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   1    مسودة تعليمات تسعير المعامالت

 )الفصل األول(

 التعريفات 

 التعريفات :األولىالمادة 

، ما لم بعدهاالمعاني الموضحة  - التعليمات ههذوردت في  أينما –ُيقصد بالكلمات والعبارات اآلتية  

 خالف ذلك.النص سياق  يقتض  

من المادة السابعة الطرق المنصوص عليها في بها " ُيقصد تسعير المعامالتلالطرق المعتمدة " 

 .التعليماتهذه 

بين تتم التي  التجارية والمالية المعامالتأحكام وشروط  اختالف" في حال السعر المحايد مبدأ" 

، مستقلينبين أشخاص  التي تتم المعامالت التجارية والمالية أحكامو شروطعن مرتبطين أشخاص 

 أياً التي كان من الممكن أن يحققها و المحققةغير  األرباح يتم احتسابنه وألغراض ضريبة الدخل فإ

فرض ضريبة عليها تضمن أرباح هذا الشخص و تلك الشروط واألحكامالمرتبطين لوال األشخاص من 

 وفقًا لذلك. 

 من هذه التعليمات. المادة الحادية عشر" يكون له المعنى الوارد في نطاق السعر المحايد" 

 " ُيقصد بها الهيئة العامة للزكاة والدخل.الهيئة" 

 ]….[. وتاريخ ]….[ رقم  ---" ُيقصد بها تعليمات تسعير المعامالت الصادرة بموجب القرار التعليمات" 

" يقصد بها المعامالت القابلة للمقارنة المعامالت المماثلة" أو "المعامالت القابلة للمقارنة" 

 من هذه التعليمات. المادة الخامسةوالمنصوص عليها في 

 :يعني" الجنسيةكيان تابع لمجموعة شركات متعددة " 

تابع لمجموعة شركات متعددة الجنسية يتم تضمينه في القوائم المالية الموحدة  كل كيان مستقل (أ)

كانت أسهم ذلك الكيان مطروحة للتداول  إذايتوجب تضمينه ض التقارير المالية، أو للمجموعة ألغرا

 في األسواق المالية.

في القوائم المالية الموحدة لمجموعة  كان غير مدرج إذاالفقرة السابقة الكيان المذكور في  (ب)

 شركات متعددة الجنسيات بسبب حجمها أو عدم أهمية أثرها.ال

 المذكور في الفقرة ع لمجموعة الشركات متعددة الجنسياتأي منشأة دائمة لكيان مستقل تاب (ج)

قوائم مالية مستقلة  داد)ب( أعاله في حال قيام الكيان المستقل بإع الفرعية )أ( أو الفقرة الفرعية
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واجبات نظامية أو ألغراض  الستيفاءللمنشأة الدائمة ألغراض االقرار المالي أو اإلقرار الضريبي أو 

 ها.يتوجب عليه إعداد كان أو الداخلية،الرقابة اإلدارية 

ُيقصد بها القوائم المالية لمجموعة شركات متعددة الجنسيات والتي  "القوائم المالية الموحدة" 

والكيانات  األمالنقدية للكيان  والمصروفات والتدفقات وااللتزامات واإليراداتاألصول  تعرض فيها

 .موحدةقوائم مالية التابعة من خالل 

شخاص أأو مرتبطين شخاص أبين معاملة  بها" يُقصد المرتبطينالمعامالت بين األشخاص " 

 قيمة بينكل ما له  الصورية واإلسمية وتبادلالمعامالت تشمل و مشتركة، لسيطرةخاضعين 

  وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعامالت أثر قانوني.، الدائمةه تأومنششخص 

من المادة الثامنة عشر يتعين تقديمه بموجب الذي تقرير ال" يقصد به دولةالتقرير الخاص بكل " 

 .التعليماتهذه 

الوثيقة أو مجموعة الوثائق التي تعني " بين أشخاص مرتبطين عامالتعن الم االفصاح نموذج" 

 .التعليماتهذه من  المادة الرابعة عشر تطلبها الهيئة بموجب

. أو السيطرة عليها شخص آخرعمل قرارات توجيه تعني قدرة شخص على  "السيطرة الفعالة" 

، مجتمعين أو منفردينشخص أو مجموعة أشخاص، سواء  أن لدى عتبر، يالتعليماتألغراض هذه 

في أي  و السيطرة عليهاآخر أ الخاصة بشخص األعمال القدرة على توجيه شكل مباشر أو غير مباشر،ب

 من الحاالت التالية:

خر أو كان للشخص القدرة على ابرام كان الشخص يمارس أعمال تنطوي على إدارة الشخص اآل إذا (أ)

 ة للشخص اآلخر.يخدمات إدار اتفاقية لتقديم

إذا كان الشخص  أو مدير إدارة أعمال الشخص اآلخر بصفة ناظر يتمتع بالقدرة على الشخص كان إذا (ب)

 خرين وقفًا أو ما يشابه.اآلالشخاص اآلخر أو ا

 50) ئةاخمسين بالم بالقدرة على التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر على الشخص يتمتعكان  إذا (ج)

في تعيين أو صرف مدراء الشخص له الحق أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص اآلخر أو  %(

 اآلخر.

خمسين ، على ، بشكل مباشر أو غير مباشرلحصوللإذا كان يتمتع هذا الشخص بحق قانوني أو فعلي  (د)

 أو أكثر من أرباح الشخص اآلخر.( % 50) ئةابالم
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إلى الشخص اآلخر بشكل مباشر أو غير مباشر، وبلغ اجمالي الرصيد المتبقي  الشخص قروضاً قدم إذا  (ه)

 ل المقترض.أو أكثر من األموال الالزمة ألعما (% 50) القروضلهذه 

أو أكثر من إجمالي قروض  (٪25) ئةاوعشرين بالم ةنسبة خمس لتغطيةضمانات  أصدر الشخصإذا  (و)

 .الشخص اآلخر

أو أكثر من اعمال الشخص االخر تعتمد على معامالت هذا %( 50) ئةاخمسين بالم إذا كانت (ز)

 .الشخص

شخص يملك بشكل مباشر أو غير مباشر خمسين بالمائة  معمرتبطين كان شخص أو أشخاص  إذا (ح)

، بإدارة الشخص مباشر أو غير مباشر، بشكل أنهم يشاركونأو  اعتباريشخص  أكثر من٪( أو 50)

 االعتباري.

ون أو موردلشخص االخر ا ُموكلو منفردين،سواء مجتمعين أو  ،مرتبطيناشخاص كان شخص او إذا  (ط)

خدمات أو منح الأو  زيع أو أي عقد آخر مماثل لبيع البضائعبموجب وكالة حصرية أو اتفاقية تو له

منع وكل وي  ها وكان الشخص االخر يعمل بتوجيه من الُم ب الستخدام الممتلكات او االنتفاعتراخيص ال

 .مع شخص أخر ةمماثل اتوكل من ابرام اتفاقية أو ترتيبطيلة فترة تعاقده مع الُم 

كان جزء كبير من اعمال الشخص المقيم يعتمد على معامالته مع الشخص غير المقيم أو  إذا (ي)

متلكات غير ملموسة ممنوحة له حصريًا، األشخاص المرتبطين غير المقيمين، أو على حقوق في م

 .بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الشخص او األشخاص المرتبطين غير المقيمينسواًء 

، سواء مجتمعين او منفردين، القدرة على توجيه القرارات مرتبطينشخاص أللشخص أو لكان ل إذا (ك)

 . الحقائق وظروف الحالةخص اآلخر بأي طريقة أخرى كما يتضح من الخاصة بأعمال الش

ذات  لتزاماتواال نشطةمعدة ألغراض تحديد األال" يعني التحليل أو الدراسة التحليل الوظيفي" 

واألصول المستخدمة او المساهمة المتخذة من قبل أطراف المعاملة قتصادية االهمية األ

 المتحملة من قبلهم. والمخاطر

الوثيقة أو مجموعة الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل  يعني" تفصيليالدليل ال" 

بدون حصر  –يشمل ، بما التعليماتبهذه  على جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقةتحتوي والتي 

 .والتطبيق التفسير والتنفيذ –

 .مشتركةتحت سيطرة  وغير األشخاص المرتبطيناألشخاص  األشخاص غير" األشخاص المستقلون" 



 

 

   4    مسودة تعليمات تسعير المعامالت

هـ 15/1/1425( بتاريخ 1" ُيقصد به نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / النظام" 

 وتعديالته.

 من هذه التعليمات. المادة السابعة عشر" يُقصد به الملف المشار إليه في الملف المحلي" 

 هذه التعليمات. من المادة السابعة عشر" يقصد به الملف المشار إليه في الملف الرئيسي" 

 " ُيقصد بها:مجموعة الشركات متعددة الجنسيات" 

 شخصين أو أكثر تكون اإلقامة الضريبية لهم في دول مختلفة. (أ)

للضريبة في دولة غير دولة اقامته نتيجة وجود منشأة  لمجموعة التي ينتمي لها شخص خاضعا (ب)

 دائمة له في تلك الدولة.

شخص غير الطبيعي العلى أن يكون الشخص االعتباري هو  " الشخص الطبيعي أو االعتباري،الشخص" 

 له صفة الشخصية فعليًا أو بموجب نظام يمنحه ذلك، ويشمل المنشآت الدائمة.

" ُيعد أي شخصين اعتباريين أو أكثر خاضعين إلدارة أو سيطرة األشخاص الخاضعون إلدارة مشتركة" 

 مشتركة في الحاالت اآلتية:

سواء مجتمعين أو منفردين، يسيطرون بشكل مباشر أو غير مرتبطين إذا كان شخص أو أشخاص  (أ)

 ٪( أو أكثر من هؤالء األشخاص االعتباريين حيث:50مباشر على خمسين بالمائة )

ُيقصد باإلدارة أو السيطرة فيما يتعلق بشركات األشخاص الملكية الفعلية لألرباح أو رأس المال  (1)

 .ة المالكبصفأو حق الحصول عليها أو التصرف بها 

ُيقصد باإلدارة أو السيطرة فيما يتعلق بشركات األموال الملكية الفعلية لحقوق التصويت بها  (2)

أو حق امتالكها أو االنتفاع بها بصفة المالك أو دخلها أو رأس مالها أو حق التصرف بأي منها 

 أو الحصول عليها.

ة، امتالك حقوق أو مصلحة نفعية ُيقصد بالسيطرة فيما يتعلق بالهيئات التي تدير اصوال موقوف (3)

 في أرباحها أو أصولها.

، سواء مجتمعين أو منفردين، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطين ذا كان لشخص أو ألشخاصإ (ب)

القدرة على توجيه قرارات أعمال األشخاص االعتباريين أو القدرة على السيطرة الفعالة على 

 األشكال.األشخاص االعتباريين بأي شكل من 
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( بين ممثلين مفوضين للدول االطراف 1اتفاقية ) تعني" اتفاقية السلطة المختصة المؤهلة" 

 ( تقضي بالتبادل التلقائي لتقارير "كل دولة" بين الدول األطراف في االتفاقية.2دولية، و )اللالتفاقية 

  "المرتبطين األشخاص" 

 كونه أما:يعد الشخص الطبيعي مرتبط بشخص طبيعيي في حال  (أ)

 زوجا أو صهرا للشخص أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة.  (1)

 شركاء في شركة األشخاص. (2)

 الشخص الطبيعي مرتبطًا بشخٍص اعتباري في أي من الحاالت اآلتية:يعد  (ب)

به،  كان شريكا في شركة أشخاص ويسيطر سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين إذا (1)

كثر من حقوق دخلها او رأسمالها، بشكل مباشر او غير مباشر عن على نسبة خمسين بالمائة او أ

 طريق شركة او شركات فرعية من أي نوع.

كان شريكا بشركة اموال، سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه  إذا (2)

من حقوق التصويت او قيمتها بشكل  أكثراو  %( 50) بالمائةالفقرة، ويسيطر على خمسين 

 ر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية من أي نوع.مباش

بالنسبة للهيئات التي تدير اموال موقوفة ألغراض محددة، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها  (3)

كان يستفيد او يستطيع االستفادة منها سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين  إذا

 به وفقا لهذه المادة.

منفردا أو مع شخص مرتبط به، يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر،  إذا كان الشخص، سواء (4)

 بإدارة شخص اعتباري أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

 يعتبر شخصان اعتباريان أو أكثر مرتبطين في أي من الحاالت اآلتية: (ج)

 .حال كان أشخاص تحت سيطرة مشتركةفي  (1)

له القدرة على السيطرة على قرارات عمل شخص اعتباري يتمتع  إذا كان الشخص المسيطر أو (2)

 ص االعتباري اآلخر.الفعالة على الشخ به بالسيطرةمع شخص مرتبط 

كان الشخص الذي يوجه أو لديه القدرة بأن يوجه القرارات الخاصة بأعمال الشخص االعتباري  إذا (3)

 العتباري اآلخر. يتمتع مع شخص مرتبط به على بالسيطرة الفعالة على الشخص ا
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كانت تتمتع ذات المجموعة من األشخاص بالسيطرة الفعالة على كل من األشخاص  إذا (4)

 االعتباريين. 

" ُيقصد به الكيان التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات المطالب بتقديم التقرير الكيان المبلغ" 

 موعة الشركات متعددة الجنسيات.الخاص بكل دولة إلى الهيئة أو أي جهة ضريبية أخرى نيابة عن مج

 يقصد بها السنة الضريبية بموجب النظام." السنة الضريبية" 

" الشخص االعتباري الذي ال تتجاوز قيمة معامالته مع أشخاص مرتبطين به المنشأة صغيرة الحجم" 

 شهًرا. 12( ريال سعودي خالل فترة 6,000,000ستة ماليين ) -بناء على مبدأ السعر المحايد -

تم  ياتلمجموعة شركات متعددة الجنس ابعةالكيانات التأحد  يعني" الكيان البديل للشركة االم" 

جموعة التابع لها للجهة الضريبية المختصة في دولة المالخاص ب تقديم تقرير كل دولةيقوم بل تعيينه

الشروط المنصوص  أكثر منشرط أو  استيفاء عندوذلك ، الشركة االم كيان نيابة عنإقامته الضريبية 

 .تعليماتال هذه من المادة الثامنة عشرعليها في 

 .النظامبموجب  المكلف" ُيقصد به المكلف" 

قصد بهاشروط ذات صلة اقتصادية" أو "ذات الصلة اقتصادًيا" أو "الشروط"  الخصائص أو  " ي 

العناصر أو العوامل أو أي جانب آخر من المعامالت التي قد تأخذها األطراف المستقلة في االعتبار 

 عند تقييم المعاملة.

سواء  ،بين طرفين أو أكثر تم االتفاق عليه عملأو اتفاق أو تفاهم " هي أي ترتيب أو المعاملة" 

 .تم بين شخصين أو أكثر، يللتنفيذتكون قابلة  أنبها مقصود أو  كانت قابلة للتنفيذ

بدون – ، بما في ذلكالمرتبطين بين األشخاصتحديد األسعار للمعامالت " يعني تسعير المعامالت" 

غير الملموسة )الملكية الملموسة وسلع والخدمات ورؤوس األموال واألصول لا تبادل  -حصر

  .شخاصاأل رباح بينوتوزيع المصروفات واأل الفكرية(

  غير المعامالت بين أطراف مرتبطين.  " هي أي معاملةالمستقلة معاملةال" 

مجموعة في  العضوالكيان " ُيقصد به لمجموعة الشركات متعددة الجنسياتاألم الكيان " 

 الذي:ولشركات متعددة الجنسيات ا

لتلك  المنتمية أو أكثر من الكياناتكيان كافية في  صلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصيم (أ)

موحدة وفًقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها قوائم مالية بإعداد  يكون مطالباً  بحيث المجموعة
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كانت أسهمه مطروحة للتداول في السوق  إذاإعدادها  يتوجب عليهالضريبية، أو قامته ا دولةفي 

 ية.اقامته الضريب دولةمالية في ال

يستوفي الشرط بشكل مباشر أو غير مباشر يملك لتلك المجموعة  ينتمي كيان آخر أييوجد ال  (ب)

 )أ( أعاله. الفقرةفي  المذكور

المنصوص عليها في  المعامالت طرق تسعير" يقصد بها أي طريقة من المعامالت طريقة تسعير" 

 .التعليماتهذه من  المادة السابعة

 . واللوائح التنفيذيةفي النظام  المحددالمعنى لها  المادة يكونأي عبارات أخرى لم ترد في هذه  

 

 )الفصل الثاني(

 نطاق التطبيق

 

 األشخاص الخاضعين للتعليمات  :الثانيةالمادة 

 نظام ولوائحه التنفيذية.البموجب المكلفين جميع  على -مالم يرد خالف ذلك- تعليماتالهذه ُتطبق 

 

 أحكام وشروط المعامالت بين األشخاص المرتبطين :الثالثةالمادة 

مشابهة المرتبطين  األشخاصبين أحكام وشروط المعامالت  ألغراض ضريبة الدخل، يجب أن تكون .أ

 .المستقلين ة للمقارنة التي تتم بين األشخاصألحكام وشروط المعامالت القابل

مبدأ السعر المحايد إذا كانت الشروط على أساس  المرتبطينيعتبر إجراء المعامالت بين األشخاص  .ب

واألحكام والتعويضات الخاصة بتلك المعامالت ال تختلف بشكل جوهري عن الشروط واألحكام 

 .المستقلين والتعويضات الخاصة بمعامالت مقاربة لها والتي تتم بين األشخاص

ر المحايد، مع مراعاة أحكام يتم احتساب الوعاء الضريبي للمنشأة الدائمة في المملكة وفًقا لمبدأ السع .ج

التي تكون المملكة طرًفا فيها، وُتحدد المصروفات التي يتم استقطاعها الصلة  االتفاقيات الدولية ذات

 من الوعاء الضريبي للمنشأة الدائمة بموجب الفصل الخامس من النظام.
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بين  المماثلة المعامالتاختالف شروط المعامالت بين األشخاص المرتبطين عن شروط : الرابعةالمادة 

 شخاص المستقليناأل

بين شروط معاملة مماثلة عن تختلف  المرتبطيناألشخاص معامالت بين ال عوائد إذا كانت شروط أو 

يجب  التعليماتبهذه المعاملة والذي تنطبق عليه هذه الصلة ذو ، فإن الشخص األشخاص المستقلين

لوال الشروط  من الممكن أن يتلقاهاكان التي العائدات  الضريبي ليشمل الوعاءات على تسويعليه إجراء 

 .اقراراته الضريبية التي ستقدم إلى الهيئةفي  اتتسويعن مثل هذه ال المختلفة واالقرار

معاملة مماثلة  أو عوائدشروط  تختلف عناألشخاص المرتبطين بين عوائد المعامالت شروط أو  كانت إذا 

 :اتخاذ أحد اإلجراءات التالية ، يجوز للهيئةالمستقلين األشخاص بين

من كان  التي يرادلتتضمن االالضريبي  ئهموعابتعديل  شخص أو أكثر ذو صلة بالمعاملة توجيه 

 .مختلفةالشروط  تكن مل إذاهؤالء األشخاص  الممكن أن يتلقاها

األشخاص المرتبطين  الناشئة عن المعامالت بين والمصروفاتاإليرادات  وتصنيفإعادة توزيع  

 . مستقلينمماثلة بين أشخاص  معامالتعن  كان يمكن أن تنتجالتي  اإليرادات لتتضمن

كام حأل، وفًقا لمبدأ السعر المحايد يتوافق مع أشخاص مرتبطينبين معامالت  ما إذا كان إجراءالهيئة حدد تُ  

 .التعليماتهذه في عالقة المنصوص عليها الذات 

 

 )الفصل الثالث(

 القابلية للمقارنة

 

 المعامالت القابلة للمقارنة: الخامسةالمادة 

حدى إفي  المستقلةمعامالت لل مماثلة بين أشخاص مرتبطين ، تكون المعامالتالتعليماتهذه ألغراض  

 اآلتية:الحاالت 

طريقة الالمؤشر المالي الخاضع للفحص بموجب على جوهرًيا  اختالفات كبيرة تؤثرعدم وجود  

 .تسعير المعامالتلالمناسبة 

 الماليعلى المؤشر  مناسبةتسوية إجراء  تم إذا بين المعامالت، جوهري فاختالوجود في حال  

 من أجل التخلص من تأثيرات تلك االختالفات على المقارنة. المستقلة لمعاملةل
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إلى الحد الذي  العوامل التالية باالعتبار خذلبعضهم البعض، تأ مماثلة أكثرمعاملتين أو كانت  إذاما  لتحديد 

 :المعامالتب اقتصادية ذات صلة العوامل هذهتكون 

   المقدمة.الخدمات  وأالمنقولة  األصولخصائص  

 قبل كل شخص بشأنمن المتحملة والمخاطر  ،واألصول المستخدمة ،لتي تؤدىالوظائف ا 

 المعامالت، وتشمل:  

 والبحث والتطوير والصيانة والشراءالتصميم والتصنيع والتجميع  -حصر بدون - الوظائف وتشمل (أ)

 لدعاية والنقل والتمويل واإلدارة، وما شابه.والتوزيع والتسويق وا

المصانع والمعدات واستخدام األصول غير الملموسة ذات القيمة  - بدون حصر–وتشمل  األصول (ب)

 تهااالفتراضي وقيم عمرهااألصول المستخدمة مثل  خصائصو، وما شابه، واألصول المالية

 والحماية المتوفرة لحقوق الملكية. هاالسوقية وموقع

ار في مخاطر السوق ومخاطر الخسارة ذات الصلة باالستثم -حصر بدون–المخاطر وتشمل  (ج)

الممتلكات والمصانع والمعدات واستخدامها، والمخاطر المرتبطة بنجاح أو إخفاق االستثمار في 

البحث والتطوير، والمخاطر المالية الناتجة عن تباين سعر صرف العمالت وأسعار الفائدة، والمخاطر 

 االئتمانية.

 .الشروط التعاقدية للمعامالت 

 .المعامالت الظروف االقتصادية التي ُتجرى فيها 

 لمعامالت.ا يتبعها أطرافالعمل التي  استراتيجيات 

 .بالمعاملة ذو صلةخر آاقتصادي  املأي ع 

 

 )الفصل الرابع(

 مع المعامالت مبدأ السعر المحايدالطرق المعتمدة لتحديد نتيجة استخدام 

 

 طرق تسعير المعامالت  :السادسةالمادة 

عنها  ينتجتطبيق الطريقة التي ب بين أطراف مرتبطةلمعاملة سعر المحايد لالعائد وفقًا لأو  مقابلالحدد يُ  

في الفصل التاسع  باستثناء ما ورد. وظروفها المعاملة وقائعفي ظل األكثر دقة ومناسبة السعر المحايد 
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 تسعير المعامالتطرق بين من  تسعير المعامالتلمالئمة ة األكثر قي، يتم تحديد الطرتعليماتهذه المن 

أخذ المعايير التالية في  يجبو، التعليماتهذه من  المادة السابعةالمنصوص عليها في والمعتمدة 

 : تسعير المعامالتلمالئمة الطريقة األكثر تطبيق  االعتبار عند

 .لطرق المعتمدةلنقاط القوة والضعف  

، والتي يتم تحديدها من خالل مرتبطين بين أشخاصالمعاملة طبيعة مع الطريقة المعتمدة مالئمة  

)مع األخذ في االعتبار األصول المعاملة في  مشترككل شخص  يؤديهاالتي الوظائف تحليل 

 .حملة(تالمستخدمة والمخاطر الم

 .المحددة تسعير المعامالتلتطبيق طريقة  لالزمةاة توفر المعلومات الموثوق 

، بما في ذلك وتلك غير المسيطر عليهار عليها المسيط المعامالتالمقارنة بين قابلية مدى  

 .المعامالت إلزالة الفروق بينالالزمة  -إن وجدت – موثوقية التسويات

 

 طرق تسعير المعامالت المعتمدة :السابعةالمادة 

 :كالتالي هي التعليماتهذه من  المادة السادسةالمعتمدة ألغراض  تسعير المعامالتطرق  

يتم من خاللها إجراء مقارنة بين السعر المحدد للممتلكات أو الخدمات : طريقة السعر المقارن 

والسعر المفروض للممتلكات أو الخدمات المنقولة  بين أشخاص ذو عالقةالمنقولة في معاملة 

 .مماثلة مستقلةفي معاملة 

 الممتلكاتمشتري حققه هامش الذي ياليتم من خاللها إجراء مقارنة بين : طريقة سعر إعادة البيع 

 مستقلةمعاملة  الممتلكات فيإعادة بيع هذه  عمليةمن  بين أشخاص ذو عالقةفي معاملة 

 .أشخاص مستقلينمماثلة بين  معامالت وإعادة البيعحقق في هامش الذي يالب

يتم من خاللها إجراء مقارنة بين هامش ربح  :مضافًا إليها هامش الربح اإلجماليةطريقة التكلفة  

بين  معاملة والخدمات بموجبممتلكات الفي توريد  مباشرمباشر وغير بشكل المتكبدة  التكاليف

توريد هامش ربح التكاليف المتكبدة بشكل مباشر أو غير مباشر في  مع أشخاص ذو عالقة

 .ومماثلة مستقلةمعاملة  بموجبالممتلكات أو تقديم الخدمات 

يتم من خاللها إجراء مقارنة بين صافي هامش الربح المتعلق : للمعاملة طريقة صافي هامش الربح 

معاملة بأساس مناسب )على سبيل المثال التكاليف والمبيعات واألصول( يحصل عليه شخص في 
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قابلة  مستقلةوصافي هامش الربح المتعلق بنفس األساس في معامالت  مرتبطينبين أشخاص 

 للمقارنة.

معاملة بين مشارك في  ذو عالقة ص لكل شخصيتخص خاللهايتم من : األرباح تقسيمطريقة  

بين أشخاص المعاملة عن تلك  تجةجزًءا من األرباح )أو الخسائر( المشتركة النا مرتبطينأشخاص 

قابلة للمقارنة من معاملة عليها  الحصوليتوقع أو  يحصل عليها الشخص المستقل مرتبطين التي

معاملة فيما يتعلق ب ذو عالقةالتي يؤديها الشخص  ظائفللوالمالي المقابل  يحددعندما . مستقلةو

 يجب تطبيقإحدى الطرق المعتمدة،  باستخدام المحايدعلى أساس السعر  مرتبطين بين أشخاص

 .وظائفال المقابل لهذهبعد سداد المتبقية  المشتركة األرباح على بناءً األرباح  تقسيمطريقة 

وللهيئة الحق  ،بينها مفاضلةوجود أي بالطرق المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة  ترتيبيفهم من  ال 

 .الدليل التفصيليالمالئمة في  تسعير المعامالتتحديد طريقة وضع ضوابط فيما يخص وصدار إب

 

 استخدام عدة طريقة لتسعير المعامالت  :الثامنةالمادة 

على  مبنية مرتبطينلمعامالت بين أشخاص ا ت عوائدكان إذاما لتحديد  ال يلزم تطبيق أكثر من طريقة 

 .السعر المحايدأساس 

بين المكلف باستخدام أحد طرق تسعير المعامالت المعتمدة لتحديد عوائد المعامالت  في حال قام 

صلة المنصوص عليها الالشروط واألحكام ذات  وكانت الطريقة المستخدمة تستوفي مرتبطينأشخاص 

الطريقة المطبقة من قبل ب الهيئة االخذفيجب على  ،مقتنعة بذلكالهيئة  وكانت التعليماتفي هذه 

 األسعار المحايدة.نطاق  تقع في مرتبطينالاألشخاص بين المعامالت  كانت عوائد إذالتحديد ما  المكلف

 

 استخدام طرق غير الطرق المعتمدة لتسعير المعامالت :التاسعةالمادة 

المادة في  عليها المنصوصالطرق المعتمدة  المعامالت غيرتسعير أخرى لتطبيق طريقة  للمكلفيجوز 

 حدأ إمكانية تطبيقت عدم ااثب ، وفي هذه الحالة يكون المكلف مسؤول عنالتعليماتهذه من  السابعة

الطريقة  أنو، مرتبطينبين أشخاص  لمعامالته يمكن االعتماد عليه سعر محايد الطرق المعتمدة لتحديد

 .من هذه التعليمات المادة السادسةتستوفي أحكام وشروط  األخرى
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 جمع المعامالت بين أشخاص مرتبطة: العاشرةالمادة 

ووقائع  في ظل ظروف األشخاص المرتبطينالمعامالت بين أو أكثر من  إذا أجرى المكلف معاملتين

بحيث  كانت المعامالت متصلة ببعضها وثيق أو اقتصاديارتباط  ، وكان بين المعامالتمشابهةأو  مماثلة

 األشخاص المرتبطينالمعامالت بين الجمع بين  في هذه الحالة فيجوز ،ال يمكن تحليلها بشكل منفصل

 .تسعير المعامالتإلجراء تحليل القابلية للمقارنة لتطبيق طرق 

 

 )الفصل الخامس(

 نطاق السعر المحايد

 

 السعر المحايد تعريف نطاق :الحادية عشرالمادة 

بما على أساس السعر المحايد مبنية مؤشرات مالية مقبولة و أرقامهو مجموعة من  نطاق السعر المحايد .أ

تسعير عن تطبيق طرق  األرباح الناتجةاألسعار أو الهوامش أو حصص  -سبيل المثال ال الحصرعلى -فيها 

على عدد من المعامالت  التعليماتمن هذه  الرابعالفصل  وفقًا ألحكاممالئمة األكثر  المعامالت

تحليل  على مرتبطين بناءً األشخاص البين المعاملة مع  للمقارنة نسبًيا ةكل منها قابلكون وت، المستقلة

 .التعليماتالقابلية للمقارنة الذي تم إجراؤه بما يتوافق مع هذه 

المناسب الواقع في نطاق السعر المحايد المؤشر المالي تحديد خاصة بأحكام وشروط  الهيئة بوضعتقوم  .ب

 .اإلرشاديفي الدليل 

 

 التسويات والتعديالت من قبل الهيئة :الثانية عشرالمادة 

 ألحكام المادةالمعامالت المجمعة وفًقا  مرتبطين أوأشخاص بين معاملة  يجوز للهيئة عمل تسوية على ال 

أو مجموعة  شخاص المرتبطيناألبين المعاملة مستمد من الصلة  والمؤشر المالي ذ كانإذا  العاشرة

المالئمة  تسعير المعامالتطريقة االستناد على ب الذي تم توثيقهو األشخاص المرتبطينالمعامالت بين 

ضمن نطاق السعر  يقع، بشكل مناسب في تقدير الهيئة التعليماتمن هذه الرابع لفصل حكام اوفًقا أل

 المحايد.



 

 

   13    مسودة تعليمات تسعير المعامالت

إذا كان المؤشر المالي ذو الصلة مستمد من  التعليماتهذه ألحكام للهيئة تعديل المؤشر المالي وفًقا  

، نطاق السعر المحايديقع خارج  من مجموعة المعامالت المجمعة المرتبطين أوشخاص األبين المعاملة 

تحت التسوية  الحالة خصائصوالتي تعكس  نطاق السعر المحايدضمن  ألسعار تقع تكون التسويةويجب أن 

 وظروفها.

 )الفصل السادس(

 مصادر المعلومات

 

 معلومات المعامالت القابلة للمقارنة :الثالثة عشرالمادة 

كانت  إذا مبدأ السعر المحايدعلى أساس قابلة للمقارنة  مستقلةمعاملة استخدام أي  يحق للمكلفال  

 هيئة.لدى الالمعاملة القابلة للمقارنة غير متاحة 

أو معلومات  للمقارنة على معامالت قابلة ستناداال ال يجوز للهيئة التعليمات،هذه وفًقا ل سويةعند إجراء ت 

كانت المعلومات المتعلقة  في حالالوعاء الضريبي ال يجوز تعديل وللمكلف.  ةتاحمكن لم ت إذامتعلقة بها 

 له. متاحةغير  القابلة للمقارنةملة بالمعا

في حالة عدم  المكلفمن قبل  مرتبطينأشخاص يجوز للهيئة قبول استخدام المعامالت األجنبية بين   

للهيئة  تقديم ما يثبتقادرًا على  المكلفيجب أن يكون ، الحالة هذهفي و. محليةمقارنة توفر معامالت 

من هذه الثالث الواردة في الفصل  تستوفي الشروط األجنبيةللمقارنة  أن المعاملة القابلة على طلبها بناءً 

عوامل أخرى على نتائج أي ختالفات الجغرافية واال ناتج عنفي االعتبار التأثير ال أخذيويجب أن  ،التعليمات

 .بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، السعر والربحية األجنبية، مقارنةللالقابلة المعامالت 

 إذا دليل التفصيليالالشروط والقواعد والقيود المتعلقة باستخدام المعلومات في  تحديديجوز للهيئة  

 .لذلك ةحاجالرأت 

 

 )الفصل السابع(

 األشخاص المرتبطينالمعامالت بين اإلفصاح عن  نموذج

 

 محتوى نموذج االفصاح :الرابعة عشرالمادة 
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بين المعامالت  معلومات اً متضمن اإلفصاح نموذج الضريبي اإلقرارمع  الهيئةإلى  المكلفيجب أن يقدم  

 :بما في ذلك ،األشخاص المرتبطين

، مرتبطينبالمعامالت بين أشخاص  المرتبطين أو األشخاص ذو صلة األشخاصب المتعلقةمعلومات ال 

 قامتهم.دول تأسيسهم وإاألشخاص و بما في ذلك أسماء

 أو المكلف. لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات األعمال إعادة هيكلةمعلومات  

، بما في ذلك ألشخاص المرتبطينل المالك المستفيد )ان وجد(والك الفعلي مالمعلومات عن  

 .الملكية ةنسبو التأسيس واإلقامة ةودولاالسم 

ضريبة  بإقرارصافي الربح )الخسارة( كما هو مقدم  قيمةمصروفات، واليرادات، اجمالي االاجمالي  

 .لإلقرارالضريبية  عن السنةالدخل 

 .ذو صلة بالمعامالت بين أشخاص مرتبطين وطبيعتهااألشخاص نوع العالقة بين  معلومات عن 

األشخاص المعامالت بين و األشخاص المرتبطينالخاصة بأو األنشطة التجارية عمال األطبيعة لوصف  

 .المرتبطين

المدفوعات  والدخل وطبيعة وطبيعة اإليرادلمقابل ا قيمةاجمالي المعامالت، بما في ذلك  تفاصيل 

 .والنفقات

 .التعليماتهذه من الرابع لفصل حكام اوفًقا أل تسعير المعامالتل المتبعة طريقةال 

أو أي معاملة بدون مقابل أو  مرتبطينأشخاص بين  أبرم معاملةقد  كان إذاعما  افادة المكلف 

 الضريبي. وفي حالاإلقرار خالل الفترة الضريبية محل بمقابل غير نقدي )مثل المقايضات والصفقات( 

 بيان على المكلف تقديميجب  ،أو أكثر مرتبطينبين أشخاص  بإبرامه لمعاملة المكلف إقرار الشخص

 لمقايضاتلتفاصيل هذه المعامالت، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة ب

 .-ينطبقحيثما -، لمستلمأو المقابل ا

من  )الفصل الثامن( وفقَا  تسعير المعامالتب المتعلقة وثائقالما إذا كان الشخص يحتفظ بعاإلقرار   

 الملف الرئيسي والملف المحلي. بما في ذلك، التعليماتهذه 

 بعديوًما  (120) إلى الهيئة خالل األشخاص المرتبطينالمعامالت بين اإلفصاح عن  نموذجيقدم المكلف  

اإلفصاح عن  نموذجالسنة المالية. يجب أن تحدد الهيئة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتقديم  نهاية

 .األشخاص المرتبطينالمعامالت بين 
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لألشخاص  على شكل استبيانات أو أي شكل آخر تحدده الهيئة توجيه أسئلة إضافيةب ةصالحياللهيئة ل يكون 

 .مرتبطينذو صلة بمعامالت بين أشخاص 

 

 

 )الفصل الثامن( 

 الوثائق

 

 التزامات عامة :الخامسة عشرالمادة 

تراها  التي األشخاص المرتبطينالمعامالت بين أن تطلب أي معلومات متعلقة بللهيئة الصالحية في  

 لتأدية مهامها التنظيمية ومسؤوليتها األخرى. الزمة

معاملة بين يكون طرًفا في  المكلف الذييتعين على  المادة التاسعة عشرفي الحاالت الواردة باستثناء  

شروط هذه المعامالت تتم على أساس  إلثبات أنأن يحتفظ بالوثائق المطلوبة  مرتبطيناألشخاص ال

 .السعر المحايد

 األشخاص المرتبطينالمعامالت بين اإلفصاح عن  نموذجتقديم عند  كافيةوثائق ب االحتفاظ على المكلف 

 ،مبدأ السعر المحايدلتتم وفق  بينيةال معامالتهاقتصادية إلثبات أن شروط تتضمن معلومات وتحليالت ا

 من قبل الهيئة عند الطلب. مراجعةلل بحيث تكون الوثائق متاحة

 خطي من الهيئةبناء على طلب  األشخاص المرتبطينبين  المعامالتالمرتبطة بوثائق التزويد الهيئة ب جبي 

 .يوًما من تاريخ الطلب( 30) خالل

 

 الملف الرئيسي :السادسة عشرالمادة 

تسعير المعلومات الخاصة باألعمال العالمية وسياسات  يتضمنالمكلف االحتفاظ بملف رئيسي على  

هذا الملف  ويتاحالخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف،  المعامالت

 :المعلومات االتية الملف الرئيسي يجب ان يتضمنو ،للهيئة بناًء على طلبها

ملكية الكيانات التابعة يوضح الذي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات الهيكل التنظيمي  

 .والموقع الجغرافي لها للمجموعة
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 يشمل ما يلي: عمال مجموعة الشركات متعددة الجنسياتألوصف  

 .أرباح األعمالتأثير على الذات  العوامل (أ)

ها المجموعة من حيث حجم المبيعات، تقدم التي خدماتوالمنتجات اللسلسلة التوريد ألهم وصف  (ب)

 .مبيعات المجموعة من (٪5 ) مائةخمسة بال أكثر من ة إلى أي منتجات وخدمات أخرى تمثلباإلضاف

او أي  بين أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسياتالمبرمة  خدماتالاالتفاقيات لتوفير قائمة  (ج)

، بخالف خدمات البحث والتطوير، ويشمل ذلك وصف قدرات المواقع الرئيسية التي ترتيب مشابه

وتحديد خدمات التكاليف الخاصة بتوزيع  المعامالت تسعيروسياسات الخدمات منها م يتقديتم 

 المجموعة. المقدمة داخل األسعار المستحقة عن الخدمات

 .لمنتجات المجموعة وخدماتها الرئيسية ألسواقا (د)

 المهامذلك يشمل و، الكيانات التابعة للمجموعة القيمة المضافة من قبلموضحًا  تحليل وظيفي (ه)

 .المتحملة المخاطرأكبر ، واستخدام واألصول األكثربها،  نوطالم

خالل السنة ات االستحواذ والتصفية خاصة بإعادة هيكلة األعمال وعمليال الصفقات ألهم وصف (و)

 المالية.

 تشمل ما يلي:، وغير الملموسة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات األصول 

تطوير األصول غير الملموسة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات  الستراتيجيةوصف عام  (أ)

البحث والتطوير الرئيسية وإدارة البحث  مراكز، بما في ذلك موقع كها واالنتفاع منهامالاو

 .والتطوير

مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ل ةتابعال اتانكيالملكها تالتي قائمة باألصول غير الملموسة  (ب)

 .همية ألغراض تسعير المعامالتاألذات 

ألصول غير الملموسة، بما في ذلك فيما يتعلق با أشخاص مرتبطيناالتفاقيات المبرمة بين قائمة  (ج)

 .توزيع التكلفةل وآليات متبعةمنح التراخيص  واتفاقيات البحثاتفاقيات خدمات 

 .لدى المجموعة فيما يتعلق بالبحث والتطوير واألصول غير الملموسة تسعير المعامالتسياسات  (د)

السنة  خالل األشخاص المرتبطينبين أو حق فيها  صول غير الملموسةمعلومات نقل ملكية األ (ه)

 كيانات والدول والمقابل ذو صلة.تحديد ال ، بما في ذلكالمالية
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والتي  ،مجموعة الشركات متعددة الجنسياتالكيانات التابعة لمعلومات عن األنشطة المالية بين  

 تشمل ما يلي:

 ممولونمع  صفقات التمويل المبرمة أهم فية تمويل المجموعة، بما في ذلكوصف عام لكي (أ)

 .مستقلون

رئيسية  بتأدية أعمال تمويل يقومون ذينالالجنسيات مجموعة الشركات متعددة أعضاء تحديد  (ب)

 .اإدارتهمقر و تأسيسها ودول للمجموعة

التمويل  عملياتمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بشأن لالخاصة  تسعير المعامالتسياسات  (ج)

 .األشخاص المرتبطينبين 

 :ة الجنسيات، وتشملبمجموعة الشركات متعدد الخاصة والضريبيةمعلومات عن األوضاع المالية  

السنة المالية المعنية المعدة القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات عن  (أ)

 .ضريبية أو غيرهاامية أو إدارية أو نظألغراض أو  المالي قراراإلراض ألغ

، الضريبية الجنسيات والهيئاتمجموعة الشركات متعددة  المبرمة بين لتسعيرا اتفاقياتقائمة ب (ب)

 .الدولاإليرادات فيما بين توزيع المتعلقة ب التفسيرية الضريبية والقرارات

 

 الملف المحلي :السابعة عشرالمادة  

معلومات مفصلة عن جميع يتضمن محلي يتعين على المكلف أن يحتفظ في جميع األوقات بملف  

طلب خطي من بناء على أو جزء منه  بالملف لهيئةاد يزوبت وأن يقوم، ه مع أشخاص مرتبطينمعامالت

 يتضمن الملف المحلي ما يلي:يجي أن و الهيئة،

 ما يلي:وتشمل  ،المكلفعن معلومات  

التنظيمي ووصف لألفراد الذين ُترفع إليهم تقارير إدارة المكلف وهيكله وصف لهيكل إدارة المكلف  (أ)

 .هؤالء األفرادالمقرات الرئيسية لوالدول التي تقع فيها 

قام  قد كان المكلف إذا فيما ، بما في ذلك بيانتهواستراتيجي المكلف ألعمالوصف تفصيلي  (ب)

كان قد تأثر من عمليات إعادة هيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو في  بالمشاركة

  الرئيسيين. على الكيان المحلي ومنافسيه المؤثرة هذه المعامالت مع شرح لجوانب ،هذه العمليات
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يتعلق فيما  اآلتيةضمن المعلومات تت على أن مرتبطينأشخاص بين  المعامالتأهم الوثائق الخاصة ب 

 التي يشارك فيها المكلف بشكل عام. األشخاص المرتبطينالمعامالت بين ب

خدمات معامالت توفير  -على سبيل المثال ال الحصر–شخاص المرتبطيناألبين وصف للمعامالت  (أ)

التنفيذ وضمانات حسن ع وشراء السلع وتقديم الخدمات والقروض والضمانات المالية التصني

 .فيه هذه المعامالتتجرى األصول غير الملموسة والسياق الذي  وتراخيص

 األشخاص المرتبطينالمعامالت بين مدفوعات واإليرادات داخل المجموعة لكل فئة من ال قيمة (ب)

عن المدفوعات واإليرادات  -على سبيل المثال ال الحصر–، وتشمل رك فيها المكلفالتي يشا

أو المستفيد  المكلف اي يقيم فيهتالدولة مقسمة حسب ال، والعوائد اإلتاواتوالخدمات و البضائع

 .األجنبي

 األشخاص المرتبطينالمعامالت بين المشاركين في كل فئة من  األشخاص المرتبطينهوية  (ج)

 .بينهموالعالقة 

 .داخل المجموعةلمعامالت  المبرمة من قبل المكلف االتفاقياتنسخ من جميع  (د)

فيما يتعلق بكل  ذو صلة األشخاص المرتبطينلمكلف والخاصة با الوظائفمقارنة تفصيلية وتحليل  (ه)

 .ان وجد السنوات السابقةمن غيرات أي ت األشخاص المرتبطين ومتضمنةالمعامالت بين  منفئة 

 .فئة المعاملة وأسباب اختيار تلك الطريقةل األكثر مناسبة المعامالتتسعير طريقة إشارة إلى  (و)

 .هوشرح أسباب اختيار -حيثما ينطبق- ختبارلاليتم اختياره الذي  المرتبطهوية الشخص  (ز)

 .تسعير المعامالتة قيطرتطبيق في  المعمول بهاملخص لالفتراضات  (ح)

 حيثما ينطبق.سنوات لعدة سباب إجراء تحليل ألشرح  (ط)

 باإلضافة  -إن وجدت- للمقارنةالقابلة  المستقلةقائمة ووصف للمعامالت )الداخلية أو الخارجية(  (ي)

المستقلة التي ُيستند إليها باألشخاص العالقة المعلومات الخاصة بالمؤشرات المالية ذات  الى

ومصدر لمقارنة البحث على المعلومات ا ليةبما في ذلك وصف آل المعامالت،تسعير في تحليل 

 .المعلومات

 لشخصا على نتائجمل التسوية عما إذا كان قد تم  مع تحديد التي تم اجراؤها )ان وجد(تسويات ال (ك)

 .هماأو كالالمماثلة  المستقلةأو المعامالت  المختبر
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عند  مبدأ السعر المحايدعلى أساس  صلةالالمعامالت ذات  استنتاج أنه تم تسعير وصف أسباب (ل)

 .المحددة المعامالتتسعير تطبيق طريقة 

 .تسعير المعامالت طريقةفي تطبيق  تند اليهاالمسلمعلومات المالية ا (م)

 الضريبية والقرارات التفسيرية التي ال تكون الهيئة طرفًا فيها القائمة لتسعيراتفاقيات انسخة من  (ن)

التي يشترك فيها أعضاء مجموعة  المعامالت بين األشخاص المرتبطين فيما يخص الصادرة

 الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف.

بما في ذلك على سبيل المثال ال  أنشطته،تحليل كامل وشامل للقطاع الذي يزاول فيه الشخص  

 الحصر:

 .المنافسينأكبر  (أ)

 (.SWOTتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ) (ب)

 قدرات الموردين. (ج)

 المشترين. قدرات (د)

 توافر البدائل.مدى  (ه)

 الحجم. (و)

 اتجاهات العرض والطلب. (ز)

  .الدخول للقطاعمتطلبات  (ح)

 أهم األسواق الدولية المستهدفة. (ط)

 الحصة السوقية.  (ي)

 .توصيلالطرق  (ك)

 ما يلي:والتي تتضمن المعلومات المالية  

تقديم القوائم  يتم، على أن القوائم المالية السنوية الموحدة للمكلف عن السنة المالية المعنية  (أ)

 .توافر القوائم المدققةفي حال عدم  القوائم المالية غير المدققة أو -إن وجدت- المالية المدققة

البيانات المالية المستخدمة في تطبيق طريقة العالقة بين التي توضح والتوزيع جداول المعلومات  (ب)

 .القوائم الماليةو تسعير المعامالت
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 البيانات. مصدرو ةلمقارنالمستخدمة في تحليل املخص جداول البيانات المالية ذات الصلة  (ج)

أيام من تاريخ الطلب  (7خالل )أو أي جزء منه المحلي على المكلف تزويد الهيئة بناء على طلبها بالملف  

 أيام. (7)تقل هذه المدة عن  ، على أالأو أي مدة أخرى تحددها الهيئة في طلبها

 

 

 التقرير الخاص بكل دولة :الثامنة عشرمادة ال

أن يقدم إلى الهيئة  شركات متعددة الجنسياتاللمجموعة  الكيان األميعتبر  الذيالشخص يجب على  

هذه في المنصوص عليها  المعلومات والمستنداتمتضمنا وكل سنة ضريبية عن دولة كل التقرير الخاص ب

 من هذه المادة.  دفي أو قبل التاريخ المنصوص عليه بالفقرة وذلك  الدليل التفصيليو التعليمات

األم للمجموعة الكيان  متعددة الجنسيات والذي ال يعتبر لتابع لمجموعة الشركاتالكيان ا يجب على 

 لتعليماتابما يتوافق مع أحكام هذه المتعددة الجنسيات أن يقدم إلى الهيئة التقرير الخاص بكل دولة 

وذلك  الذي يتبعه لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيةالسنة ال وذلك عن الدليل التفصيليو

 التالية:شروط الجميع تم استيفاء  إذاوذلك من هذه المادة،  دالفقرة التاريخ المحدد في  في موعد أقصاه

 في المملكة. مكلفشخص الكيان ن يكون أ 

 أحد الشروط التالية:عليه نطبق أن ت 

في كل دولة بتقديم تقرير  غير ملزممجموعة الشركات متعددة الجنسيات لاألم  يكون الكيان أن (أ)

 .دولة اقامته الضريبية

التفاقية  طرفاً مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لاألم كيان أن تكون دولة االقامة الضريبية لل (ب)

من هذه المادة وعدم   دفي الوقت المحدد في الفقرة فيها  تكون المملكة طرًفاقائمة دولية 

 دالمحدد في بالفقرة  في الوقت سارية فيها المملكة طرًفا تكون اتفاقية سلطة مختصة وجود

 .المادةمن هذه 

في طرفًا مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لاالم  كيانلل الضريبيةان تكون دولة االقامة  (ج)

 التلقائيالتبادل  كانت التزامات في حالوذلك مع المملكة  سارية سلطة مختصةتفاقية ا

فيما تلقائيًا الى المملكة دولة  كل عنالتقرير  الدولة بتقديم خفاقإفي حال أو  معلقةللمعلومات 

 في المملكة. لها تابعكيان  لديها التيمتعددة الجنسيات و الشركاتيخص مجموعة 
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المتعددة الجنسيات  شركاتنفس مجموعة الل تابعكيان  يعتبرفي المملكة مكلف  في حالة وجود أكثر من 

من  ب فقرةمن ال 2 الفرعية المنصوص عليها في الفقرةأو أكثر من الشروط ط شر نطبق عليهمي نوالذي

الخاص  تقريرالتقديم ل، يجوز لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات تعيين أحد هذه الكيانات هذه المادة

  د الفقرةالتاريخ المحدد في  أقصاهاخالل مدة وذلك  بالسنة الضريبية محل االقرارفيما يتعلق بكل دولة 

المكلفين اآلخرين في جميع نيابة عن مقدم التقرير عن كل دولة الهيئة بأن  إخطارمن هذه المادة مع 

 .متعددة الجنسياتالمجموعة  نفسل المملكة التابعين

 عشر اثنيتتجاوز ال خالل مدة و للصيغة التي تحددها الهيئة وفقاً  الخاصة لكل دولةير رلتقاا ديمتقيجب  

 لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. الضريبيةالسنة  نهاية بعدًا شهر (12)

 يتضمن التقرير الخاص بكل دولة ما يلي: يجب أن 

وضريبة الدخل الدخل القيمة اإلجمالية لإليرادات أو األرباح )أو الخسائر( قبل ضريبة معلومات عن  

وعدد الموظفين غير الموزعة واألرباح  المدفوعة وضريبة الدخل المستحقة ورأس المال المعلن

 اتعمل فيهدولة واألصول الملموسة بخالف النقدية أو ما يعادلها من النقد فيما يتعلق بكل 

 لمكلف.ا يتبعها يالت لشركات متعددة الجنسياتمجموعة ا

الضريبية مكان تأسيسهم واقامتهم و الشركات متعددة الجنسيات مجموعةل تابعتحديد كل كيان  

 .لرئيسيةاوانشطتهم 

الكيان األم للمجموعة  كلف الذي يكون كيان تابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسية غيرمعلى اليجب  

التابع  المبلغالكيان هوية  نهاية السنة الضريبية عنيوم بعد  120خالل مدة ال تتجاوز  اشعار الهيئة

تقديم اإلخطار يجب على المكلفين و. فيها التقرير الخاص بكل دولة الدولة التي يقوم بتقديموللمجموعة 

 الضريبية.السنة بعد نهاية  يوًما( 120) فترة ال تتجاوز خالل إلى الهيئة

مجموع إيراداتها  يزيدمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي  عضوًا فييكون يجب على الشخص الذي  

المادة مليار ريال سعودي تقديم التقرير الخاص بكل دولة واإلشعار المنصوص عليه في  3.2الموحدة عن 

 .هذه التعليمات منالثامنة عشر 

 .في هذه المادة ذكورةخطارات المواإل التقاريربالمتعلقة لصيغ والنماذج ا يدتحدبالهيئة  قومت 

 التي تحددها والصيغة لمادة إلى الهيئة باللغةالواردة في هذه ا خطاراتواإلالمستندات جميع  تقدم 

 .الهيئة
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 االستثناءات :التاسعة عشرالمادة 

المادة السادسة في  والمستندات المذكورةالوثائق ملزمين باالحتفاظ على  التالييناألشخاص ال يكون  

 :في هذه التعليمات خالف ذلك صراحةً  باستثناء ما ورد التعليماتمن هذه  والمادة السابعة عشر عشر

 .نبيعيياألشخاص الط 

 .الحجم صغيرةالمنشآت  

 الذين يكونوا أطرافاأو  مرتبطين معامالت بين أشخاصيجرون الذين ال  األشخاص غير الطبيعيين 

( 6,000,000) المبنية على مبدأ السعر المحايد تهاال تتجاوز قيم مرتبطينمعامالت بين أشخاص ل

 .شهر (12اثنا عشر )خالل  ريال سعودي

الوثائق وحفظ إعداد بتوجيه أي شخص  -بحسب تقديرها-للهيئة  جوزي، أعاله في هذه المادة خالف ما وردب 

( 30)ثالثين هذه الوثائق خالل  بتوفير ذلك الشخصومطالبة  مرتبطينالمعامالت بين األشخاص المتعلقة ب

 من الحاالت اآلتية: اً أيفي وذلك  طلب الهيئة خطيا لهامن تاريخ  ايوًم 

في مناطق  مقيمين أو متواجدين مع أشخاص تتم مرتبطينالالمعامالت بين األشخاص إذا كانت  

 .اقتصادية خاصة تقع في المملكة

اعفاءات او استثناءات  تنطبق عليهممع أشخاص  تتم مرتبطينالالمعامالت بين األشخاص إذا كانت  

 الزكوية في المملكة.  من االلتزامات الضريبية أو

من  الثالثة والستين مادةفقرة األولى من الالنصوص عليها في مالالحاالت  أحد أن الهيئة رأتإذا  

 .قد تحققت النظام

 .التعليماتمن هذه العاشر وفًقا للفصل  ةمقابل تسويةإذا قدم الشخص طلًبا ل 

 لمملكة.الدولية ل تزاماتلاالاستيفاء راض المطلوبة ضرورًيا ألغ الوثائقإذا كان حصول الهيئة على  
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 )الفصل التاسع( 

 ات المقابلةتسويال

 

 التسويات المقابلة في دول أخرى :العشرونالمادة 

أبرمت  في دولة متواجدمع شخص غير مقيم  مرتبطينبين أشخاص معاملة في المكلف  في حال مشاركة 

تسوية ح اأو اقتر بعملالمختصة في تلك الدولة  الهيئةوقامت ضريبية، المملكة اتفاقية دولية  امعه

وذلك فيما يتعلق بالمعاملة  السعر المحايدمبدأ إلى  استناًداغير المقيم  لذلك الشخصالضريبي  لوعاءل

 بما يلي:، تقوم الهيئة بين أشخاص مرتبطين

مع  تتوافق تسويةال أنتبين للهيئة وفي حال  ،مبدأ السعر المحايدمع التسوية  مالءمةدراسة مدى  

ء الضريبي للوعا ةمناسبال تسويةال اجراء الهيئةعلى ف، مةالسعر المحايد من حيث المبدأ والقي مبدأ

 .الضريبيزدواج اآلثار االقتصادية التي تترتب على اال للمكلف المقيم وذلك لتفادي

 التواصل الهيئةعلى ف مختصة،الجنبية األهيئة ال اأجرته التي تسويةال عدم مناسبةلهيئة ل تبينإذا  

العالقة ذات في االتفاقية الدولية جراءات المنصوص عليها إللوفقًا  المختصةاألجنبية الهيئة مع 

 .ىخراألدولة البين المملكة و

 

 المقابلة التسويةاجراء طلب  :والعشرون حاديةالالمادة 

 بإجراء همطلب الالزمة لدعمجميع المعلومات  يجب على الُمكلف تقديم طلب إلى الهيئة موضحا فيه

 .تسويةال القيام بإجراء لهيئةلكي يتسنى ل تسوية مقابلة

 

 رفض طلب اجراء التسوية المقابلة والعشرون: ثانيةالالمادة 

 :اآلتيةت المقابلة في أي من الحاالت سوياالت اجراء للهيئة رفض 

الهدف الرئيسي من اجراؤها هو  كان إذاصورية أو  وهمية أو -جزء منهاأو - المعاملة كانتإذا  

 .من النظام الثالثة والستينالفقرة )أ( من المادة أحكام  اتنطبق عليهبحيث  األعباء الضريبية تقليص

مطالبة المكلف  محل موضوعيخص ال المختصة فيمامن الجهة القضائية قرارًا نهائيًا  صدور حالفي  

 .للطعنولم يعد هذا القرار قاباًل 
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 من النظام ألغراض هذه المادة.الخامسة والستين المقررة بموجب المادة  أحكام التقادمتسري  

 

 شر(اع)الفصل ال

 إجراءات التدقيق

 

 إجراءات التدقيق :والعشرون ثالثةالالمادة 

من نظام ضريبة الثانية والستين في المادة المنصوص عليها  التدقيققواعد وإجراءات اتباع بالهيئة  تقوم

 عند التدقيق للمعامالت بين األشخاص المرتبطين. الدليل التفصيليالدخل والقواعد المنصوص عليها في 

 عشر(حادي )الفصل ال

 التعديل والتفسير

 

 األدلة االرشادية :والعشرونرابعة الالمادة 

 المعامالت.  رشادية لتسعيرإدلة أإصدار  -تقديرها حسب-للهيئة 

 

 تفسير التعليمات :والعشرون خامسةالالمادة 

 . تعليماتمع مواد هذه ال بما يتوافقالتنفيذية  النظام ولوائحهجميع مواد  يتم تفسير

 

 

 )الفصل الثالث عشر(

 األحكام الختامية

 

 أحكام عامة :والعشرونسادسة الالمادة 

 .لم تنص خالف ذلكما نشرهامن تاريخ نافذة  عدفي الجريدة الرسمية وت تسعير المعامالت لوائحُتنشر  
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 التعليماتهذه من الثامن كما هو منصوص عليه في الفصل  المتعلقة بحفظ الوثائق النصوص تسري  

بين على المعامالت  التعليماتهذه  تسري نصوص م، كما2018ديسمبر  31 من اعتباًراالنفاذ وتدخل حيز 

 .م2018ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في فيها طرفًا  المكلفيكون  التيو المرتبطيناألشخاص 

 مرتبطينالالمعامالت بين األشخاص تتعلق بالمتعلقة بحق الهيئة في طلب معلومات األحكام  تسري  

المعامالت بين المعلومات المتعلقة بجميع م ويكون للهيئة الحق في طلب 2018ديسمبر  31 اعتباًرا من

 عن تاريخ هذه المعامالت. النظر  بغض التعليماتتنطبق عليها هذه  والتي المرتبطيناألشخاص 


