االفتتاحية

الشراكة السعودية
األميركية

د .محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

تج�سد الزيارة الر�سمية التي بد�أها �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير
الدفاع� ،إلى الواليات المتحدة ،حر�ص البلدين ال�صديقين على تر�سيخ
هذه ال�شراكة ،وتوطيد العالقات الثنائية الممتدة لنحو �أكثر من 80
عاما .وتمثل زيارة ولي العهد بعدً ا اقت�صاد ًيا و�سيا�س ًيا مه ًما للمملكة
ً
العربية ال�سعودية لإيجاد بيئة جاذبة لال�ستثمار ،ولتعزيز تحقيق ر�ؤية
خ�صو�صا
 2030في جذب ال�شركات الكبرى لال�ستثمار داخل ال�سعودية،
ً
بعد توجه المملكة لعدم االعتماد على النفط ب�شكل �أ�سا�سي خالل الفترة
القادمة .وهذا بدوره يعزز النمو االقت�صادي للمملكة من خالل زيادة
وتنوع مواردها المالية ،و�إيجاد فر�ص وظيفية للمواطنين الباحثين
عن فر�ص عمل ،حيث �أعلن ولي العهد في حفل ال�شراكة ال�سعودية
الأمريكية بحما�سة بقوله« :نحن في المملكة نعي�ش مرحلة التغيير..
مرحلة اقتنا�ص الفر�ص التي نطمح �إلى �أن نعمل فيها مع �شركائنا .و�إن
العالقات ال�سعودية الأميركية امتدت لأعوام طويلة ،وبنيت على الثقة
وال�شراكة اال�ستراتيجية» .وقال ولي العهد الأمير محمد بن �سلمان �إن:
«ال�سعودية دولة مهمة في ال�شرق الأو�سط والعالم الإ�سالمي والعربي»،
م�شي ًرا �إلى �أن «الواليات المتحدة دولة مهمة جدً ا في العالم ،وهي �أهم
دولة على وجه الأر�ض» .و�أكد الأمير محمد بن �سلمان �أن ال�سعودية
تمتلك �أكبر اقت�صاد عربي ،وواحدة من الع�شرين الكبار في اقت�صاديات
العالم .و�شدد على �أن العالقة بين ال�سعودية و�أمريكا عميقة ومت�شعبة.
وهذه العالقة �سبب مهم جدً ا للنمو االقت�صادي وخلق الوظائف ،و� ً
أي�ضا
�سبب رئي�سي للأمن في البلدين.
وتم االتفاق ،خالل هذه الزيارة ،على �صفقات اقت�صادية تتجاوز
 400مليار دوالر ،ت�شمل النفط والغاز ،ونقل التكنولوجيا ،والثروة
الرقمية ،واالتفاقيات الع�سكرية وغيرها من مجاالت التعاون والتبادل
يعمق ال�شراكة مع �أهم القوى االقت�صادية العالمية،
االقت�صادي الذي ِّ
ويحقق مزيدً ا من الدعم لر�ؤية  2030التي �ستجعل ال�سعودية من �أف�ضل
الأ�سواق النا�شئة والمتطورة في العالم ،ومثا ًال �إقليم ًيا محور ًيا للتطور
في ال�شرق الأو�سط �إن �شاء اهلل تعالى.
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زيارة ولي العهد

زيارة ولي العهد إلى واشنطن

شراكة اقتصادية شاملة
يصعب حصر العوائد االقتصادية التي ترتبت على الزيارة التي قام بها سمو ويل العهد ،صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،نائب رئيس جملس الوزراء ،إىل الواليات املتحدة
األمريكية ،والتي بدأت يوم اإلثنني 1439/7/2ه��ـ املوافق  .2018/3/19فقد دشنت زيارة سمو ويل العهد
جديدا من العالقات االسرتاتيجية وفتحت املزيد من فرص التجارة واالستثمار وقطاعات أعمال جديدة
عهدا
ً
ً
من بينها الرتفيه والسياحة ،والطاقة املتجددة ،والصناعة العسكرية ،والصناعات البرتوكيماوية والدوائية،
والتعليم والتأهيل .وكان من أبرز حمطات الزيارة اللقاء الذي مت بني الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،وسمو ويل
العهد .فقد شهد اللقاء إبرام صفقات جتارية خللق املزيد من الوظائف باململكة .واستعراض التقدم الذي
حتقق يف تعزيز الشراكة االسرتاتيجية السعودية-األمريكية منذ عقد قمم الرياض التاريخية يف شهر شعبان
1438هـ (مايو 2017م) وتوقيع إعالن الرؤية االسرتاتيجية املشرتكة للمملكة العربية السعودية والواليات
املتحدة األمريكية من قبل خادم احلرمني الشريفني وفخامة الرئيس األمريكي.
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المملكة تمتلك  %5من احتياطيات اليورانيوم بالعالم

ك�شف �سمو ولي العهد ل�صحيفة وا�شنطن بو�ست الأمريكية عن �أن المملكة
تختزن في �أرا�ضيها �أكثر من  5%من احتياطيات اليورانيوم في العالم،
و�أنها تعمل على الو�صول �إلى القدرة على تخ�صيب اليورانيوم ،ال�ستخدامه
م�شروعا
في مفاعالت الطاقة بد ًال من �شرائه من الخارج .فالمملكة تنفذ
ً
طموحا في الفترة الأخيرة لال�ستفادة من الطاقة النووية في الأغرا�ض
وطن ًيا
ً
ال�سلمية ،وتعمل على الم�شروع من خالل محورين �أ�سا�سيين :الأول :التعاقد
على بناء مفاعل نووي عام  2018وهو �أول مفاعل نووي في المملكة .والآخر:
ا�ستك�شاف اليورانيوم في �أرا�ضيها .فمخزون المملكة من اليورانيوم يتوزع على
م�ساحة � 27ألف كيلو متر مربع ،ويتركز في  9مناطق رئي�سة ،منها منطقة
�صخور ده��ر الحياة المجاورة لمنطقة ال��درع العربي ،حيث يوجد بكميات
اقت�صادية هائلة ،كما يوجد في كثير من القرى التابعة لمنطقة تبوك .وتعمل
مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية وهيئة الم�ساحة الجيولوجية منذ فترة
على درا�سة هذه المناطق ،وتحديد �أماكن وجود اليورانيوم ،وكمياته ،وطبيعته،
وجودته الفيزيائية والجيولوجية والكيميائية ،تمهيدً ا ال�ستخراجه وا�ستخدامه
في كثير من ال�صناعات .ومن م�ساعي المملكة في هذا الإطار توقيعها مذكرة
تفاهم م�شتركة في مجال ا�ستك�شاف وتقييم م�صادر اليورانيوم في �أرا�ضيها.
ويتوقع �أن تبلغ ن�سبة اليورانيوم التي �سيجري التنقيب عنها نحو  60ط ًنا.
فالم�شروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة يتكون من �أربعة مكونات:
الأول :المفاعالت النووية الكبيرة ،وهي مفاعالت ذات قدرة كهربائية تقدر ما
بين  1600 - 1200ميجاوات من ال�سعة الكهربائية للمفاعل الواحد ،وت�سهم في
دعم الحمل الأ�سا�سي في ال�شبكة الكهربائية على مدار ال�سنة .الثاني :توطين
تقنيات وبناء المفاعالت الذرية ال�صغيرة المدمجة� ،إذ تم ّكن هذه المفاعالت
المملكة من تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في �أماكن منعزلة عن
ال�شبكة الكهربائية تنا�سب متطلباتها من تحلية المياه والتطبيقات الحرارية
المختلفة من ال�صناعات البتروكيميائية .الثالث :دورة الوقود النووي ،وتمثل
الخطوة الأول��ى للمملكة في طريق االكتفاء الذاتي في �إنتاج الوقود النووي،
مخت�صين في عملية ا�ستك�شاف و�إنتاج
الذي �سي�سهم في ت�أهيل علماء �سعوديين
ّ
اليورانيوم وتوظيف الخبرات المكت�سبة في هذا الم�شروع لتطوير موارد المملكة
فر�صا وظيفية وا�ستثمارية واكت�ساب تقنية
الطبيعية من اليورانيوم ،ما �سيوفر ً
جديدة في ا�ستخال�ص و�إنتاج خامات اليورانيوم .الرابع :التنظيم والرقابة،
ويعمل هذا المكون على جانب الأمن وال�سالمة� ،إذ جرى تطوير هيئة ال�سالمة
النووية والإ�شعاعية ،وهي في طور الت�أ�سي�س ،لتكون هيئة م�ستقلة في المملكة،
تهدف �إل��ى الحفاظ على ال�سالمة الذرية والإ�شعاعية ،والأف ��راد ،والبيئة،
والمن�ش�آت النووية.

مخزون المملكة من اليورانيوم
يتوزع على مساحة  27ألف كيلو متر
مربع ،ويتركز في  9مناطق رئيسة،
منها منطقة صخور دهر الحياة
المجاورة لمنطقة الدرع العربي
بناء المفاعالت النووية تعد خطوة
أولى في طريق االكتفاء الذاتي في
إنتاج الوقود النووي بالمملكة

أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

و ّقع �سمو ولي العهد مذكرة تفاهم مع ال�سيد ما�سايو�شي �سون ،رئي�س مجل�س
الإدارة ل�صندوق ر�ؤية �سوفت بنك لإن�شاء «خطة الطاقة ال�شم�سية  »2030التي
تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة ال�شم�سية .وت�شكل هذه االتفاقية �إطا ًرا
جديدًا لتطوير قطاع الطاقة ال�شم�سية في المملكة ،و�سيتم بموجبها ت�أ�سي�س
�شركة جديدة لتوليد الطاقة ال�شم�سية .و�سيتم �إطالق العمل على محطتين
�شم�سيتين بقدرة  3جيجا واط و  4.2جيجاوات بحلول عام  ،2019والعمل على
ت�صنيع وتطوير الألواح ال�شم�سية بالمملكة لتوليد الطاقة ال�شم�سية بقدرة ما بين
 150جيجاوات و 200جيجاوات بحلول  .2030وتعد مذكرة التفاهم مكملة لما
تم التوقيع عليه م�سب ًقا في مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار .وت�شير االتفاقية �إلى �أن
درا�سات الجدوى بين الطرفين حول هذا الم�شروع �ستكتمل بحلول مايو .2018
كما ت�شير �إلى �أن الطرفين ملتزمان با�ستك�شاف ت�صنيع وتطوير �أنظمة تخزين
الطاقة ال�شم�سية في المملكة ،وت�أ�سي�س �شركات متخ�ص�صة للأبحاث وتطوير
�أل��واح الطاقة ال�شم�سية بكميات تجارية في المملكة ت�سمح بت�سويقها محل ًيا
وعالم ًيا .وت�شير المذكرة � ً
أي�ضا �إلى التزام الطرفين ب�إنتاج الألواح ال�شم�سية
بقدرة تقدر بنحو  200جيجاوات في المملكة وتوزيعها عالم ًيا ،بالإ�ضافة �إلى
ا�ستك�شاف الفر�ص المتعلقة بت�أ�سي�س �صناعات في مجال منظومات توليد
الطاقة وبطارياتها في المملكة ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعد على دعم تنويع
القطاعات ،وخلق فر�ص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.
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ومن المتوقع �أن ت�ساعد االتفاقية والم�شاريع التي �ستنتج منها ،المملكة على
توفير النفط في �إنتاج الطاقة في المملكة .وهذا من �ش�أنه تعزيز دور المملكة
في �إمداد �أ�سواق العالم بالنفط ،ال�سيما �أن الطلب على النفط يتزايد باطراد
مع ن�ضوب الإنتاج في بع�ض المناطق .كما �أن هذه الم�شاريع من المتوقع �أن
توفر � 100ألف وظيفة بالمملكة وزيادة الناتج المحلي للمملكة كذلك بما يقدر
بحوالي  12مليار دوالر ،بالإ�ضافة �إلى توفير ما ي�صل �إلى  40مليار دوالر �سنو ًيا.
منتدى الرؤساء التنفيذيين

�شهد منتدى الر�ؤ�ساء التنفيذيين ال�سعودي -الأمريكي الذي نظمه المركز
ال�سعودي لل�شراكات اال�ستراتيجية ،والذي �أقيم تحت عنوان« :عن�صر التحول:
من الر�ؤية �إلى التنفيذ» ،و�ضمن الن�شاطات الم�صاحبة لزيارة ولي العهد.
وقد جمع المنتدى كبار الم�س�ؤولين التنفيذيين في كبرى ال�شركات ال�سعودية
والأمريكية المتخ�ص�صة في التجارة واالقت�صاد وال�صناعة .وكان من ثمار
المنتدى توقيع مذكرات تفاهم في كثير من القطاعات المختلفة :ال�صحية،
والت�صنيع ،والترفيه ،والتعليم ،وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت� .ضم
برنامج المنتدى خم�س جل�سات نقا�ش ،وث�لاث ور���ش عمل .وك��ان المنتدي
يتمحور حول بحث فر�ص التعاون واال�ستثمار التجاري وال�صناعي والتقني في
�إط��ار برامج وم�شاريع ر�ؤي��ة ال�سعودية  ،2030ومناق�شة عدد من االتفاقيات
التجارية المحتملة.
شراكة رائدة في الطاقة والكيميائيات

�أكد رئي�س �أرامكو وكبير �إدارييها التنفيذيين ،المهند�س �أمين بن ح�سن
النا�صر ،خالل المنتدى �أن نمو �أعمال �أرامكو ،وكذلك ال��دور اال�ستراتيجي
فر�صا عديدة لتعزيز التعاون وال�شراكة بين
لر�ؤية ال�سعودية � ،2030سيوفر ً
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المملكة و�أمريكا ،وال يقت�صر ذل��ك على قطاع النفط ،وال�غ��از ،والتكرير،
والكيميائيات ،بل ي�شمل � ً
أي�ضا قطاع التقنيات الرقمية ،و�أم��ن المعلومات،
والتعاون في مجال المحافظة على البيئة ومواجهة التغير المناخي ،وتنمية بيئة
االبتكار والإبداع عبر تر�سيخ العالقات مع مجموعة من الم�ؤ�س�سات الأمريكية
الرائدة في المجاالت الأكاديمية ،والبحثية ،والثقافية والتي تعد من بين
الأف�ضل في العالم ،ف�ض ًال عن التعاون في قطاعات البنية التحتية والت�صنيع
والخدمات ،وجميعها مجاالت تتميز بها الواليات المتحدة الأمريكية ،وهي في
غاية الأهمية لإدارة وت�شغيل ونمو �شركة عمالقة بحجم �أرامكو ال�سعودية .وما
تم بحثه من تعاون تجاري يعك�س نطاق م�صالح �أرامكو ال�سعودية وطموحها
بما يعزز مكانة ال�شركة الرائدة عالم ًيا في قطاعي الطاقة والكيميائيات في
العالم ،وبما يبرز دورها لي�س فقط ك�شركة �صناعية كبرى بل كرائدة من رواد
فكر التنمية العالمي ،تتميز بتطبيق �أف�ضل الممار�سات ،وتحر�ص على توطيد
عالقات ال�صداقة التاريخية مع �شركائها الكثيرين.

تدشين أكبر مشروع للطاقة
الشمسية في العالم سيوفر 100
ألف وظيفة ،ويزيد الناتج المحلي
للمملكة بحوالي  12مليار دوالر،
ويوفر  40مليار دوالر سنوي ًا

توطين صناعة اللقاحات والصناعات البيولوجية

�ضمن الن�شاطات الم�صاحبة لزيارة ولي العهد و ّقعت �شركة تطوير المنتجات
البحثية التابعة لل�شركة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار التقني «تقنية» اتفاقية
مع ال�شركة ال�سعودية للقاحات ،لت�أ�سي�س وت�شغيل �أول مركز بحثي و�صناعي
في المملكة وال�شرق الأو�سط لتطوير اللقاحات والمنتجات البيولوجية الطبية
والمقرر �إن�شا�ؤه في مركز االبتكار بجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية،
وذلك بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،حيث �سيزود المركز
ب ��أدوات البحث والتطوير والت�صنيع ،لتكوين خط دف��اع �أول �ضد المخاطر
الوبائية في المملكة .كما �سي�شمل المركز من�صة تدريبية لت�أهيل الكفاءات
الوطنية في المجال ال�صناعي .وتم التوقيع على اتفاقية تعاون مع �شركة جي اي
لتوريد الأجهزة للمركز ،و�شركة فوجي فيلم دايو�سينث للتقنية الحيوية لتطوير
عالج مر�ض متالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية (كورونا).
ي�شار �إلى �أن حجم �سوق اللقاحات في المملكة يقارب  400مليون دوالر �سنو ًيا
في حين تُمثل الأدوي��ة البيولوجية ما قيمته مليار دوالر في ال�سنة بن�سبة نمو
تتجاوز الـ .15%في المقابل يبلغ حجم �سوق اللقاحات عالم ًيا نحو ثالثين مليار
دوالر يقابلها ما يقارب ثالث مئة مليار دوالر للأدوية البيولوجية.
آالف الوظائف

بلغت قيمة مذكرات التفاهم بين المملكة والواليات المتحدة الأمريكية في
قطاع ال�صحة ثالثة مليارات دوالر ،وو�صل عدد تلك المذكرات �سبع اتفاقيات.
وجاء توقيع المذكرات بهدف مواجهة التحديات ال�صحية الأكثر انت�شا ًرا في
المملكة وبناء البنية التحتية التقنية الالزمة تمهيدً ا لتخ�صي�صه ،وتوفير �آالف
من فر�ص العمل لأبناء المملكة .و�شملت المذكرات توقيع ثالث مذكرات تفاهم
مع  GEو Metdroniلإدارة مراكز ال�سمنة وال�سكر من النوع الأول ومراكز

القلب ،ودع��م الت�صنيع المحلي والخدمات الطبية المحلية ،و�إدارة مركز
الت�صوير الإ�شعاعي ،وتطوير خدمات �سحابية لـ 224م�شفى ل��وزارة ال�صحة
عالقات تمتد لعقود

ب��د�أت العالقات ال�سعودية الأمريكية في الثالث والع�شرين من
فبراير ع��ام 1930م ،وتوثقت �أك�ث��ر ع��ام 1931م م��ع ب��دء التدفق
التجاري للنفط ال�سعودي ومنح الملك الم�ؤ�س�س حق التنقيب عن
النفط لل�شركات الأمريكية .و�شهد ع��ام 1932م توقيع الجانبين
االتفاقية الدبلوما�سية التجارية الم�ؤقتة ،تبتعها اتفاقية التنقيب عن
النفط مع ال�شركات الأمريكية ،والتي تعد �أول معاهدة بين البلدين في
التمثيل ال�سيا�سي والقن�صلي ،والتجارة والمالحة بين البلدين .وفي
عام 1972م ا�ستوردت المملكة من الواليات المتحدة عددًا من ال�سلع
والمنتجات بما قيمته ( 314مليون دوالر) ،فيما �صدَّرت المملكة
للواليات المتحدة ما قيمته ( 194مليون دوالر) .وفي عام 1974م
و ّقعت المملكة على بيان م�شترك مع �أمريكا يق�ضي بت�أ�سي�س اللجنة
ال�سعودية الأمريكية الم�شتركة للتعاون االقت�صادي ل�سد احتياجات
المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت ت�شهد فيها البالد
زيادة كبيرة في م�شروعات التنمية ،ثم توالت الزيارات التي عززت
العالقات الثنائية بين البلدين ومنها زيارة خادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود في عام 2010م ،والزيارة
التاريخية لخادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود �إلى الواليات المتحدة الأمريكية في �سبتمبر 2015م.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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في عام  ،2020حيث تمتلك وزارة ال�صحة  20%من الملكية الفكرية� ،إ�ضافة
�إلى تطوير قدرات المملكة في مجال الأدوية البيولوجية .و�شملت � ً
أي�ضا توقيع
�شركة العليان مذكرة تفاهم مع �شركة  Select MEلت�شغيل و�إدارة م�ست�شفيات
النقاهة والمراكز ال�صحية في المملكة وال�شرق الأو�سط ،وتقديم الخدمات
ال�صحية ،وامتالك وت�شغيل مراكز الأ�شعة والمختبرات .كما �شملت االتفاقية
تطوير برنامج لإدارة مركز الت�صوير الإ�شعاعي في م�ست�شفى الملك في�صل
التخ�ص�صي.
 207مليارات ريال حتى فبراير 2018

�أكدت الهيئة العامة لال�ستثمار �أن حجم اال�ستثمارات الأمريكية في المملكة
بلغ �أكثر من  207مليارات ريال حتى فبراير  .2018فيما و�صل عدد ال�شركات
الم�ستثمرة بالمملكة �إلى � 373شركة تنوعت ن�شاطاتها ما بين الن�شاط الخدمي،
وال�صناعي ،والعقاري ،والعلمي ،والفني ،والتراخي�ص الم�ؤقتة .وا�ستحوذ
الن�شاط ال�صناعي على الن�صيب الأكبر من التمويل بقيمة بلغت  193مليار
م�شروعا بحجم تمويل
م�شروعا يليه الن�شاط الخدمي بمقدار 245
لعدد 95
ً
ً
قارب  13.5مليار ريال ،ثم الأن�شطة التجارية بعدد  9م�شاريع بحجم تمويل
تخطى  300مليون ريال ،وم�شروعين في الن�شاط العقاري بحجم تمويل بلغ
م�شروعا وبحجم
 16مليون ريال ،و�أخي ًرا التراخي�ص الم�ؤقتة و�صلت �إلى 16
ً
تمويل بلغ  2مليون ريال .ودخلت � 16شركة �أمريكية جديدة لل�سوق ال�سعودي
خالل عام  2017تحديدً ا ،بحجم تمويل بلغ  382مليون و� 210آالف ريال ،حيث
منحتها الهيئة العامة لال�ستثمار ال�ضوء الأخ�ضر لبدء ن�شاطها بالمملكة ،وقد
ا�ستحوذ القطاع الخدمي على الن�صيب الأكبر من هذه التراخي�ص بعدد 13
ترخي�صا بحجم تمويل بلغ  284مليون و� 200ألف ريال ،فيما تم منح القطاع
ً

8

العدد ( - )56رجب 143٩هـ

ال�صناعي ترخي�صين بحجم تمويل ا�ستثماري بلغ  97مليون و� 510آالف ريال،
و�أخي ًرا ترخي�ص م�ؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ � 500ألف ريال .ويعد ال�سوق
ال�سعودي من �أهم �أ�سواق واردات الواليات المتحدة .ففي عام 2016م زودت
المملكة ال�سوق الأم��ري�ك��ي بعدد م��ن المنتجات مثل المنتجات المعدنية،
والمنتجات الكيميائية والع�ضوية ،والأ�سمدة ،والألومنيوم وم�صوغاته ،واللدائن
وم�صوغاتها .فيما �أمدت �صادرات ال�سوق الأمريكي حاجة ال�سوق ال�سعودي
�إلى ال�سيارات و�أجزائها ،والمركبات الجوية و�أجزائها ،والأجهزة الطبية،
والب�صرية ،والت�صويرية ،والآالت والأدوات الآلية و�أجزائها ،والأجهزة والمعدات
الكهربائية و�أجزائها .وت�ؤكد الأرق��ام ال�سابقة �أن المملكة العربية ال�سعودية
�شهدت عدة �إ�صالحات وا�سعة في بيئتها اال�ستثمارية ،وفق ر�ؤيتها .2030

بلغ حجم االستثمارات األمريكية
في المملكة أكثر من  207مليارات
ريال حتى فبراير  ،2018ووصل عدد
الشركات المستثمرة بالمملكة 373
شركة تنوعت نشاطاتها ما بين
النشاط الخدمي والصناعي والعقاري
والعلمي

وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية واال�ستثمارية
في المملكة ،حيث ت�أ�س�ست اللجنة التنفيذية لتح�سين �أداء الأعمال في القطاع
الخا�ص وتحفيزه «تي�سير» ،بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للم�شاركة
في التنمية االقت�صادية ،وتوفير بيئة م�ستقرة ومحفزة للقطاع الخا�ص ،وذلك
بم�شاركة عدة جهات حكومية ذات عالقة ،وعدد من بيوت الخبرة العالمية
والقطاع الخا�ص تحت مظلة واحدة في �سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين
القطاع الخا�ص ،مما �أ�سهم في ا�ستقطاب ر�ؤو�س �أموال من كبرى دول العالم،
وجذب عدد من اال�ستثمارات الأجنبية ب�شكل عام والأمريكية ب�شكل خا�ص وفي
قطاعات واعدة وم�ستهدفة من خالل ر�ؤية المملكة .2030
وعقد ولي العهد �سل�سلة من اللقاءات واالجتماعيات مع كبار التنفيذيين
بال�شركات العالمية الكبرى في �أمريكا �أثناء زيارته لها من �أجل ا�ستقطاب
كبار ال�شركات العالمية لال�ستثمار في المملكة وتحقيق ر�ؤية المملكة .2030
وكان من �أبرز هذه اللقاءات ،اجتماع �سمو ولي العهد مع �أكثر من  40م�س�ؤو ًال
تنفيذ ًيا من ال�شركات العالمية الكبرى ال�ستعر�ض ثالثة م�شاريع تنموية كبرى
في المملكة ،وهي م�شروع «نيوم» ،وم�شروع البحر الأحمر ،وم�شروع القدية .فقد
تحدّث �سمو ولي العهد خالل االجتماع عن �أهمية هذه الم�شاريع وم�ساهمتها في
االرتقاء بم�ستقبل المملكة والمنطقة ككل على �صعيد الأثر االقت�صادي وتحقيق
الرفاه االجتماعي ،والتزام المملكة بالريادة البيئية واال�ستدامة كجزء ال يتجز�أ
من الجهود المبذولة في هذا ال�سياق.
كما التقى �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير الدفاع ،في مدينة نيويورك عددًا

من الر�ؤ�ساء التنفيذيين ومديري كبرى ال�شركات الأمريكية التي ا�ستثمر فيها
�صندوق «ر�ؤية �سوفت بنك» .وتم ا�ستعرا�ض المجاالت اال�ستثمارية الم�شتركة
في �إطار �صندوق «ر�ؤية �سوفت بانك».
واجتمع �سمو ولي العهد في نيويورك مع الرئي�س التنفيذي لبنك مورغان
�ستانلي جيم�س غورمان ،والرئي�س التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيم�س
ديمون .وتم خالل اللقاءين تبادل الآراء حول الخدمات التي يقدمها البنكان
في المملكة وفر�ص التعاون ،وال�شراكات اال�ستراتيجية.
واجتمع �سمو ولي العهد مع وزي��ر التجارة الأمريكي ،ويلبر رو���س ،ونائب
وزير الخارجية ،جون �سوليفان ،والرئي�س التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية،
توم دونوهيو ،ونوق�ش خالل االجتماعات �أهمية تطوير ال�شراكة ال�سعودية
الأمريكية ،وزيادة حجم التبادل التجاري ،وتطوير �شراكات جديدة ت�سهم في
مزيد من نمو اقت�صاديات البلدين.
والتقى �سمو ولي العهد في مقر �إقامته بوا�شنطن رئي�س البنك الدولي ،جيم
يونج كيم .وتم ا�ستعرا�ض مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقت�صادها،
و�سعيها �إلى مزيد من التقدم والتطوير التقني وفق ر�ؤية .2030
واجتمع �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان في مقر �إقامته
في وا�شنطن مع المديرة العامة ل�صندوق النقد الدولي ،كري�ستين الغارد،
ال�ستعرا�ض ر�ؤي��ة المملكة  ،2030ومبادراتها على الم�ستويات االقت�صادية
واالجتماعية والتنموية ،والتي ت�شمل الإ�صالحات في �إطار الر�ؤية بهدف تنويع
االقت�صاد ال�سعودي ،وتطوير التجارة واال�ستثمار �أكثر في التقنية والموارد
الب�شرية.
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والتقى �سمو ولي العهد في �سياتل ك ًال من :الرئي�س الم�شارك لم�ؤ�س�سة بيل
ومليندا جيت�س الخيرية ال�سيد بيل جيت�س .وج��رى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
�أوجه التعاون في عدد من البرامج والم�شروعات التنموية الم�شتركة ،والرئي�س
التنفيذي ل�شركة فوت�سي مارك ميكبي�س ال�ستعرا�ض عدد من المو�ضوعات
المالية واالقت�صادية المتعلقة بالأ�سواق المالية ،وان�ضمام ال�سوق المالية
ال�سعودية لم�ؤ�شر فوت�سي ال��ذي يعك�س ثقة الم�ستثمرين في الإ�صالحات
االقت�صادية والمالية وفق ر�ؤي��ة المملكة  ،2030والرئي�س التنفيذي ل�شركة
مايكرو�سوفت� ،ساتيا ناديال .وتم خالل اللقاء الحديث حول التعاون ب�ش�أن
تدريب وت�أهيل الكفاءات الوطنية ،ودعم التحول الرقمي واالبتكار القائم على
المعرفة وف ًقا لر�ؤية ال�سعودية  ،2030والم�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أم��ازون جيف بيزو�س .وج��رى خالل اللقاء بحث مجاالت التعاون والفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة في المملكة وفق ر�ؤية .2030
وزار �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ولي
العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير الدفاع ،مركز �آي بي �إم وات�سون لل�صحة
في مدينة بو�سطن الأمريكية خالل زيارته للواليات المتحدة الأمريكية .واطلع
�سمو ولي العهد خالل الزيارة على تطبيقات الذكاء ال�صناعي ،وتح�سين �أداء
البحث عن العقاقير با�ستخدام الذكاء ال�صناعي.
وزار �سمو ولي العهد معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ( ،)MITومختبر
البايو ميكاترونك�س الذي يعمل على ا�ستخدام التقنيات الحديثة في الأطراف
ال�صناعية.و�شاهد �سمو ولي العهد في معر�ض االبتكار المقام في المعهد نماذج
من االبتكارات ال�صناعية الحديثة ،ومجموعة مختارة من منتجاتها التقنية
لعدد من الجامعات وال�شركات ال�سعودية ،في �إطار تعاونها البحثي والعلمي
مع معهد ما�سات�شو�ست�س ،حيث تم في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية
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«كاو�ست» ا�ستعرا�ض الم�ست�شعر المغناطي�سي ذي اال�ستعماالت الحيوية في
ميدان اكت�شاف البترول والغاز ،وم�شروع يخ�ص المدن الذكية ال�ستعماالت
الطاقة البديلة في تطبيقات مختلفة ومنها �شبكات لإنترنت الأ�شياء ،بالإ�ضافة
�إلى عر�ض جيل جديد من الم�ست�شعرات لمتابعة حالة البحر الأحمر وكائناته،
للمحافظة على بيئته وحمايتها للأجيال القادمة.
وعر�ض في جناح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية �أربعة برامج،
حيث ي�سعى برنامج الأبحاث المتقدمة �إلى اال�ستثمار في تقنيات الم�ستقبل ،كما
يهدف البرنامج الثاني �إلى تعزيز االبتكار في جميع مراحله من خالل برنامج
اال�ستثمار التقني في ال�شركات النا�شئة وال�شركات التقنية .كما ي�سعى البرنامج
الثالث ،وهو برنامج م�سار االبتكار ال�سريع� ،إلى ت�أ�سي�س بيئة ت�ساهم في زيادة
التجارة الثنائية بين المملكة والواليات المتحدة الأمريكية .كما يهدف البرنامج
الرابع �إلى ت�أهيل الباحثين الموهوبين في ال�سعودية من خالل برنامج قادة
التقنية الذي يوفر فر�صة فريدة لتطوير الباحثين والباحثات ال�سعوديين .كما تم
في جناح المدينة ا�ستعرا�ض مجموعة مختارة من منتجاتها التقنية والتي قامت
بتطويرها المدينة بالتعاون مع �أف�ضل الجامعات الأمريكية .وفي جناح �سابك تم
عر�ض المنتجات المتخ�ص�صة في ال�صناعات البال�ستيكية الهند�سية ،وتقنيات
تخت�ص في �صناعة ال�سيارات والأدوات ال�صحية والأجهزة الطبية.
وفي جناح �أرامكو ،عر�ض مركز �أبحاث �أرامكو ال�سعودية في بو�سطن نماذج
من برامج المركز التي منها تحويل الزيت الخام للمواد الكيميائية بن�سبة
 ،70%وبرنامج محاكاة الزيت والغاز ،وت�صنيع ثالثي الأبعاد ،وتقنيات النانو،
وتحويل ثاني �أك�سيد الكربون �إلى مواد كيميائية لتقليل االنبعاثات للمحافظة
على المناخ.
وجرى خالل الزيارة التوقيع على عدد من االتفاقيات التقنية والبحثية،

وكانت �أولى االتفاقيات تعاون بين �شركة �أرامكو ال�سعودية ومعهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا ح��ول التطوير الم�ستدام في قطاع الطاقة ،واالتفاقية الثانية
عن تعاون في �أبحاث االنحالل الحراري للغاز الطبيعي بين �شركة �سابك
ومعهد ما�سات�شو�ست�س ،واالتفاقية الثالثة عن تعاون لإن�شاء مركز �أبحاث في
نظم الهند�سة المعقدة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد
ما�سات�شو�ست�س ،واالتفاقية الرابعة عن تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية وم�ست�شفى بريغهام للن�ساء ل�صالح مركز التميز في الطب
الحيوي ،واالتفاقية الخام�سة عن �شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية وجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية و�شركة تطوير المنتجات
البحثية لإن�شاء مركز لإنتاج اللقاحات ومنتجات البيوتيك في جامعة الملك
عبداهلل للعلوم والتقنية ،واالتفاقية ال�ساد�سة زمالة ابن خلدون بين معهد
ما�سات�شو�ست�س ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،واالتفاقية ال�سابعة
لإن�شاء مركز ل�صناعة اللقاحات ومنتجات البايوتيك بين جينرال �إلكتريك
لل�صحة و�أف�لام فوجي دايو�سنث لتقنية البايوتك ،وذل��ك لتوريد المعدات
وتطوير عالج لمر�ض متالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سي.
كما زار �سمو ول��ي العهد في بو�سطن جامعة هارفرد حيث التقى عميد
الجامعة ال�سيد �آالن غاربر و�أع�ضاء من هيئة التدري�س .وا�ستعر�ض خالل
اللقاء �أوج��ه التعاون بين المملكة والجامعة في عدد من المجاالت ،وفر�ص
خ�صو�صا في الأبحاث المتقدمة في مجاالت مثل ريادة الأعمال
تطوير التعاون
ً
وهند�سة النظم وتطوير �أ�ساليب التعليم لمواكبة تحديات الع�صر.
اجتماعا مع ر�ؤ�ساء الجامعات وكبرى
وعقد �سمو ولي العهد في بو�سطن
ً
الكليات والمعاهد فيها ،وهم عميد جامعة هارفرد ال�سيد �آالن غاربر ،ورئي�س
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ال�سيد رافائيل ريف ،ورئي�س جامعة بو�سطن

ال�سيد بوب براون ،ورئي�س جامعة تفت�س ال�سيد �أنتوني موناكو ورئي�س جامعة
نورث �إي�سترن ال�سيد جوزيف عون ورئي�س كلية باب�سون ال�سيد كيري هيلي.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض مجاالت التعاون بين المملكة والم�ؤ�س�سات
التعليمية في بو�سطن في الجانبين العلمي والبحثي ،وتعميق ال�شراكة معهم عبر
عدة مبادرات وفق ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية .2030
ولي العهد:
العالقات السعودية األمريكية متينة وقوية

و�صف �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير الدفاع ،العالقة ال�سعودية
الأمريكية بالمتينة والقوية ،منوهً ا بال�شراكة الثنائية اال�ستراتيجية
بين البلدين ال�صديقين.
جاء ذلك في كلمة �سموه خالل حفل الع�شاء الذي �أقيم بمنا�سبة
االحتفاء بال�شراكة ال�سعودية الأمريكية في مجال الأمن الم�شترك
على م��دى  70عا ًما الما�ضية في قاعة ان��درو ميلون وا�ست�ضافته
�سفارة المملكة في وا�شنطن.
وتحدث �سمو ولي العهد خالل اللقاء عن تاريخ المملكة وم�سيرة
ت�أ�سي�سها .وا�ستعر�ض �سموه بدايات العالقات الر�سمية ال�سعودية
الأمريكية ،وما و�صلت �إليه في الوقت الحالي من تعاون وثيق في �شتى
المجاالت .و�أكد �سمو ولي العهد �أهمية الدور ال�سعودي والأمريكي
في مختلف الملفات و�أهمية ا�ستثمار الفر�ص الم�ستقبلية لموا�صلة
الإنجازات في مختلف المجاالت.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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مجلس الوزراء يوافق على
اتفاقية بين المملكة
وهونج كونج لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي
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برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين ،الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
يحفظه اهلل ،وافق مجل�س الوزراء خالل الجل�سة التي عقدت في  17رجب
1439هـ الموافق � 3أبريل  2018على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية
ال�سعودية وحكومة هونج كونج ،المنطقة الإدارية الخا�صة التابعة لجمهورية
ال�صين ال�شعبية ،لتجنب االزدواج ال�ضريبي ولمنع التهرب ال�ضريبي في
�ش�أن ال�ضرائب على الدخل ،والبروتوكول المرافق لها.
ج��اءت الموافقة على االتفاقية عقب االط�لاع على ما رفعه معالي وزير
المالية ،رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وبعد النظر في
قرار مجل�س ال�شورى رقم (  ) 16 / 76وتاريخ 1439 / 5 / 20هـ.

لتجنب االزدواج والتهرب الضريبي

وزير المالية يوقع اتفاقية
تجنب االزدواج الضريبي مع
نظيره الجورجي
و ّقع معالي وزير المالية ،الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان ،ووزير
المالية الجورجي ،ماكوما باخطادزة ،اتفاقية بين حكومتي المملكة
وجمهورية جورجيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي في �ش�أن ال�ضرائب على
الدخل ،وعلى ر�أ�س المال ،ومنع التهرب ال�ضريبي.
ح�ضر مرا�سم التوقيع �سفير جورجيا لدى المملكة ،جورج جانقجافا ،والوفد
المرافق للوزير الجورجي ,كما ح�ضره من الجانب ال�سعودي معالي محافظ
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،الأ�ستاذ �سهيل بن محمد �أبانمي ،والوكيل الم�ساعد
في وكالة ال�ش�ؤون المالية الدولية بوزارة المالية محمد بن �صالح الغفيلى.
و�أو�ضح معاليه� ،أن االتفاقية تمثل �إطا ًرا قانون ًيا م�ستق ًرا يحدد العالقات
ال�ضريبية بين المملكة وجورجيا والمعاملة ال�ضريبية ،التي يخ�ضع لها
الم�ستثمر من �إحدى الدولتين عند ممار�سته للن�شاط في الدولة المتعاقدة
الأخ��رى .وتمنع االتفاقية االزدواج ال�ضريبي على الدخل المتحقق من

ن�شاط الم�ستثمر ،وبالتالي ف�إنها تقلل العبء ال�ضريبي على الم�ستثمرين،
كما تحقق لهم ال�شفافية في المعاملة ال�ضريبية.
دعا معالي وزير المالية رجال الأعمال في البلدين لال�ستفادة مما توفره
هذه االتفاقية من ميزات وتخفي�ضات �ضريبية لإقامة الم�شاريع التجارية
واال�ستثمارية الم�شتركة ،م�شي ًرا �إلى �أن التبادل التجاري بين المملكة
وجورجيا بلغ عام 2017م حوالي  51مليون ريال �سعودي .م�ضي ًفا �أن ذلك
ال يعك�س حجم اقت�صاد البلدين ال�صديقين.
وحث معالي وزير المالية رجال الأعمال في جورجيا �إلى التعرف �أكثر
على الفر�ص اال�ستثمارية ،وال�صناعات وال�سلع ال�سعودية لغر�ض زيادة
واردات جورجيا من المملكة.
هذه االتفاقية تعد االتفاقية ال�ضريبية رقم ( )52التي توقعها المملكة مع
الدول الأخرى.

للحد من العبء الضريبي على المستثمرين

المملكة توقع اتفاقية
لتجنب االزدواج الضريبي مع
مجلس االتحاد السويسري
و ّقعت المملكة اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي مع المجل�س االتحادي
ال�سوي�سري في مقر وزارة المالية بالريا�ض .وت�شمل االتفاقية �ش�أن
ال�ضرائب على الدخل وعلى ر�أ�س المال ولمنع التهرب ال�ضريبي.
و ّقع االتفاقية معالي وزير المالية ،الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان،
ووزير المالية ال�سوي�سري ،نائب رئي�س المجل�س الفيدرالي اولي مايور،
وبح�ضور معالي محافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،الدكتور �أحمد
بن عبدالكريم الخليفي ،ومعالي رئي�س مجل�س هيئة ال�سوق المالية،
الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل القويز ،ومعالي نائب وزير المالية الدكتور
حمد بن �سليمان البازعي ،ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل،
الأ�ستاذ �سهيل �أبانمي ،ووكيل ال��وزارة للمالية الدولية الدكتور خالد
الخ�ضيري.
�أو�ضح معالي وزير المالية ،الأ�ستاذ محمد الجدعان� ،أن هذه االتفاقية
تمثل �إط��ا ًرا قانون ًيا م�ستق ًرا يحدد العالقات ال�ضريبية بين المملكة
و�سوي�سرا ،وت�ح��دد وب�شكل وا��ض��ح المعاملة ال�ضريبية التي يخ�ضع

لها الم�ستثمر من �إح��دى الدولتين عند ممار�سته للن�شاط في الدولة
المتعاقدة الأخرى ،وتمنع االزدواج ال�ضريبي على الدخل المتحقق من
ن�شاط الم�ستثمر .وبالتالي ف�إن هذه االتفاقية تقلل العبء ال�ضريبي على
الم�ستثمرين ،كما تحقق لهم ال�شفافية في المعاملة ال�ضريبية.
ودعا معالي وزير المالية ،الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان ،رجال
الأعمال في البلدين لال�ستفادة مما توفره هذه االتفاقية من ميزات
وتخفي�ضات �ضريبية لإقامة المزيد من الم�شاريع التجارية واال�ستثمارية
الم�شتركة ،م�شي ًرا �إلى �أن التبادل التجاري بين المملكة و�سوي�سرا ،الذي
بلغ عام 2016م حوالي  10.3مليار ريال ال يعك�س حجم اقت�صاد البلدين
ال�صديقين ،و�ضرورة اطالع رجال الأعمال ال�سوي�سريين على الفر�ص
اال�ستثمارية ،وال�صناعات وال�سلع ال�سعودية لغر�ض زيادة واردات �سوي�سرا
من المملكة.
هذه االتفاقية تعد االتفاقية ال�ضريبية الحادية والخم�سين ،التي تو ّقعها
المملكة مع الدول الأخرى.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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 %95من المنشآت التي
تتجاوز إيراداتها السنوية 40
مليون ريال قدمت إقراراتها
الضريبية لشهر يناير 2018

ك�شفت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزام  %95من المن�ش�آت التي
تتجاوز �إيراداتها ال�سنوية  40مليون ري��ال ،بتقديم �إقراراتها ل�ضريبة
القيمة الم�ضافة للهيئة عن �شهر يناير  .2018وهذا الإقرار ال�ضريبي يعد
الأول منذ بدء تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة منذ الأول من يناير للعام
الجاري .و�أ�شادت الهيئة بح�سن االلتزام والتجاوب من المن�ش�آت بتقديم
�إقراراتها في الوقت الزمني المحدد.
و�أو�ضحت الهيئة �أنه بح�سب الالئحة التنفيذية ل�ضريبة القيمة الم�ضافة،
يتوجب على المن�ش�آت التي تتجاوز �إيراداتها ال�سنوية  40مليون ريال
�سعودي ،تقديم �إقراراتها ال�ضريبية ب�شكل �شهري ،وذل��ك قبل نهاية
ال�شهر الذي يلي الفترة ال�ضريبية المحددة ،وبذلك كانت نهاية �شهر
فبراير الما�ضي هي الموعد النهائي ال�ستالم الإق��رارات ال�ضريبية عن
�شهر يناير ،بينما يتوجب على المن�ش�آت ،التي تبلغ توريداتها  40مليون
ري��ال �سعودي و�أق��ل ،تقديم �إقراراتها ال�ضريبية كل � 3أ�شهر .و�سيتم
فر�ض الغرامات على المن�ش�آت المت�أخرة في تقديم الإقرارات وفق نظام
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،التي ت�شمل غرامة الت�أخر في تقديم الإقرارات
ال�ضريبية� ،إ�ضافة �إلى غرامة التخلف عن دفع �ضريبة القيمة الم�ضافة
الم�ستحقة.
�أكدت الهيئة توا�صلها ب�شكل دائم وم�ستمر مع المن�ش�آت الم�سجلة في نظام
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،لمتابعة �سير عملية تقديم الإقرارات ال�ضريبية
ودفع المبالغ الم�ستحقة� ،إ�ضافة �إلى تقديم جميع المعلومات والإجابة عن
ا�ستف�سارات المن�ش�آت التي ترد عبر و�سائل التوا�صل المتاحة مثل مركز
االت�صال الموحد على الرقم( ،)19993وح�سابات التوا�صل االجتماعي
� ،@SaudiVATأو البريد الإلكتروني .vat@gazt.gov.sa

لدعم الحمالت الميدانية لفرق التفتيش

الهيئة تتلقى البالغات عبر تطبيق
ضريبة القيمة المضافة
�أكد المتحدث الر�سمي للهيئة العامة للزكاة والدخل ،الأ�ستاذ حمود الحربي
�أن الهيئة تلقت العديد من البالغات عبر «تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة»،
حيث �أ�سهمت تلك البالغات في دعم الحمالت الميدانية لفرق التفتي�ش
التابعة للهيئة في تحرير كثير من المخالفات بحق المن�ش�آت المخالفة
للنظام والالئحة التنفيذية ل�ضريبة القيمة الم�ضافة في �شتى المدن
والمناطق ال�سعودية .وا�ستهدفت تلك الحمالت العديد من القطاعات
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والأ�سواق بالمملكة للت�أكد من �سالمة تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة.
ودعا المتحدث الر�سمي للهيئة الم�ستهلكين �إلى الت�أكد من الح�صول على
فاتورة ت�شمل �ضريبة القيمة الم�ضافة ،ورقم التعريف ال�ضريبي للمن�ش�أة،
�إ�ضافة �إلى ن�سبة ال�ضريبة الأ�سا�سية � ،%5أو �صفر بالمئة (في حال كانت
ال�سلعة خا�ضعة لل�ضريبة بن�سبة �صفر بالمئة) ،عند �شرائهم خدمة �أو
�سلعة من من�ش�أة م�سجلة في �ضريبة القيمة الم�ضافة.

لمساعدة المنشآت على تقديم اإلقرارات الضريبية في
المواعيد المحددة

الهيئة تنظم ورشة «آلية تقديم اإلقرار
الضريبي» في مناطق المملكة
بالتعاون مع غرفة الريا�ض نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمقر
مركز الريا�ض الدولي للمعار�ض ور�شة عمل عن �آليات تقديم الإقرار
ال�ضريبي و�سط ح�ضور كبير من �أ�صحاب وم�س�ؤولي وممثلي ال�شركات
والم�ؤ�س�سات.
وقدم م�شرف الإقرارات ال�ضريبية في الهيئة العامة للزكاة والدخل،
الأ�ستاذ عبداهلل العنزي ،معلومات حول �أ�سا�سيات تقديم الإق��رار
ال�ضريبي ،م�شمولة بنماذج و�أمثلة حية لكيفية تقديم الإق��رارات
والموا�ضيع المرتبطة بها.
وت�أتي هذه الور�شة �ضمن �سل�سلة ور�ش عمل بد�أت الهيئة في تنفيذها
بمقار الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة منذ �إعالن م�شروع
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،وذلك بهدف �شرح �آليات تقديم الإقرارات
ال�ضريبية لم�ساعدة المن�ش�آت على االل�ت��زام بتقديم الإق ��رارات

ال�ضريبية في المواعيد المحددة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلي المن�ش�آت التجارية� ،إلى
ح�ضور هذه الور�ش لالطالع على �أهمية تقديم الإقرارات ،والخطوات
المطلوبة لتقديم الإقرارات.
وبالتعاون مع غرفة الطائف نظمت الهيئة ور�شة عمل ل�شرح �آليات
تقديم الإق� ��رارات ال�ضريبية ،بمقر الغرفة التجارية وبح�ضور
ممثلي المن�ش�آت التجارية .وي�أتي تنظيم الور�شة �ضمن �سل�سلة من
الور�ش التي تعتزم الهيئة تنفيذها في عدة مدن ومحافظات ،وفي
�إطار جهودها لم�ساعدة المن�ش�آت على االلتزام بتقديم الإق��رارات
ال�ضريبية في المواعيد المحددة ،بهدف دعم المن�ش�آت الخا�ضعة
ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ورفع جاهزيتها من ناحية تقديم الإقرار
ال�ضريبي.

من أبرزها "التسجيل التلقائي" و"الشهادة الفورية للزكاة"

"الزكاة والدخل" :بدء تفعيل حزمة من الخدمات
اإللكترونية ..وإطالق المزيد مستقب ً
ال
تقدم الهيئة العامة للزكاة والدخل عدد ًا من الخدمات الإلكترونية عبر
موقعها الإلكتروني ( )GAZT.GOV.SAلتتيح للمن�ش�آت تنفيذ كافة
تعامالتها الزكوية وال�ضريبية مع الهيئة �إلكتروني ًا.
وق��د ق��ام��ت الهيئة م ��ؤخ��ر ًا باخت�صار خ�ط��وات ت�سجيل الم�ؤ�س�سات
وال�شركات ال�سعودية ذات الم�س�ؤولية المحدودة عبر بوابتها الإلكترونية،
حيث يتم (الت�سجيل تلقائي ًا) للمن�ش�أة في الهيئة بعد �إ�صدارها ال�سجل
التجاري دون الحاجة �إلى الدخول على بوابة الهيئة للت�سجيل ،وي�صل
للمن�ش�أة �إ�شعار بت�سجيلها عبر خدمة الر�سائل الن�صية والبريد االلكتروني
ويرفق معه �شهادة الت�سجيل الكتروني ًا ،مما يمكن المن�ش�أة من �إدارة جميع
�أن�شطتها التجارية و�إنهاء كافة �إجراءاتها وتعامالتها مع الهيئة من خالل
ح�ساب الكتروني واحد فقط عبر بوابة الهيئة.
و�أ�شارت الهيئة العامة للزكاة والدخل �إلى �أنها اخت�صرت خطوات تقديم
الإقرار للمن�ش�آت من خالل خدمة ( ال�شهادة الفورية
للزكاة) لتكون �أكثر �سرعة و�سهولة للمن�ش�أة وتمكينها من الح�صول على
ال�شهادة فوري ًا وب�شكل �آلي بعد �سدادها لمبلغ الزكاة من خالل نظام

(�سداد) الإلكتروني.
ويتيح الموقع االلكتروني للهيئة خدمة (ف ّو�ض) للمن�ش�آت حيث يمكنها
تفوي�ض المكاتب المحا�سبية ومقدمي الخدمات التي تتعامل معها لإنهاء
�إجراءاتها ومعامالتها الي ًا بالإ�ضافة �إلى �إمكانية تفوي�ض �أكثر من مكتب
محا�سبي على خدمات محددة مع تحديد مدة التفوي�ض.
كما تتيح البوابة االلكترونية خدمة الت�أكد من �صحة �شهادة الزكاة لأي
من�ش�أة عبر خدمة (تحقق) من خالل �إدخ��ال رقم ال�شهادة �أو الرقم
المميز �أو ال�سجل التجاري عبر البوابة ،كما ي�ستطيع الأفراد والمن�ش�آت
اال�ستفادة من خدمة (تحقق) ،للت�أكد من ت�سجيل المن�ش�آت في �ضريبة
القيمة الم�ضافة با�ستخدام الرقم ال�ضريبي المذكور بالفاتورة �أو من
خ�لال ال�سجل التجاري ،عبر موقع القيمة الم�ضافة ()vat.gov.sa
والتطبيق على الأجهزة الذكية.
الجدير بالذكر �أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل حالي ًا على تطوير
حزمة من الخدمات الإلكترونية بهدف تح�سين جودة و�سرعة الخدمة
المقدمة للمن�ش�آت.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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غرفة الشرقية والقصيم
ونجران والمدينة المنورة
وحفر الباطن يقيمون ورشة
آلية تقديم إقرار ضريبة
القيمة المضافة
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ونظمت غرفة ال�شرقية بفرعها بالجبيل ال�صناعية يوم الإثنين  19مار�س
المن�صرم ور�شة عمل بعنوان «�آلية تقديم �إقرار �ضريبة القيمة الم�ضافة»
قدمها خبراء متخ�ص�صون من �إدارة العمليات بالهيئة العامة للزكاة
وال��دخ��ل .وت�أتي الور�شة في �إط��ار التعاون بين غرفة ال�شرقية والهيئة
العامة للزكاة والدخل ،لتهيئة وت�أهيل القطاع الخا�ص وتحقيق الجاهزية
لديه للتعامل مع �إقرار �ضريبة القيمة الم�ضافة ،و�إي�ضاح جميع التفا�صيل
الخا�صة بها ،بعد �شهرين فقط من البدء في تطبيقها ،ومحاولة ر�صد
التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
ونظمت الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل وبالتعاون مع الغرفة التجارية
ال�صناعية بمنطقة الق�صيم ومجل�س الغرف ال�سعودية ور�شة عمل حول
متطلبات تقديم �إقرار �ضريبة القيمة الم�ضافة ومحتويات نموذج الإقرار
والأ�سا�سيات والمرتكزات التي تبنى عليها �آلية التقديم.
وخالل الور�شة �أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمنطقة
الق�صيم ،الأ�ستاذ عبداهلل بن علي المطلق ،امتنانه لغرفة الق�صيم
وتعاونها على �إقامة الدورات وور�ش العمل التوعوية التي ت�ستهدف تو�ضيح
كثير من الإ�شكاليات وتوفير خدمة �أف�ضل لقطاع المال والأعمال.
�شارك في تقديم ور�شة العمل ممثلو الهيئة العامة للزكاة والدخل ،الأ�ستاذ
�سالم بن مطلق المطيري ،وعبداهلل بن ممدوح العنزي ،و�أو�ضح كل منهما
�أن الم�ؤهل لتقديم الإقرار ال�ضريبي هو كل �شخ�ص �أو من�ش�أة تمار�س ً
ن�شاطا
اقت�صاد ًيا وتجار ًيا ب�شكل منتظم وم�ستمر بهدف توليد الدخل والربحية،
و�أن الم�ستهلك النهائي هو من يتحمل دفع قيمة ال�ضريبة على المنتج �سواء
كان �سعلة �أو خدمة بالن�سبة التي �أقرتها الالئحة ،و�أن حجم التوريدات
ال�سنوية الخا�ضعة لل�ضريبة بالن�سبة للمكلفين يحدد الوقت الذي ينبغي
عليهم البدء بتقديم �إقراراتهم وفق المدة الزمنية المتاحة لذلك باال�ستناد
�إلى قيمة عائدات الن�شاط (مبيعات وم�شتريات) ،و�أن لكل من�ش�أة رق ًما
�ضريب ًيا واحدًا حتى و�إن تعددت �أن�شطتها .وتم �شرح كيفية تالفي الأخطاء

عند تقديم وتعبئة النموذج وتقديم الإقرار واحت�ساب ال�ضريبة.
افتتح ور��ش��ة العمل الأم�ي��ن ال�ع��ام لغرفة الق�صيم ،الأ��س�ت��اذ �سعود بن
عبدالكريم الفدّا ،والذي �أ�شاد بتفاعل قطاع الأعمال والمكلفين واهتمام
مندوبي وممثلي ال�شركات والم�ؤ�س�سات بح�ضور الور�شة للحوار بين
المعنيين والمخت�صين وتو�ضيح كثير من الت�سا�ؤالت حول الئحة �ضريبة
القيمة الم�ضافة وكيفية احت�سابها و�سدادها.
وبالتعاون مع الغرفة التجارية ال�صناعية بمنطقة نجران نظمت الهيئة
العامة للزكاة والدخل ور�شة عمل عن "�آليات الإقرارات ال�ضريبية ل�ضريبة
القيمة الم�ضافة" بمقر الغرفة الرئي�سي في نجران .وك��ان من �أه��داف
ور�شة العمل ،م�ساعدة المن�ش�آت على االلتزام بتقديم الإقرارات ال�ضريبية
�ضمن المواعيد المحددة ،و�شرح الخطوات الواجب اتباعها ،و�أهمية
تقديم الإقرارات والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار� ،إ�ضافة �إلى الآليات
الواجب اتباعها لدفع �ضريبة القيمة الم�ضافة التي تم تح�صيلها.
وعقدت ور�شتي عمل في مقر الغرفة التجارية ال�صناعية بحفر الباطن يوم
الإثنين 1439/6/24هـ الموافق  12مار�س 2018م ،وفي الغرفة التجارية
ال�صناعية بالمدينة المنورة يوم الخمي�س  1439/6/27الموافق  15مار�س
2018م .وكان الهدف من ور�شتي العمل م�ساعدة المن�ش�آت على االلتزام
بتقديم الإقرارات ال�ضريبية �ضمن المواعيد المحددة ،و�شرح الخطوات
الواجب اتباعها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد وجهت دعوة �إلى ممثلي المن�ش�آت

التجارية الموجودة في تلك المدن �إلى ح�ضور هذه الور�ش لالطالع على
�أهمية تقديم الإقرارات ،والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار� ،إ�ضافة �إلى
الآليات الواجب اتباعها لدفع �ضريبة القيمة الم�ضافة التي تم تح�صيلها.
وبح�سب نظام �ضريبة القيمة الم�ضافة والئحته التنفيذية ،يتوجب على
جميع المن�ش�آت الم�سجلة في �ضريبة القيمة الم�ضافة التي تتخطى قيمة
توريداتها ال�سنوية من ال�سلع والخدمات الخا�ضعة لل�ضريبة مبلغ  40مليون
ريال �سعودي ،تقديم �إقراراتها ال�ضريبية ب�شكل �شهري ،وذلك وفق نظام
�ضريبة القيمة الم�ضافة والئحته التنفيذية.
�أما المن�ش�آت التي تبلغ توريداتها ال�سنوية من ال�سلع والخدمات الخا�ضعة
لل�ضريبة مبلغ  40مليون ريال �أو �أقل ،فعليها تقديم �إقراراتها ال�ضريبية
كل ثالثة �أ�شهر .وتن�ص الالئحة التنفيذية على وجوب �أن يقدم ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة �أو من ينوب عنه �إق��راره ال�ضريبي �إلى الهيئة و�سداد
ال�ضريبة الم�ستحقة ،في موعد �أق�صاه اليوم الأخير من ال�شهر الذي يلي
نهاية الفترة ال�ضريبية المتعلقة بالإقرار.
وحثت الهيئة المن�ش�آت على االلتزام بنموذج الإقرار ال�ضريبي ال�صادر من
الهيئة لتقديم معلومات وا�ضحة حول ال�ضريبة الم�ستحقة على التوريدات
وال�ضريبة الم�ستحقة على الم�شتريات ،مبينة �أن نموذج الإقرار ال�ضريبي
ينق�سم �إل��ى ق�سمين منف�صلين :الأول يتناول ال�ضريبة على التوريدات
(�ضريبة المخرجات) ,والثاني يتناول ال�ضريبة على الم�شتريات (�ضريبة
المدخالت).
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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هيئة الزكاة تنظم حف ً
ال
لتكريم المتقاعدين
�أقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل حفل وداع للمتقاعدين والذين كان لهم
دور بارز في ت�أ�سي�س عمل الهيئة العامة للزكاة والدخل ونقل الخبرات �إلى جيل
ال�شباب .ح�ضر الحفل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل ،المهند�س �سهيل
بن محمد �أبانمي والذي وجه كلمة �إلى المتقاعدين ،و�س�أل اهلل �أن يثيبهم فيما
قدموا ويمتعهم بال�صحه والعافية.

عبر نظام  IOSونظام األندرويد

حملوا تطبيق
مليون و 300ألف مستخدم َّ
ضريبة القيمة المضافة
�أو�ضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل �أن عدد م�ستخدمي تطبيق �ضريبة القيمة
الم�ضافة بلغ  1.375.813م�ستخد ًما ،منهم  869.915م�ستخد ًما ح ّملوا
التطبيق عبر نظام  ،IOSو 505.898م�ستخد ًما ح ّملوه عبر نظام الأندرويد.
يعد تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة الذي �أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل
تزام ًنا مع بدء تطبيق ال�ضريبة في  1يناير  ،2018جز ًءا من الجهود المتكاملة
التي تبذلها الهيئة لدعم الأفراد والمن�ش�آت على حد �سواء �ضمن �إطار تطبيق
ال�ضريبة� ،إ�ضافة �إل��ى الح ّد من �أي محاوالت للتالعب �أو التزوير التي قد
يتعر�ض لها الم�ستهلك .ويهدف التطبيق الإلكتروني الخا�ص بال�ضريبة الذي
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يمكن تحميله من خالل متجر �أبل �أو جوجل �إلى تعريف المواطنين بال�سلع
الخا�ضعة لل�ضريبة .ويت�ضمن على العديد من الميزات ،منها خدمة الحا�سبة
والتي ت�سمح احت�ساب �ضريبة القيمة الم�ضافة في الفاتورة ،وخدمة «التبليغ»
التي تتيح رفع البالغات عن المن�ش�آت المخالفة .ويو ّفر التطبيق � ً
أي�ضا خدمة
«التحقق» للت�أكد �إذا كانت المن�ش�أة م�سجلة في �ضريبة القيمة الم�ضافة ،وذلك
من خالل ت�صوير الباركود الموجود على �شهادة الت�سجيل في �ضريبة القيمة
الم�ضافة� ،أو �إدخال رقم ال�سجل التجاري� ،أو الرقم ال�ضريبي المو�ضح على
فاتورة المن�ش�أة والم�ؤلف من  15رق ًما.

ً
موظفا وموظفة
حضرها 50

فرع وزارة الثقافة واإلعالم بمنطقة مكة يستضيف
الندوة التعريفية بضريبة القيمة المضافة
ا�ست�ضاف فرع وزارة الثقافة والإع�لام بمنطقة مكة المكرمة فعاليات
الندوة التعريفية ب�ضريبة القيمة الم�ضافة التي قدمها �أمين عام الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ،الدكتور �أحمد بن عبداهلل المغام�س.
وبح�ضور  50م�شار ًكا م��ن موظفي وموظفات ال�ف��رع ،ووك��ال��ة الأن�ب��اء
ال�سعودية ،وهيئة الإذاع��ة والتلفزيون ،والهيئة العامة للإعالم المرئي
والم�سموع.
�سلط الدكتور المغام�س ال�ضوء على �ضريبة القيمة الم�ضافة وفر�ضها
على جميع ال�سلع والخدمات التي يتم �شرا�ؤها وبيعها من قبل المن�ش�آت.
مو�ضحا �أنها تطبق في �أكثر من  ١٦٠دولة حول العالم .وم�ؤكدً ا �أن الإعالم
ً
�شريك رئي�س في التعريف بتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة وجاهزية
المن�ش�آت وفهمها للنظام ال�ضريبي والخطوات الالزمة لتطبيقه.

و�أ�شار الدكتور المغام�س �إلى �أن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين
�سبق �أن و ّقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تهدف
�إلى تدريب كوادر من ال�شباب لممار�سة مهنة محا�سبة الزكاة وال�ضريبة
في القطاعين العام والخا�ص والتعاون في مجال التدريب واال�ست�شارات
والبحوث وال��درا��س��ات المهنية ذات العالقة بمهنة محا�سبة الزكاة
وال�ضريبة.
و�أفاد ب�أن الهيئة ممثلة في �إدارة التدريب �أقامت منظومة من الدورات
التدريبية طيلة الفترة ال�سابقة عن تطبيق القيمة الم�ضافة في مدن
ومحافظات المملكة المختلفة بالتن�سيق مع مختلف القطاعات الحكومية،
التي بلغ عدد الم�ستفيدين منها �أكثر من � 1000شخ�ص ،والهيئة م�ستمرة
في تقديم الدورات التعليمية� ،سواء للقيمة الم�ضافة �أو للتدريب وتطوير
العمل المحا�سبي في الجوانب العملية والنظرية ذات ال�صلة بالمجاالت
المحا�سبية والمالية .والهيئة تركز في دوراتها وندواتها على الإط��ار
النظري لل�سيا�سات ال�ضريبية ذات ال�ع�لاق��ة ،والقيا�س المحا�سبي
وال�ضريبي للقيمة الم�ضافة ،والتزامات وحقوق المكلف ،و�إج��راءات
الفح�ص والتقييم ،و�إي�ضاح العقوبات وال�غ��رام��ات ،واال��س�ت��رداد ورد
ال�ضريبة.
ومن جانب �آخر �أ�شاد مدير عام فرع وزارة الثقافة والإع�لام بمنطقة
مكة المكرمة ،وليد بن غ��ازي بافقيه ،بالتعاون مع الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين في تعريف المجتمع وتثقيفه ،وبالأخ�ص و�سائل
الإعالم المختلفة بتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في مختلف المجاالت،
وا�ست�ضافة الندوات والبرامج التي تهدف �إلى رفع الم�ستوى المعرفي
بال�ضريبة.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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خالل  100يوم

ضبط  4794مخالفة لضريبة القيمة المضافة
في مختلف مناطق المملكة
ك�شفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن �ضبط  4794مخالفة في مختلف
مناطق المملكة خالل  100يوم الأولى لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في
المملكة ،التي بد�أت مطلع �شهر يناير .2018
و�أ�شارت الهيئة �إلى �أن  %21من �إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكة
المكرمة ،و %18منها �سجلت في منطقة الريا�ض ،في حين بلغت ن�سبة
المخالفات  %11في المنطقة ال�شرقية ،وتوزعت الن�سبة المتبقية البالغة
 %50من مخالفات �ضريبة القيمة الم�ضافة على باقي مناطق المملكة.
و�أو�ضح المتحدث الر�سمي بالهيئة العامة للزكاة والدخل ،الأ�ستاذ حمود
الحربي �أن الفرق الميدانية التابعة للهيئة قامت منذ بدء تطبيق ال�ضريبة
في  1يناير  2018بعدد  12578زيارة في مختلف مناطق المملكة �شملت
المراكز التجارية ،والم�ست�شفيات ،وال�صيدليات ،ومحالت الذهب،
ومحالت الأجهزة الإلكترونية ،وغيرها .فالهيئة ت�سعى من خالل تلك
الجوالت الميدانية �إلى �ضمان التطبيق ال�صحيح وال�سل�س لجميع �إجراءات
�ضريبة القيمة الم�ضافة مما يكفل خف�ض المخالفات ،التي حررتها الهيئة
بنا ًء على بالغات واردة من الم�ستهلكين ومن خالل زيارات فريق الهيئة
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التفقدية الم�ستمرة للمن�ش�آت .وتقوم الهيئة خالل الحمالت الميدانية
� ً
أي�ضا بتوعية المن�ش�آت حول �أهمية تطبيق �ضريبة القيمة ومتابعة كيفية
تطبيقها .وبعد مرور  100يوم على تطبيق ال�ضريبة ن�ؤكد �أننا لم�سنا في
والتزاما من المن�ش�آت في االمتثال لنظام ال�ضريبة والئحته
الهيئة تجاو ًبا
ً
التنفيذية .فمعظم المن�ش�آت الم�سجلة في �ضريبة القيمة الم�ضافة
�أبدت جاهزية عالية ل�ضمان تطبيق �سل�س لل�ضريبة ،معتمدة على عدد
من الإج��راءات ،منها :تدريب موظفيها ،والعمل على مواءمة �أنظمتها
المحا�سبية وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات ال�ضريبة� ،إ�ضافة
�إلى تفعيل �أنظمة �إدارة ال�سجالت لحفظ الم�ستندات في اال�ستمارات
المحددة.
وتمثلت غالبية المخالفات التي ر�صدتها الهيئة :في عدم الت�سجيل في
نظام ال�ضريبة ،وعدم �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة خالل المدة المحددة،
وعدم تقديم الإق��رار ال�ضريبي خالل المدة المحددة ،و�إ�صدار فواتير
�ضريبية ال تحتوي على البيانات النظامية لأغرا�ض ال�ضريبة ،وتح�صيل
�ضريبة بن�سبة تزيد على  ،%5وعدم وجود رقم �ضريبي على الفاتورة.

خالل جوالت تفتيشية ألكثر من ( )140موقع ًا

ضبط  22مخالفة
لضريبة القيمة المضافة
في ورش السيارات
ومحالت قطع الغيار بالرياض

�أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل �ضبط  22مخالفة لتطبيق �ضريبة
القيمة الم�ضافة ،في عدد من المن�ش�آت ،وذلك خالل حملتها التفتي�شية
التي ا�ستهدفت ور�ش ال�سيارات ومحالت قطع الغيار في مدينة الريا�ض.
فقد قامت الفرق الميدانية للهيئة بجوالت تفتي�شية �شملت �أكثر من ()140
موق ًعا لور�ش ال�سيارات وقطع الغيار .ور�صدت الحملة تركز المخالفات
على عدم التزام المن�ش�أة با�ستخدام الفواتير ال�ضريبية المعتمدة التي
تت�ضمن الرقم ال�ضريبي للمن�ش�أة ،وع��دم عر�ض �شهادة الت�سجيل في
�ضريبة القيمة الم�ضافة ،وعدم االلتزام بتح�صيل قيمة ال�ضريبة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد �أطلقت العديد من الحمالت
الميدانية التي ا�ستهدفت عددًا من القطاعات بمختلف مناطق المملكة،
وذلك منذ اليوم الأول لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة ،حيث تهدف تلك
الحمالت �إلى الت�أكد من االلتزام المن�ش�آت باللوائح التنفيذية ل�ضريبة
القيمة الم�ضافة.
ودعت الهيئة جميع الم�ستهلكين �إلى ا�ستخدام التطبيق بالهواتف الذكية
الخا�ص ب�ضريبة القيمة الم�ضافة الذي ي�سمح للم�ستهلكين بالتعرف �إذا
كانت المن�ش�أة التي يتعاملون معها م�سجلة في ال�ضريبة �أم ال� ،إ�ضافة
�إلى �إتاحة خدمة التبليغ عن المن�ش�آت المخالفة عن طريق التطبيق� ،أو
من خالل الموقع الإلكتروني الخا�ص بتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة
( ،)www.vat.gov.saوكذلك التوا�صل مع مركز االت�صال التابع للهيئة
حر�صا على حماية الم�ستهلك والت�أكد من
على الرقم ( ،)19993وذلك ً
التزام جميع المن�ش�آت بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخا�صة ب�ضريبة
القيمة الم�ضافة.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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الدفعات المقدمة للمقاول من الباطن
هل تدخل في الوعاء الضريبي؟
يف يوم اإلثنني املوافق 1432/1/14ه���ـ اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية املشكلة
بقرار جملس الوزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24ه��ـ واملكلفة بخطاب معايل وزير املالية
رقم ( )8590/1وتاريخ 1426/9/2هـ القاضي باستمرار اللجنة يف نظر قرارات جلان االعرتاض
االبتدائية الضريبية املستأنفة من قبل املكلفني والهيئة مما يدخل ضمن النطاق الزمني
لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21ه��ـ
وتعديالته ً
وفقا ملا جاء يف الفقرة (ب) من امل��ادة ( )80من نظام ضريبة الدخل الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15ه��ـ ،وذلك للنظر يف االستئناف املقدم من
الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) ضد قرار جلنة االعرتاض االبتدائية الزكوية الضريبية
الثانية ،بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة على (املكلف) لعامي 2002م و2003م.
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تحدد إيرادات العقود على
أساس نسبة التكاليف
الفعلية للعام إلى التكاليف
التقديرية اإلجمالية للعقد
أي تعديل في التكاليف
الفعلية يتبعه بالضرورة
تعديل إليرادات العام

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

�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية المكلف
والهيئة بن�سخة من ق��راره��ا بموجب خطاب اللجنة رق��م ( )2/72وتاريخ
1428/12/22ه� ��ـ ,وقدمت الهيئة ا�ستئنافها وقيد ل��دى ه��ذه اللجنة برقم
( )3/440وتاريخ 1429/1/18هـ ،وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم من الهيئة
مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية،
م�ستوف ًيا ال�شروط المن�صو�ص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة
الدخل.
الناحية الموضوعية:

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثان ًيا )1/بت�أييد اعترا�ض ال�شركة
على تخفي�ض التكلفة للعام المنتهي في 2002/3/31م ومراعاة عك�س �أثر
التخفي�ض على �إيرادات عامي االعترا�ض طب ًقا للحيثيات الواردة بالقرار.

ا�ست�أنفت الهيئة هذا البند من القرار وذكرت �أنه خالل الزيارة الميدانية
ات�ضح للهيئة �أن ال�شركة حملت تكاليفها للعام المالي المنتهي في 2002/3/31م
بمبلغ ( )5.717.623ري��ا ًال ،وه��ي عبارة عن دفعات مقدمة للمقاول من
الباطن وهذه الدفعات ال تمثل تكاليف فعلية (�صفحة  2من المح�ضر) .كما
�أن هذا الخط�أ قد تم اكت�شافه � ً
أي�ضا من قبل المراجع الخارجي عند تدقيقه
لح�سابات ال�شركة ,واللجنة االبتدائية اقتنعت بذلك و�أكدت عليه في منطوق
قرارها .وبنا ًء عليه ترى الهيئة �أن تحميل تكاليف عام 2002م بتكاليف غير
فعلية يخالف معيار الإي ��رادات ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين الذي ن�ص على «عدم تحميل التكاليف الفعلية ب�أي تكاليف لي�ست
فعلية ومنها المواد �آخر المدة والدفعات المقدمة للمقاولين »...كما �أنه يخالف
المادة ( )14من النظام ال�ضريبي التي تو�ضح المبالغ التي يحق ح�سمها.
والهيئة قامت برف�ض هذه التكاليف الناتجة عن خط�أ في القيد ،وتم تعديل
الوعاء ال�ضريبي لعام 2002م بهذا المبلغ باعتباره العام الذي وقع فيه القيد
الخاطئ� .أما بالن�سبة لتخفي�ض الإيراد ف�إن الهيئة لي�س لديها �أدنى �شك في
مدى مالءمة ن�سبة الإنجاز ومدى ت�أثر �أطراف المعادلة المطبقة ب�أي تغيير.
ولكن الأمر هنا يختلف عن المفهوم النظري لتطبيق ن�سبة الإنجاز .وقد �أغفلت
اللجنة االبتدائية درا�سة التكاليف التقديرية لل�شركة والتي لم تت�ضمن الدفعات
المقدمة للمقاولين .وما دام الأمر كذلك ،فلي�س من المنطق �أن يخف�ض الإيراد
نظ ًرا لرف�ض تكاليف غير متحققة (دفعات مقدمة) ،وناتجة في الأ�صل من
خط�أ محا�سبي في القيد .والهيئة ت�ستطيع القول ب�صحة ر�أي اللجنة االبتدائية
برف�ض الإي��راد المقابل للتكاليف المرفو�ضة� ،إذا دخلت الدفعات المقدمة
�ضمن التكاليف المقدرة للعقد.
وخال�صة القول �أنه بنا ًء على ما �سبق بيانه ولقناعة الهيئة ب�أن الدفعات
المقدمة لم تدخل �ضمن التكاليف المقدرة للعقد ،ولأن المعيار ال�سعودي ال
ي�سمح بتقدير الدفعات المقدمة ،ولأنه في الأ�صل ال توجد دفعات مقدمة لأن
القيد كان خط�أ محا�سب ًيا في الت�سجيل ،وبتخفي�ض التكلفة التقديرية للعقد
بمبلغ ( )5.717.623ريا ًال ،ف�سيبقى هناك فرق في الإي��راد لعامي 2002م
و2003م بمبلغ ( )172.116ريا ًال ومبلغ ( )4.754.484ريا ًال على التوالي
وذلك ل�صالح الهيئة .ولكن الهيئة ر�أت تخفي�ض التكاليف في عام 2002م
ليكون الأثر في عام واحد وال يمتد ل�سنوات الحقة .وبنا ًء عليه ت�ؤكد الهيئة على
�صحة ربطها مما ترى معه �أحقيتها في فر�ض غرامة الت�أخير وف ًقا للمادة ()15
من النظام ال�ضريبي والمن�شور الدوري رقم ( )3لعام 1379هـ.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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وبعد اطالع المكلف على ا�ستئناف الهيئة قدم في �أثناء جل�سة اال�ستماع
والمناق�شة خطابه رقم  2009/3227وتاريخ 1430/2/29هـ ،مت�ضم ًنا الإفادة
ب�أن ال�شركة الحظت وجود اختالف كبير بين الأ�سباب التي �ساقتها الهيئة
ال�ستئناف القرار �أمام اللجنة اال�ستئنافية ،والأ�سباب التي �ساقتها الهيئة �أمام
لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية .ويرى المكلف �أن التغيير الذي
طر�أ على موقف الهيئة ،جاء كرد فعل على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
الزكوية الثانية ،الذي وجه �إلى الهيئة الأخذ في الح�سبان الإيرادات المقابلة
للتكاليف ،وذلك لأن تلك الإي��رادات مثبتة با�ستخدام طريقة ن�سبة الإنجاز.

24

العدد ( - )56رجب 143٩هـ

اإلجراء العادل يتطلب احتساب نسبة
اإلنجاز بقسمة التكاليف الفعلية
المعدلة على التكاليف التقديرية
اإلجمالية ثم احتساب إيرادات السنة
على هذا األساس

وبد ًال من قبول قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية،
المبني على �أ�س�س محا�سبية را�سخة و�إقفال ق�ضية عامي 2002م و2003م،
قامت الهيئة في عري�ضة اال�ستئناف بالتم�سك بموقفها الأ�صلي القا�ضي،
با�ستبعاد مبلغ ( )5.717.623ريا ًال ،واقترحت تخفي�ض التكلفة التقديرية في
ال�سنوات 2002م و 2003م بمبلغ ( )5.717.623ريا ًال ،دون تخفي�ض مقابل
في الإي��رادات .ويرى المكلف �أن التغيير الذي حدث في موقف الهيئة ي�ؤكد
عدم ا�ستنادها �إلى �أي �أ�سباب تبرر �إجراءاتها ال��واردة في الربط ال�ضريبي
الأ�صلي ،وبالتالي تطلب ال�شركة رف�ض اال�ستئناف .و�أ�ضاف المكلف قائ ًال :مع

عدم الإخالل بطلب ال�شركة رف�ض ا�ستئناف الهيئة من الناحية المو�ضوعية،
وردًا على مذكرة الهيئة قدم بيا ًنا تف�صيل ًيا بالتكلفة التقديرية الالزمة لإكمال
الم�شروع المتعاقد عليه مع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،بموجب العقد المذكور.
ويو�ضح هذا البيان تفا�صيل التكاليف التقديرية لإكمال �أعمال العقد وا�سم
المورد وبيان موجز لنطاق العمل.
وذكر �أن اللجنة �ستالحظ من هذا البيان �أن ال�شركة �أدرجت تكاليف تقديرية
قدرها ( )15.249.170ري��ا ًال ،عن �أحد مكونات التكلفة الم�سندة للمقاول
من الباطن (�شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة) ،و�أنه تم و�ضع هذه
التقديرات ا�ستنادًا �إلى عر�ض الأ�سعار المقدم من �شركة �إيه بي بي للتحكم
الآلي ،على �ضوء �أوامر ال�شراء ال�صادرة من ال�شركة ,و�أن ال�شركة دفعت �إلى
�شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة دفعات مرحلية بقيمة ()5.717.623
ريا ًال ،باعتباره جز ًءا من التكلفة البالغ قدرها ( )15.249.170ريا ًال .كما
�ستالحظ اللجنة �أن ال�شركة لم تقم ب�إ�ضافة الدفعات المرحلية �إلى �إجمالي
التكلفة التقديرية ب�صورة منف�صلة ،وذلك لأن هذه الدفعات المرحلية تعد
ج��ز ًءا من �إجمالي مكون التكلفة الخا�صة ب�شركة �إي��ه بي بي للتحكم الآلي
المحدودة وقدرها ( )15.249.175ري��ا ًال ،ال��وارد �ضمن البيان التحليلي
لإجمالي التكلفة التقديرية.
وقدم المكلف �صور �أوامر ال�شراء ال�صادرة ،وكذلك الفواتير ال�صادرة من
�شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة والم�ستندات الم�ؤيدة الأخرى ،وذكر
�أن اللجنة �ستالحظ من هذه الم�ستندات �أن الم�شروع المنفذ ،ل�صالح ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء ،م�شار �إليه ب�صورة وا�ضحة في هذه الم�ستندات كافة.
وا�ستنادًا �إلى ما ذكر �ستالحظ اللجنة �أن ما ا�ستندت �إليه الهيئة في ا�ستئنافها
يجانبه ال�صواب للأ�سباب التالية :ت�شكل الدفعات المرحلية البالغ قدرها
( )5.717.623ريا ًال جز ًءا من مكون التكلفة البالغة ( )15.249.170ريا ًال
الم�سند �إلى �شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة بموجب نطاق الخدمات
الخا�صة بالعقد المبرم مع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء .كما �أن تكلفة المقاولة
من الباطن المرتبطة بنطاق عمل �شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة تمثل
جز ًءا من التكلفة التقديرية المقدمة للم�صلحة طب ًقا لنطاق الخدمات المقدمة
من �شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة .وبالتالي يرى المكلف �أن اقتراح
الهيئة لإجراء تعديالت على التكلفة التقديرية وتكاليف �سنة 2002م �سي�ؤدي
�إلى الإخالل ب�أ�س�س �إثبات الإيرادات المتحققة طوال فترة العقد .وعالوة على
ذلك ،تود ال�شركة توجيه عناية اللجنة �إلى التناق�ض الوا�ضح الذي ظهر جل ًيا
في عري�ضة الهيئة المقدمة للجنة ،حيث ذكرت الهيئة في عري�ضة اال�ستئناف
المقدمة للجنة اال�ستئنافية �أن مبلغ ( )5.717.623ريا ًال ال ي�شكل جز ًءا من
التكلفة التقديرية لإكمال العقد .وعلى الرغم من تبنيها لهذا الموقف ،احتجت
ب�أنه يجب ا�ستبعاد هذا المبلغ من التكلفة التقديرية ،التي تقول الهيئة �إنها ال
تت�ضمن هذا المبلغ.
ويرى المكلف �أن طلب الهيئة ا�ستبعاد المبلغ �أعاله في �سنة 2002م ،وعدم
ا�ستبعاد الإي��رادات المقابلة من الوعاء ال�ضريبي لنف�س ال�سنة يتناق�ض مع
المبد�أ المحا�سبي الأ�سا�سي ،الذي يقوم على م�ضاهاة الإيرادات مع التكاليف.
وانتهى المكلف �إلى القول ب�أن ال�شركة قدمت جميع الم�ستندات الالزمة لت�أييد
التكاليف الخا�صة ب�شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة ،وبالتالي يجب
ال�سماح بخ�صم هذه التكاليف.
ويرى �أن االختالف ينح�صر بين ال�شركة والهيئة حول معالجة هذه المبالغ
والإي��رادات المرتبطة بها طب ًقا للربوط ال�ضريبية ،وحيث �إن ال�شركة تطلب
(و�أيدتهم في ذلك اللجنة االبتدائية الثانية) ،م�ضاهاة الإيرادات بالتكاليف
في نف�س ال�سنة ،وذلك لأن الإي��رادات تثبت ا�ستنادًا �إلى ن�سبة الإنجاز ،ف�إن
ال�شركة على ثقة ب�أن اللجنة �ست�ؤيد قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ
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المعيار السعودي ال يسمح
بتقدير الدفعات المقدمة،
لذا ال تدخل ضمن التكاليف
المقدرة للعقود
ينبغي استخدام طريقة
العقود التامة كأساس
إلثبات إيرادات عقود اإلنشاء
طويلة األجل
ال�ضريبية الثانية على �ضوء المعلومات والإي�ضاحات والم�ستندات المقدمة،
مبد ًيا ا�ستعداده لتقديم المزيد من الإي�ضاحات ،التي تم ِّكن اللجنة من �إ�صدار
قرار عادل.
و�أ�ضاف المكلف بخطابه رقم  2009/3352وتاريخ 1430/3/28ه� �ـ �أن
ال�شركة �سجلت تكاليف قدرها ( )5.717.623ري��ا ًال ،خالل ال�سنة المالية
المنتهية في  31مار�س 2002م ،كما �سجلت في نف�س ال�سنة �إي��رادات العقد
المقابلة لهذه التكاليف� .إال �أنه عند تدقيق القوائم المالية ل�سنة 2003م،
تم اكت�شاف �أن الدفعات المذكورة �أع�لاه تمثل مبالغ مقدمة �إل��ى مقاولين
من الباطن ،وبالتالي ف�إنها لم تتحقق كتكاليف فعلية حتى تاريخه .وعليه تم
ا�ستبعاد هذه المبالغ من �إجمالي التكاليف الفعلية المتراكمة للعقد المعني
في القوائم المالية ل�سنة 2003م ،وفي احت�ساب الإيرادات كما في نهاية عام
2003م.
وقدم المكلف بنا ًء على طلب هذه اللجنة ن�سخة من القوائم المالية المدققة،
والإقرارات ال�ضريبية ل�سنتي 2002م و 2003م ،ون�سخة من الربوط ال�ضريبية
التي �أجرتها الهيئة في هذا ال�صدد .كما قدم �صور القيود اليومية ،والفواتير
المقدمة من المقاول من الباطن ،مع الم�ستندات الم�ؤيدة لت�سجيل التكلفة،
وت�صحيح القيد ب�ش�أن عك�س قيد التكلفة .كما قدم تحليل احت�ساب �إيرادات
وتكاليف العقد لل�سنوات 2002م و2003م قبل وبعد الت�صحيح.
رأي اللجنة:

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ,وعلى اال�ستئناف المقدم ,وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ,تبين �أن محور اال�ستئناف يكمن في طلب
الهيئة تخفي�ض تكاليف المكلف للعام المالي المنتهي في 2002/3/31م بمبلغ
( )5.717.623ريا ًال ،بحجة �أن هذا المبلغ يمثل دفعات مقدمة للمقاول وال يعد
من التكاليف الفعلية ،و�أن تحميلها �ضمن م�صاريف عام 2002م يخالف معيار
الإيرادات ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية المحا�سبين القانونيين ،ويخالف المادة
الرابعة ع�شرة من نظام �ضريبة الدخل ،كما تطالب الهيئة بعدم الموافقة على
طلب المكلف تخفي�ض �إيرادات عام 2002م ،ب�أي مبالغ مقابلة لهذه التكاليف،
على اعتبار �أن التكاليف التي رف�ضتها الهيئة غير متحققة ،وناتجة عن خط�أ
محا�سبي في القيد ,في حين يتم�سك المكلف بوجوب تخفي�ض �إي��رادات عام
2002م �إذا تم تخفي�ض م�صروفات ذلك العام بمبلغ ( )5.717.123ريا ًال،
للأ�سباب المو�ضحة بالتف�صيل عند عر�ض وجهة نظر المكلف.
العدد ( - )٥6رجب 143٩هـ

27

قضية زكوية

وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على الم�ستندات المقدمة ،بما في ذلك القوائم
المالية والإق��رارات ال�ضريبية ،وتقرير ومحا�ضر �أعمال الفح�ص الميداني
والإي�ضاحات المقدمة من المكلف ومن الهيئة ،تبين لها �أن ال�شركة حملت
م�صروفاتها للعام المالي المنتهي في 2002/3/31م بمبلغ ()5.717.623
ري��ا ًال ،تحت بند دفعات مقدمة للمقاول من الباطن ،كما تبين �أن الطرفين
متفقان على �أن هذه المبالغ ،ال تمثل تكاليف فعلية ،ومتفقان � ً
أي�ضا على �أن
�إدراج�ه��ا� ،ضمن م�صروفات ع��ام 2002م ،يعد �إج��را ًء غير �صحيح� ،إال �أن
المكلف يطالب في حال ا�ستبعادها من الم�صروفات ،با�ستبعاد الإي��رادات
المقابلة لهذه التكاليف من �إيرادات عام 2002م ،تطبي ًقا للمبد�أ المحا�سبي
الذي يقوم على م�ضاهاة الإي��رادات مع التكاليف ،وذلك لأن الإي��رادات تثبت
ا�ستنادًا لن�سبة الإنجاز .وترى اللجنة �أن معايير المحا�سبة ال�سعودية ال�صادرة
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من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين تلزم المن�ش�أة التي تقوم بتنفيذ
عقود الإن�شاء الطويلة الأجل با�ستخدام طريقة ن�سبة الإنجاز ،حيث ن�صت على
«يجب �إثبات �إيرادات عقود الإن�شاء والخدمات طويلة الأجل وف ًقا لطريقة ن�سبة
الإنجاز �إذا توافرت ال�شروط التالية:
�	.1إمكانية الو�صول �إلى تقديرات للإيرادات يمكن االعتماد عليها.
 .2توافر درجة معقولة من الت�أكد من �إمكانية تح�صيل الإيرادات المترتبة
على العقد.
�	.3إمكانية الو�صول �إلى تقديرات يمكن االعتماد عليها للتكاليف المتعلقة
بتنفيذ العقد حتى تاريخ قائمة المركز المالي.
�	.4إمكانية الو�صول �إلى تقديرات يمكن االعتماد عليها للتكاليف الالزمة
ال�ستكمال العقد.

أسلوب تقدير اإليرادات
باستخدام نسبة اإلنجاز وسيلة
لغرض مضاهاة اإليرادات
بالمصروفات ،وتوزيع إيرادات
العقود طويلة األجل على
السنوات المالية المتوقع
إنجازها خاللها

وفي حال عدم توافر �أي من ال�شروط ف�إنه ينبغي ا�ستخدام طريقة العقود
التامة ك�أ�سا�س لإثبات �إيرادات عقود الإن�شاء طويلة الأجل� ...إلخ».
وحيث �إن �أ�سلوب تقدير الإي��رادات با�ستخدام ن�سبة الإنجاز و�سيلة لغر�ض
م�ضاهاة الإي��رادات بالم�صروفات وتوزيع �إيرادات العقود طويلة الأجل ،على
ال�سنوات المالية المتوقع �إنجازها خاللها ،وهي طريقة محا�سبية متعارف
عليها في المملكة وعالم ًيا ،ك�أ�سا�س لقيا�س و�إثبات �إي��رادات هذا النوع من
العقود ،وذلك من خالل ا�ستخدام ن�سبة الإنجاز بق�سمة التكاليف المرتبطة
بالعقد المحملة خالل العام (الفعلية) ،على �إجمالي التكاليف التقديرية الكلية
للعقد ،ومن ثم �ضرب هذه الن�سبة في الإيرادات الكلية للعقد .وحيث �إن الهيئة
لم تطعن في �صحة و�سالمة ا�ستخدام المكلف لطريقة ن�سبة الإنجاز ،من حيث
مدى توافر �أي من ال�شروط الم�شار �إليها �أعاله ,عليه ف�إن اللجنة ترى عدم

مقدما �ضمن م�صاريف عام 2002م ،واحت�ساب
�إدراج التكاليف المدفوعة
ً
�إيرادات عام 2002م ،بتطبيق ن�سبة الإنجاز ،وذلك بق�سمة التكاليف الفعلية
مقدما) ،على التكاليف
لعام 2002م ،بعد (ا�ستبعاد الم�صروفات المدفوعة ً
التقديرية ،م�ضرو ًبا في قيمة العقد النهائية� .أم��ا ما ذكرته الهيئة من �أن
التكاليف التقديرية للعقد لم تت�ضمن الدفعات المقدمة ،ف�إنه بعد مراجعة
اللجنة لتفا�صيل التكاليف التقديرية للعقد ،تبين لها �أن مبلغ ()5.717.623
ريا ًال ،هو جزء من التكاليف البالغة ( )15.249.170ريا ًال ،ال��واردة �ضمن
البيان التحليلي لإجمالي التكلفة التقديرية لم�شروع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء،
الم�سند �إلى �شركة �إيه بي بي للتحكم الآلي المحدودة ,وحيث �إن طريقة ن�سبة
الإنجاز تحدد �إي��رادات العقود على �أ�سا�س ن�سبة التكاليف الفعلية للعام �إلى
التكاليف التقديرية الإجمالية للعقد ،ف�إن �أي تعديل في التكاليف الفعلية لعام
2002م يتبعه بال�ضرورة تعديل لإيرادات نف�س العام.
وبنا ًء عليه ترى اللجنة �أن الإجراء العادل يتطلب احت�ساب ن�سبة الإنجاز،
وذلك بق�سمة التكاليف الفعلية المعدلة على التكاليف التقديرية الإجمالية،
ثم احت�ساب �إيرادات ال�سنة على هذا الأ�سا�س .لذا ف�إن اللجنة ترى تخفي�ض
التكاليف الفعلية للمكلف لعام 2002م بمبلغ ( )5.717.623ريا ًال ،وعك�س �أثر
ذلك على �إيرادات المكلف لنف�س العام ،و�أخذ �أثر ذلك في االعتبار للأعوام
التالية.
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل �ضد قرار
لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية من الناحية ال�شكلية.
ثان ًيا :وفي المو�ضوع:
تخفي�ض التكاليف الفعلية للمكلف لعام 2002م بمبلغ ( )5.717.623ريا ًال،
وعك�س �أثر ذلك على �إيرادات المكلف لنف�س العام ،و�أخذ �أثر ذلك في االعتبار
للأعوام التالية وف ًقا للحيثيات الواردة بالقرار.
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االتفاقيات متعددة األطراف

تمنع تآكل الوعاء وتحويل األرباح ،وهي الطريق األسرع لتعزيز اتفاقيات الضرائب.

إعداد :حسين عبدالرحيم الشيخ

إدارة العمليات والشؤون الدولية

يف هذا املقال نناقش إحدى اخلطوات التي قامت بها جمموعة العشرين ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ملواجهة مشكلة تآكل األوعية الضريبية ،وحتويل األرباح الناجتة عن
التخطيط الضريبي ووسائل التجنب الضريبي التي تطبقها شركات متعددة اجلنسية
لتجنب أو تقليل الضرائب املستحقة عليها .وتتمثل هذه اخلطوة يف سد الثغرات يف
اتفاقيات جتنب االزدواج الضريبي القائمة أو التي قد يستغلها بعضهم لتجنب الضرائب.
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عبارة «ت�آكل الوعاء ال�ضريبي وتحويل الأرب��اح» ت�شير �إل��ى ا�ستراتيجيات
التخطيط ال�ضريبي التي ت�ستغل الثغرات في القواعد والأنظمة ال�ضريبية
لتحويل الأرباح �إلى �أماكن تطبق �ضرائب ب�أ�سعار متدنية �أو حتى ال ت�ستحق فيها
�ضرائب ،وهذه الأماكن ال يوجد فيها �إال القليل من الأن�شطة االقت�صادية� -إن
وجدت -وينتج عن ذلك ت�سديد �ضرائب قليلة� ،أو عدم ت�سديد �أي �ضرائب ال
عن دخل ال�شركات .وت�شير التقديرات المتحفظة �إلى �أن الخ�سائر ال�سنوية
من �ضريبة دخل ال�شركات في العالم تتراوح بين  240-100بليون دوالر .وقد
عملت �أكثر من ( )60دولة م ًعا في م�شروع يتبع مجموعة الع�شرين ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية لمواجهة م�شكلة ت�آكل الأوعية ال�ضريبية وتحويل
الأرباح ،وطورت (� )15إجراء للتعامل مع التجنب ال�ضريبي ،وتح�سين التكامل
في الأنظمة ال�ضريبية الدولية ،و�ضمان بيئة �ضريبية �أكثر �شفافية .ف�ض ًال
عن ذلك ،حث قادة العالم على تطبيق هذه الإج��راءات دون ت�أخير .وتمثل
االتفاقية متعددة الأطراف ا�ستجابة لهذه الدعوة للتنفيذ ال�سريع لإجراءات
مكافحة ت�آكل الأوعية ،وتحويل الأرباح وما يتطلب ذلك من �إجراء تغييرات في
االتفاقيات ال�ضريبية.
ت�سمح االتفاقية متعددة الأط��راف للدول ب�أن تنفذ �إج��راءات �سريعة تعزز
اتفاقيات ال�ضرائب القائمة حماية للحكومات من ا�ستراتيجيات التجنب
ال�ضريبي التي ت�ستغل اتفاقيات ال�ضرائب لتحويل الأرب��اح �إلى �أماكن تطبق
�ضرائب ب�أ�سعار متدنية� ،أو ال تطبق �أي �ضرائب� .ست�ضع الإجراءات التي �ستنفذ

تتراوح الخسائر السنوية من ضريبة
دخل الشركات في العالم بين 100-
 240بليون دوالر
أكثر من  60دولة تعاونت مع ًا
لمواجهة مشكلة تآكل األوعية
الضريبية وتحويل األرباح
حدً ا لإ�ساءة ا�ستعمال االتفاقيات� ،أو ا�ستفادة �أ�شخا�ص غير مق�صودين منها
بو�ضع �أحكام في اتفاقيات ال�ضرائب القائمة تلزم الدول بت�ضمين حد �أدنى
من الأحكام في اتفاقياتها ت�ضمن ا�ستعمال هذه االتفاقيات وف ًقا للأهداف
والأغرا�ض منها .كما تعزز االتفاقية متعددة الأطراف �آليات حل المنازعات
وف ًقا لمعايير الحد الأدنى التي وافقت عليها �أكثر من ( )90دولة .عالو ًة على
ذلك ،اختارت  28دولة تطبيق �إجراءات التحكيم في �ش�أن اتفاقياتها ال�ضريبية،
وبما ي�ؤدي �إلى رفع درجة الو�ضوح واليقين لدى المكلفين.
السمات األساسية لالتفاقية متعددة األطراف
الدول المشاركة:

• �شارك �أكثر من ( )100دولة ،متطورة ونامية ،في �إعداد هذه الأداة
القانونية.
• و ّقعت عليها دول متطورة ونامية في مختلف قارات العالم.
• االتفاقية متاحة للجميع لالن�ضمام �إليها.
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تقرير
اإلجراءات التي تشملها االتفاقية:

• تحتوي االتفاقية على �إجراءات م�ضادة للترتيبات التي ت�ستغل االختالفات
في الأنظمة (الإج��راء  )2و�إ�ساءة ا�ستعمال االتفاقيات (الإج��راء ،)6
تعزيز تعريف المن�ش�أة الدائمة (الإجراء  )7والإجراءات المتعلقة لجعل
�إجراء االتفاق المتبادل �أكثر فاعلية (الإجراء  )14بما فيها �أحكام عن
االتفاق المتبادل بالتحكيم.

االتفاقيات الضريبية المشمولة:

• يمكن للأطراف اختيار االتفاقيات التي ترغب في تعديلها بو�ساطة
االتفاقية متعددة الأطراف.
• تظل الإمكانية قائمة لإجراء تعديالت الحقة على االتفاقيات من خالل
التفاو�ض الثنائي.

المرونة:

• المرونة في �ش�أن طرق الوفاء بمعايير الحد الأدنى فيما يتعلق ب�إ�ساءة
ا�ستعمال االتفاقيات وحل المنازعات.
• �إمكانية عدم الأخ��ذ بالأحكام التي ال تمثل معايير الحد الأدن��ى مع
�إمكانية االن�ضمام �إليها الح ًقا.
• �إمكانية تطبيق �أحكام اختيارية وكذلك �أحكام بديلة في �أي وقت عندما
تتوافر طرق متعددة لمعالجة مكافحة ت�آكل الأوعية وتحويل الأرباح.

الوضوح والشفافية:
توافر الئحة تفسيرية ومواد أخرى.

• هناك �إ��ش�ع��ارات باالتفاقيات الم�شمولة ،والتحفظات ،والخيارات
والأح�ك��ام القائمة المت�أثرة لتحديد التعديالت .مواقف كل دول��ة تجاه
االتفاقية متعددة الأطراف متاحة في موقع منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية الـ.OECD
• قاعدة بيانات مقارنة تظهر كيفية تعديل اتفاقية �ضرائب محددة
ت�شملها االتفاقية متعددة الأط��راف بمقارنة المعلومات من المواقف
تجاه االتفاقية متعددة الأطراف.
• لوائح تدفق  flowchartsتفاعلية لكل حكم من الأحكام المهمة ،وكذلك
مجموعة �أدوات تطبيق.

تسمح االتفاقيات متعددة
األطراف بحماية الحكومات من
تحويل األرباح إلى أماكن تطبق
ضرائب بأسعار متدنية
اتفاقية الضرائب المشمولة هي
اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي
نافذة بين أطراف موقعة على
االتفاقية متعددة األطراف
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اللغات

• اللغات الر�سمية الإنجليزية والفرن�سية.
• هناك ترجمات بلغات �أخرى �أعدتها بع�ض الدول ومن�شورة على موقع الـ
.OECD

أهم األسئلة األكثر شيوع ًا عن االتفاقية متعددة األطراف
كيف تساعد االتفاقية متعددة األطراف على مكافحة تآكل األوعية
الضريبية وتحويل األرباح؟

�إن �إ�ساءة ا�ستعمال اتفاقيات ال�ضرائب هي �إحدى الو�سائل المهمة لت�آكل
الأوعية ال�ضريبية وتحويل الأرب��اح .وت�ساعد االتفاقية متعددة الأطراف على
مكافحة ت�آكل الأوعية وتحويل الأرباح بتنفيذ الإجراءات المرتبطة باتفاقيات
ال�ضرائب الثنائية بطريقة متزامنة وكف�ؤة .وتمنع هذه الإج ��راءات �إ�ساءة
ا�ستعمال االتفاقيات ،وتح�سن حل المنازعات ،وتمنع التجنب الم�صطنع لو�ضع
المن�ش�أة الدائمة ،وتحيد �آثار �أي ترتيبات ال�ستغالل االختالفات في الأنظمة
ال�ضريبية.
ما هي الدول /الواليات القضائية التي ّ
وقعت على االتفاقية؟

حتى  24يناير 2018م بلغ عدد الموقعين على االتفاقية متعددة الأطراف
( )76طر ًفا ،ي�شملون ( )78والية ق�ضائية .كما عبر عدد �آخر من الواليات
الق�ضائية عن نيتها في التوقيع عليها� ،إ�ضافة �إلى �آخرين يقومون باال�ستعدادات
الالزمة للتوقيع .يتوافر على موقع الـ OECDقائمة بالأطراف الموقعة.

مجموعة العشرين ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية قاموا بتطوير 15
إجراء للتعامل مع التجنب الضريبي،
وتحسين التكامل في األنظمة
الضريبية الدولية ،وضمان بيئة
ضريبية أكثر شفافية
كيف لي أن أعلم أن االتفاقية متعددة األطراف قد عدَّلت اتفاقية ضرائب ما؟

تعدل االتفاقية متعددة الأط��راف اتفاقيات ال�ضرائب الم�شمولة .واتفاقية
ال�ضرائب الم�شمولة هي اتفاقية تجنب ازدواج �ضريبي نافذة بين �أطراف موقعة
على االتفاقية متعددة الأطراف ،والتي قدم طرفاها في �ش�أنها �إ�شعا ًرا برغبتهما
في تعديلها با�ستعمال االتفاقية متعددة الأط��راف .تتوافر قوائم باتفاقيات
ال�ضرائب التي قدمت الأطراف �إ�شعارات في �ش�أنها على موقع الـ.OECD
ّ
الموقع على االتفاقية متعددة األطراف اختيار
هل يمكن للطرف
األخذ بأحكام فيها في وقت الحق (بعد التوقيع)؟

�إن المواقف غير النهائية لكل طرف في �ش�أن االتفاقية متعددة الأطراف

ت�شير �إلى اتفاقيات ال�ضرائب التي ينوي ت�ضمينها ،والخيارات التي �أخذ بها،
والتحفظات التي عبر عنها .ويجوز للطرف المو ّقع تعديل مواقفه حتى تاريخ
الت�صديق على االتفاقية .وحتى بعد الت�صديق يجوز للطرف المو ّقع �أن ي�أخذ
ب�أحكام اختيارية �أو �أن ي�سحب تحفظات له .مثال :اختار ( )28طر ًفا مو ّق ًعا
الأخذ بالتحكيم ،ويجوز لأطراف �أخرى الأخذ بالتحكيم في وقت الحق.
متى تصبح التعديالت نافذة؟

ت�صبح التعديالت الأولى على اتفاقيات ال�ضريبة الم�شمولة نافذة في �أوائل
2019م .ويرتبط تاريخ نفاذ التعديالت باكتمال �إجراءات الت�صديق في الدول
الأطراف في اتفاقيات ال�ضرائب الم�شمولة .وتقدم الأطراف الموقعة �إ�شعارات
�إلى الـ OECDباكتمال �إجراءات الت�صديق .وب�صفتها جهة الإيداع لالتفاقية
متعددة الأطراف تقوم الـ OECDبتتبع �إجراءات الت�صديق المكتملة للأطراف
المو ّقعة وتتيح على موقعها جميع المعلومات ذات ال�صلة ب�أحكام االتفاقية
متعددة الأطراف.
كيف تقدم الـ OECDأي توضيحات إضافية؟

تقوم الأمانة العامة للـ OECDب�إعداد �أدوات و�أدلة عن االتفاقية متعددة
الأط��راف ،بما فيها لوائح تدفق  flowchartsتفاعلية لكل حكم من الأحكام
المهمة ،وكذلك مجموعة �أدوات تطبيق ،وقاعدة بيانات مقارنة تظهر كيفية
تعديل اتفاقية �ضرائب محددة ت�شملها االتفاقية متعددة الأط��راف بمقارنة
المعلومات من المواقف تجاه االتفاقية متعددة الأطراف.
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الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية
لنظام ضريبة القيمة المضافة
(الجزء الثالث)
ً
ُ
ً
موزعة على  12فص ً
ال ،وتوضح كيفية التسجيل
مادة
الالئحة التنفيذية 79
تضم
في ضريبة القيمة المضافة والمنشآت الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة.

جملس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة معايل وزير املالية ،حممد اجلدعان على الالئحة
وافق
ُ
استعدادا لتطبيقها يف  1يناير 2018م .و َّ
مت نشر الالئحة التنفيذية يف
التنفيذية لضريبة القيمة املضافة
ً
اجلريدة الرسمية«أم القرى» بتاريخ  ،1439-1-1املوافق  22سبتمرب  .2017وتستكمل جملة الزكاة والدخل
خالل هذا العدد نشر اجلزء الثاين من لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة املضافة.

المادة الثامنة واألربعون:
توريد ال�سلع الم�ستعملة
 .1يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن يتقدم بطلب الحت�ساب ال�ضريبة
الم�ستحقة عن توريد ال�سلع الم�ستعملة الم�ؤهلة عبر ا�ستخدام طريقة
هام�ش الربح طبق ًا لل�شروط ال��واردة في هذه المادة ،وال يجوز لل�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة �إحت�ساب ال�ضريبة با�ستخدام طريقة هام�ش الربح ما لم
يح�صل على ا�شعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.
 .2لأغرا�ض هذه المادة ف��إن توريد ال�سلع الم�ؤهلة يجب �أن ي�ستوفي جميع
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المعايير الآتية:
�أ�	.أن يكون التوريد توريد ًا ل�سلع م�ستعملة موجودة في المملكة ،وكذلك ال�سلع
التي �صنفتها الهيئة لتكون خا�ضعة لل�ضريبة با�ستخدام طريقة هام�ش
الربح.
ب�	.أن تكون ال�سلع قد تم �شرا�ؤها من قبل ال�شخ�ص الخا�ضع عن توريد تم في
المملكة من �شخ�ص غير خا�ضع لل�ضريبة� ،أو من قبل �شخ�ص خا�ضع لغير

�أغرا�ض ن�شاطه االقت�صادي� ،أو من قبل مورد يطبق طريقة هام�ش الربح
وفق ًا لهذه المادة ،وفى كافة الأحوال ال يكون ذلك ال�شخ�ص قد قام بخ�صم
�ضريبة المدخالت على تلك ال�سلعة.
ج�	.أن ي�ستوفي المورد المعايير المبينة في هذه المادة فيما يتعلق ب�شراء
وتوريد هذه ال�سلع.
	.3ال يعد توريد ال�سلع التي تكون خ��ارج المملكة� ،أو التي نقلت من �أو �إلى
المملكة كجزء من عملية ال�شراء �أو التوريد الذي قام به ال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة ،توريد ًا ل�سلع م�ستعملة م�ؤهلة.
 .4الفواتير ال�ضريبية التي ي�صدرها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة عن توريدات
ل�سلع م�ستعملة م�ؤهلة ،يجب �أن ت�شير بو�ضوح �إلى ا�ستخدام المورد طريقة
هام�ش الربح ،ويجب �أال تبين �أي قيمة �ضريبية مفرو�ضة فيما يتعلق ب�أي
توريد.
 .5في ال�ح��االت التي يقوم فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب�شراء �سلع
م�ستعملة م�ؤهلة من �شخ�ص غير خا�ضع لل�ضريبة ،ف�إنه يجب على ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة �أن ي�صدر فاتورة لل�شخ�ص غير الخا�ضع لل�ضريبة فيما
يتعلق بال�شراء ،على �أن ت�شمل الفاتورة ما يلي:
�أ�	.أ�سم وعنوان ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ورقم تعريفه ال�ضريبي.
ب�	.أ�سم وعنوان ال�شخ�ص غير الخا�ضع لل�ضريبة.
ج .تاريخ ال�شراء.
د .تفا�صيل ال�سلع الم�شتراة بما في ذلك �أي رقم ت�سجيل ذي �صلة �أو تفا�صيل
�أخرى تحددها الهيئة.
هـ .المقابل الذي تم �سداده مقابل �شراء ال�سلع.
 .6يحت�سب الربح على توريد ال�سلع الم�ستعملة الم�ؤهلة على �أ�سا�س المقابل
الم�ستلم نظير توريد ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة لل�سلع الم�ستعملة الم�ؤهلة،
ناق�ص ًا المقابل الواجب ال�سداد فيما يتعلق ب�شراءها .على اال ي�شمل الربح
�أي م�صاريف �أو مبالغ �أخرى تحملها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة مقابل
عملية التوريد.
 .7تحت�سب ال�ضريبة على الربح وفق ًا للطريقة المقررة في المادة الخام�سة
والأربعين من هذه الالئحة.
 .8في الحاالت التي ي�ساوي فيها الربح المح�سوب بموجب الفقرة ال�ساد�سة
�صفر ًا �أو نتج عنه مبلغ �سلبي فعندئذٍ تكون قيمة التوريد ال��ذي قام به
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �صفر ًا.
 .9يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أال يخ�صم �أي �ضريبة مدخالت
تتعلق ب�أي �ضريبة فر�ضت عليه �أو تم ت�ضمينها قيمة ال�سلعة عند �شراء
ال�سلع الم�ستعملة الم�ؤهلة.
 .10يجب على �أي �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة قام باختيار ا�ستخدام طريقة
هام�ش الربح الحت�ساب ال�ضريبة عن �أي توريد ل�سلع م�ؤهلة� ،أن يحتفظ
ب�سجل لل�سلع الم�ستعملة الم�ؤهلة التي قام ب�شرائها وتوريدها في الفترة
المبينة في المادة الرابعة وال�ستين
 .11من هذه الالئحة� ،إ�ضافة �إل��ى ال�سجالت المطلوب حفظها وفق ًا لهذه
المادة .ويجب �أن يحتوي ال�سجل ما يلي عن كل توريد ل�سلع م�ستعملة
م�ؤهلة:
�أ .جميع المعلومات المبينة بالتف�صيل في الفقرة الخام�سة من هذ المادة،
ب .رقم الفاتورة ال�ضريبية التي �أ�صدرها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة عن
توريد ال�سلع الم�ستعملة الم�ؤهلة،
ج .المقابل الواجب ال�سداد على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة نظير توريد ال�سلع
الم�ستعملة الم�ؤهلة،
د .ا�سم وعنوان العميل،

هـ .الربح الذي تم احت�سابه وفق ًا للفقرة ال�ساد�سة من هذه المادة،
و� .ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحقة عن الربح.
 .12في الحاالت التي لم يتقيد فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب��أي من
المتطلبات الواردة بهذه المادة فيما يتعلق ب�أي توريد لل�سلع الم�ستخدمة،
فانه ال يجوز ا�ستخدام طريقة هام�ش الربح فيما يتعلق بذلك التوريد.
ويجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة في هذه الحالة �أن يقوم ب�إحت�ساب
ال�ضريبة عن هذا التوريد على المقابل كام ًال.
المادة التاسعة واألربعون:
خ�صم �ضريبة المدخالت
 .1دون الإخالل بما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذه المادة ،لل�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة خ�صم �ضريبة المدخالت المفرو�ضة على ال�سلع والخدمات
الموردة له في �سياق ممار�سة ن�شاطه االقت�صادي� ،إلى الحد الذي يمكنه
من القيام بالتوريدات الآتية:
�أ .التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة بما فيها التوريدات الخا�ضعة لن�سبة ال�صفر.
ب .التوريدات البينية.
ج .التوريدات التي كانت �ستعد خا�ضعة لل�ضريبة لو �أنها قد تمت في المملكة.
 .2يحق لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة خ�صم �ضريبة المدخالت التي تح َملها
فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خالل فترة ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة لتاريخ
�سريان الت�سجيل ،على �أن:
�أ .يتم �شراء الخدمات ال�ستخدامها للأغرا�ض المن�صو�ص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة.
ب .لم يتم توريد الخدمات الى �شخ�ص �أخر ،ولم يتم ا�ستخدامها بالكامل من
قبل ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة قبل تاريخ الت�سجيل.
ج�	.أن ال تكون الخدمات من النوع المقيد من الخ�صم ،على النحو المن�صو�ص
عليه في المادة الخم�سين من هذه الالئحة.
 .3لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة خ�صم �ضريبة المدخالت التي تح َملها على
ال�سلع الموردة له �أو الم�ستوردة من قبله ،قبل تاريخ �سريان الت�سجيل في
حال توافر الآتي:
�أ�	.أن يتم �شراء ال�سلع �أو الخدمات ال�ستعمالها في الأغ��را���ض المبينة في
الفقرة الأولى من هذه المادة ،فان لم تكن ،وجب تخ�صي�ص مبلغ معين.
ب .في حال كانت ال�سلع تمثل �أ�صو ًال ر�أ�سمالية� ،أال يكون قد تم اهالكها بالكامل
في تاريخ الت�سجيل.
ج�	.أال تكون ال�سلع قد تم توريدها من قبل �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة الى �شخ�ص
�أخر �أو ا�ستعمالها من قبل ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة قبل تاريخ الت�سجيل.
د�	.أال تكون ال�سلع من النوع المقيد من الخ�صم وفق ًا لما هو مقرر في المادة
الخم�سين من هذه الالئحة.
 .4في الحاالت التي يتم فيها االحتفاظ ب�أ�صول ر�أ�سمالية في تاريخ الت�سجيل،
يتم ح�ساب الحد الأق�صى ل�ضريبة المدخالت القابلة للخ�صم الم�سموح
به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفق ًا للقيمة الدفترية ال�صافية
بتاريخ الت�سجيل و التي تحدد وفقا للمعالجات المحا�سبية لل�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة ،مع الأخذ في االعتبار قيمة التوريد.
 .5ال�سلع التي ح�صل عليها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة وتم فقدها او تلفها �أو
�سرقتها ،يجب الإف�صاح عنها بال�سجالت المحا�سبية التي يتم االحتفاظ
بها وذلك لغر�ض دعم خ�صم �ضريبة المدخالت على تلك ال�سلع .وللهيئة �أن
تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان �أو تلف �أو �سرقة ال�سلع ،والتي
تت�ضمن على �سبيل المثال ال الح�صر ،تقرير ال�شرطة ،م�ستندات المطالبة
ل�شركة الت�أمين.
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الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
 .6في الحاالت التي يقوم فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بخ�صم ال�ضريبة
عند ا�ستيراد ال�سلع �إل��ى المملكة وق��ام الحق ًا بنقل هذه ال�سلع �إل��ى دولة
المق�صد النهائي ،و �أ�صبح اال�ستيراد خا�ضع لل�ضريبة في تلك الدولة
الع�ضو وفق ًا لالتفاقية ،ف�إنه يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن
يخف�ض �ضريبة المدخالت وفق ًا لذلك في الإق��رار ال�ضريبي عن الفترة
ال�ضريبية التي تم فيها النقل.
ويجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي ينوي نقل �سلع تم ا�ستيرادها �إلى
المملكة �إلى دولة ع�ضو �أخرى� ،أال يطالب بالخ�صم فيما يتعلق با�ستيراد تلك
ال�سلع.
	.7ال يجوز خ�صم �ضريبة المدخالت �إال �إذا كان ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
لديه دليال على �أن مبلغ �ضريبة المدخالت المدفوعة �أو الم�ستحقة ال�سداد
وفق ًا لما حددته المادة الثامنة والأربعين من االتفاقية.
وفي الحاالت التي ال يملك فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الوثائق المحددة
في االتفاقية ،يجوز له المطالبة بالخ�صم عندما يكون قادرا على تقديم الأدلة
البديلة الآتية �إلى الهيئة:
ً
�أ .فاتورة �ضريبية مب�سطة تم �إ�صدارها ب�شكل �صحيح وفقا لهذه الالئحة.
ب .في حال كان التوريد ناتج ًا عن نقل ال�سلع �إلى دولة ع�ضو �أخرى ،فالم�ستند
التجاري �أو �أي م�ستند �آخر يثبت القيمة التي تم على �أ�سا�سها احت�ساب
�ضريبة القيمة الم�ضافة في تاريخ النقل.
ج .م�ستندات تجارية �أخرى ُي�سمح بها ح�سب تقدير الهيئة ،تثبت �أن ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة قد تم تكليفه ب�صورة �صحيحة و�سدد �ضريبة القيمة
الم�ضافة ذات ال�صلة.
 .8لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة خ�صم �ضريبة المدخالت في فترة �ضريبية
الحقة للفترة التي ت�شمل تاريخ التوريد ،وذلك �شريطة �أن يكون له الحق
في �إجراء الخ�صم وفق ًا للأحكام الأخرى الواردة بهذه الالئحة .وال يجوز
خ�صم �ضريبة المدخالت في �أي فترة تقع بعد خم�س �سنوات من ال�سنة
التقويمية التي وقع فيها التوريد.
المادة الخمسون:
ال�سلع والخدمات المفتر�ض تلقيها خارج نطاق الن�شاط االقت�صادي
	.1ال يعد ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بال�سلع �أو
الخدمات التالية خالل مزاولته لن�شاطه االقت�صادي ،وبالتالي ال ي�سمح له
بخ�صم �ضريبة المدخالت المتعلقة بتلك النفقات ،اال �إذا قام ال�شخ�ص
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الخا�ضع لل�ضريبة بتوريد تلك ال�سلع والخدمات الحق ًا كتوريدات خا�ضعة
لل�ضريبة:
�أ�	.أي �شكل من �أ�شكال الخدمات الترفيهية �أو الريا�ضية �أو الثقافية.
ب .خدمات تموين الأغذية والم�شروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن
الم�شابهة.
ج� .شراء �أو ا�ستئجار المركبات المقيدة ح�سب التعريف ال��وارد في الفقرة
الثانية من هذه المادة.
د .ت�صليح �أو تعديل �أو �صيانة �أو تقديم خدمات مماثلة على المركبات المقيدة.
هـ .الوقود الم�ستخدم في المركبات المقيدة.
و�	.أي �سلع وخدمات مخ�ص�صة للإ�ستعمال ال�شخ�صي ولي�ست للن�شاط التجاري
�أو االقت�صادي.
 .2يق�صد بالمركبة المقيدة �أي مركبة م�صممة لال�ستخدام في الطريق مالم
ت�سخدم في �أي من الحالتين الآتيتين:
�أ .التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أو موظفوه ح�صر ًا لأغرا�ض
العمل دون �أن تتاح لال�ستعمال الخا�ص،
ب .التي يراد منها �أ�سا�س ًا �إعادة بيعها من قبل ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة� ،أو
يراد ا�ستعمالها في ن�شاط اقت�صادي ينطوي على توريد تلك المركبة.
 .3في الحاالت التي تعامل فيها المركبة المقيدة وفق ًا للفقرة الأولى من هذه
المادة �أنها لم يتم �شرا�ؤها في �سياق الن�شاط االقت�صادي ،ف��إن توريد
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة لتلك المركبة المقيدة ال يعد �أنه جرى في
�سياق ن�شاطه االقت�صادي.
 .4بالرغم مما ورد في الفقرة الأول��ى من هذه المادة ،ف��إن �شراء �أي � ًا من
الخدمات المدرجة في تلك الفقرة والتي يق�صد بها البيع للغير دون �أن
ي�ستخدمها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ف�إن ال�شراء يعد قد تم في �سياق
ن�شاطه االقت�صادي.
المادة الحادية والخمسون:
الخ�صم الن�سبي ل�ضريبة المدخالت
 .1دون الإخالل بالأحكام الأخرى الواردة في هذه الالئحة ،يجوز خ�صم كامل
ال�ضريبة التي يتحملها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة على ال�سلع والخدمات
الم�ستلمة والتي تن�سب ح�صرا ومبا�شرة �إلى التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة

التي قدمها �أو التوريدات الأخرى المو�ضحة في الفقرة الأولى من المادة
التا�سعة والأربعون من هذه الالئحة.
 .2تكون ال�ضرائب التي يتحملها �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة على ال�سلع والخدمات
التي ترتبط ح�صرا ومبا�شرة بالتوريد المعفى من ال�ضريبة ،غير قابلة
للخ�صم.
 .3في الحاالت التي يتحمل فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �ضريبة المدخالت عن
ال�سلع �أو الخدمات الم�ستخدمة في توريدات خا�ضعة لل�ضريبة وعمل توريدات
فعندئذ
معفاة �أو ال يمكن تحديد التوريد المعفى ب�شكل م�ستقل من هذا التوريد،
ٍ
يتم تحديد الخ�صم الن�سبي ل�ضريبة المدخالت وفق ًا لهذه المادة.
 .4لأغرا�ض طريقة احت�ساب الخ�صم الن�سبي الإفترا�ضي الم�شار �إليها في
الفقرة الثالثة من هذه المادة ,يتم احت�ساب الخ�صم الن�سبي على �أ�سا�س
الك�سر حيثما:
�أ .كان الب�سط هو قيمة التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة التي �أجراها ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة في ال�سنة التقويمية الما�ضية.
ب .كان المقام هو �إجمالي قيمة التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة والمعفاة منها
التي �أجراها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة خالل ال�سنة التقويمية الما�ضية.
ج .كانت قيمة التوريدات الخا�ضعة �أو المعفاة التي قام بها ذلك ال�شخ�ص
والتي تك ّون جزء ًا من الك�سر ت�شمل تلك التوريدات التي ال تجري في المملكة
ولكنها كانت �أو �ستكون �إما خا�ضعة لل�ضريبة �أو معفاة لو �أنها قد جرت في
المملكة.
ً
 .5الك�سر المحت�سب وفقا للفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة،
يجب �أال يت�ضمن:
�أ .توريدات الأ�صول الر�أ�سمالية التي قام بها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة.
ب .التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من م�ؤ�س�سة تابعة
لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة خارج المملكة.
ً
 .6على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي لم يكن م�سجال لأغرا�ض �ضريبة
القيمة الم�ضافة ف��ي ال�سنة التقويمية الما�ضية� ،أن يجرى الح�ساب
بالطريقة الإفترا�ضية وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ،ا�ستناد ًا �إلى
القيم المقدرة لل�سنة التقويمية الحالية.
 .7على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي ي�ستخدم طريقة الح�ساب الإفترا�ضية
وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة� ،أن يقوم في نهاية ال�سنة التقويمية
بمقارنة ال ِق َيم الم�ستخدمة في الك�سر خالل تلك ال�سنة مع ال ِق َيم الفعلية
للتوريدات التي �أجريت في تلك ال�سنة التقويمية ،و�إج��راء التعديل على
�ضريبة المدخالت في الإقرار ال�ضريبي النهائي عن تلك ال�سنة التقويمية
بحيث يعك�س الخ�صم الن�سبي ال�صحيح على �أ�سا�س التوريدات الفعلية عن
ال�سنة بكاملها.
 .8يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة التقدم بطلب ا�ستخدام طريقة بديلة
للطريقة الإفترا�ضية ،وذلك في الحاالت التي تكون الطريقة البديلة تعك�س
ب�شكل �أدق ا�ستخدام ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة لل�سلع والخدمات.
 .9للهيئة �أن توافق �أو ترف�ض الطلب المقدم با�ستخدام طريقة �أخرى غير
طريقة القاعدة الأ�سا�سية بموجب �إ�شعار بذلك ،وفي حالة الموافقة على
الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها ا�ستخدام الطريقة
البديلة� ،شريطة �أال تتجاوز الفترة المذكورة خم�س �سنوات قابلة لتجديد
بطلب جديد.
ً
 .10يجوز للهيئة �أن ت�صدر �إ��ش�ع��ارا ب ��إل��زام ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
ا�ستخدام طريقة �أخرى وتحدد الفترة الزمنية التي يجب فيها ا�ستخدام
تلك الطريقة ،وذلك �إذا ر�أت �أن الطريقة الإفترا�ضية �أو الطريقة البديلة
التي وافقت عليها ال تعك�س بدقة ا�ستخدام ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
لل�سلع والخدمات.

 .11في الحاالت التي يتحمل فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �ضريبة مدخالت
عن ال�سلع والخدمات غير الم�ستخدمة من �أجل عمل توريد خا�ضع لل�ضريبة
ولكنها ا�ستخدمت فيما يلي:
�أ .فيما يتعلق بزيادة ر�أ�س مال ن�شاط اقت�صادي قائم الى الحد الذي ي�ؤدي
الى عمل توريدات خا�ضعة لل�ضريبة ،من خالل ا�صدار ح�ص�ص ر�أ�س مال
جديدة �أو �إ�صدار �سندات دين.
ب .لن�شاط تجاري يتم التعامل معه على �أن��ه خ��ارج نطاق �ضريبة القيمة
الم�ضافة ،مثل نقل الن�شاط االقت�صادي �أو جزء من الن�شاط االقت�صادي
كمن�ش�أة عاملة بموجب المادة ال�سابعة ع�شرة من هذه الالئحة.
ج .واقعة �أخرى حدثت ب�شكل عر�ضي لن�شاط اقت�صادي الى الحد الذي ي�ؤدي
الى عمل توريدات خا�ضعة لل�ضريبة.
ف ��إن �ضريبة ال�م��دخ�لات ه��ذه تكون قابلة للخ�صم وفقا لن�سبة الأن�شطة
االقت�صادية ال�شاملة التي تقوم بعمل توريدات خا�ضعة لل�ضريبة لل�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة وتحدد با�ستخدام طريقة الخ�صم الن�سبي المو�ضحة في
هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون:
الأ�صول الر�أ�سمالية
 .1يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة تعديل �ضريبة المدخالت التي �سبق
خ�صمها فيما يتعلق بالأ�صل الر�أ�سمالي في الحاالت التي تزيد �أو تنق�ص
فيها �ضريبته للمدخالت ،نتيجة لتغيير يطر�أ على طريقة ا�ستخدامه
لال�صل �أو تغيير على و�ضع �ضريبة القيمة الم�ضافة لهذا اال�ستخدام.
 .2فترة التعديل التي يطلب فيها �إج��راء التعديل وفق ًا لهذه المادة هي �ست
(� )6سنوات فيما يت�صل بالأ�صول الر�أ�سمالية المنقولة ،و ع�شر ()10
�سنوات فيما يتعلق بالأ�صول الر�أ�سمالية غير المنقولة التي هي ملحقة ب�شكل
دائم بالأر�ض �أو العقار ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ �شراء ال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة للأ�صل الر�أ�سمالي.
ً
ف ��إذا ك��ان العمر االفترا�ضي للأ�صل الر�أ�سمالي المحدد طبقا للممار�سة
المحا�سبية المتبعة لدى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أقل من الفترة الزمنية
ذات ال�صلة ،فعندئ ّذ تعد ف�ت��رة التعديل ه��ي العمر االف�ت��را��ض��ي للأ�صل
الر�أ�سمالي ،وكل جزء من ال�سنة يح�سب ك�سنة كاملة.
 .3في الوقت الذي يقتني فيه ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الأ�صل الر�أ�سمالي،
يتم خ�صم �ضريبة المدخالت وفق ًا لال�ستخدام المق�صود لل�سلع .وي�شترط
خالل فترة التعديل �إج��راء تعديل على مبلغ الخ�صم بعد �أي �سنة يكون
فيها اال�ستخدام الفعلي للأ�صل الر�أ�سمالي مختلف ًا عن اال�ستخدام الذي
كان مق�صود ًا �أ�ص ًال .وتح�سب النفقات الر�أ�سمالية المحملة على �أ�صول
ر�أ�س المال من قبل ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ،لبناء �أوتعزيز �أو تح�سين
�أعماله ،كنفقات �أو نفقات �إ�ضافية ،وفترة التعديل (�أو فترة التعديل
الإ�ضافية) لهذه النفقات ،اعتبارا من تاريخ االنتهاء من هذه الأعمال.
 .4على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة في نهاية كل مدة اثني ع�شر �شهر ًا وفق
المدد الوارد في الفقرة الخام�سة من هذه المادة ،مراجعة مبلغ �ضريبة
المدخالت واحت�سابها على �أ�سا�س الك�سر االتي:
الخ�صم المبدئي ل�ضريبة المدخالت
فترة التعديل
و�أن يقوم ب��إج��راء التعديل على ذل��ك الك�سر الخا�ص ب�ضريبة المدخالت،
ا�ستناد ًا �إلى اال�ستخدام الفعلي للأ�صل خالل تلك ال�سنة.
 .5تبد�أ مدة االثني ع�شر �شهر ًا اعتبار ًا من بداية الفترة ال�ضريبية التي تم
فيها اقتناء الأ�صل الر�أ�سمالي �أو بعد نهاية مدة االثني ع�شر �شهر ًا ال�سابقة
بالن�سبة �إلى ذلك الأ�صل.
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وعلى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إجراء التعديل على �ضريبة المدخالت في الإقرار
ال�ضريبي عن �آخر فترة �ضريبية تقع في مدة االثني ع�شر �شهر ًا ،وله المطالبة
بالمبلغ الزائد من �ضريبة المدخالت �أو اجراء ت�سوية �سداد ل�ضريبة المدخالت.
 .6في الحاالت التي ال يكون فيها تغيير في ا�ستخدام الأ�صل الر�أ�سمالي عما
كان مق�صود ًا في الأ�صل في �أي �سنة ،ال يكون ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
مطالب ًا بتعديل �ضريبة المدخالت فيما يتعلق بذلك الأ�صل الر�أ�سمالي عن
تلك ال�سنة.
 .7في الحاالت التي يطر�أ فيها تغيير دائم على ا�ستخدام الأ�صل الر�أ�سمالي
ب�سبب بيع ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة للأ�صل الر�أ�سمالي ،ف�إنه يجب على
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة تعديل خ�صم �ضريبة المدخالت لباقي فترة
التعديل عن ذلك الأ�صل الر�أ�سمالي في الفترة ال�ضريبية التي تم فيها البيع.
ال یلزم �إج��راء �أي تعدیل علی �ضریبة المدخالت التي یتم خ�صمها للفترة
المتبقیة من فترة الت�سویة �إذا تم تدمیر �أو �سرقة الأ�صول الر�أ�سمالیة �أو قبل
�إنتهاء عمرها الإفترا�ضي.
 .8في الحاالت التي يطر�أ فيها تغيير دائم على ا�ستخدام الأ�صل الر�أ�سمالي
ب�سبب زوال ا�ستخدام ذل��ك الأ�صل الر�أ�سمالي في الأن�شطة الخا�ضعة
لل�ضريبة الخا�ص بذلك ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ،فعندئذٍ يجب عدم
�إجراء تعديل على �ضريبة المدخالت بل يعد ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
على �أنه يقوم بتوريد مفتر�ض وفق ًا لالتفاقية وتح�سب قيمة ذلك التوريد
المفتر�ض با�ستخدام المعادلة الآتية:
(قيمة �شراء �أ�صل ر�أ�س المال × ن�سبة الخ�صم المبدئي ل�ضريبة المدخالت ×
العمر االفترا�ضي المتبقي )
فترة التعديلحيث كان معدل ال�ضريبة معبر ًا عنه كن�سبة مئوية والعمر المتبقي النافع هو
فترة التعديل المحددة وفق ًا للفقرة الثانية من هذه المادة ناق�ص ًا عدد ال�سنوات
التي ا�ستخدم فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة هذا الأ�صل الر�أ�سمالي ،وتعد
ن�سبة الخ�صم المبدئي هي ن�سبة الخ�صم المحددة وفقا لال�ستخدام المزمع
لل�سلع وقت ال�شراء كما تم �إحت�سابه وفقا لهذه المادة.
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المادة الثالثة والخمسون:
الفواتير ال�ضريبية
 .1على كل �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة �أن ي�صدر �أو يعمل على �إ�صدار فاتورة
�ضريبية في �أي من الحالت الآتية:
�أ .توريدات ال�سلع �أو الخدمات الخا�ضعة التي �أجراها �إلى �شخ�ص �آخر خا�ضع
لل�ضريبة �أو �إلى �شخ�ص اعتباري غير خا�ضع لل�ضريبة.
ب�	.أي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد �سلع �أو خدمات �أجريت �إلى �شخ�ص
خا�ضع �أو �إلى �شخ�ص اعتباري غير خا�ضع قبل حدوث ذلك التوريد.
يجب �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية في موعد �أق�صاه خم�سة ع�شر ًا يوما من ال�شهر
التالي لل�شهر الذي تم فيه التوريد.
 .2يجوز للعميل �إ�صدار الفواتير ال�ضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد
الذي �أجراه المورد للعميل �شريطة �أن يكون هناك اتفاق م�سبق بينهما على ذلك.
يجب �أن يت�ضمن االتفاق الت�أكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد
لكل فاتورة �صادرة عن مورد ال�سلع �أو الخدمات و�أن ي�شمل االتفاق تعهد المورد
بعدم �إ�صدار فواتير �ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.
 .3يجوز �أن ي�صدر طرف ثالث الفواتير ال�ضريبية نيابة عن المورد الذي
هو �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة وذلك فيما يتعلق بتوريد ال�سلع �أو الخدمات
الخا�ضعة لل�ضريبة .ويكون المورد م�س�ؤو ًال عن دقة المعلومات الواردة في
الفاتورة ال�ضريبية وعن الإقرار ب�ضريبة المخرجات عن التوريد.
 .4يجوز �أن يت�ضمن ملخ�ص الفاتورة ال�ضريبية �أكثر من توريد واحد منف�صل
لل�سلع �أو الخدمات �شريطة �أن تكون جميع التوريدات المت�ضمنة في ملخ�ص
الفاتورة ال�ضريبية قد قام بها نف�س المورد في نف�س الفترة ال�ضريبية.
 .5يجب �أن تكون الفاتورة ال�ضريبة باللغة العربية باال�ضافة لأي لغة اخرى قد
ت�صدر بها ،ومت�ضمنة التفا�صيل الآتية:
�أ .تاريخ �إ�صدار الفاتورة.
ب .الرقم الت�سل�سلي الذي ُيعرف ويميز الفاتورة ال�ضريبية.
ج .رقم التعريف ال�ضريبي الخا�ص بالمورد.
د .رقم التعريف ال�ضريبي للعميل �إذا كان العميل م�س�ؤو ًال بذاته عن احت�ساب
ال�ضريبة عن التوريد وبيان بذلك.
هـ�	.أ�سم وعنوان ك ًال من المورد والعميل.
و .كمية وطبيعة ال�سلع التي تم توريدها �أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم
تقديمها.
ً
ز .التاريخ الذي وقع فيه التوريد �إذا كان مختلفا عن تاريخ �إ�صدار الفاتورة
ال�ضريبية.
ح .المبالغ الخا�ضعة لل�ضريبة بح�سب المعدل �أو الإعفاء ،و�سعر الوحدة غير
�شامل �ضريبة القيمة الم�ضافة ،و�أي خ�صومات �أو ح�سومات �إذا لم تكن

مت�ضمنة في �سعر الوحدة.
ط .معدل ال�ضريبة المطبق.
ً
ي .مبلغ �ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحق مبينا بالريال.
ك .في حال لم تكن ال�ضريبة مفرو�ضة بال�سعر الأ�سا�سي ،يلزم بيان المعاملة
ال�ضريبية المنطبقة على التوريد.
ل .في الحاالت التي ت�سري فيها طريقة هام�ش الربح على ال�سلع الم�ستعملة
الم�ؤهلة ،تتم الإ�شارة �إلى �أن �ضريبة القيمة الم�ضافة قد تم فر�ضها على
الربح بالن�سبة �إلى تلك ال�سلع.
ً
 .6يجب �إ�صدار الفواتير ال�ضريبية �آليا في الحاالت المقررة ،وفق الئحة
ت�صدر عن وزي��ر المالية �أو مجل�س الإدارة ح��ول المتطلبات وال�شروط
المتعلقة ب�إ�صدار الفواتير الآلية� ،شريطة �أن تكون تلك الالئحة �سارية
المفعول وقت التوريد.
 .7يجوز �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية المب�سطة عن توريد �سلع �أو خدمات تقل
قيمتها عن �ألف ( )1000ريال ،وال يجوز �إ�صدار فاتورة �ضريبية مب�سطة
فيما يتعلق بتوريد بيني �أو ت�صدير �سلع.
 .8يجب �أن تحتوي الفاتورة ال�ضريبية المب�سطة على التفا�صيل الآتية:
�أ .تاريخ الإ�صدار.
ب .ا�سم وعنوان المورد ورقم تعريفه ال�ضريبي.
ج .بيان ال�سلع �أو الخدمات التي تم توريدها.
د .المقابل الواجب ال�سداد نظير ال�سلع �أو الخدمات.
هـ .ال�ضريبة الواجبة ال�سداد �أو بيان ب�أن المقابل ي�شمل ال�ضريبة فيما يتعلق
بتوريد ال�سلع �أو الخدمات.
المادة الرابعة والخمسون:
الإ�شعارات الدائنة والمدينة
�	.1إذا تحققت �إحدى الحاالت الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين
من هذه الالئحة ،بعد �إ�صدار فاتورة �ضريبية فيما يتعلق بالتوريد والمبلغ
المبين ك�ضريبة محملة في تلك الفاتورة ال�ضريبية يتجاوز القيمة الحقيقية
للتوريد ،ف�إنه يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي قام بالتوريد �أن
يزود العميل ب�إ�شعار دائن.
�	.2إذا تحققت �إحدى الحاالت الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين
من هذه الالئحة بعد �إ�صدار فاتورة �ضريبية فيما يتعلق بالتوريد ،وكان
المبلغ المو�ضح ك�ضريبة محملة في تلك الفاتورة ال�ضريبية �أقل من القيمة
الحقيقية ،ف�إنه يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي قام بالتوريد �أن
يزود العميل ب�إ�شعار مدين.
�	.3أي �إ�شعار دائن �أو مدين يتم �إ�صداره وفق ًا لهذه المادة ،يجب �أن يت�ضمن
الإ�شارة �إلى رقم الفاتورة الت�سل�سلي ال�صادرة عن التوريد المبدئي الذي
يتعلق به الإ�شعار الدائن �أو المدين.
يجب �أن يت�ضمن الإ�شعار المعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخم�سين
من هذه الالئحة ويتم بيان ذلك �أي�ض ُا في الفاتورة ال�ضريبية.
 .4وفيما عدا ذلك يجب �أن ي�ضمن �أي ا�شعار دائن �أو مدين على المعلومات
المطلوبة وفق المادة الثالثة والخم�سين من هذه الالئحة و�أن يتم �إظهار
ذلك في الفاتورة ال�ضريبية المقابلة.
الف�صل العا�شر:
الإجراء والإدارة
المادة الخامسة والخمسون:
�سرية المعلومات

	.1ال يجوز لموظفي الهيئ ِة �أن يف�صحوا عن المعلومات ال�ضريبية الخا�صة
بالأ�شخا�ص الخا�ضعين لل�ضريبة التي ت�سلموها ب�صفتهم الر�سمية �إال في
الحاالت المبينة في الفقرات الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة من هذه المادة.
 .2يجوز االف�صاح عن المعلومات ال�ضريبية في الحاالت التي يكون فيها
الإف�صاح مطلوب ًا بموجب �أحكام ق�ضائية �أو النظام �أو الالئحة التنفيذية �أو
غيرها من الأنظمة المرعية في المملكة.
 .3يجوز لموظفي الهيئة االف�صاح عن المعلومات ال�ضريبية متى كان ذلك
�ضروري ًا في �سبيل ممار�سة الواجبات وال�سلطات الممنوحة للهيئة ،وفق ًا
للمتطلبات الآتية:
�أ .يكون الإف�صاح عن المعلومات ال�ضريبية ،ب�صفة ر�سمية ،لموظف بالهيئة �أو
لم�صلحة الجمارك �أو لديوان المراقبة العامة �أو لجهات ق�ضائية� ،أو ل�سلطة
�ضريبية في دولة �أجنبية وفق ًا لأي معاهدة اتفاقية تكون المملكة طرف ًا
فيها.
ب .يقوم موظف الهيئة ب�أداء تلك ال�صالحيات بنا ًء على تعليمات �صادرة عن
الهيئة تخوله ذلك.
ج�	.أال يتجاوز الإف�صاح عن المعلومات ال�ضريبية حدود الغر�ض المق�صود منه،
مع الأخذ في االعتبار ما قد يترتب عن ذلك من �أثر �شخ�صي �أو تجاري.
د�	.أال يتم االحتفاظ بالمعلومات ال�ضريبية لمدة تتجاوز تحقيق الغر�ض
المق�صود من الإف�صاح.
هـ�	.أن يتم االحتفاظ بالمعلومات ال�سرية التي تم االف�صاح عنها والعناية
بها واتخاذ كافة الإجراءات التي تقررها الهيئة ل�ضمان منع التداول غير
الم�شروع لها �أو فقدها �أو تلفها.
و .قبل ال�سير في �إج��راءات الإف�صاح ،يجب الت�أكد من �أن ال�شخ�ص الذي
�سيف�صح له على علم تام ب�سريتها ،ومتطلبات ال�سرية المن�صو�ص عليها في
النظام.
 .4مع مراعاة عدم االخالل بمد�أ ال�سرية ال��واردة في النظام ودون االخالل
بالأحكام ال��واردة في ه��ذه ال�م��ادة ،يجوز للهيئة االف�صاح ل�شخ�ص عن
المعلومات ال�ضريبية المتعلقة ب�شخ�ص �آخر بنا ًء على موافقة خطية �صادرة
من ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة.
المادة السادسة والخمسون:
حق الهيئة في الح�صول على المعلومات
على جميع الأ�شخا�ص �أن يقدموا للهيئة �أي معلومات تطلبها الهيئة لأغرا�ض
�إثبات االلتزامات ال�ضريبية الخا�صة بهم.
يجوز للهيئة بالإ�ضافة �إلى الحقوق الأخرى المن�صو�ص عليها في هذه المادة
الو�صول ب�شكل مبا�شر وم�ستمر الى �أية معلومات لها �صلة مبا�شرة بال�ضريبة يتم
االحتفاظ بها لدى طرف ثالث.
ُيق�صد بالأطراف الثالثة في هذه المادة تحديد ًا� ،أي جهات وكيانات حكومية،
البنوك ،الم�ؤ�س�سات المالية الأخرى في المملكة الخا�ضعة لرقابة م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودية �أو هيئة ال�سوق المالية.
يعد عدم تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة من الهيئة وفقا لهذه
المادة ،مخالف ًا لمبد�أ االلتزام بتقديم المعلومات �إلى الهيئة ،ولها محا�سبته
وفق ًا للنظام.
المادة السابعة والخمسون:
رقم التعريف ال�ضريبي
يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن يبين رقم التعريف ال�ضريبي في
الفواتير ال�ضريبية و �أي مرا�سالت يجريها مع الهيئة بخ�صو�ص �ضريبة القيمة
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الم�ضافة.
المادة الثامنة والخمسون:
الفترة ال�ضريبية
تحدد الفترة ال�ضريبية للأ�شخا�ص الخا�ضعين لل�ضريبة الذين تتجاوز قيمة
توريداتهم ال�سنوية الخا�ضعة لل�ضريبة مبلغ �أربعين مليون ()40,000,000
ريال ،خالل االثني ع�شر �شهر ًا ال�سابقة بمدة �شهر.
تحدد الفترة ال�ضريبية للأ�شخا�ص الآخرين الخا�ضعين لل�ضريبة ،بمدة ثالثة
�أ�شهر.
للأ�شخا�ص الخا�ضعين لل�ضريبة الذين ال تتجاوز قيمة توريداتهم ال�سنوية
الخا�ضعة لل�ضريبة ،القيمة ال��واردة في الفقرة الأول��ى� ،أن يقدموا طلب ًا الى
الهيئة ال�ستخدام الفترة ال�ضريبية ال�شهرية.
عند الموافقة على طلب ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة با�ستخدام الفترة
ال�ضريبية ال�شهرية ت�صدر الهيئة �إ�شعار ًا يت�ضمن تاريخ بدء نفاذ التغيير ،و
يعد تاريخ النفاذ هو بداية الفترة ال�ضريبية التي تلي الفترة التي ُمنحت فيها
الموافقة.
لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي ا�ستخدم الفترة ال�ضريبية ال�شهرية لمدة
�سنتين� ،أن يقدم طلب ًا الى الهيئة ال�ستخدام فترة �ضريبة مدتها ثالثة �أ�شهر،
�شريطة �أال تتجاوز قيمة توريداته ال�سنوية الخا�ضعة لل�ضريبة لأخر اثني ع�شر
�شهرا ،القيمة المقررة في الفقرة الأول��ى من هذه المادة في تاريخ تقديم
الطلب.
عند الموافقة على طلب ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة با�ستخدام فترة �ضريبية
مدتها ثالثة �أ�شهر ،ت�صدر الهيئة �إ�شعار ًا يت�ضمن تاريخ نفاذ التعديل ،ويكون
تاريخ بدء النفاذ هو بداية الفترة ال�ضريبية الالحقة للفترة التي ُمنحت فيها
الموافقة.
في الحاالت التي توجه فيها الهيئة ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إلى ا�ستخدام
فترة �ضريبية معينة ،فعليها �إ�صدار �إ�شعار ًا يو�ضح به تاريخ بداية العمل بتلك
الفترة ال�ضريبية.
المادة التاسعة والخمسون:
�سداد ال�ضريبة
 .1يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن ي�سدد ال�ضريبة الم�ستحقة عليه
عن الفترة ال�ضريبية كحد �أق�صى في اليوم الأخير من ال�شهر الذي يلي
نهاية تلك الفترة ال�ضريبية.
 .2يجب �أن يتم �سداد ال�ضريبة من قبل ال�شخ�ص الخا�ضع للتقييم الذي
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ت�صدره الهيئة ،قبل حلول التاريخ المحدد في �إ�شعار التقييم.
 .3ت�سدد ال�ضريبة في الح�ساب الم�صرفي الخا�ص بالهيئة.
 .4يجب على م��ن يقوم بال�سداد توفير تفا�صيل رق��م التعريف ال�ضريبي
لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة والفترة ال�ضريبية �أو الفترات ال�ضريبية التي
يتم ال�سداد عنها.
 .5تحتفظ الهيئة بح�ساب �ضريبي لكل �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة ي�سجل فيه ما يلي:
�أ� .ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحقة على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة عن كل
فترة �ضريبية و الغرامات والر�سوم الأخرى المتعلقة بتلك الفترة ال�ضريبية.
ب .الر�صيد الجاري المتعلق ب�إجمالي �ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحقة على
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة و الغرامات و�أي مبالغ �أخرى م�ستحقة عليه.
 .6يتم اتاحة تفا�صيل الح�ساب ال�ضريبي لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الكتروني ًا
من قبل الهيئة ،ليتمكن من االطالع على ح�سابه.
 .7في حال تلقت الهيئة مبلغ ًا من ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ،يتم قيده �أو ًال
في الر�صيد المتعلق بالفترة ال�ضريبية ذات ال�صلة بال�سداد .وت�ستخدم
�أي زيادة في الر�صيد لتغطية �أي غرامات �أو ر�سوم م�ستحقة عن �أي فترة
�ضريبية �سابقة ،ثم لتغطية �أي مبالغ م�ستحقة عن �أي فترة �أخرى وذلك
بدء ًا من �أقدم ر�صيد لم يتم �سداده.
 .8للهيئة �إجراء المقا�صة بين �أي ر�صيد دائن ل�ضريبة القيمة الم�ضافة وبين
�أي �ضرائب �أخرى م�ستحقة على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة .و على الهيئة
�إ�شعار ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بذلك.
المادة الستون:
تمديد وقت �سداد ال�ضريبة
يجوز للهيئة ان ت�سمح لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب�سداد ال�ضريبة والغرامات
والر�سوم الم�ستحقة على �أق�ساط� ،إذا قدم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أدلة

تثبت �أنه غير قادر على �سداد ال�ضريبة عند ا�ستحقاقها �أو تبين �أنه �سيتعر�ض
ل�صعوبات في حال �سدادها دفعة واحدة.
ل�سداد ال�ضريبة والغرامات والر�سوم الم�ستحقة على �أق�ساط ،يجب على
الخا�ضع لل�ضريبة تقديم طلب الى الهيئة يرفق معه الم�ستندات الم�ؤيدة،
ويجب �أن يحدد في الطلب المبالغ الم�ستحقة والفترات ال�ضريبية ذات ال�صلة
والأ�سباب التي تحول دون ال�سداد في الميعاد �أو المواعيد المقررة.
على الهيئة �إ�صدار �إ�شعار �إلى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بقبول الطلب �أو
رف�ضه خالل ع�شرين ( )20يوم ًا من تاريخ ا�ستالمه.
يحدد الإ�شعار بالقبول قيمة وتاريخ ا�ستحقاق كل ق�سط والفترة �أو الفترات
ال�ضريبية ذات ال�صلة بالق�سط .ويجب �أن يذكر ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
الفترة �أو الفترات ال�ضريبية مع كل ق�سط ي�سدده .وتخ�ص�ص المبالغ المح�صلة
وفق ًا لما تم الن�ص عليه بالفقرة ال�سابعة من المادة التا�سعة والخم�سين من
هذه الالئحة.
يجب �أال تمتد تواريخ ا�ستحقاق جميع الأق�ساط الم�ستحقة في �أي ترتيب �سداد
معتمد لفترة تزيد عن اثني ع�شر �شهرا.
عند عدم قيام ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب�سداد ق�سط َين �أو وجدت الهيئة
انه مما يعد لزام ًا للحفاظ على الدخل العام للمملكة ،فللهيئة الغاء قرارها
بال�سداد على �أق�ساط ،و �إ�شعار ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بذلك ،وفي هذه
الحالة يلتزم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب�سداد الر�صيد المتبقي عليه فور ًا.
ال ي�ؤثر تمديد مدة ال�سداد بموجب هذه المادة على التزام ال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة ب�سداد �أي غرامة ت�أخير يفر�ضها النظام والئحته التنفيذية عن فترة
التمديد التي منحت له.
المادة الحادية والستون:
تحويل العملة
�إذا تم ا�ستخدام �أي عملة بخالف الريال بما يرتبط بتطبيق هذه الالئحة،
فيجب تحويل المبلغ �إلى الريال با�ستخدام �سعر التحويل اليومي المقرر من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فى تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة المرتبطة
وفق ًا لأحكام االتفاقية والنظام.
المادة الثانية والستون:
الإقرارات ال�ضريبية
 .1يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أو من ينوب عنه� ،أن يقدم �إقراره
ال�ضريبي �إلى الهيئة في موعد �أق�صاه اليوم الأخير من ال�شهر الذي يلي
نهاية الفترة ال�ضريبية التي يتعلق بها الإق��رار ال�ضريبي ،ويقوم ب�إجراء
تقييم لل�ضريبة عن تلك الفترة ال�ضريبية ويعد هذا الإقرار ال�ضريبي اقرار
تقديري.
وفي كل االحوال للهيئة �إ�صدار تقييم بناء على �أف�ضل تقدير لل�ضريبة الم�ستحقة
ب�شكل �صحيح عن الفترة ال�ضريبية ذات ال�صلة في الحاالت التي يكون فيها
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة قد تعذر عليه تقديم الإقرار ال�ضريبي .مع بقاء
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ملزما بتقديم الإقرار ال�ضريبي الحال.
�	.2إ�ضافة �إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة الأربعين من هذه الالئحة،
للهيئة ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها ،الإف�صاح عن المعلومات
الآتية المتعلقة بالفترة ال�ضريبية ذات ال�صلة:
�أ .القيمة الإجمالية لجميع ت��وري��دات ال�سلع والخدمات الخا�ضعة للن�سبة
الأ�سا�سية ولن�سبة ال�صفر التي قام بها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة .و
اجمالي �ضريبة المخرجات للتوريدات.
ب .القيمة الإجمالية لجميع ال�سلع والخدمات التي تم توريدها �إلى ال�شخ�ص

الخا�ضع لل�ضريبة واجمالي �ضريبة المدخالت المخ�صومة.
ج .القيمة الإجمالية لجميع التوريدات المفتر�ضة من ال�سلع والخدمات.
د .القيمة الإجمالية لجميع توريدات ال�سلع و الخدمات �إلى ال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة متى كانت ال�ضريبة م�ستحقة على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
وفق ًا لآلية االحت�ساب العك�سي.
هـ .القيمة الإجمالية للتوريدات البينية التي ق��ام بها ال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة.
و .القيمة الإجمالية لل�ضريبة الم�ستحقة على الواردات التي �أقر بها ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة في �إق��راره ال�ضريبي ،و�إجمالي �ضريبة المدخالت
المتعلقة بجميع وارادته من ال�سلع التي قام بها.
ز�	.إجمالي قيمة التوريدات المعفاة التي قام بها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة.
ح .قيمة �أي توريدات �أخرى قام بها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة،
ط .قيمة �أي تعديالت �أجريت على �ضريبة المدخالت وفق ًا للمادتين الحادية
والخم�سين والثانية والخم�سين م��ن ه��ذه الالئحة خ�لال تلك الفترة
ال�ضريبية.
ي�	.أي ت�صحيح �أج��ري على الإق��رارات ال�ضريبية ال�سابقة عبر هذا الإق��رار
ال�ضريبي وفق ًا للفقرة الثانية من المادة الثالثة وال�ستين من هذه الالئحة.
المادة الثالثة والستون:
ت�صحيح الإقرارات
في حال تبين لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة وجود خط�أ او عدم �صحة في �إقراره
ال�ضريبي المقدم �أو كان من الممكن �إدراك هذه الأخطاء ،نتج عنه نق�ص
في مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة ،ال�سابق الإقرار عنها للهيئة ،فيجب عليه �إ�شعار
الهيئة خالل ع�شرين ( )20يوم ًا من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريق ت�صحيح
الإقرار ال�ضريبي .وا�ستثناء من ذلك ماورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
في حال تبين لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة وجود خط�أ �أو عدم �صحة في �إقراره
ال�ضريبي ينتج عنه زيادة في مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة ،ال�سابق الإقرار عنها
للهيئة ،ف�إنه يجوز له �أن يقوم في �أي وقت بت�صحيح الإقرار ال�ضريبي وذلك مع
مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ا�ستثنا ًء مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ،يجوز للخا�ضع لل�ضريبة
ت�صحيح الخط�أ الذي ينتج عنه فرق �ضريبي ال يقل �صافي قيمته عن خم�سة
�آالف ( )5000ريال عبر تعديل �صافي ال�ضريبة في الإقرار ال�ضريبي التالي.
ال يجوز �إجراء ت�صحيح مرتبط ب�أي مطالبة �إ�سترداد على �أي �إقرار �ضريبي
متعلق بفترة �ضريبية بعد م�ضي خم�س(� )5سنوات من نهاية ال�سنة التقويمية
التي تقع فيها تلك الفترة ال�ضريبية.
�أي ت�صحيح يقدم �إلى الهيئة يجب �أن يت�ضمن على الأقل المعلومات الآتية:
�أ .الفترة �أو الفترات ال�ضريبية التي تتعلق بها الإقرارات ال�ضريبية المطلوب
ت�صحيحها.
ب .قيمة �ضريبة المخرجات و�ضريبة المدخالت المطلوب ت�صحيحها فيما
يتعلق بكل فترة �ضريبية،
ج .معلومات تو�ضح �سبب الخط�أ �أو �سبب عدم �صحة المعلومات في الإقرار
ال�ضريبي.
المادة الرابعة والستون:
�إجراءات الفح�ص والتقييم
 .1للهيئة �إ�صدار تقييم ًا لإلتزامات ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب�ضريبة القيمة
الم�ضافة لفترة �ضريبية �أو �أكثر ،ويجب على الهيئة �إ�شعاره بذلك التقييم
عند �إ�صداره.
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الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
 .2يجب �أن يبين التقييم على الأق��ل �صافي ال�ضريبة الم�ستحقة وتاريخ
ا�ستحقاق ال�سداد و�أ�سا�س احت�ساب التقييم .كما يجب �أن يت�ضمن التقييم
�إ�شعار ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بحقه في �إ�ستئناف التقييم.
 .3مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة ،يجب على الهيئة �أال
ت�صدر �أو تعدل تقييم ًا فيما يتعلق ب�أي فترة �ضريبية بعد انق�ضاء خم�س ()5
�سنوات من انتهاء ال�سنة التقويمية ذات ال�صلة بالفترة ال�ضريبية.
 .4في الحاالت التي تجرى فيها معامالت بق�صد مخالفة �أحكام النظام وهذه
الالئحة� ،أو �إذا لم يلتزم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بالت�سجيل ،ف�إنه يجوز
للهيئة �إ�صدار �أو تعديل التقييمات لمدة ع�شرين (� )20سنة من نهاية ال�سنة
التقويمية التي تقع فيها الفترة ال�ضريبية.
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 .5يجوز �سحب التقييم ال��ذي �أ�صدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة لإقراره ال�ضريبي� ،إذا قدم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
�أو من ينوب عنه �إقرار ًا �ضريبي ًا مكتم ًال عن ذات الفترة ال�ضريبية.
 .6على الأ�شخا�ص الخا�ضعين لل�ضريبة �أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفح�ص
الذي تجريه الهيئة وفق ًا لل�شروط الآتية:
�أ .وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة ،يجب �إج��راء الفح�ص في مقر العمل
الخا�ص بال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أو في مقر الهيئة بموجب �إ�شعار
ت�صدره الهيئة قبل مدة ال تقل عن ع�شرين ( )20يوم ًا من تاريخ الفح�ص.
ب�	.إ�ستثناء من الفقرة(�أ) من هذه المادة ،يجوز للهيئة �أن تجري فح�صاً
دون �إخطار م�سبق �إذا كان لديها �أ�سباب منطقية تدعوها �إلى ال�شك في
وجود مخالفة لأحكام النظام �أو هذه الالئحة �أو في حال رف�ض �أو كان من
المرجح �أن يرف�ض ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة التعاون مع الهيئة.
ج .يتم �إجراء الفح�ص في مقر العمل الخا�ص بال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
خالل �ساعات العمل الر�سمية المتبعة لديه .وعليه �أن ي�سمح بالو�صول �إلى
كافة الدفاتر وال�سجالت والفواتير والم�ستندات المحا�سبية التي يحتفظ
بها وفق ًا للنظام وهذه الالئحة ،والتي قد يتم فح�صها من الهيئة في �أو
خارج مقر عمل ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة.
د .في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر وال�سجالت والفواتير والم�ستندات
المحا�سبية خارج مقر ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ،فيجب �إعطائه �إي�صا ًال
بذلك.
هـ .على الهيئة �إع��ادة الم�ستندات المنقولة بعد االنتهاء من فح�صها �إلى
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة خالل ع�شرين ( )20يوم ًا من تاريخ انتهاء
الفح�ص ،وللهيئة �أن تحتفظ بن�سخ من هذه الم�ستندات �إذا ر�أت الهيئة
�ضرورة لذلك.
 .7يجوز لموظفي الهيئة ،كجزء من الفح�ص �أن يقوم بزيارة �أي مقر تابع
لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة للتحقق من �إلتزام ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
بجيميع المتطلبات ال�ضريبية.
�	.8إذا كانت الدفاتر والوثائق المحا�سبية و�سجالت ال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة محفوظة في نظام حا�سب �آل��ي �أو نظام �آل��ي �أخ��ر ،يجب على
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة خالل الفح�ص �أن يقدم �إلى موظفي الهيئة
ن�سخ ًا ورقية �أو ملفات �إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند
طلبها منه.
 .9في حال عدم تعاون ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه

للمعلومات المطلوبة ،يجوز لموظفي الهيئة �أن يتخذوا �إج��راءات �إ�ضافية
للح�صول على الفواتير وال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية و�أي م�ستندات
�أخرى ذات �صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز وم�سك تلك الم�ستندات
م�ؤقت ًا �إذا �إت�ضح �أن ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة قد يخفي �أو يتلف �أو يعبث
بتلك الم�ستندات .وفي الحاالت التي ي�شتبه فيها بانتهاك �أحكام النظام
�أو هذه الالئحة ،فللهيئة �أن تجري تفتي�شا لتلك الأماكن و�أن تجمع الأدلة
المتعلقة بذلك االنتهاك �أو التهرب ال�ضريبي.
المادة الخامسة والستون:
ال�ضمان
 .1في الحاالت التي يكون ل��دى الهيئة دليل �أو �سبب يدعو �إل��ى ال�شك ب�أن
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �سيتخلف عن �سداد �ضريبة القيمة الم�ضافة
وما قد يرتبط بها من غرامات �أو ر�سوم �ضمن المواعيد المقررة ،للهيئة �أن
تطلب �ضمان ًا نقدي ًا �أو م�صرفي ًا ك�شرط م�سبق للت�سجيل ،وفق ًا للمتطلبات
الآتية:
�أ .يجب �أن يتم الإ�شعار بوجوب تقديم ال�ضمان النقدي �أو الم�صرفي ،كما
يجب �أن يت�ضمن الإ�شعار مهلة لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة مدته ع�شرين
( )20يوم ًا على الأقل من �أجل تمكينه من تقديم ال�ضمان.
ب .يكون الحد الأق�صى لقيمة ال�ضمان النقدي المحت�سب هو متو�سط القيمة
الربع �سنوية التقديرية ل�ضريبة المخرجات.
ج .يجب اي��داع قيمة ال�ضمان النقدي ف��ي ح�ساب منف�صل ع��ن الح�ساب
ال�ضريبي الخا�ص بال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة.
د .للهيئة �أن تحتفظ بال�ضمان النقدي لمدة اثني ع�شر �شهر ًا كما لها �أن
تطلب �ضمان م�صرفي وتحتفظ به لنف�س المدة .وفي الحاالت التي تكون
قد بد�أت فيها �إجراءات ر�سمية من �أجل تح�صيل �أي مبالغ م�ستحقة فيما
له �صلة ب�ضريبة القيمة الم�ضافة �أو الغرامات �أو �أي مبالغ م�ستحقة ذات
ارتباط بال�ضريبة ،وال تزال المبالغ غير م�سددة من قبل ال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة.
ه .فانه يجوز للهيئة �إ�شعار ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب�إجراء مقا�صة لمقابل
المبالغ الم�ستحقة �أو التنفيذ على ال�ضمان النقدي� ،أو تطلب من ال�ضامن
�سداد المبلغ الم�ستحق.
و .في الحاالت التي يكون فيها ال�ضمان النقدي الأ�صلي �أو ال�ضمان الم�صرفي
قد تم ا�ستهالكه في عمل مقا�صة مبالغ عن �ضريبة القيمة الم�ضافة �أو
غرمات �أو �أي مبالغ م�ستحقة ذات ارتباط بال�ضريبة لم ي�سددها ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة ،للهيئة �أن تطلب �ضمان ًا نقديا �أو م�صرفيا جديد ًا من
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة.
ز .في حال بقاء ال�ضمان النقدي محفوظ ًا في الح�ساب بعد انق�ضاء الأثنى
ع�شر �شهر ًا ،للهيئة �إعادته لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بنا ًء على طلبه �أو
قيده ل�صالح ح�سابه عن طريق المقا�صة مع ما قد ي�ستحق عليه حالي ًا �أو
م�ستقب ًال من �ضريبة القيمة الم�ضافة ،كما يجوز تجديد مدة االحتفاظ
بال�ضمان �سنة �إ�ضافية بنا ًء على قرار ت�صدره الهيئة.
 .2في الحاالت التي يتقدم فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة با�ستئناف �أو
مراجعة قرار قابل لال�ستئناف ر�سمي ًا ،ويكون لدى الهيئة دليال �أو �سببا
لل�شك �أن ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة قد ال ي�سدد ال�ضريبة مو�ضوع النزاع،
للهيئة �أن تطلب منه �ضمان ًا نقدي ًا �أو م�صرفي ًا ،بقيمة �أق�صاها ما يعادل
مبلغ ال�ضريبة والغرامات التي لم ت�سدد عن القرار المعتر�ض عليه .ويجب
�أن ي�صدر الطلب بال�ضمان خطي ًا.
 .3دون الإخالل بالأحكام الأخرى الواردة في هذه الالئحة ،يجوز لم�صلحة
الجمارك �أن تطلب �ضمانا نقديا �أو م�صرفيا من ال�شخ�ص الم�ستورد لل�سلع

في حال االدخال الم�ؤقت للمملكة ،يعادل قيمة ال�ضريبة التي �ست�ستحق عند
ا�ستيراد هذه ال�سلع
المادة السادسة والستون:
ال�سجالت
 .1يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة حفظ ال�ف��وات�ي��ر وال�سجالت
والم�ستندات المحا�سبية التي يلزم م�سكها بموجب �أحكام النظام وهذه
الالئحة مدة �ست (� )6سنوات على الأقل اعتبار ًا من نهاية الفترة ال�ضريبية
المتعلقة بها.
تكون مدة حفظ ال�سجالت المتعلقة بالأ�صول الر�أ�سمالية طيلة فترة التعديل
لهذه الأ�صول المقررة في المادة الثانية والخم�سين من هذه الالئحة ،م�ضاف ًا
عليها مدة خم�س (� )5سنوات تبد�أ من تاريخ امتالكها من قبل ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة.
 .2يجب م�سك ال�سجالت باللغة العربية ،ويجب ا�صدار جميع الفواتير باللغة
العربية باال�ضافة لأي لغة اخرى قد ت�صدر بها الفواتير ال�ضريبية.
 .3يجب حفظ ال�سجالت في المملكة ورقي ًا �أو من خالل الو�صول �إلى خادم
حفظت فيه تلك ال�سجالت ،وفي حال اختيار ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
تخزين ال�سجالت �إلكترونيا يجب ا�ستيفاء ال�شروط الآتية:
ً
�أ .يجب �أن يكون نظام الحا�سب الآلي �أو الخادم موجود ًا فعليا في المملكة.
ويجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي له م�ؤ�س�سة تقع في المملكة �أن
يحتفظ بنظام الحا�سب الآلي المركزي في الخارج� ،شريطة �أن تكون له
محطة طرفية �أو تو�صيلة طرفية في فرعه في المملكة يمكن من خاللها
الو�صول �إلى كافة البيانات والقيود المتعلقة بح�ساب الم�ؤ�س�سة الواقعة في
المملكة.
ب .يجب �أن تكون البيانات التي يتم �إدخالها في نظام الحا�سب الآلي باللغة
العربية ويجب �أن تكون مطابقة تمام ًا لن�سخة تلك الدفاتر.
ج .يجب االحتفاظ محلي ًا بالم�ستندات الأ�صلية الم�ؤيدة لجميع القيود الم�سجلة
في الدفاتر المحا�سبية.
د .يجوز ا�ستخراج الح�سابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق
الحا�سب االلي مبا�شرة .وفي حال ا�ستخدام طريقة المحا�سبة التقليدية
بم�ساعدة الحا�سب الآلي في بع�ض البنود المحا�سبية ،فيجب �أن تكون جميع
قيود الت�سوية متوفرة باللغة العربية.
هـ .على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن يوثق �إدخ��ال البيانات الى الحا�سب
الآلي ونظام المعالجة للقيود المحا�سبية للمراجعة عند االقت�ضاء.
و .على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة اتخاذ الإج ��راءات الأمنية ال�ضرورية
وال�ضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفح�صها لمنع العبث بها.
ز .للهيئة �أن تجري مراجعة �آلية للنظم والبرامج التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة في �إعداد ح�ساباته الآلية.
 .4يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن يعين طرف ًا ثالث ًا من �أجل االلتزام
بمتطلبات تخزين ال�سجالت ،ويظل ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة م�س�ؤو ًال
عن التزامه.
 .5على الممثل ال�ضريبي لل�شخ�ص غير المقيم الذي لي�س لديه م�ؤ�س�سة في
المملكة� ،أن يتولى م�س�ؤولية الإحتفاظ بالفواتير والدفاتر وال�سجالت
المتعلقة بن�شاط ذلك ال�شخ�ص غير المقيم.
 .6للهيئة �أن تطلب من ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة في �أي وق��ت �سجالت
�إ�ضافية لأغرا�ض �إجراءات الت�سجيل والفح�ص والتقييم في الحاالت التي
ترى فيها الهيئة �أن ذلك �ضروري ًا ولديها الأ�سباب لطلب ذلك ،من خالل
�إ�شعار يوجه لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ،على �أن يمنح الوقت الكافي
لتقديم ال�سجالت الإ�ضافية المطلوبة منه.
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مقال

هل االستثمار في الصناديق االستثمارية
سيتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
أعلنت هيئة الزكاة أن الصناديق االستثمارية لن تكون عليها ضريبة ،وعلى املصارف اإلشارة إىل
التفاصيل عرب إعالنات واضحة ،إذ إن خيارات املستثمر قد تتأثر بشكل واضح جتاه بعض االستثمارات.
د .صالح بن فهد الشلهوب

مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي  -معهد البحوث
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

�أ�صبح وجود ال�ضريبة في حياة المواطن اليوم �أم ًرا غير اعتيادي .فالمواطن
في المملكة غير معتاد على االلتزام ب�أي �شكل من �أ�شكال ال�ضريبة ،حتى لو
وجدت بع�ض ال�ضرائب المحدودة �ساب ًقا ف�إنها غال ًبا ال تم�س المواطن .لكن
النظام ال�ضريبي هو �إحدى �أدوات االقت�صاد ،وله �أهمية كبيرة في اقت�صادات
معظم �إن لم يكن جميع دول العالم .فاالقت�صاد الحر وتفعيل �أدوات ال�سوق
وتنويع م�صادر الدخل تتطلب مجموعة من الأمور ،منها تخفيف اال�ستحواذ
الحكومي على كثير من القطاعات االقت�صادية ،منها في حالة المملكة على
�سبيل المثال تحرير قطاع االت�صاالت ،كما �ستتخلى الحكومة قري ًبا عن
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ملكيتها الكاملة ل�شركة النفط العمالقة �أرامكو ،و�سيكون االعتماد ب�شكل
كبير على دور فاعل للقطاع الخا�ص لبناء منظومة اقت�صادية متكاملة،
يخفف من خاللها االعتماد على الن�شاط الحكومي .وهذه منهجية اعتمدتها
الدول الكبرى لتحقيق اال�ستدامة في الموارد ،وت�شجيع القطاع الخا�ص على
الم�شاركة في االقت�صاد المحلي ،وا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية.
�أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل �أن عددًا من الخدمات معفى من ال�ضريبة
�أو خا�ضع لل�ضريبة بن�سبة  ،%0ويتمثل في التحويالت النقدية المجانية بين
الم�صارف ،والأ�سهم ،وبطاقات االئتمان� ،أو الرهون العقارية� ،أو الت�أجير
التمويلي الت�أجير المنتهي بالتمليك ،والت�أمينات على الحياة ،والتمويل
ال�شخ�صي ،والفوائد ،وال�صناديق اال�ستثمارية ،وذلك ح�سبما ورد في الئحة
�ضريبة القيمة الم�ضافة� .إال �أنه في ر�سائل ت�ستهدف عمالء الم�صارف في
المملكة� ،أبلغت الم�صارف عمالءها بتغييرات �ستطر�أ على �أحكام و�شروط
اال�ستثمار في ال�صناديق اال�ستثمارية ،و�أ�شارت �إلى مجموعة من ال�صناديق
الم�شمولة بتلك التغييرات التي �سيتم البدء بها في مطلع يناير لعام .2018
بطبيعة الحال المعامالت الم�صرفية واال�ستثمارية قرار ال�ضريبة فيها ح�سا�س
خ�صو�صا النظام الم�صرفي في
نوعا ما� ،إذ �إنه يعتمد على ح�سابات محدودة
ً
ً
المملكة الذي يميل غال ًبا �إلى اال�ستقرار .فم�ستويات الت�ضخم محدودة جدًا،
وعوائد اال�ستثمارات منخف�ضة المخاطر مقارنة بدول �أخرى ي�صل الت�ضخم
فيها �إلى ن�سب تتجاوز الـ  %10في ،كما �أن تكلفة القرو�ض والتمويل تتجاوز الـ
� %10سنو ًيا .ولذلك ف�إن ال�ضريبة قد تكون مجدية في مثل هذه اال�ستثمارات
التي يمكن �أن تحقق عوائد �سنوية تفوق التكلفة ال�ضريبية لها .لكن في حالة
المملكة ف�إن �صناديق اال�ستثمار التي تعتمد المرابحة قد ال تتجاوز عوائدها
 %2بعد خ�صم الم�صاريف الإدارية وغيرها .ولذلك يظهر �أن هناك ا�ستثناء
لهذه ال�صناديق ،كما في �إعالن الهيئة العامة للزكاة والدخل �أن ال�ضريبة
�ستكون على ال�صناديق اال�ستثمارية  ،%0لكن يظهر �أن هناك مجموعة من
المعامالت التي يمكن �أن تكون عليها �ضريبة محدودة ال تخل بن�سبة العوائد
التي يمكن �أن يتح�صل عليها الم�ستثمر .لكن يبقى �أن المعلومات التف�صيلية
لهذه ال�ضريبة لم تعلن عنها الم�صارف ب�شكل مف�صل ،مع �أهمية �أن يكون
هناك �إعالن تف�صيلي لذلك ،لأن بقاء المعلومات غير وا�ضحة ي�ؤثر في

الم�ستثمر ،ويجعل خيارات اال�ستثمار تتغير نتيجة لذلك .فلو كانت ال�ضريبة
على كامل قيمة اال�ستثمار لال�شتراك مرة واحدة ف�إن ذلك �سيكون كبي ًرا على
الم�ستثمر ،وتعوي�ضه في ا�ستثمار مثل �صناديق المرابحة قد ي�صل �إلى �سنتين.
�أما في حال كانت ال�ضريبة على الر�سوم الإدارية �سواء كانت �سنوية �أو تدفع
عند اال�شتراك ،ف�إن هذا المبلغ ي�سير جدًا ،وال يمكن �أن ي�ؤثر ب�صورة وا�ضحة
في الم�ستثمر ،وهذا فيما يظهر المتوقع .فبقاء بع�ض الم�صارف مت�أخ ًرا في

النظام املصريف يف اململكة مييل إىل
االستقرار ،فمستويات التضخم حمدودة
جدا ،وعوائد االستثمارات منخفضة
ً
اخملاطر مقارنة بدول أخرى يصل التضخم
فيها إىل نسب تتجاوز  ،%10كما أن تكلفة
القروض والتمويل تتجاوز ،%10سنو ًيا.
ستعتمد احلكومة قري ًبا وبشكل كبري على
دور فاعل للقطاع اخلاص لبناء منظومة
اقتصادية متكاملة ،يخفف من خاللها
االعتماد على النشاط احلكومي.
التحويالت النقدية اجملانية بني املصارف،
واألسهم ،وبطاقات االئتمان ،والرهون
العقارية والتأجري التمويلي والتأمينات
على احلياة ،والتمويل الشخصي ،والفوائد،
والصناديق االستثمارية كلها خاضعة
للضريبة بنسبة .%0

الإعالن عن الطريقة التي �سيتم بها احت�ساب ال�ضريبة قد ي�ؤثر في الم�ستثمر
و ُيحدث �شي ًئا من القلق .فمع اقتراب تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة بادرت
مجموعة من الم�صارف بالإعالن عن تغييرات في �شروط و�أحكام خدماتها،
ومن تلك الخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية .لكن بع�ض هذه الإعالنات لم
تتطرق �إلى كثير من التفا�صيل ،رغم �أن �إعالن الهيئة العامة للزكاة والدخل
ي�شير �إلى �أن ال�صناديق اال�ستثمارية لن تكون عليها �ضريبة .وفي مثل هذه
الحالة من المهم الإ�شارة �إلى التفا�صيل من قبل الم�صارف عبر �إعالنات
وا�ضحة� ،إذ �إن خيارات الم�ستثمر قد تت�أثر ب�شكل وا�ضح تجاه بع�ض
خ�صو�صا ذات العوائد المنخف�ضة.
اال�ستثمارات،
ً
يتوقع �إجراء مجموعة من الخطوات التي يمكن �أن تحدث التوازن
الذي ي�سير بتحقيق الأهداف التي يتوقع الو�صول �إليها في ر�ؤية
 .2030ولعل �أحد تلك الأمور ت�شجيع المجتمع على االدخار
وا�ستثمار مدخراتهم .فوجود �ضريبة على �شكل من �أ�شكال
اال�ستثمار قد ي�ؤثر في رغبة الفرد فيه ،لأن عوائده �ستكون
محدودة.
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تقرير اقتصادي
تصل إلى  3ماليين طن سنوي ًا

النفايات اإللكترونية في المملكة
متثل النفايات بجميع أنواعها أخطا ًرا بيئية وصحية ،وعب ًئا اقتصاد ًيا ما مل يتم التعامل
معها وف ًقا لسياسات واضحة وصارمة يف الوقت نفسه من أجل التخلص منها بالطرق
التي ال تخ ّلف أضرا ًرا ،ال على البيئة وال على صحة اإلنسان ،وتعود بالنفع والفائدة على
اجملتمع .فالنفايات يف الدول املتقدمة تتم االستفادة منها وتقوم عليها صناعات تدر
أرباحا طائلة وتوفر املواد اخلام ،وتغذي العديد من الصناعات.
ً
فيما تتحول في الدول التي ال تمتلك التقنيات والإمكانات الفنية واالقت�صادية
وهم ثقيل يمكن �أن يت�سبب في الإ�ضرار بالبيئة و�صحة الإن�سان،
�إلى كابو�سٍّ ،
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وهذا ما تحذر منه منظمة ال�صحة العالمية .فوف ًقا لإح�صاءات منظمة ال�صحة
العالمية لقي  12.6مليون �شخ�ص حتفهم ب�سبب �إقامتهم �أو عملهم في بيئة
غير �صحية .فعدد حاالت الوفاة ب�سبب تلوث الهواء تبلغ  8.2مليون حالة ،فيما
تمثل �أمرا�ض ال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض القلب وال�سرطان و�أمرا�ض الجهاز

التنف�سي المزمنة زهاء ثلثي مجموع حاالت الوفاة الناجمة عن البيئة غير
ال�صحية .وك�شفت منظمة ال�صحة العالمية عن وفاة  1.7مليون طفل �سنو ًيا
ب�سبب تلوث البيئة .فهناك �أكثر من وفاة بين كل  4وفيات للأطفال دون �سن
الخام�سة تحدث ب�سبب البيئات غير ال�صحية .ففي كل عام تح�صد المخاطر
البيئية حياة �أكثر من  1.7مليون طفل دون �سن الخام�سة .هذا عن النفايات
ب�شكل عام ،لكن حينما نتحدث عن النفايات الإلكترونية فالأمر ال يختلف كثي ًرا
في الآث��ار ال�ضارة التي تخلفها تلك النفايات على البيئة .لذا يجدر تعريف
النفايات الإلكترونية في البداية.
تعريف النفايات اإللكترونية

النفايات الإلكترونية هي عبارة عن بقايا الأجهزة والأدوات الإلكترونية
والكهربائية التي انتهى عمرها االفترا�ضي .وت�شكل النفايات الإلكترونية �أ�سرع
النفايات نم ًوا بين النفايات المنزلية وال�صناعية .وت�شمل النفايات الإلكترونية
الأجهزة والأدوات التي لم تعد �صالحة لال�ستخدام و�أتمت عمرها المقدر لها.
وتحتوي النفايات على العنا�صر المعدنية الثقيلة التي تلوث البيئة وت�ضرها.
ويتم تقييم معظم هذه النفايات �ضمن النفايات الخطيرة .ولكبر حجمها
واحتوائها على مواد ت�ضر ب�صحة الإن�سان ،وزيادة اال�ستخدام التقني� .أ�صبحت
ه��ذه النفايات م�شكلة تهدد العالم وب�شكل متزايد .وم��ن نماذج النفايات
الإلكترونية :التلفاز ،والحا�سوب ،والهواتف ،وغيرها من و�سائل االت�صال،
و�أجهزة الت�سجيل المرئي وال�صوتي.
ونظ ًرا لخطورة تلك النفايات بد�أت خطوات جادة وطموحة من �أجل �إعادة
تدوير تلك النفايات واال�ستفادة منها وتجنب مخاطرها.
تدوير  %10من نفايات المملكة

تتم �إعادة تدوير %10فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير بالمملكة والتي
يبلغ حجمها  50مليون طن من النفايات �سنو ًيا ،ويتم التخل�ص من  %90من
هذه المواد بطرق مختلفة .وتبلغ تكلفة التخل�ص من النفايات في المملكة ما
يقارب  27مليار ريال �سنو ًيا .وتعد �إع��ادة التدوير من �أف�ضل طرق التخل�ص
من النفايات .ف�إعادة تدوير طن واحد من النفايات الورقية ينقذ � 17شجرة،
و�سبعة �آالف جالون ماء.

ومما يدعو �إل��ى الفخر امتالك المملكة لأكبر �شبكة لنقل النفايات في
العالم ،ت�ستخدم �ضغط الهواء .وهذه ال�شبكة موجودة في المنطقة المركزية
بالحرم المكي ال�شريف ،وت�ستوعب  600طن من النفايات يوم ًيا .هذه الأرقام
والإح�صاءات ك�شف عنها الدكتور عبداهلل ال�سلولي ،الأكاديمي بكلية الهند�سة
بجامعة الطائف ،خالل محا�ضرة توعوية تحت عنوان« :تدوير النفايات و�أثره
على البيئة».
هذا فيما يتعلق بالنفايات ب�شكل عام ،لكن الأمر يختلف بالن�سبة للنفايات
عاما بعد عام نظ ًرا الرتفاع حجم الطلب العالمي
الإلكترونية التي تتزايد ً
على �إنتاج الأجهزة الإلكترونية .فال�شركات العالمية �أ�صبحت تتناف�س وب�شكل
محموم من �أجل تطوير الأجهزة التي تقوم ب�إنتاجها للح�صول على �أكبر �شريحة
من الم�ستخدمين .ولعل �أجهزة االت�صال الذكية بمختلف �أنواعها تلقى طل ًبا
منقطع النظير ،والكثير لديهم �شغف المتالك �أحدث التقنيات واال�ستغناء عن
الأجهزة التي �أ�صبحت قديمة من وجهة نظرهم.
 3ماليين طن من النفايات

تك�شف الأرق��ام �أن المملكة تنتج ما يقارب  3ماليين طن من النفايات
الإلكترونية وب�شكل �سنوي .وبمقارنة المملكة بدول العالم يت�ضح لنا �أنه يتم

النفايات اإللكترونية مرشحة
للزيادة إلى  52.2مليون طن
في عام 2021
المملكة تنتج سنوي ًا ما
يقارب من  3ماليين طن من
النفايات اإللكترونية
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التخل�ص من  ٢٠٠مليون جهاز كومبيوتر �سنو ًيا في �أمريكا .وت�شير التقديرات
�إلى �أنه يتم التخل�ص من � ١٣٠ألف جهاز كومبيوتر يوم ًيا في �أوروب��ا خالف
ماليين الأجهزة الأخرى من الهواتف و�أجهزة التلفاز وغيرها .ويتم التخل�ص
من �أكثر من �سبعة ماليين طن من النفايات في �أوروب��ا وحدها� .أم��ا على
الم�ستوى العالمي فيتم التخل�ص �سنو ًيا م��ن  ٥٠مليون ط��ن م��ن الأج�ه��زة
الإلكترونية القديمة بينهم مليار جهاز كومبيوتر في �أنحاء العالم .عالوة على
قيام الأغلبية باالحتفاظ ب�أجهزتهم القديمة في المنزل.
نمو متسارع

�أكد رئي�س جمعية البيئة ال�سعودية ،الدكتور �أ�سعد �أبو رزيزة� ،أن مخلفات
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إعادة تدوير طن واحد من النفايات
الورقية بالمملكة ينقذ  17شجرة
وسبعة آالف جالون ماء.
 27مليار ريال تكلفة التخلص من
النفايات في المملكة سنوي ًا

تزداد كمية النفايات
اإللكترونية سنوي ًا بنسبة
تتراوح بين  %5إلى ،%8
وتشكل نسبة  %6من البقايا
الصلبة التي يتم إنتاجها
سنوي ًا
زيادة كميات النفايات
اإللكترونية خالل العام
الماضي إلى مستوى قياسي
بلغ  45مليون طن.
 .2014وذكرت الدرا�سة �أن وزن النفايات الإلكترونية في عام  2016كان يعادل
وزن برج �إيفل نحو  4500مرة .و�أ�شارت الدرا�سة �إلى �أن المواد الخام داخل
النفايات المعدنية في العام الما�ضي تقدر قيمتها بنحو  55مليار يورو (64.61
مليار دوالر) ومنها معادن مثل الذهب والف�ضة والنحا�س والبالتين والبالديوم.
والنفايات الإلكترونية مر�شحة للزيادة �إلى  52.2مليون طن في عام ،2021
وال�صين هي �أكبر م�صدر للنفايات بما و�صل �إلى  7.2مليون طن في العام
الما�ضي .فح�سب �إعالن نيروبي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي تم في عام
 ,2006تمت مالحظة ارتفاع بن�سبة بين  %8 -%5في �سوق النفايات الإلكترونية

ال�سلع الإلكترونية تعد من �أ�سرع عنا�صر المخلفات نم ًوا في ع�صرنا الراهن،
ويعزى تنامي حجمها ب�سبب الولع بالأجهزة الإلكترونية .فقد ك�شفت درا�سة
�أجراها كل من االتحاد الدولي لالت�صاالت ورابطة النفايات ال�صلبة الدولية
والأمم المتحدة عن زيادة كميات النفايات الإلكترونية خالل العام الما�ضي
�إلى م�ستوى قيا�سي بلغ  45مليون طن .وت�ضم النفايات ذه ًبا ومعادن �أخرى
قيمة نظ ًرا لعدم �إعادة تدوير �سوى عدد محدود من �أجهزة التلفزيون والهواتف
المحمولة وغيرها من الأجهزة .و�أو�ضحت الدرا�سة ارتفاع م�ستويات الدخول
وتراجع �أ�سعار كثير من المنتجات من الألواح ال�شم�سية والمبردات ت�سبب في
زيادة كميات النفايات الإلكترونية ،والتي يمكن تعريفها ب�أنها كل �شيء به فتحة
للكهرباء �أو بطارية ،بن�سبة  %8من  41مليون طن في �آخر تقييم �أجري عام
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العالمي .وفي عام  2009و�صلت التوقعات �إلى مبلغ  11مليون دوالر كقيمة
ل�سوق النفايات الإلكترونية .والتوقعات المنتظرة من م�صادر �إنتاج النفايات
الإلكترونية في جميع دول العالم بلغت  50مليون طن من النفايات الإلكترونية
�سنو ًيا .وي�صل مقدار النفايات لل�شخ�ص الواحد في االتحاد الأوروبي �سنو ًيا
 24-14كيلوغرام .و 24مليون طن مح�سوبة من النفايات الإلكترونية يتم
�إخ�ضاع  8ماليين طن منها �إلى �إعادة التدوير واال�ستخدام ب�شكل �صحي.
تدوير النفايات اإللكترونية

لإنتاج �سلع جديدة يتم �إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بد ًال من التخل�ص
منها ،كما �أن �إعادة التدوير ت�ساعد على الإقالل من كمية النفايات التي يتم الزج
بها في �صناديق القمامة ،وبالتالي ت�ساعد على تقليل كمية المواد الكيميائية
ال�سامة التي يتم دفنها داخل الأر�ض .ومن المواد القابلة لإعادة التدوير:
• الم�صابيح الفلور�سنتية (�ألمنيوم ،زجاج ،زئبق).
• البطاريات الجافة (يعاد ا�ستخدام الر�صا�ص والبال�ستيك في �صناعة
بطاريات جديدة).
• الهواتف الذكية والبطاريات (يعاد ا�ستخدام الكادميوم والنيكل والحديد).
• التلفاز (يعاد ا�ستخدام الزجاج والر�صا�ص).
• �أج�ه��زة الحوا�سيب (ي�ع��اد ا�ستخدام الزئبق وال �ف��والذ والبال�ستيك
والذهب).
• �شا�شات الحا�سوب (يعاد ا�ستخدام الزجاج والذهب والر�صا�ص).
إدارة النفايات اإللكترونية

يجب مراعاة الآتي في التعامل مع النفايات الإلكترونية:
 .1منع �إلقاء النفايات الكهربائية والإلكترونية في مكب النفايات ال�صلبة
كالنفايات المنزلية ،والتعامل معها ب�أ�سلوب خ��ا���ص يتنا�سب مع
خطورتها ،وو�ضع الآل�ي��ات المنا�سبة لفرزها ،وجمعها ،و�إع��ادة
تدويرها ،ومعالجتها ،والتخل�ص منها �أو ت�صديرها للمعالجة.
 .2تخفي�ض �إنتاج النفايات الكهربائية والإلكترونية للح ّد من
ت�أثيرها على البيئة من خالل:
• ا�ستخدام المواد الأقل �سمية في عمليات الإنتاج.
• ا�ستخدام المواد المعاد تدويرها في عمليات الإنتاج
وتقليل ا��س�ت�خ��دام ال �م��واد ال �خ��ام الأول��ي��ة ح�سب
الم�سموح به للمنتجات المختلفة.
• ا�ستخدام �أف�ضل التكنولوجيات المتوافرة و�أف�ضل
الممار�سات البيئية.
• �إن��ت��اج وا� �س �ت �ي��راد م�ن�ت�ج��ات ق��اب�ل��ة لإع���ادة
اال�ستخدام والتدوير.
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حقائق عن النفايات اإللكترونية

•
•
•
•
•

 %70من النفايات ال�سامة هي نفايات �إلكترونية.
 230مليون جهاز كمبيوتر و�أج �ه��زة ات�صاالت ت�ستوردها
المملكة �سنو ًيا.
� 3سنوات �إلى � 4سنوات العمر االفترا�ضي للأجهزة الإلكترونية.
 50.9مليون عدد م�شتركي االت�صاالت في ال�سعودية.
 %85من النفايات الإلكترونية تذهب �إل��ى م��رادم النفايات
مخلفة �أ�ضرا ًرا بيئية و�صحية.

• اتباع ط��رق المعالجة الم�ستخدمة عالم ًيا ،والتي ثبتت مالءمتها
للحفاظ على البيئة.
 .3ت�شجيع توفير نظام معالجة �شامل لجميع �أن��واع النفايات الكهربائية
والإلكترونية على الم�ستوى المحلي.
 .4العمل على اعتماد مراكز محددة لتخزين ومعالجة النفايات الكهربائية
والإلكترونية وف ًقا للمعايير الدولية المعتمدة ،و�أن تكون كافية للتعامل مع
النفايات المتولدة في المملكة.
 .5ت�شجيع القطاع الخا�ص لال�ستثمار ف��ي مجال النفايات الكهربائية
والإلكترونية من جمع ونقل و�إع��ادة تدوير النفايات والتخل�ص النهائي
منها.
 .6اعتماد نظام حوافز لفرز وجمع النفايات الكهربائية.

تضم النفايات اإللكترونية ذهب ًا
ومعادن أخرى قيمة
الصين أكبر مصدر للنفايات
حيث تصل نفاياتها اإللكترونية
إلى  7.2مليون طن
كما يجب �أن تقوم على �إعادة التدوير �شركات متخ�ص�صة يمتلك العاملون
فيها خبرة في مجال تفكيك الأجهزة الإلكترونية دون الت�سبب في ت�سرب
ال�م��واد الخطرة وال�سامة �إل��ى البيئة ،كما �أن هناك بع�ض ال�شركات
الم�صنعة قد بد�أت ت�أخذ على عاتقها بع�ض الم�س�ؤولية في �إعادة التدوير.
تتم �إعادة التدوير على عدة مراحل �أهمها:
• فرز الأجهزة الإلكترونية ،وهذه الخطوة تتم �إما في المنازل �أو في نقاط
التجميع ال�صغيرة ،التي قد تخدم ح ًيا واحدً ا �أو عدة �أحياء.
• عزل المواد الخطرة وال�سامة التي قد تت�سرب �أو تختلط بمواد �أخرى
وت�صبح �أكثر خطورة في المراحل الالحقة لإع��ادة التدوير .والتفكيك
يتم على �أيدي فنيين مهرة في الغالب ،لأن التفكيك غير ال�سليم قد ي�ؤذي
العامل� ،أو يت�سبب في ت�سرب بع�ض المواد الخطرة التي لم تتم �إزالتها من
الأجهزة الإلكترونية.
• فرز الأجزاء ح�سب المواد الم�صنوعة منها ،و�إر�سال كل منها �إلى خط
�إع��ادة التدوير الخا�ص به حيث يتم طحنه ثم �صهره ،و�إع��ادة ت�صنيع
منتجات جديدة منه تر�سل ال�م��واد الخطرة �إل��ى مكبات خا�صة معدة

لالحتفاظ بها ،ويمكن �أن يتم �إعادة تدوير بع�ضها ال�ستخدامها من جديد
لتقنين ا�ستخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وضع حجر أساس مصنع داز لتدوير النفايات اإللكترونية

تم و�ضع حجر �أ�سا�س م�صنع داز ال�سعودية لتدوير النفايات الإلكترونية
بالجبيل ال�صناعية .والم�صنع يهدف �إلى خدمة المملكة العربية ال�سعودية
ودول الخليج عن طريق تحويل النفايات الإلكترونية �إل��ى م��واد خ��ام قابلة
لال�ستخدام بطرق �صديقة للبيئة تب ًعا للأنظمة المتبعة محل ًيا ودول ًيا .ومن
الخدمات التي يقدمها الم�صنع:
• خدمة جمع النفايات اإللكترونية:
عبر �شبكة لجمع النفايات الإلكترونية حول المملكة ل�ضمان حماية بيئة
المملكة من التلوث.
• معالجة النفايات وإعادة التدوير:
ي�ضمن الم�صنع القيام بالتدمير الآمن للبيانات ،بالإ�ضافة �إلى عملية �إعادة
التدوير بطرق �صديقة للبيئة بن�سبة .%100
• حلول مستدامة:
ً
يوفر الم�صنع حلوال م�ستدامة وعقودًا طويلة الأج��ل في �إدارة النفايات
الإلكترونية.
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•

خدمة اإلرجاع:

يقدم الم�صنع خدمة الإرجاع و�إعادة التدوير لم�صنعي الأجهزة الكهربائية
والإلكترونية في المملكة العربية ال�سعودية ودول الخليج.
• خدمة التخلص من البيانات:
يقوم الم�صنع بخدمة التخل�ص من البيانات بطريقة �آمنة ح�سب المعايير
الأمنية والبيئية بطريقة ت�ضمن عدم الو�صول �إلى البيانات.
كما يقوم الم�صنع بمعالجة الأج�ه��زة الإلكترونية والكهربائية ،وجميع
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تعمل بالطاقة الكهربائية� ،أو ال�شم�سية� ،أو
بالبطاريات وملحقاتها .و�أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صي ،والمحمول وملحقاتها،
والهواتف الذكية ،والهواتف المحمولة ،والكاميرات ،والتلفازات ،وال�شا�شات،
والأجهزة الأمنية ،والأ�سالك والتو�صيالت ،والبطاريات ،ووحدات التكييف،
و�أج �ه��زة التجميل ،والأج �ه��زة ال�صوتية ،وال�ه��وات��ف ،والفاك�س ،والأج�ه��زة
المنزلية.
ريادة برامج جمعية البيئة السعودية

من �أهم الأهداف اال�ستراتيجية التي ت�سعى �إليها جمعية البيئة ال�سعودية
ت�أ�سي�س وتفعيل برامج التوعية والتثقيف البيئي ،لتطوير المعارف المتعلقة
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بمكونات البيئة والواقع البيئي ال�سعودي ،والق�ضايا المتعلقة بها ،وتعزيز وخلق
ال�سلوكيات البيئية الإيجابية .يتم تنفيذ العمل في هذا المجال على محورين:
محور التعليم البيئي ،ومحور التثقيف المجتمعي الموجه لعامة النا�س و�شرائح
المجتمع المختلفة .وت�سعى الجمعية من خالل محور التعليم البيئي على تطوير
برامج التعليم البيئي التفاعلي ،وتعزيز ال�سلوكيات البيئية الإيجابية ،والدعوة
�إلى الم�شاركة لدى المعلمين والطلبة في المدار�س ،وذلك عن طريق التعليم
المنهجي �أو الالمنهجي .وي�أتي برنامج مدر�سة الح�س البيئي ب�صفته الأداة
التنفيذية لمحور التعليم البيئي الموجه للمجتمع المدر�سي بجميع فئاته ،وهو
�أحد المكونات الرئي�سية للبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية الم�ستدامة-
بيئتي .وي�سعى هذا البرنامج لأن تتبنى مدار�س المملكة مفهوم مدر�سة الح�س
البيئي ،وهي المدر�سة التي تنفذ �سيا�سات الإدارة البيئية داخل وخارج محيط
المدر�سة بالتعاون مع المجتمع المحلي في ذلك .تنعك�س هذه ال�سيا�سات،
على �سبيل المثال ال الح�صر ،في برامج تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،وا�ستهالك
المياه والتخل�ص من النفايات ،وبرنامج �إعادة التدوير في المدر�سة وتر�شيد
اال�ستهالك .كما �أن مدر�سة الح�س البيئي تعزز التعليم من �أجل تنمية م�ستدامة
من خالل تبني العنا�صر التالية :الر�ؤيا والتفكير الم�ستقبلي ،التفكير التنظيمي
�أو المنظم ،التفكير النقدي البناء ،الم�شاركة الفعالة وبناء �شراكات لإيجاد

�إلى الو�صول �إلى مجتمع على م�ستوى عال من الوعي والممار�سات الإيجابية
التي تكفل حماية البيئة في المملكة العربية ال�سعودية .والبرنامج ي�ستهدف
جميع �أف��راد المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين بمواقعهم كافة.
ويهدف البرنامج ،على المدى الق�صير� ،إلى ن�شر ورفع الوعي البيئي بالق�ضايا
المحلية والإقليمية والدولية ،وبعالقة البيئة بالتنمية وبالإجراءات التي تتخذ
لحل الم�شكالت البيئية ،وب��إدارة البيئة ورقابتها بحيث ترتقي �سلم �أولويات
واهتمامات جميع �شرائح المجتمع ال�سعودي الدعوة لتطبيق ال�سلوكيات البيئية
الإيجابية .ويهدف ،على المدى الطويل� ،إل��ى تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية
المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية الم�ستدامة ب�صفتها واج ًبا
وطن ًيا لبناء الم�ستقبل البيئي للأجيال القادمة ،و�إ�شراك الجهات الحكومية
لتفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت م�س�ؤوليتها� ،أو �سن
قوانين جديدة ل�ضمان جودة وحماية البيئة.
وم��ن قيم البرنامج :الم�شاركة ،والم�صداقية في العمل ،و�إع��داد �آليات
وا�ضحة بالتعاون مع الجهات الم�س�ؤولة قبل طرح البرامج الفرعية مثل �إعادة
التدوير ،وتوفير البدائل ،وطرح ال�سلوكيات الإيجابية ،والق�ضايا البيئية التي
�سيعالجها البرنامج.
المواد الضارة بالنفايات اإللكترونية:

يتم التخلص سنوي ًا من  ٥٠مليون
طن من األجهزة اإللكترونية
القديمة بينهم مليار جهاز
كومبيوتر في أنحاء العالم
قاعدة م�شتركة مع الجهات ذات العالقة .يت�ضمن البرنامج �إعداد و�إ�صدار
مواد تعليمية للطلبة� ،إ�ضافة �إلى عقد ور�ش تدريبية للمعلمين� ،إ�ضافة �إلى
تنفيذ بع�ض التطبيقات البيئية في مرافق المدر�سة .ويتم التنفيذ على مراحل.
ويتم تمويل هذا البرنامج في المدار�س الحكومية من خالل ت�أ�سي�س �شراكات
مع الم�ؤ�س�سات الحكومية ذات العالقة� ،إ�ضافة �إلى القطاع الخا�ص ما �أمكن
ذلك .بينما يتم تمويل تنفيذ هذا البرنامج في المدار�س الخا�صة بتمويل خا�ص
من قبلهم �أو من خالل الح�صول على التمويل ال�لازم من الأهالي الأف��راد
المهتمين� ،أو م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص �ضمن برامجها الخا�صة بالم�س�ؤولية
االجتماعية.
�إن من �أب��رز برامج جمعية البيئة ال�سعودية ،برنامج بيئتي ،الذي يهدف

ينتج عن النفايات الإلكترونية �أكثر من  %40من المعادن الثقيلة مثل
الر�صا�ص والكادميوم والزئبق .فتلفاز واحد يحتوي على كمية تتراوح بين 4-2
كيلوغرامات من مادة الر�صا�ص .و�شا�شة الكمبيوتر تحتوي على  %6 - %4من
ر�صا�صا .وتت�سبب  10غرامات من الر�صا�ص في تلويث � 25ألف طن من
وزنها
ً
التراب وتحويل � 200ألف لتر من الماء �إلى عدم �صالحيته �إلى اال�ستهالك.
والزئبق الموجود في م�صباح نيون واحد يحيل � 30ألف لتر من الماء �إلى مياه
غير �صالحة لال�ستخدام.
وال�م��واد التي تخلفها النفايات الإلكترونية تحتاج �إل��ى �سنوات من �أجل
عاما,
ا�ستهالكها ،ويكفي �أن نعرف �أن ا�ستهالك ال��زن��ك يتم خ�لال ً 20
عاما ,والكروم يحتاج �إلى 127
عاما ,والنحا�س في ً 30
والر�صا�ص خالل ً 22
عاما .هذا عن الأ�ضرار البيئية ،فيما الأ�ضرار ال�صحية يمكن �أن نح�صرها
ً
على النحو التالي:
يت�سبب الزئبق في �إحداث �أ�ضرار في الدماغ .والباريوم يت�سبب في �أمرا�ض
القلب والكبد و�ضمور الع�ضالت .والبريليوم ي�ؤدي �إلى �سرطان الرئة .والكروم
ينتج �أ�ضرا ًرا وراثية وي�سبب نوبات التح�س�س .وي�ؤدي الر�صا�ص �إلى الإ�ضرار
بالجهاز الع�صبي والإنجاب .ويخرب الكادميوم الكليتين وي�سبب ه�شا�شة في
العظام.
فالهواتف والبطاريات يحتوي ك��ل منها على م��واد �سامة كالكادميوم،
والر�صا�ص ،والبيريليوم .ويت�سبب هاتف واحد في تلويث حو�ض �سباحة �أولمبي.
وتحتوي �شا�شات ( )LCDعلى مواد �سامة كالزئبق.
النفايات اإللكترونية؟

يمكن تعريف النفايات الإلكترونية ب�أنها الأجهزة الإلكترونية
والكهربائية وملحقاتها التي تعمل بالكهرباء� ،أو البطاريات� ،أو
الطاقة ال�شم�سية من الأج�ه��زة التي انتهى عمرها االفترا�ضي،
�أو تعر�ضت للتلف .وت�شمل النفايات الإلكترونية جميع الأدوات
الإل�ك�ت��رون�ي��ة والكهربائية ب ��د ًءا ب � ��الأدوات المنزلية ال�ضخمة
كالثالجات ،ومكيفات الهواء ،و�أجهزة االت�صاالت والمعلومات،
و�أجهزة القيا�س والتحكم ،و�أجهزة الإ�ضاءة ،و�أجهزة المعامل،
والأج �ه��زة الطبية ،و�أج �ه��زة الت�سجيل واال�ستقبال ،والأج �ه��زة
الترفيهية ،والهواتف الذكية ،والحوا�سيب الآلية بجميع مكوناتها.
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كل جديد

فندق فضائي
�صممت �شركة �سنوهيتا النرويجية المتخ�ص�صة في الت�صميم والعمارة
فند ًقا جديدً ا �صدي ًقا للبيئة يحاكي ت�صميمه مركبة ف�ضائية .ويقع الفندق
فوق الدائرة القطبية ،وبالتحديد �أمام نهر �سفارتي�سين الجليدي ،ثاني
�أكبر نهر جليدي في النرويج .و�سيتيح الفندق اال�ستمتاع برحلة �سفر
للقطب ال�شمالي في عام  .2021و�سوف يتم ت�شييد الفندق الذي �أطلق عليه
م�سمى �سفارت داخل م�ضيق بحري تحيط به الجبال ال�شاهقة في منطقة
�سفارت ،والتي تتميز ب�أ�شعة ال�شم�س القوية خالل ف�صل ال�صيف ،وظاهرة
الأ�ضواء ال�شمالية ال�ساحرة في خالل ف�صل ال�شتاء .ويتبع الفندق قواعد
م�ؤ�س�سة باور هاو�س النرويجية ،والتي تهدف �إلى تطوير م�شاريع تو ّلد
كميات طاقة �أكثر من التي ي�ستخدمها .و�سيتميز الفندق بخف�ض كمية
الطاقة التي ي�ستخدمها بن�سبة  ،85%مقارنة بالفنادق الع�صرية الأخرى،
كما �أنه �سيح�صد ما يكفي من الطاقة ال�شم�سية لتغطية كل عمليات �إدارة
الفندق والطاقة الالزمة في مرحلة بنائه .وقد روعي اال�ستثمار الأمثل
للطاقة ال�شم�سية في ت�صميم غرف الفندق والمطاعم وال�شرفات .كما
زود �سقف الفندق ب�ألواح �شم�سية �صنعت من الطاقة المائية النظيفة
للإقالل من انبعاثات الكربون وحماية البيئة المحيطة بالفندق.

�أو�ضح كيتيل تريدال ثور�سن ،ال�شريك الم�ؤ�س�س في �شركة �سنوهيتا� ،أن
البناء في بيئة كهذه ي�أتي مع بع�ض االلتزامات من حيث الحفاظ على
جمال الطبيعة وبيئة الحيوانات والنباتات ،وت�صميم مبنى م�ستدام
من �ش�أنه �أن يترك �أقل ب�صمة بيئية ممكنة في هذه المنطقة الطبيعية
ال�شمالية الجميلة .ولذا ف�إن بناء فندق يولد الطاقة ،وال ي�ؤثر في البيئة،
هو �شيء �أ�سا�سي من �أجل خلق وجهة �سياحية م�ستدامة ،تحترم �سمات
بقعة الأر���ض الفريدة من نوعها ،مثل �أن��واع النباتات النادرة ،والمياه
النظيفة ،و�أنهار الثلج الزرقاء.
ي�ستوحي الفندق ت�صميمه من ت�صاميم البناء المحلية ال�ساحلية في
النرويج ،ويرتكز على �أعمدة خ�شبية ،تمتد �إلى داخل المياه ،وتجمع ما
بين البر والم�ضيق البحري ،من �أج��ل توفير تجربة �إطاللة بانورامية
ت�سمح للزوار بت�أمل الم�شاهد الطبيعية على نطاق  360درجة .و�سيوفر
الفندق ل��ز ّواره فر�صة القيام بالعديد من الن�شاطات الخارجية داخل
الأنهار الجليدية ور�ؤية الأ�ضواء ال�شمالية ،وممار�سة اليوغا في الهواء
الطلق وتحت �أ�شعة ال�شم�س في منت�صف الليل ،والغو�ص في المياه
القطبية بح ًثا عن �أجمل الم�شاهد الطبيعية الخالبة..

إطالق سيارة إلى المريخ
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ال�سفر �إلى الف�ضاء عبر مركبات الف�ضاء بات �أم ًرا اعتياد ًيا ،لكن �أن يتم
ال�سفر �إلى الف�ضاء عبر �سيارة فذلك �أمر يدعو لال�ستغراب .لكن هذا ما
�أعلن عنه �إيلون مو�سك ،م�ؤ�س�س �شركتي ت�سال لت�صنيع ال�سيارات و�سبي�س
�إك�س الف�ضائية ،عن نيته �إطالق �سيارة رود�ستر عبر �صاروخ جديد ا�سمه
«فالكون هيفي» .وعن كيفية �إط�لاق ال�سيارة �إلى كوكب المريخ �أو�ضح
�إيلون مو�سك �أن ال�سيارة �سيتم و�ضعها في مق�صورة �شحن ب�أعلى جزء
لل�صاروخ ،والذي �سينطلق لتنف�صل عنه �أدوات الدفع تدريج ًيا ،وتتبقى
المق�صورة وبداخلها ال�سيارة لتقذفها �إلى مدار المريخ .ومن المتوقع �أن
تطوف ال�سيارة في الف�ضاء ما لم تتعر�ض لأي �أ�ضرار يمكن �أن ت�ؤثر في
قدرتها و�أدائها ال�ستكمال مهمتها.
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وقود من الطحالب الخضراء
تو�صل فريق بحثي م�صري بقيادة الدكتور ف��اروق كامل الباز� ،أ�ستاذ
الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث �إلى �إنتاج وقود حيوي لت�سيير
ال�سيارات من الطحالب الخ�ضراء .ويعمل الفريق على �إنتاج الوقود
الحيوي ال�لازم لت�سيير الطائرات .وق��د ب��د�أ فريق العمل في الوحدة
البحثية الخا�صة با�ستخراج الوقود الحيوي من الطحالب الخ�ضراء
وعقب الح�صول على دعم من برنامج البحوث والتنمية واالبتكار ()RDI
باالتحاد الأوروبي .ومرت تلك التجربة الناجحة بعدة خطوات ،كان �أولها
اختيار الم�صدر الذي �سيتم ا�ستخدامه في �إنتاج الوقود الحيوي ،فكان
االختيار ل�ساللة من الطحالب الخ�ضراء تم عزلها من البيئة الم�صرية،
وتحديدً ا من منطقة المالحات بمحافظة الفيوم .وتم اعتماد تلك النوعية
من الطحالب ب�سبب ن�سبة الزيت العالية بها ،بالإ�ضافة �إلى كفاءتها العالية
في التمثيل ال�ضوئي ،وكونها م�صد ًرا غير غذائي ،وبالتالي لن تكون هناك
ت�أثيرات �سلبية على الأمن الغذائي .فكما �أن الإن�سان ي�سارع �إلى تخزين

المواد الغذائية كلما �شعر بخطر نق�ص �إح��دى المواد في ال�سوق ،ف�إن
ما تم فعله معمل ًيا هو تحفيز الخلية الخا�صة بالنبات على تخزين ن�سبة
�أعلى من الزيوت عن طريق تدخل نقوم به لإ�شعارها بالخطر ،دون �أن
ي�ؤثر ذلك في نموها .وكان من نتيجة الطريقة الم�ستحدثة لتحفيز �إنتاج
الزيت ،هو االرتفاع بمعدل الزيت في �ساللة الطحالب الم�ستخدمة من
� %8إلى ن�سبة تتراوح بين  %40و.%50
تتكون الوحدة البحثية الخا�صة با�ستخراج الوقود الحيوي من مفاعل
�ضوئي حيوي ومجفف �شم�سي ،ومكان لف�صل الزيت عن الطحالب.
ووظيفة المفاعل ال�ضوئي الحيوي هي االرتفاع بمعدل تكاثر الخاليا
لتعطي خلية كل �ساعتين ،والحفاظ على الظروف الجوية التي ت�سمح بنمو
�أف�ضل للطحالب .ويعمل المفاعل على مدار اليوم ودون توقف ،بما يعني
الح�صول من خالله على �إنتاج دائم ودون توقف .ويتم نقل الطحالب بعد
النمو �إلى المجفف ال�شم�سي ،والذي يتم من خالله التجفيف ،تمهيدً ا
لنقل الطحالب المجففة �إلى الجزء الثالث من الوحدة ،والذي يتم فيه
ف�صل الزيت من الطحالب المجففة با�ستخدام بع�ض المذيبات .وتنتج
هذه الوحدة اال�ستر�شادية � 4آالف لتر من الوقود الحيوي يوم ًيا ،بالإ�ضافة
�إلى �أن الطحالب المجففة يتم ا�ستخدامها بعد ا�ستخراج الزيت منها في
تح�ضير بع�ض المواد ال�صيدلية التي ت�ساهم في تخفي�ض معدالت ال�سكر
في الدم وعالج �ألزهايمر و�ضبط وزن الج�سم ،كما تنتج كميات كبيرة
من البيتا كاروتين م�ضادات �أك�سدة ،والتي تفيد كثي ًرا في الوقاية والحد
من مر�ض ال�سرطان .ويتم هذا الجانب المتعلق بالعقاقير بالتعاون بين
باحثين من المركز القومي للبحوث ،وكلية ال�صيدلة جامعة القاهرة.

أستراليا تصنع طائرة كهربائية
�أعلنت �شركة بيبي�ستريل في �سلوفينيا انطالق �إنتاج طائرة �ألفا �إلكترو
الكهربائية ،وقد �صممت الطائرة الجديدة التي ت�ضم مقعدين لتدريب
الطيارين المبتدئين .وتتيح بطاريتها التي تنتج طاقة  21كيلوواط في
ال�ساعة تدري ًبا يدوم ل�ستين دقيقة .وتبلغ قدرة محركها الكهربائي 50
كيلوواط فقط ،ولكن يبدو �أن قوته تكفي لحمل وزن ي�صل �إلى  550كلغم
عند الإقالع .ويبلغ وزن الطائرة وهي فارغة  350كلغم.
ح ّلقت �ألفا �إلكترو في رحلتها الأولى في �أ�ستراليا وانطلقت الطائرة من
ازدحاما في الق�سم الجنوبي من
مطار بيرث وهو خام�س �أكثر المطارات
ً

الكرة الأر�ضية ،حيث بلغ عدد رحالته  375000العام الما�ضي .و�أكملت
دورتين حوله .كما �أقلعت في جولة طيران �أخرى دامت ل�سبع �ساعات في
اليومين التاليين قبل �أن يتم ت�سليمها �إلى م�ش ّغل الطائرات الأ�سترالي
�إلكترو �آيرو .والطائرة حا�صلة على �شهادة خا�صة في �صالحية الطيران
من هيئة �سالمة الطيران المدني الأ�سترالية .ويمكن ت�سجيل طائرة
�ألفا �إلكترو في �أ�ستراليا كطائرة ترفيهية� ،أو للطيران في هيئة �سالمة
الطيران المدني .وفي الحالتين ،يمكن ا�ستخدامها للتدريب� ،أو للح�صول
على رخ�صة خا�صة للطيران .وتعد هذه الطائرة الكهربائية المركبة
الأولى التي تتيح فر�صة التدريب لحيازة رخ�صة خا�صة للطيران.
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بناء دماغ بشري
يعكف باحثون في مركز �إيلي و�إيديث للطب التجديدي و�أبحاث الخاليا
الجذعية بجامعة كاليفورنيا على تطوير دماغ ب�شري ،فقد نجحت الباحثة
نيدا في�شالغي في غمر مجموعات من الخاليا الجذعية الب�شرية المح ّفزة،
والتي يمكنها �أن تتح ّول �إلى �أي نوع من خاليا الج�سم المتخ�ص�صة ،وعقب
اندماج تلك الخاليا على �شكل كريات �صغيرة جدً ا من الأن�سجة الدماغية،
بعد تغذيتها بجرعات منتظمة من المكونات المح ّفزة للنمو ،حيث نقلت
الخاليا �إلى �أطباق تحتوي على مادة مغذية ممزوجة بالماتريغيل ،وهي
مادة ن�سيجية من البروتينات ت�شبه الجيالتين.
االكت�شاف الجديد لم يكن �إال ا�ستكما ًال لجهود بع�ض المختبرات حول
العالم ومنها جامعة كاليفورنيا التي كانت تعمل على تنمية الآالف من
التركيبات الدماغية .فقبل خم�س �سنوات� ،أذهل فريق �ضم عالمي �أحياء

من الواليات المتحدة والنم�سا واليابان العالم عندما �أعلنوا �أنهم تو�صلوا
�إلى تطوير �أجزاء �أولية من ق�شرة دماغية ب�شرية ثالثية الأبعاد .ومنذ ذلك
الحين ،يحاول الباحثون ب�إ�صرار ا�ستخدام التقنيات المختلفة لتطوير
هذه النماذج الدماغية ال�صغيرة .وفي ظل التجارب الكثيرة التي �أجراها
الباحثون خرجوا بكثير من االبتكارات التي نتج عنها بع�ض التقدم .فقد
نجح الباحثون في �إعداد ن�سخ �صغيرة من مناطق عدّة في الدماغ كالغدة
النخامية ،الم�س�ؤولة عن تنظيم درجة حرارة الج�سم ،والعط�ش ،والجوع.
ور�صد الباحثون تذبذ ًبا كهربائ ًيا �سري ًعا بين الأع�صاب ،يعك�س وجود
دوائر كهربائية ن�شطة فيها .كما بد�أت مجموعات البحث بربط بع�ض هذه
المناطق المط ّورة ببع�ضها ليالحظ العلماء بعدها بع�ض النمو المب ّكر
ال�شبيه بالنمو الذي ح�صل في كريات الدماغ الب�شري.

ساعات الكتشاف أمراض القلب
تو�صلت درا�سة ن�شرتها مجلة «الجمعية الطبية الأمريكية»
�إلى �أنه بالإمكان �إجراء عمليات مراقبة قلبية ا�ستباقية
من خ�لال �ساعة ذكية ق��ادرة على قيا�س معدل
نب�ض القلب وتطبيق  Cardiogramللأجهزة
القابلة لالرتداء العاملة بنظام �أندرويد.
ال��درا��س��ة ك��ان عنوانها« :الك�شف ال�سلبي عن
الرجفان الأذيني با�ستخدام ال�ساعات الذكية
المتوافرة ت�ج��ار ًي��ا» .وا�ستندت في معلوماتها
�إل��ى البيانات ال�صحية ال�ت��ي ي��وف��ره��ا تطبيق
 Cardiogramباال�شتراك مع جامعة كاليفورنيا
�سان فران�سي�سكو .فقد تم تطوير �شبكة ع�صبونية
عميقة تدعى  DeepHeartق��ادرة على �إظهار
الرجفان الأذي�ن��ي ،وهي الحالة الم�س�ؤولة عن
 %25من جميع ال�سكتات الدماغية ،وغال ًبا ما
تُترك دون ت�شخي�ص .وبح�سب الدرا�سة ف�إن مثل
تلك الأجهزة القابلة لالرتداء قادرة على اكت�شاف
�شيوعا بدقة ت�صل
�إيقاع القلب غير الطبيعي الأكثر
ً
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�إلى  ،97%والدرا�سة بادرة ت�شير �إلى م�ستقبل م�شرق
ال�ستخدام الأجهزة القابلة لالرتداء في الت�شخي�ص
ال�ط�ب��ي وال �ع�لاج��ي لإن��ق��اذ الأرواح م��ن خ�لال
ا�ستخدام البرمجيات لتحويل مثل تلك الأجهزة
العادية �إلى �شا�شات مراقبة �شخ�صية.
ا��س�ت�ن��دت ال��درا� �س��ة �إل ��ى م�ع�ل��وم��ات م��ن 9750
م�ستخدما لتطبيق  Cardiogramقاموا ب�إدخال
ً
 139مليون معدل �ضربات قلب ومعدالت قيا�س
خطوات ،بحيث تم ا�ستخدام  129مليون قيا�س
معدل �ضربات قلب لتدريب ال�شبكة الع�صبونية من
�أجل الح�صول على البيانات الخام من ال�ساعات
الذكية ،واكت�شاف العقبات المحتملة.وللتحقق
من م��دار دق��ة قيا�سات ال�شبكة الع�صبونية تم
اختبار ً 51
مري�ضا �ضمن جامعة كاليفورنيا �سان
فران�سي�سكو ،بحيث كان نظام  DeepHeartقاد ًرا
على التمييز بين �إيقاع القلب الطبيعي والرجفان
الأذيني بدقة .%97

نوافذ الطاقة الشمسية

ألياف طبية
بد ً
ال من
قطرة العين
تمكن فريق بحثي م�صري من تطوير �ألياف ميكرونية دقيقة ومتناهية
ال�صغر (الميكرون هو واحد من المليون من المتر) لتكون هي الو�سيلة
لتو�صيل المادة الفعالة في القطرة �إلى العين .وتعتمد الطريقة الجديدة،
التي �سجلها فريق م��ن مدينة زوي��ل للعلوم بمكتب ب ��راءات االخ�ت��راع
البريطاني ،على ا�ستخدام قطعة �صغيرة جدً ا من الألياف الميكرونية
التي ال يتعدى �سمكها ن�صف الملليمتر و�أبعادها القليل من ملليمترات،
حيث يتم و�ضع المادة الدوائية داخلها ،وتل�صق تحت الجفن ال�سفلي
للعين ،بحيث ت�سمح الألياف بانطالق المادة الدوائية �إلى داخل العين
ببطء وب�شكل منتظم.
ي�شرح الدكتور �إبراهيم ال�شربيني� ،أ�ستاذ ورئي�س برامج علوم النانو بمدينة
زويل للعلوم والتكنولوجيا ،ورئي�س الفريق البحثي الذي تو�صل �إلى الطريقة
الجديدة في العالج ،وهي �أن «العيون تعتمد بخالف القطرة على ا�ستخدام
الجل الذي يتم دهان العين به .وم�شكلته �أنه يحد من وقت اال�ستخدام،
�إذ ينبغي ا�ستخدامه فقط وقت النوم .وهناك طريقة �أخرى تقوم على
تو�صيل ال��دواء عبر العد�سات الال�صقة ،وم�شكلتها ارتفاع �أ�سعارها بما
يجعلها غير منت�شرة ب�شكل كبير .كما �أن الو�سائل العالجية القائمة لم
تقدم البديل المنا�سب للقطرات ،ولذلك ظلت هي الأو�سع ا�ستخدا ًما ،رغم
م�شكلة ال�صالحية الق�صيرة لها ،والتي تعد �إحدى الم�شاكل المهمة التي
�سنتخل�ص منها بالطريقة الجديدة» .وكان دافعنا الرئي�سي هو التخل�ص
من الم�شكلة المعروفة جدً ا عن القطرات ،وهي �أن العين ال ت�ستفيد �إال من
كمية �ضئيلة جدً ا تقدرها بع�ض الأبحاث بن�سبة  3%فقط ،بينما ي�ضيع 97%
من الكمية .وتتيح الطريقة الجديدة اال�ستفادة من المادة الدوائية بن�سبة
قد ت�صل �إلى  ،100%وتم اختبارها بتحميل دواء الأزيثروماي�سين المعروف
ا�ستخدامه كمقاوم للميكروبات ،على الألياف وتجربتها في المختبرات
على عدد من حيوانات التجارب كالأرانب وعيون �أبقار .وقد تو�صل فريق
البحث �إلى �أن الألياف المحمل عليها الدواء ال ت�سبب �أي التهابات ،كما
�أنها تذوب في العين خالل مدة منا�سبة ،وال ت�سبب �أ�ضرا ًرا جانبية ،لأنها
م�صنعة من بوليمرات طبيعية قابلة للتحلل الحيوي ،ومعتمدة من �إدارة
الغذاء والدواء الأميركية .وهناك ميزة �أخرى وهي �أن هذه الطريقة ت�سمح
بتحميل �أي دواء على الألياف المتناهية في ال�صغر.وال يوجد ما يمنع من
اختيار �أي دواء �آخ��ر لتحميله على تلك الألياف ح�سب طبيعة المر�ض
المراد عالجه بالعين.

�أعلنت مجموعة فريدونيا البريطانية �أنه بحلول عام � 2020سيتم
تركيب نحو  8.3مليار متر مربع من الزجاج الم�سطح �سنو ًيا في
الأبنية الجديدة في جميع �أنحاء العالم .ومن المتوقع �أن تنتج
المنطقة المغطاة ب�ألواح �شم�سية عالية الجودة �أكثر من تيرا واط
أوج �إنتاجها ،حتى �إن �إنتاجها قد يقارب
(التيرا هي �ألف مليار) في � ّ
طاقة  2190تيرا واط في ال�ساعة وخالل عام واحد .وي�ش ّكل هذا
الإنتاج  9%من الطاقة الكهربائية الم�ستهلكة خالل عام 2016
وعام  .2017وت�سعى الجهات الفاعلة �إلى اعتماد النوافذ ال�شم�سية
وفوائدها البيئية وتنفيذها على �أر�ض الواقع .فقد دعا توجيه جديد
�أ�صدره االتحاد الأوروب��ي على الأبنية الجديدة محاولة االلتزام
بمعيار «�صفر طاقة» بحلول �أواخ��ر عام � .2020أما اليابان ،فقد
ذهبت بعد كارثة فوكو�شيما النووية �أبعد من ذل��ك ،وطلبت من
جميع الأبنية العامة الجديدة �أن تلتزم معيار �أبنية �صفر الطاقة
بحلول عام  .2020وقد ال تتمتع النوافذ ال�شم�سية بفاعلية الألواح
ال�شم�سية التقليدية نف�سها ،لأن النوافذ يجب �أن تبقى �شفافة ولو
جزئ ًيا� ،إال �أن هذه الخطوة قد ت ��ؤدي �إل��ى بناء �شبكة كبيرة من
الم�صادر ال�ضوئية ال�صغيرة .فالمطورون يحر�صون على تعادل
المبالغ التي �ستتوفر من �إنفاق الطاقة مع المبالغ التي دفعوها
لتركيب هذه الألواح� .إال �أن تكاليف تركيب هذه النوافذ ال تختلف
كثي ًرا ،بح�سب ما يقول توما�س براون من جامعة روما في �إيطاليا،
والذي �سبق �أن ا�ستخدم النوافذ ال�شم�سية .ويقول �إن �إ�ضافة بع�ض
مكونات توليد الطاقة �إلى مواد �صناعة النوافذ يمكن �أن ي�ساهم في
ت�سديد ثمن تركيبها في �أقل من عقد من الزمن.
�إن التقنيات المتوافرة ف��ي ه��ذا المجال مختلفة ،ولكل منها
خ�صائ�صها وتكاليفها .ولكن التطورات الجارية العتماد هذه
التقنية هي التي �ستحدد ما �إذا كانت �ستنت�شر �أم ال ،و�أي من
�أ�شكالها �سيكون الأكثر اعتمادًا ،في حال انت�شارها.
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أفضل االبتكارات
�أ�صدرت مجلة «تكنولوجي ريفيو» التي ت�صدر عن معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا في �أمريكا الئحة ت�ضم �أف�ضل
ابتكارات ما زالت م�ستمرة في تحقيق النجاح .ومن بين تلك االبتكارات تقنيات متوافرة حال ًيا في الأ�سواق ،و�أخرى ال
تزال في المختبرات ولم تخرج �إلى العلن بعد .وروعي في ت�صنيف تلك الالئحة �أمران ثابتان� ،أو ًال� ،أن تكون التقنية
جديدة كل ًيا ،وثان ًيا� ،إحداث التقنية فر ًقا كبي ًرا في �أ�سلوب الحياة يمت ّد ل�سنوات قادمة .ومن بين تلك االبتكارات:

الذكاء الصناعي
تخطط مختبرات �ألفابيت �سايدووك �إل��ى بناء منطقة متطورة تقن ًيا
لمراجعة كيفية بناء و�إدارة المدن .ووقع االختيار على حي في تورونتو
ليكون المكان الأول الذي يعتمد ت�صمي ًما مدن ًيا متطو ًرا بتقنية رقمية
تحمل ب�صمة فنية .و�سوف ت�ساهم المدن الذكية في جعل المناطق المدنية
�أماكن �أف�ضل للحياة على �صعيد التكلفة المعي�شية ،و�أ�سلوب المعي�شة،
و�صداقة البيئة� .إن توفير الذكاء ال�صناعي للجميع ،وتوفير �أدوات التع ّلم
الآلي عبر الخدمات ال�سحابية من �ش�أنه �أن ين�شر الذكاء ال�صناعي ب�شكل
�أبعد و�أو�سع .فالذكاء ال�صناعي الذي يعتمد على ال�سحابية ي�ساهم في
تخفي�ض تكلفة ه��ذه التقنية وت�سهيل ا�ستخدامها .وينح�صر ،حال ًيا،
ا�ستخدام الذكاء ال�صناعي ن�سب ًيا بب�ضع �شركات ،ولكن بعد �أن �أ�صبح
يعتمد على التقنية ال�سحابية� ،سيتم التوفير على نطاق �أو�سع ،و�سي�ساهم
في تن�شيط االقت�صاد.

كوانتوم ليب
ا�ستخدم الباحثون كومبيوتر كوانتوم ل�صناعة نماذج جزيئية ب�سيطة،
وهذه البداية فقط .فقد قامت �شركة �آي بي �إم بتطوير الهيكل الإلكتروني
لجزيئية �صغيرة الحجم عبر ا�ستخدام كومبيوتر كوانتوم بحجم �سبعة
كيوبت .وهذا يتيح لعلماء الكيمياء فر�صة فهم الجزيئيات بتفا�صيلها
الدقيقة ،وت�صميم مزيد من الأدوي��ة الفعالة والمواد المتقدمة لتوريد
وتوزيع الطاقة.

التنبؤ الجيني
التنب�ؤ الجيني يتيح للعلماء �أن يتنب�ؤوا
بالأمرا�ض ال�شائعة والخ�صائ�ص الب�شرية.
�إذ ب��ات ب�إمكان العلماء �أن ي�ستخدموا
ال�ج�ي�ن��وم ال �خ��ا���ص ب� ��أي �إن �� �س��ان للتنب�ؤ
باحتماالت �إ�صابة الإن�سان ب�أمرا�ض القلب
�أو �سرطان ال�ث��دي ،حتى معدّل الذكاء.
و�أهميته تتمثل ف��ي �أن��ه يمكن ال�ق��ول �إن
التنب�ؤات التي تعتمد على الحم�ض النووي
هي �أهم الإنجازات العلمية المنتظرة على
�صعيد ال�صحة� ،إال �أنه قد يزيد مخاطر
التمييز الجيني.
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طباعة معدنية ثالثية األبعاد
تدور فكرة االبتكار حول ابتكار �آالت جديدة قادرة على طباعة ثالثية
الأب�ع��اد على قطع معدنية .وق��د ب��ات ه��ذا االبتكار ممك ًنا بف�ضل �آالت
الطباعة ،وتكمن �أهمية االبتكار في �إمكانية �صناعة �أ�شياء معدنية كبيرة
الحجم بح�سب الطلب ،مما �سيحدث تح ّو ًال �صناع ًيا مه ًما.

الشبكات العصبية
�أ�صحاب هذا االبتكار هم كل من غوغل براين ودي��ب مايند ونفيديا.
فال�شبكات الع�صبية تتيح الثنين من �أنظمة الذكاء ال�صناعي �أن يكت�سبا
مخ ّيلة من خ�لال تطبيق البيانات .وتمكن من تناف�س �أنظمة الذكاء
ال�صناعي مع بع�ضهما فر�صة ابتكار �صور و�أ�صوات �شديدة الواقعية ،وهو
�أمر لم تنجح الآالت في التو�صل �إليه حتى اليوم .وي�ساهم هذا االختراع
الح�س الخيالي لدى الآالت ،ويق ّل�ص بالتالي حاجتها
في تطوير ما ي�شبه ّ
�إلى الب�شر ،ولكنه في المقابل ،قد يح ّولها �إلى �أدوات ذات قوة مخيفة
للزيف الرقمي.

سماعات بابل فيش
�ستقوم �سماعات غوغل بيك�سل بعمل ترجمة �آنية للم�ساهمة في زيادة
انفتاح دول العالم على بع�ضها ً
بع�ضا ،وتخطي حاجز اللغة الذي يقف
ّ
حائ ًال في بع�ض الأحيان .فال تزال اللغة ت�شكل عائ ًقا �أمام التوا�صل.

البلوك تشين
خال من الكربون
غاز طبيعي ٍ
االبتكار عبارة عن محطة طاقة تلتقط الكربون ال�صادر عن احتراق الغاز
الطبيعي بفعالية وبتكلفة قليلة ،والم�ساهمة في تفادي انبعاثات الغازات.
وهي بمنزلة تقنية هند�سية جديدة �سوف يتم ا�ستخدامها في الم�صانع
التي تعتمد على ثاني �أك�سيد الكربون في عملها .وتعود �أهمية االبتكار �إلى
�أنه �سيتم توليد نحو  32%من الطاقة الكهربائية بوا�سطة الغاز الطبيعي،
و�إنتاج  30%من انبعاثات الكربون ال�صادرة عن قطاع الطاقة.

خ�صي�صا لتعامالت البلوك ت�شين (�سل�سلة الكتل)
طورت �أداة جديدة
ً
والتي تتيح القيام بتحويالت رقمية دون الك�شف عن �أي معلومات غير
تلك المطلوبة في �أثناء �إجراء �أي عملية عبر الإنترنت .فعلماء الكومبيوتر
يعلمون على ترقية �أداة ت�شفيرية مهمتها �إثبات �أي معلومة دون الحاجة �إلى
الك�شف عن البيانات الكامنة خلف هذا الإثبات .و�إذا ما رغب ال�شخ�ص
في الك�شف عن معلوماته ال�شخ�صية لإتمام عملية معينة عبر الإنترنت،
ف�سيكون من الأ�سهل عليه �أن يقوم بذلك دون المخاطرة بخ�صو�صيته� ،أو
تعري�ض نف�سه لخطر �سرقة الهوية.
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Tax Agreements”. A Covered Tax Agreement is an
agreement for the avoidance of double taxation that
is in force between Parties to the MLI and for which
both Parties have made a notification that they wish to
modify the agreement using the MLI. Lists of notified
tax treaties by jurisdiction can be found in the MLI
Positions available at oe.cd/mli.
Can Signatories opt in for certain MLI provisions
later in time (after signature)?
The provisional MLI Position of each Signatory
indicates the tax treaties it intends to cover, the
options it has chosen and the reservations it has
made. Signatories can amend their MLI Positions
until ratification. Even after ratification, Parties can
choose to opt in with respect to optional provisions
or to withdraw reservations. For example, while 28
Signatories have chosen to apply the MLI arbitration
provisions, additional Signatories can choose to apply
those provisions later.

When will the modifications become effective?
Early 2019, the first modifications to covered treaties
will become effective. The timing of entry into effect
of the modifications is linked to the completion of the
ratification procedures in the jurisdictions that are
parties to the covered tax treaty. The Signatories will
inform the OECD of the completion of their ratification
procedures. As the Depositary of the MLI, the OECD
will be tracking ratification procedures completed by
the MLI Signatories and will make available to the
public all relevant information on effects of the MLI
provisions.
How will the OECD provide further clarity?
The OECD Secretariat is developing tools and
guidance on the MLI. Interactive flowcharts on each
of the substantive MLI Articles and the MLI Toolkit on
the application of the MLI (which includes a Matching
Database making projections of the MLI effects) are
already available at oe.cd/mli.
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the OECD website
• MLI Matching Database that makes projections on
how the MLI modifies a specific tax treaty covered
by the MLI by matching information from MLI
Positions
• Interactive flowcharts of each substantive provision
as well as an application toolkit
Languages
• English and French text authentic
• Translations being developed by individual
countries and published on the OECD website (oe.
cd/mli)
Most Frequently Important Asked Questions on the MLI
How does the MLI help the fight against BEPS?
Abuse of tax treaties is an important source of base
erosion and profit shifting (BEPS). The MLI helps the
fight against BEPS by implementing the tax treaty-
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related measures developed through the BEPS Project
in existing bilateral tax treaties in a synchronized
and efficient manner. These measures will prevent
treaty abuse, improve dispute resolution, prevent
the artificial avoidance of permanent establishment
status and neutralize the effects of hybrid mismatch
arrangements.
Which jurisdictions have signed up?
As of 24 January 2018, the MLI has been signed by
76 signatories, covering 78 jurisdictions. Additional
jurisdictions have expressed their intention to sign
the MLI, with many jurisdictions already preparing
for signature of the MLI. An up-to-date list of the
Signatories is available at oe.cd/mli.
How will I know if an existing tax treaty is modified
by the MLI?
The MLI modifies tax treaties that are “Covered

B

ase erosion and profit shifting (BEPS) refers to tax planning strategies that exploit
gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low or no-tax locations
where there is little or no economic activity, resulting in little or no overall corporate
tax being paid. Conservative estimates indicate annual losses of anywhere from 4
to 10% of global corporate income tax revenues, i.e. USD 100 - 240 billion annually.
Working together in the OECD/G20 BEPS Project, over 60 countries jointly developed
15 actions to tackle tax avoidance, improve the coherence of international tax rules
and ensure a more transparent tax environment. Leaders of OECD and G20 countries,
as well as other leaders, urged the timely implementation of this comprehensive BEPS
package. The Multilateral Instrument (MLI) responds to this call for swift action by
implementing the BEPS measures which require changes to tax treaties.
The MLI allows jurisdictions to swiftly implement
measures to strengthen existing tax treaties to protect
governments against tax avoidance strategies that
inappropriately use tax treaties to artificially shift
profits to low or no-tax location. The measures to
be implemented will put an end to treaty abuse
and «treaty shopping» by transposing in existing
tax treaties jurisdictions’ commitment to minimally
include in their tax treaties tools to ensure these treaties
are used in accordance with their intended object
and purpose. The MLI will further enhance dispute
resolution mechanisms in accordance with minimum
standards agreed by over 90 countries. In addition,
28 jurisdictions have already opted in to introduce
an arbitration procedure to their tax treaties, further
improving tax payer certainty.

• Possibility to opt out of provisions which do
not reflect a BEPS minimum standard with the
possibility to opt in later
• Possibility to apply optional provisions and
alternative provisions at any time where there are
multiple ways to address BEPS
Clarity & Transparency
• Explanatory Statement available and additional
materials
• Notifications of Covered Tax Agreements,
reservations, options and affected existing provisions
(MLI Positions) to identify modifications. MLI
positions provided by each jurisdiction available on

MLI Key Features
Jurisdictions involved
• Instrument developed by an Ad hoc Group of 100+
jurisdictions
• Signed by developed and developing economies
around the world
• Instrument open for signature by any country
Measures included
• Includes measures against hybrid mismatch
arrangements (Action 2) and treaty abuse (Action 6),
strengthened definition of permanent establishment
(Action 7) and measures to make mutual agreement
procedures (MAP) more effective (Action 14),
including provisions on MAP arbitration
Tax treaties covered
• Parties can choose tax treaties to be modified by the
MLI
• Parties remain free to make subsequent amendments
to their modified tax treaties through bilateral
negotiations
Flexibility
• Flexibility with respect to ways of meeting BEPS minimum
standards on treaty abuse and dispute resolution
56 Issue- Ragab 1439H
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Multilateral Convention to
Implement Tax Treaty Related
Measures to Prevent Base Erosion
and Profit Shifting (MLI): the fastest
way to strengthen tax treaties
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Editorial

Heavy Losses
to All Jurisdictions
Base erosion and profit shifting (BEPS)
refers to tax planning strategies that
exploit gaps and mismatches in tax rules
to artificially shift profits to low or notax locations where there is little or no
economic activity, resulting in little or
no overall corporate tax being paid.
Conservative estimates indicate annual
losses of anywhere from 4 to 10% of global
corporate income tax revenues, i.e. USD 100
- 240 billion annually. Working together
in the OECD/G20 BEPS Project, over 60
countries jointly developed 15 actions to
tackle tax avoidance, improve the coherence
of international tax rules and ensure a more
transparent tax environment. Leaders of
OECD and G20 countries, as well as other
leaders, urged the timely implementation
of this comprehensive BEPS package. The
Multilateral Instrument (MLI) responds to
this call for swift action by implementing
the BEPS measures which require changes
to tax treaties.
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