
االطالع على التو�صية المعدة في مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
رقم ( /38/44- 1د) وتاريخ 1438/7/6هـ.
وتهدف الهيئة �إلى القيام ب�أعمال جباية الزكاة وتح�صيل ال�ضرائب،
وتحقيق �أعلى درجات االلتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفرو�ضة
عليهم وفق ًا لأف�ضل الممار�سات وبكفاية عالية ،ومن ذلك ما يلي:
 -1جباية الزكاة وتح�صيل ال�ضرائب من المكلفين وفق ًا للأنظمة واللوائح
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والتعليمات ذات العالقة.
 -2توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين ،لم�ساعدتهم على الوفاء
بواجباتهم.
 -3متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ل�ضمان جباية وتح�صيل
الم�ستحقات الواجبة عليهم.
وللهيئة �إن�شاء �شركات تابعة لها تقوم ب��أدوار تمكنها من �أداء مهماتها
وتحقيق �أهدافها.
وتُك ّون في الهيئة لجنة �شرعية من ذوي الت�أهيل العالي والخبرة والكفاية،
ال يقل عدد �أع�ضائها عن خم�سة من المتخ�ص�صين في فقه المعامالت
المالية ومحا�سبة الزكاة والأنظمة.

السدحان:

ندرس إنشاء معهد ضريبي
واللجنة الشرعية في التنظيم الجديد ستصبح المرجعية النهائية للهيئة

ك�شف �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبد الرحمن ال�سدحان ،مدير عام الهيئة
العامة للزكاة والدخل عن درا�سة مقترح لإن�شاء معهد تدريبي �ضريبي على
غرار المعهد المالي بم�ؤ�س�سة النقد لت�أهيل القطاع الخا�ص على ال�ضرائب.
والهيئة �ست�صبح جاهزة في مطلع  2018المقبل لتطبيق القيمة الم�ضافة.
و�ستبد�أ تطبيق ال�ضريبة االنتقائية قبل نهاية الربع الثاني من العام الميالدي
الحالي ،وفي حال تم االنتهاء من الإجراءات النظامية و�أ�صدر مجل�س الوزراء
الموافقة �سيتم التطبيق مبا�شرة .وت�سعى الهيئة �إل��ى ا�ستخدام الفواتير
الإلكترونية في جميع قطاعات الأعمال.كما �أن التهرب ال�ضريبي في المملكة
منخف�ض ج��د ًا ،ولكن يوجد تجنب �ضريبي خ�صو�ص ًا من قبل ال�شركات
متعددة الجن�سيات ،وهذه م�شكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية
على حد �سواء.
جاء ذلك خالل الم�ؤتمر ال�صحفي الذي عقدته الهيئة العامة للزكاة والدخل
�أخير ًا في مقرها الرئي�سي في الريا�ض للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة
الذي �أقره مجل�س الوزراء والتعريف ب�أهم انعكا�ساته على م�ستوى �أداء الهيئة
وكفاءتها الإنتاجية ،وعلى جودة الخدمات المقدمة للمكلفين من الملزمين
نظام ًا بدفع الزكاة من ال�شركات ال�سعودية والخليجية المقيمة وال�ضريبة
من ال�شركات الأجنبية ،وعلى البيئة اال�ستثمارية ب�شكل عام في �إطار "ر�ؤية
 "2030وبرنامج التحول .2020
وذكر ال�سدحان خالل الم�ؤتمر ال�صحفي �أن التنظيم الجديد للهيئة ا�شتمل
على كل ما كان يطمح �إليه و�سيمكن الهيئة من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية
ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات �شركاء الهيئة المكلفين من القطاع الخا�ص

وبما ي�سهم في تحقيق �أهداف "ر�ؤية  "2030وبرنامج التحول  2020الذي
اعتمد �ضريبتي القيمة الم�ضافة والقيمة االنتقائية و�إيرادات الزكاة ك�أحد
الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي.
ويقدم التنظيم الجديد كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين ،حيث ين�ص
على قيام الهيئة ب�أعمال جباية الزكاة وتح�صيل ال�ضرائب ،وتوفير خدمات
عالية الجودة للمكلفين لم�ساعدتهم على الوفاء بواجباتهم� ،إ�ضافة �إلى
متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من �إج��راءات ل�ضمان جباية وتح�صيل
الم�ستحقات الموجبة.
ووفق ًا للتنظيم الجديد �أ�صبحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة م�ستقلة
لها مجل�س �إدارة م�ستقل يبت في جميع �أمور الهيئة ،وهو مجل�س مدته ثالث
�سنوات ،ويتكون من ت�سعة �أع�ضاء ير�أ�سه وزير المالية ،ويمثل القطاعات كافة
ذات ال�صلة بالزكاة وال�ضرائب لتكون الهيئة بذلك �أق��رب �إلى المكلفين،
وليكون لهذه القطاعات الأثر الإيجابي في �صناعة �سيا�سات وقرارات الهيئة،
ويت�ضح ذلك من ت�شكيلة الأع�ضاء وهم �إ�ضافة �إلى وزير المالية وممثل الهيئة
العامة للزكاة والدخل ،ممثل عن وزارة المالية ،وممثل عن وزارة التجارة
واال�ستثمار التي تمثل قطاع الأعمال ب�شركاته الكبيرة والمتو�سطة وال�صغيرة،
وممثل عن وزارة االقت�صاد والتخطيط وهي الجهة التي تر�سم ال�سيا�سات
العامة في البالد ،وممثل عن م�ؤ�س�سة النقد التي تمثل الم�صارف ،و�شركات
الت�أمين ،و�شركات التمويل ،وممثل عن هيئة ال�سوق المالية التي تمثل
ال�شركات الم�ساهمة ،وال�صناديق اال�ستثمارية ،و�شركات الو�ساطة المالية،
واثنان من المتخ�ص�صين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة ير�شحهما وزير
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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المالية "محا�سبين قانونيين ،ماليين ،متخ�ص�صين في الجانب ال�شرعي
للزكاة � ...إلخ.
وح�سب التنظيم الجديد ف�إن لمجل�س �إدارة الهيئة كامل ال�صالحيات في
�إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ،و ُيم ِّكن التنظيم الجديد مجل�س الإدارة
من تو�سيع �صالحيات "المحافظ" بما يمكنه من �إنجاز �أعماله دون الرجوع
�إلى �أي جهة �أخرى ،وهذا �سيعطي مرونة وقدرة �أعلى على الإنتاجية والإنجاز
وتحقيق الأهداف.
ووفق التنظيم الجديدُ ،ت ْر َفع الميزانية التقديرية لمجل�س الهيئة لإقرارها،
على �أال تتعدى  5في المائة ،من الإي��رادات ال�ضريبية" ،متوقعا �أن ترتفع
ميزانية الهيئة في عام  2018ب�شكل كبير ما يعطيها ق��درات مالية �أكبر
للنهو�ض بمهامها على �أكمل وجه.
و�ستمكن الإمكانات المالية الجديدة من ت�أهيل الكوادر الب�شرية الحالية
ت�أهي ًال عالي ًا� ،إ�ضافة �إلى ا�ستقطاب ما تحتاج �إليه الهيئة من كوادر ب�شرية
�إ�ضافية من داخل البالد وخارجها ذات خبرات نوعية ،كما �ستمكننا من
االحتفاظ بهذه الكوادر للمرونة في التوظيف والرواتب والأجور والمكاف�آت،
و�سنتحول من بيئة طاردة �إلى بيئة جاذبة نتطلع �إلى �أن تكون من �أف�ضل ع�شر
بيئات عمل في ال�سعودية".
و�سيوفر التنظيم الجديد ممكنات في قدرة الهيئة على اال�ستجابة ال�سريعة
لمتطلبات التطورات التقنية المت�سارعة ،التي تتطلب م��وازن��ات جاهزة
وق��رارات �سريعة لتطوير الأنظمة التقنية القادرة على خدمة المكلفين،
وتوفير المعلومات من و�إلى الجهات المحلية والدولية كافة ،وتبادلها تلقائي ًا
وب�سرعة فائقة التخاذ ال�ق��رارات الر�شيدة ،وللر�صد والمتابعة وال�ضبط
والفح�ص والتح�صيل و�إ�صدار ال�شهادات �إلكتروني ًا ،كما تتطلب �أنظمة �أمنية
عالية لحماية المعلومات من الأخطار المحتملة كافة.
والتنظيم الجديد �أن�ش�أ لجنة �شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي الت�أهيل
العالي والخبرة والكفاءة ،ال يقل عدد �أع�ضائها عن خم�سة من المتخ�ص�صين
في فقه المعامالت المالية ومحا�سبة الزكاة والأنظمة بهدف الت�سريع في
معالجة االختالفات والم�شكالت في احت�ساب الزكاة ،فاللجنة ال�شرعية
ح�سب التنظيم الجديد �ستكون هي المرجعية ال�شرعية النهائية للهيئة،
و�ستقوم اللجنة ال�شرعية بمراجعة نظام الزكاة الجديد لإ�صداره ب�شكل نهائي

14

العدد ( - )52رجب 1438هـ

وفقا للنظام ،كما تقوم بمراجعة اللوائح ذات ال�صلة بعمل الهيئة ،ويمكنها
معالجة �أي �إ�شكاالت تتولد �أثناء ممار�سة الهيئة مهامها بما يت�صل بجباية
الزكاة.
واللجنة ال�شرعية التي �أقرها التنظيم �ستقوم ب�إعداد الدرا�سات التي تحتاج
�إليها الهيئة في مجال الزكاة� ،إ�ضافة �إلى مواكبة المعامالت المالية المعا�صرة
والتكيف معها ومراعاتها ،وكذلك النظر في الحاالت اال�ستثمارية في بع�ض
القطاعات التي قد ت�شكل �أوعيتها الزكوية الحالية عائق ًا لن�شاطاتها".
و�أو�ضح ال�سدحان �أنه يجب �أن يفرق بين التنظيم الجديد للهيئة وهو تنظيم
�إداري هيكلي وبين نظام الزكاة الجديد الذي ما زال تحت الدرا�سة و�إجراءات
الإقرار من الأجهزة المعنية المتوقع �صدوره قريب ًا  ،فالنظام هو الذي يغطي
مو�ضوع الغرامات ولي�س التنظيم الإداري.
وفيما يتعلق بالفر�ص الوظيفية الجديدة التي �ستوفرها الهيئة بعد تطبيق
التنظيم الجديد قال ال�سدحان "لدينا حاليا نحو  1900موظف يعملون على
خدمة  1.5مليون مكلف ،الأمر الذي يتطلب زيادة نحو  600موظف جديد
لتغطية التو�سع في �أعمال الهيئة في ظل تو�سع الأن�شطة والأعمال ،ف�ضال عن
تو�سع مهام الهيئة في ظل �إقرار �ضريبتي ال�سلع االنتقائية والقيمة الم�ضافة،
ونيتنا التو�سع بالم�شاركة في الجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب
ال�ضريبي.
و�أك��د ال�سدحان �أن ال�شركات التي �ستخ�ص�ص من قبل الجهات الحكومية
�ستلزم بدفع الزكاة وال�ضرائب لهيئة الزكاة والدخل �سواء كان جزء من هذه
ال�شركات تابعا للدولة �أو كانت مملوكة بالكامل للقطاع الخا�ص.
و�أ�شار ال�سدحان �إلى �أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل �أعبا ًء كبيرة في ظل
تو�سع الأ�سواق الذي ت�شهده البالد ،والنظم ال�ضريبية التي �ست�صدر قريب ًا
ومنها �ضريبتا ال�سلع االنتقائية والقيمة الم�ضافة ،وفي ظل الت�شدد الدولي
لتح�صيل ال�ضرائب من مواطنيها وال�شركات العاملة على �أرا�ضيها وما ترتب
على ذلك من اتفاقيات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات ال�صلة
بال�ضرائب ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات ،واتفاقيات �أخرى مع كثير
من ال��دول ب�شكل ثنائي كاتفاقيات منع االزدواج ال�ضريبي ،ف��إن التنظيم
الجديد جاء في الوقت المنا�سب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات
القيام بكل هذه المهام الج�سام بكفاءة واقتدار و�سرعة عالية.

السدحان لمنسوبي الهيئة:

التنظيم الجديد للهيئة يمكنها من تحقيق التوقعات الكبرى
لـ"رؤية "2030

ان�سجاما مع "ر�ؤية المملكة  "2030التي تحر�ص على ا�ستمرار م�سيرة
ً
التنمية والتطوير في الوطن ،ي�سعدني �أن �أزف لكم موافقة مجل�س
الوزراء اليوم على التنظيم الجديد للهيئة العامة للزكاة والدخل وهو
�إنجاز عظيم في تاريخ الهيئة ي�ستحق �أن نحتفل جميعا به.
�إن اعتماد هذا التنظيم ي�ضمن ب�إذن اهلل �أن تكون للهيئة العديد من
الممكنات الجديدة ،التي ت�ؤكد �أن العن�صر الب�شري هو الأه��م في
تحقيق الإنجاز ،ومنها على �سبيل المثال ال الح�صر:
##تطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة لتمكين وتحفيز الموظفين على
القيام ب�أعمالهم بال�شكل الأمثل.
##توفير برامج تدريبية للموظفين على م�ستويات عالمية.

##ا�ستقطاب المزيد من الكفاءات الب�شرية في مجاالت الهيئة
المختلفة.
##تطوير بيئة عمل �أف�ضل لرفع �إنتاجية وا�ستدامة الكفاءات الب�شرية.
�إن ح�صول الهيئة على هذه الممكنات يو�ضح �أهمية دور الهيئة في
"ر�ؤية  "2030والتوقعات الكبيرة منا جميعا .لذا ف�إن الم�س�ؤولية الآن
تقع على الهيئة ومن�سوبيها في نجاح هذه المرحلة ،وكلي ثقة ب�أن
الكفاءات والخبرات في الهيئة قادرة على تحقيق الأهداف المن�شودة.
كما �أود �أن �أ�شكر معالي وزير المالية ورئي�س مجل�س �إدارة الهيئة على
ما قدمه من دعم وحر�ص ل�صدور التنظيم بال�شكل الذي يوفر للهيئة
المرونة واال�ستقاللية في التعامل مع متطلبات العمل المختلفة.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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المفوضية األوروبية وهيئة الزكاة تنظمان
ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
بح�ضور ممثلين من دول مجل�س التعاون الخليجي وع��دد من الجهات
الحكومية في المملكة نظمت الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل بمقرها
الرئي�سي في الريا�ض ور�شة عمل تحت عنوان "�إن�شاء وتطبيق نظام
�ضريبة القيمة الم�ضافة" بالتعاون مع المفو�ضية الأوروبية ولمدة ثالثة
�أيام وخالل الفترة من  12وحتى  23فبراير.
وت�أتي الور�شة الت�أهيلية في �إط��ار جهود الهيئة العامة للزكاة والدخل
في التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرات الطويلة والتجارب
المتراكمة في مجال �إعداد الأنظمة ال�ضريبية وتطبيقاتها.
رحب �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبدالرحمن ال�سدحان
مع انطالق الور�شة َّ
مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل ،بالم�شاركين وال�ضيوف ،متمنيا
لهم طيب الإقامة في المملكة والتوفيق في تحقيق ما ي�صبو �إليه الجميع
من نقل للمعرفة والخبرات في مجال �إن�شاء وتطبيق نظام �ضريبة القيمة
الم�ضافة.
قدم الور�شة من المفو�ضية الأوروبية كل من الدكتور وولفغانغ بيرغر
كبير م�ست�شاري ال�سيا�سات بوزارة المالية في النم�سا ،وال�سيد �ستيفان
فو�سل كبير م�ست�شاري �ضريبة القيمة الم�ضافة بمكتب ال�ضرائب بوالية
بافاريا في �ألمانيا ،وال�سيد رو�سن �إيفانوف مدير ال�ضريبة ومديرية
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منهجية ال�ضمان الإجتماعي بوكالة الدخل القومي في بلغاريا ،وال�سيد
بيتر ت�سانكوف الخبير بمجال �إيرادات الدولة بوكالة الدخل القومي في
بلغاريا.
وقدم الأ�ستاذ عبدالرحمن المنيف من �أمانة مجل�س التعاون لدول الخليج
عر�ضا عن االتفاقية الموحدة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ل��دول مجل�س
التعاون الخليجي.
�أو�ضح القائمون على الور�شة �أف�ضل الممار�سات في تطبيق �ضريبة القيمة
الم�ضافة ،وتمت مناق�شة التن�سيق عبر الحدود بين دول مجل�س التعاون
الخليجي لتطبيقها في �إطار االتفاقية الخليجية ل�ضمان تنفيذها بال�شكل
ال�سليم وتجنب التهرب ال�ضريبي.
ي�شار �إلى �أن المفو�ضية الأوروبية هي جهاز االتحاد الأوروبي التنفيذي،
وهي الم�س�ؤولة عن تطبيق الت�شريعات ال�صادرة من البرلمان والمجل�س
الأوروب���ي (توجيهات ،تعليمات ،ق���رارات) ،وت�شرف على الميزانية
والبرامج التي يوافق عليها البرلمان ،وتتمتع المفو�ضية ب ��أدوار مهمة
�أخرى ،حيث تقوم بالم�شاركة في مناق�شة الإتفاقات التجارية ،واالتفاقات
مع الدول النامية وتمهيد الم�شاريع المتعلقة بالميزانية و�إدارة ر�ؤو�س
�أموال دول االتحاد.

السدحان يقوم بزيارة تفقدية لفرع مكة
لمتابعة تطبيق البرنامج اآللي الشامل
�ضمن الزيارات المتعاقبة لم�س�ؤولي الهيئة ،قام �سعادة الأ�ستاذ
ط ��ارق ب��ن عبد ال��رح�م��ن ال���س��دح��ان م��دي��ر ع��ام الهيئة العامة
للزكاة والدخل بزيارة فرع الهيئة في مكة يوم الثالثاء الموافق
 1438/5/17بهدف متابعة �آلية العمل والتعرف على �أي معوقات
تواجه تطبيق البرنامج الآل��ي ال�شامل ورف��ع م�ستوى الخدمات
المقدمة للمكلفين ومعالجتها ب�شكل �سريع .وك��ان في ا�ستقبال

المدير العام� ،سعادة الأ�ستاذ عبد اهلل بن حوتان النفيعي مدير
عام فرع الهيئة في مكة .وراف��ق �سعادة المدير العام في جولته
ك ٌّل من �سعادة الأ�ستاذ �سعد ال�سعيدان نائب المدير العام لل�ش�ؤون
التنفيذية و�سعادة الأ�ستاذ محمد الح�سن مدير عام �إدارة الرقابة
والمراجعة و�سعادة الأ�ستاذ عبد الرحمن بن نا�صر الأ�سمري مدير
مكتب المدير العام.

العدد ( - )52رجب 1438هـ
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السدحان يفتتح الورش المتخصصة
للمحاسبين والمحاسبات بفرع الهيئة بجدة

�أطلقت �إدارة التطوير والبحوث في الإدارة
ال �ع��ام��ة �أول� ��ى ور�� ��ش ال �ع �م��ل المتخ�ص�صة
للمحا�سبين والمحا�سبات (المرحلة الأولى)
ف��ي ف��رع الهيئة ف��ي مدينة ج��دة ي��وم الأح��د
الموافق 1438/05/15ه �ـ بهدف رفع م�ستوى
الأداء المهني لموظفيها ،ف� ��إدارة التطوير
والبحوث حري�صة على تنظيم ور�ش عمل في
الإدارة العامة والفروع الرئي�سية في الهيئة
ويقوم على تقديمها نخبة من م�س�ؤولي وموظفي
الهيئة من �أ�صحاب الخبرة.
ا�شتملت الور�شة الأولى على عدة محاور منها
م�ه��ام �إدارة خ��دم��ات المكلفين ف��ي ال�ف��روع
وحقوق المكلف وواجباته وال�صفات ال�شخ�صية
لموظفي خدمات المكلفين وم�شاكل عمليات
الت�سجيل وكيفية معالجتها .والتعريف بنظام
(�إي� ��راد) و�آل �ي��ة عمل الت�سجيل والإق� ��رارات
الموحدة.
افتتح الور�شة �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبد
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الرحمن ال�سدحان مدير ع��ام الهيئة العامة
للزكاة والدخل وبح�ضور �سعادة الأ�ستاذ �سعد
ب��ن عبد العزيز ال�سعيدان نائب مدير عام
الهيئة لل�ش�ؤون التنفيذية و�سعادة الأ�ستاذ
محمد بن �إبراهيم الح�سن مدير عام الرقابة
والمراجعة و�سعادة الأ�ستاذ �أحمد بن عبيد
الطائفي مدير عام فرع الهيئة في جدة و�سعادة
الأ�ستاذ عبد الرحمن بن نا�صر الأ�سمري مدير
ع��ام مكتب المدير ال�ع��ام و��س�ع��ادة الأ�ستاذ
ح�سن بن عمر بلخي مدير عام �إدارة التطوير
والبحوث المكلف.
رح��ب �سعادة المدير العام
في بداية الور�شة َّ
بجميع الم�شاركين م��ن موظفي وموظفات
الق�سم الن�سائي ف��ي ف��رع ج��دة وحثهم على
اال�ستفادة م��ن ه��ذه ال��ور���ش لرفع م�ستواهم
وزيادة المعرفة لديهم ،و�أو�ضح المدير العام
م��ا ت��م م��ن ت �ط��ورات خ�لال الفترة الما�ضية
وتحول الم�صلحة �إلى هيئة عامة والتطور في

ا�ستخدام التقنية ف��ي �أعمالها وزي ��ادة عدد
موظفيها.
وق��ام �سعادة المدير ال�ع��ام وال��وف��د المرافق
ب��زي��ارة �إدارات و�أق �� �س��ام ف ��رع ال�ه�ي�ئ��ة في
ج ��دة واالج �ت �م��اع ب�م��وظ�ف��ي ال �ف��رع وا�ستمع
�إل��ى مالحظاتهم واقتراحاتهم ح��ول تطوير
وتح�سين م�ستوى العمل ،وفي نهاية اللقاء �أثنى
�سعادة المدير العام على التطور الملحوظ في
فرع الهيئة في جدة وعلى الجهود المبذولة من
�إدارة وموظفي الفرع التي �أثمرت التطور الكبير
من ناحية تنظيم العمل والزيادة المتنامية في
الإيرادات.
واختتم �سعادته ال��زي��ارة ب�شكر مدير عام
فرع الهيئة في جدة والموظفين على حفاوة
اال�ستقبال ،متمني ًا لهم مزيدا من التوفيق
والنجاح.

السدحان يزور فرع الطائف
للوقوف على مراحل تشييد المقر الجديد

قام �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبد الرحمن ال�سدحان مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل بزيارة تفقدية
لفرع الهيئة في الطائف ،وكان في ا�ستقباله �سعادة الأ�ستاذ نايف بن حامد الفا�ضلي ،وخالل الزيارة اطلع
ال�سدحان على �سير العمل في الفرع ووقف على �آخر ما و�صلت �إليه مراحل ت�شييد المقر الجديد لفرع الهيئة
في الطائف.
كما قام �سعادته بجولة على الإدارات والأق�سام لالطمئنان على �إج��راءات �سير العمل وناق�ش �سعادته مع
موظفي الفرع ال�صعوبات والتحديات التي تواجه المكلفين وا�ستمع �سعادته �إلى ا�ستف�سارات المكلفين و�أجاب
عنها.
رافق �سعادته في زيارته للفرع �سعادة الأ�ستاذ �سعد بن عبدالعزيز ال�سعيدان نائب المدير العام لل�ش�ؤون
التنفيذية و�سعادة الأ�ستاذ محمد بن �إبراهيم الح�سن مدير عام �إدارة الرقابة والمراجعة و�سعادة الأ�ستاذ
عبدالرحمن بن نا�صر الأ�سمري مدير مكتب المدير العام.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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"الزكاة والدخل"
تكرِّم متقاعديها في "يوم الوفاء"

نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم الإثنين الموافق 1438 -7-13هـ "يوم الوفاء" لتكريم المتقاعدين
لعام 1438هـ بالإدارة العامة وبح�ضور �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبد الرحمن ال�سدحان مدير عام الهيئة
و�سعادة النواب ومديري الإدارات وذلك في القاعة الكبرى.
بد�أ الحفل بتالوة �آيات من القر�آن الكريم ،تلتها كلمة مدير عام الهيئة التي �أثنى فيها على المتقاعدين
خالل خدمتهم ،كما �ألقى �سعادة الأ�ستاذ �سعد ال�سعيدان نائب مدير عام الهيئة كلمة بهذه المنا�سبة� ،شكر
فيها الزمالء المتقاعدين على ما بذلوه من جهود طيبة خالل �سنوات عملهم ،تلتها كلمة المتقاعدين
�ألقاها الأ�ستاذ محمد الجلعود� ،شكر فيها �إدارة الهيئة ،ثم تم توزيع ال�شهادات على المتقاعدين ،وهم:
�سامي �أحمد الجهني� ،أحمد عو�ض المالكي ،عبدالرحمن محمد النويجم ،علي عبداهلل الدغماني ،محمد
عثمان الجلعود� ،إبراهيم �سعد �أبوتيلي ،عبدالمح�سن عبداهلل المقحم� ،صالح �سليمان المليفي� ،سامي
عبداهلل الغنيم� ،سعد محمد ق�ضعان.
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"الزكاة والدخل" تلتقي مكاتب المحاسبين القانونيين بالرياض
لإلجابة عن استفساراتهم حول ضريبتي السلع االنتقائية والمضافة
بمقر الإدارة العامة للهيئة في الريا�ض ،نظمت الهيئة
العامة للزكاة والدخل يوم الأرب�ع��اء الموافق /5/11
 1438هـ ور�شة عمل ح��ول ال�ضرائب غير المبا�شرة
(�ضريبة القيمة الم�ضافة � /ضريبة ال�سلع االنتقائية)
مع مكاتب المحا�سبين القانونيين.
افتتح الور�شة �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبدالرحمن
ال�سدحان مدير ع��ام الهيئة العامة للزكاة والدخل،
وبم�شاركة كل من �سعادة الأ�ستاذ �سليمان ال�ضحيان
نائب مدير م�شروع ال�ضرائب غير المبا�شرة والأ�ستاذ
حمود الحربي مدير م�شروع �ضريبة القيمة الم�ضافة
والأ�ستاذ خالد خري�ص مدير م�شروع �ضريبة ال�سلع
االنتقائية والأ� �س �ت��اذ م�سفر الدحيم رئي�س الفريق
القانوني.
�أو��ض��ح �سعادة الأ��س�ت��اذ ط��ارق ال�سدحان مدير عام
الهيئة� ،أن تنظيم الور�شة ي�أتي في �إطار جهود الهيئة
لتنوير الم�ستثمرين في القطاعين التجاري وال�صناعي
وتجار ال�سلع على م�ستوى المملكة وتزويدهم بالمعلومات
التعريفية ع��ن ال�ضريبة االنتقائية و�ضريبة القيمة
الم�ضافة و�آليات �إجراءات تطبيقها.
ف��ي نهاية اللقاء ت��م اال�ستماع ال�ستف�سارات ممثلي
المكاتب المحا�سبية حول كل ما يخ�ص تطبيق �ضريبتي
ال�سلع االنتقائية والم�ضافة ،وقام الم�شاركون من الهيئة
بالرد على كل الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي تم طرحها
خالل اللقاء.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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الالئحة الزكوية المنظمة لجباية الزكاة
( الجزء ) 1
�أ�صدر معالي وزير المالية الأ�ستاذ محمد بن عبد اهلل الجدعان قرارات
تنفيذ المر�سوم الملكي رقم (م )40/وتاريخ  1405 /7/2هـ المتعلق
بجباية الزكاة من المكلفين الخا�ضعين لها ،فبناء على قرار مجل�س
الوزراء رقم ( )126وتاريخ  1436/2/30هـ ،الذي ن�ص البند (ثانيا)
منه على قيام وزير المالية ب�إ�صدار القرارات الأزمة لتنفيذ المر�سوم
الملكي رقم (م )40/وتاريخ  1405 /7/2هـ وبناء على موافقة المقام
ال�سامي على المح�ضر رقم ( )755وتاريخ  1437/8/2هـ المتخذ
بهيئة الخبراء بمجل�س الوزراء بهذا الخ�صو�ص والمبلغة بخطاب رئي�س
الديوان الملكي رقم ( )42138وتاريخ  1437/8/29هـ ،وبالرجوع �إلى
ما �سبق �إ�صداره من قرارات وتعليمات منظمة لجباية الزكاة ،تقرر ما
يلي:
�أوال :تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل جباية الزكاة وفقا للقواعد
والإجراءات الواردة في الالئحة الجديدة.
ثانيا :تحل القواعد والإجراءات التي تت�ضمنها الالئحة الجديدة محل
جميع القرارات والتعليمات والتعاميم ال�سابقة المتعلقة بجباية الزكاة.
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ثالثا :تطبق الالئحة على جميع المكلفين الخا�ضعين لجباية الزكاة
من تاريخ �صدور القرار.
رابعا :تورد ح�صيلة الزكاة �أوال ب�أول �إلى ح�ساب الزكاة المخ�ص�ص
لذلك في م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
الالئحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م)40/
وتاريخ  1405/7/2هـ

الف�صل الأول :الخا�ضعون للزكاة
المادة الأولى
الأن�شطة الخا�ضعة
ت�ضمن الف�صل الأول من الالئحة الخا�ضعين للزكاة والأن�شطة
الخا�ضعة ،ومن بين تلك الأن�شطة على �سبيل المثال ال الح�صر:
 الن�شاط التجاري بجميع �صوره بما في ذلك المتاجرة بال�سلعوالخدمات.
 الن�شاط اال�ستثماري بجميع �صوره بما في ذلك اال�ستثمار فيالأوراق المالية �سواء �أكانت طويلة الأج��ل �أم ق�صيرة الأج��ل،
و�سواء �أكانت طويلة الأج��ل �أم ق�صيرة الأج��ل ،و�سواء �أكانت
م�صدرة من القطاع الخا�ص �أم من الحكومة ،داخلية �أم خارجية،
وكذا اال�ستثمار في ال�سلع والخدمات والم�ساهمات التجارية.
 الن�شاط الخدمي بجميع �صوره ،ومن ذلك الخدمات المالية،والمهن الحرة والحرف و�أعمال الت�أجير واال�ستئجار وال�سم�سرة
والوكاالت.
 الأن�شطة المالية بجميع �صورها ومنها الأن�سطة الم�صرفية و�أن�شطةالت�أمين و�أن�شطة التمويل.

المادة الثانية
الأ�شخا�ص الخا�ضعون
يخ�ضع لجباية الزكاة كل من يمار�س ن�شاطا من الأن�شطة المذكورة
في المادة الأولى من الفئات التالية:
 الأ�شخا�ص الطبيعين ال�سعوديين المقيمين في المملكة ومن يعاملمعاملتهم من مواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
 ال�شركات ال�سعودية المقيمة في المملكة عن ح�ص�ص الأ�شخا�صال�سعوديين وم��ن يعامل معاملتهم م��ن مواطني دول مجل�س
التعاون لدول الخليج العربية وعن ح�ص�ص الهيئات والم�ؤ�س�سات
الحكومية ال�سعودية.
 يق�صد بال�شخ�ص المقيم (الطبيعي واالعتباري) المعني نف�سهال��وارد بنظام �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم
(م )1/وتاريخ  1425/1/15هـ.
المادة الثالثة
ن�سبة الزكاة
تح�سب ن�سبة الزكاة بن�سبة  % 2.5من الوعاء الزكوي
الف�صل الثاني :محا�سبة المكلفين ممن يم�سكون ح�سابات نظامية
المادة الرابعة
تحديد وعاء الزكاة لمن يم�سكون ح�سابات نظامية
يتم احت�ساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يم�سكون دفاتر و�سجالت
نظامية وفق الآتي:
�أوال :يتكون وعاء الزكاة من �أموال المكلف كافة الخا�ضعة للزكاة
ومنها:
 ر�أ�س المال الذي حال عليه الحول ،وكذا الزيادة فيه و�إن لم يحلعليها الحول �إذا كان م�صدر هذه الزيادة �أحد عنا�صر حقوق
الملكية �أو كانت تمويال لأ�صل من �أ�صول القنية المخ�صومة من
وعاء الزكاة.
 الح�ساب الجاري الدائن للمالك �أو ال�شريك �أو ال�شريك �أول العام�أو �آخره �أيهما �أقل ،وكذا الزيادة في الح�ساب الجاري �إذا كان
م�صدرها حقوق الملكية� ،أو كانت تمويال لأ�صل من �أ�صول القنية.
 قرو�ض المالك �أو ال�شركاء للمن�ش�أة ،وتعامل معاملة ر�أ�س المال. الإيردات المقدمة التي حال عليها الحول.القرو�ض الحكومية والتجارية وما في حكمها من م�صادر التمويلالأخرى مثل الدائنون� ،أوراق الدفع ،ح�ساب الدفع على المك�شوف
التي في ذمة المكلف وفقا للآتي:

العدد ( - )52رجب 1438هـ

23

الالئحة الزكوية

(�أ) :ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول.
(ب) :ما ا�ستخدم منها لتمويل ما يعد للقنية.
(ج) :ما ا�ستخدم منها في عرو�ض التجارة وحال عليه الحول.
 الإعانة الحكومية وغير الحكومية عند قب�ضها. االحتياطيات المرحلة من �سنوات �سابقة (ر�صيد �أول العام). ر�صيد الأرباح المرحلة من �سنوات �سابقة �آخر العام. المخ�ص�صات �أول العام (با�ستثناء المخ�ص�صات الم�شكوك فيتح�صيلها للبنوك) بعد ح�سم الم�ستخدم منها خالل العام.
 �صافي ربح العام المعدل لأغرا�ض الزكاة الذي يتم التو�صل �إليهوفقا لأحكام هذه الالئحة.
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 الأرباح تحت التوزيع ،وي�ستثنى من ذلك الأرباح المعلن عن توزيعهاولم يتقدم �أ�صحابها لت�سلمها ب�شرط �أن تكون مودعة في ح�ساب
خا�ص ال ي�سمح لل�شركة بالت�صرف فيه.
 م�ساهمة ال�شركاء �أو المالك في تغطية الخ�سائر المرحلة متىحال عليها الحول.
 �أي عن�صر من عنا�صر المطلوبات مول �أ�صال من �أ�صول القنية.ثانيا :يح�سم من الوعاء الزكوي الآتي:
 -1الأ�صول الثابتة وت�شمل ما ي�أتي:
 �صافي قيمة الأ�صول الثابتة (�أ�صول القنية) و�أي دفعات ل�شراء�أ�صول ثابتة ،وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع ،وي�شترط �أن
تكون هذه الأ�صول مملوكة للمكلف – ما لم يكن هناك مانع
يحول دون نقل الملكية – و�أن تكون م�ستخدمة في الن�شاط.
� -2إن�شاءات المكلف الر�أ�سمالية تحت التنفيذ التي يتم �إن�شا�ؤها
بهدف ا�ستخدامها في الن�شاط ولي�س لغر�ض بيعها.
 -3الأ�صول غير الملمو�سة الم�شتراة مثل ال�شهرة وبراءة االختراع.
�( -4أ) :اال�ستثمارات في من�ش�أت داخل المملكة – م�شاركة مع
�آخ��ري��ن�-إذا كانت تلك اال�ستثمارات تخ�ضع لجباية الزكاة
بموجب هذه الالئحة ،ف�إن كان اال�ستثمار في تلك المن�ش�آت ال
يخ�ضع للجباية فال يح�سم من الوعاء.
(ب) :اال�ستثمارات ف��ي من�ش�آت خ��ارج المملكة – م�شاركة مع
�آخرين-ب�شرط �أن يحت�سب المكلف �ضمن �إقراره الزكوي الزكاة
الم�ستحقة عن هذه اال�ستثمارات وفقا للقواعد المن�صو�ص عليها
في هذه الالئحة ويوردها للهيئة ،مع �إرفاق ح�سابات مراجعة من

محا�سب قانوني معتمد في بلد اال�ستثمار وم�صادق عليها من
الجهات الر�سمية ،ف�إن لم يلتزم باحت�ساب وتوريد الزكاة وفقا
لذلك فال تح�سم من الوعاء الزكوي.
(ج) :في كل الأحوال �إذا كانت اال�ستثمارات – داخلية �أو خارجية -
في �سندات �أو �صكوك �أو عمالت �أو ودائع �أو معامالت �آجلة فال
تح�سم من الوعاء �سواء �أكانت ق�صيرة الأجل �أم طويلة الأجل.
 – 5الح�ساب الجاري المدين للمالك �أو ال�شريك الخا�ضع للزكاة
بما ال يتجاوز ن�صيبهما في الأرباح المرحلة.
 -6الح�ساب الجاري المدين النا�شيء خالل فترة الت�صفية.
� -7صافي م�صاريف الت�أ�سي�س وما قبل الت�شغيل وما في حكمها من
الم�صاريف الر�أ�سمالية ،مثل الحمالت الإعالنية.
� -8صافي خ�سارة العام المعدلة لأغرا�ض الزكاة التي تم تحديدها
وفقا لأحكام هذه الالئحة.
� -9صافي الخ�سارة المرحلة المعدلة طبقا لربوط الهيئة بعد �إ�ضافة
المخ�ص�صات �أو االحتياطيات فقط �إليها التي �سبق تخفي�ض
الخ�سارة بها في �سنة تكوينها.
مع مراعاة ما يلي:
(�أ) :في حالة ت�ضمين �إقرار المكلف ح�ساب جاري دائن و�آخر مدين
ي�ؤخذ الفرق بينهما ،و�إذا ظهر ح�ساب جاري دائن لأحد ال�شركاء
وح�ساب جاري مدين ل�شريك �آخر فال يتم عمل ت�سوية بينهما،
وي�ضاف الح�ساب الجاري الدائن لل�شريك �أو مالك الم�ؤ�س�سة
الفردية في نهاية الحول �إلى الوعاء الزكوي.
(ب) :ال تح�سم الوادئع النظامية للبنوك و�شركات الت�أمين لدي
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�أي ودائ��ع نظامية تتطلبها
�أن�شطة �أخرى من الوعاء الزكوي.
(ج) :عند وفاة �أحد ال�شركاء في المن�ش�أة �أو تنازله خالل العام
ودخول �آخرين محله� ،سواء ورثة �أم غيرهم والمن�ش�أة م�ستمرة
في ن�شاطها ،ف�إنه ال ينقطع الحول وتجبى منها الزكاة.
(د) :عند تنازل مالك الم�ؤ�س�سة الفردية بالبيع �أو غيره �إلى �شخ�ص
�آخر ،ينقطع الحول وال تجبى الزكاة منها.

(هـ)� :إذا تم تحويل م�ؤ�س�سة �إلى �شركة ف�إن ح�صة �صاحب الم�ؤ�س�سة
في ر�أ�سمال ال�شركة الجديدة تخ�ضع للزكاة وال ينقطع حولها،
ويطبق ذلك على ح�ص�ص ال�شركاء في ال�شركات المندمجة� ،أما
بالن�سبة لل�شركاء الجدد فيبد�أ حولهم وفقا لما حددته المادة
( )14من هذه الالئحة.
(و) :المن�ش�أة الزراعية التي ت��زاول ن�شاطا خا�ضعا لزكاة الثمار
والحبوب ،وفي الوقت نف�سه ت��زاول ن�شاطا �آخر يخ�ضع لزكاة
ع��رو���ض ال�ت�ج��ارة ،يجب عليها �أن ت�ق��دم ح�سابات منف�صلة
وم�ستقلة لن�شاطها الخا�ص بزكاة عرو�ض التجارية للهيئة.
(ز) :مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيا) �أعاله ،يح�سم من الوعاء
الزكوي للمن�ش�آت الزراعية عند محا�سبتها عن زكاة التجارة
المدخالت الزراعية (المخزنة) الم�شتراة بغر�ض اال�ستعمال
في الإنتاج.
(ح) :للأغرا�ض الزكوية ي�ؤخذ في االعتبار نتائج �إع��ادة تقييم
الأوراق المالية من ربح �أو خ�سارة طبقا للقيمة ال�سوقية.
(ط) :يراعى عند ح�ساب وعاء الزكاة للمكلف �أال يقل الوعاء عن
�صافي الربح المعدل لأغرا�ض الزكاة محد �أدني.
المادة الخام�سة
الم�صاريف التي يجوز ح�سمها
 -1تح�سم كافة الم�صاريف العادية وال�ضرورية الالزمة للن�شاط
�سواء كانت م�سددة �أو م�ستحقة و�صوال �إلى �صافي نتيجة الن�شاط
ب�شرط توافر ال�ضوابط الآتية:
(�أ)� :أن تكون نفقة فعلية م�ؤيدة بم�ستندات ثبوتية �أو قرائن
�أخرى تمكن الهيئة من الت�أكد من �صحتها ولو كانت متعلقة
ب�سنوات �سابقة.
(ب)� :أن تكون مرتبطة بالن�شاط وال تتعلق بم�صاريف �شخ�صية
�أو ب�أن�شطة �أخرى.
(ج)� :أال تكون ذات طبيعة ر�أ�سمالية ،وفي حالة �إدراج م�صروف
ذي طبيعة ر�أ�سمالية �ضمن الم�صروفات تعدل به نتيجة
الن�شاط وي�ضم للموجودات الثابتة وي�ستهلك وفقا للن�سب
النظامية.
 -2تعدل رواتب وبدالت �صاحب المن�ش�أة �سواء كانت م�ؤ�س�سة فردية
�أو �شركة �أموال �أو �شركة �أ�شخا�ص ،وكذلك المكاف�آت التي تدفع
لرئي�س ونائب رئي�س مجل�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة ال�شركاء في
ال�شركة ،من الم�صروفات التي يجوز ح�سمها ب�شرط �أن تكون
رواتب وبدالت �صاحب المن�ش�أة م�سجلة في الت�أمينات االجتماعية.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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 -3تعد الديون المعدومة من الم�صاريف التي يجوز ح�سمها طبقا
لل�ضوابط الآتية:
(�أ)� :أن يكون قد �سبق الت�صريح عنها �ضمن �إيرادات المكلف في
�سنة ا�ستحقاق الإيراد.
(ب)� :أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن ممار�سة الن�شاط.
(ج)� :أن يقدم المكلف �شهادة من محا�سبه القانوني تفيد �شطب
هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من �صاحب ال�صالحية.
(د)� :أال تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.
(هـ) :التزام المكلف بالت�صريح عن الديون �ضمن دخله متى
تم تح�صيلها.
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 -4تعد التبرعات من الم�صاريف جائزة الح�سم متى ما قدمت
م�ستندات الثبوتية الم�ؤيدة لها وجرى الت�أكد من جديتها.
المادة ال�ساد�سة
الم�صاريف التي ال يجوز ح�سمها
 -1الم�صاريف غير المرتبطة بالن�شاط.
 -2الم�صاريف التي ال يتمكن المكلف من �إثبات �صرفها بموجب
م�ستندات م�ؤيدة �أو قرائن �إثبات �أخرى.
 -3الزكاة الم�ستحقة �أو الم�سددة في المملكة �أو في �أي دولة �سواء
كانت عن ال�سنة �أو �سنوات �سابقة.
 -4ح�صة الموظف في �صناديق التقاعد النظامية ك�صندوف معا�شات
التقاعد �أو الت�أمينات االجتماعية �أو �صناديق التوفير واالدخار.
 -5قيمة المواد الموردة �أو قيمة الخدمات المقدمة من �أطراف مرتبطة
بالمكلف الزائدة عن الأ�سعار الم�ستخدمة بين �أطراف م�ستقلة.
 -6جميع المخ�ص�صات با�ستثناء.
(�أ) :مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في تح�صيلها بالن�سبة للبنوك
�شريطة �أن يقدم البنك �شهادة من مجل�س �إدارت��ه تت�ضمن
تحديد مقدار الديون الم�شكوك في تح�صيلها و�أن توافق
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ذلك.
(ب):احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة ،واحتياطي الأخطار
القائمة ف��ي ��ش��رك��ات الت�أمين (و� /أو) �إع ��ادة الت�أمين
(االحتياطيات الفنية) ب�شرط �إعادتها للوعاء الزكوي في
ال�سنة الزكوية التالية و�أن يكون تحديدهما وفقا للمعايير
المهنية المتبعة في هذا الن�شاط.

المادة ال�سابعة
اال�ستهالك
 -1يح�سم ق�سط اال�ستهالك ال�سنوي للمكلفين الذين يم�سكون دفاتر
و�سجالت نظامية وفق ال�ضوابط الآتية:
(�أ)�	:أن يكون اال�ستهالك لأ�صل ثابت ،و�أال يكون الأ�صل معدا
للبيع ،و�إنما لغر�ض اال�ستعمال في ن�شاط المكلف.
(ب)�	:أن يكون الأ�صل ذا طبيعة م�ستهلكة وتتناق�ص قيمته ب�سبب
اال�ستهالك �أو التلف �أو التقادم.
(ج)� :أن يكون الأ�صل ملكا للمكلف ما لم يكن هناك مانع يحول
دون نقل الملكية.
 -2يتم ا�ستهالك الأ�صول الثابتة وفقا لطريقة الق�سط الثابت وتكون
ن�سب ا�ستهالكها على النحو الآتي:
م

المجموعة

أ�
ب

المباني الثابتة
المباني ال�صناعية والزراعية المتنقلة
الم�صانع والآالت والمكائن والأجهزة
والبرمجيات (برامج الحا�سوب)
والمعدات بما في ذلك �سيارات الركوب
وال�شحن.
م�صاريف الم�سح الجيولوجي والتنقيب
واال�ستك�شاف والأعمال التمهيدية
ال�ستخراج الموارد الطبيعية وتطوير
حقوله
جميع الأ�ص ��ول الأخرى الملمو�سة وغير
الملمو�س ��ة ذات الطبيع ��ة الم�س ��تهلكة
غير الم�ش ��مولة بالمجموعات ال�س ��ابقة
كالأثاث والطائرات وال�سفن والقاطرات
وال�شهرة.
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 -3المباني المقامة على �أرا���ض م�ست�أجرة يجوز ا�ستهالكها على
مدة عقد الإيجار.
 -4الأ� �ص��ول المعر�ضة للتلف مثل الأوان ��ي والأدوات الزجاجية
الم�ستخدمة في الفنادق والمطاعم يعد ق�سط ا�ستهالكها مقدار
التالف منها خالل العام.
 -5يتم احت�ساب ق�سط اال�ستهالك بالن�سبة المو�ضحة �أعاله �إذا تم
ا�ستخدام الأ�صل مدة �سنة كاملة (اثنا ع�شر �شهرا)� ،أما �إذا
تم ا�ستخدام الأ�صل خالل ال�سنة المالية للمن�ش�أة� ،أو تم �إعداد
ح�سابات المن�ش�أة عن مدة تقل عن �سنة ،فينبغي احت�ساب ق�سط
اال�ستهالك على �أ�سا�س المدة الفعلية التي ا�ستخدم الأ�صل
خاللها.
� -6إذا ا�ستخدمت المن�ش�أة ن�سب ا�ستهالك لأ�صولها تقل عن الن�سب
المقررة �أع�لاه ،فال يجوز زي��ادة ق�سط اال�ستهالك من جانب
الهيئة ليتفق مع الن�سب المقررة.
 -7ن�سب اال�ستهالك المحددة �أعاله هي حد �أق�صى لال�ستهالك وال
يجوز تجاوزه �أو زيادته �إال في حاالت الظروف اال�ستثنائية التي
يجب عر�ضها على الهيئة و�أخذ الموافقة الم�سبقة عليها ب�شرط
�أن ال تزيد ن�سبة زيادة اال�ستهالك على  50في المائة من الن�سب
النظامية.
 -8ال يحول توقف الأ�صل م�ؤقتا عن العمل خالل ال�سنة المالية عن
ح�سم ا�ستهالكه.
� -9إذا حول المكلف الأ�صل المملوك له �إلى اال�ستعمال ال�شخ�صي،
�أو لم يعد الأ�صل ي�ستخدم نهائيا في ن�شاط المكلف ف�إنه ي�ستبعد
من المجموعة بقيمته ال�سوقية.
 -10عند �شراء �أو بيع �أر���ض عليها �إن���ش��اءات ت��وزع القيمة على
الأر�ض والإن�شاءات توزيعا عادال للتو�صل �إلى القيمة المنف�صلة
للإن�شاءات.
 -11ا�ستثناء من �أحكام الفقرات ال�سابقة ،ف�إن �أ�صول عقود البناء
والت�شغيل ثم نقل الملكية ( ،)BOOTو�أ��ص��ول عقود البناء
والتملك والت�شغيل ثم نقل الملكية ( ،)BOOTوكذلك الأ�صول
الم�صممة من �أجل ا�ستخدامها لغر�ض محدد وال يمكن اال�ستفادة
منها في �أي م�شاريع �أخرى يجوز �أن ت�ستهلك على �سنوات العقد،
وعند �إ�ضافة �أ�صول �أو تجديدها �أثناء �سنوات العقد فت�ستهلك
على المدة المتبقية.
� -12أي فروقات ا�ستهالك غير معتمدة ،يتم �إعادتها �إلى ر�صيد
الأ�صول الثابتة لغر�ض الح�سم من الوعاء الزكوي.
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 -13تلتزم ال�شركات المختلطة بطريقة اال�ستهالك ال��واردة في
المادة ال�سابعة ع�شرة من النظام ال�ضريبي لغر�ض تحديد
الوعاء ال�ضريبي لل�شركة ،ولها�-إذا ما رغبت  -تطبيق الطريقة
نف�سها لتحديد الوعاء الزكوي للجانب ال�سعودي ومن يعامله
معاملته� ،أو ا�ستخدام الطريقة المحددة في الفقرات �أعاله.
� -14إذا ا�ستخدمت ال�شركة المختلطة طريقة اال�ستهالك الواردة
في نظام �ضريبة الدخل عند تحديد وعائها الزكوي ،ف�إنه يحق
لها تحديد �صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي
تح�سم من الوعاء على النحو الآتي:
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(باقي قيمة المجموعة في نهاية ال�سنة طبقا لما يتم تحديده بموجب
الفقرات من �أ -هـ من المادة ال�سابعة ع�شرة من نظام �ضريبة الدخل
بعد تعديلها ب�أي فروقات ا�ستهالك غير معتمدة ،ي�ضاف �إليها ن�سبة
الـ  50في المائة الم�ؤجلة من قيمة الأ�صول الم�ضافة خالل العام،
مطروحا منها ن�سبة الـ  50في المائة الم�ؤجلة من التعوي�ضات عن
الأ�صول الم�ستبعدة خالل العام).
الف�صل الثالث :قواعد المحا�سبة لحاالت خا�صة
المادة الثامنة
ال�شركات القاب�ضة
 -1يجب على ال�شركة القاب�ضة وال�شركات التابعة لها المملوكة لها
بالكامل� ،سواء كانت ال�شركات التابعة م�سجلة داخل المملكة �أم
خارجها ،و�سواء كانت هذه الملكية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة،
تقديم ح�سابات موحدة و�إقرار زكوي موحد وتحا�سب على �أ�سا�س
ما تظهره نتائجهما بوعاء زكوي واحد� ،أما �إذا لم تكن ال�شركات
التابعة الم�سجلة في خارج المملكة مملوكة لل�شركة القاب�ضة
بالكامل فيطبق في �ش�أنها ما ورد في الفقرة (/4ب) من البند
(ثانيا) من المادة الرابعة من هذه الالئحة ،وعلى ال�شركات
التابعة تقديم �إقرار معلومات لكل �شركة على حدة في المواعيد
النظامية لتقديم الإقرارات.
 -2تعني الملكية المبا�شرة �أن تكون ال�شركات التابعة مملوكة لل�شركة
القاب�ضة بالكامل بن�سبة  100في المائة ،كما تعني الملكية غير
المبا�شرة �أن تكون ال�شركات التابعة مملوكة لل�شركة القاب�ضة

بن�سبة معينة والن�سب المتبقية مملكة لأي من ال�شركات الأخرى
التابعة المملوكة بالكامل لل�شركة القاب�ضة.
 -3يجوز لل�شركات المملوكة لل�شركاء �أنف�سهم ،وال�شركة القاب�ضة
وال�شركات التابعة لها المملوكة ال�شركاء �أنف�سهم تقديم �إقرار
زكوى موحد.
 -4عند محا�سبة ال�شركة القاب�ضة وال�شركات التابعة لها م�شاركة
مع �آخرين الم�سجلة محليا يتم ح�ساب الزكاة على ال�شركة
القاب�ضة وعلى كل �شركة من �شركاتها التابعة لها كل على حدة،
باعتبار �أن لكل �شركة �شخ�صية اعتبارية وذمة مالية م�ستقلة ،مع
مراعاة ح�سم ا�ستثمارات ال�شركة القاب�ضة في ال�شركات التابعة
لها ،ويتعين على ال�شركة القاب�ضة وعلى كل �شركة من �شركاتها
التابعة تقديم �إقراراتها الزكوية الم�ستقلة كل على حدة للهيئة.
المادة التا�سعة
الأوقاف والجمعيات الخيرية والم�ؤ�س�سات غير الهادفة للربح
�أوال :الأوقاف:
 -1ال تخ�ضع للزكاة غلة الوقف الخيري – با�ستثناء الوقف الذري –
�إذا كانت م�صارفه على وجوه البر العامة ،كما ال تخ�ضع للزكاة
غلة الوقف الذي ي�ستثمر ويحقق �أرباحا �سواء ا�ستثمر عن طريق
�شركة �أو غيرها �شريطة توافر ال�ضوابط التالية:
(�أ)� :أن توثق الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل ب�صدور �صك
�شرعي بها.
(ب)� :أن تكون غلة الوقف محدد �أوجه �صرفها في وجوه البر
العامة.
(ج)� :أن يكون ما ا�ستثني من الوقف لت�صرف الواقف م�ستهلكا
بالكامل وال يوجد لدى الواقف فائ�ضا مدخرا مما تجب فيه
الزكاة.
(د)� :أن يتم االل�ت��زام ب��إع��داد قوائم مالية مدققة للأموال
الموقوفة من قبل مكتب محا�سب قانوني معترف به وتقديمها
للهيئة مع الإقرارات والك�شوفات المرفقة بها خالل ()120
مئة وع�شرين يوما من تاريخ نهاية ال�سنة المالية ،على �أن

تت�ضمن القوائم المالية ما يلي:
� -1إرفاق بيان ب�أوجه ال�صرف يو�ضح فيه ما يلي:
 ا�سم الجهة الم�ستفيدة �سواء كانت �شخ�صا طبيعيا �أواعتباريا.
 رقم ال�سجل التجاري للم�ستفيد ورقم ملفه بالهيئة �إنوجد.
 جن�سيته ومكان �إقامته. مقدار المبالغ الم�صروفة له. -2الت�صريح عن التعامالت كافة بين الأم��وال الموقوفة
وجميع الأط��راف المرتبطة بها الخا�ضعة للزكاة و�أن
تكون هذه التعامالت وفقا للأ�سعار التي تتم بين �أطراف
م�ستقلة.
(ه�ـ)� :أن يتم االلتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات عن العقود
المبرمة مع القطاع الخا�ص في المواعيد النظامية ،وكذلك
االلتزام بمتطلبات �ضريبة اال�ستقطاع على المبالغ المدفوعة
لجهات غير مقيمة من م�صدر في المملكة طبقا لأحكام
المادتين ( )61و( )68من نظام �ضريبة الدخل ال�صادر
بالمر�سوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ.
 -2يق�صد بالوقف الذري الوقف الذي ا�شترط فيه الواقف
�أن تكون غلته للذرية ونحوهم من �أقاربه.
ثانيا :الجمعيات الخيرية والم�ؤ�س�سات غير الهادفة للربح:
 -1ال تخ�ضع ل�ل��زك��اة الجمعيات ال�خ�ي��ري��ة وك��ذل��ك الجمعيات
والم�ؤ�س�سات غير الهادفة للربح ،بما في ذلك ح�ص�صهم في
المن�ش�آت الأخرى� ،شريطة توافر ال�ضوابط الآتية:
(�أ)� :أن تكون الأموال لي�ست ملكا ل�شخ�ص معين وال يعود نفعها
ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ب�أعينهم.
(ب)� :أن تكون الأموال وعوائدها مخ�ص�صة لأعمال البر والخير
والإح�سان� ،أو �أن تكون عوائدها مخ�ص�صة للمجاالت العلمية
�أو الخيرية.
(ج)� :أن تكون الأموال وعوائدها مخ�ص�صة لخدمة من�سوبيها
�أو المجتمع ،و�أال تكون ذات غر�ض تجاري كالغرف التجارية
والهيئات المهنية.
(د)� :أن تكون الجمعية �أو الم�ؤ�س�سة مرخ�صة م��ن الجهات
المخت�صة ومحددة �أغرا�ضها و�أهدافها في نظامها الأ�سا�سي.
 -2على الجمعيات الخيرية والم�ؤ�س�سات غير الهادفة للربح االلتزام
بالآتي:
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(�أ) :الت�سجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل نهاية �سنتها
المالية الأول��ى ،وتقديم �إق��رار معلومات م�ستند لح�سابات
نظامية خالل مئة وع�شرين يوما من انتهاء �سنتها المالية
في كل عام وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.
(ب) :تزويد الهيئة بالمعلومات التي تحتاجها وفقا للأنظمة
المطبقة كااللتزام بتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي
تبرمها مع الغير و�أي معلومات �أخرى.
(ج) :ا�ستقطاع ال�ضريبة الواجبة على غير المقيمين ممن
يحققون دخال من م�صدر في المملكة وفقا لأحكام المادة
الثامنة وال�ستين من نظام �ضريبة الدخل.
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المادة العا�شرة
اال�ستثمار في مجال الغاز الطبيعي
يجب على الم�ستثمرين في مجال الغاز الطبيعي ممن يخ�ضعون
للزكاة تقديم �إقراراتهم الزكوية وفقا لمتطلبات النظام وت�سديد
الزكاة الم�ستحقة على ن�شاطهم ،و�إذا كان هناك �ضرائب دخل �أو
�ضرائب ا�ستثمار الغاز الطبيعي م�ستحقة عليهم بعد ح�سم الزكاة
الم�سددة فيتعين ت�سديدها وفقا لأح�ك��ام نظام �ضريبة الدخل
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ.
المادة الحادية ع�شرة
الأن�شطة التمويلية
 -1يق�صد بالأن�شطة التمويلية جميع الأن�شطة التي تهدف �إلى
تمويل م�شاريع الم�ستثمرين �أو احتياجات الم�ستهلكين �سواء من
خالل الإقرا�ض �أو التق�سيط �أو �شراء ال�سندات �أو ال�صكوك �أو
المرابحة �أو التورق �أو من خالل عقود الت�أجير المنتهية بوعد
التمليك (الت�أجير المالي) �أو غيرها من �صور التمويل.
� -2إذا �أجر م�ؤجر �أ�صال �إلى م�ست�أجر وفقا لعقد ت�أجير مالي ف�إنه
للأغرا�ض الزكوية يعامل الم�ست�أجر على �أنه المالك وتعامل
ت�سديدات الإيجار على �أنها ت�سديدات قر�ض ممنوح للم�ست�أجر.
 -3لأغرا�ض هذه المادة تت�ضمن مدة الإيجار �أي فترة �إ�ضافية قابلة
للتجديد.
� -4إن كان الم�ؤجر مالكا للأ�صل قبل بداية الإيجار المالي ،ف�إنه
�إ�ضافة �إلى معاملة القر�ض ح�سبما هو محدد في الفقرة ( )1من
هذه المادة ،ينظر �إلى الإجراء على �أنه بيع من الم�ؤجر و�شراء
من الم�ست�أجر.

 -5يعامل عقد الت�أجير المنتهي بالتمليك على �أنه عملية �شراء من
قبل الم�ست�أجر بتمويل عن طريق قر�ض من الم�ؤجر ،ونتيجة
ل��ذل��ك ال ي�ج��وز تحميل ت�سديدات الإي �ج��ار على الم�صاريف
الدفترية لل�سنة المالية لأنها تمثل ت�سديدات قر�ض.
 -6حيث �إن الم�ست�أجر بعقد الت�أجير المنتهي بوعد التمليك �سيعامل
على �أنه مالك للأ�صل للأغرا�ض الزكوية ،لذلك يراعى الآتي:
(�أ) :ال يجوز للم�ؤجر ح�سم ق�سط ا�ستهالك للأ�صل حيث �إن
الحق في ذلك �أ�صبح للم�ست�أجر.
(ب) :تق�سم ت�سديدات الإيجار �إلى عن�صرين هما مبلغ القر�ض
الرئي�س ،وعوائد القر�ض.
ويق�صد بمبلغ القر�ض الرئي�س في بداية الإيجار القيمة الحالية
للت�سديدات الدنيا بمقت�ضى عقد الإيجار.
(ج) :يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القر�ض الرئي�س من كل دفعة
م�سددة على �أن��ه ت�سديد للقر�ض ،وال يجوز تحميله �ضمن
التكاليف للأغرا�ض الزكوية بالن�سبة للم�ست�أجر� ،أما الجزء
ال��ذي يمثل عوائد القر�ض من �إجمالي الدفعة الم�سددة،
فيعد دخال للم�ؤجر وم�صروفا للم�ست�أجر.
(د)� :إذا كان الم�ؤجر مالكا للأ�صل قبل بداية الإيجار المنتهي
بالتمليك ،ف�إنه �إ�ضافة �إلى معاملة القر�ض ح�سب ال�ضوابط
المحددة في هذه المادة ،تعد العملية بيع من الم�ؤجر و�شراء
من الم�ست�أجر ،مع الأخذ في االعتبار الآث��ار الزكوية التي
تترتب على عمليتي البيع وال�شراء بالن�سبة لكل من البائع
والم�شتري.
 -7يحق للم�ست�أجر – بموجب عقد ت�أجير مالي في م�شاريع البناء والت�شغيل
والتحويل (� )BOTأو م�شاريع البناء والتملك والت�شغيل (� )BOOأو
م�شاريع البناء والتملك والت�شغيل ونقل الملكية (� )BOOTأو غيرها
من ال�صور المماثلة – ح�سم الأ�صول الممولة بموجب هذه العقود من
الوعاء الزكوي بغ�ض النظر عن ت�صنيفها المحا�سبي.

بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة
للزكاة والدخل إلى عموم المكلفين
الخاضعين لنظام جباية الزكاة الشرعية

ت��ود الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل �أن تو�ضح لعموم المكلفين
الخا�ضعين لنظام جباية الزكاة ال�شرعية �أنه بناء على ما ق�ضى به
قرار مجل�س الوزراء الموقر رقم ( )126وتاريخ 1436/2/30هـ
الم�ؤكد عليه بموافقة المقام ال�سامي الكريم على المح�ضر
المتخذ بهذا ال�ش�أن ف��ي هيئة الخبراء بمجل�س ال ��وزراء رقم
( )755وتاريخ 1437/8/2ه�ـ من (�أوال) �إجازة ا�ستمرار العمل
بقرار وزير المالية رقم ( )393وتاريخ 1370/8/6ه �ـ الخا�ص
بجباية الزكاة وتعديالته خالل الفترة من تاريخ نفاذ المر�سوم
الملكي رقم  577/28/2/17وتاريخ 1376/3/14ه��ـ �إلى حين
�صدور القرارات التنفيذية الالزمة من وزير المالية ،و(ثانيا)
بقيام وزير المالية ب�إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ المر�سوم
الملكي رقم (م )40/وتاريخ 1405/7/2ه �ـ (وهو �آخر مر�سوم
ملكي �صدر ب�ش�أن جباية الزكاة) بما في ذلك ما يت�صل باللجان
الم�شكلة وتحديد مدد التظلم من قراراتها واال�شتراطات الالزمة
لذلك وبخا�صة دفع ال�ضمان البنكي.
لذلك فقد تطلب الأمر �إ�صدار الئحة تنفيذية للمر�سوم الملكي
رق��م (م )40/وت��اري��خ 1405/7/2ه� � �ـ ت�ضمنت على القواعد
والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخا�ضعين لها
منذ �صدور المر�سوم الملكي رقم (م )40/وحتى تاريخه ،وقد
تم اعتماد هذه الالئحة بالقرار ال��وزاري رقم ( )2082وتاريخ
1438/6/1ه�ـ الذي جرى تعميمها على �إدارات الهيئة وفروعها
بالتعميم رقم ( )1438/16/17545وتاريخ 1438/6/9هـ ،كما
جرى تبليغهما للمكلفين والجهات الأخرى المعنية بتطبيقها من
خالل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ومجل�س الغرف
التجارية ال�صناعية بالريا�ض.
علما ب��أن هذه الالئحة ا�ستندت فيما ت�ضمنته من �أحكام �إلى
القرارات الوزارية والفتاوى ال�شرعية والتعاميم ال�صادرة عن
الهيئة ،ولم تت�ضمن ا�ستحداث �أي تعليمات جديدة خالف ما
يجري عليه العمل في الهيئة حاليا فيما يتعلق ب�إجراءات جباية
الزكاة.
وحيث قد تطلب الأم��ر �إي�ضاح الخلفية التي من �أجلها �صدرت
الالئحة التنفيذية لجباية ال��زك��اة ،فقد ج��رى ن�شره للعموم
للإحاطة به.
واهلل ولي التوفيق.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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ضوابط إضافة األرباح الرأسمالية

للوعاء الزكوي

يف يوم اإلثنني املوافق 1431/11/3ه���ـ اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية
املشكلة بقرار جملس ال��وزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24ه���ـ واملكلفة بخطاب
معايل وزير املالية رقم ( )7835/1وتاريخ 1426/8/6هـ القاضي باستمرار اللجنة يف
نظر اعرتاضات املكلفني والهيئة على قرارات جلان االعرتاض الزكوية االبتدائية ،وذلك
للنظر يف االستئناف املقدم (املكلف) ضد ق��رار جلنة االع�تراض االبتدائية الزكوية
الضريبية األوىل بجدة ،بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل
(الهيئة) على املكلف لعام 2004م.
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قامت اللجنة بدرا�سة ال�ق��رار االبتدائي
الم�ست�أنف ،وم��ا ج��اء بمذكرة اال�ستئناف
المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه
من م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات
ال�سارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:

�أخ� �ط ��رت ل�ج�ن��ة االع �ت��را���ض االب �ت��دائ �ي��ة
ال��زك��وي��ة ال�ضريبية الأول���ى ب�ج��دة المكلف
بن�سخة من ق��راره��ا .بموجب الخطاب رقم
(���/202ص.ج )1/وتاريخ 1428/10/23ه �ـ،
وقدم المكلف ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة
برقم  3/382وتاريخ 1428/11/21ه��ـ كما
قدم �ضمانا بنكيا ،مقابل الزكاة الم�ستحقة
عن الفترة المالية من 2004/1/1م وحتى
2004/12/31م ،وبذلك يكون اال�ستئناف
ال�م�ق��دم م��ن المكلف م�ق�ب��وال م��ن الناحية
ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة
النظامية ،م�ستوفيا ال�شروط المن�صو�ص
عليها نظاما.
الناحية الموضوعية:

ق�ضى ق��رار اللجنة في البند (ثانيا)1/
بت�أييد الهيئة في �إ�ضافة الربح الناتج عن بيع
اال�ستثمار �إل��ى الوعاء الزكوي للمكلف لعام
2004م وفقا للحيثيات الواردة بالقرار.
ا�ست�أنف المكلف ه��ذا البند م��ن القرار
فذكر �أن ر�أي اللجنة االبتدائية يتعار�ض مع
ما جاء بخطاب الهيئة رقم  3/11256وتاريخ
1411/11/22ه � � �ـ ال��ذي �أك��د ع��دم خ�ضوع
الأرباح الر�أ�سمالية للزكاة كما �أنه يتعار�ض
مع �أحد ال�شروط الرئي�سية الحت�ساب الزكاة
وهو حوالن الحول وهو ما �أكدته الفتوى رقم
 23408وت��اري��خ 1426/11/18ه� � �ـ والفتوى
رقم  22665وتاريخ 1424/4/15هـ .و�إ�ضافة
�إلى ذلك ف�إن مح�ضر اجتماع مديري الفروع
ال�صادر برقم  1/8590وتاريخ 1402/8/2هـ
�أكد في البند رقم ( )3من الفقرة ( )4عدم

�إخ�ضاع الأرب��اح الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع
مكلفي الزكاة لح�ص�صهم في ال�شركات للزكاة
وذكر �أن الهيئة طلبت �أثناء جل�سة المناق�شة
�أمام اللجنة االبتدائية مهلة �أ�سبوع من تاريخ
الجل�سة للرد على ما جاء في هذا المح�ضر
ولم تقم بالرد عليه حتى تاريخ �صدور القرار
االب �ت��دائ��ي ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك قامت
اللجنة االبتدائية بت�أييد الهيئة .كما �أن اللجنة
االبتدائية لي�س لديها �أي �سند نظامي ي�ؤيد
�صحة ما جاء في قرارها و�إنما قدمت دفوعا
ال ت�ستند �إلى �أي تعاميم �أو قرارات .و�أ�ضاف
المكلف بمذكرته الم�ؤرخة في 1429/1/28هـ
قائال �إ�ضافة �إل��ى ما �سبق ذك��ره في خطاب
اال�ستئناف نفيد ب�أن لجنة االعترا�ض الزكوية
ال�ضريبية االبتدائية الأولى بجدة �أيدت �إجراء
الهيئة المتمثل في �إ�ضافة الربح الر�أ�سمالي
البالغ ( )90.000.000ريال الناتج عن بيع
اال�ستثمار �إل��ى الوعاء الزكوي لعام 2004م
دون �أن ت�أخذ في االعتبار حوالن الحول على
المال الم�ستفاد من بيع اال�ستثمارات ،كما
�أن ق��رار اللجنة االبتدائية المذكور �أع�لاه
يتناق�ض م��ع ق��راره��ا رق��م �� ��/103ص/ج1/
ال �� �ص��ادر ب �ت��اري��خ 1429/5/15ه� � � � �ـ حيث
ذكرت اللجنة في ر�أيها تحت فقرة (ج) ما
يلي "ذهب جمهور الفقهاء �إل��ى �أن المال
الم�ستفاد من بيع عر�ض القنية �إذا باعه ولم
يحل الحول على ثمنه فال زكاة فيه" .وذكر
المكلف �أنه قدم الم�ستندات الم�ؤيدة لت�سلم
الربح الر�أ�سمالي البالغ ()90.000.000
ريال التي ت�ؤكد عدم حوالن الحول على هذا
المبلغ وبالتالي ال تجب فيه الزكاة على اعتبار
�أن��ه المال الم�ستفاد من بيع عر�ض القنية
ول��م يحل عليه ال�ح��ول ل��دى ال�شركة طبقا
لقرار اللجنة االبتدائية رقم �/103ص/ج1/
ال���ص��ادر بتاريخ 1429/5/15ه� � �ـ المذكور
�أعاله.
ول �ك��ل م��ا ت �ق��دم تطلب ال���ش��رك��ة الت�أكيد
على ع��دم ا�ستحقاق زك��اة عن مبلغ الأرب��اح
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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الر�أ�سمالية المت�سلمة خالل العام ا�ستنادا �إلى
�أنه �إيراد عر�ضي ولي�س �إيرادا م�ستمرا ناتجا
عن ن�شاط ال�شركة �إ�ضافة �إل��ى ع��دم تحقق
�شرط حوالن الحول على هذا الإيراد العر�ضي
وبالتالي �إلغاء القرار االبتدائي.
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف
�أفادت ب�أن خطاب الهيئة رقم ()3/11256
وت��اري��خ 1411/11/22ه� � �ـ ال��ذي �أ��ش��ار �إليه
المكلف �صادر في حالة خا�صة وال ينطبق على
حالة هذه ال�شركة كما �أنه ال يعني عدم خ�ضوع
�أرب ��اح ال�شريك ال�سعودي الناتجة ع��ن بيع
ح�صته في ال�شركة للزكاة و�إنما عليه �أن يزكي
هذه الأرباح بنف�سه وال تطالب بها ال�شركة �أو
ال�شريك الذي قام ب�شراء الح�صة ،بينما واقع
الحال هنا هو �أن البائع لح�صته هو �شركة لها
كيان م�ستقل وتقدم ح�ساباتها لدى الهيئة وقد
�أدرجت هذه الأرب��اح �ضمن �إي��رادات ال�شركة
لذلك وج��ب تزكيتها ،كما �أن اال�ستثمارات
الناتجة عن بيعها �أرب��اح ر�أ�سمالية م�شتراة
من �أم��وال ال�شركة ومدرجة بح�ساباتها منذ
�أن تم �شرا�ؤها وهي عرو�ض قنية لدى ال�شركة
وي�ستفاد من ح�سمها في الوعاء الزكوي �سنويا
عند �إع ��داد ال��رب��ط عليها ،كما �أن الأرب��اح
الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع �أ�صل ثابت من
�أ�صول ال�شركة ال يعد �إيرادا عر�ضيا وتت�ساءل
الهيئة لو فر�ض �أن نتيجة البيع لهذا الأ�صل
خ�سارة فهل �ستقبل ال�شركة بعدم ح�سمها
م��ن �إي� ��رادات ال�شركة عند �إع���داد الربط
عليها و�إ�ضافة لذلك ترى الهيئة �أن الأرباح
الر�أ�سمالية غلة والغلة ال ي�شترط لخ�ضوعها
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ح ��والن ال �ح��ول فحولها ح��ول �أ�صلها طبقا
للفتوى ال�شرعية رق��م ( )2/2384وتاريخ
1406/10/30هـ ال�صادرة من الرئي�س العام
لإدارات البحوث العلمية والإف�ت��اء والدعوة
والإر�شاد (البند الرابع) ،وبالن�سبة لما جاء
في ن�ص المادة العا�شرة من النظام ال�ضريبي
ف�إنه يخ�ص المكا�سب الر�أ�سمالية المحققة
من التخل�ص من الأوراق المالية المتداولة
في ال�سوق المالية في المملكة .ولي�س الأرباح
الر�أ�سمالية الناتجة عن بيع �أ�صل من �أ�صول
المن�ش�أة ،كما �أن النظام ال�ضريبي الجديد
ال يطبق على مكلفي الزكاة �إال في مواعيد
الإق��رارات الزكوية وال�ضريبية التي �ستقدم
عن ال�سنوات بعد بدء تطبيق هذا النظام.
وذك��رت الهيئة �أن اللجنة االبتدائية ترى �أن
الح�ص�ص المبيعة التي تملكها ال�شركة في
ر�أ�سمال ال�شركة ال�سعودية العربية للزجاج
ال�م�ح��دودة ه��ي ح�ص�ص م�شاعة ف��ي جميع
�أم��وال ال�شركة الم�ستثمر فيها من عرو�ض
ونقود وديون وبالتالي ف�إن المقابل عبارة عن
تكلفة اال�ستثمار م�ضافا �إليها الأرباح الناتجة
عن بيع اال�ستثمار .وهي تجمع بين الربح والغلة
والفائدة بالم�صطلح الفقهي وال خالف في
وجوب الزكاة فيها و�إنما الخالف في ا�شتراط
الحول من عدمه فيما يتعلق بالم�ستفادات،
وعلى وجه الخ�صو�ص الهبة والإرث والو�صية
� ...إلخ .و�إذا كان الفقهاء يوجبون الزكاة في
الربح غير المحقق الناتج من ارتفاع القيمة
ال�سوقية عن التكلفة فوجوبها في الربح �أو
الغلة �أو الفائدة المحققة من باب �أولى .وقد

كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبعث ال�سعاة
كل عام مرة في�أخذون الزكاة لعام كامل ولو
قلنا �إن كل مال ا�ستفيد �أثناء العام له حول
يخ�صه للزم �أن يبعث ال�سعاة ط��وال العام
وال يخلو �أن يكون لل�شخ�ص الواحد �أكثر من
ن�صاب ،و�إن لم يكن ذل��ك فال يلزم اتفاق
كل النا�س في م�ستفاداتهم في وقت واحد،
فدل ذلك على �أن الأم��وال الم�ستفادة كانت
ت�ضم �إلى جن�س ما عند �صاحبها من �أموال
وتزكى مع تلك الأموال نهاية الحول وهذا هو
ق��ول الح�سن والحكم وعمر بن عبدالعزيز
و�سفيان وغيرهم ،و�إذا كان هذا الحكم في
الم�ستفادات فالربح والغلة من ب��اب �أول��ى.
وب �ن��اء على م��ا �سبق ر�أت اللجنة الزكوية
ال�ضريبية االبتدائية الأول��ى بجدة ب�إجماع
�أع�ضائها ت�أييد الهيئة في �إ�ضافة الربح الناتج
عن بيع اال�ستثمار �إلى الوعاء الزكوي للمكلف
لعام 2004م ،لذلك تطالب الهيئة برف�ض
ا�ستئناف المكلف وت�أييدها في �إ�ضافة الربح
الناتج عن بيع اال�ستثمار �إلى الوعاء الزكوي
للمكلف لعام 2004م.
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي
وعلى اال�ستئناف المقدم وما قدمه الطرفان
من دف��وع وم�ستندات تبين للجنة �أن محور
اال�ستئناف يكمن ف��ي طلب المكلف عدم
�إ�ضافة الربح الناتج عن بيع اال�ستثمار �إلى
وعائه الزكوي لعام 2004م في حين تتم�سك
الهيئة ب�إ�ضافة هذا الربح �إلى الوعاء الزكوي
للمكلف لعام 2004م للأ�سباب المو�ضحة عند

عر�ض وجهة نظر كل منهما.
وب�ع��د ال��درا� �س��ة ت��رى اللجنة �أن ال��وع��اء
ال��زك��وي ي�ح��دد ب�ن��اء على �أر� �ص��دة القوائم
المالية وما تف�سرها �إي�ضاحات تلك القوائم
وبتتبع �أر�صدة �أرباح اال�ستثمار تبين �أنها �أحد
الأحداث المالية التي تم قيا�سها خالل العام
و�أنتجت ر�صيدا يمثل �أرباحا ر�أ�سمالية و�أن
المبد�أ في تحديد الوعاء الزكوي يكمن في
اعتبار القوائم المالية وحدة واحدة وال يمكن
ع��زل ح��دث مالي وح��ده لأغ��را���ض احت�ساب
ال��وع��اء فلو �أخ��ذ بمبد�أ ا�ستقاللية الحدث
لأ�صبح من الم�ستحيل تتبع الأحداث المالية
وح���والن ح��ول�ه��ا ،عليه ت��رى اللجنة رف�ض
ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي
فيما ق�ضى به ب�إ�ضافة هذه الأرباح �إلى الوعاء
الزكوي لعام 2004م.
القرار:

لكل م��ا تقدم ق��ررت اللجنة اال�ستئنافية
ال�ضريبية ما يلي:
�أوال :قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف على
قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية
ال�ضريبية الأولى بجدة رقم من الناحية
ال�شكلية.
ثانيا :وفي المو�ضوع :رف�ض ا�ستئناف المكلف
وت��أي�ي��د ال �ق��رار االب�ت��دائ��ي فيما ق�ضى به
ب�إ�ضافة الأرباح الر�أ�سمالية للوعاء الزكوي
لعام 2004م.
ثالثا :يكون هذا القرار نهائيا بعد ت�صديق
وزير المالية ،،وباهلل التوفيق.،،
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الدليل الشامل

عن ضريبة السلع االنتقائية
م����������ا ال�����������ض�����ري�����ب�����ة هي نوع من �أنواع ال�ضرائب غير المبا�شرة ،تفر�ض بن�سبة محددة على �سلع محددة ،ومنها ال�سلع ال�ضارة بال�صحة
االنتقائية؟
والبيئة وال�سلع الكمالية ،وتُح�صل على مرحلة واحدة ويتحمل عب�أها الم�ستهلك النهائي.
##ازدياد المعدالت ال�سنوية ال�ستهالك المنتجات ال�ضارة بال�صحة.
##الم�شاكل ال�صحية التي ت�صيب متعاطيها.
##التكاليف المالية التي يتحملها الأفراد والدولة نتيجة ا�ستهالك المنتجات ال�ضارة ومعالجة �أ�ضرارها.
ل���������م���������اذا ف����ر�����ض����ت ##التزامات المملكة العربية ال�سعودية باالتفاقيات الإقليمية والدولية الموقعة ب�ش�أن مكافحة ال�سلع ال�ضارة بتدابير
ال��م��م��ل��ك��ة ال�ضريبة �سعرية كالر�سوم وال�ضرائب وغير �سعرية كالتوعية ،ومنع الترويج لها ،ومنع ا�ستهالكها في الأماكن العامة ،ومنع
االنتقائية؟
بيعها لفئات عمرية معينة وفي �أماكن معينة كالمدار�س.
##مطالبات منظمة ال�صحة العالمية والبرامج ال�صحية المحلية برفع �أ�سعار هذه المنتجات ال�ضارة للحد من
ا�ستهالكها ،خ�صو�ص ًا في الفئات الأقل دخ ًال كالأطفال والنا�شئة ومتو�سطي و�ضعيفي الدخل.
##ارتباط المملكة العربية ال�سعودية ببرنامج الإ�صالح ال�ضريبي في دول مجل�س التعاون الخليجي.
م������ا ال���������س����ل����ع ال���ت���ي ##منتجات التبغ بن�سبة  % 100على �سعر بيع التجزئة.
ت�����ش��م��ل��ه��ا ال�����ض��ري��ب��ة ##م�شروبات الطاقة بن�سبة  % 100على �سعر بيع التجزئة.
االنتقائية ون�سبتها؟ ##الم�شروبات الغازية بن�سبة  % 50على �سعر بيع التجزئة.
م����������ا ال�����م�����ق�����������ص�����ود ت�شمل الم�شروبات الغازية �أي م�شروبات تحتوي على غازات با�ستثناء المياه الغازية ،كما ت�شمل الم�شروبات الغازية
ب������ال������م�������������ش������روب������ات
ال ُمر ّكزات والم�ساحيق والجل والم�ستخل�صات التي يمكن تحويلها �إلى م�شروبات غازية.
الغازية؟
ت�شمل م�شروبات الطاقة الم�شروبات التي تحتوي على مواد منبهة يتم ت�سويقها �أو بيعها �أو تُعرف ب�شكل عام على �أنها
م����������ا ال�����م�����ق�����������ص�����ود م�شروبات للطاقة �أو م�شروبات تمنح التحفيز العقلي والبدني ،وت�شمل المواد المنبهة على �سبيل المثال ال الح�صر:
بم�شروبات الطاقة؟ الكافيين والتورين والجن�سينج والجوارانا .كما ت�شمل المواد المنبهة �أي مواد لها ت�أثير مطابق �أو م�شابه للمواد
المذكورة �أو يتم ت�سويقها على هذا الأ�سا�س.
م����������ا ال�����م�����ق�����������ص�����ود ت�شمل منتجات التبغ جميع ال�سلع المذكورة في الف�صل الـ  24من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجل�س التعاون
بمنتجات التبغ؟
لدول الخليج العربية (مثل لفائف غليظة �سيجار – لفائف عادية �سجائر).
  -أالحفاظ على ال�صحة العامة من خالل:
##تخفي�ض ن�سبة ا�ستهالك ال�سلع ال�ضارة.
##دفع الم�ستهلكين �إلى التقليل من ا�ستهالكها.
##م�ساعدة الراغبين بالإقالع عن ا�ستهالكها.
ما �أه��داف ال�ضريبة
االنتقائية؟
##الحد �أو ت�أخير البدء في ا�ستهالكها خ�صو�ص ًا بالن�سبة للأطفال والنا�شئة.
  -بتوجيه ا�ستهالك �أفراد المجتمع نحو ال�سلع المفيدة.
  -جتوجيه الموارد المالية المتح�صلة من ال�ضريبة لم�شاريع وبرامج مفيدة.
  -دخف�ض تكاليف العالج ،وتعوي�ض خزانة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمت�ضررين.
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ع��ق��وب��ات ص��ارم��ة ض��د ال��ت��ه��رب الضريبي
تصل إىل السجن وإيقاف نشاط الشركة
وعقوبات مالية.
##من المتوقع كما �أثبتت التجارب الدولية �أن ينخف�ض ا�ستهالك الطبقات الأقل دخ ًال (وهم الفئة الأكبر) للمنتجات
ال�ضارة بعد ارتفاع �أ�سعارها� ،إذ ُيعد م�شجع ًا لمن يدمنون عليها للإقالع عنها.
##انخفا�ض معدالت البدء با�ستهالكها من قبل �صغار ال�سن والنا�شئة وهم الفئة الم�ستهدفة من قبل ال�شركات
المنتجة ،حيث �إن رفع تكاليفها يجعلها خارج متناول قدراتهم ال�شرائية.
ما النتائج المتوقعة ##عند ارتفاع تكاليف المواد ال�ضارة َ�س َت ْعم ُد ال�شركات المنتجة لل�سلع ال�ضارة �إلى �إيجاد بدائل لي�ست كذلك با�ستبعاد
ل��ت��ط��ب��ي��ق ال�����ض��ري��ب��ة
�أو تخفي�ض ن�سبة المواد ال�ضارة في منتجاتها لتتجنب فر�ض ال�ضرائب على منتجاتها.
االنتقائية؟
##انخفا�ض معدالت نمو واردات التبغ وم�شروبات الطاقة ومعدالت ت�صنيعها محلي ًا ،والتوجه �إلى واردات و�صناعات
ذات فائدة �صحية على الم�ستهلكين.
َ ##ت َقدُّم المملكة في م�ؤ�شرات مكافحة التبغ وفق اتفاقية منظمة ال�صحة العالمية الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ،
حيث ما زالت المملكة لم تطبق ال�شرط الخا�ص برفع �أ�سعارها بفر�ض ال�ضرائب.

م����ا ال���ج���ه���ود ال����ذي
ب���ذل���ت���ه���ا ال��م��م��ل��ك��ة
للحد من ا�ستهالك
ال�����س��ل��ع االن��ت��ق��ائ��ي��ة
ق�����������ب�����������ل ف���������ر����������ض
ال�ضريبة؟

عملت المملكة العربية ال�سعودية على مكافحة ال�سلع ال�ضارة من خالل عدة م�سارات �شملت:
�##إ�صدار نظام مكافحة التدخين بالمر�سوم الملكي رقم  572وتاريخ 1436/7/28
##التوعية بالمخاطر ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية لل�سلع ال�ضارة كالتبغ وم�شروبات الطاقة
والم�شروبات الغازية.
##معالجة الراغبين في الإقالع عنها من خالل برنامج مكافحة التدخين ،وبرنامج التوازن الغذائي في
وزارة ال�صحة.
�##إ�صدار �أنظمة و�ضعت قيود ًا على م�ستهلكيها.
##منع الترويج لمنتجات التبغ وم�شروبات الطاقة.
الم�ص ِّنع بو�ضع عالمات تحذير على علب المنتجات تبين المخاطر ال�صحية المحتملة.
�##إلزام َ
##فر�ض غرامات مالية على مخالفي الأنظمة المقيدة ال�ستهالكها والترويج لها.
�##إلزام ال�شركات المنتجة بو�ضع عبارات تحذيرية على العلب.
##منع بيعها في المدار�س.
##الترخي�ص لجمعيات �أهلية متخ�ص�صة بالتوعية بمخاطر التبغ ودعمها مالي ًا ومعنوي ًا للم�ساهمة في
التوعية والمعالجة مثل جمعية "نقاء" وغيرها.
�##أخير ًا وتطبيق ًا لالتفاقيات الدولية والإقليمية للحد من ا�ستهالكها والحد من �أ�ضرارها ،تم �إقرار
ال�ضريبة على م�ستهلكيها لكيال ت�صبح في متناول الكثير منهم خ�صو�ص ًا فئة الأطفال الذين ي�شكلون
ال�شريحة الأخطر لجهة البدء في ا�ستهالكها ومن ثم الإدمان عليها.

منظمة الصحة العاملية تطالب برفع
أس���ع���ار امل��ن��ت��ج��ات ال���ض���ارة ل��ل��ح��د من
استهالكها.
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تفرض الضريبة االنتقائية على السلع
الضارة والكمالية.

�##أقرت من قبل المجل�س الأعلى لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية في �أواخر عام 2016م بعد مداوالت
ا�ستمرت لنحو � 12سنة ،و�صادقت عليها دول مجل�س التعاون في اتفاقية �إطارية على �أن تطبقها كل دولة بعد
�إقراراها من الجهات المعنية لتلك الدول وفقا لقوانينها المحلية ,وقد وافق مجل�س الوزراء على ما رفعه معالي
م���ن �أق����ر ال�����ض��ري��ب��ة وزير المالية وبعد النظر في قرار مجل�س ال�شوري رقم 10/16وت��اري��خ 1438/4/25ه ��ـ ,قرر مجل�س ال��وزراء
االن���������ت���������ق���������ائ���������ي���������ة الموافقة على االتفاقية الموحدة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ,واالتفاقية
وبم�شاركة َمنْ ؟
ملكي بذلك.
الموحدة لل�ضريبة االنتقائية لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية .وقد �أعد مر�سو ٌم ٌّ
�##شارك في �إعدادها فريق عمل النظام ال�ضريبي الموحد لدول مجل�س التعاون لم�شروع ال�ضريبة االنتقائية،
والفريق القانوني ،وممثلو هيئة االتحاد الجمركي ،وهيئة الغذاء والدواء ال�سعودية ،وهيئة التقيي�س لدول مجل�س
التعاون لدول الخليج ،والمكتب التنفيذي لمجل�س وزراء ال�صحة الخليجيين.
ما الجهة الم�س�ؤولة
ع����������������ن ت������ط������ب������ي
������ق الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وت��ح�����ص��ي��ل ���ض��ري��ب��ة
ال�سلع االنتقائية؟
ع���ل���ى َم�������نْ ت��ف��ر���ض تفر�ض ال�ضريبة االنتقائية على:
�##إنتاج ال�سلع االنتقائية داخل المملكة.
ال�������������������ض���������ري���������ب���������ة
االنتقائية؟
##ا�ستيراد ال�سلع االنتقائية �إلى المملكة.
##الت�سجيل على موقع الهيئة ح�سب النماذج المعتمدة.
م���ا �أب������رز ال���ت���زام���ات ##الح�صول على تراخي�ص.
منتجي وم�ستوردي
ال�سلع االنتقائية؟ ##تقديم �إقرار �ضريبي وفق الفترة المحددة.
##ال�سداد خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من الموعد النظامي لتقديم الإقرار.
ه����������������ل ت��������ف��������ر���������ض
غ���رام���ات وع��ق��وب��ات ##تطبق غرامات ت�أخير حال ال�سداد المت�أخر.
ع�������ل�������ى م�����خ�����ال�����ف�����ة
ن�����ظ�����ام ال�������ض���ري���ب���ة ##تطبق العقوبات حال الت�أخر في الت�سجيل �أو تقديم الإقرار �أو عدم �صحته �أو تقديم بيانات م�ضللة.
االنتقائية؟
م����ت����ى ي����ت����م �����س����داد على ال�شخ�ص الملزم بتقديم الإقرار ال�ضريبي �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة عن كل �شهرين خالل خم�سة ع�شر يوم ًا
�����ض����ري����ب����ة ال�������س���ل���ع
من تاريخ الإقرار.
االنتقائية؟

االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ت��ل��زم اململكة
مبكافحة السلع ال��ض��ارة بفرض رسوم
وضرائب ومنع الرتويج لها.
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الضريبة االنتقائية تشمل منتجات التبغ
وال��ط��اق��ة بنسبة  % 100وامل��ش��روب��ات
الغازية بنسبة % 50
يتمثل �سعر البيع بالتجزئة في القيمة الأعلى من بين:
�##سعر البيع النهائي لل�سلعة االنتقائية �إلى الم�ستهلك بال�شكل المحدد والمعلن عنه� ،أو المدون على ال�سلعة
م�����������ا �������س������ع������ر ب����ي����ع
من قبل الم�ستورد �أو ال ُم�ص ّنع �أو ال�شخ�ص الملزم ب�سداد ال�ضريبة.
التجزئة؟
� ##أو وفقا للأ�سعار المعيارية التي تعدها الهيئة.
م���������ا ال�����م�����������س�����ت�����ودع هو المكان المحدد الذي ُي ْ�سمح فيه للمرخ�ص ب�إنتاج ال�سلع االنتقائية� ،أو تحويلها� ،أو تخزينها� ،أو حيازتها� ،أو تلقيها
ال�ضريبي؟
تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
م���ا ال��و���ض��ع المعلق هو الو�ضع الذي ال يتم فيه �سداد ال�ضريبة الواجبة على ال�سلع الخا�ضعة لل�ضريبة االنتقائية و�سيتم تو�ضيح حاالت
لل�ضريبة؟
تعليق ال�ضريبة بالالئحة.
ه����������������ل ي������خ�������������ض������ع
ال���م���خ���زون ال�����س��اب��ق
ف����ي ال��م�����س��ت��ودع��ات نعم ،و�ستحدد �آلية ذلك الحقاً.
ق��ب��ل �إق������رار ال��ن��ظ��ام
لل�ضريبة؟
يجوز طلب ا�سترداد ال�ضريبة الم�سددة في �أي من الحاالت الآتية:
م��ا ح����االت ا���س��ت��رداد
##الت�صدير �أو �إعادة الت�صدير لأغرا�ض الأعمال �إلى خارج �إقليم دول مجل�س التعاون الخليجي.
�����ض����ري����ب����ة ال�������س���ل���ع
##ا�ستخدام �سلعة انتقائية في �إنتاج �سلعة انتقائية �أخرى خا�ضعة لل�ضريبة.
االنتقائية؟
##و�ستتحدد الالئحة التنفيذية �إجراءات اال�سترداد و�أي حاالت تتم �إ�ضافتها.
هل ت�شمل ال�ضريبة
االنتقائية الكميات
�سبب كان.
ال���ت���ي ت���ق���دم ك��ه��ب��ات نعم ،ت�شمل ال�ضريبة االنتقائية كل ما يطرح من الم�ستودع ال�ضريبي لال�ستهالك المحلي لأي ٍ
وك��ه��داي��ا وك��ع��رو���ض
ترويجية؟
م����������ا ال������ع������ق������وب������ات
ال��م��ن�����ص��و���ص عليها هناك عقوبات �صارمة �ضد التهرب ال�ضريبي ت�صل �إلى ال�سجن و�إيقاف ن�شاط ال�شركة وعقوبات مالية ،و�سيتم
�����ض����د ال���م���ت���ه���رب���ي���ن
م��ن دف���ع ال�����ض��رائ��ب الإعالن عنها حال �صدور نظام ال�ضريبة االنتقائية من قبل المقام ال�سامي.
االنتقائية؟

م��ن ع��وائ��د تطبيق ال��ض��ري��ب��ة االنتقائية
ان��خ��ف��اض م��ع��دالت من��و واردات التبغ
ومشروبات الطاقة.
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نصائح لإلقالع عن التدخين
د .بسام بن عبدالرحمن العمار
عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)

التدخين محرم في الكتــاب وال�ســـنــة والأدلة في ذلك كثيرة ومنها قوله تعالىَ } :وال
َت ْق ُت ُلوا �أَ ْن ُف َ�س ُكم{ ،وقــــوله تعــالىَ } :وال ُت ْل ُقوا ِب َ�أ ْي ِدي ُك ْم ِ�إ َلى ال َّت ْه ُل َكــــ ِة{ ،وقـــــوله تعالى:
ال�ســـــــُ َف َها َء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّل ِتي َج َع َل اللهَّ ُ َل ُك ْم ِق َيام ًا{ ،وفي ال�ســـــــنة النبوية
} َوال ُت�ؤْ ُتوا ّ
المطهرة ( َن َهى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َعنْ ُك ِّل ُم ْ�س ِك ٍر َو ُم َفتِّر) ،وقد ثبت
عن النبي �صلى اهلل عليه و�ســـــــلم �أنه نهى عن �إ�ضاعـــــــة المال ،وثبت من الناحية
الطبيــــة �أن الدخان �ضار وربما �أدى �إلى الموت ،فتناوله �ســــبب لقتل �شاربه لنف�ســه،
و�شاربه ملق بنف�سه �إلى التهلكة ،و�شاربه مف�سد لماله ،حيث �صرفه في غير ما جعله
اهلل له ،كما �أن التدخين ي�ؤدي �إلى الإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض والأزمات ال�صحية
كال�سكتة القلبية والجلطة الدماغية و�أمرا�ض الجهاز التنف�سي وال�سرطان (�سرطان
الرئة ب�شكل خا�ص) �إ�ضافة �إلى م�شاكل �صحية �أخ��رى وبالتالي الوفاة المبكرة،
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن الأعرا�ض التي تنتج عن الإ�صــــــابة ب�أحد الأمرا�ض الناتجة عن
التدخين ت�ؤدي �إلى زيادة ال�ضغط الع�صبي والنف�سي وبالتالي ت�ؤثر �سلب ًا في نوعية
�سن مبكرة وال يقت�صر الأمر على ال�صحـــــة ف�إن التدخين ي�ؤثر �أي�ض ًا
الحياة منذ ًّ
في مظهر جلدك ما يجعلك تبدو �أكبر من عمرك الحقيقي و�أي�ض ًا ي�ؤثر في حا�سة
تذوق الطعام وقـــــــــــــد ي�ؤدي �إلى العجز الجن�سي عند الرجال وحتى لو كنت غير
مهتـــــم ب�صحتــــــك وعافيتـــــك  ،ف�إن التدخين ُيعر�ض من َحولك للتدخين الال�إرادي
 /ال�سلبي � ...إلخ.
كما �أن التوجيهات ال�ســــــامية في المملكة العربية ال�ســـــــــــــــــعودية والمرا�سيم
الملكية ،خا�ص ًة نظــام التدخين ال�صــــــــادر بالمر�ســـــــــوم الملكي رقـــــــــــم (م)56
وتاريخ 1436/7/28هـ ن�صت على ذلك.
و�إليك �أخي الحبيب بع�ض الن�صائح التي قد ت�ســــــــــاعدك في الإقالع عن التدخين:
 -1حدد موعد ًا للإقالع عن التدخين وتوقف تمام ًا.
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 -2اتخاذ القرار والإرادة على ترك التدخين.
-3تخ َّل�ص من الوالعات وعلب ال�سجائر كافة.
-4كن م�ستعد ًا لبع�ض �أعرا�ض الإقالع عن التدخين ،كال�صداع والقلق.
 -5حاول تغيير ن�شاطاتك الروتينية اليومية.
-6كن �إيجابي ًا وال تي�أ�س و�أخبر الجميع ب�أنك ال تدخن.
 -7تجنب الأ�شخا�ص الذين يذكرونك بالتدخين.
 -8عليك بالن�شاط البدني كممار�سة الريا�ضة.
 -9هناك �أدوية مختلفة قد ت�ساعدك في الإقالع عن التدخين ،ا�ست�شر فيها الطبيب المخت�ص� ...إلخ.
ن�س�أل اهلل للجميع ال�سالمة ،وتقبلوا تحياتي وتقديري.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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ضريبة القيمة المضافة..

الضريبة األكثر انتشــــ
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ـــاراً في العالم
إعداد /حسين عبدالرحيم الشيخ

إدارة العمليات والشؤون الدولية

بعد أن مت إبرام االتفاقية املوحدة بني الدول األعضاء يف
جملس التعاون لدول اخلليج العربية لتطبيق ضريبة القيمة
املضافة على مستوى ال��دول األعضاء ،ومتت املصادقة
عليها ،وال��ت��ي تقضي بالبدء يف تطبيق ضريبة القيمة
املضافة اعتباراً من بداية سنة  ،2018جتري االستعدادات
املكثفة يف الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق هذه
الضريبة يف اململكة يف التاريخ املستهدف ،ويتم حالي ًا
إعداد املوارد البشرية ،وكذلك استكمال نظام ضريبة القيمة
املضافة والالئحة التنفيذية .وإج��راءات العمل واألنظمة
اآللية املطلوبة ،واململكة توظف لذلك أفضل اخلربات يف
العامل مبا يضمن نقل اخلربات وجناح التطبيق.
والهدف من هذا المقال توعوي ي�ستعر�ض ال�سمات العامة المميزة لهذه ال�ضريبة،
ومن المنا�سب التنويه هنا �إل��ى �أن المعدل (المعدل) ال��ذي �ستطبقه المملكة
�سيكون �أقل المعدالت المطبقة في العالم مع توفير �إعفاءات لبع�ض القطاعات.
�ضريبة القيمة الم�ضافة هي ال�ضريبة غير المبا�شرة على اال�ستهالك الأكثر
انت�شار ًا في العالم ون�ستعر�ض في هذا المقال �أهم �سمات هذه ال�ضريبة .وتعريفها،
ومثا ًال تف�صيلي ًا عن تطبيقها ،ثم نطاقها ،ونماذجها ،و�أ�سعارها ،واختيار المعدل
المنا�سب ،ومعدل ال�صفر في �ضريبة القيمة الم�ضافة ،والإع �ف��اءات ،وحد
الت�سجيل لهذه ال�ضريبة ،والت�سجيل الإلزامي ،و�أخير ًا الت�سجيل االختياري.
تعريف ضريبة القيمة المضافة

�ضريبة القيمة الم�ضافة هي �ضريبة محددة تتم في كل مرحلة من مراحل الإنتاج
والتوزيع ،وهي في النهاية �ضريبة على نفقات اال�ستهالك النهائي على ال�سلع

معدل ضريبة القيمة املضافة الذي ستطبقه
اململكة سيكون أق��ل املعدالت املطبقة يف
العامل وزي��ادة على ذل��ك منح إع��ف��اءات لبعض
القطاعات.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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والخدمات .وعلى الرغم من �أن �ضريبة القيمة الم�ضافة يتحملها في النهاية
الم�ستهلك النهائي يقع على عاتق موردي ال�سلع والخدمات تحويل هذه ال�ضريبة
�إلى ال�سلطة ال�ضريبية .و�ضريبة القيمة الم�ضافة هي عبارة عن ن�سبة يح�صلها
المورد (البائع) من العميل .ولقد �أ�ضحت هذه ال�ضريبة النموذج الأكثر انت�شار ًا
لل�ضريبة غير المبا�شرة على اال�ستهالك النهائي في العالم.
وفيما يلي نعر�ض مثا ًال عن �ضريبة القيمة الم�ضافة في مراحل الدورة االقت�صادية
كافة .وهذا المثال يحدد �أجزاء �ضريبة القيمة الم�ضافة التي �سددت للخزانة،
في كل مرحلة من مراحل الدورة االقت�صادية من قبل المكلفين بها (�أي الو�سطاء
الذين تداولوا بهذه ال�سلعة) ،ومبالغ ال�ضريبة التي ح�سمها كل واحد منهم ( معدل
�ضريبة القيمة الم�ضافة في هذا المثال  %10ل�سهولة االحت�ساب والتو�ضيح):
الدورة االقت�صادية الأولى
(�أ) يبيع تاجر مواد خام مواد �أولية �إلى المنتج (الم�صنع) بقيمة
 10.000دوالر
ي�ضاف �إليها �ضريبة القيمة الم�ضافة ()%10
1.000
ما يدفعه المنتج �إلى تاجر المواد الخام
 11.000دوالر
الدورة االقت�صادية الثانية
(ب) يبيع المنتج ال�سلعة لبائع الجملة بــ
 50.000دوالر
ي�ضاف �إليها �ضريبة القيمة الم�ضافة ()%10
 5.000دوالر
ما يدفعه بائع الجملة للمنتج
 55.000دوالر
الدورة االقت�صادية الثالثة
(ج) يبيع بائع الجملة ال�سلعة �إلى تاجر التجزئة بـ
 70.000دوالر
ي�ضاف عليها �ضريبة القيمة الم�ضافة ()%10
 7.000دوالر
ما يدفعه تاجر التجزئة �إلى بائع الجملة
 77.000دوالر
الدورة االقت�صادية الرابعة
(د) يبيع تاجر التجزئة ال�سلعة �إلى الم�ستهلك النهائي بـ
 100.000دوالر
ي�ضاف �إليها �ضريبة القيمة الم�ضافة ()%10
10.000
ما يدفعه الم�ستهلك النهائي
 110.000دوالر
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وبعد ا�ستعرا�ض مراحل ال��دورة االقت�صادية لل�سلعة ن��رى �أن �ضريبة القيمة
الم�ضافة التي �سوف يتم تح�صيلها للخزانة هي مجموع ال�ضرائب التي يدفعها
للخزانة كل من المكلفين على حدة وهي على الوجه الآتي:
الدورة االقت�صادية الأولى
�أو ًال :يدفع تاجر المواد الخام �إلى الخزانة
(�أ) ال�ضريبة المح�صلة عند البيع
 1.000دوالر
يطرح منها ال�ضريبة المدفوعة على المواد الخام
 0دوالر
ال�ضريبة الواجبة عليه للخزانة
 1.000دوالر
وهذه ال�ضريبة الواجبة يمكن �أي�ض ًا احت�سابها بمعدل ( )%10من القيمة
الم�ضافة لل�سلعة في هذه المرحلة من الدورة االقت�صادية �أي لدى المورد
(البائع) فتكون كالتالي:
 1.000 = %10 ×10.000دوالر
الدورة االقت�صادية الثانية
ثاني ًا :يدفع المنتج �إلى الخزانة
(ب) ال�ضريبة المح�صلة عند بيع ال�سلعة الم�صنعة
 5.000دوالر
يطرح منها ال�ضريبة المدفوعة عند �شراء المواد الخام
1.000
ال�ضريبة الواجبة عليه للخزانة
 4.000دوالر
وهذه ال�ضريبة الواجبة يمكن �أي�ض ًا احت�سابها بمعدل ( )%10من القيمة
الم�ضافة لل�سلعة في هذه المرحلة من الدورة االقت�صادية �أي لدى المنتج
(البائع) فتكون كالتالي:
( 4.000= %10 × )10.000 – 50.000دوالر
الدورة االقت�صادية الثالثة
ثالث ًا :يدفع البائع بالجملة �إلى الخزانة
(ج) ال�ضريبة المح�صلة عند بيع ال�سلعة
 7.000دوالر
يطرح منها ال�ضريبة المدفوعة عند �شراء ال�سلعة
5.000
ال�ضريبة الواجبة عليه للخزانة
 2.000دوالر
وه��ذه ال�ضريبة الواجبة يمكن �أي�ض ًا احت�سابها بمعدل ( )%10من القيمة
الم�ضافة لل�سلعة في هذه المرحلة من ال��دورة االقت�صادية �أي لدى البائع
بالجملة فتكون كالتالي:
( 2.000= %10 × )50.000– 70.000دوالر

الدورة االقت�صادية الرابعة
رابع ًا :يدفع تاجر التجزئة �إلى الخزانة
(د) ال�ضريبة المح�صلة عند البيع
 10.000دوالر
يطرح منها ال�ضريبة المدفوعة عند �شراء ال�سلعة
 7.000دوالر
ال�ضريبة الواجبة عليه للخزانة
 3.000دوالر
وهذه ال�ضريبة الواجبة يمكن �أي�ض ًا احت�سابها بمعدل ( )%10من القيمة
الم�ضافة لل�سلعة في هذه المرحلة من الدورة االقت�صادية �أي لدى تاجر
التجزئة فتكون كالتالي:
( 3.000= %10 × )70.000– 100.000دوالر
ويكون مجموع ال�ضرائب الواجبة على المكلفين على الوجه الآتي:
 -1ال�ضريبة الواجبة على تاجر المواد الخام
 1.000دوالر
 -2ال�ضريبة الواجبة على المنتج (الم�صنع)
 4.000دوالر
 -3ال�ضريبة الواجبة على تاجر الجملة
 2.000دوالر
 -4ال�ضريبة الواجبة على تاجر التجزئة
 3.000دوالر
 10.000=4+3+2+1دوالر
�إن مجموع �ضريبة القيمة الم�ضافة في كل المراحل االقت�صادية تبلغ:
 10.000 = 3.000+2.000+4.000+1.000دوالر
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن هذا المجموع ( 10.000دوالر) يعادل �ضريبة القيمة
الم�ضافة التي دفعها الم�ستهلك النهائي لتاجر التجزئة عند �شراء �سلعته ،ما
يعني �أن الخزانة لم تنتظر تاريخ دفع ال�ضريبة من قبل الم�ستهلك النهائي� ،إنما
قامت بتح�صيلها على مراحل من قبل الو�سطاء الآخرين قبل هذا التاريخ ،وهذا
من �ش�أنه �أن يوفر للخزانة �سيولة �أكبر.
ً
�أما الو�سطاء ،فهم قد ا�ستفادوا �أي�ضا من �سيولة �أكبر� ،إذ �إن ال�ضرائب التي
يح�صلونها من زبائنهم عند البيع ،ي�ستفيدون منها حتى تاريخ دفعها للخزانة.
نطاق ضريبة القيمة المضافة

ظهرت �ضريبة القيمة الم�ضافة حديثا وانت�شر تطبيقها ب�شكل وا�سع في العقدين
الأخيرين حيث �أ�صبحت الآن مطبقة في معظم دول العالم .وتت�سم هذا ال�ضريبة
ب�أنها �ضريبة على ا�ستهالك ال�سلع والخدمات ،وقد اقت�صر تطبيقها في بع�ض
ال��دول على الم�صنعين والم�ستوردين ولم تطبق على قطاعات تجارة الجملة
والتجزئة ،وعادة يكون مثل هذا التطبيق المحدود مرحليا �أو خطوة في الطريق
�إلى التطبيق ال�شامل ،لقد �أثبتت التجارب �أن عدم التطبيق ال�شامل لهذه ال�ضريبة
منذ البداية ي�ؤدي �إلى انحرافات اقت�صادية و�أنه من الأف�ضل تطبيقها على جميع
القطاعات االقت�صادية منذ البداية.

يتحمل املستهلك ضريبة القيمة املضافة ويقع
على عاتق م��وردي السلع واخل��دم��ات حتويلها
إىل السلطة الضريبية.
يجب �أن تغطي �ضريبة القيمة الم�ضافة ك ًال من ال�سلع الم�ستوردة والمنتجة محليا
وبالأ�س�س نف�سها ،وبما يتفق مع متطلبات التجارة العالمية.
لقد �أثبتت التطبيقات العالمية الناجحة �ضرورة و�ضع حد مرتفع للت�سجيل بهدف
ا�ستبعاد �صغار المكلفين من ال�ضريبة ت�سهيال لإدارتها وتطبيقها.
نماذج ضريبة القيمة المضافة

يوجد نظريا عدة نماذج ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ،وطبق منها عمليا نموذجان
فقط :الأول يعتمد على الفواتير وقد �أخذت به الأغلبية العظمى من الدول؛ والآخر
يعتمد على الح�سابات �أو �أ�سلوب الطرح المبا�شر ويتم احت�ساب �ضريبة القيمة
الم�ضافة في نهاية ال�سنة با�ستخدام ال�سجالت المحا�سبية للمكلف (بعد �إجراء
تعديالت كبيرة عليها) بطريقة م�شابهة الحت�ساب �ضريبة الدخل وطبق هذا
النموذج في اليابان فقط.
يرتكز �أ�سلوب الفواتير على ال�ضريبة على المعاملة  ،Tax on Transactionوتعتبر
الفاتورة هي الأ�سا�س لفح�ص المعامالت الخا�ضعة لل�ضريبة ،ويوفر �أ�سلوب الفواتير
نوعا من الت�شجيع لل�شراء من مكلف م�سجل حتى يح�صل الم�شتري على فواتير
تمكنه من خ�صم ال�ضريبة التي �سددها .وال يجوز �أن ت�صدر فواتير �ضريبة القيمة
الم�ضافة �إال من مكلف (بائع) م�سجل ،وتظهر الفاتورة قيمة ال�ضريبة المفرو�ضة
على المبيعات من �سلع وخدمات خا�ضعة لل�ضريبة .يجب �إ�صدار فواتير لجميع
العمليات التي تتم بين مكلفين م�سجلين ولجميع مبيعات التجزئة التي تتجاوز حدا
معينا ،وت�ستخدم �إي�صاالت مب�سطة لمبيعات التجزئة ذات القيمة الأقل.
معدالت ضريبة القيمة المضافة

كان ا�ستخدام معدالت متعددة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة �شائعا ن�سبيا في �أوائل
الدول التي طبقت هذه ال�ضريبة .وغالبا كان تطبيق معدالت متعددة يهدف �إلى
التمييز بين ال�سلع الأ�سا�سية واالنتقائية .ومن الأ�سباب التي اعتد بها البع�ض
لوجود معدالت مختلفة هي �أن المعدالت المتعددة ت�ساعد على �إعادة توزيع الدخل
بين فئات المجتمع� ،إال �أن نتائج التطبيق �أثبتت �أنه يمكن تحقيق نتائج �أف�ضل
بتطبيق معدل واحد على جميع ال�سلع والخدمات الخا�ضعة ،وتعوي�ض الفقراء
من خالل الإعانات الموجهة لهم مبا�شرة وبوا�سطة ترتيب �آخر .وكبديل لتطبيق
معدالت متعددة يمكن تطبيق �أ�سلوب ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية دون الم�سا�س
بت�صميم �ضريبة القيمة الم�ضافة.

 ضريبة القيمة املضافة سيبدأ تطبيقها بداية.2018
 جتري الهيئة العامة للزكاة والدخل استعداداتمكثفة لتطبيق ضريبة القيمة املضافة.
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�ضريبة القيمة الم�ضافة ب�أ�سعار/معدالت متعددة ،تعد �أقل كفاءة و�أكثر تكلفة
من ال�ضريبة بمعدل واحد ،حيث يت�ضاعف معدل التكلفة الإداري��ة عن المكلف
الواحد في ال�سنة الواحدة في حالة المعدالت المتعددة على �أقل تقدير (�أظهرت
الدرا�سات �أن معدل التكلفة ال�سنوية عن المكلف الواحد في حالة المعدالت
المتعددة هي  200دوالر في المملكة المتحدة مقابل  100دوالر في حالة المعدل
الواحد) .تت�سبب المعدالت المتعددة في فتح مجاالت خالف حول المعدالت،
وي�ؤدي هذا بالتالي �إلى �إ�ضعاف التطبيق الإلزامي بالتركيز غير العادي على
ت�صنيف �سلع معينة خا�صة في حالة خ�ضوع مدخالت المكلف لمعدل �أعلى من
مخرجاته ،كما ترتفع التكاليف الر�أ�سية لفح�ص المكلفين بن�سبة تراوح بين 30
و % 40عن فح�ص المعدل الواحد .بد�أت دول عديدة لديها معدالت متعددة في
توحيد وتب�سيط نظمها في ال�سنوات الأخيرة وقل�صت معدالتها �إلى معدل واحد
و�أحيانا معدلين .يطبق الآن �أكثر من ن�صف الدول التي لديها �ضريبة قيمة م�ضافة
معدال واحدا� .أكثر من  % 70من  77دولة طبقت �ضريبة القيمة الم�ضافة في العقد
الأخير ت�أخذ بمعدل واحد .تدل التجارب الحديثة ب�شكل �أكيد على �أن هناك مزايا
كثيرة من �ضريبة القيمة الم�ضافة الب�سيطة وبمعدل واحد� .إن المعدل الواحد
(با�ستثناء معدل ال�صفر على ال�صادرات فقط) هو الأ�سهل �إدارة والأقل عبئا
وتكلفة على المكلف.
اختيار معدل الضريبة

العامل الرئي�سي الم�ؤثر في اختيار معدل ل�ضريبة القيمة الم�ضافة هو الإيراد
الم�ستهدف .تت�أثر الإيرادات المحتملة لمعدل معين ب�سيا�سة الإعفاءات ،حيث �إن
نظاما ب�إعفاءات قليلة ن�سبيا �أكثر كفاءة في تحقيق �إيرادات من نظام ب�إعفاءات
متعددة تت�سرب منها الإيرادات.
ت�أخذ معظم الدول التي تطبق �ضريبة القيمة الم�ضافة بمعدل يت�ألف من خانتين،
�أي � % 10أو �أكبر ،وقد ي�صل المعدل في بع�ض الدول اال�سكندنافية �إلى .% 25
هناك دول قليلة ت�أخذ بمعدل �أقل من  ،% 10وثالث دول فقط تطبق معدل ،% 5
وهي تحديدا اليابان ونيجيريا وتايوان ،بينما �سنغافورة هي الدولة الوحيدة التي
تطبق معدال �أقل من ذلك هو .% 3
معدل الصفر

يعني معدل ال�صفر في �ضريبة القيمة الم�ضافة خ�ضوع المبيعات لل�ضريبة بمعدل
ال�صفر ،وينتج عن ذلك ح�ساب دائن ( )full creditو�إمكانية رد ال�ضريبة التي
�سددت عن المدخالت .تطبق معظم الدول معدل ال�صفر على ال�صادرات فقط،
�أما تطبيقه على المبيعات المحلية فهو نادر (تطبق بريطانيا و�إيرلندا معدل
ال�صفر على �سلع محددة من المبيعات المحلية ،مثل مالب�س الأطفال والكتب
والطعام).
�أ�صبح تطبيق معدل ال�صفر على ال�صادرات �شبه مبد�أ عالمي ،ويعتمد تطبيقه
ي�سمى مبد�أ الوجهة النهائية "� ،"destination principleأي �أن �ضريبة
القيمة الم�ضافة تفر�ض في مكان اال�ستهالك النهائي .وهذا يعني �أن �ضريبة
القيمة الم�ضافة التي تم تح�صيلها على جميع المدخالت في عملية ت�صنيع
ال�صادرات ت�ستحق الرد حتى ال يكون الم�صدرون المحليون في موقف تناف�سي
�ضعيف في الدول الأخرى.
اإلعفاءات من ضريبة القيمة المضافة

ي�ساء فهم الإعفاء عامة على �أنه يعني "الإعفاء من ال�ضريبة" ،وهذا غير �صحيح
في �ضريبة القيمة الم�ضافة ،حيث يعني الإعفاء عدم فر�ض �ضريبة على مبيعات
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أثبتت التجارب أن عدم التطبيق الشامل لضريبة
القيمة املضافة يؤدي إىل انحرافات اقتصادية.
ال�سلع والخدمات (�أي المخرجات) لكن ال يجوز ا�سترداد ال�ضريبة التي فر�ضت
على مدخالت تلك ال�سلع .لذلك قد ت�شتمل ال�سلع والخدمات المعفاة على �ضريبة
مخفية �ضمن التكلفة من �أي من المدخالت الواردة من م�صادر خا�ضعة لل�ضريبة،
وال يجوز ا�ستردادها �أو �إلغا�ؤها.
على الرغم من �أن الإعفاء في �ضريبة القيمة الم�ضافة ال يعني �إلغاء ال�ضريبة
�إال �أنه ي�ؤدي عادة �إلى ت�آكل في قاعدة الإي��رادات .ومن عيوب الإعفاءات �أنها
قد تخرج عن نطاق ال�سيطرة ،من ناحية �أنها قد ت�ؤدي �إلى �ضغوط هائلة لمنح
�إعفاءات �إ�ضافية لقطاعات تجارية ت�شعر �أنها مت�ضررة( .مثال� ،إذا تم �إعفاء
الأغذية الأ�سا�سية قد يطالب منتجو الأغذية ب�إعفاءات لمدخالت �إنتاجهم مثل
الأ�سمدة ومعدات المزارع).
من الم�شاكل التي تنتج عن الإعفاءات الآتي:
##ت�ؤدي الإعفاءات �إلى ك�سر في �سل�سة �ضريبة القيمة الم�ضافة مما ي�ؤدي �إلى
زيادة �أو نق�ص في ال�ضريبة الواجبة� .إذا منح الإعفاء في مرحلة التجزئة
الأخيرة ،ال تخ�ضع القيمة الم�ضافة الأخيرة لل�ضريبة .بينما لو كان الإعفاء
في مرحلة و�سيطة فقد ي�ؤدي ذلك �إلى زيادة في ال�ضريبة ،حيث �إنه ال يجوز
في نقطة ال�ضريبة التالية من �سل�سلة القيمة الم�ضافة المطالبة ب�ضريبة
القيمة الم�ضافة المدفوعة على المدخالت ،ما يعني ت�سديد �ضريبة عن
�ضريبة .cascading
##يمكن �أن ت�ؤدي الإعفاءات �إلى انحرافات اقت�صادية ،حيث ت�شجع الإعفاءات
المنتجين على البحث عن بدائل للمدخالت المعفاة حتى ي�ستفيدوا من رد

اإلعفاء يف ضريبة القيمة املضافة ال يعني
إلغاء الضريبة إال أنه يؤدي عادة إىل تآكل يف
قاعدة اإليرادات.
المبالغ عن المدخالت.
##قد ت�شجع الإع �ف��اءات التوريد الذاتي لتجنب ا�ستعمال مدخالت ال يجوز
ا�سترداد �ضريبة القيمة الم�ضافة المدفوعة عنها( .مثال ،هناك حافز
للمزارع المعفى للقيام بالخدمة بنف�سه بدال من التعاقد مع م��ورد خا�ضع
لل�ضريبة).
##ت�ؤثر الإعفاءات على مبد�أ الوجهة النهائية وقد ت�ؤدي �إلى ا�شتمال ال�صادرات
على �ضريبة قيمة م�ضافة غير قابلة لال�سترداد� ،أي ت�صبح ال�سلع المنتجة
محليا المعفاة من �ضريبة القيمة الم�ضافة �أقل مناف�سة من ال�سلع الم�ستوردة
الم�شابهة المعفاة ال�شتمال ال�سلع المحلية على �ضريبة قيمة م�ضافة مخفية
غير قابلة لال�سترداد.
##ت�صبح ح�سابات الأعمال التي تتعامل ب�سلع معفاة و�سلع غير معفاة �أكثر تعقيدا
وعليها توزيع المدخالت التي خ�ضعت لل�ضريبة على المخرجات الخا�ضعة
وب�شكل �صحيح.
حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة

حد الت�سجيل هو المبلغ المحدد لإجمالي المبيعات ال�سنوية الذي يجب على من
ي�صل �إليه �أن يقوم بالت�سجيل في �ضريبة القيمة الم�ضافة .ت�شير التجارب العالمية
�إلى �أن حد الت�سجيل المتدني جدا يحمل مخاطر جمة على فاعلية ال�ضريبة ،و�أنه
من الأ�سهل البدء بحد ت�سجيل مرتفع ،حيث تقلل من عدد المكلفين عند بداية
التطبيق ،ثم تخف�ض الحق ًا هذا الحد تدريجيا لزيادة �أعداد المكلفين بما يتالءم

مع القدرات الإدارية.
يعتمد حد الت�سجيل ل�ضريبة القيمة الم�ضافة دائما على �إجمالي الدخل ولي�س
على الأ�صول �أو ر�أ�س المال .المرجع الم�ستخدم هو �إجمالي الدخل في �أحدث �سنة
�أو جزء منها� ،أو متى ر�أي المكلف ول�سبب معقول �أن �إجمالي دخله لل�سنة/الفترة
الجارية �سي�صل �إلى حد الت�سجيل.
ت�شمل العوامل التي تحدد قيمة حد الت�سجيل الآتي:
##القدرة الإداري��ة� :إن و�ضع حد ت�سجيل متدن جدا ي�شكل خطورة على نجاح
تطبيق ال�ضريبة حيث تواجه الإدارة �أع��داد مكلفين تتجاوز قدرتها على
الإدارة الفعالة والكف�ؤة.
�##إمكانيات التجار :من المحتمل ج��دا �أن �أغلبية كبار و�أوا� �س��ط الأعمال
يطبقون حاليا معظم المطلوب ل�ضريبة القيمة الم�ضافة من �أنظمة محا�سبة
و�سجالت ،و�سيكون من ال�سهولة ن�سبيا عليهم التكيف مع متطلبات �ضريبة
القيمة الم�ضافة .بينما ت�شكل �ضريبة القيمة الم�ضافة و�ضعا م�ستجدا ل�صغار
الأعمال ،ما يتطلب من �أ�صحاب تلك الأعمال جهودا وم��وارد لي�ست قليلة
للو�صول �إلى و�ضع يمكن هذه الفئة من االلتزام الطوعي.
##تكاليف االلتزام� :أ�شارت درا�سات �إل��ى �أن تكلفة المكلف ب�ضريبة القيمة
الم�ضافة ال�سنوية لاللتزام بمتطلباته هي نحو ن�سبة  % 2من �إجمالي الدخل
ال�سنوي لمن كان �إجمالي دخله � 50ألف دوالر �أو �أقل ،بينما هي نحو ن�سبة 0.3
 3( %من  )% 1لمن يتجاوز �إجمالي دخله ال�سنوي ن�صف مليون دوالر �أمريكي.
بالن�سبة �إلى المكلف ال�صغير بهام�ش ربح ن�سبته  ،% 20ف�إن تكلفة االلتزام
تعادل �ضريبة دخل بمعدل  .% 10لذلك هناك �أ�سباب مقنعة للحد من عدد
�صغار الأعمال الخا�ضعين ل�ضريبة القيمة الم�ضافة.
##الإي ��راد الم�ستهدف :ف��ي جميع ال��دول هناك ع��دد �صغير م��ن المكلفين
ي�سددون معظم �إي��رادات ال�ضرائب (ب�شكل عام تت�أتي  % 90من الإي��رادات
من  % 10من المكلفين) ،لذلك ف�إن الإيراد الذي يتحقق من �صغار المكلفين
�ضئيل جدا وغير متنا�سب مع الأعداد الكبيرة من المكلفين التي ت�ضاف �إلى
قاعدة المكلفين.
التسجيل اإللزامي

يق�ضي نظام �ضريبة القيمة الم�ضافة بوجوب الت�سجيل ل�ضريبة القيمة الم�ضافة
من قبل جميع الأعمال التي ي�صل �إجمالي دخلها �إلى حد الت�سجيل ،و�أن يتقرر حد
الت�سجيل في �ضوء عدد المكلفين الممكن �إدارته بكفاءة وفاعلية.
التسجيل االختياري (التطوعي)

هناك �أ�سباب تجبر بع�ض التجار على اختيار الت�سجيل في �ضريبة القيمة الم�ضافة
مع �أن �إجمالي دخلهم �أقل من حد الت�سجيل .من الطبيعي �أن ت�سجل الأعمال التي
تقوم بت�صدير معظم �أو جميع منتجاتها (مخرجات العمل) ،والت�سجيل �ضروري
لرد قيمة ال�ضريبة على المدخالت .كما قد ي�ضطر تاجر �صغير للت�سجيل في
ال�ضريبة حتى ي�صبح مناف�سا وي�ستطيع التعامل مع عمالء م�سجلين لأنه يمكن
للم�شتري ا�سترداد �ضريبة القيمة الم�ضافة عن م�شترياته �إذا كانت من بائع
م�سجل.
لقد ا�ستعر�ضنا في هذا المقال تعريف ًا ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ،ومثا ًال تف�صيلياً
عن تطبيقها ،ثم نطاقها ،ونماذجها ،و�أ�سعارها ،واختيار المعدل المنا�سب،
ومعدل ال�صفر ،والإعفاءات ،وحد الت�سجيل لهذه ال�ضريبة ،والت�سجيل الإلزامي،
و�أخير ًا الت�سجيل االختياري .وفي العدد القادم �سن�ستعر�ض� ،إن �شاء اهلل ،جوانب
�أخرى في هذه ال�ضريبة المهمة.
العدد ( - )52رجب 1438هـ
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المملكة تستحوذ على % 10.3
من الصناديق السيادية بالعالم
تستحوذ اململكة على  10.3يف املائة من الصناديق السيادية يف العامل ،حيث يبلغ إجمايل ما تستحوذ عليه
اململكة  758.4مليار دوالر ( 2.84تريليون ريال) بنهاية سبتمرب  .2016فوفقا لتصنيف معهد صناديق الرثوة السيادية
حول العامل (منظمة عاملية تهدف إىل دراسة صناديق الرثوة السيادية واملعاشات وصناديق التقاعد ،والبنوك املركزية
واألوقاف وغريها من أجهزة االستثمار العام على املدى الطويل) التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  7394مليار دوالر تسيطر
اململكة على  758.4مليار دوالر ويصل عدد تلك الصناديق إىل  79صندوقا سياديا.
وبح�سب تحليل وحدة التقارير في �صحيفة "االقت�صادية" ،فقد بلغت ح�صة
�صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي من �إجمالي قيمة ال�صناديق ال�سيادية
في العالم في �سبتمبر الما�ضي ،نحو  2.2في المائة يحتل بها الترتيب الـ ،13
فيما كانت ح�صته  0.5في المائة وفي المركز الـ 31عالميا قبل رفع �أ�صوله
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في (�أبريل)  .2016فيما بلغت ح�صة اال�ستثمارات التي تديرها م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي "�ساما" قيمة  598.4مليار دوالر وت�شكل  8.1في
المائة من �إجمالي ال�صناديق.
ً
ت�صنف ا�ستثمارات "�ساما" �صندوقا �سياديا تبعا لمعهد �صناديق الثروة

نحو  773مليار دوالر و�إج�م��ال��ي
ال�سيادية ح��ول ال�ع��ال��م ،ويحتل
المركز ال��راب��ع بين ال�صناديق
�أ�صول ي�صل �إلى  1.62تريليون
صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان ويل ويل
ال�سيادية في العالم .حيث يبلغ
دوالر.
العهد ،وزير الدفاع ،رئيس جملس الشؤون االقتصادية
�إجمالي ملكية المملكة من خالل
�أظهرت بيانات دولية �أن ا�ستقرار
على
سيسيطر
العام
االستثمارات
صندوق
والتنمية:
ال�صندوقين (�ساما ،و�صندوق
�أ� �ص��ول ��ص�ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ارات
أكرث من  10يف املائة من القدرة االستثمارية يف الكرة
اال�ستثمارات العامة) ،نحو 10.3
العامة بالمملكة عند  160مليار
في المائة من �أ�صول ال�صناديق
دوالر ( 600مليار ريال) ،بنهاية
األرضية.
ال�سيادية في العالم حالي ًا.
�سبتمبر  ،2016بعد �أن ارتفعت
وت�ستهدف "ر�ؤية المملكة "2030
 2920ف��ي المائة ف��ي (�أب��ري��ل)
رفع �أ�صول �صندوق اال�ستثمارات العامة من  600مليار ريال ( 160مليار  ،2016حيث كانت �أ�صوله �سابقا ت�صل لنحو  5.3مليار دوالر ،ومن المخطط
دوالر)� ،إلى ما يزيد على �سبعة تريليونات ريال �أي ما يعادل  1.9تريليون له �أن يكون الأكبر في العالم ،و�سيكون مقره مركز الملك عبد اهلل المالي
دوالر).
بح�سب "ر�ؤية ال�سعودية ."2030
ويتوقع �أن ي�صبح �صندوق اال�ستثمارات العامة من �أكبر �صناديق اال�ستثمار،
أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم
بما يعادل  25.7في المائة من �أ�صول � 79صندوق ثروة �سيادية في العالم.
ك�شف �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان ولي ولي العهد ،وزير
و�سي�صبح في حال تحول ملكية �شركة "�أرامكو" �إليه� ،أ�ضخم من �أكبر �صندوق
�سيادي في العالم وهو ال�صندوق النرويجي البالغ �أ�صوله  847.6مليار دوالر .الدفاع ،رئي�س مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،في مقابلة مع "بلومبيرج"
كما �سي�صبح �أ�ضخم من �أكبر �صندوقين �سياديين في العالم حالي ًا� ،أال وهما عن توجه الدولة �إل��ى تطوير ال�صندوق ال�سيادي ،لت�صبح اال�ستثمارات
�صندوق التقاعد النرويجي ،و�صندوق مجل�س �أبوظبي لال�ستثمار الذي يبلغ الم�صدر الرئي�سي للدخل ،بدال من �إي��رادات النفط .ومن المتوقع �أن يدير
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من اخملطط أن يصبح صندوق االستثمارات
ال��ع��ام��ة باململكة األك�ب�ر يف ال��ع��امل وف��ق�� ًا
لـ"رؤية اململكة ."2030
ال�صندوق ال�سيادي ا�ستثمارات ب�أكثر من تريليوني دوالر ليلعب دورا رئي�سا
في تحريك االقت�صاد عن طريق اال�ستثمار محليا ودوليا.
و�أو�ضح �سموه �أن �صندوق اال�ستثمارات العامة هو �أحد البرامج التي �ستكون
�ضمن "ر�ؤية المملكة" ،و�سوف يتم �إطالقه بعد برنامج التحول الوطني.
بهدف رف��ع حجم �صندوق اال�ستثمارات العامة ،من خ�لال �إع��ادة هيكلة
�صناديق و�شركات و�أ�صول مملوكة من قبل �صندوق اال�ستثمارات ال�سيادية.
ف�أمام المملكة فر�صة عظيمة لرفع الربحية من خالل تقديم �أ�صول جديدة،
و�أهمها �شركة "�أرامكو" ،وكذلك مجموعة �ضخمة من العقارات .فالمملكة
تمتلك من خالل �صندوق اال�ستثمارات العامة (� )PIFأغلبية �أ�سهم �شركة
"�سابك" التي ال تقل عن  70في المائة من �أ�سهم ال�شركة.
و�ستمثل خ�صخ�صة وبيع �أ�سهم �شركة �أرام�ك��و منفعة عظيمة لي�س فقط
ل�صندوق اال�ستثمارات ،و�إنما �أي�ض ًا لالقت�صاد ال�سعودي ككل .فبب�ساطة
تحويل �أ�سهم �شركة "�أرامكو" �إلى �صندوق اال�ستثمارات (� )PIFسي�صبح
ال�صندوق هو الأكبر على وجه الأر���ض .ول�شركة �أرامكو �أي�ض ًا فوائد �أخرى
لالقت�صاد ،حيث �إن الكثيرين كانوا يقولون �إن الفكرة من طرح �أ�سهمها
هو مجرد محاولة الح�صول على ال�سيولة من �أجل تغطية الحاجات المالية
لل�سعودية ،لكن هذا بعيد جد ًا عن الحقيقة .فالهدف هو تنويع الدخل المالي،
فهذا هو الهدف الرئي�س من طرح "�أرامكو" ،وبالتالي ف�إن طرح "�أرامكو"
�سوف ي�ؤدي �إلى تحويل �أ�سهمها �إلى �صندوق اال�ستثمارات العامة ،وهو ما
يجعل تقني ًا الإيرادات منوعة بالن�سبة للحكومة ال�سعودية ويقلل من اعتمادها
على النفط.
ومع ذلك ،ف�إن �أغلب اال�ستثمارات في النفط ،وما بقي �أمامنا الآن هو تنويع
اال�ستثمارات ،وخالل � 20سنة من الآن �سوف ن�صبح دولة ذات اقت�صاد ال
يعتمد ب�شكل رئي�سي على النفط ،وه��ذا �سيتم من خ�لال عوائد �صندوق
اال�ستثمارات ( )PIFوكذلك من م�صادر �أخرى للدخل.
هذا �أح��د فوائد �إدراج �شركة �أرامكو� ،إ�ضافة �إلى الفائدة التي �سيجنيها
ال�سوق ذاته ،والمنفعة التي �سيحققها االقت�صاد ال�سعودي ب�شكل عام ،ف�ضال
عن ا�ستمرارية �شركة �أرامكو ونموها.
وال �شك �أننا نهدف �إلى �إدراج �شركة �أرامكو في ال�سوق ال�سعودية وفتحها �أمام
الم�ستثمرين الأجانب ،فال�شركة الأم �سوف تكون معرو�ضة للعامة� ،إ�ضافة
�إلى عدد من �شركاتها التابعة .و�سوف نعلن عن ا�ستراتيجية جديدة ل�شركة
�أرامكو ،كما �سنقوم بتحويلها من �شركة نفط وغاز �إلى �شركة لل�صناعات
والطاقة .فنحن ن�ستهدف العديد من الم�شاريع .والأكثر �أهمية الآن هو بناء
�أول من�ش�أة لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية في ال�سعودية ،فـ"�أرامكو"
الآن هي �أكبر �شركة في العالم ،ولديها القدرة على التحكم في �شكل الطاقة
في الم�ستقبل ،ونحن نريد البدء بم�شروع للم�ستقبل من اليوم� .أي�ض ًا نحن
نريد تطوير �سوق للبتروكيماويات يعتمد على النفط وعلى عدد من الخدمات
التي يتم توفيرها من خالل الم�شتقات النفطية� ،إ�ضافة �إلى بع�ض ال�صناعات
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الأخرى ،وهذا يمكن �أن يعطي فكرة عن حجم "�أرامكو" في الم�ستقبل .على
�سبيل المثال فقد ن�ؤ�س�س �شركة �إن�شاءات عمالقة �ضمن "�أرامكو" ،وهذه
�ستكون �أي�ض ًا معرو�ضة على العامة لال�ستثمار فيها� ،إ�ضافة �إلى عدد من
م�شروعات الخدمات في ال�سعودية .كل هذه الم�شروعات التي نعلن عنها
تظهر كيفية تحول "�أرامكو" من �شركة نفط وغاز� ،إلى �شركة عمالقة تعمل
في مجال الطاقة وال�صناعات المختلفة.
و�أ�ضاف �سموه �أن "�سابك" و"�أرامكو" �شركتان م�ستقلتان ،لكن كل منهما
�سيكون مملوك ًا بح�صة �أغلبية من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة .ومن
المهم جد ًا �أال يكون هناك تعار�ض �أو تناق�ض بين ال�شركتان .فقد كان ثمة
تعار�ض بين ال�شركتين في ال�سابق لكن تم حله خالل الأ�شهر القليلة الما�ضية،
وهذا �سيرفع من ربحية كلتا ال�شركتين� :أرامكو و�سابك.
والمملكة ت�ستهدف الأ�سواق النا�شئة مثل ال�صين والهند وجنوب �إفريقيا
و�إندوني�سيا .فهذه هي الأ�سواق الرئي�سة التي ينبغي �أن تكون هدف ًا لمملكة.
�إ�ضافة �إلى ا�ستهداف ال�سوق في الواليات المتحدة �أي�ض ًا ،وهذا يظهر من
ال�صفقة التي �أبرمناها �أخير ًا مع �شركة �شيل .ف�شراكتنا مع الواليات المتحدة
�ضخمة ،والنفط هو مجرد ج��زء ب�سيط منها .فالنفط ك��ان مجرد بداية
بالن�سبة لنا فقط.
وحول �صندوق اال�ستثمارات العامة� ،أو�ضح �سموه �أن مجل�س �إدارة ال�صندوق
تغير ،فقد كان رئي�س مجل�س �إدارته وزير المالية ،وقبل عام م�ضى تغير هذا
الأمر .فالآن �أ�صبح رئي�س مجل�س �إدارة ال�صندوق هو رئي�س مجل�س التنمية
االقت�صادية .فقد �أعيدت هيكلة مجل�س الإدارة �أي�ض ًا ،وكذلك �أعيدت هيكلة
ال�صندوق .وفي الوقت نف�سه ا�ستخدمنا الفر�ص المتاحة ،وعملنا على هذا
الملف من خالل عدد من ور�ش العمل التي عقدناها في الأي��ام الأول��ى ،ثم
�شكلنا فريق ًا ومن ثم قمنا باختيار الرميان لإدارة هذا الفريق.
قائمة صناديق الثروات السيادية في العالم

�صنف معهد �صناديق الثروات ال�سيادية � 79صندوقا ،ب�إجمالي  7394مليار
دوالر ،وت�صدر قائمة ال�صناديق ال�سيادية في العالم� ،صندوق التقاعد
النرويجي الذي ت�صل قيمة �أ�صوله  855مليار دوالر ،وي�شكل  12في المائة من
�إجمالي �أ�صول ال�صناديق ال�سيادية في العالم ،يليه �صندوق �شركة اال�ستثمار
ال�صينية بقيمة �أ�صول  813.8مليار دوالر ،وي�شكل  11في المائة من �إجمالي
�أ�صول ال�صناديق ال�سيادية في العالم .وفي الترتيب الثالث� ،صندوق �أبوظبي
لال�ستثمار بقيمة �أ�صول  792مليار دوالر ،وي�شكل  11في المائة من �إجمالي
�أ�صول ال�صناديق ال�سيادية في العالم .وفي المركز الرابع ت�أتي الأ�صول التي
تديرها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بقيمة  598.4مليار دوالر ،وي�شكل
 8.1في المائة من �إجمالي الأ�صول ال�صناديق ال�سيادية في العالم .وفي
الترتيب الخام�س ي�أتي �صندوق الهيئة العامة لال�ستثمار الكويتية بقيمة �أ�صول
 592مليار دوالر ،وي�شكل  8في المائة من �إجمالي �أ�صول ال�صناديق ال�سيادية
في العالم ،ثم �صندوق �شركة اال�ستثمار ال�صينية  SAFEبقيمة �أ�صول 474
مليار دوالر ،وي�شكل  6في المائة من �إجمالي �أ�صول ال�صناديق ال�سيادية في
العالم.
وبالمرتبة ال�سابعة جاء �صندوق اال�ستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة �أ�صول
 442.2مليار دوالر ،الذي ي�شكل  6في المائة من �إجمالي �أ�صول ال�صناديق
ال�سيادية في العالم .ثم �صندوق �سنغافورة الحكومي لال�ستثمار بقيمة �أ�صول
بلغت  350مليار دوالر ،وي�شكل  5في المائة من �إجمالي �أ�صول ال�صناديق

ال�سيادية ف��ي العالم.ويحل ف��ي المركز التا�سع� ،صندوق الهيئة العامة
لال�ستثمار القطرية بقيمة �أ�صول  335مليار دوالر ،وي�شكل  5في المائة من
�إجمالي �أ�صول ال�صناديق ال�سيادية في العالم ،وفي المرتبة العا�شرة �صندوق
ال�ضمان االجتماعي الوطني ال�صيني ،بقيمة �أ�صول  236مليار دوالر ،وي�شكل
 3في المائة من �إجمالي �أ�صول ال�صناديق ال�سيادية في العالم.

صندوق التقاعد الرنويجي وصندوق جملس
أب��وظ��ب��ي ل�لاس��ت��ث��م��ار م���ن أك�ب�ر ال��ص��ن��ادي��ق
السيادية يف العامل.

ماهية صناديق االستثمارات السيادية

يعرف الأكاديمي عبد الرحمن �سلوم �صناديق الثروة ال�سيادية �أنها �صناديق
ا�ستثمارية تملكها الدول ولكنها ال تتبع وزارات المالية �أو البنوك المركزية
وت�أتي �أغلب مواردها من �إيرادات المواد الأولية وعلى ر�أ�سها النفط ،والهدف
منها يتمثل في �إدارة وا�ستثمار جزء من الفوائ�ض المالية للدولة وفق خطة
تجارية ربحية في عمليات ا�ستثمارية ذات �أمد طويل خارج دول المن�ش�أ.
من �أمثلة ال�صناديق ال�سيادية ،ال�صندوق العقاري الذي يخ�ص�ص لغر�ض
اال�ستثمار العقاري �سواء كانت �أرا�ضي �أو مباني ،و�صناديق الأ�سهم التي
ت�ستثمر في �أ�سهم ال�شركات ،و�صناديق المتاجرة في العمالت �أو ال�سلع
المختلفة .وكل من تلك ال�صناديق ت�سعى جميعها �إلى تجميع المدخرات
الخا�صة بغر�ض اال�ستثمار لتحقيق �أف�ضل عائد من الربح للم�شاركين فيه.
وهي �سيادية بمعنى �أن جميع م��وارد ذلك ال�صندوق ت�أتي من المدخرات
العامة (الفائ�ض المالي) للدولة ،وتقوم الدولة ب��إدارة ال�صندوق لتحقيق
�أعلى عائد ممكن لخزانة الدولة على المدى الطويل.
وتعد �صناديق اال�ستثمارات ال�سيادية واحدا من محركات االقت�صاد العالمي،
كما �أن هذه ال�صناديق تلعب دور ًا مهم ًا في تحريك �أ�سواق الأ�سهم وال�سندات
العالمية ،ب�سبب حجم ا�ستثماراتها في هذه الأ�سواق ،هذا ما �شجع الدول
الخليجية على امتالك �أربعة �صناديق من بين �أكبر ع�شرة �صناديق �سيادية
في العالم ،بينما تمتلك ال�صين ثالثة �صناديق ،وتتوزع ال�صناديق الأربعة
الأخرى بين دول مختلفة.
و ُتع ّرف مو�سوعة ويكيبيديا �صندوق الثروة ال�سيادية �أو ال�صناديق ال�سيادية
ب�أنها عبارة عن �صندوق مملوك من قبل دولة ويتكون من �أ�صول مثل الأرا�ضي،
�أو الأ�سهم� ،أو ال�سندات �أو �أجهزة ا�ستثمارية �أخرى .ومن الممكن و�صف هذه
ال�صناديق ككيانات تدير فوائ�ض دولة من �أجل اال�ستثمار في الأموال التي تعد
بمليارات الدوالرات ت�ستثمرها في الأ�سهم وال�سندات .وال�صناديق ال�سيادية
لي�ست ظاهرة جديدة ،لكنها بد�أت تن�شط ب�صورة كبيرة �أخير ًا ،وا�ستحوذت
تلك ال�صناديق �ضمن القطاع المالي وح��ده على ح�ص�ص في م�ؤ�س�سات
عمالقة مثل مورجان �ستانلي وميريل لين�ش و�سيتي جروب و .UBS
متى تم تأسيس أول صندوق سيادي في العالم؟

ال�صناديق ال�سيادية لي�ست حديثة عهد كما قد يعتقد البع�ض ف�أول �صندوق
�سيادي في العالم يعود �إل��ى ع��ام  1953م و�أول دول��ة ك��ان لها ال�سبق في
الت�أ�سي�س كانت دولة الكويت ،وخالل فترة ال�سبعينيات الميالدية تعاقبت
الدول على ت�أ�سي�س ال�صناديق ال�سيادية الخا�صة بها وكان من تلك الدول
�سنغافورة والإم��ارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول التي فطنت �إلى
�أهمية ت�أ�سي�س مثل تلك ال�صناديق� ،إال �أن ال�سنوات القليلة الما�ضية �شهدت
ت�سارع ًا كبير ًا في ت�أ�سي�س تلك ال�صناديق لقدرة تلك ال�صناديق على دعم
الميزانيات لما تمتلكه من �أ�صول �ضخمة� ،إ�ضافة �إل��ى اهتمامها بالبنية
الأ�سا�سية والحفاظ على الأ�سواق المحلية .

مساهمة الصناديق السياديَّة في النظام المالي
العالمي

ت�ساهم ال�صناديق ال�سيادية في النظام المالي العالمي عن طريق:
##تنويع م�صادر الناتج المحلي الخام بتطوير �أن�شطة جديدة كما هو حال
�صندوقي �أبو ظبي ودبي.
##توفيرها موارد دائمة ومنتظمة للدول المالكة لتكون غير مرتبطة بالمواد
الأولية القابلة للن�ضوب.
##تقوم ال�صناديق ال�سيادية بامت�صا�ص ال�صدمات الناجمة عن االنخفا�ض
الم�ؤقت في �أ�سعار المواد الأولية ،وتوفير مداخيل �سنوية غير مرتبطة
ب�أ�سعار المواد الأولية وتغطية ال�صدمات االقت�صادية ال�سلبية .فلقد
ا�ستطاع �صندوق الأجيال القادمة في الكويت مث ًال تمويل �إع��ادة �إعمار
الكويت بعد الغزو العراقي.
##الم�ساهمة في تنمية الدول وهذا ما دفع رئي�س البنك العالمي �إلى االقتراح
على هذه ال�صناديق با�ستثمار  1في المائة من �أ�صولها في الم�ؤ�س�سات
الإفريقية بالتعاون مع البنك.
##المحافظة على الوظائف التي توفرها ال�شركات بدعمها لر�ؤو�س �أموال
ال�شركات المتعثرة.
##الم�ساهمة في زي��ادة تكامل االقت�صاد العالمي وزي��ادة الم�شاركة وربط
الم�صالح.
##قيام ال�صناديق ب�أداء دور االحتياطي بالن�سبة للدول المالكة لها ،بتحويل
جزء من عوائدها لم�صلحة الأجيال القادمة لال�ستفادة منها بعد ن�ضوب
المواد الأولية.
دور الصناديق السياديَّة في االقتصاد

تفتر�ض ال�سيا�سة االقت�صادية الر�شيدة ا�ستثمار الأموال العامة ب�صورة منتجة
بد ًال من �إنفاقها في ميادين الأبهة �أو و�ضعها في ح�سابات م�صرفية ال تدر
دخو ًال حقيقية ب�سبب هبوط �أ�سعار الفائدة وارتفاع معدالت الت�ضخم .وتتجلى
�أهمية ال�صناديق ال�سياد َّية في ح�صول الدولة على دخول لتغطية عجزها
المالي عندما تهبط �إيراداتها وترتفع نفقاتها ل�سبب �أو لآخر .فخالل الفترة
الواقعة بين عامي  1990و� 2004سجلت ميزانية الإمارات عجز ًا و�صل �إلى
ثمانية مليارات دوالر عام  ،1999وفي الت�سعينيات لم ت�سجل ميزانية الكويت
فائ�ض ًا �إال في عام  ،1997وحينذاك تم اللجوء �إلى عدة و�سائل لتغطية هذا
العجز منها اال�ستفادة من �أرباح ال�صناديق ال�سياد َّية.
�أما �إيجابيات ال�صناديق ال�سياد َّية في ال��دول المتقلبة فهي كثيرة� ،إذ �إن
ا�ستثمارات هذه ال�صناديق ت��ؤدي مبا�شرة �إلى تحريك االقت�صاد المتلقي
و�إنعا�شه .كما ت�ساهم في معالجة بع�ض الم�شكالت االقت�صادية واالجتماعية
كالبطالة ،فعلى �سبيل المثال �أدت م�ساهمة �صندوق مبادلة الإماراتي بن�سبة
 8.1في المائة من �شركة �أي �أم دي الأمريكية �إلى توفير  1400فر�صة عمل
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مبا�شرة ترتبط بقطاع الإلكترونيات في هذه ال�شركة ونحو  5000فر�صة عمل
ترتبط بالأن�شطة الأخرى ذات العالقة بهذا القطاع.
وعندما اندلعت الأزم��ة المالية العالمية ر�صدت عدة دول ،خا�صة الواليات
المتحدة وبلدان االتحاد الأوروبي� ،أمواال طائلة لإنقاذ �شركاتها من االنهيار
وما يترتب عليه من تعطيل الأن�شطة االقت�صادية ،كما اتجهت �أنظار هذه
الدول �إلى ال�صناديق ال�سياد َّية الخليجية والآ�سيوية للم�ساهمة في هذا الإنقاذ.
والواقع �أن ال�صناديق ال�سياد َّية لي�ست م�ؤ�س�سات م�صرفية ،بل هي �أجهزة
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ا�ستثمارية ال ت�شتري الح�ص�ص في ال�شركات نتيجة �ضغوط �سيا�سية بل نتيجة
درا�سة اقت�صادية م�ستفي�ضة.
�إن المقدرة المالية لل�صناديق الخليجية هبطت في الآونة الأخيرة تحت ت�أثير
عدة عوامل في مقدمتها تراجع �أ�سعار النفط وت�ضررها ب�سبب م�ساهمتها في
�شركات هبطت �أ�سعار �أ�سهمها .وقد تطالبها دولها بعدم ا�ستثمار �أرباحها
لتعوي�ض هبوط �أ�سعار النفط .وهذه هي الحكمة الأ�سا�سية من ت�أ�سي�سها.
وبات الم�ستثمرون داخل منطقة الخليج يطالبون حكوماتهم بالتدخل لإنقاذ

"رؤي���ة  "2030تستهدف رف��ع أص��ول صندوق
االستثمارات العامة من  600مليار ريال إىل ما
يزيد على سبعة تريليونات ريال.

�شركاتهم الوطنية من الإفال�س بد ًال من �ضخ الأموال في ال�شركات الأجنبية
في الخارج.
صندوق النقد الدولي والصناديق السياديَّة

�أمام النمو المتزايد لل�صناديق ال�سياد َّية وزيادة دورها على م�ستوى الأ�سواق
المالية العالمية ،عمل �صندوق النقد الدولي على �إيجاد �آليات تمكن من
�إدماج هذه ال�صناديق �ضمن قواعد النظام المالي العالمي .وهكذا قامت

اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية والمالية بدعوة من ال�صندوق في �أكتوبر
� 2007إلى �إقامة حوار مع البلدان الأع�ضاء ق�صد و�ضع مجموعة من القواعد
التي تحكم الممار�سات في مجال �إدارة ال�صناديق ال�سياد َّية .وعمل �صندوق
النقد الدولي في الوقت ذاته بهذا الخ�صو�ص مع منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية.
وتبع ًا لذلك تم ت�أ�سي�س مجموعة عمل دولية في  1مايو  2008لتحديد مجموعة
من المبادئ الطوعية ت�سمح بفهم �أو�ضح للإطار الم�ؤ�س�سي الذي ترتكز عليه
ال�صناديق ال�سياد َّية ونظام حوكمتها وعملياتها اال�ستثمارية ،بما يدعم
المحافظة على مناخ ا�ستثماري منفتح وم�ستقر ،وعقد لذلك جل�سات عمل في
وا�شنطن� ،سنغافورة و�سانتياجو �إلى �أن تو�صلت �إلى اتفاق �أولي حول مبادئها
في � 2سبتمبر  2008و�أ�صبحت هذه المبادئ ت�سمى بمبادئ �سانتياجو وعددها
 24مبد�أً طوعي ًا تغطي المجاالت التالية:
##الإطار القانوني والأهداف واالت�ساق مع ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية.
##الإطار الم�ؤ�س�سي وهيكل الحوكمة.
�##إطار اال�ستثمار و�إدارة المخاطر.
وكان الغر�ض من هذه المبادئ هو:
�1-1إر�ساء هيكل �شفاف و�سليم للحوكمة يكفل ال�ضوابط الت�شغيلية المالئمة
و�سالمة �إدارة المخاطر والم�ساءلة.
�2-2ضمان االلتزام بجميع متطلبات التنظيم والإف�صاح المرعية في البلدان
التي ت�ستثمر فيها �صناديق الثروة ال�سياد َّية.
3-3الت�أكد من �أن ا�ستثمارات �صناديق الثروة ال�سياد َّية تراعي المخاطر
االقت�صادية والمالية واعتبارات العائد.
4-4الم�ساعدة على االحتفاظ بنظام مالي عالمي م�ستقر وبحرية تدفق ر�ؤو�س
الأموال واال�ستثمارات.
ورغم �أهمية هذه المبادئ وم�شاركة بع�ض ال�صناديق ال�سياد َّية في �صياغتها
و�إعدادها ،ف�إنها تنطلق من ر�ؤية اتهامية لل�صناديق ب�أنها بعيدة في �إدارتها
عن ال�شفافية وقواعد الحكم الرا�شد ،وهي بهذا ت�شكل تهديدا لأ�س�س النظام
المالي العالمي.
وتم في الوقت نف�سه �إلزام ال�صناديق ال�سياد َّية بمبادئ اال�ستثمار المعتمدة
من قبل منظمة التعاون والتنمية والمتمثلة في:
##عدم التمييز :حيث يجب �أال يتم �إخ�ضاع الم�ستثمرين الأجانب �إلى �أنظمة
مزايا �أقل من تلك الممنوحة للم�ستثمرين الوطنيين ،في الظروف نف�سها،
وبما �أن منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية تحمي مبا�شرة ا�ستثمارات
ال�صناديق ال�سياد َّية في ال��دول الأع�ضاء تكون ملزمة بتو�سيع حرية
اال�ستثمار �إلى كل دولة ع�ضو في �صندوق النقد الدولي.
##ال�شفافية :حيث يجب �أن تكون المعلومات حول قيود اال�ستثمار الأجنبي
كاملة ومتاحة للجميع.
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 598.4مليار دوالر حصة االستثمارات التي تديرها
مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وتشكل
 8.1يف املائة من إجمايل الصناديق بالعامل.
##التحرير التدريجي :تلتزم الدول الأع�ضاء بالإلغاء التدريجي للقيود على
حرية انتقال ر�ؤو�س الأموال على �أرا�ضيها.
من المفيد الإ� �ش��ارة �إل��ى �أن ه��ذه المبادئ تم و�ضعها لل�شركات متعددة
الجن�سيات ،علما ب�أنه تم ت�سجيل �صعود متزايد لهذا النوع من ال�شركات
المملوكة لدول العام الثالث ويتم التغا�ضي عن جزء من هذه المبادئ لما
يتعلق الأمر بحماية م�صالح الدول الكبرى مثل التعامل مع مبد�أ ال�شفافية،
فالدول ال�صناعية ال تعلن ب�شكل �شفاف عن مخزونها اال�ستراتيجي من
النفط �إال عند رغبتها في الت�أثير في ال�سوق النفطية.
ممتلكات الصناديق السيادية

تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك ال�صناديق ب�شكل وا�سع ،خا�صة �أن
عدد ًا كبير ًا منها ال يعلن حجم �أمواله ،ولكن ت�شير درا�سة لم�ؤ�س�سة "مورجان
�ستانلي" �إل��ى �أن تلك ال�صناديق تملك مجتمعة  2.5تريليون دوالر� .أما
"�ستاندرد ت�شارترد" فتقدر �أن حجم موجودات تلك ال�صناديق يعادل  12في
المائة من �إجمالي القيم المتداولة في بور�صة نيويورك �أو  42في المائة من
�إجمالي القيم المتداولة في بور�صة طوكيو.
دور الصناديق السيادية في احتواء األزمات المالية
العالمية

ال �شك �أن ال�صناديق ال�سيادية قامت بدور غاية في الأهمية من �أجل تخفيف
ح��دة الأزم ��ات االقت�صادية التي ت�سببت ف��ي انهيار عديد م��ن الكيانات
االقت�صادية الكبرى خا�صة �أثناء الأزمة المالية في عام  2008فقد لعبت تلك
ال�صناديق دور ًا مهم ًا في �إعادة ر�سملة الم�ؤ�س�سات المالية المتعثرة وكان لها
دور �إيجابي في �أ�سواق المال فقد كانت هي الم�ؤ�شر الإيجابي لحفظ الأ�سواق
من االنهيار.
الدول التي تمتلك صناديق سيادية

�إ�ضافة �إلى دول الخليج والنرويج تدير كل من �سنغافورة وال�صين ورو�سيا
�صناديق ذات وزن كبير ،ويقدر �ستاندرد ت�شارترد حجمها بقرابة  100مليار
دوالر ،و�أ�س�ست كل من ت�شيلي وفنزويال هيئات من هذا النوع .وتعد عائدات
النفط الم�صدر الأ�سا�سي لأموال �أكبر ال�صناديق اال�ستثمارية ال�سيادية في
العالم ،وبالتزامن مع ارتفاع �أ�سعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة
للخامات ازدادت ث��روات هذه ال�صناديق ،كما تعد االحتياطيات النقدية
الأجنبية م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا �أي�ض ًا.
وت�شير درا�سات "�ستاندرد ت�شارترد" �إلى �أن حجم الأم��وال التي �ستمتلكها
تلك ال�صناديق خالل عقد من الزمن �ستتجاوز  13.4تريليون دوالر ،فيما
تقدر "مورجان �ستانلي" �أن تبلغ الموجودات  17.5تريليون دوالر .ويعد جهاز
�أبوظبي لال�ستثمار �أكبر ال�صناديق ال�سيادية في العالم وهذا بالنظر �إلى
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حجم موجوداته بالدوالر الأمريكي ون�سبة تلك الموجودات �إلى �إجمالي الناتج
المحلي لدولة الإم��ارات العربية المتحدة .لكن تقديرات حجم ال�صندوق
تتفاوت ب�شدة� ،إذ �إنها ت��راوح بين  250مليارا وتريليون دوالر ،بينما يقدر
"�ستاندرد ت�شارترد" حجم موجودات ال�صندوق بقرابة  625مليار دوالر ،وقد
كانت عملية �شراء ح�صة بقيمة  7.5مليار دوالر في مجموعة "�سيتي جروب".
ويرى معظم الخبراء �أن ظهور تلك ال�صناديق ودورها العالمي م�ؤ�شر �إيجابي
في عالم �أ�سواق المال ،فعلى �سبيل المثال� ،سارعت تلك ال�صناديق �إلى �ضخ
الأموال في بنية االقت�صاد الأمريكي فيما ف ّر معظم الم�ستثمرين من ال�سوق
الأمريكية من جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعر�ض ذلك االقت�صاد
للركود واالنكما�ش.
والأمثلة على ذلك كثيرة ،ومنها على �سبيل المثال جهاز �أبوظبي لال�ستثمار،
ال��ذي دخ��ل �أخ�ي��ر ًا في �صفقة ل�شراء ح�صة  4.9في المائة من مجموعة

أول صندوق سيادي يف العامل أنشأته دولة
الكويت يف عام .1953
«�سيتي جروب» مقابل  7.5مليار دوالر وهي ال�صفقة التي تعد �أكبر �صفقة
ل�شراء ح�صة غير م�سيطرة ف��ي بنك غ��رب��ي ،وت�ق��در قيمة الأ� �ص��ول التي
يديرها جهاز �أبوظبي لال�ستثمار بنحو  750مليار دوالر لي�صبح بذلك �أكبر
ال�صناديق ال�سيادية على م�ستوى العالم ،و�أي�ض ًا دولة الكويت المتمثلة بهيئة
اال�ستثمار الكويتية بـ 213مليار دوالر ،و�صندوق دبي �إنترنا�شونال كابيتال
التابع لمجموعة دبي القاب�ضة في ا�ستثمارات �آ�سيوية ت�صل قيمتها �إلى 700

مليون دوالر في بنك «�آي �سي �إ�س �آي» الهندي ،وح�صة قدرت بمليار ون�صف،
و�ضعتها ال�شركة في �شركة �صناعات الإلكترونيات اليابانية «�سوني».
غير �أن البع�ض ي�شير �إلى جوانب �سلبية في عمل تلك ال�صناديق ،خا�صة لجهة
افتقارها �إلى ال�شفافية في عملها� ،إذ �إن معظمها ال يك�شف عن حجمه �أو
ن�شاطه �أو عوائد ا�ستثماراته وتوزعها.
وال�سرية في ن�شاط ال�صناديق ال�سيادية �ألقت بظاللها على دوافع خياراتها
اال�ستثمارية ،فبع�ض الدول تبدي قلقها حيال احتمال �أن تقوم الدول المالكة
لل�صناديق بممار�سة نفوذها ال�سيا�سي على ال�شركات التي ت�ستحوذ عليها
وبذلك تم�سك بمفا�صل القرار االقت�صادي فيها.
ويكمن التحدي الأ�سا�سي بالن�سبة لل�صناديق ال�سيادية في تبديد القلق حيال
ا�ستثماراتها اال�ستراتيجية ،فيما على الدول الم�ستقبلة لال�ستثمارات عدم
و�ضع العديد من العراقيل �أمامها.
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طور فريق من الباحثين في جامعة نيو �ساوث ويلز الأ�سترالية دوا ًء
جديد ًا لمقاومة ال�شيخوخة من خالل قدرته على �إ�صالح الحم�ض
النووي التالف ،وال��دواء الجديد يمكنه حماية رواد الف�ضاء الذين
تعتزم وكالة نا�سا �إر�سالهم �إل��ى المريخ لحمايتهم من الإ�شعاع
ال�شم�سي .فقد تو�صل الفريق البحثي �إل��ى �أن ال��دواء قام مبا�شرة
ب�إ�صالح ال�ضرر الواقع على الحم�ض النووي والناجم عن التعر�ض
للإ�شعاع �أو ال�شيخوخة.
ويقول الباحث الرئي�سي للدرا�سة البروفي�سور ديفيد �سنكلير �إن
الخاليا الكبيرة في ال�سن لم يكن من الممكن تمييزها عن الخاليا
ال�شابة بعد �أ�سبوع واحد فقط من العالج بالدواء الجديد .ويتمتع
الدواء الجديد بالفاعلية والأم��ان .ومن المتوقع طرح الدواء خالل
ث�لاث �سنوات .وال��دواء الجديد يحظى باهتمام خا�ص من وكالة
نا�سا لقدرة ال��دواء على الحفاظ على �سالمة رواد الف�ضاء خالل
مهمة مدتها �أربع �سنوات �إلى المريخ .وحتى في البعثات الق�صيرة
التي تقوم ب�إر�سالها ،فقد لوحظ على رواد الف�ضاء ت�سارع ال�شيخوخة
ب�سبب ت�أثير الإ�شعاع الكوني ما يجعلهم يعانون �ضعف الع�ضالت
وفقدان الذاكرة و�أعرا�ض �أخرى عند عودتهم .هذا يحدث عندما
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تكون الرحالت ق�صيرة فما حال رواد الف�ضاء عند �إر�سالهم في
رحلة �إلى المريخ ،ف�إن الحالة قد تكون �أ�سو�أ بكثير ،وذلك لأن  5في
المائة من خاليا رواد الف�ضاء �سوف تموت ،ف�ض ًال عن �أن احتماالت
�إ�صابتهم بال�سرطان قد ت�صل �إلى  100في المائة.
و�أو�ضح الباحثون �أنه من الناحية النظرية ،يمكن للأقرا�ص الم�ضادة
لل�شيخوخة �أن تخفف من حدة �آثار ال�ضرر الواقع على الحم�ض النووي
لمن اعتادوا الطيران .ويمكن لمجموعة �أخرى �أن ت�ستفيد من الدواء
ومن بينهم الناجون من ال�سرطانات التي �أ�صابتهم في الطفولة.
ويقول دكتور "وو" وهو زميل البروفي�سور �سنكلير الذي عمل لمدة �أربع
�سنوات للتو�صل �إلى العالج الجديد �أن  96في المائة من الناجين من
�سرطان الأطفال يعانون مر�ضا مزمنا قبل �سن  45عام ًا ،بما في ذلك
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سكري من النمط الثاني ومر�ض
الزهايمر وال�سرطانات التي ال عالقة لها بال�سرطان الأ�صلي .وكل
ي�سرع بحدوث ال�شيخوخة ،وهو �أمر مدمر و�سيكون من
هذا ي�ضيف ّ
ً
ً
الرائع �أن نفعل �شيئا حيال ذلك ،ونعتقد �أننا يمكن �أن نفعل �شيئا عن
طريق الدواء الجديد.

تصنيع فصائل دم نادرة "معملي ًا"
نجح فريق من الباحثين في جامعة بري�ستول وبالتعاون مع �إدارة نقل
الدم وزرع الأع�ضاء في الهيئة الوطنية للرعاية ال�صحية البريطانية
في ابتكار طريقة جديدة لإنتاج كميات من الدم داخل المعمل .ويعتمد
�إنتاج الدم معمليا في الوقت الحالي على ا�ستخدام نوع معين من
الخاليا الجذعية التي تنتج خاليا الدم الحمراء في الج�سم والتعامل
معها لتنتج الدم في المعمل .لكن هذه الخلية الجذعية تحترق قبل �أن
يتجاوز ما تنتجه � 50ألف من كرات الدم الحمراء .ويركز الأ�سلوب
الجديد الذي طوره الباحثون بجامعة بري�ستول على محا�صرة الخلية
الجذعية الم�س�ؤولة عن �إنتاج الدم وهي في مرحلة مبكرة من مراحل
النمو وزرعها لتنتج �أعدادا ال نهائية من الخاليا الجذعية .وبمجرد
الح�صول على هذا الكم الهائل من الخاليا الجذعية ،تبد�أ عملية
تحفيزها لتتحول �إلى خاليا دم حمراء.
وقالت ج��ان فراين ،الم�شاركة في الم�شروع البحثي الجديد في
جامعة بري�ستول �أننا ن�ستطيع الآن �شرح طريقة �أثبتت جدوى كبيرة
لإنتاج م�ستدام لكرات الدم الحمراء ال�صالحة للأغرا�ض الطبية.
و�أ�صبح بالإمكان في الوقت الحالي ،وعن طريق الأ�سلوب الجديد،
�إنتاج لترات ال محدودة من الدم ال�صناعي.
ورغم ذلك ،ما زال الو�صول �إلى المرحلة النهائية من هذا البحث،
ومن َث َم الإنتاج الغزير فعليا للدم ال�صناعي في المعامل ،لم يتحقق
فعليا حتى الآن وما زال هناك وقت �أم��ام تحقيق ذلك على �أر�ض

الواقع .فالذي يتوافر لدى الباحثين في الوقت الحالي هو الموارد
البيولوجية الالزمة للإنتاج الغزير للدم ،لكن تكنولوجيا الت�صنيع ما
زالت قيد التطوير .وي�شبه الفارق بين الو�ضع الحالي ومرحلة الإنتاج
الغزير الفعلي للدم ،فالكي�س الواحد من الدم يحتوي على تريليونات
كرات الدم الحمراء.
�أو�ضح دايفيد �أن�ستي ،الأكاديمي الم�شارك في البحث �إن هناك
تحديات تتعلق بالهند�سة البيولوجية ،ف�إنتاج هذه الكميات الكبيرة
يمثل تحديا كبيرا ،وهذا م علينا خو�ضه �أثناء تطوير الطرق الالزمة
لت�صنيعها بالغزارة المطلوبة في المرحلة الثانية من العمل .فتكلفة
البحث في المرحلة الثانية من العمل ت�شكل عائقا �أمام تقدم باحثي
بري�ستول الذين ي�ستهدفون تطوير طرق �إنتاج الدم ال�صناعي بكميات
كبيرة .و�إدارة نقل الدم وزرع الأع�ضاء في الهيئة الوطنية للرعاية
ال�صحية �إنها ال تمتلك خططا في الوقت الحالي على الإطالق للتخلي
عن اتباع الطرق التقليدية لنقل الدم عن طريق التبرع .ورغم ذلك،
هناك بع�ض الحاالت التي ال يمكن توفير ف�صائل الدم التي تحتاج
�إليها والتي غالبا ما تنتمي �إلى جماعات عرقية بعينها من خالل
التبرع.
ومن الممكن �أن يكون اال�ستخدام الأول للدم ال�صناعي في التعامل
مع الحاالت التي تحتاج �إلى ف�صائل دم ن��ادرة ل�صعوبة الح�صول
عليها عن طريق المتبرعين.
العدد ( - )52رجب 1438هـ

57

كل جديد

رحلة سياحيّة إلى القمر

ّ
تخطط �شركة �سبي�س �إك ����س الأمريكية
تنظيم رحلة في نهاية عام � 2018إلى القمر
بناء على طلب م��ن �شخ�صين �أمريكيين
دفعا مبلغا كبيرا من المال كدفعة مقدمة
من تكلفة الرحلة حول القمر.
وقال �إلون ما�سك المدير التنفيذي لل�شركة

�إن ال�شخ�صين ��س�ي���س��اف��ران ع�ل��ى متن
مركبة ف�ضائية ذاتية القيادة تُر�سل في
رحلة تجريبية بالتعاون مع وكالة الف�ضاء
الأمريكية (نا�سا) .وتجري "نا�سا" بطلب
من �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
درا�سة لتقييم مخاطر ال�سالمة والتكاليف

والمزايا المحتملة لل�سماح ل��رواد ف�ضاء
بالطيران في �أول اختبار للطيران ل�صاروخ
نقل ثقيل لمنظومة الإط �ل�اق الف�ضائي
وكب�سولة الف�ضاء �أوري��ون .ومن المقرر في
الوقت الحالي �أن تطلق الرحلة ال�سياحية
الأولى من نوعها في �أواخر عام .2018

اختراع لحجب
أصوات الثرثارين
اختراع جديد قادر على �إ�سكات الب�شر الثرثارين بطريقة فريدة من
نوعها ،حيث يقوم بحجب �أ�صوات الأ�شخا�ص الذين يتحدثون في الهاتف
كثيرا �سواء كانوا في العمل وفي الأماكن العامة .والجهاز الجديد ي�شبه
�إلى حد كبير �سماعات الر�أ�س� ،إال �أنه مخ�ص�ص للفم بدال من الأذنين،
حيث ترتبط �سماعات الفم مع الهاتف عبر البلوتوث .وتم تجهيز �سماعات
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الفم بميكروفونات و�سماعات منف�صلة ،لحماية خ�صو�صية المت�صل وعدم
�إزعاج الآخرين �أثناء التحدث بالهاتف.
الجهاز �أطلق عليه ا�سم "ه�ش مي  "Hushmeوقادر على عزل الأ�صوات
الخارجية كافة عن المكالمة التي يجريها المت�صل ،كما يعزل �صوت
الم�ستخدم ومن يت�صل به عن المحيط الخا�ص بالم�ستخدم.

مادة عجيبة لتحلية مياه البحر
ابتكر باحثون من جامعة مان�ش�ستر البريطانية طريقة جديدة تعتمد
على مادة "الجرافين" من �أجل تنقية مياه البحر من جزيئات الملح،
لت�صبح �صالحة لل�شرب .وجد مجموعة من الباحثين في بريطانيا طريقة
ال�ستخدام الجرافين على نطاق وا�سع في العالم ،وذلك لإنتاج مر�شح
ثوري يمكن �أن يقدم حال لماليين الأ�شخا�ص الذين يموتون عط�شا.
باحثو جامعة مان�ش�ستر نجحوا في �أن يطوروا غ�شاء �أك�سيد الجرافين
القادر على غربلة الج�سيمات النانوية والجزيئات الع�ضوية ،فقد كانت
االبتكارات ال�سابقة ق��ادرة على التقاط كميات �أكبر من الملح فقط.
وكان ُيعتقد �سابقا �أن �أغ�شية الجرافين �أحادية الطبقة ومكلفة للغاية
عند �إنتاجها لأغرا�ض التقطير� .إال �أن الباحث الرئي�سي ،راه��ول ناير
�أكد �أن �إنتاج �أك�سيد الجرافين غاية في ال�سهولة �ضمن المختبر ،من
حيث التكلفة .على �أن يتم االهتمام بت�صميم الم�سام بالحجم المنا�سب

اللتقاط جزيئات الملح من مياه البحر ،ففي حال كان حجمها �أكبر من
نانومتر واحد� ،ستت�سرب الأم�لاح من خالل الثقوب .وتنح�صر مهامنا
الحالية في ال�سيطرة على تباعد الم�سام في الغ�شاء من �أج��ل تحلية
المياه ،الأمر الذي لم يكن ممكنا في ال�سابق.
و�صفت و�سائل الإع�لام مادة الجرافين التي تم الك�شف عنها بالمادة
العجيبة .وتلك المادة �ست�سهم في تغيير العالم ،لأن خ�صائ�صها الفريدة
من نوعها ،نظري ًا ،فهي من �أنحف المواد على الأر���ض ،وتلك الميزة
قد تتحيل لها القدرة على تحمل الكهرباء �ألف مرة �أكثر من النحا�س،
وبالتالي يمكن ا�ستخدامها كبديل عن ال�سيليكون في رقائق الكمبيوتر
.ومادة الجرافين �أقوى بما يعادل  150مرة من الوزن المكافئ لل�صلب،
ما يجعلها �أقوى مادة للقيا�س في الوجود ،كما تعد مرنة مثل المطاط
ويمكن �أن تمتد �إلى �أكثر من  100في المائة من طولها.
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tax liability. If occurring at the
final retail stage, the final ‘value
added’ escapes taxation. An
exemption at an intermediate
stage can increase taxation as no
credit can be claimed for the VAT
on the inputs at a subsequent
taxed point in the VAT chain,
thus causing cascading or ‘taxon-tax’.
●●Creating economic distortions by
encouraging producers to seek
alternatives from exempt inputs
to benefit from input credits.
●●Encouraging self-supply in order
to avoid irrecoverable taxation
on inputs. For example, there
is an incentive for an exempt
farming business to perform a
service itself instead of paying
for the service from a taxpaying
supplier.
●●Compromising the destination
principle by causing exports
to bear some irrecoverable
VAT, and making locally
manufactured exempt goods
less attractive as they will
include irrecoverable embedded
tax unlike imports of the same
goods that will be tax-free.
●●Making
accounting
more
difficult for businesses dealing
with exempt and taxed goods by
requiring an allocation of taxed
inputs to taxed outputs.

Registration Threshold

A VAT registration threshold is
a set figure of turnover; businesses
whose turnover exceeds the set
figure will be required to register
for VAT. International experience
shows that setting a threshold
too low can seriously jeopardize
the success of VAT, and that it is
far easier to start with a higher
threshold in order to limit the
initial number of taxpayers and
then later gradually lower the
threshold to slowly increase the
taxpayer base.
VAT thresholds are always based
on business turnover, and not
on some asset or capital base: the
turnover of the most recent year
or part thereof, or an estimate
whenever the taxpayer reasonably
expects his current period turnover
to exceed the threshold.

Factors affecting Registration Threshold

Factors that influence the choice
of a registration threshold include:
●●Administrative Capacity:
The success of the VAT will be
compromised if the threshold
is set too low creating more
taxpayers than can be efficiently
and effectively administered.
●●Trader Capability:

Medium

and larger businesses are likely
to already apply most of the
accounting and record keeping
requirements for a VAT, so will
be able to adjust relatively easily.
VAT will impose new conditions
on smaller businesses that will
require considerable effort and
resources by the traders.
●●Compliance Costs:
T h e
annual compliance cost for a
VAT taxpayer was shown by
one study to be about 2 percent
of annual turnover below
$50,000 and about 0.3 percent of
turnover above $500,000. For a
small trader with a 20 percent
profit margin, this is similar to a
10 percent income tax.
●●Revenue Objectives: In every
country, a small number of
businesses raise the most tax,
with 90 percent of revenue
commonly contributed by just 10
percent of taxpayers. Therefore,
there is very little marginal
revenue to be gained through
significantly disproportionate
increases in the taxpayer base.

Mandatory Registration

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

Voluntary Registration

There are compelling reasons
why some traders with turnover
below the threshold will want to
voluntarily register. Naturally,
any business that exports most
of its output will want to register
irrespective of its turnover to
receive credit refunds. Competitive
pressure may force some smaller
businesses to register so that they
remain attractive suppliers to
registered customers who will
demand VAT invoices to obtain
credit on their inputs.
52 Issue- Rajab 1438H
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Editorial

Choice of VAT Rates

The key factor that influences the
choice of a VAT rate is the revenue
objective. The revenue potential of
a particular rate is affected by the
policy on exemptions: a regime
with relatively few exemptions is
a more efficient revenue generator
than a one with many exemptions
(exemptions leak revenue).
Most countries have a doubledigit (i.e. 10 percent or more)
standard VAT, and in some
Scandinavian countries the rate
reaches 25 percent. A few countries
have rates below 10 percent, with
only three countries with a 5
percent rate (Japan, Nigeria and
Taiwan), and only Singapore below
at 3 percent.

Zero-Rate

A zero VAT rate means that sales
are taxed at 0 percent, resulting in
a full credit and possibly refund
of VAT input credits associated
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with the sale. Most countries
zero-rate exports only; zero rating
of domestic sales is rare ( Britain
and Ireland zero-rate certain
commodities
like
children’s
clothing, books and food. )
The zero rating of exports is
almost universal and is based on
the ‘destination principle’ where
taxation is levied at the place of
final consumption. This means that
all the VAT within the inputs used
to manufacture the exports are
refundable, so that local exporters
are not placed at a disadvantage to
their international competitors.

VAT Exemptions
Impact of Exemptions

Exemptions are commonly
misunderstood to mean ‘tax free’;
this is not correct. Exemption
means that VAT is not charged on
the goods or services sold (i.e. the
outputs), but the VAT included
in the inputs cannot be credited

or refunded. Therefore, exempt
goods or services will include
embedded VAT within their
cost from any inputs from taxed
sources that cannot be recovered
or eliminated.
Even though exemptions do
not mean elimination of tax,
their impact usually erodes the
revenue base. Unlike zero-rating,
exemptions do not generate a need
for refunding previously collected
VAT.
Granting exemptions
can spiral out of control by
causing pressure to grant further
exemptions to trade sectors that
feel disadvantaged. For example,
if basic food is exempt, then
the producers of food may seek
exemption on their inputs such as
fertilizer and farm equipment.
The most serious problems
caused by exemptions include:
●●Breaking the VAT chain that can
either increase or decrease the

registered traders and for retail
sales above a certain amount. A
more simplified receipt is used for
lower value retail sales.

VAT Rates

Number of VAT Rates
Multiple VAT rates were
relatively common in the countries
that first implemented VAT.
Various rates were often applied
to differentiate between basic
commodities and more luxurious
products.
The redistributive
arguments for rate differentiation
are not strong, with better results
achieved with a single rate for all
taxable goods and services with
compensation to the poor through
directly targeted subsidies and
other arrangements. Instead of

having multiple VAT rates, excises
could be implemented without
distorting VAT design.
A VAT with multiple rates is
less efficient and more costly
than a single-rate VAT.
The
administrative cost per taxpayer
will at least double, with studies
showing a cost of $200 per year
per taxpayer with a multi-rate
VAT in Britain compared to $100
for single-rate regimes. Multiple
rates create many opportunities for
problems and disputes regarding
rate differentiation, which in turn
weakens enforcement through
inordinate emphasis on the rate
classification of particular goods.
More refunds may be required,
particularly where a taxpayer’s
inputs are subject to a higher rate

than its outputs, and the overhead
to audit taxpayers will be between
30 and 40 percent greater than with
a single rate.
Many countries that began
with multiple rates have later
harmonized and simplified their
regimes to just one or sometimes
two rates. More than half of all
countries have a single-rate VAT.
Of the 77 countries that introduced
VAT in the last decade, more than
70 percent use a single rate. Recent
practice and experience clearly
indicates big benefits from a simple
VAT with one rate. In particular, a
single rate ( in addition to a zerorate available only for exports)
is the easiest to administer and is
the least burdensome and costly to
taxpayers.
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Editorial

Value-Added Tax
is the dominant form of indirect
consumption tax in the world

A

value added tax (VAT) is a specific type of turnover tax levied at each stage of the
production and distribution business. In its purest form, VAT is ultimately a tax on all
final consumption expenditures on goods and services. Although, in the end, VAT bears on
final consumption, suppliers of goods or services are liable to remit it to the tax authorities.
VAT is a percentage tax levied on the price each supplier charges to his customer. VAT has
become the dominant form of indirect consumption tax throughout the world over the past
few decades.

Scope of VAT

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

Form of VAT

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

the determination of income tax;
this form has been implemented
only in Japan.
The invoice credit method is
centered on the taxation of the
transaction, with the invoice being
its foundation. As such, invoices
provide the audit trail of taxable
transactions, and to a certain extent
create a self-policing mechanism to
encourage a purchaser of goods or
services to source their needs from
a registered taxpayer who can
provide a VAT invoice for which
the purchaser can obtain a credit for
the VAT charged. Only registered
VAT taxpayers may issue VAT
invoices showing the VAT charged
on the sales price of taxable goods
and services. VAT invoices must be
issued for all transactions between

Editorial

Common Taxes
in the GCC
Desiring to enhance the economy of the Member States
and to continue their efforts to achieve the economic unity
among them, Member States of the Cooperative Council of
the Arab States of the Gulf (GCC) have signed two common
agreements on taxes: excise taxes and value-added tax.
The Kingdom has ratified the two common agreements.
It has developed its law and by-laws for the excise taxes
which should go into effect any time soon.
The VAT Agreement aims at setting a common legal
frame to introduce a common tax on consumption in the
GCC Member States, the value-added tax, to be levied on
transactions of import and supply of goods and services
at all stages of production and distribution. The VAT is
scheduled to go into effect at the beginning of the year 2018.
Intensive efforts are under way at the General Authority
of Zakat and Tax (GAZT) to meet the set date. Efforts
include developing the local laws and by-laws, providing
and training the necessary workforce, designing work
processes, and developing software systems. To ensure
successful implementation and know-how transfer, the
Kingdom is acquiring the best expertise available in the
world to provide advice and assistance during the different
phases of operation in order to help build the much needed
capacities.
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