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شراكات واتفاقيات
الملك في روسيا ..

سمو أمير الرياض 
يستقبل محافظ الهيئة

هل يؤخذ بالبيانات 
الصحفية في تقدير 
رأسمال المكلفين؟
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يتقدم محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

وجميع منسوبيها بخالص التهاني
لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده األمين 
وللشعب السعودي العظيم بمناسبة الذكرى )87( 

لالحتفال باليوم الوطني للمملكة..

قال تعالى
َدَقاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعَلْيَها    ﴿ إِنََّما الصَّ
َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوبُُهْم َوفِي الرَِّقاِب َواْلَغارِِميَن َوفِي َسبِيِل 
بِيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه  َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم ﴾  اللَِّه َوابِْن السَّ

التوبة اآلية )60(

رسالة إلى المكلفين

230301000006
الحساب رقم :

مخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات 
الضمان االجتماعي، وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل جميع 

المبالغ الزكوية التي تحصلها من المكلفين لهذا الحساب مباشرة.
الموعد  في  نشاطكم  على  المستحقة  الزكاة  تسديد  على  فاحرص 

المحدد شرعًا لنتمكن من إيصالها لمستحقيها.
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د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

ضريبُة القيمة المضافة
خطوة أساسية لمواكبة 

االقتصاد العالمي

تعدُّ �ضريبة القيمة الم�ضافة من ال�ضرائب الذكية في العالم، وهي من 
اأكثر اأنواع ال�ضرائب تطوًرا، كما اأنها الأف�ضُل، والأكثُر عدالًة وحياديًة، 
وتطبق حاليًا في اأكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول 
الأع�ضاء في التحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، اإ�ضافًة اإلى كندا 
ال�ضلع  على  فر�ضها  ويتمُّ  وماليزيا.  و�ضنغافورة  واأ�ضتراليا  ونيوزيلندا 
التوريد، بما في ذلك مرحلة  والخدمات خالل مختلف مراحل �ضل�ضلة 
البيع النهائي. ومن بيِن الدول التي تطبُق فيها �ضريبة القيمة الم�ضافة: 
هنغاريا بن�ضبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا %20، 

وفرن�ضا 20%، كما تفر�ض ال�ضين 17%، واليابان %8  .
ن�ضبة  اأنها �ضريبٌة عامٌة على ال�ضتهالك، فكلما زادت   ومن مميزاتها 
لأعباء  تحملهم   ن�ضبة  تزيد  وال��خ��دم��ات  لل�ضلع  الأف���راد  ا�ضتهالك  
ال�ضريبة، لذلك فاإنَّ هذه ال�ضريبة  ل توؤثر ب�ضكٍل مبا�ضر على الدخار، 
و ل على ال�ضتثمار، لأن الم�ضتهلك هو من يتحمل تبعاتها ولي�ض رجال 
الأعمال اأو ال�ضناع اأو التجار، وهي نوٌع متطوٌر من �ضريبة المبيعات التي 
تفر�ض على ال�ضلع والخدمات ال�ضتهالكية؛ لذلك تعدُّ اأكثر عدالة واأقل 
اإجحاًفا بالأ�ضر الفقيرة والمتو�ضطة، لأن ن�ضبة ا�ضتهالك هذه الأ�ضر اأقل 
منها في  الأ�ضر الغنية اأو عالية الدخل، خا�ضًة واأنَّ اأكثر ال�ضلع الأ�ضا�ضية 
المرتبطة بمعي�ضِة النا�ض من �ضحٍة وغذاٍء وتعليم معفية تمامًا في هذه 

ال�ضريبة . 
اإنَّ تطبيَق �ضريبة القيمة الم�ضافة يوؤدي اإلى الإ�ضراع في الندماج في 
القت�ضاديات العالمية المتطورة، وٌيعدُّ معيارًا اأ�ضا�ضيًا وموؤ�ضرًا على قوة 
ال�ضريبي،  التح�ضيل  تو�ضيع  قاعدة  اإلى  يوؤدي  القت�ضاد ومتانته، كما 
ال�ضركات  اأعمال  عن  البلد  في  القت�ضادية  المعلومات  من  ُيح�ضن  و 
وعن الن�ضاطات القت�ضادية ب�ضكٍل عام، لذلك اأ�ضبح تطبيقها �ضرورًة 

اأ�ضا�ضية لمواكبة القت�ضاديات الحديثة. 
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المحتويات

خادم الحرمين الشريفين يوقع سلسلة اتفاقيات اقتصادية 
كبرى مع الزعيم الروسي خالل زيارته التاريخية إلى موسكو

وظيفُة الفحص
في مصالح الضرائب الحديثة

لوائُح وأنظمة الالئحة التنفيذية 
لنظاِم ضريبة القيمة المضافة

هل يؤخذ بالبيانات الصحفية في 
تقدير رأسمال المكلفين؟
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اإلشراف العام

 معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

المهندس سهيل بن محمد أبانمي

الهيئة االستشارية

 األستاذ / فهد بن عبد العزيز الخراشي

 األستاذ / 
 األستاذ/ صالح بن عبد الرحمن القباع

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

سكرتارية التحرير

 بندر بن احـمد المـوسى 
حسين بن عبد الرحيم الشيخ 

المراسالت

با�سم مدير التحرير
�ص.ب  : 6898  

الريا�ص: 11187
هــــــاتف: 4349999 11 966+

فاكــــــ�ص: 4349800 11 966+ 
رقم الإيداع: 1428/4663 

ردمك     : 1658/3728 
www.dzit.gov.sa

إعداد وتنفيذ

�ص.ب  : 250772  
الريا�ص: 11391

هـــــــاتف: 4161412 11 966+
فاكــــــ�ص: 4161310 11 966+ 

www.gulfeone.com     

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

مشروع  على  بالتوقيع  المالية  وزير  يفوض  الوزراء  مجلس 
اتفاقية بين المملكة وجمهورية سلوفاكيا

محافظ الهيئة يهنيء خادم الحرمين الشريفين وولي العهد 
باليوم الوطني 87 

سمو أمير الرياض يستقبل محافظ هيئة الزكاة

اختتام  أعمال منتدى ضريبة القيمة المضافة

الهيئة ترصد المعلومات المغلوطة المتداولة بشأن ضريبة 
القيمة المضافة وترد عليها

١٢

١٣

١٤

١7

١٩

األخبار

٤٤

٣8المدن الصناعية بالمملكة
تحرير أسعار الطاقة وتطوير منظومة الدعم

نشرة ربع سنوية
تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل

العدد )٥4( - محرم 1439هـ
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تمرُّ الذكرى 87 على توحيد 
المملكة وهي تتفيء 

ظالل عصر زاهر عامر باألمن 
واالستقرار واإلنجازات 

بن  عبدالعزيز  امللك  اهلل،  بــإذن  له،  املغفور  يد  على  اململكة  تأسيس  على  مرَّ 
واحتفاء  الغالية  الذكرى  هذه  حلول  ومع  عاًما،   87 سعود  آل  الفيصل  عبدالرحمن 
الوطن بكل أطيافه وفئاته باليوم الوطني، واالحتفاء بذكرى التوحيد ال يقتصر على 
الدؤوب  والسعي  واإلجناز  بالعمل  بل  الوطنية  األغاين  وترديد  والفخر  األعالم  رفع 
لرفعة هذا الوطن. فاململكُة حتتفل يف اليوم األول من امليزان املوافق 23 سبتمرب 
اليوم  هذا  مثل  ففي  اململكة.  توحيد  لذكرى  تخليداً  الوطني  باليوم  عام  كلِّ  من 
البطوالت  من  سلسلة  بعد  اململكة  نشأة  عن  أعلن  1932م    / ـــ  1351ه العام  من 
امللحمية والتي قادها امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وتوجت مسرية 
يف  الرياض  مدينة  اسرتداد  منذ  وبدأت  عامًا،  وثالثني  اثنني  استمرت  والتي  التوحيد 
اخلامس من شهر شوال عام 1319هـ املوافق 15 يناير 1902م. وانتهت بصدور مرسوم 
ملكي بتوحيد اململكة يف 17 جمادى األوىل 1351هـ  حتت اسم اململكة العربية 
السعودية، واختار امللك عبدالعزيز يوم اخلميس املوافق 21 جمادى األوىل من نفس 

العام املوافق 23 سبتمرب 1932م يومًا إلعالن قيام اململكة. 

87
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 واليوم وبعد عقود من التوحيد وتحقيق م�ضيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات 
تعي�ض المملكة في ظل اأمن وا�ضتقرار جاء ثمرة لتوحيد المملكة، وبف�ضل اهلل، 
الموؤ�ض�ض وحتى عهد خادم  الملك  المملكة من عهد  اإنجازات ملوك  ثم بف�ضل 
الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، ملك الحزم والعزم.

العهد الزاهر
ومن اأبرز �ضمات العهد الزاهر لملك الحزم والعزم الموافقة على روؤية المملكة 
ت�ضرفت  اأن  منذ  عيني  ن�ضب  و�ضعت  لقد   :  - اهلل  رع��اه   - قال  ،حيث   2030
بتولي مقاليد الحكم ال�ضعي نحو التنمية ال�ضاملة من منطلق ثوابتنا ال�ضرعية 
به  تتميز  وما  وال�ضتفادة من موقع بالدنا  اإمكانات بالدنا وطاقاتها  وتوظيف 
من ثروات وميزات لتحقيق م�ضتقبل اأف�ضل للوطن واأبنائه مع التم�ضك بعقيدتنا 
اأ�ضالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا  ال�ضافية والمحافظة على 
مجل�ض ال�ضوؤون القت�ضادية والتنمية بر�ضم روؤية المملكة لتحقيق ما ناأمله باأن 

تكون بالدنا - بعون من اهلل وتوفيقه- نموذجًا للعالم على جميع الم�ضتويات.

مشروعات تنموية كبرى 
بم�ضيرة  قدًما  الم�ضي  في  جهًدا  الحكم  توليه  ومنذ  �ضلمان  الملك  ي��اأُل  لم    
الوطن، ففي يوم ال�ضاد�ض والع�ضرين من �ضهر رم�ضان المبارك 1438ه� اأ�ضدر 

العدد )٥4( - محرم 1439هـ
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خادم الحرمين ال�ضريفين اأمًرا باختيار �ضاحب ال�ضمو الملكي الأمير محمد بن 
�ضلمان ابن عبدالعزيز اآل �ضعود ولًيا للعهد، وتعيين �ضموه نائبًا لرئي�ض مجل�ض 
الوزراء مع ا�ضتمراره وزيرًا للدفاع، وا�ضتمراره فيما ُكلِّف به من مهام اأخرى. 
واأطلق اأيده اهلل مجموعة من الم�ضرعات الكبرى، ففي العا�ضر من رجب 1438 
ه� اأطلق �ضاحب ال�ضمو الملكي الأمير محمد بن �ضلمان ولي العهد نائب رئي�ض 
وترفيهية  وريا�ضية  ثقافية  مدينة  اأكبر  م�ضروع  الدفاع،  وزير  ال��وزراء  مجل�ض 
المدينة  وتعدُّ  الريا�ض.  غرب  جنوب  )الِقِدّية(  بمنطقة  المملكة،  في  نوعية 
الأولى من نوعها في العالم بم�ضاحة تبلغ 334 كيلو متًرا مربًعا، بما في ذلك 
دعم  اإلى  الهادفة  الخطط  �ضمن  الم�ضروع  هذا  وجاء  كبرى.  �ضفاري  منطقة 
)روؤية المملكة 2030( بابتكار ا�ضتثمارات نوعية ومتمّيزة داخل المملكة ت�ضب 
الوطني، ودفع  الدخل  تنويع م�ضادر  وت�ضهم في  والمواطن،  الوطن  في خدمة 

م�ضيرة القت�ضاد ال�ضعودي، واإيجاد المزيد من الفر�ض الوظيفية لل�ضباب.
�ضياحي  م�ضروع  اإطالق  العهد  ولي  اأعلن  القعدة 1438ه�  الثامن من ذي  وفي 
المواقع  اأكثر  اأحد  على  يقام  الأحمر(،  )البحر  م�ضروع  ى  م�ضمَّ تحت  عالمي 
الطبيعية جماًل وتنوًعا في العالم، بالتعاون مع اأهم واأكبر ال�ضركات العالمية 
 50 من  اأكثر  على  �ضياحية  منتجعات  لتطوير  والفندقة،  ال�ضيافة  قطاع  في 
جزيرة بين مدينتي اأملج والوجه، ويقع الم�ضروع  على ُبعد م�ضافات قليلة من 
حرة  منطقة  في  الخاملة  والبراكين  المملكة  في  الطبيعية  المحميات  اإحدى 
بجمالها  تمتاز  التي  �ضالح  مدائن  اآث��ار  تقع  الم�ضروع،  جانب  واإل��ى  الرهاة. 

العمراني واأهميتها التاريخية الكبيرة. 
ويمثل الم�ضروع وجهة �ضاحلية رائدة لعدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. 
وعلى بعد دقائق قليلة من ال�ضاطئ الرئي�ض، �ضتتاح للزوار فر�ضة التعرف على 
الكنوز الخفية في منطقة م�ضروع )البحر الأحمر(، وي�ضمل ذلك محمية طبيعية 
هواة  و�ضيتمكن  المنطقة.  في  والحيوانية  النباتية  الحياة  تنوع  ل�ضتك�ضاف 
الم�ضروع،  منطقة  بجوار  الواقعة  الخاملة  البراكين  بين  التنقل  من  المغامرة 
وع�ضاق الغو�ض من ا�ضتك�ضاف ال�ضعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة 
القت�ضادية  القطاعات  اأهم  اأحد  ال�ضياحة  كون  مع  ات�ضاقًا  الم�ضروع  جاء  به. 
في روؤية 2030، و�ضي�ضهم م�ضروع )البحر الأحمر( في اإحداث نقلة نوعية في 
مفهوم ال�ضياحة وقطاع ال�ضيافة. كما �ضيتمُّ ترميم المواقع التراثية وتجهيزها 
معايير  الم�ضروع  الزوار.وتحكم  ل�ضتقبال  مهّياأة  لتكون  علمية  اأ�ض�ض  على 
لالرتقاء بال�ضياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر اأمام العالم، من اأجل 
واإقليمًيا  محلًيا  ال�ضياح  تجذب  جديدة  مغامرات  وخو�ض  كنوزه  على  التعرف 

وعالمًيا على حدٍّ �ضواء، ليكون الم�ضروع مركًزا لكلِّ ما يتعلق بالترفيه وال�ضحة 
تطوير  و�ضيتمُّ  والحيوي.  ال�ضحي  للمجتمع  متكاماًل  ونموذًجا  وال�ضترخاء، 
لأف�ضل  وفًقا  الأنظمة  فيها  ُتطبق  خا�ضة،  كمنطقة  الأحمر(   )البحر  م�ضروع 
الممار�ضات والخبرات العالمية؛ لتمكين تحقيق اأهداف الم�ضروع، حيث �ضيتمُّ 
و�ضع حجر الأ�ضا�ض في الربع الثالث من عام 2019م، والنتهاء من المرحلة 
الأولى في الربع الأخير من عام 2022م، وهي مرحلٌة �ضت�ضهد تطوير المطار، 
والبنية  المرافق  من  والنتهاء  الفخمة،  والم�ضاكن  الفنادق  وتطوير  والميناء، 
التحتية، وخدمات النقل ) القوارب، والطائرات المائية، وغيرها (. و�ضهد عام 

1438ه� قفزات تنموية في المملكة اأ�ضهمت في التعجيل بتحقيق النمو.  
 

سياسة خارجية متزنة ورصينة
ل يوجد اأدق من و�ضف وزير الخارجية ال�ضعودي، عادل الجبير، لو�ضف ال�ضيا�ضة 
الخارجية التي ينتهجها خادم الحرمين ال�ضريفين حيث قال : ) نقلة نوعية في 
 ... والخارجية  الداخلية  التحديات  مع  التعامل  في طريقة  البالد  عاهل  عهد 
وحكومة خادم الحرمين ال�ضريفين حر�ضت، على انتهاج �ضيا�ضة خارجية متزنة 
ور�ضينة تنهل من اإرث الما�ضي في التعامل مع التحديات الأمنية، مع مواكبة 
ناجمة  المنطقة،  تجتاح  ومخاطر  اأح��داث  من  ي�ضتجد  ما  لمتطلبات  م�ضتمرة 
في معظم الأحوال من ت�ضافر التطرف العنيف مع موجة الإرهاب المنت�ضرة، 

خا�ضة اإذا اقترن ذلك بتدخل من اأطراف خارجية(.  

حرب دبلوماسية متواصلة مع إيران
اأبرزها  اإقليمية،  ملفات  ب�ضبب  وط��ه��ران؛  الريا�ض  بين  العالقات  تدهورت 
اأمن  يهدد  اأنه  اأخ��رى  ودول  ال�ضعودية  ترى  الذي  الإيراني،  النووي  البرنامج 
المنطقة، ف�ضاًل عن الملف اليمني، حيث تتهم الريا�ض طهران بدعم تحالف 
اإ�ضافة للملف  م�ضلحي الحوثي والرئي�ض اليمني ال�ضابق علي عبد اهلل �ضالح، 

ال�ضوري، حيث تدعم طهران نظام ب�ضار الأ�ضد ع�ضكرًيا.
في  ول�ضيما  المنطقة،  دول  �ضوؤون  في  بالتدخل  طهران  الريا�ض  تتهم  كما 
على  وتعمل  الحكم،  نظام  �ضد  الطائفية  المعار�ضة  تحر�ض  حيث  البحرين، 
البلدين  بين  المبا�ضرة  غير  المواجهات  وانتقلت  المملكة.  ا�ضتقرار  زعزعة 
يناير 2016 قطع   3 في  اإثرها  الريا�ض  اأعلنت  مبا�ضرة،  دبلوما�ضية  اأزمة  اإلى 
لها  تعر�ضت  التي  الع��ت��داءات  خلفية  على  اإي��ران  مع  الدبلوما�ضية  العالقات 
النار  واإ�ضرام  )م�ضهد(،  مدينة  في  وقن�ضليتها  في طهران،  المملكة،  �ضفارة 
فيهما، وقامت العديد من الدول باإجراءات دبلوما�ضية ت�ضامنية مع الريا�ض. 
اإيران  منعت  الما�ضي، حين  العام  الدولتين خالل  بين  �ضوًءا  الأو�ضاع  وزادت 
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ب�ضاأن  التهامات  الريا�ض  مع  وتبادلت  الحج،  منا�ضك  اأداء  من  حجاجها 
الم�ضوؤولية عن ذلك.

اليمن ..الحزم واألمل
عندما تولى الملك �ضلمان الحكم، كان اليمن الجارة الجنوبية للمملكة يعي�ض 
اإيران( على �ضنعاء  المدعومين من  الحوثيين )  بعد �ضيطرة  في حالة فراغ، 
ال�ضابع من توليه  في �ضبتمبر 2014 وتمددهم في البالد. وفي بداية الأ�ضبوع 
الحكم، اأعطى الملك �ضلمان في 26 مار�ض 2015 اإ�ضارة البدء ل�عا�ضفة الحزم 
ل�حماية  ع�ضكرًيا   بالتدخل  ه��ادي،  الرئي�ض  لطلب  ا�ضتجابة   ، الحوثيين  �ضد 
اليمن و�ضعبه من عدوان الملي�ضيات في محاولة لمنع �ضيطرة عنا�ضر الجماعة 
عا�ضفة  �ضنعاء.وتلت  على  �ضيطرتهم  بعد  البالد،  كامل  على  �ضالح  وق��وات 
الحزم  عملية اإعادة الأمل ، والتي ل تزال  م�ضتمرة في دعم المقاومة ال�ضعبية 
والجي�ض الوطني  الموالي لهادي، الأمر الذي تكلل بتحرير مناطق وا�ضعة من 
قب�ضة الحوثيين، وا�ضتطاعت القوات الحكومية اأن تحرز منذ مطلع هذا العام 
مكا�ضب نوعية على الأر�ض، وتتحول من موقع الدفاع وتبادل الق�ضف المدفعي 
الذي كانت عليه خالل الأ�ضهر الما�ضية من العام المن�ضرم، اإلى موقع الهجوم 
من  الأول��ى  الثالثة  الأ�ضابيع  خ��الل  الحكومية،  القوات  وتمكنت  والمبادرة. 
واإحراز  ل�ضالح،  الموالية  والقوات  الحوثيين  على  الخناق  ت�ضييق  من   ،2017
ا في جبهتي تعز، جنوب غربي البالد،  مكا�ضب على اأكثر من جبهة، وخ�ضو�ضً

و)نهم(، �ضرقي العا�ضمة �ضنعاء.

األزمة السورية
 ،2015 دي�ضمبر  و10   9 يومي  اجتماعات  في  المعار�ضة  الريا�ض  ا�ضت�ضافت 
ال�ضورية،  والمعار�ضة  الثورة  لقوى  للمفاو�ضات  العليا  الهيئة  بت�ضكيل  وتوجت 
التي تعدُّ اأبرز الكيانات الممثلة لها في المحافل الدولية حالًيا. واأكدت المملكة 
اأ�ضكال الدعم الع�ضكري وال�ضيا�ضي والقت�ضادي لل�ضعب  اأنها �ضتوا�ضل تقديم 
ال�ضوري  ال�ضعب  جانب  اإل��ى  ب��الده  )وق��وف  �ضلمان  الملك  اأك��د  كما  ال�ضوري؛ 
من  وخروجه  الإن�ضانية  معاناته  وتخفيف  تطلعاته  تحقيق  �ضبيل  في  ال�ضقيق 
اأزمته الحالية، ودعم المملكة للحل ال�ضيا�ضي في �ضوريا وفقًا لبيان جنيف 1(.

تكامل خليجي 
دول  قادة  اأعلن  فقد  كاأولوية،  الخليجي  البيت  اأوا�ضر  دعم  على  الملك  ركز 
روؤية  تبني   ،2015 دي�ضمبر   10 الريا�ض  ا�ضت�ضافتها  التي  قمتهم  في  الخليج 
ر  قرَّ  ،2016 مايو   31 وفي  الخليجي.  للتكامل  �ضلمان  الملك  بها  تقدم  �ضاملة 
عالية  هيئة  ت�ضكيل  بالريا�ض،  ال�16  الت�ضاوري  لقائهم  في  المجل�ض  دول  قادة 

والتنموية(،  القت�ضادية  ال�ضوؤون  )هيئة  ى  ت�ضمَّ الأع�ضاء  الدول  من  الم�ضتوى 
تهدف اإلى بحث ومناق�ضة المو�ضوعات القت�ضادية والتنموية، التي تهم الدول 
الأع�ضاء واتخاذ القرارات الالزمة حيالها. وعلى ال�ضعيد الأمني، نظمت دول 
للمرة  عقد  البحرين،  في  الأمنية  لأجهزتها  م�ضترًكا  تمريًنا  العربي،  الخليج 
الأولى بهدف التدريب على مواجهة )المخططات الإرهابية( حمل ا�ضم )اأمن 

الخليج العربي 1(.
هي  خليجية  بجولة  �ضلمان  الملك  قام  الحكم،  لتوليه  الثاني  العام  ختام  ومع 
الأولى له منذ توليه الحكم، ا�ضتهلها بزيارة الإمارات )3 دي�ضمبر 2016(، ثم 
وبحث  دي�ضمبر(،   10  -8( للكويت  بزيارة  واختتمها  دي�ضمبر(،   6( البحرين 
والق�ضايا  المجالت كافة،  العالقات في  تعزيز  الخليج،  قادة دول  خاللها مع 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام الم�ضترك.

قيادة المرأة 
 اأ�ضدر خادم الحرمين ال�ضريفين اأمًرا �ضامًيا بال�ضماح للمراأة بقيادة ال�ضيارة. 

وجاء ن�ض القرار التاريخي كالتالي:
�ضاحب ال�ضمو الملكي وزير الداخلية
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

المركبة،  بقيادة  للمراأة  ال�ضماح  عدم  من  �ضلبيات  من  يترتب  ما  اإل��ى  ن�ضير 
ال�ضوابط  تطبيق  مراعاة  مع  بذلك  لها  ال�ضماح  من  المتوخاة  والإيجابيات 
ال�ضرعية الالزمة والتقيد بها. كما ن�ضير اإلى ما راآه اأغلبية اأع�ضاء هيئة كبار 
من  هو  ذلك  في  ال�ضرعي  الحكم  اأنَّ  من  للمركبة  المراأة  قيادة  ب�ضاأن  العلماء 
حيث الأ�ضل الإباحة، واأنَّ مرئيات من تحفظ عليه تن�ضب على اعتبارات تتعلق 
ب�ضد الذرائع المحتملة التي ل ت�ضل ليقين ول غلبة ظن، واأنهم ل يرون مانعًا 
من ال�ضماح لها بقيادة المركبة في ظل اإيجاد ال�ضمانات ال�ضرعية والنظامية 

الالزمة لتالفي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الحتمال الم�ضكوك فيه.
ولكون الدولة هي - بعون اهلل - حار�ضة القيم ال�ضرعية فاإنها تعتبر المحافظة 
عليها ورعايتها في قائمة اأولوياتها �ضواء في هذا الأمر اأم غيره، ولن تتوانى في 

اتخاذ كل ما من �ضاأنه الحفاظ على اأمن المجتمع و�ضالمته.
لذا؛ اعتمدوا تطبيق اأحكام نظام المرور ولئحته التنفيذية - بما فيها اإ�ضدار 
على  لجنة  ت�ضكل  واأن  �ضواء،  حدٍّ  على  والإن��اث  الذكور  على   - القيادة  رخ�ض 
م�ضتوى عال من وزارات: )الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الجتماعية(؛ 
بتو�ضياتها  الرفع  اللجنة  وعلى  ذل��ك،  لإن��ف��اذ  ال��الزم��ة  الترتيبات  لدرا�ضة 
من  اعتبارًا   - اهلل  �ضاء  اإن   - التنفيذ  ويكون  تاريخه،  من  يومًا  ثالثين  خالل 
ما  واإكمال  المعتمدة،  والنظامية  ال�ضرعية  ال�ضوابط  ووفق  ه�   1439/10/10

يلزم بموجبه. 
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زيارة تاريخية

8

خادم الحرمين الشريفين يوقع سلسلة 
اتفاقيات اقتصادية كبرى مع الزعيم الروسي 

خالل زيارته التاريخية إلى موسكو

أول ملك سعودي يزور روسيا

روسيا   إىل  سلمان  للملك  التاريخية  الزيارة  الروسية  اإلعالم  وسائل  وصفت  هكذا  القياصرة"،  "استقبال 
الزيارة عناوين كربى الصحف ووسائل اإلعالم الروسية التي رأت فيها منعطًفا تاريخًيا يف عالقات  وتصدرت 
تاريخ  تاريخية وتعدُّ األوىل يف  زيارة  الشريفني  زيارة خادم احلرمني  إنَّ   ( الروسية:  القناة  البلدين. فقد قالت 
الثنائية،هذا  للمحادثات  الكرملني  قصر  قاعات  أهم  من  واحدة  اختيار  أنَّ  القناة  وأكدت  الثنائية(.  العالقات 
فضًلا عن القاعة الكربى التي شهدت مراسم ترحيب الرئيس بوتني بامللك سلمان، واألجواء العامة للمصافحة 
احلارة بني الزعيمني، يعدُّ دليًلا على عمق العالقات بني البلدين(. وذكرت شبكة )آر. تي( اإلخبارية الروسية أنَّ 
مظاهر الرتحيب الروسي الكبرية بامللك سلمان لدى وصوله إىل روسيا جتلت يف العديد من املظاهر، حيث 

متَّ وضع الفتات كبرية يف شوارع العاصمة الروسية حتمل عبارات الرتحيب بامللك سلمان باللغة العربية.
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خادم احلرمني الشريفني: هناك فرصًا كبرية لتنويع 
وتوسيع قاعدة التعاون االقتصادي بني البلدين 

وإيجاد أرضية اقتصادية وجتارية واستثمارية

تزينت طرقات العاصمة الروسية بعبارات عربية 
للرتحيب بامللك سلمان

9

إنشاء منصة سعودية - روسية لالستثمار
 كان من اأبرز محطات الزيارة اجتماع خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان 
بن عبد العزيز  والرئي�ض الرو�ضي فالديمير بوتين، فخالل الجتماع تمَّ عقد 
الت�ضالت  قطاع  و�ضملت  القت�ضادية  ال�ضبغة  ذات  التفاقيات  من  العديد 

والزراعة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالت الحيوية. 
لال�ضتثمار  دولر  مليار  بقيمة  تاأ�ضي�ض �ضندوق  التفاقيات  تلك  اأبرز  وكان من 
ا�ضتخدام  وتر�ضيد  المياه  تحلية  مجال  في  والتعاون  التكنولوجيا،  مجال  في 
الطاقة في مكيفات الهواء، وا�ضتثمار �ضعودي في الطرق الخا�ضعة للر�ضوم في 
اأرامكو ل�ضتك�ضاف الفر�ض  رو�ضيا. وتوقيع �ضركة �ضايبور الرو�ضية اتفاقية مع 
و"مبادلة"  العامة  ال�ضتثمارات  و�ضندوق  رو�ضيا  بين  و�ضراكة  البلدين ،  في 
ال�ضتثمارات  �ضندوق  لدعم  اتفاقية  وتوقيع  التحتية،  البنية  في  لال�ضتثمار 

العامة في اكت�ضاف فر�ض في �ضركات التقنية الرو�ضية.  
العربية  المملكة  في   م�ضنع  لبناء  دولر  مليار   1.1 بقيمة  اتفاقية  وتوقيع   

ال�ضعودية من قبل �ضركة البتروكيماويات الرو�ضية �ضيبور.
فقد جرى تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الت�ضالت وتقنية المعلومات 
الت�ضالت  ووزارة  المملكة  في  المعلومات  وتقنية  الت�ضالت  وزارة  بين 
التجارة  وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  تبادل  وتمَّ  التحادية.  رو�ضيا  في  والإع��الم 
تبادل  التحادية.وتمَّ  برو�ضيا  والتجارة  ال�ضناعة  ووزارة  بالمملكة  وال�ضتثمار 
بالمملكة  وال�ضتثمار  التجارة  وزارة  بين  الرو�ضية  ال�ضعودية  الطريق  خارطة 
ووزارة الطاقة في رو�ضيا التحادية.وتمَّ  تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  بين  الجتماعية  والحماية  والتنمية  العمل 
.وتبادل  التحادية  رو�ضيا  في  الجتماعية  والحماية  العمل  ووزارة  بالمملكة 
الثقافة والإعالم بالمملكة ووزارة  الثقافي بين وزارة  للتعاون  برنامج تنفيذي 
الثقافة في رو�ضيا التحادية.وتبادل برنامج تعاون في المجالت الزراعية بين 

وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الزراعة في رو�ضيا التحادية.
الطاقة  ا�ضتخدام  مجال  في  للتعاون  تنفيذي  برنامج  مذكرة  تبادل  تمَّ  كما 
النووية لالأغرا�ض ال�ضلمية بين مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة 
ومذكرة  ع�ضكرية  اأنظمة  لتوريد  عقود  البحار.وتبادل  عبر  اتوم  رو�ض  و�ضركة 
ال�ضعودية لل�ضناعات  ال�ضركة  الأنظمة بين  لتلك  التقنية  تفاهم لنقل وتوطين 
الع�ضكرية و�ضركة رو�ض اأبارون اأك�ضبورت.وتبادل مذكرة تفاهم لإن�ضاء من�ضة 
�ضعودية - رو�ضية لال�ضتثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم لإن�ضاء من�ضة 
�ضعودية - رو�ضية لال�ضتثمار في مجال التقنية بين �ضندوق ال�ضتثمارات العامة 
ال�ضعودي  الجانب  ومثل  المبا�ضر،  لال�ضتثمار  الرو�ضي  وال�ضندوق  بالمملكة 
معالي الم�ضرف على �ضندوق ال�ضتثمارات العامة والم�ضت�ضار في الأمانة العامة 
لمجل�ض الوزراء الأ�ضتاذ يا�ضر الرميان، ومن الجانب الرو�ضي رئي�ض ال�ضندوق 

الرو�ضي لال�ضتثمار المبا�ضر الأ�ضتاذ كيريل ديمتريف.
وتمَّ تبادل مذكرة تفاهم خا�ضة با�ضتثمار �ضندوق ال�ضتثمارات العامة و�ضركة 
ليدر لال�ضتثمار في ثالثة م�ضاريع للطرق والقطارات الخفيفة في رو�ضيا بين 
�ضندوق ال�ضتثمارات العامة بالمملكة وال�ضندوق الرو�ضي لال�ضتثمار المبا�ضر.

الرئيس الروسي يكرم خادم الحرمين الشريفين
غداء  ماأدبة  التحادية  رو�ضيا  رئي�ض  بوتين  فالديمير  الرئي�ض  فخامة  اأق��ام 
تكريمًا لخادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود. وكان 
خادم الحرمين ال�ضريفين والرئي�ض فالديمير بوتين رئي�ض رو�ضيا التحادية قد 

عقدا جل�ضة مباحثات ر�ضمية في ق�ضر الكرملين بالعا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو.
اأهمية  فيها  اأب��رز  كلمة  الرو�ضي  الرئي�ض  األقى  المباحثات،  جل�ضة  بداية  وفي 
اإنَّ  وقال:  تمت  التي  والمحادثات  لرو�ضيا   ، ال�ضريفين  الحرمين  خادم  زيارة 
هذه المحادثات كانت غنية بالم�ضمون وات�ضمت بالثقة.واإننا �ضعداء جدًا بهذه 
الزيارة التي تقومون بها وهي اأول مرة في تاريخ العالقات بين البلدين، واإنني 
متاأكد على اأنَّ هذه الزيارة �ضتعطي زخمًا قويًا جديدًا لموا�ضلة تطوير العالقات 

بين البلدين.
واألقى خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز، الكلمة التالية:

ب�ضم اهلل الرحم�ن الرحيم
فخامة الرئي�ض فالديمير بوتين

الح�ضور الكرام :
اأود بداية اأن اأ�ضكر فخامتكم على ما لقيناه من حفاوة ال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة 
اأعرب عن تقديرنا لما ت�ضمنته كلمتكم من م�ضاعر  في بلدكم ال�ضديق، واأن 
ودية، واإنه من دواعي �ضرورنا اأن نكون في بلدكم ال�ضديق للتاأكيد على حر�ضنا 
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خادم احلرمني الشريفني: هناك فرصًا كبرية لتنويع 
وتوسيع قاعدة التعاون االقتصادي بني البلدين 

وإيجاد أرضية اقتصادية وجتارية واستثمارية

تزينت طرقات العاصمة الروسية بعبارات عربية 
للرتحيب بامللك سلمان
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إنشاء منصة سعودية - روسية لالستثمار
 كان من اأبرز محطات الزيارة اجتماع خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان 
بن عبد العزيز  والرئي�ض الرو�ضي فالديمير بوتين، فخالل الجتماع تمَّ عقد 
الت�ضالت  قطاع  و�ضملت  القت�ضادية  ال�ضبغة  ذات  التفاقيات  من  العديد 

والزراعة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالت الحيوية. 
لال�ضتثمار  دولر  مليار  بقيمة  تاأ�ضي�ض �ضندوق  التفاقيات  تلك  اأبرز  وكان من 
ا�ضتخدام  وتر�ضيد  المياه  تحلية  مجال  في  والتعاون  التكنولوجيا،  مجال  في 
الطاقة في مكيفات الهواء، وا�ضتثمار �ضعودي في الطرق الخا�ضعة للر�ضوم في 
اأرامكو ل�ضتك�ضاف الفر�ض  رو�ضيا. وتوقيع �ضركة �ضايبور الرو�ضية اتفاقية مع 
و"مبادلة"  العامة  ال�ضتثمارات  و�ضندوق  رو�ضيا  بين  و�ضراكة  البلدين ،  في 
ال�ضتثمارات  �ضندوق  لدعم  اتفاقية  وتوقيع  التحتية،  البنية  في  لال�ضتثمار 

العامة في اكت�ضاف فر�ض في �ضركات التقنية الرو�ضية.  
العربية  المملكة  في   م�ضنع  لبناء  دولر  مليار   1.1 بقيمة  اتفاقية  وتوقيع   

ال�ضعودية من قبل �ضركة البتروكيماويات الرو�ضية �ضيبور.
فقد جرى تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الت�ضالت وتقنية المعلومات 
الت�ضالت  ووزارة  المملكة  في  المعلومات  وتقنية  الت�ضالت  وزارة  بين 
التجارة  وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  تبادل  وتمَّ  التحادية.  رو�ضيا  في  والإع��الم 
تبادل  التحادية.وتمَّ  برو�ضيا  والتجارة  ال�ضناعة  ووزارة  بالمملكة  وال�ضتثمار 
بالمملكة  وال�ضتثمار  التجارة  وزارة  بين  الرو�ضية  ال�ضعودية  الطريق  خارطة 
ووزارة الطاقة في رو�ضيا التحادية.وتمَّ  تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  بين  الجتماعية  والحماية  والتنمية  العمل 
.وتبادل  التحادية  رو�ضيا  في  الجتماعية  والحماية  العمل  ووزارة  بالمملكة 
الثقافة والإعالم بالمملكة ووزارة  الثقافي بين وزارة  للتعاون  برنامج تنفيذي 
الثقافة في رو�ضيا التحادية.وتبادل برنامج تعاون في المجالت الزراعية بين 

وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الزراعة في رو�ضيا التحادية.
الطاقة  ا�ضتخدام  مجال  في  للتعاون  تنفيذي  برنامج  مذكرة  تبادل  تمَّ  كما 
النووية لالأغرا�ض ال�ضلمية بين مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة 
ومذكرة  ع�ضكرية  اأنظمة  لتوريد  عقود  البحار.وتبادل  عبر  اتوم  رو�ض  و�ضركة 
ال�ضعودية لل�ضناعات  ال�ضركة  الأنظمة بين  لتلك  التقنية  تفاهم لنقل وتوطين 
الع�ضكرية و�ضركة رو�ض اأبارون اأك�ضبورت.وتبادل مذكرة تفاهم لإن�ضاء من�ضة 
�ضعودية - رو�ضية لال�ضتثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم لإن�ضاء من�ضة 
�ضعودية - رو�ضية لال�ضتثمار في مجال التقنية بين �ضندوق ال�ضتثمارات العامة 
ال�ضعودي  الجانب  ومثل  المبا�ضر،  لال�ضتثمار  الرو�ضي  وال�ضندوق  بالمملكة 
معالي الم�ضرف على �ضندوق ال�ضتثمارات العامة والم�ضت�ضار في الأمانة العامة 
لمجل�ض الوزراء الأ�ضتاذ يا�ضر الرميان، ومن الجانب الرو�ضي رئي�ض ال�ضندوق 

الرو�ضي لال�ضتثمار المبا�ضر الأ�ضتاذ كيريل ديمتريف.
وتمَّ تبادل مذكرة تفاهم خا�ضة با�ضتثمار �ضندوق ال�ضتثمارات العامة و�ضركة 
ليدر لال�ضتثمار في ثالثة م�ضاريع للطرق والقطارات الخفيفة في رو�ضيا بين 
�ضندوق ال�ضتثمارات العامة بالمملكة وال�ضندوق الرو�ضي لال�ضتثمار المبا�ضر.

الرئيس الروسي يكرم خادم الحرمين الشريفين
غداء  ماأدبة  التحادية  رو�ضيا  رئي�ض  بوتين  فالديمير  الرئي�ض  فخامة  اأق��ام 
تكريمًا لخادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود. وكان 
خادم الحرمين ال�ضريفين والرئي�ض فالديمير بوتين رئي�ض رو�ضيا التحادية قد 

عقدا جل�ضة مباحثات ر�ضمية في ق�ضر الكرملين بالعا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو.
اأهمية  فيها  اأب��رز  كلمة  الرو�ضي  الرئي�ض  األقى  المباحثات،  جل�ضة  بداية  وفي 
اإنَّ  وقال:  تمت  التي  والمحادثات  لرو�ضيا   ، ال�ضريفين  الحرمين  خادم  زيارة 
هذه المحادثات كانت غنية بالم�ضمون وات�ضمت بالثقة.واإننا �ضعداء جدًا بهذه 
الزيارة التي تقومون بها وهي اأول مرة في تاريخ العالقات بين البلدين، واإنني 
متاأكد على اأنَّ هذه الزيارة �ضتعطي زخمًا قويًا جديدًا لموا�ضلة تطوير العالقات 

بين البلدين.
واألقى خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز، الكلمة التالية:

ب�ضم اهلل الرحم�ن الرحيم
فخامة الرئي�ض فالديمير بوتين

الح�ضور الكرام :
اأود بداية اأن اأ�ضكر فخامتكم على ما لقيناه من حفاوة ال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة 
اأعرب عن تقديرنا لما ت�ضمنته كلمتكم من م�ضاعر  في بلدكم ال�ضديق، واأن 
ودية، واإنه من دواعي �ضرورنا اأن نكون في بلدكم ال�ضديق للتاأكيد على حر�ضنا 
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توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار دوالر لبناء 
مصنع يف اململكة من شركة البرتوكيماويات 

"سيبور" الروسية 

زيارة تاريخية
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المجالت،  مختلف  في  و�ضعبينا  بلدينا  بين  وتر�ضيخها  العالقات  تعزيز  على 
والدولية،  الإقليمية  الق�ضايا  من  العديد  في  توافق  من  به  تت�ضم  بما  م�ضيدًا 
اأوطاننا  في  والزده��ار  الأم��ن  تعزيز  �ضاأنه  من  ما  كل  في  الم�ضتمر  والتن�ضيق 
التعاون  ا�ضتمرار  على  حري�ضون  اأننا  كما  الدوليين،  وال�ضلم  الأم��ن  وخدمة 
لنمو  خدمة  للنفط  العالمية  الأ�ضواق  ا�ضتقرار  لتحقيق  بلدينا  بين  الإيجابي 

القت�ضاد العالمي.
قاعدة  وتو�ضيع  تنويع  ت�ضهم في  كبيرة  باأنَّ هناك فر�ضًا  تامة  قناعة  اإننا على 
التعاون القت�ضادي بين البلدين، واإيجاد اأر�ضية اقت�ضادية وتجارية وا�ضتثمارية 
قادرة على زيادة ا�ضتغالل وتقوية الميزات الن�ضبية ل�ضالح البلدين، ودفع عجلة 

التبادل التجاري بكل محاوره وفقًا لروؤية المملكة 2030.
اإن المجتمَع الدولي مطالب اليوم بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة 
الإره��اب  يمثله  لما  المملكة  من  وا�ضت�ضعارًا  تمويله  منابع  وتجفيف  الإره��اب 
والتطرف من خطورة عظمى على اأمن وا�ضتقرار الدول وال�ضعوب؛ فقد دعت 
المملكة اإلى تاأ�ضي�ض مركز دولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وتبرعت 
التحالف  تاأ�ضي�ض  على  المملكة  عملت  كما   .  ) دولر  ماليين   110  ( بمبلغ 
اإ�ضالمية  دول��ة   )41( ي�ضمُّ  ال��ذي  الإره���اب  لمحاربة  الع�ضكري  الإ�ضالمي 

وتاأ�ضي�ض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الريا�ض.
فخامة الرئي�ض :

مبادرة  تكون  واأن  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  معاناة  اإنهاء  �ضرورة  على  نوؤكد  اإننا 
ال�ضالم العربية وقرارات ال�ضرعية الدولية المرجعية للو�ضول اإلى �ضالم �ضامل 
وعادل ودائم يكفل حق ال�ضعب الفل�ضطيني في اإقامة دولته الم�ضتقلة وعا�ضمتها 
ق�ضوى  �ضرورة  الأو�ضط  وال�ضرق  الخليج  منطقة  وا�ضتقرار  اأمن  واإن  القد�ض، 
عن  بالكف  اإي��ران  التزام  ي�ضتوجب  مما  العالمي،  وال�ضتقرار  الأم��ن  لتحقيق 

تدخالتها في �ضوؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن وال�ضتقرار فيها.
للمبادرة  وفقًا  اليمنية  لالأزمة  ال�ضيا�ضي  الحل  اأهمية  على  نوؤكد  اليمن  وفي 
الخليجية واآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني ، وقرار مجل�ض الأمن 

رقم )2216( ، وبما يحفظ لليمن وحدته ويحقق اأمنه وا�ضتقراره .

اأما ما يخ�ض الأزمة ال�ضورية فاإننا مطالبون بالعمل على اإنهائها وفقًا لمقررات 
ي�ضمن  �ضيا�ضي  واإيجاد حل   ، رقم )2254(  الأمن  وقرار مجل�ض  جنيف )1( 

تحقيق الأمن وال�ضتقرار ، ويحفظ وحدة �ضوريا و�ضالمة اأرا�ضيها .
وتوحيد  اأرا�ضيه  و�ضالمة  العراق  وح��دة  على  الحفاظ  اأهمية  على  نوؤكد  كما 

جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب .
اإلى تحمل م�ضوؤولياته فيما يخ�ضُّ م�ضكلة م�ضلمي  واإننا ندعو المجتمع الدولي 
الروهينجا واإيجاد حل يحميهم من اأعمال العنف والنتهاكات التي يتعر�ضون 

لها ورفع المعاناة عنهم .
العربية  المملكة  لزيارة  لفخامتكم  الدعوة  اأوج��ه  اأن  لي  يطيب  الختام  وفي 
ال�ضعودية ل�ضتكمال م�ضاوراتنا حيال الق�ضايا ذات الهتمام الم�ضترك ، وتعزيز 
لفخامتكم  �ضكري  اأكرر  كما   ، كافة  المجالت  في  بلدينا  بين  الثنائي  التعاون 
وللحكومة الرو�ضية على ما لقيناه من ح�ضن ال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة ، متمنيًا 

لبلدكم ولل�ضعب الرو�ضي ال�ضديق المزيد من التقدم والزدهار .

منتدى االستثمار السعودي الروسي األول
منتدى  فعاليات  انطلقت  قوية(  �ضراكة  بناء  نحو  )ال�ضتثمار  عنوان  تحت   
العامة  الهيئة  تنظمه  وال��ذي   مو�ضكو  في  الأول  الرو�ضي  ال�ضعودي  ال�ضتثمار 
الرو�ضي  ال�ضعودي  والمجل�ض  ال�ضعودية  الغرف  بالتعاون مع مجل�ض  لال�ضتثمار 
الم�ضترك على هام�ض الزيارة الر�ضمية لخادم الحرمين ال�ضريفين اإلى رو�ضيا.
 في بداية اأعمال المنتدى اأ�ضاد وزير الطاقة الرو�ضي الك�ضندر بمكانة الزيارة 
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الرئيس الروسي فالدميري بوتني : متأكد أنَّ هذه 
الزيارة ستعطي زخمًا قويًا جديداً ملواصلة 

تطوير العالقات بني البلدين
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التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين ال�ضريفين اإلى رو�ضيا. واأثرها الإيجابي 
ورو�ضيا  المملكة  بين  والقت�ضادية  الدبلوما�ضية  ال�ضراكة  عالقات  دعم  في 
ورفعها اإلى م�ضتويات اأرحب في ظل اهتمام خادم الحرمين ال�ضريفين والرئي�ض 

فالديمير بوتين رئي�ض رو�ضيا التحادية. 
وقال الك�ضندر: اإنه يوجد العديد من ال�ضراكات بين رجال الأعمال ال�ضعوديين 
المنتدى  هذا  خالل  من  الوقت  وحان  عدة،  ا�ضتثمارية  مجالت  في  والرو�ض 
ال�ضتثماري اإلى رفع م�ضتوى هذه ال�ضراكات وتو�ضيعها وتفعيلها من خالل عقد 
اتفاقيات تعاون مثمرة ب�ضكٍل يزيد من حجم العالقات الثنائية بين البلدين نحو 
الأف�ضل. فمجالت التعاون بين المملكة ورو�ضيا ت�ضير وفق المخطط له وتتنوع 
التحتية والزراعة وال�ضياحة والتقنية  في قطاعات ال�ضناعة وال�ضحة والبنية 
والطاقة النووية وتحلية المياه بالإ�ضافة اإلى التعاون في مجالي النفط والغاز. 
اإلى تنفيذ 25 م�ضروًعا اقت�ضادًيا م�ضترًكا تزيد من التعاون  والبلدان ي�ضعيان 
الإيجابي بين البلدين. وكلٌّ من  الجانبين مهتمان بتعزيز التفاهم الم�ضترك 
معوقات  من  الم�ضيرة  هذه  يعتري  ما  ومعالجة  ال�ضتثمار  مجال  في  بينهما 
لتحقيق النجاح في العالقات الم�ضتركة بين المملكة ورو�ضيا. والهتمام الثنائي 
بمجال التقنية والطاقة النووية لتطوير اإنتاج الكهرباء في المملكة ولتحقيق كل 

ما يفيد م�ضالح البلدين ال�ضديقين.
الرو�ضية  الحكومة  الق�ضبي،  ماجد  الدكتور  وال�ضتثمار،  التجارة  وزير  �ضكر   
روؤيتها  ظل  في  الرو�ضي.فال�ضعوديُة  ال�ضعودي  ال�ضتثمار  منتدى  احت�ضان  على 
2030 حري�ضة على تنمية وت�ضجيع ال�ضتثمار وم�ضاهمة القطاع الخا�ض وتذليل 
التحديات التي تواجهه لنفاذ ال�ضلع والخدمات في ظل انفتاح الأ�ضواق ووجود 

الأنظمة التي تحمي الم�ضتثمرين لتعزيز وتنمية عالقاتها التجارية وال�ضتثمارية 
الرو�ضي.واإقامة  لالقت�ضاد  والم�ضتقبلية  الحالية  التوجهات  مع  تتالقى  التي 
المنتدى اأحد اآليات دعم وتطوير التجارة وال�ضتثمار بين البلدين ال�ضديقين 
واأحد ممكنات اللجنة ال�ضعودية الرو�ضية الم�ضتركة ومجل�ض الأعمال ال�ضعودي 
التجارية  الفر�ض  اإيجاد  اإلى  ونتطلع  الم�ضتركة.  الم�ضالح  لتحقيق  الرو�ضي 
و�ضيدات  رجال  قبل  تحالفات من  واإيجاد  الم�ضافة  القيمة  ذات  وال�ضتثمارية 

الأعمال ال�ضعوديين والرو�ض لبناء �ضراكات ناجحة من خالل المنتدي.
قال وزير الطاقة وال�ضناعة والثروة المعدنية المهند�ض خالد الفالح كلمة رحب 
اإلى العا�ضمة الرو�ضية  اأعود مجددًا  اأن  في م�ضتهلها بالح�ضور. وقال: ي�ضرني 
يقوم  زيارة  اأول  في  ال�ضريفين  الحرمين  لخادم  المرافق  الوفد  مو�ضكو �ضمن 
تاأتي  والتي  التحادية  لرو�ضيا  ال�ضعودية  العربية  المملكة  ملوك  من  ملك  بها 
العالقات  �ضهدته  الذي  الكبير  للزخم  تتويًجا  وذلك  دولة؛  زيارة  م�ضتوى  على 
ال�ضعودية الرو�ضية خالل العامين الما�ضيين. وقد اأثمرت ال�ضراكة بين الدول 
دوًرا  فيها  ورو�ضيا  المملكة  لعبت  �ضراكة  وه��ي  وخارجها  اأوب��ك  منظمة  من 

قيادًيا لتعزيز ال�ضتقرار والثقة في اأ�ضواق النفط العالمية.فتعزيز التعاون بين 
ا عن اإطالق فر�ض واعدة للتعاون وال�ضتثمار المتبادل بين  البلدين اأثمر اأي�ضً
البلدين في �ضعيهما لتطوير اقت�ضاداتهما حيث كان من اأبرزها ما اأعلن عنه 
خالل الفترة الما�ضية عزم �ضندوق ال�ضتثمارات العامة في المملكة الدخول 
ما  اأهمِّ  واإنَّ من  الرو�ضي.  المبا�ضرة  ال�ضتثمارات  ا�ضتثمارات مع �ضندوق  في 
يزيد فر�ض نجاح التعاون بين البلدين هو ما نجده من روؤية غاية في الطموح 
القت�ضاد  اإلى  والنتقال  القت�ضادي  التنويع  اإلى  ت�ضعى  التي   2030 روؤية  هي 
المعرفي، والتركيز على تمكين القطاع الخا�ض من قيادة التو�ضع القت�ضادي، 
واتخاذ العلوم والتقنية والبتكار وريادة الأعمال اأ�ض�ضا لقت�ضادنا الم�ضتقبلي؛ 
لبناء م�ضتقبل اأكثر اإ�ضراًقا لمجتمعنا وللمجتمع الدولي قاطبة.في عالم اليوم 
ا  ونحن ن�ضهد ما تتمتع به رو�ضيا من مواطن قوة في العلوم والتقنية اأرى فر�ضً
هائلة اأمام بلدينا للعمل مًعا على تاأ�ضي�ض وتطوير اأعمال م�ضتقبلية رائدة عالمًيا 
وت�ضتثمر  القيمة،  عالية  المتطورة  التقنيات  قطاعات  على  تركز  البلدين  في 
التفوق التقني والبتكاري في بناء �ضركات �ضناعية متطورة وموؤ�ض�ضات تجارية 

ناجحة قادرة على التفوق في هذا العالم الذي يحتدم بالمناف�ضة.
واأكد الفالح �ضرورة التركيز على النطالق اإلى الأمام لال�ضتثمار في القطاعات 
ال�ضناعية والقت�ضادية الجديدة المبنية على التقنية مع دعم ريادة الأعمال 
اإلى منتجات تحقق عوائد  اأن تحول البتكارات  التي من �ضاأنها  الأفكار  وتبني 
اأنظمة حماية  التي تدعم ذلك كتر�ضيخ  بالعوامل  اأكبر  واإيالء اهتمام  مغرية، 
و�ضع  على  التركيز  و�ضرورة  الجريء،  المال  راأ���ض  وتوفير  الفكرية،  الملكية 

الأطر والآليات التنظيمية الالزمة لذلك من البلدين.  
ديمترييف  كيريل  المبا�ضرة،  الرو�ضية  ال�ضتثمارات  �ضندوق  رئي�ض  اأ���ض��ار 
اأهمية العالقات القت�ضادية بين المملكة ورو�ضيا متطلًعا  اإلى  خالل  كلمة له 
اإلى تطويرها من خالل المنتدى واللقاءات التي تجمع رجال الأعمال في كال 
البلدين لتفعيل التعاون في مجالت ال�ضتثمار التي تعود بالنفع ل�ضالح البلدين 

ال�ضديقين. 
ورحب محافظ الهيئة العامة لال�ضتثمار، المهند�ض اإبراهيم العمر، بالجميع، 
على  توؤكد  ال�ضديقين  بلدينا  بين  والوثيقة  التاريخية  العالقات  اإنَّ  وق��ال: 
للتعاون في مختلف  اأهمية تعزيز �ضبل ال�ضراكة، وفتح مجالت وفر�ض واعدة 
المجالت، ونحن هنا للعمل على رفع م�ضتويات التبادل التجاري وال�ضتثمارات 
فروؤية  ال�ضديقين.  البلدين  بين  المن�ضودة  التطلعات  لتحقيق  الم�ضتركة 
ال�ضعودية 2030 جاءت لإيجاد فر�ض واعدة لال�ضتثمار والتنمية حيث ت�ضمنت 
اأهدافها القت�ضادية رفع ن�ضبة ال�ضتثمارات الأجنبية المبا�ضرة لتكون %5.7 
اإلى  الخا�ض من %40   القطاع  والو�ضول بم�ضاهمة  المحلي  الناتج  اإجمالي  من 
اأف�ضل ع�ضر دول  65%  من اإجمالي الناتج المحلي، واأنَّ تكون ال�ضعودية �ضمن 

في موؤ�ضر التناف�ضية العالمي.
الفر�ض  التعرف على  الرو�ضية على  ال�ضركات  ن�ضجع  فاإننا  لهذا   : العمر  وقال 
الطموحة  الروؤية  هذه  ت�ضتهدف  حيث  ال�ضعودي  ال�ضوق  في  اأمامها  المتاحة 
ا واعدة لال�ضتثمار، ومن �ضمن هذه  ا�ضتثمارات في عدة قطاعات تمثل فر�ضً
اأبحاث  الزراعة وقطاع  والغاز وقطاع  البترول  النقل وقطاع  القطاعات: قطاع 
الفر�ض.  من  وغيرها  ال�ضناعة  وتوطين  المتجددة  الطاقة  وقطاع  الف�ضاء 
نحو  الرو�ضية  للمنتجات  انطالق  من�ضة  يمثل  ال�ضتراتيجي  المملكة  فموقع 

اأفريقيا وغيرها من مناطق العالم. 
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راأ�ض خادُم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود - 
حفظه اهلل - جل�ضة مجل�ض الوزراء التي عقدت  في  20 محرم 1439ه�  
وفي  الريا�ض.  بمدينة  اليمامة،  ق�ضر  في  م   2017 اأكتوبر   10 الموافق 
نتائج  على  المجل�ض  ال�ضريفين  الحرمين  خادم  اأطلع  الجل�ضة،  م�ضتهل 
الزيارة التي قام بها - رعاه اهلل - اإلى رو�ضيا التحادية ومباحثاته ولقاءاته 
مع كلٍّ من فخامة الرئي�ض فالديمير بوتين رئي�ض رو�ضيا التحادية، وكبار 
الم�ضوؤولين الرو�ض، وروؤ�ضاء جمهوريات تتار�ضتان، واأنغو�ضيا، وال�ضي�ضان، 
ما  يحقق  بما  الثنائية  للعالقات  بحث  من  خاللها  جرى  وما  وب�ضكيريا، 
اأيده   - وتاأكيده  واأ�ضمل،  اأرحب  اآفاق  اإلى  بها  والدفع  البلدان،  له  يطمح 
المملكة  بين  وتر�ضيخها  العالقات  تعزيز  على  المملكة  وحر�ض  اهلل- 
ا�ضتقرار  البلدين لتحقيق  الإيجابي بين  التعاون  ا�ضتمرار  ورو�ضيا، وعلى 

الأ�ضواق العالمية للنفط، خدمة لنمو القت�ضاد العالمي.

بن  عواد  الدكتور  والإعالم،  الثقافة  وزير  معالي  اأو�ضح  الجل�ضة،  وعقب   
�ضالح العواد، موافقة  مجل�ض الوزراء على تفوي�ض معالي وزير المالية رئي�ض 
بالتوقيع على  ينيبه -  اأو من  للزكاة والدخل -  العامة  الهيئة  اإدارة  مجل�ض 
م�ضروع اتفاقية بين المملكة العربية ال�ضعودية وجمهورية �ضلوفاكيا لتجنب 
الزدواج ال�ضريبي في �ضاأن ال�ضرائب على الدخل ولمنع التهرب ال�ضريبي 

، ومن ثم رفع الن�ضخة النهائية الموقعة، ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.
الدولي  النقد  �ضندوق  ن�ضره  ما  اإلى  اأ�ضار  المجل�ض  اأنَّ  معاليه  واأو�ضح 
اأكتوبر  للمملكة في مطلع �ضهر  الرابعة  المادة  في تقريره عن م�ضاورات 
اأهداف برنامج ال�ضالح  اأحِرز من تقدم ملحوظ في تحقيق  2017 وما 
المالية  ب�ضبط  يرتبط  فيما  ول�ضيما   ،2030 لروؤية  وفقًا  القت�ضادي 
اإلى  الرامية  الإ�ضالحات  م�ضيرة  في  المحرز  التقدم  وكذلك  العامة، 

تح�ضين بيئة الأعمال. 

مجلس الوزراء يفوض وزير المالية بالتوقيع 
على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية 

سلوفاكيا لتجنب االزدواج الضريبي

العدد )٥4( - محرم 1439هـ

أخبار
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محافظ الهيئة يهنيء
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد 

باليوم الوطني 87 

 رفع محافُظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، معالي المهند�ض �ضهيل اأبانمي 
با�ضمه ونيابة عن موظفي الهيئة التهنئة لمقام خادم الحرمين ال�ضريفين 
رئي�ض  نائب  الأمين  عهده  وولي  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  لملك  ا
بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�ضمو  �ضاحب  الدفاع  ووزي��ر  ال��وزراء  جل�ض  م
�ضلمان - حفظهما اهلل - ولل�ضعب ال�ضعودي الكريم بمنا�ضبة ذكرى اليوم 

الوطني ال�ضابع والثمانين لبالدنا العزيزة.
تدخل  �ضعيدة  منا�ضبة  الوطني  اليوَم  اإنَّ  اأبانمي  �ضهيل  المهند�ُض  ال  وق
خالدة  منا�ضبة  لكونها  جميعًا  المواطنين  نفو�ض  على  والبهجة  �ضرور  ال
الموؤ�ض�ض  الملك  يد  على  العظيم  الكيان  ه��ذا  �ضتات  بتوحيد  رنا  ك تذ
د البالد في  عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �ضعود طيب اهلل ثراه الذي وحَّ
كيان كبير وقوي ومنيع، ولكونها منا�ضبة تذكرنا اأي�ضًا بما و�ضلنا اإليه من 
تقدم ورفعة وعزة على يد من خلفه من اأبنائه الملوك البررة الذين قادوا 
الظروف  كافة  في  واأمنه  الوطن  على  وحافظوا  والتنمية،  البناء  ط  خط

والمعطيات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية التي تعي�ضها المنطقة.
وبهجتنا  فرحتنا  من  يزيد  ما  اأنَّ   اأبانمي  �ضهيل  المهند�ُض  ��اف  ض � �� واأ
العزيزة من  ت�ضهده بالدنا  والثمانين ما  ال�ضابع  الوطني  اليوم  بذكرى 

توجهات ا�ضتراتيجية يقودها خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان 
بن عبدالعزيز حفظه اهلل، وبمبا�ضرة واإ�ضراف ومتابعة حثيثة من �ضمو 
ولي عهده الأمين �ضاحب ال�ضمو الملكي الأمير محمد بن �ضلمان للتحول 
ُتمِكن  التي  المالية  الُمحقق لال�ضتدامة  الدخل  المتنوع  اد  القت�ض نحو 
حكومتنا الر�ضيدة من ر�ضم الخطط متو�ضطة وطويلة الأجل ومواجهة 
التحديات، وذلك بال�ضتثمار الأمثل للموارد الب�ضرية الوطنية التي تمثل 
راأ�ض المال الحقيقي، اإ�ضافًة ل�ضتثمار مقوماتها ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 

والدينية.
 وكلنا ثقة باأنَّ وطننا وفي اإطار  روؤية 2030 وبرامجها التنفيذية وبف�ضل 
�ضت�ضهد  الوطن  اأبناء  و�ضواعد  اهلل  رعاها  القيادة  توجهيات  و اهلل  من 
المواطنين  واأنَّ  كافة،  المجالت  واقت�ضادية كبيرة في  قفزات ح�ضارية 
لتحقيق  مت�ضافرة  وجهود  واجتهاد  بجد  �ضيعملون  موقعه  كل من  جميعًا 
الأهداف التنموية المر�ضومة،و�ضيبذل كافة موظفي الهيئة العامة للزكاة 
ذلك  وم��ن  بهم  المنوطة  بالمهام  للنهو�ض  جهودهم  �ضارى  ق ل  والدخ

م�ضاريع الهيئة التي ت�ضمنها برنامج التحول الوطني  2020.
يطيَل  اأن  وج��ل  عز  اهلل  �ضائاًل  كلمته  اأبانمي  �ضهيل  هند�ض  م ل ا واختتم 
والعافية،  بال�ضحة  الأمين  وولي عهده  ال�ضريفين  الحرمين  بعمر خادم 
للنهو�ض ببالدنا لم�ضاف  ال�ضتراتيجية  بتحقيق تطلعاتهم  يوفقهم  واأن 
الدول المتقدمة على اأيدي اأبنائها المواطنين في كافة المجالت، ومتمنيًا 

لبالدنا التقدم والرقي والزدهار واأعلى م�ضتويات العي�ض الكريم.  

ا�ضتقبلت الهيئُة العامة للزكاة والدخل من�ضوبيها بعد العودة من اإجازة 
اليوم الوطني، و�ضاركتهم الحتفال بيوم الوطن ال�ضابع والثمانين بح�ضور 
معالي محافظ الهيئة المهند�ض �ضهيل اأبانمي؛ والذي رفع با�ضمه وا�ضم 
الملك  ال�ضريفين  الحرمين  لخادم  التهنئة  الهيئة  ات  ف ظ و م و موظفي 
�ضلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل و�ضمو ولي عهده الأمين �ضاحب ال�ضمو 

الملكي الأمير محمد بن �ضلمان ولل�ضعب ال�ضعودي كافة. 

منسوبو الهيئة بصوتٍ 
واحد " كل عام وأنت 

بخير يا وطني" 
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 سمو أمير الرياض يستقبل 
محافظ هيئة الزكاة

العزيز  بن عبد  بندر  بن  في�ضل  الأمير  الملكي  ال�ضمو  ا�ضتقبل �ضاحُب 
اأمير منطقة الريا�ض بمكتب �ضموه بق�ضر الحكم، معالي محافظ الهيئة 
والذي قدم  اأبانمي  �ضهيل بن محمد  المهند�ض  والدخِل،  للزكاِة  العامة 

لل�ضالم على �ضموه عقب تعيينه محافظًا للهيئة. 

أخبار

14
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�ضهيل  المهند�ض  العامة،  الهيئة  محافظ  معالي  برئا�ضِة 
اجتماعها  وال��دخ��ِل  للزكاِة  العامة  الهيئُة  عقدت  اأبان�مي 
ال�ضنوي ال�ضاد�ض ع�ضر لمديري الإدارات والفروع في مدينة 
خالل  وت��مَّ  1439/1/1ه.  الموافق  الخمي�ض  ي��وم  الريا�ض 
عقد  كما  للهيئة،  العامة  ال�ضتراتيجية  ا�ضتعرا�ض  الجتماع 
م�ضئولي  كافة  بها  �ضارك  عمل  ور���ض  ع��دة  الجتماع  اأث��ن��اء 
التي  ال�ضعوبات  مناق�ضِة  على  العمل  ور���ُض  ورك��زت  الهيئة. 
كما  عليها،  التغلب  ومقترحات  الهيئة  وفروع  اإدارات  تواجها 
قدم خالل الجتماع عر�ض ل�ضريبة القيمة الم�ضافة وعر�ض 

اآخر عن م�ضتجدات تطبيق �ضريبة ال�ضلع النتقائية.
�ضعادة  بتكريم  المحافظ  معالي  قام  الجتماع  ختاِم  وفي   
�ضابقًا  المكلف  الهيئة  عام  مدير  ال�ضدحان  طارق  الأ�ضتاذ 
كما  الهيئة؛  برئا�ضة  تكليفه  فترة  خالل  بذلها  التي  لجهوده 
المحافظ  نائب  ال�ضعيدان  �ضعد  الأ�ضتاذ  �ضعادة  تكريم  تمَّ 

لل�ضوؤوِن التنفيذية بمنا�ضبة تقاعده. 

الهيئُة تعقد اجتماعها 16 
لمديري اإلدارات والفروع

15
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بالتعاون مع المنتدى العالمي للشفافية

الهيئة تنظم ورش عمل استشارية حول تبادل المعلومات التلقائي
المنتدى  من  وف��د  مع  بالتعاون  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئُة  نظمت 
عمل  ور�ض  ال�ضريبية  لالأغرا�ض  وتبادل  المعلومات  لل�ضفافية  العالمي 
ا�ضت�ضارية حول تبادل المعلومات التلقائي. وا�ضتمرت ور�ض العمل لمدة 
3  اأيام وعقدت  خالل الفترة من 20-22 محرم 1439ه� الموافق 10-

12 اأكتوبر 2017م.
في  العمل  ور���ض  والدخل  الزكاة  لهيئة  العامة  الإدارة  مقرُّ  ا�ضت�ضاف 
ور�ض  وكانت  المالي.     مقر  المعهد  في  الور�ض  واختتمت  يومين،   اأول 
للزكاة  العامة  الهيئة  موظفي  اإلى  موجهة  الأوليين  اليومين  في  العمل 
والدخل باعتبارها  ال�ضلطة ال�ضريبية في المملكة والم�ضوؤولة عن تطبيِق 
تبادل  اتفاقية  فيها  الأخرى  بما  الدوِل  مع  ال�ضريبية  التفافيات  جميِع 
التبادل  اتفاقية  مناق�ضة  العمل  ور���ض  و�ضهدت  التلقائي.   المعلومات 
ما  القانونية،  وا�ضتعرا�ض  النواحي  من  ال�ضريبية  للمعلومات  التلقائي 
التي  التنفيذية  اللوائح  وكذلك  الخ�ضو�ض،  هذا  في  اأنظمٍة  من  �ضدر 
�ضوف ت�ضدرها  الهيئة لت�ضهيل تطبيق التفاقية من قبل الجهات المالية. 

وكذلك تمَّ مناق�ضة جاهزية اأنظمة الهيئة  الإلكترونية للتبادل التلقائي. 
المهند�ض  للزكاِة  والدخل،  العامة  الهيئة  محافظ  معالي  رعاية  وتحت 
�ضهيل اأبانمي، اأقيم في اليوِم الثالث ور�ض عمل بالمعهد المالي وح�ضره 

انطالق ورش العمل التدريبية المتخصصة 
للمرحلة الثانية في الرياض

موؤ�ض�ضة  ممثلون  عن  ح�ضره  كما  المملكة؛  في  المالية  للجهات  ممثلون 
النقد وهيئة �ضوق المال ب�ضفتها الجهات الحكومية الرقابية الم�ضرفة 
على تلك الجهات  المالية. وتمَّ ا�ضتعرا�ض المتطلبات القانونية الواجبة 
ب�ضكٍل  التلقائي  المعلومات  تبادل  بموجب  اتفاقية  المالية  الجهات  على 

مف�ضل.  
والجدير بالذكر اأنه تمَّ الم�ضادقة على ان�ضمام المملكة اإلى التفاقية 
التلقائي  التبادل  ب�ضاأن  ال�ضلطات  المخت�ضة  بين  الأط���راف  متعددة 
الإب��الغ  عن  الم�ضترك  المعيار  وملحق  المالية  الح�ضابات  لمعلومات 
 والعناية الواجبة لمعلومات الح�ضابات المالية بموجب المر�ضوم الملكي 
رقم )م/ 125( وتاريخ   1438/12/1ه� والتي بموجبها تقوم الموؤ�ض�ضات 
المالية بالمملكة بالإبالغ عن معلومات  الح�ضابات المالية الواجب الإبالغ 
عنها مثل ال�ضم والعنوان ورقم الح�ضاب ور�ضيده، والخا�ضة  بعمالئهم 
لالأغرا�ض  مقيمين  يعتبرون  والذين  قانونية  كيانات  اأم  اأف��راد  �ضواء 
ال�ضريبية في دول  اأخرى؛ وذلك ح�ضب نماذج ومدد محددة في �ضبيل 
اإجراءات حماية  ذلك  ح�ضب  ويتمُّ  الدولي.  ال�ضريبي  المتثال  تح�ضين 
مالئمة ل�ضمان خ�ضو�ضية و�ضرية المعلومات التي يتمُّ تبادلها بموجب 

هذه  التفاقية وا�ضتخدامها فقط لالأغرا�ض المحددة في التفاقية.  

 بتوجيٍه من معالي محافظ  الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهند�ض �ضهيل 
اأبانمي تمَّ اإطالق ثاني ور�ض العمل المتخ�ض�ضة للمحا�ضبين والمحا�ضبات 
الريا�ض  للزكاة والدخل بمدينة  الهيئة  العامة  الثانية بفرع  في مرحلتها 
يوم الأحد 1439/01/18ه�  بهدف رفع م�ضتوى الأداء المهني لموظفيها، 
العامة �ضنويًا بتنظيم ور�ض  بالإدارة  اإدارة  التطوير والبحوث  حيث تقوُم 
م�ضوؤولي  من  نخبة  على  تقديمها  ويقوم  للهيئة،  الرئي�ضة  بالفروع  عمل 

وموظفي الهيئة من اأ�ضحاب الخبرة في هذا المجال.

ومهام  اإيراد  نظام  تطبيقات  منها:  الور�ضة  الأولى عدة محاور  و�ضملت   
وال�ضفات  وواجباتها  وحقوق  المن�ضاأة  بالفروع  المن�ضاآت  خدمات  اإدارة 
الت�ضجيل  عمليات  وم�ضكالت  المن�ضاآت  خدمات  لموظفي  ال�ضخ�ضية 

 وكيفية معالجتهامن اإدارة النظام الآلي وفرع الهيئة بالريا�ض.    
اأما الور�ضُة الثانية ركزت على اأهمية �ضريبة القيمة الم�ضافة وال�ضريبة 
الزكاة  اأهمية  على  ت�ضتمل  والتي  الثالثة  الور�ضُة  وانطلقت  النتقائية،  
وتطبيقاتها  الزكاة  جباية  والجتماعي  وتعليمات  القت�ضادي  ودوره��ا 
وتحديد الوعاء الزكوي والم�ضاريف جائزة الح�ضم وغير  جائزة الح�ضم 
واأمثلة لحالت التهرب الزكوي وكيفية اكت�ضافها. تالها ور�ضة متخ�ض�ضة 
في النظام  ال�ضريبي وتطبيقاته و�ضريبة ال�ضتقطاع والفح�ض الميداني 

والتح�ضيل ومعالجة العترا�ض  وال�ضتئناف اأمام المحاكم الإدارية.
من  مجموعة  يقدمها  الدولية  التفاقيات  باأحكام  الور�ضة  واختتمت 
المخت�ضين من الإدارِة العامة  وفرع الريا�ض. وتحر�ض الهيئُة على تنظيم 
الور�ض ب�ضكٍل �ضنوي من اأجل اطالع من�ضوبيها على  الم�ضتجدات في مجال 
الخبرات  على  والط��الع  اأف�ضل  ب�ضكٍل  خدماتها  تقديم  اأجل  من  العمل 

 والتجارب العملية وال�ضتفادة منها في الت�ضهيل على المن�ضاآت. 

أخبار
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اختتام  أعمال منتدى ضريبة القيمة المضافة
الهيئة  اأبانمي،محافظ  محمد  بن  �ضهيل  المهند�ض  معالي  رعاية  تحت   
العامة للزكاة والدخل اُختتمت فعاليات منتدى �ضريبة القيمة الم�ضافة 
والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  نظمته  وال��ذي  م   2017 اأغ�ضط�ض   16 يوم 
على مدار يومين في مدينة الريا�ض، وح�ضر فعاليات المنتدي اأكثر من 
اإحدى  المنتدى  يعد   اأكثر من 1200 من�ضاأة، حيث  مثلوا  2000 م�ضارك 
م�ضاهمات الهيئة لرفع جاهزية المن�ضاآت لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة 

قبل 1 يناير 2018. 
 ت�ضمن برنامج منتدى �ضريبة القيمة الم�ضافة حلقات نقا�ض وور�ض عمل 
اإقامة معر�ض م�ضاحب  اإلى جانب  مكثفة حول �ضريبة القيمة الم�ضافة 
ومقدمي  �ضركة  اأكثر من 20  والتعرف على  اللقاء  للمن�ضاآت فر�ضة  اأتاح 
والمحا�ضبية  والإداري��ة  والت�ضغيلية  التقنية  الحلول  مثل:  متنوعة  خدمات 
بخبرتها  المن�ضاآت  وم�ضاعدة  توفير  اإل��ى  تهدف  والتي   ، وال�ضت�ضارية 

واإمكانياتها على زيادة جاهزيتها لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة.
الإلكتروني  الموقع  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تد�ضين  المنتدى  و�ضهد 
ت�ضميمه  تمَّ  والذي   ،VAT.GOV.SA الم�ضافة  القيمة  ل�ضريبة  الر�ضمي 
ليكون من�ضة اإلكترونية ذات خ�ضائ�ض تقنية عالية تقدم مجموعة وا�ضعة 
الخا�ضعة  للمن�ضاآت  داعمًا  مرجعًا  تعدُّ  التي  والمعلومات  الأدوات  من 
لل�ضريبة خالل عملها لتحقيق جاهزيتها من تطبيق ال�ضريبة ، اإلى جانب 
توفير رقم مركز الت�ضال الموحد ل�ضريبة القيمة الم�ضافة )19993(، 

لالإجابة على كافة ال�ضتف�ضارات المتعلقة بتطبيق ال�ضريبة.
وي�ضمُّ الموقع الإلكتروني مواد مرئية تو�ضيحية، واإر�ضادات، وكذلك تمَّ 
بالمن�ضاآت  الخا�ضة  الم�ضافة،  القيمة  ل�ضريبة  الجاهزية  ب�اأداة  تزويده 
لتمكينها من متابعة وتحديث ا�ضتيفائها لمتطلبات تطبيق �ضريبة القيمة 

الم�ضافة.
المحافظ   معالي  ق��ال  حققها،  التي  والنتائج  المنتدى  اأهمية  وح��ول 
اأهمية  من  انطالقًا  المنتدى  جاء  اأبانمي:   محمد  بن  �ضهيل  المهند�ض 
الم�ضوؤولية التي تقع على عاتق المن�ضاآت بمختلف اأحجامها للقيام بالعديد 
من الإجراءات والترتيبات التقنية والإدارية والت�ضغيلية لتعزيز جاهزيتها 

ا�ضتعدادًا لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في 1 يناير 2018. 
كامل  ب�ضكٍل  م�ضتعدة  الهيئة  ذاته  الوقت  في  اأبانمي  المهند�ض  واأ�ضاف 
كيفية  فهم  اإلى  للو�ضول  العمل  وفرق  المعلومات  بكافة  المن�ضاآت  لدعم 

تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة وبناء جاهزية كاملة .
واأ�ضار  المهند�ض اأبانمي اإلى اأنَّ �ضمان الجاهزية المثالية للمن�ضاآت، يعدُّ 
الأ�ضهر  خالل  تحقيقها  على  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تعمل  اأولوية 
القليلة المقبلة، حيث ياأتي تنظيم هذا المنتدى �ضمن مجموعة مبادرات 
لم�ضاعدة المن�ضاآت الخا�ضعة لل�ضريبة، وت�ضجيعها على الم�ضي قدمًا في 
ا�ضتعداداتها، وال�ضتفادة من الموارد التي قامت الهيئة بتطويرها في هذا 

ال�ضاأن. 

17العدد )٥4( - محرم 1439هـ



العدد )٥4( - محرم 143٩هـ

اختتام  أعمال منتدى ضريبة القيمة المضافة
الهيئة  اأبانمي،محافظ  محمد  بن  �ضهيل  المهند�ض  معالي  رعاية  تحت   
العامة للزكاة والدخل اُختتمت فعاليات منتدى �ضريبة القيمة الم�ضافة 
والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  نظمته  وال��ذي  م   2017 اأغ�ضط�ض   16 يوم 
على مدار يومين في مدينة الريا�ض، وح�ضر فعاليات المنتدي اأكثر من 
اإحدى  المنتدى  يعد   اأكثر من 1200 من�ضاأة، حيث  مثلوا  2000 م�ضارك 
م�ضاهمات الهيئة لرفع جاهزية المن�ضاآت لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة 

قبل 1 يناير 2018. 
 ت�ضمن برنامج منتدى �ضريبة القيمة الم�ضافة حلقات نقا�ض وور�ض عمل 
اإقامة معر�ض م�ضاحب  اإلى جانب  مكثفة حول �ضريبة القيمة الم�ضافة 
ومقدمي  �ضركة  اأكثر من 20  والتعرف على  اللقاء  للمن�ضاآت فر�ضة  اأتاح 
والمحا�ضبية  والإداري��ة  والت�ضغيلية  التقنية  الحلول  مثل:  متنوعة  خدمات 
بخبرتها  المن�ضاآت  وم�ضاعدة  توفير  اإل��ى  تهدف  والتي   ، وال�ضت�ضارية 

واإمكانياتها على زيادة جاهزيتها لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة.
الإلكتروني  الموقع  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تد�ضين  المنتدى  و�ضهد 
ت�ضميمه  تمَّ  والذي   ،VAT.GOV.SA الم�ضافة  القيمة  ل�ضريبة  الر�ضمي 
ليكون من�ضة اإلكترونية ذات خ�ضائ�ض تقنية عالية تقدم مجموعة وا�ضعة 
الخا�ضعة  للمن�ضاآت  داعمًا  مرجعًا  تعدُّ  التي  والمعلومات  الأدوات  من 
لل�ضريبة خالل عملها لتحقيق جاهزيتها من تطبيق ال�ضريبة ، اإلى جانب 
توفير رقم مركز الت�ضال الموحد ل�ضريبة القيمة الم�ضافة )19993(، 

لالإجابة على كافة ال�ضتف�ضارات المتعلقة بتطبيق ال�ضريبة.
وي�ضمُّ الموقع الإلكتروني مواد مرئية تو�ضيحية، واإر�ضادات، وكذلك تمَّ 
بالمن�ضاآت  الخا�ضة  الم�ضافة،  القيمة  ل�ضريبة  الجاهزية  ب�اأداة  تزويده 
لتمكينها من متابعة وتحديث ا�ضتيفائها لمتطلبات تطبيق �ضريبة القيمة 

الم�ضافة.
المحافظ   معالي  ق��ال  حققها،  التي  والنتائج  المنتدى  اأهمية  وح��ول 
اأهمية  من  انطالقًا  المنتدى  جاء  اأبانمي:   محمد  بن  �ضهيل  المهند�ض 
الم�ضوؤولية التي تقع على عاتق المن�ضاآت بمختلف اأحجامها للقيام بالعديد 
من الإجراءات والترتيبات التقنية والإدارية والت�ضغيلية لتعزيز جاهزيتها 

ا�ضتعدادًا لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في 1 يناير 2018. 
كامل  ب�ضكٍل  م�ضتعدة  الهيئة  ذاته  الوقت  في  اأبانمي  المهند�ض  واأ�ضاف 
كيفية  فهم  اإلى  للو�ضول  العمل  وفرق  المعلومات  بكافة  المن�ضاآت  لدعم 

تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة وبناء جاهزية كاملة .
واأ�ضار  المهند�ض اأبانمي اإلى اأنَّ �ضمان الجاهزية المثالية للمن�ضاآت، يعدُّ 
الأ�ضهر  خالل  تحقيقها  على  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تعمل  اأولوية 
القليلة المقبلة، حيث ياأتي تنظيم هذا المنتدى �ضمن مجموعة مبادرات 
لم�ضاعدة المن�ضاآت الخا�ضعة لل�ضريبة، وت�ضجيعها على الم�ضي قدمًا في 
ا�ضتعداداتها، وال�ضتفادة من الموارد التي قامت الهيئة بتطويرها في هذا 

ال�ضاأن. 
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افتتاح ورشة العمل الخاصة بتدريب موظفي الهيئة 
على آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة

 افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهند�ض �ضهيل بن 
محمد اأبانمي �ضباح 1438/11/2ه� بالإدارة العامة ور�ضة العمل الخا�ضة 
الم�ضافة  القيمة  �ضريبة  تطبيق  اآلية  عن  الهيئة  فروع  موظفي  بتدريب 
بهدف الوقوف على جاهزية فروع الهيئة لتطبيق  �ضريبة القيمة الم�ضافة 

في 1 يناير 2018م. 
 رحب معالي المهند�ض اأبانمي بالم�ضاركين في الور�ضة وحثهم على بذل 
ينعك�ض  مما  بالور�ضة  لهم  المقدمة  المعلومات  من  وال�ضتفادة  الجهد 
اإيجابًا بم�ضيئة اهلل على تقديم الأداء المتميز لتحقيق الأهداف المرجوة 

من هذا التدريب.
في  الم�ضاركين  عدد  وبلغ  اأي��ام  ثالث  على  عقدت  الور�ضَة  اأنَّ  اإلى  ي�ضار 
التدريب  محاور  و�ضملت  الهيئة،  فروع  كافة  من  م�ضارًكا   )31( الور�ضة 
عدة نقاط رئي�ضة منها: )مقدمة عن ال�ضرائب، التعريف ب�ضريبة القيمة 
�ضريبة  نظام  عن  عامة  نظرة  الخليجية،  الموحدة  التفاقية  الم�ضافة، 
القيمة  ل�ضريبة  التنفيذية  الالئحة  عن  عامة  نظرة  الم�ضافة،  القيمة 

الم�ضافة(. 

العدد )٥4( - محرم 1439هـ

أخبار

18



العدد )٥4( - محرم 1439هـالعدد )٥4( - محرم 143٩هـ

ر�ضدت الهيئُة العامة للزكاة والدخل اأبرز المعلومات المغلوطة 
الم�ضافة،  القيمة  �ضريبة  ب�ضاأن  موؤخرًا  تداولها  جرى  التي 
وموقع  لها  الر�ضمي  الموقع  متابعة  اإل��ى  المهتمين  كل  داعيًة 
اأي معلومة يتمُّ تداولها.   للتاأكد من  القيمة الم�ضافة؛  �ضريبة 
موؤكدًة  المتداولة،  المعلومات  عن  مالحظاتها  الهيئة  وذكرت 
اأنَّ اأي من�ضاأة تمار�ض ن�ضاطًا اقت�ضاديًا، تعدُّ خا�ضعة ل�ضريبة 
ال�ضنوية  اإيراداتها  تتخطى  التي  فالمن�ضاأُة  الم�ضافة،  القيمة 
ال�ضريبة  لأغرا�ض  نف�ضها  ت�ضجل  اأن  عليها  يجب  ريال  مليون 
اإيراداتها  تتخطى  التي  المن�ضاأة  قبل 20 دي�ضمبر 2017.ومنح 
تتجاوز مليون ريال مهلة حتى 20  األف ريال ول  ال�ضنوية 375 

دي�ضمبر 2018؛ ل�ضتكمال عملية الت�ضجيل.  

الهيئة ترصد المعلومات 
المغلوطة المتداولة  بشأن 

ضريبة القيمة المضافة 
وترد عليها
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الهيئة تدعم جاهزية المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد 

من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية
القيمة  �ضريبة  لمتطلبات  المن�ضاآت  امتثال  لت�ضهيل  م�ضاعيها  �ضمن 
مع عدد  تفاهم  والدخل مذكرات  للزكاة  العامة  الهيئة  وقعت  الم�ضافة، 
ُعقد  توقيع  حفل  خالل  وذلك  والتقنية،  المحا�ضبية  الحلول  مزودي  من 
في مقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالريا�ض، وبح�ضور معالي محافظ 
محافط  ومعالي  اأبانمي.  �ضهيل  المهند�ض  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة 

الهيئة العامة للمن�ضاآت ال�ضغيرة والمتو�ضطة الدكتور غ�ضان ال�ضليمان.
تمَّ توقيع  مذكرة التفاهم مع 12 �ضركة مزودة للخدمة وهدفت المذكرات 
اإلى اإمداد المن�ضاأت ال�ضغيرة والمتو�ضطة بالأنظمة المحا�ضبية والتقنية 
تطبيقها  �ضيتمُّ  التي  الم�ضافة،  القيمة  �ضريبة  متطلبات  مع  المتوافقة 
في1 يناير 2018. وبموجب هذه التفاقية �ضيقوم مزودو ال�ضركات بتوفير 

القيمة  �ضريبة  متطلبات  مع  متطابقة  تقنية  وحلول  محا�ضبية  اأنظمة 
ال�ضريبية،  الإق���رارات  واإع��داد  المحا�ضبية،  القيود  لإج��راء  الم�ضافة، 
واإر�ضال البيانات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل، وفقًا للمتطلبات 
النظامية ذات ال�ضلة، و�ضيتمُّ طرح تلك الأنظمة باأ�ضعار تناف�ضية لتخفيف 
الأعباء المالية على المن�ضاآت ال�ضغيرة والمتو�ضطة. و�ضيبداأ العمل بهذه 
الهيئة  و�ضتقوم  واحدة،  �ضنة  ولمدة  توقيعها،  تاريخ  من  ابتداًء  المذكرة 
العامة للزكاة والدخل باإدراج موردي الخدمات المحا�ضبية والتقنية على 

. VAT.GOV.SA موقع �ضريبة القيمة الم�ضافة
للزكاة  العامة  الهيئة  محافظ  معالي  قال  التفاقية،  هذه  على  وتعليقًا 
والمتو�ضطة  ال�ضغيرة  المن�ضاآت  "لدى  اأبانمي:  �ضهيل  المهند�ض  والدخل 

أخبار
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�ضريبة  لتطبيق  ا�ضتعدادًا  بها  القيام  يتوجب  التي  الخطوات  من  الكثير 
للزكاة والدخل كل ما في  العامة  الهيئة  الم�ضافة. ولذلك، تبذل  القيمة 
توقيع  لذلك جاء  وتحقيقًا  ورفع جاهزيتها،  المن�ضاآت  تلك  لدعم  و�ضعها 
المن�ضاآت في  تلك  لم�ضاعدة  المتخ�ض�ضة  ال�ضركات  التفاهم مع  مذكرة 
لتطبيق  ال�ضتعداد  عملية  وت�ضهيل  والتقنية  المحا�ضبية  الحلول  توفير 

�ضريبة القيمة الم�ضافة".
ودعا اأبانمي المن�ضاآت الموؤهلة اإلى الت�ضجيل في �ضريبة القيمة الم�ضافة، 
بعد فتحها باب الت�ضجيل الذاتي عبر الموقع الإلكتروني ل�ضريبة القيمة 
الم�ضافة، وذلك ا�ضتعدادًا لتطبيقها في 1 يناير 2018م، معلنًا جاهزية 
الموقع  زي��ارة  عبر  اإليها  الو�ضول  يمكن  التي  ال��ذات��ي  الت�ضجيل  بوابة 
الر�ضمي ل�ضريبة القيمة الم�ضافة VAT.GOV.SA، والذي اأطلقته الهيئة 

موؤخرًا.
ثمن معالي محافظ الهيئة العامة المن�ضاآت ال�ضغيرة والمتو�ضطة الدكتور 
غ�ضان ال�ضليمان دور هيئة المن�ضاآت ال�ضغيرة والمتو�ضطة في رفع جاهزية 

المن�ضاآت المحا�ضبية من خالل التفاقيات التي تمَّ توقيعها.
واأكد ال�ضليمان اأنَّ متطلبات �ضريبة القيمة �ضت�ضاعد في زيادة الطلب على 

الكفاءات الوطنية، خ�ضو�ضًا اأنَّ المملكَة تمتلك كوادر مهنية موؤهلة للعمل 
في هذا القطاع.

تطبيق  لمواكبة  القادمة  الفترة  خالل  القطاع  هذا  نمو  ال�ضليمان  واأك��د 
التي  وال�ضتثمار  التجارة  وزارة  ومتطلبات  الم�ضافة،  القيمة  �ضريبة 
ي�ضاهم في زيادة  ال�ضركات تقديم قوائم مالية مدققة مما  تفر�ض على 

الطلب على المحا�ضبين.
واأو�ضح ال�ضليمان اأنَّ هيئة المن�ضاآت ال�ضغيرة والمتو�ضطة تعمل مع هيئة 
والموؤ�ض�ضة  الوظائف،  توليد  وهيئة  المحا�ضبين  وهيئة  والدخل،  الزكاة 
العامة للتدريب المهني، ووزارة التعليم، لتعزيز ح�ضور الكوادر ال�ضعودية 
في هذا القطاع الذي ي�ضكل فر�ضًة مميزًة لعمل ال�ضعوديين وال�ضعوديات 

فيه".
اأنه �ضيتمُّ تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في المملكة العربية  اإلى  ي�ضار 
ال�ضعودية في 1 يناير 2018، كجزء من التفاقية الموحدة في دول مجل�ض 
المن�ضاآت  جميع  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئُة  الخليجي.وتدعو  التعاون 
القيمة  ب�ضريبة  المتعلقة  والتطورات  الإع��الن��ات  متابعة  اإل��ى  المعنية 

 .www.gazt.gov.sa:الم�ضافة عبر موقعها الإلكتروني
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الهيئة توقع مذكرة تعاون مع الجمارك
لتنظيم المهام المشتركة وتحقيق التكامل

الجمارك  م��ع  ت��ع��اون  م��ذك��رة  وال��دخ��ل  للزكاة  العامة  الهيئة  وّق��ع��ت 
ال�ضعودية يوم الإثنين الموافق 2/3/  1439ه�   بمقر م�ضلحة الجمارك 
محافظ  اأبانمي  محمد  بن  �ضهيل  المهند�ض  معالي  وبح�ضور  العامة 
عبدالعزيز  بن  اأحمد  الأ�ضتاذ  ومعالي  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة 
لتحقيق  التعاون  مذكرة  توقيع  وتم  عام  الجمارك.  مدير  الحقباني 
والتي  الجانبين  بين  والم�ضتجدة  الم�ضتركة  المهام  وتنظيم  التكامل 
ت�ضكيل  التعاون  وت�ضمنت مذكرة  الم�ضتمر.   والتعاون  التن�ضيق  تتطلب 
مراجعة  اللوائح  على  والعمل  الجانبين،  بين  للتن�ضيق  م�ضتركة  لجنة 
الم�ضافة،  القيمة  و�ضريبة  النتقائية  ال�ضريبة  لنظام  التنفيذية 
الجمارك  نظام  مع  يتوافق  بما  الالزمة  عليها  التعديالت  واإج���راء 
وتحقيق  التنفيذية،  ولئحته  الخليجي  التعاون  مجل�ض  لدول  الموحد 

النظامية  المواد  تعار�ض  وتجنب  الم�ضترك،  العمل  في  الن�ضجام 
والإجراءات  المتبعة. 

و�ضملت مذكرة التعاون مهام واأعمال م�ضتركة بين الطرفين لتحقيق 
مجالت  ينظم  عمل  اإط��ار  خ��الل  من  العامة،  والتن�ضيق  الم�ضلحة 
الب�ضرية  الكوادر  والبيانات،  وتدريب  المعلومات  وتبادل  التعاون، 
اإجراءات التح�ضيل في حالت ال�ضتيراد وفقًا لوثائق متطلبات  على 
 الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، بالإ�ضافة اإلى التفاق على عقد 
وتاأهيلهم  الوعي  زي��ادة  بهدف  للمخّل�ضين  الجمركيين  عمل  ور���ض 
اأو  اإلغاء  لاللتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وما يطراأ عليها  من 
تعديل اأو اإ�ضافة.  وتقدم التفاقية الدعم الفني والقانوني والإجرائي 

بين الجانبين من خالل  التن�ضيق بين الإدارات المخت�ضة. 

أخبار
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قيادات  من  وعدد  نمي،  اأبا  �ضهيل  المهند�ض  المحافظ  معالي  بح�ضور 
الهيئة اأقامت الهيئة حفل معايدة لمن�ضوبيها بمنا�ضبة حلول عيد الأ�ضحى 
المبارك، وح�ضر حفل المعايدة جميع من�ضوبي الهيئة والذين التقوا في 
اأجواء  من الوّد والترحاب والألفة لمعايدة كل منهم لالآخر . وبداأ حفل 
المعايدة بكلمة لمعالي محافظ الهيئة المهند�ض �ضهيل اأبانمي، ا�ضتهلها 
بتهنئة للمقام ال�ضامي ومن�ضوبي الهيئة بعيد الأ�ضحى المبارك، كما نّوه 

بالدعم الكبير والم�ضتمر من القيادة الحكيمة للهيئة.
و�ضدد معاليه خالل كلمته على �ضرورة موا�ضلة العطاء لالرتقاء بالهيئة 
لتحقيق تطلعات خادم الحرمين ال�ضريفين، الملك �ضلمان بن عبدالعزيز 

و�ضمو ولي عهده الأمين -يحفظهما اهلل-. 

الهيئة تقيم حفل لمعايدة منسوبيها 
في عيد األضحى المبارك
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وظيفُة الفحص
في مصالح الضرائب الحديثة

برنامج الفحص يكشف لمصلحةِ الضرائب ممارسات 
قد تشكل خطرًا على االلتزام وتحصيل اإليرادات

إعداد: حسين عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

على الرغم من أهمية وظيفة فحص املكلفني يف تصحيح أوضاعهم، 
أنَّ األهداف التي حتققها وظيفة  إلَّا  وحتصيل املبالغ الصحيحة منهم، 
الفحص يف مصالح الضرائب احلديثة تذهب أبعد من ذلك. مينح برنامج 
اجملتمع  على  مهًما  إيجابيًا  تأثرياً  الضرائب  مصلحة  اجليد  الفحص 
أنَّ  على  عالوًة  للفحص.  اخلاضع  املكلف  على   فقط  وليس  عام.  بشكٍل 
النظاَم الضريبي، الذي ينظر إليه على أنه نظام عادل ومنصف مبعاقبة 
اخملالفني، يعزز ثقة اجملتمع يف اإلدارة الضريبية والنظام، ويشجع على 
التزام قطاع أوسع من اجملتمع. ويف هذا املقال سنأتي على مواصفات 

برنامج الفحص اجليد واخلطط الفعالة لفحص املكلفني. 



إدارات الضرائب احلديثة مهمة الفحص أبعد 
وأكرب من جمرد التحقق من التزامات املكلف ومن 

اكتشاف التباين بني إقرار املكلف واملستندات

برنامج الفحص اخملطط له بشكٍل جيٍد مينح 
مصلحة الضرائب تأثرياً إيجابيًا مهمًا على 

اجملتمع وحتصيل الضريبة الصحيحة من املكلف
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يعالج هذا المقال النقاط الآتية: 
اأهمية التخطيط للفح�ض.

العوامل التي توؤخذ في العتبار في التخطيط لبرامج فح�ض فعالة.
كيفية اإعداد الخطة ال�ضتراتيجية للفح�ض.

كيفية اإعداد الخطة التنفيذية للفح�ض. 
كيفية اإعداد خطط فح�ض الحالت. 

كيفية تقييم الخطط.

أواًل: أهمية التخطيط للفحص
فمن  المكلف.  بيانات  �ضحة  من  التحقق  مجرد  تتخطى  الفح�ض  اأهمية 
المتعارف عليه ب�ضكٍل عام اأنَّ الفح�ض ال�ضريبي يتمُّ لتحديد فيما اإذا كان 
المكلف قد اأظهر ح�ضاباته وربط على نف�ضه ب�ضكٍل �ضحيح. اإل اأنه في اإدارات 
اأبعد واأكبر من مجرد التحقق من  ال�ضرائب الحديثة تكون مهمة الفح�ض 

التزامات المكلف ومن اكت�ضاف التباين بين اإقرار المكلف والم�ضتندات. 
التزام  على  رئي�ض  ب�ضكٍل  يوؤثر  جيد  ب�ضكٍل  ال��م��دار  الفح�ض  برنامَج  اإنَّ 
الأبعد من مجرد  المهمة  باآثاره  الجيد  الفح�ض  المكلفين. يت�ضف برنامج 
المخاطر  الحالت ذات  الفح�ض. فاختيار  نتيجة عمليات  الإيرادات  زيادة 
الأعلى، والكفاءة في اكت�ضاف اأي مخالفات فيها، وتطبيق العقوبات النظامية 
ال�ضحيحة عليها، ون�ضر نتائج عمليات الفح�ض )�ضواء ب�ضكل عام اأم حالت 
محددة(. كل ذلك ي�ضكل تحذيرًا للمكلف باأنَّ هناك احتماًل كبيًرا، باأن يتمَّ 
اكت�ضاف اأي محاولة لتجنب ال�ضرائب وتطبيق عقوبات كبيرة عليها. لذلك 
فاإنَّ برنامج الفح�ض المخطط له ب�ضكل جيد يمنح م�ضلحة ال�ضرائب تاأثيرًا 
الخا�ضع  المكلف  ولي�ض فقط على   ب�ضكٍل عام  المجتمع  اإيجابيًا مهمًا على 
للفح�ض وتح�ضيل ال�ضريبة ال�ضحيحة منه والذي كان من المفرو�ض عليه 
ت�ضديدها منذ البداية. عالوًة على اأنَّ النظاَم ال�ضريبي الذي ينظر اإليه باأنه 
نظام عادل ومن�ضف بمعاقبة المخالفين يرفع من لبنات ثقة المجتمع في 
المجتمع  من  اأو�ضع  قطاع  التزام  على  وي�ضجع  والنظام،  ال�ضريبية  الإدارة 
حيث يدعم المكلفون الملتزمون جهود الإدارة للتعامل مع المخالفات وعدم 

المتثال. 
ويجب النظر اإلى برنامج الفح�ض الفعال فيما يتعلق بالآثار الآتية: 

األثر التصحيحي: اإجراء التعديالت لت�ضحيح مخالفات المكلف غير الملتزم.

األثر الردعي: التاأثير على �ضلوك المكلف اأو مجموعة المكلفين الذين خ�ضعوا 

للفح�ض. 
األثر الوقائي: اإقناع المجتمع ب�ضكٍل عام باأهمية اللتزام. 

الإدارات  فعالية  تح�ضين  في  مهمًا  دورًا  الجيد  الفح�ض  برنامج  ويلعب 
للمخالفات،  ومعالجته  اكت�ضافه  عن  ف�ضاًل  ال�ضراب.  في م�ضلحة  الأخرى 

يمكن للفح�ض اأن يوفر دعمًا مهمًا في المجالت الآتية: 
المعلومات والبيانات.بالطالع الوا�ضع على مجتمع الأعمال، يمكن لبرنامج  



النظام الضريبي العادل يرفع من لبنات ثقة 
اجملتمع يف اإلدارة الضريبية والنظام ويشجع 

على التزام قطاع أوسع من اجملتمع

يكتشف الفاحصون ممارسات املكلفني التي 
تستغل نقاط ضعف النظام الضريبي

فحص ضريبي
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لم�ضلحة  تك�ضف  ربما  كثيرة،  ومفهومات  معلومات  يكت�ضب  اأن  الفح�ض 
الإي��رادات.  وتح�ضيل  اللتزام  على  خطرًا  ت�ضكل  قد  ممار�ضات  ال�ضرائب 
في  المالئمة  المعالجة  ا�ضتراتيجيات  اإعداد  لغر�ض  مهمٌة  المعلومات  هذه 
اأجزاء اأخرى من م�ضلحة ال�ضرائب، وعلى �ضبيل المثال، خدمات المكلفين، 
الإق���رارات  وتقديم  التح�ضيل  في  النظام  اإن��ف��اذ  والأن��ظ��م��ة،  ال�ضيا�ضات 
على  التاأثير  في  وكذلك  للمكلفين،  تحذيرات/تنبيهات  اإ�ضدار  والت�ضديد، 

اختيار الحالت للفح�ض اأو التحقيق الجنائي في الم�ضتقبل. 
معالجة نقاط ال�ضعف في النظام. يكت�ضف الفاح�ضون  في الغالب ممار�ضات 
المكلفين التي ت�ضتغل نقاط �ضعف في النظام. وبالرغم من عدم ت�ضنيف 
ت�ضعيد ممار�ضات  اأنه يجب  اإلَّ  تهرب �ضريبي،  اأنها  الممار�ضات على  هذه 
الم�ضائل  والأنظمة لمعالجة هذه  ال�ضيا�ضات  اإلى مديري  المنهجية  التجنب 
من خالل تعديل الأنظمة.كما اأنه اإذا لحظ الفاح�ضون اأنماًطا متكررة من 
العقوبات  اأحكام  يكون ذلك موؤ�ضرًا على عدم مالئمة  التجنب،فقد  حالت 

وقد تدعو الحاجة لتعديلها لت�ضبح رادعة بما فيه الكفاية. 
تو�ضيح  في  مهمًا  دورًا  الفح�ض  برنامج  يلعب  وتو�ضيحه.  بالنظام  التوعية 
لاللتزام  المكلفين  ب��اإج��راءات  يتعلق  وفيما  به  المكلفين  وتوعية  النظام 
بالنظام، مثل المتطلبات النظامية لتقديم الإقرارات، وخ�ضم الم�ضاريف، 
للمكلفين  المبا�ضر  الإر�ضاد  تقديم  اإلى  اإ�ضافًة  ال�ضجالت.  م�ضك  وتح�ضين 
اللتزام  اإحالة جوانب عدم  الفح�ض  ويتعين على مديري  الفح�ض،  خالل 
المكلفين  بحيث  اإلى مديري خدمات  المكلفين  بين  ال�ضائعة  اأو  الم�ضتركة 

يمكن معالجتها من خالل برامج تعليم وتوعية اأو�ضع وموجهة للمكلفين. 
برنامج  اأهمية   من  عزز  الذاتي  الربط  اأ�ضلوب  ل�ضتعمال  والميل  التجاه 
الفح�ض. اإنَّ انت�ضار تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة زاد من اعتماد م�ضالح 
نف�ض  لتطبيق  ع��ام  توجه  وي�ضود  ال��ذات��ي،  الربط  اأ�ضلوب  على  ال�ضرائب 
مهمِة  اإلى   وبالنظر  الدخل.  �ضريبة  اإدارة  على  الذاتي(  )الربط  الأ�ضلوب 
الفح�ض  في التاأثير على التزام المكلفين، واأنَّ هناك جزًء كبيرًا من موارد 
اأعمال  تكون  اأن  المهمِّ  من  الفح�ض،  لوظيفة  مكر�ضة  ال�ضرائب  م�ضلحة 
المطلوب.  الل��ت��زام  تحقق  الت�ضميم   جيدة  خطط  على  مبنية  الفح�ض 
اإعداد برامج الفح�ض  اأن يكون هناك تخطيط فعال وبما ي�ضمن  ومطلوب 

بطريقة مالئمة لتحقيق الآتي: 
التركيز على ومعالجة المخاطر الأهم.  •

ا�ضتهداف المكلفين غير الملتزمين وعدم م�ضايقة المكلفين الملتزمين.  •
ال�ضتخدام الأمثل للموارد المحدودة.  •

التاأثير اإيجابًا على التزام القطاع الأو�ضع من المكلفين.   •
ب�ضاأن  المكلف  �ضلوك  على  اإيجابًا  يوؤثر  اأن  يمكن  الفح�ض  برامج  ن�ضر 
اللتزام. تزداُد اأعداد م�ضالح ال�ضرائب التي تقوم بن�ضِر خططها لتح�ضين 
وتثير  لها،   بالن�ضبة  خطرًا  ت�ضكل  التي  للم�ضائل  المكلفين  لتنبيه  اللتزام 
قلقها وما هي الإجراءات ) بما فيها الفح�ض( الجاري اتخاذها لمعالجة 
اإبراز  اأنَّ  اإلَّ  الفح�ض،  خطة  كامل  ن�ضر  عدم  من  وبالرغم  الم�ضائل؟  هذه 
النقاط التي ت�ضكل خطورة، وعدد حالت الفح�ص الجاري تنفيذها في فئات 

معينة من المكلفين والأن�ضطة، ينبه المكلفين اإلى مخاطر عدم اللتزام. 
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ثانيًا: ما هي العوامل الواجب اتخاذها في االعتبار في 
إعداد الخطط لبرنامج فحص فعال

اإنَّ اإعداد خطط الفح�ض يتطلب اأكثر من مجرد تحديد عدد حالت الفح�ض 
اأ�ضلوب �ضمولي عند اإعداد  اإلى انتهاج  التي �ضيتم تنفيذها. وتدعو الحاجة 

ال�ضتراتيجيات لمعالجة جميع عنا�ضر برنامج الفح�ض الفعال.
اإعداد  عند  والم�ضوؤوليات.  ال�ضرائب،المهام  لم�ضلحة  التنظيمي  الهيكل 
خطط الفح�ض يجب اأن يوؤخذ في العتبار الهيكل التنظيمي للفح�ض �ضمن 
وا�ضح  ب�ضكٍل  الخطط  تعك�ض  واأن  ال�ضرائب،  لم�ضلحة  التنظيمي  الهيكل 
العمل المطلوب اأدائه، وتحديد الم�ضوؤولية عن ذلك. لقد اأ�ضبحت المناهج 

الثالثة المو�ضوفة اأدناه ممار�ضات عالمية مقبولة وجيدة في هذا ال�ضاأن. 
�ضرائب  م�ضلحة  في  فعال  فح�ض  برنامج  لإدارة  والفروع.  العامة  الإدارُة 
يتعين ا�ضتراك جهتين مميزتين واأن يتمَّ تحديد مهام كل منهما ب�ضكٍل وا�ضح 

على الوجه الآتي: 
الإدارة  وعن  الفح�ض،  برنامج  ت�ضميم  عن  م�ضوؤولة  العامة:  الإدارة   •

ال�ضتراتيجية،والمراقبة، وتوفير الدعم للفاح�ضين بالفروع.
الفح�ض  الفح�ض )القيام بعمليات  تنفيذ برنامج  الفروع: م�ضوؤولة عن   •

وفقًا للبرنامج(. 
اإدارة  تدمج  التي  ال�ضرائب  م�ضالح  عدد  ي��زداُد  متكامل.  وظيفي  منهج 
فح�ض  اإدارة  هناك  يكون  بحيث  المبا�ضرة،   وغير  المبا�ضرة  ال�ضرائب 
هذا  ال�ضرائب.  اأن��واع  لجميع  الفح�ض  اأعمال  جميع  عن  م�ضوؤولة  واح��دة 
المنهج ي�ضهل من اإعداد خطط فح�ض وطنية �ضاملة، وموازنة توزيع موارد 

الفح�ض المتوفرة وفقًا لتقييم المخاطر. 
التق�ضيم والتخ�ض�ض. حيث اإنَّ هناك اختالفات بين المكلفين، واختالفات 
في المخاطر التي يمثلونها على الإيرادات، تحولت م�ضالح ال�ضرائب تجاه 
تق�ضيم المكلفين في فئات وفقًا لل�ضفات الم�ضتركة لكلِّ فئة.مثال، من الأمور 
ي�ضمُّ  المكلفين  بكباِر  خا�ض  فرع  وجود  ال�ضرائب  م�ضالح  بين  الم�ضتركة 
المناجم،  البنوك،  مثاًل،  محددة،  اأن�ضطة  قطاعات  في  متخ�ض�ضة  فرقا 
وقطاع الت�ضالت. حتى واإن لم تكن �ضمن هيكل التنظيم الر�ضمي، يتعين 

اأخذ فئات المكلفين واأن�ضطتهم المتخ�ض�ضة في الح�ضبان عند اإعداد خطط 
الفح�ض؛ لأن كلَّ فئة منهم ت�ضكل مخاطر خا�ضة بها، وتتطلب طريقة خا�ضة 
في فح�ضها. كما اأنَّ تق�ضيم المكلفين في فئات ي�ضاعد م�ضلحة ال�ضرائب 
على التعرف على الم�ضتويات المختلفة لدرجة التعقيد في اأعمال الفح�ض، 
وبالتالي التمييز بين الكفاءات المطلوبة لفح�ض كل فئة، وبالتالي ت�ضنيف 

وتعوي�ض الفاح�ضين وفقًا لذلك. 
له  يكون  اأن  يحتاج  الفح�ض  م�ضتويات  من  م�ضتوى  كل  الخطط.  مجموعة 
ال�ضتراتيجية  الخطة  تعك�ض  وا�ضحة،  وباأهداف  ومترابطة،  متتابعة  خطط 

لالإدارة. ويجب اأن يتمَّ التخطيط ومراقبة الأداء على ثالثة م�ضتويات: 
ال�ضتراتيجي:  خطة عمل لبرنامج الفح�ض، مرتبطة بالخطة ال�ضتراتيجية 
وال�ضيا�ضات  للفح�ض،  التنظيمي  الهيكل  وتعك�ض  ل��الإدارة،  اللتزام  وخطة 
وال��م��وارد،  والأع��م��ال،  وال�ضتراتيجيات،  الأه���داف  وتحدد  والإج����راءات، 

والأوقات، ومقايي�ض الأداء والم�ضوؤوليات. 
التنفيذي: تخ�ضي�ض الموارد وتحديد تغطية الفح�ض للفئات، والقطاعات، 

والمناطق، وتحديد الأعداد: )1( حالت الفح�ض التي �ضيتمُّ تنفيذها.
 )2( ال�ضرائب اأو البنود/الم�ضائل التي �ضيتمُّ فح�ضها.

 )3( المكلفين الذين �ضيتمُّ فح�ضهم في الفترة المحددة. 
حالة  كلِّ  في  مخاطر(  على  تنطوي  )التي  البنود  لفح�ض  خطة   " الحالة 
خالل  المالئمة  والمعالجات  والأ�ضاليب  الطرق  ا�ضتعمال  ل�ضمان  فح�ض 

الفح�ض. 
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الم�ضتويات تكمل  الم�ضتويات الأخرى، وبالتالي فاإنَّ  يعتمد كل م�ضتوى على 
بع�ضها البع�ض. اإنَّ الخطَة ال�ضتراتيجية الجيدة �ضتفقد قيمتها اإن لم تكن 
مدعومة بخطة تنفيذية تعك�ض الأولويات ال�ضتراتيجية، كما اأنَّ خطَة فح�ض 
الحالت التي ل تعالج المخاطر وال�ضيا�ضات المحددة في الخطة العامة لن 
اإعداد خطط فعالة عند كل  اإجراء  يلي  الأه��داف. وفيما  اإلى تحقيق  توؤدي 

م�ضتوى: 
الأنظمة. حتى يكون برنامج الفح�ض فعاًل يجب اأن ي�ضتند اإلى اإطار نظامي 

اأو قانوني يوفر الآتي:
)1( يق�ضي بم�ضك المكلفين الدفاتر وال�ضجالت المالئمة.

)2( يمنح �ضالحيات كافية لالإدارة للقيام بمجموعة وا�ضعة من التحريات.
)3( ي�ضمح بتفوي�ض ال�ضالحيات للموظفين الذين يقومون بالفح�ض.

من  مجموعة  با�ضتعمال  الربط  واإع��ادة  الدخل  ت�ضكيل  باإعادة  ي�ضمح   )4(
المناهج والأ�ضاليب خالل اإطار زمني كاف.

)5( يعطي  المكلف حق العترا�ض.
)6( ي�ضع عبء الإثبات على المكلف.

)7( يت�ضمن  جزاءات  كافية لردع عدم المتثال. 
وتحتاُج الإدارة مراقبة عمليات الفح�ض للتاأكد في حالة وجود اأي نواق�ض 
في الأنظمة اأو من عدم الإلمام بها اأو عدم  التوحيد في التطبيق في اأي من 
هذه المجالت لإعداد الخطط لمعالجة هذه النواق�ض. وقد ت�ضمل الخطط: 
اقتراح التعديالت على الأنظمة القائمة اأو اإعداد نظام اإجراءات لل�ضرائب؛ 
تاأكيد فهم النظام وتاأ�ضي�ض حالت اأ�ضبقية اأمام المحاكم؛ تو�ضيح النظام 

من خالل التفا�ضير والتوعية؛ وتح�ضين تدريب الفاح�ضين.
برنامج  ي��وؤدي  اأع��اله،  يالحظ  كما  المخاطر.  تحليل  على  تعتمد  اأ�ضاليب 
الفح�ض دورًا مهمًا في اإدارة المتثال ويتوقع من برنامج الفح�ض الم�ضاهمة 
وت�ضحيح  اكت�ضاف  م��ن  اأب��ع��د  الإدارة  اأه���داف  م��ن  مجموعة  تحقيق  ف��ي 
لذلك  ال�ضتحقاق(.  كامل  اإظهار  )عدم  المكلفين  اإق��رارات  في  النواق�ض 

يجب اأن تكون الأهداف م�ضتندة اإلى ال�ضتراتيجيات التي تكمل كل واحد من 
اأولويات  وو�ضع  المخاطر،  تعالج  التي  الن�ضاطات  الأهداف، وتحديد موارد 

العمل وبما يحدث الأثر الأكبر على تحقيق الأهداف. 
مثل:  اأهدافًا  الم�ضتهدفة  الإي��رادات  تح�ضيل  اإلى  اإ�ضافًة  الأه��داف  ت�ضمل 
تكلفة  تحفي�ض  الميزانية،  في  قيود محددة  العمل �ضمن  اللتزام،  تح�ضين 
ت�ضمل  ال�ضريبي.  النظام  في  المجتمع  ثقة  وك�ضب  المكلفين،  على  اللتزام 
الفهم  عدم  الآت��ي:  الأه��داف  هذه  تحقيق  على  توؤثر  التي  المخاطر  ع��ادة 
التخ�ضي�ض  المتثال؛  عدم  ومجالت  المكلفين،  و�ضلوك  ل�ضفات  الكامل 
اأ�ضاليب  الممتثلة؛  غير  للقطاعات  للموارد  المالئم  غير  اأو  الكافي  غير 
توفر  منا�ضبة؛ عدم  غير  اأ�ضاليب فح�ض  الفح�ض؛  �ضعيفة لختيار حالت 
�ضند نظامي مالئم؛ اإدارة �ضعيفة ومهارات غير كافية للفاح�ضين؛ ونظام 

جزاءات غير فعال.
)ا�ضتراتيجي؛  التخطيط  م�ضتويات  من  م�ضتوى  كل  ت�ضاحب  اأن  يجب   
توؤثر على  التي  المخاطر  لمعالجة  وا�ضتراتيجيات  تنفيذي؛وحالت( خطط 

تحقيق اأي خطة محددة. 
التي  المخاطر  المنفذة  الفحو�ض  طبيعة  تعك�ض  اأن  يجب  الفح�ض.  نطاق 
مثال:  المكلفين.  اأع��داد  اإجمالي  من  المطلوبة  والتغطية  معالجتها  يتعين 
�ضامل  اأ�ضا�ض فح�ض  الفحو�ض على  تنفيذ جميع  يتمَّ  اأن  المالئم  لي�ض من 
للم�ضتندات ولجميع اللتزامات ال�ضريبية ولجميع الفترات والذي قد يفتح 
دائم  ب�ضكٍل  الموارد  اإهدار  اإلى  الأ�ضلوب  هذا  مثل  يوؤدي  لتعديالت.  الباب 
با�ضتهداف مكلفين ملتزمين، ويحد من عدد الفحو�ض التي يمكن تنفيذها. 
خطة الفح�ض المتوازنة ت�ضتخدم الموارد المتاحة للتغطية بال�ضكل الأمثل 
و�ضفًا  اأدن��اه  �ضنعر�ض  الفح�ض.  منتجات  من  وا�ضعة  مجموعة  با�ضتعمال 

لأنواع الفح�ض. 
العتبار  في  الفعالة  الفح�ض  ح��الت  خطة  تاأخذ  والأ�ضاليب.  الطرق 
مجموعة من الأ�ضاليب التحقيقية اأو التحليلية، التي قد يطبقها الفاح�ضون 

فحص ضريبي
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للتحقق من المتثال. وقد تختلف وتتفاوت ممار�ضات الفاح�ضين، اعتمادًا 
مثال:  للفح�ص.  الخا�ضع  المكلف  وظروف  الحالة  في  الخطر  نقاط  على 
التعديالت  واأهمية  و�ضجالته،  دف��ات��ره  وكفاية  المكلف،  ن�ضاط  طبيعة 
الفحو�ض  بنوع  المتعلقة  القرارات  توؤثر على  الأمور  المحتملة، جميع هذه 
التي �ضيتمُّ تطبيقها، وهل يمكن للفاح�ض العتماد على �ضجالت المكلف 
لمعالجة م�ضائل محددة، اأو اأنه يحتاج اإلى ا�ضتعمال اأ�ضاليب غير مبا�ضرة. 
ويجب اأن تكون خطط فح�ض الحالت مرنة بالدرجة الكافية، بحيث يمكن 
نف�ض  لكنها تحافظ في  الفح�ض وظهور م�ضائل جديدة  تعديلها مع تقدم 
الوقت على الترتيب والنظام وبما يتوافق مع �ضيا�ضات واإجراءات الفح�ض 

المعلنة. 
من  مجموعًة  منها  يتجزاأ  ل  كجزٍء  فح�ض  خطة  اأي  ت�ضمل  الأداء.  اإدارة 
مقايي�ض الأداء لتقييم فاعلية الفح�ض. اإ�ضافًة اإلى احتوائها على موؤ�ضرات 
الفح�ض  نتائج  لمراقبة  اآليات  على  اأي�ضًا  الخطط  ت�ضمل  الناجح،  الأداء 
)التي  الأثر  بعيدة  والنتائج  الفح�ض(  ا�ضتكمال  مع  تظهر  التي   ( الفورية 
تظهر بعد مدة( مثل تح�ضن م�ضتوى امتثال المكلفين. نناق�ض لحقًا في هذا 

المقال اأ�ضاليب تقييم المنجزات/النتائج. 

أنواع الفحص الضريبي 
فحوص التسجيل: فحو�ض �ضريعة للمكلفين للتاأكد من �ضحة ت�ضجيلهم.

فحوص لتقديم المشورة: زيارات لمكلفين جدد لتقديم الم�ضورة لهم حول 

التزاماتهم فيما يتعلق باأنواع ال�ضرائب الخا�ضعين لها، وتقديم الإقرارات، 
وت�ضديد المبالغ الم�ضتحقة عليهم، وال�ضجالت التي يتعين عليهم الحتفاظ 

بها. ومثل هذه الزيارات منا�ضبة عند تطبيق اأنظمة �ضرائب جديدة.  
للمكلف  للتو�ضيح  ال��زي��ارات  ه��ذه  السجالت:  مسك  من  للتأكد  فحوص 

التزاماته فيما يتعلق بم�ضك ال�ضجالت، ويتبع ذلك تطبيق غرامات في حال 
ا�ضتمرار المكلف في عدم تقيده بم�ضك ال�ضجالت. 

فحوص مكتبية: فحو�ض اأ�ضا�ضية يتمُّ تنفيذها من مكتب الفاح�ض عندما 

اأنه يمكن التاأكد من جميع المعلومات ال�ضرورية  يكون الفاح�ض واثقًا من 
من خالل فح�ض مكتبي. 

فحوص مسألة واحدة )بند واحد(:  يتمُّ في هذا الفح�ض التركيز على بنٍد 

واحد اأو على فترة �ضريبية واحدة. 
هذا  في  يتمُّ  المضافة:  القيمة  ضريبة  في  الرد  صحة  من  للتحقق  فحوص 

مثل هذا  ويتمُّ  الرد.  اإجراء  قبل  للرد  المكلف  اأحقية  من  التحقق  الفح�ض 
الفح�ض عادة عند مطالبات الرد الأولى وفي اأي وقت يكون فيه طلب الرد 

مختلفًا عن الأنماط والتجاهات ال�ضائدة. 
مشاريع فحص: يمكن ترتيب الفحو�ض كم�ضاريع م�ضتقلة لفئات معينة من 

اأو خط معين من ن�ضاط محدد  المكلفين: قطاع معين )مثال الإن�ضاءات(؛ 
الأرباح  اأو ح�ضاب  الإقرار  بنود محددة من  اأو  التجزئة(، و/  اأعمال  )مثاًل 
والخ�ضائر )مثاًل ال�ضتهالك(؛ لمعالجة خطر معين اأو لتحديد درجة عدم 

المتثال في قطاع محدد. 
فحوص شاملة )كاملة(: يتمُّ فح�ض جميع التزامات ال�ضرائب على المكلف 

ولعدد من الفترات ال�ضريبية. وحيث ؟اإن هذا النوع من الفح�ض ي�ضتغرق 
وقتًا طوياًل يتعين تطبيقه فقط على اأولئك المكلفين، متى توفرت موؤ�ضرات 
يوؤثر على مختلف  اإيراداتهم ال�ضحيحة مما  باأنهم لم ي�ضرحوا عن  عنهم 

التزاماتهم ال�ضريبية. 
التحقيق في حاالت غش: ي�ضمل هذا النوع من الفح�ض حالت عدم المثثال 

الخطيرة التي قد تنطوي على م�ضامين جنائية-الغ�ص، التهرب، والن�ضاط 
التحقيق  في  خا�ضة  مهارات  الفح�ض  من  النوع  هذا  ويتطلب  الجنائي-، 

وجمع الأدلة. 

و�ضنكمل اإن �ضاء اهلل في العدد القادم حول كيفية اإعداد خطط الفح�ض على 
الم�ضتوى ال�ضتراتيجي والتنفيذي ثم على م�ضتوى الحالت.



الالئحة التنفيذية لنظاِم 
ضريبة القيمة المضافة

 تضمُّ الالئحُة التنفيذية 79 مادًة موزعًة على 12 فصاًل، وتوضحُ كيفية التسجيل 
في ضريبة القيمة المضافة والمنشآت الخاضعة للضريبةِ والتوريدات المعفاة.

وافق جملُس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة وزير املالية حممد اجلدعان على الالئحة 
الالئحة  نشر  ومتَّ  2018م؛  يناير   1 يف  لتطبيقها  استعداًدا  املضافة  القيمة  لضريبة  التنفيذية 

التنفيذية يف اجلريدة الرسمية )أم القرى( بتاريخ 1 - 1 - 1439، املوافق 22 سبتمرب 2017.

القيمة  ل�ضريبة  الموحدِة  التفاقيِة  اإلى  الم�ضتندة  التنفيذية  الالئحُة  وتهدُف   
الم�ضافة في دول مجل�ض التعاون الخليجي ونظام �ضريبة القيمة الم�ضافة في 
المملكة اإلى تنظيِم كافة تفا�ضيل تطبيق ال�ضريبة في المملكة، فيما تمَّ تحديد 
ومعالجة  الت�ضجيل،  وقواعد  والخدمات،  ال�ضلع  بع�ض  على  ال�ضرائب  نطاق 
التنفيذية  الالئحة  وت�ضمُّ  التفا�ضيل.  من  وغيرها  وال�����ض��ادرات،  ال���واردات 
الأ�ضا�ضية حول  النقاط  تو�ضُح مجموعة من  79 مادًة موزعًة على 12 ف�ضاًل، 
لل�ضريبة،  الخا�ضعة  والمن�ضاآت  الم�ضافة،  القيمِة  �ضريبِة  في  الت�ضجيل  كيفية 
اإلى العديِد  اإ�ضافًة  اأو الخا�ضعة لن�ضبة ال�ضفر في المئة،  والتوريدات المعفاة 

م اآلية تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة بالمملكة. من البنود التي تنظِّ

ن�ض لوائح واأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة القيمة الم�ضافة

المادة األولى:
التعريفات

في  لها  المحددة  المعاني  الالئحة  في هذه  ال��واردة  والعبارات  لالألفاظ  تكون 
التفاقية والنظام ما لم يقت�ِض ال�ضياق خالف ذلك.

الف�ضل الثاني:
الأ�ضخا�ض الخا�ضعون لل�ضريبة:

المادة الثانية:
الأ�ضخا�ض الخا�ضعون لل�ضريبِة الملزمون اأو الموؤهلون للت�ضجيل في المملكة

في  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ض  يعدُّ  الالئحة،  وهذه  النظام  تطبيق  لأغرا�ض 
تحقيق  بق�ضد  م�ضتقاًل  اقت�ضادًيا  ن�ضاًطا  يمار�ض  الذي  ال�ضخ�ض  هو  المملكة 
اعتبر  اأو  المملكة  في  الم�ضافة  القيمة  �ضريبة  لأغرا�ض  ت�ضجيله  وتمَّ  الدخل، 
وهذه  للنظام  وفقًا  فيها  الم�ضافة  القيمة  �ضريبة  لأغرا�ض  بالت�ضجيل  ملزمًا 

الالئحة.

المادة الثالثة:
الت�ضجيل الإلزامي: حال تجاوز التوريدات حد الت�ضجيل الإلزامي:

على كلِّ �ضخ�ضٍ مقيٍم بالمملكة وغير م�ضجل لدى الهيئة،اأن يقوم في نهاية كلِّ 

�ضهر بح�ضاب قيمة توريداته خالل الثني ع�ضر �ضهرًا ال�ضابقة وفقًا للمتطلبات 
الت�ضجيل  القيمة حد  التفاقية، وفي حال تجاوزت هذه  المن�ضو�ض عليها في 
بطلب  الهيئة  اإلى  يتقدم  اأن  فعليه  التفاقية،  في  عليه  المن�ضو�ض  الإلزامي 
الثامنة  للمادة  وفقًا  ال�ضهر  ذلك  نهايِة  من  يومًا   )30( ثالثين  خالل  ت�ضجيل 

من هذه الالئحة.
 يبداأ نفاذ الت�ضجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتباًرا من بداية 

ال�ضهر التالي لل�ضهر الذي تمَّ فيه تقديم طلب الت�ضجيل.

المادة الرابعة:
الت�ضجيل الإلزامي -التوريدات التي يتوقع اأن تتجاوز حد الت�ضجيل الإلزامي:

يقوم  اأن  الهيئة،  لدى  م�ضجل  وغير  المملكة  في  مقيم  �ضخ�ض  كلِّ  على   -1
ال�ضنوية  توريداته  لقيمة  تقديري  ح�ضاب  ب��اإج��راء  �ضهر  كل  نهاية  في 
خالل الثني ع�ضر �ضهرًا الالحقة وفقًا للمتطلبات المن�ضو�ض عليها في 

التفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة .
اإلى  يتقدَم  اأن  فعليه  التفاقية،  في  عليه  المن�ضو�ض  الإلزامي  الت�ضجيل  حد 
وفقًا  ال�ضهر  ذلك  نهاية  من  يومًا   )30( ثالثين  الت�ضجيل خالل  بطلب  الهيئة 

للمادِة الثامنة من هذه الالئحة.
من  اعتبارًا  المادة  هذه  من  الأول��ى  الفقرة  بموجب  الت�ضجيل  نفاذ  يبداأ   -2
بداية ال�ضهر الأول الذي يتوقع فيه اأن تتجاوز قيمة توريداته ال�ضنوية في 

المملكة حد الت�ضجيل الإلزامي.

المادة الخامسة:
الت�ضجيل الإلزامي لالأ�ضخا�ض غير المقيمين والملزمين ب�ضداد ال�ضريبة في 

المملكة:
 على كلِّ �ضخ�ض غير مقيم في المملكة وغير م�ضجل لدى الهيئة ويكون ملزًما 
ب�ضداد ال�ضريبة عن التوريدات التي يقوم بها اأو التي ي�ضتلمها في المملكة، اأن 
يتقدَم اإلى الهيئة بطلب ت�ضجيل خالل ثالثين )30( يومًا من تاريخ اأول توريد 

يكون فيه ملزمًا ب�ضداد ال�ضريبة عنه.
تاريخ  اعتبارًا من  المادة  الأولى من هذه  الفقرة  بموجب  الت�ضجيل  نفاذ  يبداأ 
اأول توريد يكون فيه ال�ضخ�ض غير المقيم ملزمًا ب�ضداد ال�ضريبة عن التوريد.

الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
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المادة السادسة:
الت�ضجيل الإلزامي -اأحكام اأخرى

في حاِل تخلف اأي �ضخ�ض ملزم بالت�ضجيل عن تقديم طلب ت�ضجيل اإلى الهيئة 
نفاذ  ويبداأ  بذلك،  بطلب  يتقدَم  اأن  دون  ت�ضجيله  فللهيئة  الالئحة،  لهذه  وفقًا 
الت�ضجيل ح�ضب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه الالئحة.

 دون الإخالل بالأحكام الأخرى الواردة في هذه الالئحة، للهيئة بناًء على طلب 
تاريٍخ  اإلى  الت�ضجيل  نفاذ  تاريخ  تاأجيل  الموافقة على  الت�ضجيل،  يقدمه طالب 

لحق، على األ يتجاوز بداية ال�ضهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
دون الإخالل بالأحكام الأخرى الواردة في هذه الالئحة، للهيئة بناًء على طلب 
تاريٍخ  اأيِّ  من  نافذًا  الت�ضجيل  اعتبار  على  الموافقة  الت�ضجيل،  طالب  يقدمه 

�ضابق، �ضريطة اأن يكون مقدم الطلب موؤهاًل للت�ضجيل في ذلك التاريخ.
الالئحة  هذه  من  ع�ضر  الثاني  الف�ضل  في  ال��واردة  النتقالية  الأحكام  ت�ضري 
قبل  بالت�ضجيل  الملزمين  بالأ�ضخا�ض  المتعلقة  لالأحكام  بالن�ضبة  بالأ�ضبقية 

دخول النظام حيز النفاذ، على اأي اأحكام تتعلق بحدِّ الت�ضجيل الإلزامي.
وتظل هذه الأحكام �ضارية اإلى حين دخول النظام حيز النفاذ.

المادة السابعة:
الت�ضجيل الختياري:

لل�ضخ�ض المقيم في المملكة غير الملزم بالت�ضجيل وفقًا لأحكام التفاقية   -1
والنظام، اأن يتقدَم اإلى الهيئِة بطلب ت�ضجيل في اأّي من الحالت الآتية:

اإذا بلغت قيمة توريدات ال�ضخ�ض اأو م�ضاريفه خالل الثني ع�ضر �ضهرًا  اأ- 
ال�ضابقة مبلغًا ل يقل عن حدِّ الت�ضجيل الختياري.

اإذا كان من المتوقع األ تقل قيمة توريداته اأو م�ضاريفه خالل الثني ع�ضر  ب- 
�ضهرًا الالحقة عن حدِّ الت�ضجيل الختياري.

لأغرا�ض الت�ضجيل الختياري، يتمُّ ح�ضاب قيمة التوريدات اأو الم�ضاريف   -2
ال�ضنوية لل�ضخ�ضِ المقيم وفقًا لأحكام التفاقية والنظام.

معالي  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  اأ�ضدر 
ق���رار  رقم  المالية  وزي��ر  ال��ج��دع��ان،  ع��ب��داهلل  ب��ن  ال��وزي��ر محمد 
)3839( وتاريخ 14- 12- 1438ه� والذي جاء فيه اأنَّ رئي�ض مجل�ض 
اإدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبناًء على ما له من �ضالحيات. 
القيمة  �ضريبة  نظام  من  والخم�ضين  الثانية  المادة  اإلى  وا�ضتنادًا 
الم�ضافة ال�ضادر بالمر�ضوم الملكي رقم )م/ 113( وتاريخ 11-2-
الالئحة(. الهيئة  اإدارة  مجل�ض  )ي�ضدر  على  تن�ض  والتي  1438ه� 
وبعد الطالع على مح�ضر اجتماع مجل�ض اإدارة الهيئة العامة للزكاة 
والدخل رقم )2-2017( وتاريخ 4-12-1438ه�  المت�ضمن موافقة 
القيمة  �ضريبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  م�ضروع  على  المجل�ض 
الم�ضافة الم�ضار اإليه.قرر المجل�ض الموافقة على الالئحة التنفيذية 

لنظام �ضريبة القيمة الم�ضافة. 

مجلس إدارة الهيئة يوافق على 
مشروع الالئحة التنفيذية لنظام 

ضريبة القيمة المضافة
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اعتبار  على  الموافقة  الت�ضجيل،  طالب  يقدمه  طلب  على  بناًء  للهيئة   -3
مقدم  يكون  اأن  �ضريطة  لح��ق،  اأو  �ضابق  تاريخ  اأّي  من  نافذًا  الت�ضجيل 

الطلب موؤهاًل للت�ضجيل في ذلك التاريخ.

المادة الثامنة:
طلب الت�ضجيل:

يتمُّ تقديم طلب الت�ضجيل وفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة.  -1
يجب اأن يحتوي طلب الت�ضجيل على المعلومات الآتية كحدٍّ اأدنى:  -2

اإذا كان  ال�ضخ�ضية  والبيانات  الطلب  لمقدم  الطبيعي  اأو  العتباري  ال�ضم  اأ- 
ا طبيعًيا. مقدم الطلب �ضخ�ضً

العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد اأو مقر العمل. ب- 
البريد الإلكتروني. ج- 

رقم التعريف الإلكتروني الذي اأ�ضدرته الهيئة اإن وجد. د- 
رقم ال�ضجل التجاري اإن وجد. ه�- 

قيمة التوريدات اأو الم�ضروفات ال�ضنوية. و- 
تاريخ بدء �ضريان الت�ضجيل اأو اأي تاريخ بديل لل�ضريان تمَّ التقدم به. ز- 

ل�ضحة  موؤيدة  م�ضتندات  اأية  تقديم  الطلب  مقدم  من  تطلب  اأن  للهيئة   -3
ورقي  �ضكل  في  الت�ضجيل،  في  ولأحقيته  الطلب  في  ال��واردة  المعلومات 
لغر�ض  الأقل  على  يومًا   )20( ع�ضرين  مدة  اإمهاله  ويجب  اإلكتروني،  اأو 

تمكينه من توفير الم�ضتندات.
ال��واردة  المعلومات  �ضحة  ع��دم  حالة  في  الت�ضجيل  طلب  رف�ض  للهيئة   -4
اإ�ضعار  اأحقية مقدمه في الت�ضجيل بموجب  اأو في حالة عدم  في الطلب، 

بالرف�ض.
في حالة قبول الطلب، ت�ضدر الهيئة �ضهادة ت�ضجيل تت�ضمن تاريخ نفاذ   -5

الت�ضجيل ورقم التعريف ال�ضريبي وتقوم باإ�ضعار مقدم الطلب بذلك.

بجميع  المتعلقة  التفا�ضيل  كافة  على  يحتوي  ب�ضجل  الهيئة  تحتفظ   -6
الأ�ضخا�ض الخا�ضعين الم�ضجلين في المملكة.

على ال�ضخ�ض الم�ضجل لدى الهيئة اإ�ضعارها في حال طراأ اأي تغيير على   -7
حدوث  تاريِخ  من  يومًا   )20( ع�ضرين  خالل  الت�ضجيل،  طلب  معلومات 

التغيير.

المادة التاسعة:
اأحكام الت�ضجيل التي ت�ضري في حالت معينة:

ي�ضتثنى من الت�ضجيل الإلزامي اأي �ضخ�ض تتجاوز قيمة توريداته ال�ضنوية   -1
في المملكة في اأيِّ وقت حد الت�ضجيل الإلزامي، اإذا كانت جميع توريداته 
ت�ضجيل  طلب  تقديم  له  ويجوز  بالمائة.  ال�ضفر  لن�ضبة  فقط  خا�ضعة 

اختياري.
اأكثر  اأو  مرتبطان  �ضخ�ضان  فيها  ي���زاول  ال��ت��ي  ال��ح��الت  ف��ي  للهيئة   -2
�ضّم  فيه  تطلب  اإ�ضعار  اإ�ضدار  مترابطة،  اأو  مت�ضابهة  اأن�ضطة  مرتبطون 
القيمة  هذه  ت�ضتخدم  واأن  محددة،  مدة  خالل  ال�ضنوية  توريداتهم  قيمة 

الإجمالية كقيمة للتوريدات ال�ضنوية لكلٍّ منهم.
على كلِّ �ضخ�ض غير مقيم في المملكة وملزم بالت�ضجيل فيها اأن ي�ضتخدم   -3
بوا�ضطة  اأو  بنف�ضه  �ضواًء  الهيئة،  قبل  من  المعد  الت�ضجيل  طلب  نموذج 
ال�ضبعون من هذه الالئحة،  ال�ضابعة و  ممثل �ضريبي معتمد وفقًا للمادة 

كما يجب بيان معلومات الممثل ال�ضريبي في نموذج الطلب، اإن وجد.
يخطر  اأن  ال�ضريبي  ممثله  تغيير  عند  المقيم  غير  ال�ضخ�ض  على  يجب   -4

الهيئة خالل ع�ضرين )20( يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
ن�ضاًطا  يعد  لن  عامًة،  �ضلطًة  ب�ضفتها  حكومية  جهة  تمار�ضه  ن�ضاط  اأي   -5

اقت�ضادًيا وفًقا لأغرا�ض النظام وهذه الالئحة.
يعدُّ من قبيل ممار�ضة الن�ضاط القت�ضادي، قيام جهة حكومية باأن�ضطة تنطوي 
على القيام بتوريدات ل�ضلع اأو لخدمات ب�ضفة غير �ضفتها ك�ضلطة عامة.
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ل ي�ضمل الن�ضاط القت�ضادي الن�ضاط الذي يمار�ضه الموظفون وغيرهم   -6
رب  مع  تعاقديًا  ارتباطًا  مرتبطين  فيه  يكونون  ما  بقدر  الأ�ضخا�ض  من 
العمل، اأو مرتبطين باأي ارتباط نظامي اآخر تن�ضاأ بموجبه عالقة العامل 
برب العمل فيما له �ضلة باأحوال العمل والأجر وم�ضوؤولية رب العمل، وذلك 

لأغرا�ض الت�ضجيل وفقًا للنظام وهذه الالئحة.
يعدُّ ال�ضخ�ص الذي يقوم اأو ينوي القيام بتوريد عقاري، اأنه يقوم بن�ضاط   -7
عدا  فيما  الالئحة،  وه��ذه  للنظام  وفقًا  الت�ضجيل  لأغ��را���ض  اقت�ضادي 
الحالت التي كان ُي�ضتخدم اأو ينوي اأن ي�ضتخدم فيها العقار قبل التوريد 
العقاري ك�ضكن دائم لذلك ال�ضخ�ض اأو لع�ضو من عائلته ذي �ضلة وثيقة 
ال�ضابعة  المادة  من  الثانية  الفقرة  في  لل�ضلة  كتعريف  ورد  لما  وفقًا  به 

والثالثين من هذه الالئحة.

المادة العاشرة:
ت�ضجيل المجموعة ال�ضريبية:

�ضريبية  كمجموعة  ت�ضجيل  طلب  تقديم  اأكثر  اأو  اعتباريين  ل�ضخ�ضين  يجوز 
لأغرا�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة في المملكة، اإذا ا�ضتوفوا المتطلبات الآتية:

اأن يكون كاًل منهم مقيمًا في المملكة ويمار�ض ن�ضاطًا اقت�ضاديًا. اأ- 
اأو اأكثر من راأ�ض المال لكلِّ �ضخ�ض  امتالك خم�ضون في المائة )%50(  ب- 
اعتباري، اأو ال�ضيطرة على خم�ضين في المائة )50%( اأو اأكثر من حقوق 
نف�ض  من  المملوكة  العتبارية  الأ�ضخا�ض  لكل  الملكية  اأو  الت�ضويت 
ب�ضكل  و�ضواء  ال�ضابقة،  الحالت  من  اأي  وفي  المجموعة،  اأو  ال�ضخ�ض 

مبا�ضر اأو غير مبا�ضر.
اأن يكون اأحدهم على الأقل خا�ضعًا لل�ضريبة. ج- 

المادة الحادية عشرة:
طلب ت�ضكيل مجموعة �ضريبية:

ويعدُّ  لل�ضريبة،  ت�ضكيل مجموعة �ضريبية من قبل �ضخ�ض خا�ضع  يقدم طلب 
هذا ال�ضخ�ض ممثاًل للمجموعة ال�ضريبية وم�ضوؤوًل حيال اللتزامات والحقوق 
بالم�ضوؤولية  الإخالل  اأع�ضاءها، دون  نيابة عن جميع  المجموعة  النا�ضئة على 

الت�ضامنية لبقية اأع�ضاء المجموعة.
يقدم طلب ت�ضكيل المجموعة ال�ضريبية عبر ا�ضتخدام النموذج المعد من قبل 
الهيئة، ويجب اأن يت�ضمن النموذج كحدٍّ اأدنى على معلومات عن جميع اأع�ضاء 

المجموعة وفقًا لما تمَّ الن�ض عليه بالمادة الثامنة من هذه الالئحة.
 للهيئة اأن تطلب من ممثل المجموعة ال�ضريبية تزويدها باأي م�ضتندات موؤيدة 
ل�ضحة المعلومات الواردة في الطلب وذلك في �ضكل ورقي اأو اإلكتروني، ومن 
اأهلية اأع�ضاء المجموعة في الت�ضجيل. على اأن يمنح ممثل المجموعة ال�ضريبية 

تقديم  من  ليتمكن  الطلب  تاريخ  من  الأق��ل  على  يومًا   )20( ع�ضرين  م��دة 
الم�ضتندات.

اأو  الت�ضجيل  معلومات طلب  في حالة عدم �ضحة  الت�ضجيل  رف�ض طلب  للهيئة 
في حالة عدم اأحقية اأع�ضاء المجموعة ال�ضريبية في الت�ضجيل بموجب اإ�ضعار 

بالرف�ض يتمُّ اإر�ضاله اإلى مقدم الطلب.
تاريخ  من  التالي  لل�ضهر  الأول  اليوم  من  اعتباًرا  ال�ضريبية  المجموعة  تن�ضاأ   

موافقة الهيئة على طلب الت�ضجيل، اأو اأي تاريخ لحق تحدده.
�ضريبي  تعريف  رق��م  باإ�ضدار  تقوم  الت�ضجيل،  طلب  الهيئة  قبلت  ح��ال  في   
جديد لممثل المجموعة ال�ضريبية نيابة عن المجموعة وتعليق اأرقام التعريف 

ال�ضريبي لأع�ضاء المجموعة الذين �ضبق ت�ضجيلهم ب�ضكل منفرد.

المادة الثانية عشرة:
التعديالت على المجموعة ال�ضريبية اأو حلها:

على ممثل المجموعة ال�ضريبية في حال طراأ تغيير على اأي معلومة من   -1
موؤهاًل  اأع�ضائها  من  ع�ضو  اأي  َيُعد  لم  اإذا  اأو  الت�ضجيل،  طلب  معلومات 
ليكون جزًءا من المجموعة، اإ�ضعار الهيئة بذلك خالل ع�ضرين )20( يومًا 

من تاريخ حدوث ذلك التغيير.
يبداأ تاريخ �ضريان حل المجموعة ال�ضريبية اأو ا�ضتبعاد اأي �ضخ�ض منها   -2
المادة،  الفقرة الأولى من هذه  المبينة في  الوقائع  اإحدى  ب�ضبب حدوث 

من تاريخ حلها اأومن تاريخ ا�ضتبعاد ذلك ال�ضخ�ض.
تقديم  اأع�ضاءها،  جميع  موافقة  بعد  ال�ضريبية  المجموعة  لممثل  يجوُز   -3
طلب اإ�ضافة ع�ضو جديد اإلى المجموعة اأو ا�ضتبعاد اأحد اأع�ضاءها اأو حل 

المجموعة اأو ا�ضتبداله بممثل اآخر.
في حالة تقديم طلب بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وترتب على   -4
يعدُّ  التغيير  فاإنَّ ذلك  ال�ضريبية  المجموعة  تغيير في و�ضع  ذلك حدوث 

نافذًا من تاريخ تقديم الطلب وذلك ما لم تحدد الهيئة تاريخ اآخر.
اأو في حال حل  ال�ضريبية،  المجموعة  اأكثر من  اأو  في حاِل خروج ع�ضو   -5
المجموعة مع بقاء الع�ضو موؤهاَل ك�ضخ�ض خا�ضع لل�ضريبة، ف�ضوف يتمُّ 
رقم  لديه  يكن  لم  اإذا  الع�ضو  لذلك  �ضريبي جديد  ت�ضجيل  رقم  اإ�ضدار 
تمَّ  قد  الع�ضو  اأن  يعد  ل  الحالتين  وفي  للمجموعة،  ان�ضمامه  قبل  �ضابق 

اإلغاء ت�ضجيله و�ضوف يعدُّ ت�ضجيله م�ضتمرًا.
في حال خروج ع�ضو اأو اأكثر من المجموعة ال�ضريبية، اأو في حال حلها،   -6
وتبين اأنَّ الع�ضو لن يكون موؤهاًل ك�ضخ�ض خا�ضع لل�ضريبة، فيجب عليه 
حال  في  المجموعة،  حل  اأو  الن�ضحاب  تاريخ  من  اعتبارًا  ت�ضجيله  اإلغاء 
كان م�ضجاًل، مع ا�ضتمرار اأع�ضاء المجموعة م�ضوؤولين م�ضوؤوليًة ت�ضامنية 
عن اأي �ضريبة م�ضتحقة عند اإلغاء الت�ضجيل، واأي حقوق والتزامات على 

المجموعة عندما كان ع�ضوًا بها.
للهيئة اإ�ضدار اإ�ضعار اإلى ممثل المجموعة باإزالة �ضفة المجموعة ال�ضريبية   -7
بالن�ضبة لأي توريدات بين اأع�ضاء المجموعة ويجوز تطبيق هذا الإ�ضعار 
المجموعة  وجود  كان  اإذا  فقط  الإ�ضعار  هذا  اإ�ضدار  يمكن  رجعي.  باأثٍر 
ال�ضريبية يوؤدي اأو �ضوف يوؤدي اإلى الح�ضول على مزايا �ضريبية تتعار�ض 
مع الغر�ض من النظام، وكان الح�ضول على هذه المزايا اأحد الأغرا�ض 

الرئي�ضة من ت�ضكيل المجموعة.
مجموعة  في  اأع�ضاء  لي�ضوا  اأكثر  اأو  �ضخ�ضين  اإلى  اإ�ضعار  اإ�ضدار  للهيئة   -8
معاملتهم كمجموعة �ضريبية  لتتم  بع�ضهم  مع  موؤهلين  ولكنهم  �ضريبية 

في اأي تاريخ تحدده.
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الأ�ضخا�ض ك�ضخ�ض  اأيًا من  اإذا كان ت�ضجيل  الإ�ضعار فقط  اإ�ضدار هذا  يمكن 
مع  تتعار�ض  �ضريبية  مزايا  على  الح�ضول  اإلى  ي��وؤدي  �ضوف  اأو  ي��وؤدي  م�ضتقل 

الغر�ض من النظام.

المادة الثالثة عشرة:
اإلغاء الت�ضجيل:

القت�ضادي  الن�ضاط  مزاولة  عن  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ص  توقف  اإذا   -1
بما فيها حالت زوال �ضفته العتبارية، فعليه اإلغاء ت�ضجيله، ويعدُّ الإلغاء 

نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
اأنَّ ال�ضخ�ض غير المقيم الخا�ضع لل�ضريبة  اأي �ضهر  اإذا تبين في نهاية   -2
لم يقم باأي توريدات خا�ضعة لل�ضريبة في المملكة في مدة الثني ع�ضر 
�ضهرًا ال�ضابقة، يجب عليه اإلغاء ت�ضجيله، ويعدُّ الإلغاء نافذًا من التاريخ 

الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
اإلغاء  لل�ضريبة  خا�ضع  مقيم  �ضخ�ض  اأي  على  يجب  �ضهر  اأي  نهاية  في   -3

ت�ضجيله عند حدوث جميع الحالت الآتية:
اإذا كان اإجمالي قيمة توريداته ال�ضنوية التي قام بها اأو م�ضاريفه ال�ضنوية  اأ- 
الت�ضجيل  حد  تتجاوز  ل  ال�ضابقة  �ضهرًا  ع�ضر  الثني  خالل  تكبدها  التي 

الختياري.
اإذا كان اإجمالي قيمة توريداته ال�ضنوية التي قام بها اأو م�ضاريفه ال�ضنوية  ب- 
التي تكبدها خالل الأربعة وع�ضرين �ضهرًا ال�ضابقة ل تتجاوز حد الت�ضجيل 

الإلزامي.
اإذا كان من غير المتوقع اأن يتجاوز اإجمالي قيمة توريداته اأو م�ضاريفه ال�ضنوية  ج- 

في اأي �ضهر من الأ�ضهر الإحدى ع�ضر الالحقة حد الت�ضجيل الختياري.
اإلغاء  بطلب  الهيئة  اإلى  التقدم  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ض  على  يجب   -4
الحالت  من  اأي  ح��دوث  تاريخ  من  يومًا   )30( ثالثين  خ��الل  ت�ضجيله 

المقررة في الفقرات الأولى اأو الثانية اأو الثالثة من هذه المادة.
للهيئة اأن تلغي الت�ضجيل في حال عدم قيام ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة   -5

بتقديم طلب اإلغاء الت�ضجيل، وتقوم باإ�ضعاره بذلك.
باإلغاء  الملزم  لل�ضريبة غير  لل�ضخ�ض الخا�ضع  اأي �ضهر يجوز  في نهاية   -6

ت�ضجيله، التقدم بطلب اإلغاء الت�ضجيل في حال حدوث كل من الآتي:
كانت توريداته ال�ضنوية في المملكة خالل الثني ع�ضر �ضهرًا ال�ضابقة ل  اأ- 

تتجاوز حد الت�ضجيل الإلزامي،
المملكة في ذاك  ال�ضنوية في  توريداته  اأن تتجاوز  المتوقع  كان من غير  ب- 

ال�ضهر والإحدى ع�ضر �ضهرًا الالحقة حد الت�ضجيل الإلزامي،
موافقتها  بعد  الهيئة  تحدده  الذي  التاريخ  الت�ضجيل من  اإلغاء  نفاذ  يبداأ   -7

على الإلغاء.
ل يجوز لل�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة طلب اإلغاء الت�ضجيل وفقًا لهذه المادة   -8

اإذا لم تتجاوز مدة ت�ضجيله اثني ع�ضر �ضهرًا.
يجب تقديم الطلب الم�ضار اإليه في الفقرة الرابعة والفقرة ال�ضاد�ضة من   -9

هذه المادة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.
للهيئة اأن تطلب من ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة تقديم الم�ضتندات التي   -10
توريداته  قيمة  يثبت  ما  تقديم  اأو  القت�ضادي  ن�ضاطه  توقف  على  تدل 

الخا�ضعة لل�ضريبة التي قام بها اأو المتوقع القيام بها.
باأن  كاٍف  دليٌل  لديها  يتوافر  لم  اإذا  الت�ضجيل  اإلغاء  طلب  رف�ض  للهيئة   -11

ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة يحق له اإلغاء الت�ضجيل.
الخا�ضع  لل�ضخ�ض  الت�ضجيل  اإلغاء  يوؤكد  اإ�ضعار  باإ�ضدار  الهيئة  تقوم   -12

لل�ضريبة اأو برف�ض طلب اإلغاء الت�ضجيل.

الفصل الثالث:
توريدات ال�ضلع والخدمات

المادة الرابعة عشرة:
التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة في المملكة:

دون الإخالل بالمادة الثانية من النظام ولأغرا�ض تطبيق التفاقية والنظام في 
المملكة، تفر�ض ال�ضريبة على كافة توريدات ال�ضلع والخدمات التي يقوم بها 
اأي �ضخ�ض خا�ضع لل�ضريبة في المملكة، اأو على تلك التي يتلقاها اأي �ضخ�ض 
الحت�ضاب  اآلية  فيها  تطبق  التي  الحالت  في  المملكة  في  لل�ضريبة  خا�ضع 

)التكليف( العك�ضي، وعلى ا�ضتيراد ال�ضلع اإلى المملكة.

المادة الخامسة عشرة:
التوريد المفتر�ض:

يعدُّ التوريد المفتر�ض لل�ضلع اأو الخدمات التي يقوم بها ال�ضخ�ض الخا�ضع   -1
لل�ضريبة، كتوريد ل�ضلع اأو لخدمات يقوم به ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة 
لقاء مقابل كجزء من ن�ضاطه القت�ضادي، ما لم يتم الن�ض على خالف 

ذلك في هذه المادة.
ل تعامل توريدات ال�ضلع التي تقع دون مقابل على اأنها توريدات مفتر�ضة   -2

في اأي من الحالت الآتية:
اإذا قام ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة بتوريد هدايا وعينات بغر�ض ترويج  اأ- 
ن�ضاطه القت�ضادي ، �ضريطة األ تتجاوز القيمة ال�ضوقية العادلة لكل من 
التي وردها دون مقابل، مبلغ مائتي )200( ريال  الهدايا والعينات  تلك 

غير �ضامل �ضريبة القيمة الم�ضافة، لكلِّ متلقي عن كلِّ �ضنة تقويمية،
اإلى موظفيه في �ضياق قيامه  اإذا قدم ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة �ضلعًا  ب- 
لتلك  العادلة  ال�ضوقية  القيمة  تتجاوز  األ  �ضريطة  القت�ضادي،  بن�ضاطه 
ال�ضلع التي قدمها دون مقابل، مبلغ مائتي )200( ريال غير �ضامل �ضريبة 

القيمة الم�ضافة، لكلِّ متلقي عن كل �ضنة تقويمية .
يكون الحد الأق�ضى لقيمة التوريدات ال�ضنوية من الهدايا والعينات وال�ضلع   -3
التي يجوز لل�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه 
في طلب الإعفاء بح�ضب الفقرة الأولى من هذه المادة، هو خم�ضين األف 
)50،000( ريال في اأي �ضنة تقويمية، وذلك على اأ�ضا�ض القيمة ال�ضوقية 

العادلة لتلك الهدايا والعينات وال�ضلع.
ن�ضاطه  في  ال�ضلع  با�ضتعمال  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ض  يقم  لم  اإذا   -4
القت�ضادي ب�ضبب التلف اأو ال�ضرقة اأو الفقد، فال يتم اعتبار تلك ال�ضلع 

على اأنها توريدات مفتر�ضة.
ل يعامل توريد الخدمات معاملة التوريد المفتر�ض في الحالت التي يقوم   -5
�ضريطة  الخدمات دون مقابل،  بتوريد  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ض  فيها 
لل�ضخ�ض  القت�ضادي  لن�ضاطه  ترويج  هو  توريدها  من  الهدف  يكون  اأن 
الخا�ضع لل�ضريبة اأو تمَّ تقديمها اإلى موظفي ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة 
في �ضياق تاأدية الن�ضاط القت�ضادي، واأل تتجاوز القيمة ال�ضوقية العادلة 
بالن�ضبة لكلِّ خدمة يتم توريدها مبلغ مائتي )200( ريال، لكلِّ متلقي عن 

كلِّ �ضنة تقويمية.
لل�ضخ�ض  يجوز  التي  للخدمات  ال�ضنوية  للقيمة  الأق�ضى  الحد  يكون   -6
الإعفاء  طلب  في  حقه  بقاء  مع  مقابل  دون  تقديمها  لل�ضريبة  الخا�ضع 
األف )50،000(  وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، هو مبلغ خم�ضين 
ريال في اأي �ضنة تقويمية، وذلك على اأ�ضا�ض القيمة ال�ضوقية العادلة لتلك 

الخدمات.
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تاريخ  في  القت�ضادي  الن�ضاط  توقف  عند  واقًعا  المفتر�ص  التوريد  يعدُّ   -7
اإلغاء الت�ضجيل، وذلك على اأ�ضا�ض القيمة ال�ضوقية العادلة لل�ضلع المحتفظ 

بها في ذلك التاريخ.
�ضريبة  من  فقط  ج��زءًا  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ض  خ�ضم  ح��ال  في   -8
المدخالت عند �ضراء ال�ضلع والخدمات اأو عند ا�ضتيراد ال�ضلع المرتبطة 
المفتر�ض  التوريد  باأي توريد مفتر�ض، ف�ضوف يتم تعديل قيمة  مبا�ضرة 

بحيث يعك�ض القيمة الن�ضبية ل�ضريبة القيمة الم�ضافة التي تمَّ خ�ضمها.

المادة السادسة عشرة:
نقل المملوك من ال�ضلع اإلى دولة ع�ضو اأخرى:

ت�ضكل  �ضلعة  بنقل  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ض  قيام  التوريد  قبيل  من  يعد  ل 
جزءًا من اأ�ضوله في المملكة اإلى اأي دولة ع�ضو اأخرى �ضريطة اأن يقدم خالل 
�ضتين )60( يومًا من تاريخ نقلها اإلى تلك الدولة الع�ضو ما يثبت اأنه ي�ضتخدم اأو 

�ضي�ضتخدم تلك ال�ضلعة بنف�ضه ب�ضكٍل موؤقت اأو للقيام بتوريدها لغيره.
ُيعدُّ اأمر اأو عقد البيع مع �ضخ�ض في تلك الدولة الع�ضو دلياًل على اأن التوريد 
هذه  على  كدليٍل  اآخر  م�ضتند  اأي  تقبل  اأن  وللهيئة  للغير،  التوريد  حكم  ياأخذ 
الواقعة. في حين اأنَّ الدليل الذي يثبت الإدخال الموؤقت لل�ضلع هو الم�ضتندات 
نظام  في  مبين  هو  ح�ضبما  ا�ضتخدامها  وطرق  المقررة  الأ�ضناف  تبين  التي 

الجمارك الموحد.
تلك  �ضي�ضتخدم  اأو  ي�ضتخدم  اأنه  دليل على  تقديم  ي�ضتطيع  ل  الذي  ال�ضخ�ض   
الزمنية  الفترة  خالل  لغيره  بتوريدها  للقيام  اأو  موؤقت  ب�ضكٍل  بنف�ضه  ال�ضلعة 
المحددة في الفقرة الأولى، يمكنه تعديل ال�ضريبة المحت�ضبة عن توريد ال�ضلع 
في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاة المواعيد الزمنية المبينة في 

النظام.
 بغر�ض تطبيق التفاقية والنظام، يعدُّ توريد ال�ضلع في المملكة من قبل �ضخ�ض 
خا�ضع لل�ضريبة لأجل نقلها لنف�ضه في دولة ع�ضو اأخرى بمثابة توريد لم�ضلحته 

لغر�ض تحديد الجهة المخولة بخ�ضم �ضريبة المدخالت على ال�ضلع الموردة.

المادة السابعة عشرة:
التعامالت التي ل تقع �ضمن نطاق ال�ضريبة -نقل الن�ضاط القت�ضادي:

ت�ضكل  وخ��دم��ات  �ضلع  بنقل  لل�ضريبة  الخا�ضع  ال�ضخ�ض  قيام  يعدُّ  ل   -1
جزءًا من ن�ضاطه القت�ضادي بمثابة توريد ل�ضلع وخدمات من قبل ذلك 

ال�ضخ�ض، �ضريطة توافر كاًل مما يلي:
اأن تكون ال�ضلع والخدمات التي تمَّ نقلها قابلة للت�ضغيل كن�ضاط اقت�ضادي  اأ- 
بذاتها، واأن ي�ضتعمل المتلقي تلك ال�ضلع والخدمات مبا�ضرة بعد النتقال 

لمزاولة نف�ص الن�ضاط القت�ضادي،.
اأن يكون المتلقي �ضخ�ض خا�ضع لل�ضريبة اأو �ضوف ي�ضبح �ضخ�ضًا خا�ضعًا  ب- 

لل�ضريبة نتيجة لعملية النقل.
اأن يتفق المورد والمتلقي كتابًة على اأنهما يرغبان في اأن يعد النقل نقاًل  ج- 

لن�ضاط اقت�ضادي لأغرا�ص هذه الالئحة.
عند حدوث نقل ن�ضاط اقت�ضادي ح�ضب التاريخ المتفق عليه في العقد،   -2
فاإنَّ ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة المتلقي يحل محل المورد فيما يتعلق باأي 

النظام  باأغرا�ض  يت�ضل  فيما  الم�ضتقبل  في  تن�ضاأ  قد  والتزامات  حقوق 
وهذه الالئحة.

التزام  ن�ضوء  اإلى  القت�ضادي  الن�ضاط  نقل  فيها  يوؤدي  التي  الحالت  في   -3
اإ�ضعار الهيئة  اإلغاء الت�ضجيل، يجب  اأو  اأو المتلقي بالت�ضجيل  على المورد 

بذلك خالل ثالثين )30( يومًا من تاريخ النقل.
على مورد الن�ضاط القت�ضادي تقديم ن�ضخ من جميع ال�ضجالت المتعلقة   -4
الن�ضاط  متلقي  اإل��ى  النظام  بموجب  حفظها  يلزم  التي  الن�ضاط  بذلك 

القت�ضادي.

المادة الثامنة عشرة:
توريدات يقوم بها ال�ضخ�ض العتباري لنف�ضه:

مع عدم الإخالل بالمادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة من هذه الالئحة، فيما عدا التوريدات 
المفتر�ضة، تعدُّ ال�ضلع والخدمات الموردة من قبل ال�ضخ�ض العتباري لنف�ضه 

خارج نطاق ال�ضريبة.
اإلى  ال�ضريبية  المجموعة  اأع�ضاء  اأحد  من  الخدمات  اأو  ال�ضلع  توريدات  تعدُّ 

ع�ضو اآخر في المجموعة، خارج نطاق ال�ضريبة.
اإلى �ضخ�ض  اإذا قدمت من مورد غير مقيم  توريدات  المقدمة  الخدمات  تعدُّ 

اعتباري موؤ�ض�ض داخل المملكة، وذلك في حال توافر كاًل من الآتي:
عندما يكون ال�ضخ�ض العتباري موؤ�ض�ضًا في المملكة وفي اأكثر من دولة  اأ- 

ع�ضو.
عندما تكون الخدمات قد تمَّ توريدها من قبل �ضخ�ض غير مقيم لموؤ�ض�ضة  ب- 
تابعة لل�ضخ�ض العتباري خارج المملكة ثم ت�ضلمتها لحقًا موؤ�ض�ضة تابعة 

لل�ضخ�ض العتباري نف�ضه في المملكة.
ل تعدُّ الخدمات قد حدثت خارج المملكة ب�ضبب اأي من الحالت الخا�ضة  ج- 

المقررة في التفاقية لتحديد مكان التوريد.
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المادة التاسعة عشرة:
اإ�ضدار اأو توريد الق�ضائم ال�ضرائية:

 مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حال قيام �ضخ�ض 
باإ�ضدار اأو توريد ق�ضيمة، فال يعدُّ ذلك توريدًا لأغرا�ض النظام.

يكون  ما  بقدر  للخدمات  توريدًا  ال�ضمية  القيمة  ذات  الق�ضيمة  توريد  يعدُّ   
المقابل المقدم لقاء اإ�ضدار اأو توريد الق�ضيمة يتجاوز قيمتها ال�ضمية النقدية.
 لأغرا�ض هذه المادة، تعدُّ الق�ضيمة بمثابة �ضك اإذا كان هناك التزام بقبولها 
طبيعة  وكانت  الخدمات،  اأو  ال�ضلع  توريد  عن  المقابل  من  ج��زء  اأو  كمقابل 
ال�ضلع اأو الخدمات المراد توريدها اأو هوية المورد محددة في الق�ضيمة اأو في 

الم�ضتندات ذات ال�ضلة.
ُيق�ضد بالق�ضيمة ذات القيمة ال�ضمية الق�ضيمة الم�ضدرة مع قيمة نقدية معينة 

قابلة لال�ضترداد مبينة في الق�ضيمة اأو في اأي م�ضتند ذي �ضلة.

المادة العشرون:
تاريخ التوريد في حالت محددة:

في الحالت التي يتم فيها توريد �ضلع اأو خدمات وتن�ض الفاتورة اأو التفاق   -1
بين المورد والعميل على �ضداد المقابل على اأق�ضاط دورية، يعدُّ كل ق�ضط 
على اأنه توريد منف�ضل يتم في تاريخ ا�ضتحقاق الق�ضط اأو تاريخ ال�ضداد 

الفعلي اأيهما اأ�ضبق.
في جميع الحالت الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات ل�ضلع اأو خدمات   -2
على اأ�ضا�ض م�ضتمر، يعدُّ ذلك توريد منف�ضل في تاريخ اإ�ضدار الفاتورة اأو 

تاريخ ال�ضداد،اأيهما اأ�ضبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة اأو ال�ضداد.
للتوريدات  بالن�ضبة  اإ�ضدار فاتورة  اأو عدم  اأي �ضداد  تلقي  في حاِل عدم   -3
الم�ضتمرة لل�ضلع اأو الخدمات التي يقوم بها ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة، 
يعدُّ التوريد قد حدث في التاريخ الواقع بعد اثني ع�ضر �ضهرًا من التاريخ 

الالحق من اأي من التاريخين الآتيين:
تاريخ بدء توريد ال�ضلع اأو الخدمات، اأ- 

التاريخ ال�ضابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اإ�ضدار فاتورة اأو اإجراء  ب- 
�ضداد.

اأو الكهرباء عبر �ضبكة توزيع والذي  المياه  اأو  الغاز  اأو  النفط  يعدُّ توريد   -4
ل يتم على اأ�ضا�ض م�ضتمر على اأنه حدث في التاريخ الأ�ضبق من اأي من 

التاريخين الآتيين:
تاريخ اإ�ضدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك ال�ضلع. اأ- 
تاريخ ا�ضتالم ال�ضداد من قبل المورد عن تلك ال�ضلع. ب- 

القت�ضادي  الن�ضاط  لتوقف  نتيجة  ت��مَّ  ال��ذي  المفتر�ص  التوريد  يعدُّ   -5
لل�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة على اأنه قد حدث في تاريخ اإلغاء ت�ضجيل ذلك 

ال�ضخ�ض المحدد وفقًا للنظام وهذه الالئحة.

الفصل الرابع:
مكان التوريد

المادة الحادية والعشرون:
المورد والعميل الخا�ضع لل�ضريبة:

التفاقية  لأحكام  وفقًا  التوريد  فيها  تمَّ  التي  الدولة  تحديد  لأغرا�ض   -1
بمثابة  العميل  اأو  لل�ضريبة  خا�ضعًا  م��وردًا  بمثابة  المورد  يعدُّ  والنظام، 
ال�ضخ�ض  ه��ذا  فيها  يكون  التي  ال��ح��الت  في  لل�ضريبة  خا�ضعًا  عمياًل 
م�ضجاًل لأغرا�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة في الدولة الع�ضو الواقع فيها 

مقر اإقامته في تاريخ حدوث التوريد.
عمياًل  بالت�ضجيل،  مطالًبا  كونه  المملكة  في  لل�ضريبة  الخا�ضع  العميل  يعدُّ 

خا�ضعًا لل�ضريبة لأغرا�ض تنفيذ الأحكام الواردة في التفاقية.
ال�ضخ�ض الخا�ضع لل�ضريبة الذي  لأغرا�ض النظام وهذه الالئحة، على   -2
دولة  في  لل�ضريبة  خا�ضع  عميل  اإلى  خدمات  اأو  ل�ضلع  توريد  بعمل  يقوم 
العميل  لذلك  ال�ضريبي  التعريف  رق��م  على  يح�ضل  اأن  اأخ���رى،  ع�ضو 
المفعول في  �ضاري  الرقم  يكون  اأن  الع�ضو على  الدولة  تلك  ال�ضادر من 

تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ال�ضريبي  التعريف  رق��م  على  الح�ضول  ي�ضتطيع  ل  ال��ذي  المورد  على   -3
المطلوب بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، اأن يحدد مكان التوريد 
على اأ�ضا�ض اأن العميل لي�ض عمياًل خا�ضعًا لل�ضريبة، اإلى اأن يح�ضل على 

الرقم ال�ضاري لذلك العميل في تاريخ حدوث التوريد.
اأكثر من دولة  اأو العميل موؤ�ض�ضًا في  في الحالت التي يكون فيها المورد   -4
ع�ضو، فاإنَّ الدولة الأكثر ارتباطًا باأي توريد تعدُّ هي الدولة التي يقيم فيها 

ذلك ال�ضخ�ض فيما يتعلق بذلك التوريد.

المادة الثانية والعشرون:
مكان التوريد: اأولوية تطبيق الأحكام الخا�ضة:

تكون لالحكام الخا�ضة المتعلقة بتحديد مكان توريد الخدمات وفقًا لالتفاقية 
، الأولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بالمادتين الخام�ضة ع�ضرة 

وال�ضاد�ضة ع�ضرة من التفاقية والتي تحدد مكان التوريد.
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المادة الثالثة والعشرون:
الخدمات المتعلقة بالعقار:

لأغرا�ض تطبيق التفاقية والنظام، ي�ضمل العقار ما يلي:  -1
اأو  اأو حيازة  اأن ين�ضاأ عليها حقوق ملكية  اأي م�ضاحة اأر�ض محددة يمكن  اأ- 

غيرها من الحقوق العينية.
اأي اأبنية اأو اإن�ضاءات هند�ضية اأقيمت ب�ضورة دائمة على اأر�ض. ب- 

اأي تركيبات اأو معدات ت�ضكل جزءًا ثابتًا اأو األحقت ب�ضكٍل دائم بمبني اأو  ج- 
هيكل اإن�ضائي اأو عمل هند�ضي.

بالعقار  ال�ضلة  ذات  الخدمات  تعدُّ  والنظام،  التفاقية  تطبيق  لأغرا�ض   -2
هي الخدمات التي توؤثر على م�ضاحة العقار اأو ترتبط بم�ضاحة محددة من 

العقار. ت�ضمل هذه الخدمات على �ضبيل المثال ل الح�ضر:
منح اأي حق في العقار اأو التنازل عنه اأو تركه. اأ- 

منح اأو التنازل عن اأو ترك اأي حق �ضخ�ضي في مطالبة اأو تلقي منح اأي  ب-  
م�ضلحة اأو حق في العقار.

منح اأو التنازل عن اأو ترك ترخي�ض ب�ضغل عقار اأو اأي حق تعاقدي يمكن  ج- 
ممار�ضته على العقار اأو بالن�ضبة اإليه، بما ي�ضمل تقديم اأو تاأجير وا�ضتئجار 

ماأوى للنوم في فندق، اأو موؤ�ض�ضة م�ضابهة.
اأي اأعمال ت�ضييد اأو هدم اأو تحويل اأو اإعادة ت�ضييد اأو تعديل اأو تو�ضعة اأو  د- 

اإ�ضالح اأو �ضيانة للعقار.
والمعماريون  المزادات  ومنظمو  العقارات  وكالء  يوردها  التي  الخدمات  ه�- 
وفنيو الم�ضاحة والمهند�ضون وغيرهم ممن يقوموا بمهاّم واأعمال تتعلق 

بالعقارات.
ال�ضلة  ذات  ال��خ��دم��ات  تعدُّ  ل  وال��ن��ظ��ام،  التفاقية  تطبيق  لأغ��را���ض   -3

بالعقارات الواقعة خارج المملكة بمثابة خدمات عقارية داخلها.

المادة الرابعة والعشرون:
الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية والخدمات الإلكترونية:

الإلكترونية  والخدمات  والال�ضلكية  ال�ضلكية  الت�ضالت  خدمات  ت�ضمل   -1
على �ضبيل المثال ل الح�ضر ما يلي:

اأو  الإ���ض��ارات  ا�ضتقبال  اأو  انبعاث  اأو  اإر���ض��ال  اأو  ببث  متعلقة  خدمة  اأي  اأ- 
�ضواًء  طبيعتها،  كانت  اأي��ًا  المعلومات  اأو  الأ�ضوات  اأو  ال�ضور  اأو  الكتابة 
الأنظمة  من  ذل��ك  غير  اأو  الب�ضريات  اأو  ال��رادي��و  اأو  بالأ�ضالك  كانت 

الكهرومغناطي�ضية.

اأو  والإر���ض��ال  البث  لأغ��را���ض  ال�ضعة  ا�ضتعمال  حق  عن  التنازل  اأو  نقل  ب- 
ال�ضتقبال الم�ضار اإليها.

توفير واإتاحة الو�ضول اإلى ال�ضبكات المعلوماتية العالمية. ج- 
توفير وتقديم محتوى �ضمعي، و�ضمعي ب�ضري لال�ضتماع اأو الم�ضاهدة من قبل  د- 
الجمهور على اأ�ضا�ض برامج مجدولة يقوم بها �ضخ�ض لديه م�ضوؤوليات تحريرية.

البث والإر�ضال الحي عن طريق الإنترنت. ه�- 
الفوتوغرافية  ال�ضور  مثل  اآليًا  تورد  التي  الن�ضو�ض  اأو  ال�ضور  توريدات  و- 
اأو  الم�ضتندات  من  وغيرها  الإلكترونية  والكتب  ال�ضا�ضات  وحافظات 

الملفات الرقمية.
توريدات المو�ضيقى والأفالم والألعاب والبرامج عند الطلب. ز- 

المجالت الإلكترونية. ح- 
توريدات المواقع الإلكترونية اأو خدمات ال�ضت�ضافة على المواقع الإلكترونية. ط- 

�ضيانة البرامج والمعدات عن ُبعد. ي- 
توريدات البرامج وتحديثها. ك- 

الم�ضاحات الإعالنية على المواقع الإلكترونية واأي حقوق مرتبطة بذلك الإعالن. ل- 
والخدمات  والال�ضلكية  ال�ضلكية  الت�����ض��الت  خ��دم��ات  ت��وري��د  ح��ال  ف��ي   -2
الإلكترونية في الهواتف العمومية اأو خدمات الهاتف الم�ضتقلة في المحال 
والأماكن التجارية اأو نقطة تقديم خدمات الواي فاي اأو مقهى لالإنترنت اأو 
مطعم اأو ردهة فندق اأو غيرها من الحالت التي كان ل بدَّ فيها من تواجد 
ج�ضدي للعميل في موقع معين من اأجل توريد الخدمات، يعدُّ العميل على 

اأنه يقوم با�ضتهالك الخدمة وال�ضتفادة منها في ذلك الموقع.
يعدُّ العميل على اأنه يقوم با�ضتهالك الخدمة وال�ضتفادة منها في مكان   -3
الفقرة  في  ال��واردة  الأحكام  عليها  ت�ضري  ل  التي  الحالت  في  اإقامته، 

الثانية من هذه المادة.
اإقامة  مكان  تحديد  اأجل  من  التالية  الموؤ�ضرات  ا�ضتخدام  للمورد  يجوز   -4

العميل المعتاد لأغرا�ض الخدمات المذكورة في هذه المادة:
عنوان العميل لأغرا�ض اإر�ضال الفواتير. اأ- 

الح�ضاب الم�ضرفي الخا�ض بالعميل. ب- 
الت�ضالت  خدمة  ل�ضتقبال  العميل  ي�ضتخدمه  ال��ذي  الإنترنت  عنوان  ج- 

ال�ضلكية والال�ضلكية والخدمات الإلكترونية.
الرمز الدولي لل�ضريحة الإلكترونية التي ي�ضتخدمها العميل لتلقي خدمات  د- 

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية والخدمات الإلكترونية.
يتحدد مكان ال�ضتخدام الفعلي اأو ال�ضتفادة الفعلية من الخدمات وفقًا   -5
اأي  توؤثر  ولن  التوريد،  وقت  القائمة  الظروف  اأ�ضا�ض  على  المادة  لهذه 
تغييرات لحقة تطراأ على ا�ضتخدام الخدمة التي يتم تلقيها على تحديد 

مكان التوريد. 
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المدن الصناعية بالمملكة
أوُل مدينة صناعية أنشأت بالمملكة كانت المدينة الصناعية بالرياض، 

وأنشئت عام 1394 على مساحة تُقدر بنحو  500 ألف متر مربع.

التي  االقتصادية  املشروعات  أهــمِّ  من  الصناعّية  املــدن 
الدول بهدف تطوير القطاع الصناعي، وتوفري آالف من  تنشئها 
االستثمارات  وجذب  العاملة.  األيدي  واستيعاب  العمل،  فرص 
اخلارجية والداخلية لضخ تلك االستثمارات  يف عجلة االقتصاد 
احمللي ؛لذا حترص الدول على إنشاء املدن الصناعية وتوفري 
البنية التحتية املتطورة بتلك املدن واخلدمات. وتوفري شبكة 
من الطرق حتى يتسنى بيع املنتجات على املستوى احمللي 
تخصيص  يتمُّ  ما  ــادة  ع لــذا  الـــدويل.  املستوى  على  وكذلك 
من  مقربة  على  تقع  التي  للمناطق  الصناعية  املدن  أراضــي 
أم  احلديدية  السكك  أم  سريعة  طرق  كانت  سواء  النقل  مرافق 

املطارات أو املوانئ. 
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الهيئة السعودية للمدن الصناعية  استثمرت 
ومناطق التقنية خربات املرأة السعودية 

بإنشاء مدن خاصة للنساء وفق معايري عاملية 
وبنية حتتية متكاملة

واحة األحساء كانت أول مدينة صناعية 
نسائية أسست يف عام 2013 م
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الحد  بينها  ال�ضناعية، من  المدن  اإن�ضاء  وراء  تتحقق من  مزايا  وهناك عدة 
من الأثر البيئي لال�ضتخدامات ال�ضناعية. وتوفير ال�ضوابط البيئية، فالمناطُق 
ال�ضناعية  تحقق هذه المعايير بكلِّ حزم. حيث يتمُّ تخطيط المدن ال�ضناعّية 
بهدف القيام بوظائف محددة بدقة وكفاءة عالية مع الحر�ض على عدم الإ�ضرار 
ب�ضكٍل  ال�ضناعية  المدن  اإن�ضاء  يتمُّ  ل  حيث  حولها،  التي  المناطق  اأو  بالبيئة 
فمتطلبات  توّفرها،  من  بدَّ  ل  وعوامل  درا�ضات  على  الأمر  يعتمد  بل  ع�ضوائي 
اإن�ضاء المدن ال�ضناعية هي: الموقع، حيث يتمُّ درا�ضة الموقع من حيث م�ضاحته 
تحتاج  فالم�ضانُع  التحتية.  البنية  وكذلك  والمرافق،  الجغرافية،  وخ�ضائ�ضه 
لبنية تحتية قوية وكبيرة، والأمر الأهم ُبعدها عن مناطق التجمعات ال�ضكانية. 
وتوفر و�ضائل الموا�ضالت وو�ضائل النقل، اإذ لبدَّ من التاأكد من �ضهولة النقل 
من واإلى الم�ضانع، فبع�ض ال�ضناعات بحاجة لنقل خا�ض لمنتجاتها. كما اأنَّ 
من المعايير التي تو�ضع في الح�ضبان عند التفكير في تاأ�ضي�ض منطقة �ضناعية 

اإمكانية التو�ضع في الم�ضتقبل وتوفر المرافق.
ومن مزايا المدن ال�ضناعية، تخفي�ض ن�ضبة البطالة في المجتمعات من خالل 
توفير فر�ض العمل والحد من التلوث وال�ضو�ضاء في المدن، من خالل اإقامة 
المدن ال�ضناعية خارج حدودها. وتخفي�ض تكلفة ال�ضتثمار عن طريق تعاون 

الم�ضتثمرين في الم�ضاركة باإقامة بع�ض الخدمات الالزمة ل�ضتثماراتهم.
وهناك ثالثة م�ضتويات لل�ضناعات تراعى في اإن�ضاء المدن ال�ضناعية، وهي:

والمواد  الحربّية  المواد  و�ضناعة  البترول،  كتكرير  الثقيلة:  الصناعات 
الكيميائية، واأي�ضًا ال�ضناعات الهند�ضية من �ضيارات وطائرات وغيرها.

اأقّل  وهي  الغذائية،  والمواد  المطاط  ك�ضناعة  المتوسطة:  الصناعات 
خطورًة من ال�ضناعات الثقيلة.

الصناعات الخفيفة:  غالبًا لي�ض لها خطورٌة على البيئة كالمخابز وم�ضانع 
الحلوى وور�ض ال�ضيانة.

  
نشأة المدن الصناعية بالمملكة  

لقيام  التخطيط  في  العلمية  الأ�ضاليب  لأح��دث  المملكة  اتباع  من  انطالقًا 
نه�ضة �ضناعية على اأ�ض�ض علمية ثابتة ت�ضارك في اإنماء الدخل الوطني لخدمة 
الأجيال الم�ضتقبلية، فقد بداأت المملكة منذ بداأ العمل بخطط خم�ضية للتنمية 
عام 1390ه� بالهتمام بالتنمية ال�ضناعية، باعتبار ال�ضناعة م�ضدرًا اأ�ضا�ضيًا 

�ضناعية  مدن  في  الم�ضانع  توطين  بفكرة  وذلك  الوطني،  للدخل  وم�ضتدامًا 
ال�ضناعة  مقومات  كافة  فيها  تتوافر  متكاملة  �ضناعية  تجمعات  بمثابة  تكون 
من خدمات وتجهيزات اأ�ضا�ضية تراعى فيها �ضروط البيئة ومتطلبات ال�ضالمة، 
ب�ضكٍل  المملكة  مناطق  على  التنمية  وتوزيع  للمواطنين،  عمل  فر�ض  واإيجاد 

متوازٍن للحدِّ من الهجرة اإلى المناطق الرئي�ضة.
وجدة  الريا�ض  من  كلٍّ  في  �ضناعية  مدن  ثالث  اإن�ضاء  الأول��ى  النواة  وكانت 
والدمام، اإجمالي م�ضاحاتها ل يتعدى 1.4مليون م2 عام 1393ه�. وقد لقت 
مجال  في  الدخول  على  ال�ضعوديين  الم�ضتثمرين  ت�ضجيع  في  كبيرًا  نجاحًا 
ال�ضناعة، مما دفع الدولة اإلى التو�ضع في اإن�ضاء المدن ال�ضناعية ابتداًء من 
الخطة الخم�ضية الثانية للتنمية عام 1395ه�/1400ه� والخطط التالية، حتى 
بلغ عدد المدن ال�ضناعية في نهاية الخطة الخم�ضية ال�ضابعة 1420/1425ه� 
وجدة،  و2،   1 الريا�ض  كلٍّ من  في  المملكة  مناطق  في  �ضناعية  مدينة   )14(
المنورة،  والمدينة  والأح�����ض��اء،  والق�ضيم،  المكرمة،  ومكة  و2،   1 وال��دم��ام 

وع�ضير، والجوف، وتبوك، وحائل، ونجران.
التقنية )مدن(  ومناطق  ال�ضناعية  للمدن  ال�ضعودية  الهيئة  تاأ�ض�ضت  اأن  وبعد 
الموقر  الوزراء  قرار مجل�ض  بموجب  القائمة  ال�ضناعية  المدن  واأ�ضرفت على 
المتزايدة  الطلبات  تلبية  اإل��ى  �ضعت  27/08/1422ه����،  وتاريخ   )235( رقم 
على الأرا�ضي ال�ضناعية، فقامت خالل عام 2009 بتو�ضعة المدن ال�ضناعية 
القائمة في كلٍّ من الدمام 2، المدينة المنورة. الريا�ض 2. كما اأن�ضاأت وو�ضعت 
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منذ عام 1390هـ  بدأت اململكة باالهتمام 
بالتنمية الصناعية لتصبح مصدًرا أساسًيا 

ومستداًما للدخل الوطني
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عددًا من المدن خالل عام 2009م - 2013م: 
على  والعمل  م2(،  مليون   8( ب�ضدير  الأول��ى  المرحلة  تطوير  من  النتهاء   -

المرحلة الثانية.
على  والعمل  م2(،  مليون   5( بالخرج  الأول��ى  المرحلة  تطوير  من  النتهاء   -

المرحلة الثانية.
جدة 2 )8 مليون م2(.  -

جازان )مليون م2(.  -

عرعر )مليون م2( .  -
الريا�ض 3.  -

الزلفي.  -
الدمام الثالثة.  -

ويجري العمل على تطوير عدد من المدن الجديدة وهي:الباحة. جدة 3. جدة 
4.الأح�ضاء 2. القريات.

ومن أبرز المدن الصناعية بالمملكة : 
المدينة الصناعية األولى بالرياض 

اأن�ضاأت عام 1394 / 1973 على  اأول مدينة  تعدُّ المدينة ال�ضناعية بالريا�ض 
م�ضاحة ُتقدر ب 500 األف وتقع في حي الملز اأحد الأحياء ال�ضتراتيجية القريبة 
من و�ضط الريا�ض وقريبة من مطار الملك خالد والميناء الجاف اإ�ضافًة اإلى 
مرور �ضكة الحديد منها. وتعدُّ ميزة لها كونها اأقل تكلفة، وتتميز باكتمال البنية 
التحتية مع توفر جميع الخدمات مثل خدمات الت�ضالت وال�ضرف ال�ضحي 
منتجًا  65 م�ضنًعا  ت�ضم  المحورية حيث  الطرق  و�ضبكة  الم�ضاندة  والخدمات 
المعدنية  وال�ضناعات  الكهربائية  ال�ضناعات  اأهمها  من  المجالت  بمختلف 

والخ�ضبية وال�ضناعات البال�ضتيكية.

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
اأُن�ضئت المدينة ال�ضناعية الثانية في الريا�ض عام 1396ه� / 1976م، كثاني 
 19 الإجمالية  م�ضاحتها  وتبلغ  مدن،  عليها  ُت�ضرف  بالريا�ض  �ضناعية  مدينة 
 12 بعد  وعلى  الخرج،  طريق  على  الريا�ض  مدينة  جنوب  وتقع  م"،  مليون 
اأربع مراحل بما  كيلو متر عن الدائري الجنوبي. وقد تمَّ تطوير المدينة على 
يواكب النمو الم�ضطرد في الطلب على الأرا�ضي ال�ضناعية بالمنطقة. وتتوفر 
المتكاملة  الخدمات  من  منظومة  بالريا�ض  الثانية  ال�ضناعية  المدينة  في 
مثل: �ضبكات الطرق، خدمات الكهرباء، خدمات الت�ضالت، خدمات المياه، 
وتمتاز  والتجارية.  الخدمية  المرافق  الكثير من  ال�ضكنية، وغيرها  المجمعات 
ل  ي�ضهِّ مما  ال�ضريعة  المحورية  الطرق  من  �ضبكة  بوجود  ال�ضناعية  المدينة 
مختلف  في  منتجًا،  م�ضنعًا   1077 ال�ضناعية  المدينة  وت�ضمُّ  اإليها.  الو�ضول 

الأن�ضطة ال�ضناعية، منها م�ضانع عالمية متخ�ض�ضة، ومحلية رائدة.

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض 
الهيئة  بين  ال�ضراكة  ثمرة  باكورة  بالريا�ض  الثالثة  ال�ضناعية  المدينة  ُتمثل 

المملكة،  في  ال�ضجون  وم�ضلحة  التقنية  ومناطق  ال�ضناعية  للمدن  ال�ضعودية 
وُتعدُّ الأولى من نوعها على الم�ضتوى العربي التي ُتن�ضاأ لتاأهيل وتدريب النزلء 
مهنيًا واجتماعيًا ف��ي مركز لحا�ضنات الأعمال ليعودوا اأفرادًا نافعين لمجتمعهم 
ووطنهم، مع �ضقلهم بالخبرات الالزمة التي تعينهم على تحمل اأعباء الحياة 
بعد انق�ضاء فترة محكوميتهم. وتمتاز المدينة ال�ضناعية الثالثة بالريا�ض التي 
اأن�ضئت بجوار اإ�ضالحية الحائر بجنوب الريا�ض عام 1431ه� )2010م(، على 
ر بمليون م2، بتوفر الخدمات الأ�ضا�ضية التي ت�ضمل: �ضبكات الطرق،  م�ضاحة ُتقَدّ
اإحدى  الثالثة بالريا�ض  الكهرباء، الأمن ال�ضناعي، وغ�يرها. وُتعدُّ ال�ضناعية 
المدن المكتملة التطوير، وتمَّ البدء في تخ�ضي�ض اأرا�ضيها خالل عام 2015م، 
تاأجيرها بالكامل خالل فترة وجيزة لمميزاتها الفريدة، لقربها  ومن المتوقع 
من مدينة الريا�ض، وانخفا�ض تكلفة الأيدي العاملة التي �ضتوفرها الإ�ضالحية. 

وت�ضمُّ المدينة ال�ضناعية 13 م�ضنعًا منتجًا في عدد من الن�ضاطات.

المدينة الصناعية األولى بجدة 
1971م،   / 1393ه���  عام  جدة  مدينة  في  الأول��ى  ال�ضناعية  المدينة  اأن�ضئت 
ال�ضناعية  وتمتاز    ." م  مليون   12 اإلى  م�ضاحتها  و�ضلت  حتى  تطويرها  وتمَّ 
الأولى بجدة بتوّفر مختلف المرافق ال�ضرورية والوحدات ال�ضكنية والت�ضهيالت 
والخدمات الم�ضاندة واللوج�ضتية فيها، اإلى جانب ا�ضتراتيجية موقعها وقربها 
من و�ضط مدينة جدة والميناء الإ�ضالمي الذي ُيعدُّ الميناء الأكبر في المملكة، 
مما اأك�ضبها اأهمية خا�ضة ومزايا جاذبة للم�ضتثمرين والم�ضروعات ال�ضناعية 
وقائم  منتج  بين  م�ضنًعا   1071 عددها  اإجمالي  بلغ  التي  والعالمية،  المحلية 

وتحت التاأ�ضي�ض.

المدينة الصناعية الثانية بجدة 
 2009 1429ه���/  عام  اإن�ضائها  منذ  بجدة  الثانية  ال�ضناعية  المدينة  �ضهدت 
الأرا�ضي  على  الطلب  في  الم�ضطردة  الزيادة  لمواكبة  وذلك  �ضريًعا  تطوًرا  م 
المدينة  يبعد عن جنوب  لتحتل بذلك موقًعا متمّيًزا  المنطقة،  ال�ضناعية في 
ال�ضناعية الأولى بجدة نحو 35 كم بين طريقين رئي�ضيين وبالقرب من ميناء 
م""  ماليين   8 الثانية  ال�ضناعية  المدينة  م�ضاحة  وتبلغ  الإ�ضالمي.  جدة 
المياه والكهرباء  الأ�ضا�ضية من الطرق، وخدمات  وتتوفر فيها كافة الخدمات 
منتٍج  بين  ما  م�ضنعًا   236 المدينة  وت�ضم  ال�ضناعي.  والأم��ن  والت�ضالت، 

وقائٍم وتحت الإن�ضاء والتاأ�ضي�ض في مختلف المجالت ال�ضناعية.
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المدن الصناعية الخاصة
ومن المدن الصناعية الخاصة:

م2   984،551 اإلى  م�ضاحتها  ت�ضل  والتي  الخا�ضة  ال�ضناعية  العبيكان  مدينة 
.واأن�ضئت عام 1425ه� الموافق 2005م بموجب رخ�ضة رقم 1/خ �ض بمدينة 

الريا�ض بجانب المدينة ال�ضناعية الثانية بالريا�ض. 
الموافق  1426ه���  عام  مدينة  اأن�ضئت  الخا�ضة،  ال�ضناعية  العجيمي  ومدينة 
المدينة  بجانب  ال��ري��ا���ض  بمدينة  ���ض  2/خ  رق��م  رخ�ضة  بموجب  2006م 

ال�ضناعية الثانية بالريا�ض. وت�ضل م�ضاحتها اإلى 3،923،141 م2.
واأن�ضئت  م2.   7،009،311 م�ضاحتها  تبلغ  الخا�ضة،  ال�ضناعية  الفنار  ومدينة 
الريا�ض  بمدينة  الموافق 2007م بموجب رخ�ضة رقم 5/خ �ض  عام 1427ه� 
الأولى  المرحلة  مرحلتين،  على  بالريا�ض  الثانية  ال�ضناعية  المدينة  بجانب 

بم�ضاحة 500 األف متر مربع، والمرحلة الثانية بم�ضاحة 175 األف متر مربع.
ومجمع رابغ لتقنية البال�ضتيك الخا�ضة الذي ت�ضل م�ضاحته 2،400،700 م2، 
واأن�ضىء عام 1431ه� الموافق 2010م بموجب رخ�ضة رقم 6/خ �ض بمحافظة 

رابغ.
ومدينة البوابة ال�ضناعية الخا�ضة التي اأن�ضئت عام 1427ه� الموافق 2007م 
ال�ضناعية  المدينة  بجانب  الريا�ض  بمدينة  �ض  5/خ  رقم  رخ�ضة  بموجب 
الثانية بالريا�ض على مرحلتين، المرحلة الأولى بم�ضاحة 500 األف متر مربع، 
والمرحلة الثانية بم�ضاحة 175 األف متر مربع. وت�ضل م�ضاحتها الإجمالية اإلى 

7،009،311 م2.

مدن صناعية نسائية 
التقنية )مدن( خبرات  ا�ضتثمرت الهيئة ال�ضعودية للمدن ال�ضناعية ومناطق 
وتوظيف  البطالة  على  للق�ضاء  ال�ضناعة  مجال  في  وخا�ضة  ال�ضعودية  المراأة 
اأو مديرات اأعمال من المهتمات  هذه الطاقات �ضواء كعامالت اأم م�ضتثمرات 
اأرا�ض  بتخ�ضي�ض  ال��وزراء  مجل�ض  قرار  واأت��اح  والت�ضنيع.  ال�ضناعة  بمجال 
با�ضتثمار  ال�ضكانية  التجمعات  داخل  العمل  من  المراأة  لتمكين  المدن  داخل 
الخبرات الن�ضائية، وُكلفت )مدن( باإن�ضاء تلك المدن الخا�ضة بالن�ضاء، وقد 
بداأت )مدن( في تنفيذها وفق معايير عالمية وبنية تحتية متكاملة وخدمات 
ي�ضاعدها  ما  كل  لتوفير  اإ�ضافًة  ال�ضعودية؛  المراأة  احتياجات  تلبي  وت�ضاميم 
الأطفال  وح�ضانات  النقل  و�ضائل  مجال  في  ول�ضيما  والإنتاجية  العمل  على 
ومعاهد التدريب والتاأهيل. وبداأت )مدن( في تنفيذ واحة الأح�ضاء عام 2013 
م، بالإ�ضافة اإلى عدد من الواحات القائم العمل عليها، بالإ�ضافة اإلى الواحات 

المخطط اإن�ضاوؤها في كلٍّ من جدة والق�ضيم والجوف وينبع.  

واحة مدن باألحساء - المساحة: ٥43,431 م2
من  وُتعدُّ  بالأح�ضاء  واحاتها  اأول  تاأ�ضي�ض  في  )مدن(  بداأت  م   2013 عام  في 
تتنا�ضب  تامة  وبخ�ضو�ضية  اآمنة  بيئة  في  المراأة  لعمل  المهياأة  واحاتها  اأهمِّ 
بم�ضاحة  الهفوف  مدينة  جنوب  تقع  حيث  ال�ضعودية،  المراأة  خ�ضو�ضية  مع 
اإجمالية تبلغ 543،431 األف م 2 طورت بالكامل. وتعدُّ حا�ضنة لجميع الم�ضاريع 

ال�ضناعية الن�ضائية. وخالل عامّي2014 م و2015م تمَّ تطوير البنية التحتية 
اأولى  كمرحلة  20 م�ضنًعا جاهًزا  بناء  ذلك  بعد  وتمَّ  عالمية،  وجودة  بمعايير 
من  الت�ضنيع  بمجال  والمهتمات  الأع��م��ال  ورائ���دات  الم�ضتثمرات  لتمكين 
ال�ضتثمار في اأكثر من 10 ن�ضاطات منّوعة، مثل: ال�ضناعات الغذائية و�ضناعة 
الم�ضاريع  من  وغيرها  الطبية  والم�ضتلزمات  والتمر  والحلويات  ال�ضكولتة 

الخفيفة وال�ضديقة للبيئة. 

واحة مدن بجدة - المساحة: ٥,000,000 م2
تعدُّ واحة )مدن( بجدة اأحدث مدن جدة ال�ضناعية، حيث تاأ�ض�ضت عام 1433 
ر منها حتى الآن م�ضاحة  ه /2012 م على م�ضاحة تبلغ نحو 5  ماليين م 2 طوِّ
�ضرق  �ضمال  ع�ضفان  طريق  خ��الل  من  ليها  اإ الو�ضول  ويمكن   ،2 م  مليون   2
المدينة  وتعدُّ  الدولي.  الملك عبدالعزيز  بالقرب من مطار  وتقع  مدينة جدة 
ناعات  اأول مدينة �ضناعية للن�ضاء في جدة بمجال ال�ضناعات الخفيفة كال�ضّ
الطبية وال�ضناعات المتطورة ذات التقنية العالية. واأن�ضئت المدينة ان�ضجاًما 
مع ا�ضتراتيجية الدولة في توفير فر�ض العمل للكفاءات الن�ضائية القادرة �ضعًيا 

اإلى تحقيق الأهداف التنموية �ضمن بيئة ا�ضتثمارية مالئمة. 

واحدة مدن بالقصيم - المساحة: 1,000,000 م2
تقع واحة )مدن( بالق�ضيم في الجزء الجنوبي من مدينة بريدة في منطقة 
 1،000،000 الواحة  م�ضاحة  تبلغ  عبدالعزيز.  الملك  طريق  على  الق�ضيم 
للمنطقة   %4 و  الخفيفة  ناعات  ال�ض لمنطقة   %  34 بن�ضبة  موزعة  تقريبًا   2 م 
والم�ضطحات  والخدمات  للطرق   %  55 و  تجارية  منطقة   %7 و  اللوج�ضتية 

الخ�ضراء. 

واحة مدن بالجوف - المساحة: 3,000,000 م2
تقع واحة )مدن( بالجوف �ضمال المملكة على بعد 40 كم من محافظة �ضكاكا 
ونحو 11 كم عن المطار، حيث يبلغ اإجمالي م�ضاحتها 3 ماليين م. وتمَّ تطوير 
م�ضاحة 970 األف م " منذ تاأ�ضي�ضها عام 1423 ه /2003 م. وتتميز المدينة 
والحدود  الزراعية  المناطق  من  قربها  وخ�ضو�ضًا  تراتيجي  �ض ال بموقعها 
الأردنية، عالوًة على توّفر الخدمات ال�ضرورية من �ضبكات الطرق والكهرباء 
الن�ضاط  لتنمية  مالئمة  ا�ضتثمارية  كمنطقة  يوؤهلها  ما  لمدينة،  ا في  وغيرها 

التجاري ال�ضناعي وخا�ضة ال�ضناعات الغذائية. 

واحة مدن ينبع - المساحة: ٥00,٥44 م2
كم   25 وتبعد  )م��دن(،  واح��ة  تقع  ينبع  مدينة  و�ضط  �ضمال  كم   9 بعد  على    
على  الإقليمي  ينبع  مطار  من  ال�ضمالي  الحد  على  ال�ضناعية  ع  ب ن ي مدينة  عن 
و  الخفيفة  ال�ضناعات  لمنطقة  بن�ضبة 31 %  2 موزعة  م�ضاحة 500،544 كم 
17 % للمناطق التجارية واللوج�ضتية و 52 % للطرق والخدمات والم�ضطحات 

الخ�ضراء. 
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القانون
يعدُّ القانون اأحد الأ�سا�سيات التي ترتبُط بوجوِد المجتمع فهو 
والتزاماتــه،حيث  اأي �سخ�ص  على تحديِد حقوق  يعمـل  الذي 
من  كلِّ  على  الحكومـة  قبل  من  تطبيقـه  وكيفية  الجزاء  ي�سع 
العلوِم  من  والقانون علٌم  و�سعت.  التي  القواعد  يخالف 
اأعماله  نظائره،  الإن�سان و�سلوكه مع  الجتماعية، مو�سوعه 
وردود اأفعاله، وهذا مو�سوٌع �سخٌم، متغير الم�سمون، غير 
معروف على وجِه التحديد وي�سعب عر�سه بدقة ينظمها كل 
نظاٍم  من  للمجتمع  لبدَّ  كان  لذا  وم�سيئته،  رغبته  وفق  فرد 
المجتمع.  في  الأمان  ويفر�ص  النا�ص  بين  العالقات  يحكم 
مح�ص  اجتماعًيا  علًما  باعتباره  كثيرة  مباحث  وللقانون 

بالدرجة الأولى :

تعريف القانون:
القانون في مجمله هو مجموعٌة من القواعد التي تحكم وتنظم 
والتي  م�سالحهم  بين  وتوفُق  الجماعِة،  في  الأفراد  �سلوك 

يفر�ص على مخالفها جزاء توقعه ال�سلطُة العامة.

فروع القانون: 
ينق�سم القانون اإلى فرعين رئي�سين هما: 

القانون الخا�ص.   •
القانون العام.   •

القانون الخاص وفروعه :
تعريف القانون الخا�ص:

تعريف القانون الخا�ص: هو مجموعُة الحقوق المنظمة لعالقات 
بع�سا.  بع�سهم  مع  ومعنويين  طبيعيين  اأ�سخا�ص  من  الأفراد 
وفي هذا المجال ل تتدخل الدولة، كما هو معروف، اإلَّ ب�سخ�ص 

الم�سرع فقط، ولي�ص ب�سفة الموؤ�س�سة التقليدية.
التي  واللتزامات  الحقوق  تنظيم  على  الخا�ص  القانون  يعمل 
كما  المجتمع،  اأفراد  بين  الموجودة  للعالقات  نتيجة  وجدت 
�سخ�ص  لكلِّ  القانونية  والواجبات  الحقوق  تحديِد  على  يعمل 
بجميع اأنواع الأن�سطة التي تربطهم مع بع�سهم بع�سا، ومن 
النقود،  من  والقترا�ص  الإقرا�ص  عمليات  مثاًل  الأن�سطة  هذه 
اإلى  وينق�سم  العمل....الخ،  عقود  توقيع  اأو  المنازل  و�سراء 
قانوٍن مدني، وقانون تجاري، وقانون بحري وجوي وقانون 

عمل وقانون دولي )خا�ص( الخ..

القانون العام وفروعه:
تعريف القانـون العام:

تعريف القانون العام : وهو مجموعُة قواعد المنظمة للعالقات 
التي تكون الدولة باعتبارها �ساحبة �سيادة طرًفا فيها.

الدولة  وعالقات  موؤ�س�ساتها  مع  الدولة  عالقات  تنظم  والتي 
واأ�سخا�ص  طبيعيين  اأ�سخا�ص  من  الأفراد  مع  وموؤ�س�ساتها 
بين  واللتزامات  بالحقوق  العام  القانون  ويهتمُّ  معنويين، 
وينق�سم  المجتمع.  في  ومواطنين  اأع�ساء  باعتبارهم  النا�ص 
القانون  ومنها  داخلي،  وقانون  عام،  دولي  قانون  اإلى 
والقانون  الإداري  والقانون  الجنائي  والقانون  الد�ستوري 

المالي الخ........ 
والقانون هو من اأهمِّ الأمور في حياة المجتمعات، كما اأنه من 
خالله يمكن تحديد حقوق الأ�سخا�ص وواجباتهم، بالإ�سافة 
تطبيقها،  العقوبات وكيفية  يقوُم على و�سع  القانوَن  اأنَّ  اإلى 
اأنَّ  كما  المحددة،  القوانين  يخالف  من  كلِّ  على  ذلك  ويكون 
القانوَن عرف عند البع�ص باأنه عبارٌة عن مجموعٍة من الأ�س�ِص 
اأنَّ  كما  المجتمع،  تنظيم  على  تقوم  التي  والأمور  والقواعد 
القوانين يمكن اأن تتغيَر مع الزمِن ومع التطورات التي تحدث 
وحقوق  واجبات  ولديها  قانونها  لديها  دولة  فكل  الدول  في 
ال�سلطُة  فتقوم  وحقوق  واجبات  اأي�سًا  الدولة  اأفراد  وعلى 
اأي  الحكومة  جانب  ينا�سب  بما  القانون  بتعديِل  الت�سريعية 
وتعاون  تجان�ص  هناك  يكون  بحيث  ال�سعب  وجانب  الدولة 
المجتمع  تطويِر  بهدف  وذلك   ، الطرفين  كال  من  وقبول 

والدولة والحفاظ على الأمِن وال�ستقراِر .
تنظيِم  على  يعمل  لأنه  المجتمع؛  ين�ساأ  عندما  القانون  -ين�ساأ 
هما  فرعين  من  ويتكون  والمجتمع،  الأفراد  بين  العالقة 
فروٍع  على  منهما  كل  يحتوي  الذي  والعام  الخا�ص  القانون 

عدة.

المعيار بين القانون العام والقانون الخاص 
والقانون  العام  القانون  بين  التفرقة  يقيم  ثالث  معياٌر  هناك 
الخا�ص على اأ�سا�ِص �سفة الأ�سخا�ص اأطراف العالقة القانونية 
اإذا  فتكون القواعد القانونية داخلة في نطاق القانون العام، 
كانت الدولة طرًفا في العالقة ب�سفتها دولًة، وتكون القواعُد 
اإذا كانت العالقُة  القانون الخا�ص  القانونية داخلًة في نطاِق 
التي تنظمها قائمة بين اأفراد اأو بين فرد ودولة دون اأن يكون 

ت�سرفها باعتبارها دولًة بل باعتبارها �سخ�سًا عادًيا. 

إعداد/ بسام بن عبدالرحمن العمار

البدَّ للمجتمع من نظاٍم يحكم العالقات بني الناس ويفرض األمان يف اجملتمع
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للمواطن  المعي�سة  ظروف  تح�سين  بجانب  المملكة  اعتنت  عقود  مدى  على 
من  مجموعة  اأ�سعار  دعم  اأهمها  من  لعل  الإجراءات،  من  مجموعة  خالل  من 
ال�سلع والخدمات، اإ�سافًة اإلى دعم اأ�سعار الوقود والكهرباء والمياه وغيرها، 
محلًيا  اأ�سعاره  ودعم  النفط،  قطاع  في  عالمًيا  الأهم  تعدُّ  المملكة  اأنَّ  باعتبار 
عليهم  المعي�سة  تكلفة  من  ويخفف  للمجتمع،  المعي�سية  الظروف  من  يح�سن 
دولة  لكلِّ  اأنَّ  باعتبار  الدول؛  بع�ص  عليها  تعمل  التي  ال�سيا�سات  اإحدى  وهي 
�سيا�ستها الخا�سة في تح�سين البيئة العامة للمعي�سة في المجتمع، ومع تطور 
المجتمعات وزيادة اأ�سكال احتياجاتها ووجود و�سائل اأكثر كفاءة في تح�سين 
كفاءة  اأكثر  تكون  اأن  يمكن  الدعم  �سيا�سة  تغيير  اأنَّ  نجد  المعي�سية  الظروف 
ومنفعة للمواطن، وتعزز من كفاءة القت�ساد وتحقيق الأهداف من الخطوات 
المتخذة لالقت�ساد الوطني ب�سكٍل اأكثر دقة. المالحظ اليوم اأنَّ الدعَم لأ�سعار 
والخدمات،  ال�سلع  من  لمجموعة  عاًما  جاء  اأنه  نجد  الحالي  بو�سعه  الوقود 
وفي مثل هذه الحال فاإنَّ ما ي�سل اإلى الفئة الم�ستهدفة من الدعم اأقل بكثير 
من حجم الدعم،ما يوؤدي اإلى اأمرين الأول هو اأنَّ هذا يكون فيه تكلفة كبيرة 
بالدعم  الم�ستهدفة  الفئة  يمنع  قد  اأنه  الثاني  والأمر  الوطني،  القت�ساد  على 
من الح�سول على كامل ما ت�ستحقه ب�سبب التكلفة العالية خا�سة عندما نعلم 
فئات  اإلى  يذهب  واآخر  التجاري  القطاع  اإلى  يذهب  الدعم  هذا  من  جزًءا  اأنَّ 

تحرير أسعار الطاقة
وتطوير منظومة الدعم

تطوير  اأهمية  تاأتي  وهنا  المالية،  المالءة  اأو  المواطنة  باعتبار  م�ستحقة  غير 
هذا البرنامج؛ اإذ اأن و�سول الدعم اإلى م�ستحقه يمكن اأن يعظم الم�سلحة له 
والبعيد  المتو�سط  المدى  للم�ستحق والمواطنين على  الدعم  ويزيد من حجم 
تخدم  التي  التحتية  البنى  برامج  تنفيذ  على  المالية  الوفرة  اإنفاق  خالل  من 
مجموع المجتمع اإ�سافة اإلى الخدمات ال�سحية والتعليمية؛ وهذا �سيوؤدي اإلى 
تح�سين الظروف المعي�سية للفئات محدودة الدخل. البرنامج الذي تمَّ الإعالن 
تعرفة  وزيادة  الطاقة  اأ�سعار  تحرير  عن  الم�ستحق  المواطن  لتعوي�ص  عنه 
بع�ص الخدمات هو برنامج ح�ساب المواطن، وتتميز هذه الآلية باأنها اإ�سافة 
والخدمات  ال�سلع  بع�ص  اأ�سعار  ارتفاع  تكلفة  عن  المواطن  تعو�ص  اأنها  اإلى 
اإنَّ  الإنفاق، حيث  اأكثر كفاءة في  اإدارة  لديه  باأن تكون  للمواطن  اأنها ت�سمح 
اأن يوفر منه من خالل اتخاذ مجموعة  و�سول الدعم له نقدًيا هذا يمكنه من 
لكفاءة  ال�سعودي  المركز  به  يقوم  الذي  العمل  ا مع  الإجراءات خ�سو�سً من 
الطاقة الذي ين�سر مجموعة من المعلومات والبرامج التوعوية التي يمكن من 

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

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

دعم أسعار الوقود والكهرباء واملياه حتسن 
من الظروف املعيشية للمجتمع وتخفف من 

تكلفة املعيشة.

تغيري سياسة الدعم ميكن أن تكون أكرث كفاءة 
ومنفعة للمواطن وتعزز من كفاءة االقتصاد.

إنفاق الوفرة املالية على تنفيذ برامج البنى 
التحتية واخلدمات الصحية والتعليمية تخدم 

اجملتمع.

برنامج حساب املواطن يعوض املواطن عن تكلفة ارتفاع أسعار بعض السلع 
واخلدمات ويسمح للمواطن بأن تكون لديه إدارة أكرث كفاءة يف اإلنفاق

44

مقال

العدد )٥4( - محرم 143٩هـ



خاللها اأن يوفر المواطن من تكلفة الخدمات، وفي هذه الحال يمكن اأن تتحقق 
اإلى  اإ�سافًة  للمواطن  المعي�سية  الظروف  تح�سين  الأولى  م�سلحتان  للوطن 
ا مع حجم ال�ستهالك الكبير للطاقة  تخفيف ال�سغط على الخدمات خ�سو�سً
التحولت  من  الرغم  على  اأ�سعارها.  تدني  اأ�سبابه  اأحد  يكون  اأن  يمكن  الذي 
التي �ستطراأ على اأ�سعار الطاقة اإلَّ اأنَّ هذا قد يكون له اأثر كبير في م�ستقبل 
تعاطي المواطن مع م�سادر الطاقة، حيث اإنَّ العجلَة تتقدم في ال�ستفادة من 
ا  م�سادر الطاقة النظيفة، والجهود كبيرة في هذا المجال في المملكة خ�سو�سً
الطاقة ال�سم�سية، ومثل هذه الإجراءات يمكن اأن يكون لها اأثر لال�ستثمار فيها 
على  الم�ساريع  هذه  تكلفة  من  يخف�ص  اأن  يمكن  محلًيا  كافية  �سوق  لوجود 
بو�سعها  الطاقة  اأ�سعار  كانت  ما  اإذا  يتمَّ  اأن  يمكن  ل  وهذا  الأفراد،  م�ستوى 
ل  المتدنية  الأ�سعاَر  فاإنَّ  المركبات  ا�ستخدام  م�ستوى  على  اأنه  كما  الحالي 
ت�سجع على ال�ستخدام الأمثل لوقود المركبات اأو اتخاذ القرار المنا�سب عند 
�سراء ال�سيارة اأو تغيير جزء من قطعها، ف�سوق المركبات اليوم يوجد به كثير 
من ال�سيارات التي ت�ستهلك الوقود ب�سورة اأقل، كما اأنَّ ال�سوَق العالمية توجد 
بها �سيارات كهربائية، وهذه الخيارات �سيهتم بها الم�ستهلك في حال كانت 

اأ�سعار الوقود مرتفعة بالن�سبة له، وهذا ما جعل كثيًرا من ال�سركات ت�ستثمر 
فيها حالًيا لزيادة الطلب عالمًيا ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الوقود.

من  بدًل  المواطن  ح�ساب  خالل  من  الدعم  طريقة  في  التحول  م�ساألَة  اإنَّ 
ب�سورة  الدعم  اإي�سال  في  اأثر  له  �سيكون  والخدمات  ال�سلع  اأ�سعار  دعم 
لهذا  الم�ستحق  غير  ي�ساركه  اأن  دون  كاملة  وب�سورة  للم�ستحق  مبا�سرة 
�سواء من  الوقود  تكلفة  بتخفي�ص  الخا�سة  الم�ساريع  يدعم  اأنه  كما  الدعم، 
خالل ال�ستخدام الأكثر ر�سًدا للوقود والطاقة، اأو من خالل  ا�ستبدال طرق 
ال�ستخدام التقليدية للطاقة اإلى الأ�ساليب المتقدمة التي تعتمد على الطاقة 

النظيفة اأو الكهربائية. 
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هل يؤخذ بالبيانات 
الصحفية في تقدير 

رأسمال المكلفين؟

اللجنة  1431/12/30هـــ اجتمعت  االثنني املوافق  يوم  يف 
رقم  الـــوزراء  جملس  بقرار  املشكلة  الضريبية  االستئنافية 
معايل  بخطاب  واملكلفة  ـــ  ــ 1426/7/24ه وتاريخ   )196(
القاضي  ـــ  1426/8/6ه وتاريخ   )7835/1( رقم  املالية  وزير 
والهيئة على  اللجنة يف نظر اعرتاضات املكلفني  باستمرار 
يف  للنظر  وذلك  االبتدائية،  الزكوية  االعــرتاض  جلان  قــرارات 
االعرتاض  جلنة  قرار  على  )املكلف(  من   املقدم  االستئناف 
االبتدائية الزكوية الضريبية األوىل بجدة  بشأن الربط الزكوي 
على  )الهيئة(  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  أجرته  الــذي 

املكلف لعامي 1425هـ و1426هـ . 

قضية زكوية
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يتمُّ  احتساب الوعاء الزكوي أو الضريبي 
بناًء على إقرار املكلف.

املكلف مل يزود الهيئة مبعلومات 
تفصيلية عن رأسماله وإيراداته مبوجب 

مستندات موثقة.

وقد قامت اللجنة بدرا�ضة القرار البتدائي الم�ضتاأنف، وما جاء بمذكرة 
ال�ضتئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تمَّ تقديمه من م�ضتندات، 

في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�ضارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
بجدة  الأولى  ال�ضريبية  الزكوية  البتدائية  العترا�ض  لجنة  اأخطرت 
)238/�ض.ج/1(  رقم  الخطاب  بموجب  قرارها.  من  بن�ضخة  المكلف 
هذه  لدى  وقيد  ا�ضتئنافه  المكلف  م  وقدَّ /1428ه�   11/17 وتاريخ  
ا�ضتئنافه  م مع  ، وقدَّ اللجنة بالقيد رقم 3/432 وتاريخ 1429/1/17ه� 
)34/�ض/م(  رقم  المكرمة  مكة  منطقة  بريد  اإدارة  خطاب  من  �ضورة 
بتاريخ  كان  القرار  لهذا  ا�ضتالمه  اأنَّ  يفيد  الذي  وتاريخ 1429/1/14ه� 
ال�ضتئناف  يكون  وبذلك  بنكيًا،  �ضمانًا  م  قدَّ كما   ، 1428/12/19ه� 
�ضفة  لتقديمه من ذي  ال�ضكلية  الناحية  من  مقبوًل  المكلف  من  م  المقدَّ

خالل المهلة النظامية، م�ضتوفيًا ال�ضروط المن�ضو�ص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية
يخ�ض  فيما  الهيئة  بتاأييد  منه  )ثانيًا/1(  البند  في  اللجنة  قرار  ق�ضى 

راأ�ض المال المقدر للمكلف لعامي 1425ه� و1426ه�. 
ربطها  باإعادة  الهيئة  مطالبًا  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ضتاأنف 
اأنَّ  وذلك  1424ه�   عام  ربط  على  قيا�ضًا  و1426ه�  1425ه�  للعامين 
الأ�ضا�ض الذي بناًء عليه تقدير الهيئة لراأ�ض المال غير �ضحيح ول يتفق 
مع الواقع؛ لأن البيانات التي اأخذتها الهيئة من اإحدى ال�ضحف المحلية 
كما  فيها،   ومبالغ  �ضحيحة  غير  المال  راأ�ض  لتقدير  اأ�ضا�ضًا  واعتبرتها 
تو�ضل  التي  وال�ضتنتاجات  الهيئة  به  قامت  الذي  الميداني  الفح�َض  اأنَّ 
اأنَّ  ال�ضليم ذلك  والمنطق  التجارة  لمبادئ  الفح�ض مخالفة  فريق  اإليها 
تمثل  التي  المال  راأ�ض  ا�ضترداد  فترَة  اأنَّ  �ضيجد  الهيئة  المتاأمَل في ربط 
بلغت في عام 1425ه� 1.5  المال  راأ�ض  اإلى  العام من�ضوبًا  اأرباح  �ضافي 

حيادية  عدم  يوؤكد  بما  مرة   16.5 اإلى  1426ه�  عام  في  وقفزت  مرة 
الميداني   الفح�ض  فريق  اإليه  تو�ضل  الذي  الراأي  ومنطقية  ومو�ضوعية 
يرف�ض  اأنه  المكلف  اأفاد  الهيئة  بها  ا�ضت�ضهدت  التي  الأ�ضانيد  على  وردًا 
فكرَة جعل ما يرد في ال�ضحف م�ضتندًا يحتج به على الغير، نظرًا لما يرد 
ى بالإثارة ال�ضحفية. وهذا  في هذه ال�ضحف من مبالغة لإحداث ما ي�ضمَّ
اأحد الأدلة في اأنَّ الهيئة ول�ضبب غير معروف بداأت تبحث عما يمكن اأن 
ي�ضاعَف مبلغ الزكاة الم�ضتحقة على المكلف حتى لو كان بدون وجه حق 
كما ح�ضل،  بل اإن كاتب المقال ا�ضتمر في مثل هذه المبالغات بقوله اأنَّ 
لدينا في اأحد المنتزهات اأطول لعبة توبقان في العالم ! اإنَّ الهيئَة وهي 
ت�ضت�ضهد بمثل هذا المقال مجتزئة منه ما رغبت في جعله ذريعة لتتمكن 
من اإعادة تقدير راأ�ض المال لتو�ضح بجالء اأنَّ هذا المقال اإنما كان حجة 
للقيام بما قامت به، واإلَّ فاإنَّ النيَة كانت مبيتة لم�ضايقتنا والإ�ضرار بنا 
واإلَّ فكيف للهيئة وهي تقراأ مثل هذه المبالغات في المقال، اأن تتخذ منه 
باإعادة  وتقوم  المجموعة،  مال  راأ�ض  �ضحة  عدم  في  اإليه  ت�ضتند  دلياًل 
اأيِّ  دليل خلوه من  اأي  اأولويات  اأنَّ من  المكلف  ويرى  بناًء عليه،  التقدير 
اأنه )اإذا ورد  ال�ضرعية تن�ضُّ على  عيٍب حتى لو كان محتمال، فالقاعدُة 
الحتمال بطل ال�ضتدلل( فكيف والمقال مليٌء بالمبالغات والالمعقول 
للفح�ض  وبالن�ضبة  ؟!   دلياًل  هذا  مثل  يتخذ  فهل  وجالٍء  و�ضوٍح  بكلِّ 
وم�ضمونًا،  �ضكاًل  اللجة  هذه  عمل  �ضحة  بعدم  المكلُف  اأفاد  الميداني 
ليكون ذريعة لإعادة  الجريدة  ن�ضر في  اإلى ما  ا�ضتندت  الهيئَة  اأنَّ  وذلك 
ن�ضر،  ما  معقولية  اأو  �ضحة  عدم  اأو�ضحنا  اأن  و�ضبق  المال،  راأ�ض  تقييم 
و�ضقنا ما نعتقد جازمين على اأنه اأبطل المقال محل البحث، وما بني على 
باطل فهو باطل، وبالتالي فاإنَّ ما قامت به الهيئة من الفح�ض الميداني، 
ومنطقي  �ضحيٍح  �ضبٍب  اإلى  ي�ضتند  لم  المال  راأ�ض  تقدير  اإعادة  ثم  ومن 
الم�ضكلة  اللجنَة  اأنَّ  كما  ال�ضكل.  حيث  من  �ضحيح  غير  فهو  وبالتالي 
للفح�ض الميداني تفتقر اإلى الحياد والمو�ضوعية حيث اأنَّ ت�ضكيلها جاء 
بناًء على ما ن�ضر في ال�ضحافة، وفي ظل ما عر�ضنا �ضابقًا فاإنَّ ما ن�ضر 
في  المو�ضوعية،  اإلى  تفتقر  فهي  وبالتالي  اللجنة  لت�ضكيل  مبررًا  يعد  ل 
�ضبب ت�ضكيلها كما اأنها تفتقد المو�ضوعية في اأ�ضخا�ضها، حيث اإن اأع�ضاء 
اللجنة لي�ضوا من جهة ذات خبرة في مجال عمل المجموعة، بل هم من 
موظفي الهيئة الذين يفتقرون اإلى اأب�ضط مقومات التجارة، وبالتالي كيف 
لمثل هذا الفريق التو�ضل اإلى تقييٍم �ضحيٍح خاٍل من العيوب يمكن الحكم 
بموجبه. ودليل ذلك يمكن معرفته بالتاأمل في نتيجة الفح�ض الميداني 
قواعد  اللجنة  و�ضتالحظ  لعامي 1425ه� و1426ه�،  الزكوي  الربط  وفي 
واأ�ض�ض جديدة في العالقة بين راأ�ض المال والأرباح مخالفة تمامًا لمبادئ 
التالي،  النحو  على  القواعد  وهذه  ال�ضليم  المنطق  ولقواعد  بل  التجارة، 
عندما قل راأ�ض المال زادت الإيرادات وبالتالي الأرباح ويالحظ هذا في 
ربط الم�ضلحة لعام 1425ه�، فعندما كان راأ�ض المال في عام 1425ه� 
)1.731.400( ريال بلغت اإيرادات هذا العام )16.200.000( ريال، 
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وبلغت اأرباحه )2.600.000( ريال، بينما عندما انخف�ض راأ�ض المال في 
عام 1426ه� ) تمَّ تقييم راأ�ض المال بناًء على الفح�ض الميداني( لي�ضل 
 ،)22.397.500( اإلى  لت�ضل  الإيرادات  زادت  ريال   )785.000( اإلى 
وبلغت الأرباُح تبعًا لذلك )12.962.500( ريال اأي عند انخفا�ض راأ�ض 
المال بن�ضبة 55% زادت الإيرادات بن�ضبة 38%، وزاد �ضافي الربح بن�ضبة 
400% وهذا دليٌل وا�ضح على تناق�ض وعدم �ضحة تقييم فريق الفح�ض، 
بل وحتى عدم منطقية النتائج التي تو�ضل اإليها، كما اأنَّ المتاأمل في ربط 
الهيئة �ضيجد اأنَّ فترَة ا�ضترداد راأ�ض المال التي تمثل �ضافي اأرباح العام 
من�ضوبًا اإلى راأ�ض المال بلغت في عام 1425ه� )1.5( مرة، وقفزت في 
عام 1426ه� اإلى )16.5( مرة،  فما هي التجارة التي ي�ضل فيها ا�ضترداد 
راأ�ض المال اإلى )16.5( مرة في �ضنة واحدة ؟! وفي هذه النتائج اأي�ضًا 
واأ�ضاف  الفح�ض.  فريق  اأو منطقية  اأو مو�ضوعية  يعزز عدم حيادية  ما 
راأ�ض  �ضحة  بعدم  المال  لراأ�ض  تقييمها  اإعادة  بررت  الهيئة  اأنَّ  المكلُف 
المال الذي يتمُّ المحا�ضبة عليه �ضنويًا والمقدر في عام 1424ه� )وح�ضب 
الهيئة لدى لجنة العترا�ض( بمبلغ )1.404.400( ريال، ويرى  اإقرار 
اأن   - الفح�ض  الهدف من  على  قيا�ضًا   - المنطقي  كان من  اأنه  المكلُف 
المال  راأ�ض  الهيئة خف�ضت  ولكن  بعد فح�ضها،  المال  راأ�ض  الهيئة  تزيد 
الإيرادات  وزادت  ريال،   )785.000( مبلغ  اإلى  الميداني  الفح�ض  بعد 

على النحو المف�ضل اأعاله فكيف لراأ�ض مال اأقل اأن ينتج اإيرادات اأكثر؟! 
اإليه  م�ضافًا  المال  راأ�ض  على  المبني  الهيئة  ربَط  اأنَّ  المكلف  يرى  كما 
اإيرادات تقديرية رغم عدم �ضحته وعدم موافقته لواقع  ن�ضبة 15% من 
وتاريخ   )131/3( رقم  المالية  وزير  خطاب  مع  اأي�ضًا  يتعار�ض  الحال، 
على  ح�ضاباته  اإهدار  تمَّ  مكلف  على  الربط  فيه  تمَّ  الذي  1415/1/6ه� 
المال( كاأرباح،  اإليه 15% منه )اأي من راأ�ض  المال م�ضافًا  اأ�ضا�ض راأ�ض 
وذكر المكلف اأنَّ الهيئة ربطت على ح�ضابات عام 1425ه� بناًء على نتائج 
الفح�ض الميداني الذي تمَّ في 1426/10/17ه�، اأي بعد نهاية العام محل 
الربط بمدة ع�ضرة اأ�ضهر ون�ضف، فكيف ا�ضتنتجت الهيئة راأ�ض المال في 
نهاية عام 1425ه�، وهل كان لديها و�ضائل تمكنها من معرفة راأ�ض المال 
اأنَّ الهيئَة وفي ذات الفح�ض قدرت راأ�ض  بعد مرور كل هذه المدة، كما 
هي  فما  ال�ضنة،  نهاية  من  ون�ضف  �ضهرين  قبل  1426ه�  عام  عن  المال 
الطرق المو�ضوعية التي ا�ضتندت اإليها الهيئة في فح�ضها لت�ضل اإلى ما 
و�ضلت اإليه من نتائج. وبالإ�ضافة اإلى ما �ضبق ذكره، قدم المكلف مذكرة 
في  ورد  بما  المكلف  تم�ضك  ت�ضمنت  1430/3/10ه�  بتاريخ  اإ�ضافية 
الخطاب الموؤرخ في 1429/1/15ه� واأنه لحظ من اإطالعه على تقرير 
الفح�ض الميداني اأنَّ تاريخ الفح�ض الميداني تمَّ قبل نهاية ال�ضنة المالية 
لعام 1426ه� حيث اإن الفح�ض الميداني تمَّ في 1426/10/19ه� اأي قبل 
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نهاية عام 1426ه� ب�ضهرين ون�ض تقريبًا، ولذلك يت�ضاءل كيف ا�ضتطاعت 
اأنَّ  يرى  وبالتالي  العام،  نهاية  قبل  1426ه�  عام  باإيرادات  التنبوؤ  الهيئة 
الفح�َض الميداني يعدُّ بمثابة فح�ض تنبئي ولي�ض معاينة لواقع فعلي فيما 
يتعلق بعام 1426ه. وبالرغم من اأن الفح�ض الميداني تمَّ بعد نهاية عام 
في  كبير  تبيان  وجود  اأنه يالحظ  اإلَّ  نهاية عام 1426ه�  وقرب  1425ه� 
اإيرادات واأرباح العامين دون وجود مبرر لذلك بما يدلل على الع�ضوائية 
في تقدير وعاء الزكاة، وذكر اأنَّ الفح�َض الميداني تمَّ في فترات توقف 

يجوز يف حال عدم تقدمي املكلف 
للقوائم املالية احتساب الزكاة تقديريًا.

تقدير الهيئة للوعاء الزكوي أو الضريبي 
يستلزم جمع معلومات وإجراء 

حتقيقات.
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عمل كثير من اأن�ضطة المجموعة اإذ اأن ن�ضبة كبيرة من الأن�ضطة مو�ضمية 
ل تعمل اإلَّ في فترة ال�ضيف بينما كانت زيارة فريق الفح�ض بعد نهاية 
تقدير  من  الفاح�ضون  تمكن  كيف  المكلف  يت�ضاءل  ولذلك  ال�ضيف، 
اإيرادات هذه الأن�ضطة دون اإطالعهم على حجم العمل الفعلي. واأ�ضاف 
اإن جميع ما ورد من ا�ضطراب وعدم منطقية في تقرير الفح�ض  قائاًل 
كفيل  و1426ه�  1425ه�  للعامين  الهيئة  ربط  عليه  يبنى  الذي  الميداني 
عملية  في  ال�ضليمة  الأ�ض�ض  اإلى  لفتقاره  الفح�ض  هذا  م�ضداقية  بهدر 
قبولها،  يمكن  التي  المعايير  من  معيار  اأي  فيه  ُيراَع  لم  حيث  الربط، 
معدل  مع  اأو  مماثلة  اأن�ضطة  اإيرادات  على  قيا�ضًا  الإيرادات  تقدر  فلم 
الهيئة في  اإلى مبالغة  اأدى  اأن�ضطة م�ضابهة، وهذا  دوران راأ�ض المال في 
الهيئة على فعلها  واإقرار  الإيرادات وتقديرها ب�ضورة مبالغ فيها،  حكم 
�ضيعر�ض المجموعة م�ضتقباًل اإلى اإعادة فح�ض اآخر ومن ثم زيادة غير 
منطقية لالإيرادات، و�ضتظل الهيئة تزيد وتنق�ض في الوعاء الزكوي كما 
ت�ضاء، وبح�ضب تقديرات فردية من موظفيها تخ�ضع تقديراتهم ب�ضورة 
كبيرة للمزاج والهوى ال�ضخ�ضي دون �ضوابط اأو معايير مو�ضوعية،  كما 
اأنَّ فتح المجال اأمام الهيئة اإلى الحكم ال�ضخ�ضي في تقديرها لإيرادات 
�ضيفقد  مما  المكلفين  على  النظام  تطبيق  في  تفاوت  �ضي�ضكل  المكلفين 
الركائز  من  اأ�ضا�ضيتان  ركيزتان  وهما  والم�ضاواة  العدالة  التطبيق  هذا 

التي قامت عليها فري�ضة الزكاة. 
التم�ضك  على  ممثلوها  اأكد  المكلف  ا�ضتئناف  على  الهيئة  اطالع  وبعد 
بوجهة نظر الهيئة المبينة في القرار البتدائي التي تن�ض على اأنَّ المكلف 
�ضدد الزكاة للعام المالي 1424ه� عن وعاء بلغ )1.991.400( رياًل وهو 
عبارة عن )راأ�ضمال يبلغ 1.040.400 + اأرباح مبيعات بمبلغ  750.000 
اإيراد  بمبلغ 200.000 ريال( واأنه �ضدر ت�ضريح لمالك  ريال + �ضافي 
المجموعة في جريدة الوطن ال�ضعودية. اأفاد فيه باأنَّ ا�ضتثماراته. بلغت 
اأكثر من )40.000.000( ريال، واأنَّ لديه م�ضاريع تحت التنفيذ ومنها 
لديه  ويوجد  ريال،  الأولى )50.000.000(  المرحلة  اإن�ضاء  كلفة  منتزه 
الدرا�ضة  ولديه م�ضروع تحت  ن�ضبته %70  اأنهى منها ما  م�ضروع حديقة. 
بتكلفة اإجمالية بلغت حوالي )40.000.000( ريال، ثم �ضدر توجيه من 
وتاريخ   7/3340 رقم  بخطابها  بالهيئة  العامة  بالإدارة  الرقابية  الجهة 
الأن�ضطة  فح�ض  �ضرورة  مت�ضمنًا  بالطائف  الهيئة  لفرع  1426/7/4ه� 
اإيراداتها، وبناًء عليه  اأموالها و�ضافي  ال�ضياحية للمكلف، وتقدير روؤو�ض 
تمَّ تكليف فريق من فرع الهيئة بالطائف بالخطاب رقم 6/1100 وتاريخ 
وفلل  منتزهات  )عدة  المكلف  اأن�ضطة  على  للوقوف  1426/10/17ه� 
الأخرى  اأن�ضطته  اإلى  بالإ�ضافة  الحوية(،  وفي  الطائف  في  و�ضاليهات 
والتي لم ي�ضجل بع�ضًا منها في الهيئة، وتمَّ اإجراء الالزم من قبل فريق 
الفح�ض بموجب تقرير الفح�ض، وتمَّ رفعه لالإدارة العامة بالهيئة وورد 
مت�ضمنًا  1426/12/24ه�  وتاريخ   7/5880 رقم  بالخطاب  التوجيه 
ال�ضابقة،  للتقديرات  طبقًا  1425ه�  المالي  للعام  المكلف  موقف  اإنهاء 
و�ضعه  اإنهاء  ويتمُّ  �ضابقًا  عنها  يحا�ضب  لم  التي  الأن�ضطة  اإلى  بالإ�ضافة 
للعام المالي 1426ه� طبقًا لنتائج الفح�ض الميداني، حيث اإن راأ�ضماله 
ونظرًا  ريال   )1.041.400( بلغ  1424ه�  المالي  للعام  عنه  المحا�ضب 
بلغ  الحديد  لبيع  محلين  وهي  �ضابقًا  عنها  يحا�ضب  لم  اأن�ضطة  لوجود 
ريال  بلغت )16.000.000(  �ضنوية  ومبيعات  راأ�ضمالهما )700.000( 
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اإيراد  �ضافي  اإلى  بالإ�ضافة  1425ه�  عام  الزكاة  وعاء  اإلى  اإ�ضافتها  تمَّ 
ريال،  �ضابقًا )200.000(  لها  المقدر  وبموجب  ال�ضياحية  الأن�ضطة  عن 
والذي  الفح�ض  فريق  مح�ضر  بموجب  محا�ضبته  تمَّ  1426ه�  عام  وفي 
الخدمية مثل  لالأن�ضطة  الإيراد  الأموال عن �ضافي  روؤو�ض  فيه ف�ضل  تمَّ 
الميداني مبلغ )785.000(  الفح�ض  بموجب  راأ�ضماله  واأ�ضبح  الور�ض، 
ريال،   )11.297.500( الأخرى  الأن�ضطة  عن  اإيراد  و�ضافي  ريال 
عليه  الربط  وتمَّ  ريال   )11.100.000( بمبلغ  مبيعات  اإلى  بالإ�ضافة 
 )451.973( مبلغ  الم�ضتحقة  الزكاة  وبلغت  و1426ه�،  1425ه�  لعامي 
اإيراد  رياًل وترى الهيئة باأنَّ ما تمَّ تقديره للمذكور من راأ�ضمال و�ضافي 
منا�ضب جدًا نظرًا لحجم اأن�ضطته وعددها وكذلك مواقعها ال�ضتثمارية، 
حيث تقع في اأهم المناطق ال�ضتثمارية في محافظة الطائف وبما يتفق 
مع تعميم الهيئة رقم )2/18( وتاريخ 1420/2/6ه� المت�ضمن اأنَّ العبرَة 
اأنَّ   ( من  المكلف  ذكره  ما  وحول  الحال.  بواقع  الزكوي  المحا�ضب  في 
التقديرات الع�ضوائية لم ُتبن على محا�ضبة قانونية اأو على �ضجالت واإنما 
ُبنيت على مقالت في �ضحف محلية لي�ض فيها اأي ت�ضريح(، اأفاد ممثلو 
الهيئة باأنَّ ما ذكره المكلف من اأقوال في جريدة الوطن والتي ذكر اأنه ل 

يعلم �ضيئًا عّم ت�ضمنته جريدة الوطن فهذا غير �ضحيح، ومن المعروف 
والمعلوم حقيقة اأنه ل يمكن اأن ُين�ضب اإليه اأقوال لم ي�ضرح بها لو�ضائل 
الإعالم، هذا من ناحية، ومن ناحيٍة اأخرى فاإنَّ الهيئَة عند ربط الزكاة 
على اأن�ضطة المذكور كانت تعتمد في تقدير وعائه الزكوي على م�ضتندات 
ووثائق تمثلت في �ضور العقود الموقعة مع الجهات المخت�ضة في محافظة 

تقوم الهيئة باستقصاء املعلومات 
لتقدير الوعاء الزكوي يف حال عدم 

امتالك املكلف للمستندات.  

مل يقدم املكلف ما يدحض ما توصلت 
إليه الهيئة يف تقديراتها بالرغم من 

منحه مهلة كافية.
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قضية زكوية

50



العدد )٥4( - محرم 143٩هـ

الطائف و�ضور �ضجالت تجارية لأن�ضطته وتقرير فريق الفح�ض الميداني 
الذي �ضاهد هذه الأن�ضطة، ومع ذلك فاإنَّ المبلَغ الم�ضتحق على المذكور ل 
يتفق مع �ضخامة الأن�ضطة الموجودة في محافظة الطائف، واإذا كان لدى 
اإعادة  ت�ضتطيع  الهيئة  فاإنَّ  اأقواله،  توؤيد �ضحة  ثبوتية  المذكور م�ضتندات 
ون�ضخة  الميداني  الفح�ض  تقرير  ن�ضخة من  وقدموا  موقفها،  في  النظر 
الهيئة مبررًا  اأخذتها  فيها معلومات  ن�ضرت  التي  المحلية  ال�ضحيفة  من 
و1426ه�،  عامي 1425ه�  ربط  ن�ضخة من  قدموا  كما  المال،  راأ�ض  لرفع 
واأكدوا على التم�ضك بحيثيات القرار البتدائي،  كما قدموا بناًء على طلب 
واإقرار  الهيئة  ربط  1430/3/3ه�  في  الموؤرخ  خطابهم  مع  اللجنة  هذه 
للن�ضاطات  المكلف  لعقود  و�ضور  الربط  عن  وبيانات  ومعلومات  المكلف 
ال�ضياحية مع البلدية واإجمالي عدد العمالة، وذكروا اأنه تمَّ تجهيز �ضورة 
من مذكرة الفح�ض الميداني الذي اأجرته الهيئة مع �ضورة من المرفقات 

ال�ضابقة با�ضتثناء العقود وتمَّ ت�ضليمها للمكلف. 

رأي اللجنة 
وما  المقدم  ال�ضتئناف  وعلى  البتدائي  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد 
ال�ضتئناف  محور  اأنَّ  للجنة  تبين  وم�ضتندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 
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يكمن في طلب المكلف عدم تاأييد الهيئة فيما يخ�ض راأ�ض المال المقدر 
لعامي 1425ه� و1426ه� بحجة اأنَّ الأ�ضا�َض الذي اعتمدت عليه الهيئة في 
تقدير راأ�ض المال غير �ضحيح ول يتفق مع الواقع، في حين تتم�ضك الهيئة 
بما ق�ضى به القرار البتدائي لالأ�ضباب المو�ضحة عند عر�ض وجهة نظر 

الهيئة. 
وبعد الدرا�ضة ترى اللجنة اأنَّ اأ�ضا�ض احت�ضاب الوعاء الزكوي اأو ال�ضريبي 
اأنَّ  ويلزمه  منه  المقدمة  بالربوط  المحدد  المكلف  اإقرار  على  بناًء  يتمُّ 
الخيار  للمكلف  المالية  القوائم  وتمثل  الإقرارات  تلك  يوؤيد  ما  يقدم 
تقديمه  عدم  حال  في  يجوز  اأنه  كما  الوعاء،  لحت�ضاب  الموؤيد  الأ�ضا�ض 
للقوائم المالية اختيار احت�ضاب الزكاة اأو ال�ضريبة على اأ�ضا�ض تقديري، 
الهيئة  لتقدير  ال�ضريبي  اأو  الزكوي  يترك خيار تحديد وعائه  فاإنه  وهنا 
اإلى  تو�ضلها  التي  المعلومات  تجمع  اأن  ال�ضاأن  هذا  في  يلزمها  والتي 
احت�ضاب وعاء زكوي اأو �ضريبي عادل �ضواًء  كان هذا من خالل ما يقدمه 
الذي  الميداني  الفح�ض  اأم من خالل  وقرائن موثقة  المكلف من دلئل 
اأخرى  اأطراف  من  ت�ضتق�ضيها  معلومات  اأي  خالل  من  اأو  الهيئة  تجريه 
للهيئة  يقدم  لم  المكلَف  اإنَّ  وحيث  مجتمعة،   الم�ضادر  هذه  كل  من  اأو 
عليها  المتعارف  المحا�ضبية  المعايير  ح�ضب  معدة  مدققة  مالية  قوائم 
اأنَّ المكلَف  للعام المنتهي في 1425/12/30ه�  و1426/12/30ه�،وبما 
اأمامه  اأ�ضا�ض تقديري، وكان  الزكوي على  اأ�ضلوب احت�ضاب وعائه  اختار 
خيار اآخر باإثبات وعائه الزكوي من خالل قوائم مالية معتمدة اإلَّ اأنه لم 
يختر هذا الأ�ضلوب، وبرجوع اللجنة اإلى تقرير الفح�ض الميداني الموقع 
بمعلومات  الهيئة  يزود  لم  المكلَف  اأنَّ  لها  تبين  1426/11/5ه�  بتاريخ 
موثقة،  م�ضتندات  بموجب  واإيراداته  الحقيقي  راأ�ضماله  عن  تف�ضيلية 
دعا  مما  يمار�ضها،  التي  المختلفة  الأن�ضطة  اأنواع  لها  يو�ضح  لم  اأنه  كما 
راأ�ض مال  تقدير  اإلى  والم�ضتندات  المعلومات  الهيئة في ظل غياب هذه 
ن�ضاط المكلف من واقع المعلومات والبيانات التي توفرت لها من م�ضادر 
اإنَّ المكلَف لم يقدم لهذه اللجنة ما يدح�ض ما تو�ضلت  مختلفة، وحيث 
كافية  مهلة  منحه  من  بالرغم  المال  لراأ�ض  تقديراتها  في  الهيئة  اإليه 
المالي  للعام  المكلف  على  بالربط  الهيئة  تاأييد  ترى  اللجنَة  فاإنَّ  لذلك، 
المنتهي في 1425/12/31ه� والعام المالي المنتهي في 1426/12/30ه� 
باأ�ضلوب تقديري وتاأييدها في تقدير راأ�ض المال للمكلف وفق ما تمَّ بيانه 
وتاأييد  المكلف  ا�ضتئناف  رف�ص  وبالتالي  ال�ضتئناف،  محل  الربوط  في 
للمكلف  المقدر  المال  راأ�ض  به فيما يخ�ض  القرار البتدائي فيما ق�ضى 

لعامي 1425ه�  و1426ه�.

القرار:
م قررت اللجنة ال�ضتئنافية ال�ضريبية ما يلي : لكلِّ ما تقدَّ

العترا�ض  لجنة  قرار  على  المكلف  من  المقدم  ال�ضتئناف  قبول   : اأوًل 
البتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى بجدة من الناحية ال�ضكلية .

ثانيًا : وفي المو�ضوع :
رف�ض ا�ضتئناف المكلف وتاأييد القرار البتدائي فيما ق�ضى به فيما يخ�ض 

راأ�ض المال المقدر للمكلف لعامي 1425ه�  و1426ه�. 
ثالثًا : يكون هذا القرار نهائيًا بعد ت�ضديق وزير المالية.  

 وباهلل التوفيق ،، .
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عدسات الصقة ذكية اللتقاط الصور والفيديو وتخزين البيانات
التقاط  على  ق��ادرة  ذكية  ل�ضقة  عد�ضاٍت  اليابانية  �ضوني  �ضركُة  ط��ورت 
الال�ضقة  العد�ضات  تقنيات  تطوير  �ضباق  بذلك  لتدخل  والفيديو؛  ال�ضور 
الرقمية اإلى جانب �ضركتي غوغل الأميركية و�ضام�ضونغ الكورية الجنوبية. 
فقد تقدمت �ضوني بطلٍب اإلى مكتِب براءة الختراع في الوليات المتحدة 
ال�ضور  التقاط  على  الال�ضقة  العد�ضة  ق��درِة  اإلى  فبالإ�ضافِة  الأمريكية، 
الحاجة  دون  من  البيانات  تخزين  ا  اأي�ضً ت�ضتطيع  فاإنها  الفيديو  وت�ضجيل 
عر�ٍض  �ضا�ضة  ا  اأي�ضً الال�ضقة  العد�ضات  و�ضت�ضمُّ  ذك��ي.  بهاتٍف  لربطها 
فعندما  )اأوِل��د(.  لل�ضوء  الباعث  الع�ضوي  الثنائي  ال�ضمام  تقنية  تعتمد 
يطرف الم�ضتخدم بعينه �ضيكون قادًرا على ت�ضغيل العد�ضات عبر ال�ضا�ضة، 
م�ضتوى  و�ضبط  التلقائي،  التركيز  ميزة  ف�ضتدعم  المدمجة  الكاميرا  ا  اأمَّ
التعر�ض لل�ضوء تلقائًيا، ف�ضاًل عن ميزة التكبير القابل للتعديل، كما �ضتكون 
العد�ضة قادرة على ت�ضجيل الفيديو وتخزينه وت�ضغيله مرًة اأخرى. ويمكن 

للعد�ضة اأن تدمَج خدمات اإلكترونية مع نظر الم�ضتخدم مبا�ضرة،  كما 
و�ضيتمُّ  المعزز(،  )الواقع  بتقنية  يعرف  ما  في  حادث  هو 

التحكم بالعد�ضات الال�ضقة بحركات العين اأو الرم�ض.
كل  حفظ  يتمَّ  لأن  )�ضوني(  مهند�ضو  ويخطُط 

العد�ضة  ط��ري��ق  ع��ن  الم�ضجلة  ال��م��ع��ل��وم��ات 
مكونات  ف�ضمن  العين.  مقلة  في  الال�ضقة 
ووح��دة  ال�����ض��ورة،  للتقاط  جهاز  العد�ضة 
وم�ضت�ضعر  مر�ضل،  وهوائي  وذاكرة،  تحكم، 
العين  كهربائي من مهامه متابعة وقت فتح 
الرم�َض  ب��اأنَّ  علًما  بالت�ضجيل،  اأمر  واإ�ضدار 

اإلى تبليل  الطبيعي لدى الإن�ضان الذي يرمي 
بين  تتراوح  فترة  ع��ادة  ي�ضتغرق  العين  �ضطح 

الرم�ض  ي�ضتغرق  فيما  ثانية.  و0.4  ثانية   0.2
لجعل العد�ضة الال�ضقة تبداأ بالت�ضجيل ما يزيد عن 

ن�ضف الثانية. و�ضيتمُّ اإر�ضال الطاقة اإلى العد�ضة الال�ضقة عبر الهواء من 
اأو جهاز كمبيوتر �ضخ�ضي قريب. وعالوة  اأو حا�ضوب لوحي  هاتٍف ذكي 
على ذلك فاإنَّ العد�ضَة الال�ضقة الذكية قادرة على التركيز الأوتوماتيكي 
وتغيير مقيا�ض ال�ضورة. ولدى  العد�ضات الال�ضقة الذكية اإمكانات اأخرى 
جانب  اإلى  مبا�ضرة،  العين  على  والتنقل  المالحة  تعليمات  اإظهار  مثل 
عما  المعلومات  من  مزيٍد  على  للح�ضول  الإنترنت  على  البحث  اإمكانيِة 

ي�ضاهده الم�ضتخدم في العالم الحقيقي.
�ضتواجه  فاإنها  الذكية  الال�ضقة  العد�ضات  مجال  )�ضوني(  وب��دخ��ول 
عن   2014 العام  مطلع  )غوغل(  ك�ضفت  فقد  و)�ضام�ضونغ(،  )غوغل( 
بالغة  ل�ضلكية  ب�ضريحة  م��زودة  ذكية  ل�ضقة  عد�ضات  لتطوير  طموحها 
مر�ضى  عند  الجلوكوز  م�ضتويات  قيا�ض  على  ق��ادر  وبح�ضا�ض  ال�ضغر، 
ال�ضكري. وكانت تتيح العد�ضات ل�ضقة الذكية اإجراء المكالمات ال�ضوتية 
الإنترنت. ففي  الفيديو وت�ضفح  وت�ضجيل  ال�ضور  والتقاط  والمرئية 
على  للح�ضول  بطلٍب  )�ضام�ضونغ(  تقدمت  العام  نف�ض 
عر�ض  يمكنها  ل�ضقة  عد�ضات  اختراع  براءة  حقوق 
عن  ف�ضاًل  مبا�ضرة،  الم�ضتخدم  عين  في  ال�ضور 
ل�ضلكًيا  والت�����ض��ال  ال�ضور  التقاط  اإمكانية 

بهاتٍف ذكي.
فقد �ضبق واأن اأعلنت �ضركة )غوغل( و�ضركة 
كفريٍق  يعمالن  اأنهما  على  )نوفارتي�ض( 
لر�ضد  الال�ضقة  العد�ضات  لتطوير  واح��د 
تلقائيًّا.  تركيزه  و�ضبط  الجلوكوز  م�ضتويات 
وهذا مجرد بداية لفئٍة جديدٍة من المنتجات 
الذكية، للك�ضِف عن ال�ضرطان وتقديم الأدوية 
ا  فر�ضً ُتعدُّ  وقد  الليلية،  والروؤية  الواقع  وتعزيز 

فريدة للمراقبة ال�ضحية وتعزيزها. 
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غوغل  يكشف النقاب عن نظارات من القماش
 Day" ك�ضف )غوغل( النقاب عن مجموعٍة جديدة من الأجهزة نظارات
Dream View" الجديدة الم�ضنوعة من القما�ض لت�ضغيل تطبيقات الواقع 

الفترا�ضي ب�ضعٍر يبداأ من 99 دولرا.  ومن التقنياِت الأخرى التي ك�ضفت 
عنها )غوغل( هواتف بيك�ضل 2 وكاميرا تعتمد الذكاء ال�ضطناعي. 

عالم  في  العمالقة  ال�ضركُة  عنها  ك�ضفت  التي  التقنية  المفاجاآت  ومن 
حيث  ال�ضطناعي،  بالذكاِء  مزودة  �ضغيرة  كاميرا  "غوغل"  التكنولوجيا 
تلقائًيا،  فيديوهات  وت�ضجيل  �ضوتية  ومقاطع  ال�ضور  التقاط  باإمكانها 
اإلى  الم�ضتخدمون  ي�ضطَر  اأن  دوِن  من  المهمة  اللحظات  اأف�ضل  لت�ضجل 
ا�ضم  عليها  يطلق  التي  الجديدة  للكاميرا  باأنف�ضهم.ويمكن  ذلك  فعل 
ت�ضتطيع،  اإنها  حيث  والأ�ضخا�ض،  الوجوِه   على  التعرف  كليب�ض"  "غوغل 

والأوق��ات  المواقف  واأف�ضل  بعينهم  اأ�ضخا�ٍض  عن  البحث  ت�ضغيلها،  عند 
للتقاط ال�ضور اأو مقاطع الفيديو من دون اأي تدخل للم�ضتخدم.وهو ما 
يعني الح�ضول على �ضوٍر تلقائيٍة وطبيعيٍة، اإذ يتطلب الأمر بب�ضاطة و�ضع 
الكاميرا في مكاٍن محدٍد وال�ضتمتاع بالوقت مع العائلة. والأ�ضدقاء.وتتيُح 
"غوغل كليب�ض" بذلك للم�ضتخدمين اأن يكونوا و�ضط الأحداث المهمة مع 

الكاميرا  بدًل من حمل  ال�ضور  في  يظهروا  واأن  واأ�ضدقائهم،  عائالتهم 
طوال الوقت.

وبفعل الذكاء ال�ضطناعي الذي تتمتع به، فاإنها تتعلم طوال الوقت، لذلك 
فهي تقوُم بالتركيِز على الأ�ضخا�ض الذين يتواجد الم�ضتخدم معهم وقًتا 
�ضاعات  ثالث  لمدة  تعمل  ببطارية  مزودة  والكاميرا  غيرهم.  من  اأطول 
ا  متوا�ضلة، وذاكرة داخلية بم�ضاحة 16 غيغابايت. كما اأعلنت غوغل اأي�ضً
 "Babelfish" ا�ضم  تحمل  التي  الأذن  �ضماعات  من  زوًج��ا  اإطالقها  عن 
الحقيقي،  الوقت  في  مختلفة  لغات  تترجم  باأنها  ال�ضركُة  اأعلنت  والتي 

وت�ضير التقاريُر اإلى اأنها قادرة على ترجمة 40 لغة مختلفة.
الإلكتروني  )غوغل(  متجر  على  ال�ضماعات  طرح  يتمَّ  اأن  المقرِر  ومن 
ب�ضعر  وتتوفر   ،"Carphone Warehouse"و  "EE"و  "Google Store"

149 دولًرا بثالثة األوان هي الأ�ضود والأبي�ض والأزرق.
المنزلي  الجهاز  اأو  الجديد  المنزلي  الم�ضاعد  عن  )غوغل(  وك�ضفت 
للترفيه "هوم ماك�ض" على غرار "هوم بود" HomePod، الذي ك�ضفت عنه 
اآبل قبل ب�ضعة اأ�ضهر، وهو جهاز يدعم م�ضاعد ال�ضركة الرقمي وي�ضتمع 
م�ضبوقة  غير  تجربة  لتوفير  رائ��د  �ضوتي  نظام  مع  ال�ضوتية  ل��الأوام��ر 
ح�ضبما ذكرته ال�ضركة. فقد زودت ال�ضركة "هوم ماك�ض" بتقنيات ت�ضمح 
اأجل �ضبط  الغرفة، من  داخل  الموجودة  العنا�ضر  البعد عن  بمعرفة  له 
ال�ضوت واإخراجه باأف�ضل جودة ممكنة. وهو قادر كذلك على التعرِف على 
حالت ال�ضجيج مثل ت�ضغيل التلفاز اأو غ�ضالة الأطباق ليقوم برفع ال�ضوت، 
اأو خف�ضه في ال�ضباح مثاًل. و�ضيتوفر "هوم ماك�ض" باللونين الرمادي اأو 
"يوتيوب ميوزك"  ب� 399 دولرا، مع 12 �ضهًرا مجانيا في خدمة  الأ�ضود 

لت�ضغيل المو�ضيقى دون اإعالنات، وهذا ابتداء من دي�ضمبر المقبل.
يعمل  محمول  حا�ضب  وهو  بوك(،  )بيك�ضل  عن  ا  اأي�ضً )غوغل(  واأعلنت 
يمكن  جهاز  وه��و  م��م،   10 عن  تزيد  ل  ب�ضماكة  اإ�ض"  اأو  "كروم  بنظام 
ا�ضتخدامه كحا�ضب لوحي بف�ضل �ضا�ضاته التي تعمل باللم�ض، اأو كحا�ضب 
بقيا�ض   "QHD LCD" �ضا�ضة  الجهاز  ويحمل  مفاتيح.  لوحة  مع  محمول 
باأ�ضواء خلفية، هو مزود  باللم�ض، مع لوحة مفاتيح  12.3 بو�ضة، تعمل 
بمعالج اإنتل"Core i7" اأو "Core i5"، وياأتي بذاكرة �ضعتها 16 غيغابايت 
ومنفذ  �ضاعات   10 ت��دوم  بطارية  مع  غيغابايت   512 تخزين  وم�ضاحة 
 "Pixelbook Pen" قلم  ا�ضتخدام  ال�ضريع.ويمكن  لل�ضحن   "USB-C"

الجديد الذي ي�ضمح بكتابة المالحظات اأثناء ت�ضفح الإنترنت اأو البحث 
بين  التكامل  بف�ضل  وهذا  ال�ضا�ضة،  على  الر�ضم  ما من خالل  �ضيٍء  عن 
 999 من  الجهاز  بيع  �ضعر  و�ضيبداأ  الجديد.  والقلم  الرقمي  الم�ضاعد 
والمملكة  وكندا  اأمريكا  في  و�ضيتوفر  دولًرا،   99 لقاء  والقلم  دولًرا، 
المتحدة للطلب الم�ضبق بعد الموؤتمر، على اأن ت�ضل الأجهزة لالأ�ضواق، 

يوم 21 اأكتوبر. 
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إنتاجُ الكهرباء من الدموع البشرية 
اإذا دفعتك فاتورة الكهرباء الخا�ضة بك اإلى البكاء، فاأنت في طريقك اإلى توفيِر بع�ض المال، فوفًقا لبحٍث 
ك�ضف عنه علماء من اأيرلندا فاإنه بالإمكان توليد الكهرباء من الدموع وغيرها من ال�ضوائل الب�ضرية مثل 
الحليب واللعاب.وقال الباحثون اإنَّ هذا الكت�ضاف يمكن اأن ي�ضتخدم يوًما ما في التحكم في توزيع الدواء 
في الج�ضم، با�ضتخدام اأجهزة قادرة على اأخذ الطاقة من محيطها، ويمكن لهذه التكنولوجيا اأن تحلَّ 

محل الآلت الطبية الحيوية الحالية التي تحتوي على الر�ضا�ض والمواد الكيميائية ال�ضامة الأخرى. 

إنتاجُ الغذاء من الكهرباء والكربون
مجلة  في  ون�ضرت  اأيرلندا،  في  ليمريك  جامعة  في  بيرنال  معهد  من  باحثون  اأجراها  درا�ضٌة  ك�ضفت 
"Applied Physics Letters"، عن قياِم الفريق بتطبيق ال�ضغط على بلورات الليزوزيم، وهو بروتين 
المتوفر  البروتيَن  اأنَّ  التجارب  وك�ضفت  الكهرباء.  لتوليِد  الب�ضرية،  وال�ضوائل  البي�ض  بيا�ض  موجود في 
في بيا�ض البي�ض والدموع واللعاب وحليب الثدييات، يمكن اأن يولد الكهرباء عند ال�ضغط عليه، ويطلق 
الطاقة  تحويل  ويمكنها  "الكهر�ضغطية"،  ال�ضغط  تطبيق  خالل  من  الكهرباء  توليد  على  القدرة  على 

الميكانيكية اإلى كهربائية، والعك�ض �ضحيح.
في  الكهر�ضغطية  مدى  "اإنَّ  بيرنال:  بمعهد  العلمي  الفريق  رئي�ض  �ضتابلتون"،  "اإيمي  الدكتورة  وقالت 
بلورات الليزوزيم كبير. لإنها مادة بيولوجية غير �ضامة لذلك يمكن اأن يكون لها العديد من التطبيقات 

المبتكرة مثل الطالء الكهربائي الم�ضاد للميكروبات لزراعة الأع�ضاء". 

ت�ضل طائرات تكسر حواجز السرعة تجارية  طائرة  لإنتاج  جديدٍة  خطٍط  عن  الأمريكية  نا�ضا  وكالُة  ك�ضفت 
اأ�ضوات  ت�ضدر  ل  اأنها  على  ع��الوة  ال�ضوت،  �ضرعة  عن  يزيد  لما  �ضرعتها 
عالية، وقادرة على تخفي�ض  زمن الرحلة اإلى الن�ضف. واأكدت نا�ضا اأنَّ لديها 
ت�ضميمات لهذه الطائرات، وتتطلع لكي يبداأ م�ضنعو الطائرات بتطبيق هذه 
بعدما  تجريبية  ن�ضخة  عمل  تنوي  اأنها  كما  الواقع،  اأر���ض  على  المخططات 
قامت بعمل تجارب اأولية على نماذج م�ضغرة من الم�ضروع. و�ضوف يتمُّ اإنتاج 
اأنَّ �ضجيجها لن يتخطى نف�ض  هذه الطائرات طبًقا للت�ضميم المو�ضوع، كما 

ال�ضوت الذي ي�ضدر عن ال�ضيارات الفارهة.
دولر  مليون   400 اإلى  ت�ضل  ميزانية  الأمريكية  "نا�ضا"  وكالة  اإدارُة  و�ضعت   
اأمريكي لمدة 5 �ضنوات لتتمكن من عمل هذا الت�ضميم باأف�ضل �ضكل ممكن  مع 

حلول عام 2022. 
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اأ�ضرارها بعد  اأمريكا الجنوبية عن بع�ض  المايا في  اآثاُر ح�ضارة  ك�ضفت 
اأن عثر علماُء الآثار على منحوتتين غريبتين بين اأطالل تيبان ت�ضن ويتز. 
ى:  ويعود اكت�ضاف هاتين اللوحتين لأول مرة اإلى عام 2015، اإحداهما ت�ضمَّ
"Monument 3"، وقد انق�ضمت اإلى قطعتين، وكانت في الأ�ضل بطول 
1.4 متر وارتفاع 0.7 متر، وهي ت�ضوُر لعًبا كبيًرا يرتدي حزاًما واقًيا. 
ويعتقد الخبراُء اأنَّ التاريَخ على اللوحة قد يترجم اإلى 18 مايو 716 بعد 
 Waterscroll الميالد، وا�ضم الالعب المكتوب بالهيروغليفية قد يقراأ 
متر،   0.6 وارتفاع  متر،   0.8 بطول  فهي  الثانية،  اللوحة  ا  اأمَّ  .Ocelot
وحوالي ثلثها مفقود. وقد  اأعطت المنحوتتان، اللتان نق�ضت عليهما �ضور 
لعبي كرة اأثناء اللعب نظرة جديدة على هذه الألعاب التي ي�ضيُر العلماُء 

اإلى اأنها �ضاعدت في ربط مختلف مجتمعات المايا.
ويرجع تاريخ النحت اإلى ما بين 600 و800 بعد الميالد، ويعتقد باأنه الأول 
من نوعه، وتظهر النقو�ض الالعبين مرتدين اأحزمتهم الواقية اإلى جانب 

كتابة بالهيروغليفية. وكان يتمُّ ممار�ضة هذه اللعبة لمدة اأ�ضبوعين.
اإيت�ض" موطًنا لالآلف من �ضعب المايا، وقد عثر عليها  "تيبان ت�ضن  تعد 
مثيًرا  فخًما  مجمًعا  كانت  حيث  الآث��ار،  هذه  ا�ضتك�ضاف  اأثناء  الباحثون 

حضارات المايا لعبت كرة القدم منذ 700 عام قبل الميالد
ولية  جامعة  من  اأندري�ض"  "كري�ضتوفر  ويقول   . كبيٍر  ب�ضكلٍ  لالإعجاب 
اإلى  ت�ضير  الآث��ار  هذه  اإنَّ  الدرا�ضة:  في  الباحثين  اأه��م  وهو  مي�ضيغان، 
مدى انغما�ض المدينة القديمة في تلك العالقات ال�ضيا�ضية المعقدة بين 

النخب الحاكمة في منطقة المايا. 
 فح�ضارُة المايا في اأمريكا الجنوبية ازدهرت منذ ما يقارب من 3 اآلف 
لغَة  اأنَّ  لوحظ  وقد  م.  و900   250 عامي  بين  ذروتها  اإلى  وو�ضلت  عام، 
منطقة المايا تمَّ تطويرها ب�ضكٍل كامل في الأمريكيتين في فترة ما قبل 
والعمارة ف�ضاًل عن  الفن  في  المنطقة متقدمة جًدا  وكانت  كولومبو�ض، 
ت�ضن  "تيبان  مرة  لأول  الباحثون  واكت�ضف  والفلكية.  الريا�ضية  النظم 
اإيت�ض" عام 2009، بعد اأن اأخبرهم بع�ُض ال�ضكان المحليين عن موقع غير 

موثق في الغابة.
قال الدكتور "كري�ضتوفر اأندري�ض" من جامعة ولية مي�ضيغان: لقد �ضدمنا 
ب�ضدة لأننا لم نتوقع اأن ُنوؤخذ اإلى موقع كبير جًدا كهذا الموقع، ويبدو اأنَّ 
الآثار ت�ضكل جزًءا من الواجهة اإلى مدخل المجمع الفخم، حيث يفتر�ض 
اأن النخب الحاكمة في تيبان كانت تعي�ض هناك. ويعتقد اأن الكرة ُلعبت 
مقر  كانت  "تيبان"  اأنَّ  اإلى  النتائُج  وت�ضير  المايا،  في ح�ضارة  مرة  لأول 
مدن  من  العديد  اهتمام  محط  وكانت  وق��وة  �ضلطة  ذات  ملكية  محكمة 
ا عامة ي�ضارك فيها المت�ضابقون في هذه  المايا، حيث كانت تقدم عرو�ضً

اللعبة.
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اأ�ضرارها بعد  اأمريكا الجنوبية عن بع�ض  المايا في  اآثاُر ح�ضارة  ك�ضفت 
اأن عثر علماُء الآثار على منحوتتين غريبتين بين اأطالل تيبان ت�ضن ويتز. 
ى:  ويعود اكت�ضاف هاتين اللوحتين لأول مرة اإلى عام 2015، اإحداهما ت�ضمَّ
"Monument 3"، وقد انق�ضمت اإلى قطعتين، وكانت في الأ�ضل بطول 
1.4 متر وارتفاع 0.7 متر، وهي ت�ضوُر لعًبا كبيًرا يرتدي حزاًما واقًيا. 
ويعتقد الخبراُء اأنَّ التاريَخ على اللوحة قد يترجم اإلى 18 مايو 716 بعد 
 Waterscroll الميالد، وا�ضم الالعب المكتوب بالهيروغليفية قد يقراأ 
متر،   0.6 وارتفاع  متر،   0.8 بطول  فهي  الثانية،  اللوحة  ا  اأمَّ  .Ocelot
وحوالي ثلثها مفقود. وقد  اأعطت المنحوتتان، اللتان نق�ضت عليهما �ضور 
لعبي كرة اأثناء اللعب نظرة جديدة على هذه الألعاب التي ي�ضيُر العلماُء 

اإلى اأنها �ضاعدت في ربط مختلف مجتمعات المايا.
ويرجع تاريخ النحت اإلى ما بين 600 و800 بعد الميالد، ويعتقد باأنه الأول 
من نوعه، وتظهر النقو�ض الالعبين مرتدين اأحزمتهم الواقية اإلى جانب 

كتابة بالهيروغليفية. وكان يتمُّ ممار�ضة هذه اللعبة لمدة اأ�ضبوعين.
اإيت�ض" موطًنا لالآلف من �ضعب المايا، وقد عثر عليها  "تيبان ت�ضن  تعد 
مثيًرا  فخًما  مجمًعا  كانت  حيث  الآث��ار،  هذه  ا�ضتك�ضاف  اأثناء  الباحثون 

حضارات المايا لعبت كرة القدم منذ 700 عام قبل الميالد
ولية  جامعة  من  اأندري�ض"  "كري�ضتوفر  ويقول   . كبيٍر  ب�ضكلٍ  لالإعجاب 
اإلى  ت�ضير  الآث��ار  هذه  اإنَّ  الدرا�ضة:  في  الباحثين  اأه��م  وهو  مي�ضيغان، 
مدى انغما�ض المدينة القديمة في تلك العالقات ال�ضيا�ضية المعقدة بين 

النخب الحاكمة في منطقة المايا. 
 فح�ضارُة المايا في اأمريكا الجنوبية ازدهرت منذ ما يقارب من 3 اآلف 
لغَة  اأنَّ  لوحظ  وقد  م.  و900   250 عامي  بين  ذروتها  اإلى  وو�ضلت  عام، 
منطقة المايا تمَّ تطويرها ب�ضكٍل كامل في الأمريكيتين في فترة ما قبل 
والعمارة ف�ضاًل عن  الفن  في  المنطقة متقدمة جًدا  وكانت  كولومبو�ض، 
ت�ضن  "تيبان  مرة  لأول  الباحثون  واكت�ضف  والفلكية.  الريا�ضية  النظم 
اإيت�ض" عام 2009، بعد اأن اأخبرهم بع�ُض ال�ضكان المحليين عن موقع غير 

موثق في الغابة.
قال الدكتور "كري�ضتوفر اأندري�ض" من جامعة ولية مي�ضيغان: لقد �ضدمنا 
ب�ضدة لأننا لم نتوقع اأن ُنوؤخذ اإلى موقع كبير جًدا كهذا الموقع، ويبدو اأنَّ 
الآثار ت�ضكل جزًءا من الواجهة اإلى مدخل المجمع الفخم، حيث يفتر�ض 
اأن النخب الحاكمة في تيبان كانت تعي�ض هناك. ويعتقد اأن الكرة ُلعبت 
مقر  كانت  "تيبان"  اأنَّ  اإلى  النتائُج  وت�ضير  المايا،  في ح�ضارة  مرة  لأول 
مدن  من  العديد  اهتمام  محط  وكانت  وق��وة  �ضلطة  ذات  ملكية  محكمة 
ا عامة ي�ضارك فيها المت�ضابقون في هذه  المايا، حيث كانت تقدم عرو�ضً

اللعبة.
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فتح الكمبيوتر بالقلب

تو�ضل مجموعة من الباحثين والعلماء بجامعة "بافالو" بمدينة "نيويورك" 
اإلى تطوير نظام حماية جديد خا�ض  باأجهزة الكمبيوتر، ويعدُّ هذا النظام 
لفتِح  القلِب  و�ضكِل  حجِم  على  التعرف  خالل  من  وذلك  نوعه،  من  الأول 
ب�ضكٍل دائم،  ن�ضاطه  القلب مع مراقبة  اأبعاد  يتمُّ بم�ضح  الحا�ضوب، حيث 
وذلك با�ضتخدام رادار "دوبلر" منخف�ض الم�ضتوى  لخلق اأكبر م�ضتوى من 

نجح باحثون بريطانيون في تطوير تقنياٍت جديدة تتيُح التحكم باأجهزة 
التلفاز با�ضتخدام حركة الأيدي، مما يب�ضُر بانتهاء ع�ضر اأجهزة التحكم 
عملية  ي�ضهُل  ال��ذي   ،Matchpoint نظام  العلماء  مكن  فقد  بعد.  عن 
اأو  الج�ضم  حركات  ا�ضتخدام  طريِق  عن  التلفاز،  �ضا�ضات  مع  التفاعل 
م�ضتوى  و�ضبط  القنوات  تغيير  اإمكانية  المطور  النظام  ويتيُح  التلويح. 
التلفاِز بب�ضاطة، عن طريق تحريك  اإلى دليل  الو�ضول  اأو حتى  ال�ضوت، 
الكمبيوتر  علماُء  ال�ضاي.وطور  من  كوب  مثل  اآخ��ر،  �ضيٍء  اأي  اأو  الأي��دي 
على  يعتمُد  الذي   Matchpoint نظام  تكنولوجيا  لنك�ضتر،  جامعة  في 
للتعرف على حركاٍت  العفوي  المكاني  "القتران  ا�ضم  عليها  يطلُق  فكرٍة 

محددة"، بدًل من تتبع جزٍء معين من الج�ضم.
واأكد قائُد الفريق العلمي، الدكتور "كري�ضتوفر كالرك" بكلية الحا�ضبات 
جديًدا  نهًجا  يعدُّ  العفوي  المكاني  "القتراَن  اأنَّ  بالجامعة،  والت�ضالت 
للتحكم وال�ضيطرِة على الإيماءات، التي تعمل عن طريِق مطابقة الحركة 
لالأ�ضياء  معيٍن.ويمكن  كائٍن  على  للتعرف  الكمبيوتر  ا�ضتخدام  من  بدًل 
اليومية الموجودة في المنزل، اأن ت�ضبَح بمثابة اأجهزة التحكم عن بعد، 
ما يلغي الحاجة للبحِث الدائِم عن جهاِز التحكم ال�ضائع. ويمكنك تغيير 

القناة بالعتماد بطرٍق مختلفة.
المتحركة،  الأه���داف  عر�ض  خ��الِل  م��ن    Matchpoint نظام  يعمل 
با�ضتخدام كاميرا ويب ب�ضيطة. ويجب على الم�ضتخدم مزامنة حركة اليد 

لوّح بيدك لتغيير قنوات التلفاز

الأمن ومنع  التج�ض�ض اأو فتح الكمبيوتر ال�ضخ�ضي من قبل اأي �ضخ�ضٍ 
اآخر. ومن الممكن اأن يتمَّ ا�ضتخدام هذا النظام الأمني بالمطارات 
والهواتف الذكية، لي�ضبح البديل الأمثل عن كلمات ال�ضر التقليدية. 
ووفقًا لما نقله الموقع الأمريكى Engadget فاإنَّ قوَة اإ�ضارة الرادار 
الذي يعمل به النظام، اأقل من �ضبكِة الواي فاي، لذا فاإنه ل يت�ضبب 
اأكد عليه الموؤلف  اآثار جانبية على �ضحِة الإن�ضان. وهذا ما  اأي  في 
"ونياو �ضو". م�ضيفًا  اأنَّ النظام يحتاج فقط اإلى  الرئي�ض للدرا�ضة، 
8 ثواني لي�ضتطيع اأن يقوَم بم�ضح القلِب للمرة الأولى، اأما بعد ذلك، 
التي �ضوف ت�ضبح  وال�ضا�ضُة هي  الوقت،  اإلى هذا  الأمر  فلن يحتاج 
لها القدرة على التعرف على �ضكِل وحجِم قلب الم�ضتخدم في اأ�ضرع 
وقت ممكن. ومن اأهم الأ�ضياء التي يتميز بها هذا النظام الجديد 
عن غيره، هو اأنه لن يقوَم باإزعاِج الم�ضتخدمين، لأنه ل يحتاُج اإلى 
ات�ضاٍل، كما اأنه ل ي�ضمح لجهاز الكمبيوتر بالعمل اإذا كان اأحد غير 
اأمامه، وذلك لأنه يراقُب قلب الم�ضتخدم الأ�ضا�ضي  �ضاحبه يجل�ض 
دائمًا، ومن المخطط له اأن يقوَم "�ضو" بتركيب هذا النظام المتطور 

على جانب لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
يذكر اأنَّ نظم القيا�ض الحيوية القائمة على القلب، تمَّ ا�ضتخدامها 
منذ حوالي ع�ضرة اأعوام، وكان ذلك مع الأقطاب الكهربائية التي 
تعمل على قيا�ِض اإ�ضارت القلب الكهربائي، ولكن المختلف هنا، اأنه 
لم يتمكن اأحد العلماء والباحثين بتطوير جهاز يعمل بالت�ضال عن 
بعد وي�ضتطيع اأن يقوَم بتو�ضيف ال�ضفات الهند�ضية للقلوب وتحديد 

الهوية. 

اأو الراأ�ض مع الأهداِف لتن�ضيط عملية تغيير القناة اأو فتح قائمة العر�ض.
الج�ضم،  للبحِث عن جزٍء معيٍن من  المرونِة  الكثير من  يوفر  والبرنامُج 
التجاه  في  اآخ��ر  �ضيٍء  اأي  اأو  راأ�ضه  اأو  يده  بتحريِك  يقوم  فالم�ضتخدُم 
المطلوب الم�ضار اإليه بوا�ضطِة �ضريط التمرير، لتغيير م�ضتوى ال�ضوت اأو 

للعثوِر على القناِة المطلوبة. 

كل جديد
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جلد كهربائي قابل لالرتداء

طبيب أسنان آلي

م�ضاد  اإلكتروني  ا�ضت�ضعار  جهاز  اليابانيين  العلماء  من  مجموعة  طور 
للح�ضا�ضية على الجلد، والجهاز خفيف ورقيق ول ي�ضعر الم�ضتخدمون به. 
وي�ضبه الجهاز الو�ضم اأو الجلد الكهربائي وقابل للتمدد، وي�ضتخدم الجهاز 
ودرجة  واللم�ض  ال�ضغط  تحديد  على  وقادر  الحيوية،  الإ�ضارات  لمراقبة 
خفيفة  نانومترية  بمقا�ضات  �ضبكة  �ضكِل  على  العلماء  و�ضممه  الحرارة. 

الوزن، وت�ضتطيع ت�ضجيل البيانات عن طريق الجلد الب�ضري.

ي�ضاُر اإلى نجاِح الإلكترونيات القابلة لالرتداء والتي تقوُم بمراقبة معدل 
�ضربات القلب وغيرها من الإ�ضارات ال�ضحية الحيوية، مثل الأدوات التي 
ت�ضتخدم مواد خفيفة الوزن ومرنة للغاية  والتي تعلق مبا�ضرة على الجلد 
الجلدية  الختبارات  واأظهرت  الح�ضا�ضة،  الدقيقة  القيا�ضات  من  لمزيد 
العرق  تمنع  اأخ��رى  وم��واد  البال�ضتيك  مثل  للتمدد  قابلة  مواد  هناك  اأنَّ 
وتمنع تدفق الهواء حول الجلد، مما ي�ضبب تهيج والتهاب والت�ضبب باآثار 

ف�ضيولوجية ونف�ضية.
 ويقول البروفي�ضور "تاكو �ضوميه" من كلية الدرا�ضات العليا للهند�ضة في 
جامعة طوكيو :  لقد تعلمنا اأنَّ الأجهزَة التي يمكن ارتداوؤها لمدة اأ�ضبوع 
في  العملي  لال�ضتخدام  �ضرورية  الم�ضتمرة  المراقبة  اأجل  من  اأكثر  اأو 
التطبيقات الطبية والريا�ضية على الجلد، وتقي�ض الأك�ضجين في الدم.
من  اإن�ضاوؤه  تمَّ  كهربائي  قطب  بتطوير  اليابانيين  العلماُء   قام 
�ضبكات نانوية تحتوي على بوليمر قابل للذوبان في الماء، 
اآمنة  تعد  وم��واد  ذهبية  وطبقة  فينيل،  بولي  كحول 
 20 ق��ام  وق��د  الج�ضم،  م��ع  ومتوافقة  بيولوجيا 
على  الجديد  الم�ضت�ضعر  ب��ارت��داء  م�ضارًكا 
اأ�ضبوع،  اإلى  ت�ضل  زمنية  لمدة  ب�ضرتهم 
اأية  هناك  لي�ض  اأن��ه  النتيجة  وكانت 

م�ضكالت اأو انزعاج اأو حكة. 

اأ�ضنان  زراعة  عن  "الندبندنت"  ال�ضهيرة  الإنجليزية  ال�ضحيفُة  ك�ضفت 
لمري�ض عن طريق روبوت، وهذه هي المرة الأولى التى يتمُّ فيها ال�ضتغناء 
اأي تدخل من  الأ�ضنان دون  الأ�ضنان، فقد تمت عملية زراعة  عن طبيب 
اليد الب�ضرية، ونفذ الروبوت العمليه فى مقاطعة �ضان�ضى ال�ضينية، وتعدُّ 
الأ�ضنان  زراعة  عملية  الأ�ضنان.و�ضهد  طب  تاريخ  في  الأولى  المرة  هذه 
طاقم طبي كامل خالله عملية زرع الأ�ضنان والتي ا�ضتمرت لمدة �ضاعة 
متوا�ضلة، ولم يتم ال�ضتعانة بالأطباء فى اأي مرحلة.والروبوت الذي قام 
وداخل  ال�ضينية  "باهانج"  تمَّ تطويره في جامعة  الأ�ضنان  زراعة  بعملية 
م�ضت�ضفى طب الأ�ضنان الجتماعي.وتمَّ ت�ضميم الروبوت خ�ضي�ضًا للقيام 
بعمليات طب الأ�ضنان، كما اأنه اأدق في تجنب الأخطاء التي يمكن اأن يقع 

فيها الدكتور الب�ضرى . 
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should reflect the risks to be addressed and desired 
audit coverage of the taxpayer population. For 
instance, it is inappropriate to conduct all audits 
on the basis of comprehensive examination of 
documentation across all tax obligations and 
all periods that could be open for amendment. 
Such an approach will invariably waste resources 
targeting compliant taxpayers and limit the 
number of audits that can be undertaken. A 
balanced

operational audit plan will optimize resource 
usage and coverage by utilizing a wide range of 
audit ‘products’. A brief description of types of 
audit is provided at Box 1.

Methods and Techniques. An effective case 
plan will be cognizant of a range of investigative 
and analytical approaches that may be adopted 
by auditors to verify compliance. Practices will 
vary depending upon the area of risk and the 
circumstances of the particular taxpayer. For 
example, the nature of the taxpayer’s operations, 
adequacy of books and records, and materiality 
of potential adjustments, will influence decisions 
regarding the type of tests to be undertaken and 
whether the auditor can rely on the records to 
address specific issues or needs to use indirect

methods.6 Case plans need to be flexible enough 
to be altered as the audit progresses and new 
matters come to light, yet sufficiently ordered 
to be in line with formally articulated audit 
policies and procedures. Strategic plans need to 
provide for enhancement of auditor capabilities, 
audit tools,7 and quality assurance processes, to 
support good case management practices and 
consistent application of policies and procedures.

Performance management. Integral to any audit 
plan is a suite of performance measures to assess 
effectiveness. As well as stipulating the indicators 

of successful performance, plans should also 
provide for the mechanisms to monitor results in 
terms of outputs and outcomes.8 Approaches to 
evaluating achievements are discussed below.
Description of types of audit

Registration checks. A quick check on businesses 
to establish that they are correctly registered.

Advisory audits. A visit to newly established 
businesses advising obligations in terms of tax 
types, filing of returns, payment of amounts due, 
records to be maintained. Very appropriate when 
introducing new laws.

Record keeping audits. The visit points out the 
obligations of the taxpayer in regard to the keeping 
of records and followed up with penalties if the 
taxpayer continues to disregard record keeping 
requirements.

Desk audits. Basic checks conducted at the 
tax office when the auditor is confident that all 
necessary information can be ascertained through 
in-office examination.

Single (or specific) issue audits. Focusing on a 
single tax type or a single period.

VAT Refund audits. Verifying the taxpayer’s 
entitlement to a refund prior to processing the 
refund. Usually undertaken for first refund 
claims as well as where the refund claim varies 
significantly from established patterns and trends.

Audit projects. Audits can be organized as a 
separate project for specific groups of taxpayers: 
an industry (e.g., construction); or a line of 
business (e.g., retail) and/or certain items from 
the declaration or profit and loss account (e.g., 
depreciation); to address a particular risk or 
to establish the degree of non-compliance in a 
particular sector.

Comprehensive (or full) audits. All tax 
obligations over a number of tax periods. As they 
are usually time consuming, they should only be 
applied to those taxpayers if there is an indication 
of under reporting that will impact across taxes.

Fraud Investigations. Involve the most serious 
cases of non-compliance that have criminal 
implications— fraud, evasion, and criminal 
activity. Require special skills in investigation 
and evidentiary requirements. 

We shall address the remaining questions, 
i.e. the development of audit  plans at the three 
levels (strategic, operational and case levels)  and 
the evaluation of such plans in the next issue of 
Alzakat Wa Aldakhal. 
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procedures, and setting objectives, strategies, 
activities, resources, timelines, performance 
measures, and responsibilities.

•	Operational	 –	 allocation	 of	 resources	 and	
articulation of audit coverage for market 
segments, industry sectors, and regions, and 
quantifying types of: (1) audits to be conducted; 
(2) taxes or issues to be examined; and (3) 
taxpayer entities to be addressed in a given 
period.

•	 Case	 –	 plan	 to	 address	 areas	 of	 risk	 for	 each	
audit case to ensure that appropriate methods, 
techniques, and processes are employed during 
the audit.

Each level is interdependent on the others and 
hence must complement each other. A great 
strategic plan is of little value if it is not supported 
by an operational plan that reflects the strategic 
priorities, and a case plan that does not address 
risks and policies identified in higher level plans 
will not lead to achievement of objectives. The 
process for developing effective plans at each 
level is detailed below.

Legislation. To be effective, an audit program 
needs to be supported by a legislative framework 
that: (1) requires taxpayers to maintain 
appropriate books and records; (2) provides the 
administration with adequate powers to conduct 
wide ranging enquiries; (3) allows delegation of 
the powers to staff conducting audits; (4) allows 
reconstruction of income and reassessments of 
tax using a range of methods and techniques 
within a generous timeframe; gives taxpayers a 
right of appeal; (6) places a burden of proof on 
the taxpayer; and, (7) applies sufficient penalties 
to deter

non-compliance. Management needs to monitor 
the audits to ascertain if the legislation is deficient, 

not understood, or inconsistently applied, in 
any of these areas, and develop plans to address 
such deficiencies. Plans may include: proposing 
amendments to existing laws or developing a tax 
procedure code; testing the law and establishing 
precedent before the courts; clarifying the law 
through interpretive rulings and education; and 
improving the training of auditors.

Risk-based approaches. As noted above, the audit 
program plays an important part in managing 
compliance and is expected to contribute to a 
range of corporate objectives beyond raising 
revenue from the detection and correction of 
understatements. Plans therefore need to be 
anchored on strategies that complement each of 
the objectives, allocate resources to activities that 
address risks, and

prioritize actions according to the greatest 
impact on the achievement of objectives.

As well as delivering a certain amount of 
revenue, objectives are likely to include: improving 
compliance; operating within specific budget 
constraints; minimizing taxpayer compliance 
costs; and securing community confidence in the 
tax system. Risks to attaining those objectives 
will usually include: lack of understanding of 
taxpayer characteristics, behavior, and areas of 
non-compliance; insufficient or inappropriate 
allocation of resources to non-compliant sectors; 
poor case selection; unsuitable audit methods 
and techniques; inadequate legal support; weak 
management

and auditor capability; and an ineffective 
penalty regime. Each level of planning: strategic; 
operational; and case; needs to be accompanied 
by strategies to address the risks to attaining the 
objectives of the particular strategy.

Scope of audits. The nature of audits conducted 
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II. What Should Be Considered In Plan-
ning An Effective Taxpayer
Audit Program?

Development of audit plans requires more 
than quantifying the number of audits to be 
undertaken.

There needs to be a comprehensive approach 
to the planning of strategies to address all of the 
elements of an effective audit program.
Organizational	 structure,	 roles	 and	

responsibilities. Planning should take into 
account the organization of audit activities 
within the administration, clearly reflect the 
nature of work to be performed, and articulate 
respective accountability. The three approaches 
to organization described below have become 
accepted as good practice.
•	Headquarters	 and	 Operations.	 Two	 clearly	

distinguishable divisions are required to 
manage an effective audit program with clearly 
articulated roles: (1) headquarters—responsible 
for design, strategic management, monitoring, 
and support of the audit function; and (2) 
operations—responsible for the delivery of the 
audit program.

•	 An	 integrated	 functional	 approach.	 Increasingly	
administrations have integrated the management 
of direct and indirect taxes to have one audit 
function responsible for all audit activity across 
all tax types. This approach facilitates the 
development of comprehensive national audit 
plans and balancing the allocation of available 
audit resources according to assessment of risk.

•	 Segmentation	and	specialization.	As	taxpayers	
have different characteristics and present 
different risks to revenue, administrations 
have been gradually moving towards grouping 

taxpayers according to common characteristics. 
For instance, it is common for administrations 
to	 have	 a	 dedicated	 Large	 Taxpayer	 Office	
(LTO),	 with	 specialist	 teams	 for	 particular	
industry sectors, for example: banking; mining; 
and telecommunications. Even if not provided 
as part of the formal organizational structure, 
the characteristics of taxpayer and industry 
segments need to be accommodated in the 
development of audit plans as they represent 
distinct risks and will require different 
audit treatment. Segmentation also aids the 
administration in recognizing the different 
levels of complexity in audit work and 
distinguishing the competency requirements, 
classification and remuneration of auditors to 
plan staffing accordingly. 

Range of plans. Each layer of the audit program 
needs to have cascading and interrelated 
plans with clear objectives that reflect the 
administration’s strategic plan. Planning and 
performance monitoring should be conducted at 
three levels:
•	 Strategic	 –	 a	 business	 plan	 for	 the	 audit	

program, linked to the administration’s 
strategic plan and compliance plan reflecting 
audit organizational structure, policies and 
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the audit program can gain a lot of information 
and intelligence that may inform the revenue 
administration of practices that may be 
jeopardizing compliance and revenue 
collection. This information is critical to 
the development of appropriate treatment 
strategies in other parts of the administration, 
for example, taxpayer service, policy and 
legislation, collections and filing and payment 
enforcement, issuing taxpayer alerts,1 as well 
as influencing the selection of future audit and 
investigation cases.

•	Addressing	 deficiencies	 in	 the	 law.	 Auditors	
will often detect taxpayer practices that exploit 
weaknesses in the law. Although not classified 
as evasion, these systemic avoidance practices 
may actually undermine the original intent 
of the relevant laws. Instances should be 
escalated to policy and legislation managers 
to address the issues through amending 
legislation. Furthermore, if auditors observe 
recurring patterns of avoidance, it may indicate 
inappropriate penalty provisions that may 
need to be amended to provide an adequate 
deterrent.
•	 Law	 clarification	 and	 education.	 The	 audit	

program also plays an important part in clarifying 
the law and educating taxpayers on appropriate 
compliance measures, such as legal filing 
requirements, deductibility of expenses, and 
improved record keeping. As well as providing 
direct guidance to taxpayers during audit activity, 
the audit program should refer common areas of 
non-compliance to the taxpayer services program 

managers so that they can be addressed in wider 
taxpayer education initiatives.

The trend to self-assessment has increased 
the importance of the audit program. The 
spread of VAT has increased the dependence of 
administrations on self-assessment  and there has 
been general trend to adopt the same approach to 
the administration of income tax. Given the role of 
audit in influencing compliance and the significant 
proportion of an administration’s resources 
devoted to the audit function,3 it is critical that 
audit activities are driven by well designed plans 
that will deliver improved compliance. Effective 
planning is required to ensure that the audit

program is adequately developed to: (1) focus 
on and address the most significant risks; (2) 
target non-complaint taxpayers and not harass 
compliant taxpayers; (3) make optimal use of 
limited resources, and (4) influence compliance 
across the broader taxpayer community.

Publicizing audit programs can influence 
compliance behavior. Administrations are 
increasingly releasing compliance plans to alert 
taxpayers as to risk areas or issues that are causing 
concern and what action (including audit) is being 
taken to address the concerns.4 Although not 
publishing the whole audit plan, the practice of 
highlighting risk areas and the number of audits 
being conducted in specific market segments and 
industry sectors alerts taxpayers to risks of non- 
compliance.
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This Article shall address the following 
questions
•	What	is	the	value	of	audit	planning?
•	 What	 should	 be	 considered	 in	 planning	 an	
effective	taxpayer	audit	program?

•	How	is	an	audit	strategic	plan	developed?
•	How	is	an	audit	operational	plan	developed?
•	How	is	an	audit	case	plan	developed?
•	How	can	plans	be	evaluated?

I. What Is the Value of Audit Planning?
The role of audit extends beyond verification. 

It is generally accepted that a tax audit is an 
examination to determine whether a taxpayer 
has correctly reported and assessed their tax 
obligations.	However,	the	role	of	an	audit	program	
in a modern tax administration must extend 
beyond merely verifying a taxpayer’s reported 
obligations and detection of discrepancies 
between a taxpayer’s declaration and supporting 
documentation.

A well-managed audit program plays a major 
role in managing compliance. An effective audit 
program will have significantly wider impacts 
than just raising revenue directly from audit 
activities. By selecting the highest risk cases, 
efficiently detecting non-compliance, applying 
appropriate sanctions, and publicizing results of 
audit activity (either generally or specifically), 

taxpayers are put on notice that attempting 
to avoid tax will result in a high likelihood of 
detection and imposition of significant sanctions. 
Thereby, a well-planned audit program can 
provide the administration with

significant leverage across the community rather 
than only impacting on the taxpayer selected for 
audit and collecting the tax that should have 
been paid in the first place. Additionally, a tax 
system that is perceived to be fair and equitable 
by punishing taxpayers who do not comply 
builds community confidence and encourages 
compliance from the broader population as 
compliant taxpayers support the administration’s 
efforts to deal with non-compliance. 

The impact of an effective audit should be seen 
in terms of the following effects:
•	 Corrective	 –	 making	 adjustments	 to	 rectify	

instances of non-compliance.
•	Deterrent	 –	 influencing	 the	 behavior	 of	 the	

audited taxpayer or group of taxpayers to be 
compliant in future.

•	 Preventative	 –	 persuading	 the	 broader	
community to comply.

A well-structured audit program plays an 
important part in improving the effectiveness 
of other parts of the administration. As well as 
detecting and addressing non-compliance, audit 
can provide valuable support in the following 
areas:
•	 Information	 and	 Intelligence.	 By	 having	

extensive access to the business community, 
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Though we recognize the importance of  the audit function 
in correcting taxpayers statements and collecting the right 

amounts of revenue from them, an effective audit program will 
have significantly wider impacts than just raising revenue directly 
from audit activities. A well-planned audit program can provide 
the administration with
significant leverage across the community rather than only impacting 
on the taxpayer selected for audit; it builds community confidence 
and encourages compliance from the broader population. This 
Article shall highlight the specifications of a good  and well-planned 
audit program. 

Revenue Administration:
Taxpayer Audit-Development of Effective Plans
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Editorial

Tax Audit goes 
beyond verifying 
a taxpayer’s 
reported 
obligations 

The role of an audit program in a modern tax 
administration must extend beyond merely verifying 
a taxpayer’s reported obligations and detection 
of discrepancies between a taxpayer’s declaration 
and supporting documentation. The impact of 
an effective audit should be seen in terms of the 
following effects: corrective (making adjustments 
to rectify instances of non-compliance), deterrent  
(influencing the behavior of the audited taxpayer or 
group of taxpayers to be compliant in future) and 
preventative  (persuading the broader community 
to comply). A well-structured audit program plays 
an important part in improving the effectiveness of 
other parts of the administration. It plays a major role 
in managing compliance. Audit can, as well, provide 
valuable support in the following areas: Information 
and Intelligence, addressing deficiencies in the law 
and  law clarification and education.  
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87
يتقدم محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

وجميع منسوبيها بخالص التهاني
لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده األمين 
وللشعب السعودي العظيم بمناسبة الذكرى )87( 

لالحتفال باليوم الوطني للمملكة..

قال تعالى
َدَقاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعَلْيَها    ﴿ إِنََّما الصَّ
َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوبُُهْم َوفِي الرَِّقاِب َواْلَغارِِميَن َوفِي َسبِيِل 
بِيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه  َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم ﴾  اللَِّه َوابِْن السَّ

التوبة اآلية )60(

رسالة إلى المكلفين

230301000006
الحساب رقم :

مخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات 
الضمان االجتماعي، وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل جميع 

المبالغ الزكوية التي تحصلها من المكلفين لهذا الحساب مباشرة.
الموعد  في  نشاطكم  على  المستحقة  الزكاة  تسديد  على  فاحرص 

المحدد شرعًا لنتمكن من إيصالها لمستحقيها.
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شراكات واتفاقيات
الملك في روسيا ..

سمو أمير الرياض 
يستقبل محافظ الهيئة

هل يؤخذ بالبيانات 
الصحفية في تقدير 
رأسمال المكلفين؟


