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 األول()الفصل 

 التعريفات 

 

 التعريفات :األولىالمادة 

، ما أمام كل منهاالمعاني الموضحة  - التعليمات ههذوردت في  أينما –ُيقصد بالكلمات والعبارات اآلتية  

 خالف ذلك.النص سياق  لم 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 

أٌي 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.رة المادة الحادية عش" يكون له المعنى الوارد في نطاق السعر المحايد" 

 والدخل." ُيقصد بها الهيئة العامة للزكاة الهيئة" 

مجلس إدارة الهيئة العامة  قرارتسعير المعامالت الصادرة بموجب " ُيقصد بها تعليمات التعليمات" 

  م.31/01/2019هـ الموافق 25/05/1440وتاريخ  (19-1-6)رقم  للزكاة والدخل

قصد بها المعامالت القابلة للمقارنة " يُ المعامالت المماثلة" أو "المعامالت القابلة للمقارنة" 

 من هذه التعليمات. (المعامالت القابلة للمقارنة: الخامسةالمادة والمنصوص عليها في 

 :بهُيقصد " كيان تابع لمجموعة شركات متعددة الجنسية" 

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
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 المذكور في الفقرة ع لمجموعة الشركات متعددة الجنسياتمستقل تاب أي منشأة دائمة لكيان (ج)

أو يتوجب عليه  بإعداديقوم الكيان المستقل  )ب( أعاله في حال كان الفرعية )أ( أو الفقرة الفرعية

 الستيفاءقرار المالي أو اإلقرار الضريبي أو قوائم مالية مستقلة للمنشأة الدائمة ألغراض اإل عدادإ

  .الداخليةواجبات نظامية أو ألغراض الرقابة اإلدارية 

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

النهائي  األمالنقدية للكيان  والمصروفات والتدفقات وااللتزامات واإليراداتاألصول  تعرض فيها

 .موحدةقوائم مالية والكيانات التابعة من خالل 

لية بشكل أساسي زاول األعمال المصرفية والتمويي أي شــخص اعتباريبها ُيقصد " المنشآت المالية" 

تقوم بترخيص وتنظيم أعمال  والتي بدورها جهة حكومية مركزية أو أكثرمن قبل  ويخضع للرقابة

 عليها. في تلك الدولة واإلشرافالمنشآت المالية 

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

 قيمة بينكل ما له  سمية وتبادلالصورية واالالمعامالت تشمل و مشتركة، لسيطرةخاضعين 

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

من  ةالمادة الثامنة عشريتعين تقديمه بموجب الذي تقرير ال" يقصد به دولةالتقرير الخاص بكل " 

 .التعليماتهذه 

التبادل التلقائي للمعلومات التزامات ب هاتقيدأو عدم  الدول إهمال به " ُيقصدمستمرال اإلهمال"  

ألسباب ال همال اإلويكون  تكون المملكة طرفًا فيها ساريةاتفاقية سلطة مختصة مؤهلة بموجب 

بكل في تقديم التقارير الخاصة  بشكل مستمر الدول قاخفإ إلى أواالتفاقية،  تلكتتوافق مع شروط 

 .  المملكة في تابعة لها بشأن مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي لها كيانات ةدول

الوثائق الوثيقة أو مجموعة  بهُيقصد " بين أشخاص مرتبطين عامالتعن الم فصاحاإل نموذج" 

 .التعليماتهذه من  (اإلفصاحمحتوى نموذج  :الرابعة عشرالمادة  التي تطلبها الهيئة بموجب

. أو السيطرة عليها شخص آخرعمل قرارات توجيه على  ما شخص بها قدرةُيقصد  "السيطرة الفعالة" 

، مجتمعين أو منفردينشخص أو مجموعة أشخاص، سواء  أن لدىب فترض، يالتعليماتألغراض هذه و

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

 على سبيل المثال ال الحصر: من الحاالت التالية
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برام خر أو كان للشخص القدرة على إتنطوي على إدارة الشخص اآل كان الشخص يمارس أعماالً  إذا (أ)

 اآلخر.ة للشخص يخدمات إدار اتفاقية لتقديم

إذا كان الشخص اآلخر  أو مدير إدارة أعمال الشخص اآلخر بصفة ناظر القدرة على لشخصل كان إذا (ب)

 ه.هخرين وقفًا أو ما يشاباآل األشخاصأو 

 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.

، على ، بشكل مباشر أو غير مباشرلحصولا فعلي منقانوني أو  بشكليتمتع إذا كان هذا الشخص  (د)

 ( أو أكثر من أرباح الشخص اآلخر.% 50) ئةاخمسين بالم

 إلى الشخص اآلخر بشكل مباشر أو غير مباشر قروضاً ـ الماليةمنشآت باستثناء الـ  الشخصقدم إذا  (ه)

لقروض طويلة ا قيمةإجمالي  أو أكثر من (% 50) يمثل القروضالرصيد المتبقي لهذه  إجماليوكان 

في  كما هي موضحة غير الموزعةألرباح ا غير شاملس المال أر إلىجل باإلضافة جل وقصيرة األاأل

 محل اإلقرار. لسنة الضريبيةلالختامية القوائم المالية 

 ئةاوعشرين بالم ةخمس تغطيضمانات  أصدر أو منحـ منشآت الماليةباستثناء الـ  الشخص إذا كان (و)

الختامية كما هي موضحة في القوائم المالية  لشخص اآلخراقروض  قيمة أو أكثر من إجمالي (25٪)

  سنة الضريبية محل اإلقرار.لل

 خرالشخص اآلمعامالت  المطلقة لكل قيمةمجموع ال منأو أكثر  %( 50) ئةاخمسين بالم إذا كانت (ز)

ه تعتمد على معامالتاإلقرار  لسنة الضريبية محلالقوائم المالية الختامية لكما هي موضحة في 

  .هذا الشخص من

يملك بشكل مباشر أو غير مباشر خمسين بالمائة الذي شخص بال مرتبطينكان شخص أو أشخاص  إذا (ح)

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

 االعتباري.

أو  اآلخرلشخص ل نلوُموك   منفردين،سواء مجتمعين أو  ،مرتبطين أشخاصو أكان شخص إذا  (ط)

خدمات الأو  زيع أو أي عقد آخر مماثل لبيع البضائعبموجب وكالة حصرية أو اتفاقية تو ون لهمورد

ل وك  يعمل بتوجيه من الُم  اآلخرها وكان الشخص و االنتفاع بأالستخدام الممتلكات تراخيص الأو منح 

 .آخرمع شخص  ةمماثل اتبرام اتفاقية أو ترتيبإل من وك  منع طيلة فترة تعاقده مع الُم ويُ 
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عمال الشخص المقيم يعتمد على معامالته مع الشخص غير المقيم أو أكان جزء كبير من  إذا (ي)

ممنوحة له حصريًا،  ملموسةاألشخاص المرتبطين غير المقيمين، أو على حقوق في ممتلكات غير 

 .األشخاص المرتبطين غير المقيمين أوبل الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، من ق  سواًء 

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

 . حقائق وظروف الحالةوفقًا لخص اآلخر بأي طريقة الخاصة بأعمال الش

ذات  لتزاماتواال نشطةمعدة ألغراض تحديد األالالتحليل أو الدراسة  بهُيقصد " التحليل الوظيفي" 

المساهمة  أوواألصول المستخدمة بل أطراف المعاملة المتخذة من ق  قتصادية االهمية األ

 المتحملة من قبلهم. والمخاطر

الوثيقة أو مجموعة الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل  بهُيقصد " رشادياإلدليل ال" 

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

 .والتطبيق التفسير والتنفيذ –

الذين ليسوا  األشخاصو المرتبطيناألشخاص  األشخاص غيربهم  " ُيقصداألشخاص المستقلون" 

 .تحت إدارة مشتركة

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

 وتعديالته.

 من هذه التعليمات. المادة السابعة عشرقصد به الملف المشار إليه في " يُ الملف المحلي" 

 من هذه التعليمات. المادة السابعة عشرقصد به الملف المشار إليه في " يُ الرئيسالملف " 

 " ُيقصد بها:مجموعة الشركات متعددة الجنسيات" 

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

قامته نتيجة وجود منشأة إللضريبة في دولة غير دولة  التي ينتمي لها شخص خاضعلمجموعة ا (ب)

 دائمة له في تلك الدولة.

شخص الالشخص الطبيعي أو االعتباري، على أن يكون الشخص االعتباري هو به  " ُيقصدالشخص" 

المنشآت صفة الشخصية فعليًا أو بموجب نظام يمنحه ذلك، ويشمل ال يملك   الذي غير الطبيعي

 الدائمة.
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" ُ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)

 ء األشخاص االعتباريين حيث:٪( أو أكثر من هؤال50مباشر على خمسين بالمائة )

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

 أو حق الحصول عليها أو التصرف بها.

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

االنتفاع حق  حق امتالكها أوبأو  بصفة المالكأو دخلها أو رأس مالها أو حق التصرف بأي منها 

 بها أو الحصول عليها.

امتالك حقوق أو مصلحة نفعية  :موقوفة أصوالُيقصد بالسيطرة فيما يتعلق بالهيئات التي تدير  (3)

 في أرباحها أو أصولها.

، سواء مجتمعين أو منفردين، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطين ان لشخص أو ألشخاصذا كإ (ب)

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

 األشخاص االعتباريين بأي شكل من األشكال.

 األطرافبين ممثلين مفوضين للدول  اتفاقيةبها ُيقصد " اتفاقية السلطة المختصة المؤهلة" 

بين الدول األطراف في  تقضي بالتبادل التلقائي للتقارير الخاصة بكل دولةدولية اللالتفاقية 

 االتفاقية.

 تعاوناتفاقية التشمل تي تكون المملكة طرفًا فيها واالتفاقيات ال بهاُيقصد " االتفاقية الدولية" 

متعددة األطراف  تفاقياتالوا ثنائيةالضريبية التفاقيات االواإلداري المتبادل في المسائل الضريبية 

بين فيما تقضي بتبادل المعلومات الضريبية التي و واالتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية

 التبادل التلقائي للمعلومات. ذلك بما فيالسلطات الضريبية 

  "المرتبطين األشخاص" 

 :ماإفي حال كونه  آخر يعد الشخص الطبيعي مرتبط بشخص طبيعي (أ)

 له حتى الدرجة الرابعة.  للشخص أو قريباً  أو صهراً  زوجاً  (1)

 شركاء في شركة األشخاص. (2)
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 الشخص الطبيعي مرتبطًا بشخٍص اعتباري في أي من الحاالت اآلتية:يعد  (ب)

 مرتبطين أشخاص أومع شخص  أو منفرداً كان سواء -ويسيطر في شركة أشخاص  كان شريكاً  إذا (1)

 و رأسمالها، بشكل مباشر أوأكثر من حقوق دخلها و أأ٪( 50)خمسين بالمائة  على ما يمثل -به

 و شركات فرعية من أي نوع.أغير مباشر عن طريق شركة 

 -شخاص مرتبطين أو أو مع شخص أبمفرده كان سواء  -ويسيطر موال، أكان شريكا بشركة  إذا (2)

و قيمتها بشكل أمن حقوق التصويت  أكثرو أ %( 50) بالمائةعلى خمسين  الفقرةبه وفقا لهذه 

 و شركات فرعية من أي نوع.أو غير مباشر عن طريق شركة مباشر أ

بها  موال موقوفة ألغراض محددة، يكون الشخص الطبيعي مرتبطاً أبالنسبة للهيئات التي تدير  (3)

شخاص مرتبطين أو أو مع شخص أو يستطيع االستفادة منها سواء بمفرده أكان يستفيد  إذا

 لهذه المادة. به وفقاً 

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

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

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

 .مشتركة إلدارة أشخاص خاضعين كونهمحال في  (1)

مع أو  هبمفردله سيطرة على قرارات عمل شخص اعتباري يتمتع  إذا كان الشخص المسيطر أو (2)

 ص االعتباري اآلخر.على الشخ الفعالة به بالسيطرةشخص مرتبط 

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

 على الشخص االعتباري اآلخر.  الفعالةبالسيطرة الذي يتمتع شخص رتبط بالي

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" 

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

 يقصد بها السنة الضريبية بموجب النظام." السنة الضريبية" 
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االعتباري الذي ال تتجاوز قيمة معامالته مع أشخاص  الشخصها ُيقصد ب" صغيرة الالمنشأة " 

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

 شهًرا.

 ياتلمجموعة شركات متعددة الجنس ابعالكيان الته ُيقصد ب" نهائيةال مالكيان البديل للشركة األأ " 

لجهة الضريبية لى اإجموعة التابع لها المالخاص ب كل دولة تقديم تقريرب يقومل تم تعيينهالذي 

 أحد استيفاء عندوذلك  النهائية ماألُ الشركة  كيان نيابة عنالمختصة في دولة إقامته الضريبية 

 .تعليماتال هذه من المادة الثامنة عشرالشروط المنصوص عليها في 

في حال كان ألغراض تطبيق هذه التعليمات، و ،النظامبموجب  المكلف" ُيقصد به المكلف" 

ملزم بالعمل بموجب أي من أحكام هذه الشخص الذي ال ينطبق عليه تعريف المكلف وفقًا للنظام 

  .هذا الشخص يشملتعريف المكلف  فيعتبرالتعليمات، 

الخصائص أو  " ٌيقصد بهاشروط ذات صلة اقتصادية" أو "ذات الصلة اقتصاديا  " أو "الشروط" 

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

 عند تقييم المعاملة.

 ،بين طرفين أو أكثر تم االتفاق عليه عملأو اتفاق أو تفاهم أي ترتيب أو ها ُيقصد ب" المعاملة" 

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

– ، بما في ذلكالمرتبطين بين األشخاصتحديد األسعار للمعامالت ه ُيقصد ب" تسعير المعامالت" 

 غير الملموسة.الملموسة وواألصول  والتمويل والقروضسلع والخدمات لا تبادل  -بدون حصر

  المعامالت بين أطراف مرتبطين.  خارج أي معاملةها ُيقصد ب" المستقلة معاملةال" 

مجموعة في  العضوالكيان ه ُيقصد ب" لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات النهائياألم 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

كانت أسهمه مطروحة للتداول في السوق  إذاإعدادها  يتوجب عليهالضريبية، أو  إقامته دولةفي 

 ية.قامته الضريبإ دولةمالية في ال

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

 )أ( أعاله. الفقرةفي  المذكور
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طرق  :السابعةالمادة  وفقاً  المعامالت تسعير" يقصد بها أي طريقة المعامالت طريقة تسعير" 

 .التعليماتهذه من  (تسعير المعامالت المعتمدة

 أو المعنى واللوائح التنفيذيةفي النظام  المعنى المحددلها  المادة يكونأي عبارات أخرى لم ترد في هذه  

  .يرد لها تعريف إن لم  المتعارف عليه
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 )الفصل الثاني(

 نطاق التطبيق

 

 األشخاص الخاضعين للتعليمات  :الثانيةالمادة 

نظام ولوائحه بموجب ال يعتبر مكلف من كل على -مالم يرد خالف ذلك- تعليماتالهذه جميع أحكام ُتطبق 

 من هذه التعليمات على ةنة عشرالواردة في المادة الثامتنطبق االلتزامات وباإلضافة إلى ذلك التنفيذية، 

 القرار الوزاري رقمبالصادرة لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة االزكاة بموجب أحكام خاضعين لجباية األشخاص ال

 هـ.1/6/1438بتاريخ  (2082)

 

 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

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

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

 .المستقلين صة بمعامالت مقاربة لها والتي تتم بين األشخاصوالتعويضات الخا

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

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

 الضريبي للمنشأة الدائمة بموجب الفصل الخامس من النظام. من الوعاء

 

بين  المماثلة اختالف شروط المعامالت بين األشخاص المرتبطين عن شروط المعامالت: 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 

 .الضريبية التي ستقدم إلى الهيئة إقراراتهفي  اتتسويعن مثل هذه ال واإلقرارالمختلفة 
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معاملة مماثلة  أو عوائدشروط  تختلف عناألشخاص المرتبطين بين عوائد المعامالت شروط أو  كانت إذا 

 :اتخاذ أحد اإلجراءات التالية ، يجوز للهيئةالمستقلين األشخاص بين

من كان  الذي يرادلتتضمن اإلالضريبي  ئهموعابتعديل  شخص أو أكثر ذو صلة بالمعاملة توجيه 

 .مختلفةالشروط  تكن مل إذاهؤالء األشخاص  الممكن أن يتلقاه

عن  ما كان قد ينتج عكسلتاألشخاص المرتبطين  المعامالت بين أو عدم األخذ بنتائج إعادة توزيع 

 . مستقلينمماثلة بين أشخاص  معامالت

بين معامالت ال تما إذا كان تحديدتطبيق وتفسير هذه التعليمات والجهة المسؤولة عن تكون الهيئة  

 .هذه التعليمات كامحأل وفقاً  أو ال مبدأ السعر المحايد توافق معت أشخاص مرتبطين
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 )الفصل الثالث(

 القابلية للمقارنة

 

 المعامالت القابلة للمقارنة: الخامسةالمادة 

أو قابلة  المستقلةمعامالت لل مماثلة بين أشخاص مرتبطين ، تكون المعامالتالتعليماتهذه ألغراض  

 اآلتية:الحاالت حدى إفي للمقارنة بها 

طريقة الالمؤشر المالي الخاضع للفحص بموجب على  جوهرياً  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

إلى الحد الذي  العوامل التالية باالعتبارتؤخذ لبعضهم البعض،  مماثلة معاملتين أو أكثركانت  إذاما  لتحديد 

 :المعامالتب اقتصادية ذات صلة العوامل هذهتكون 

   المقدمة.الخدمات  وأالمنقولة  األصولخصائص  

 بل كل شخص بشأنق  من المتحملة والمخاطر  ،واألصول المستخدمة ،لتي تؤدىالوظائف ا 

 المعامالت، وتشمل:  

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

 .هاوما شابهلدعاية والنقل والتمويل واإلدارة، والتوزيع والتسويق وا

 ،ذات القيمة الملموسةالمصانع والمعدات واستخدام األصول غير  - بدون حصر–وتشمل  األصول (ب)

 تهااالفتراضي وقيم عمرهااألصول المستخدمة مثل  خصائصو، ها، وما شابهواألصول المالية

 والحماية المتوفرة لحقوق الملكية. هاالسوقية وموقع

مخاطر السوق ومخاطر الخسارة ذات الصلة باالستثمار في  -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.
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 .ة للمعامالتالشروط التعاقدي 

 .الظروف االقتصادية التي ُتجرى فيها المعامالت 

 لمعامالت.ا يتبعها أطرافالعمل التي  استراتيجيات 

 بالمعاملة. ذو صلةخر آاقتصادي  املأي ع 
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 )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 

 تسعير المعامالتطرق بين من  تسعير المعامالتلمالئمة ة األكثر قي، يتم تحديد الطرتعليماتهذه المن 

المعايير التالية في أخذ  يجبو، التعليماتهذه من المادة السابعة المنصوص عليها في والمعتمدة 

 : تسعير المعامالتل ناسبةمالطريقة األكثر ختيار االعتبار ال

 .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 

، ألغراض المقارنة بينهم المستقلة والمعامالت مرتبطينالشخاص األبين  المعامالتتشابه مدى  

 اتإلزالة الفروق يكون من الالزم إجراؤهاالتي قد  المقابلة موثوقية التسويات مدى بما في ذلك

 .المعامالت تلك بين

 

 طرق تسعير المعامالت المعتمدة :السابعةالمادة 

 :كالتالي هي التعليماتهذه من المادة السادسة المعتمدة 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 
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 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 

قابلة  مستقلةوصافي هامش الربح المتعلق بنفس األساس في معامالت  مرتبطينبين أشخاص 

 للمقارنة.

معاملة بين مشارك في  ذو عالقة ص لكل شخصيتخصال يتم من خاللها: األرباح تقسيمطريقة  

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

 مستقلة قابلة من معاملةعليها  الحصوليتوقع أو  عليها الشخص المستقليحصل  مرتبطين التي

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

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

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

 ،أفضلية في التطبيقأي الطرق المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة يكون ألي من  البشكل عام   

الدليل المالئمة في  تسعير المعامالتتحديد طريقة ب فيما يتعلقوضع ضوابط وصدار إبوللهيئة الحق 

 .اإلرشادي

 

 استخدام عدة طرق لتسعير المعامالت  :الثامنةالمادة 

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

 .السعر المحايدأساس 

الطريقة رأت الهيئة بأن وتسعير المعامالت ل المعتمدة طرقالإحدى المكلف باستخدام  في حال قام 

فيجب على  صلة المنصوص عليها في هذه التعليمات،الالشروط واألحكام ذات  المستخدمة تستوفي
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األشخاص بين المعامالت  كانت عوائد إذالتحديد ما  بل المكلفمن ق  مستخدمة الطريقة الب األخذالهيئة 

 األسعار المحايدة.نطاق  تقع في مرتبطينال

 

 المعتمدة لتسعير المعامالت استخدام طرق غير الطرق :التاسعةالمادة 

المادة في  عليها المنصوصالطرق المعتمدة  المعامالت غيرتسعير أخرى لتطبيق طريقة  للمكلفيجوز 

سعر  الطرق المعتمدة لتحديدمن  يأ تطبيق مناسبةت عدم اثبإ بءوعليه ع، التعليماتهذه من السابعة 

تستوفي الطريقة  وبشرط أن تكون تلك، مرتبطينبين أشخاص  لمعامالته يمكن االعتماد عليه محايد

 .من هذه التعليماتالمادة السادسة أحكام وشروط 

 

 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  المعامالت، وكان بين مشابهةأو  مماثلة

األشخاص المعامالت بين الجمع بين  في هذه الحالة فيجوز ،تحليلها بشكل منفصل فصلها أو ال يمكن

 .تسعير المعامالتتطبيق طرق إلجراء تحليل القابلية للمقارنة ألغراض  المرتبطين
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 )الفصل الخامس(

 السعر المحايدنطاق 

 

 تعريف نطاق السعر المحايد :الحادية عشرالمادة 

على أساس السعر مبنية مقبولة المالية المؤشرات الو رقاماألهو مجموعة من  نطاق السعر المحايد .أ

عن تطبيق  األرباح الناتجةاألسعار أو الهوامش أو حصص  -سبيل المثال ال الحصرعلى -بما فيها المحايد 

على عدد من  التعليماتمن هذه  الرابعالفصل  وفقًا ألحكاممالئمة األكثر  المعامالتتسعير طرق 

 مرتبطين بناءً األشخاص البين المعاملة مع  للمقارنة نسبًيا ةكل منها قابلكون وت، المستقلةالمعامالت 

 .التعليماتتحليل القابلية للمقارنة الذي تم إجراؤه بما يتوافق مع هذه  على

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

 .اإلرشاديفي الدليل 

 

 بل الهيئةالتسويات والتعديالت من ِق  :الثانية عشرالمادة 

المعامالت المجمعة وفًقا  مرتبطين أوأشخاص بين معاملة  علىتعديل أو تسوية يجوز للهيئة عمل  ال 

تلك مستمد من ال المؤشر الماليأن برأت الهيئة إذا من هذه التعليمات ألحكام المادة العاشرة 

الرابع لفصل حكام اوفًقا ألالمناسبة  تسعير المعامالتطريقة االستناد على ب الذي تم توثيقهو المعامالت

 ضمن نطاق السعر المحايد. يقع التعليماتمن هذه 

المرتبطين شخاص األبين المعاملة مستمد من المؤشر المالي ال إذا كانللهيئة تعديل المؤشر المالي يجوز  

المالي بشكل  أن يتم تعديل المؤشر على، نطاق السعر المحايديقع خارج  من المعامالت المجمعة أو

 .نطاق السعر المحايدضمن  قعيأن و قدر من الدقةخصائص الحالة وظروفها بأكبر  يعكس
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 )الفصل السادس( 

 مصادر المعلومات

 

 معلومات المعامالت القابلة للمقارنة :الثالثة عشرالمادة 

المعاملة  أو المعلومات المرتبطة بها ما لم تكنمعاملة قابلة للمقارنة استخدام أي  يحق للمكلفال  

 .إتاحتهاال يمكن  وأ هيئةلدى الالقابلة للمقارنة متاحة 

 للمقارنة على معامالت قابلة ستناداال ال يجوز للهيئة التعليمات،هذه ل وفقاً التسوية أو التعديل عند إجراء  

الوعاء ال يجوز تعديل و. له تاحتهاأو ال يمكن إ للمكلف ةتاحمكن لم ت ما بها المرتبطةمعلومات الأو 

 .لمكلفل متاحةغير  القابلة للمقارنةملة المعلومات المتعلقة بالمعالم تكن  في حالالضريبي 

 توفر معامالتفي حالة عدم  المكلفبل من ق   معامالت أجنبية قابلة للمقارنةيجوز للهيئة قبول استخدام   

أن  ،على طلبها لهيئة بناءً ل على المكلف عبء اإلثبات يكون، الحالة هذهفي و. مقارنةقابلة لل محلية

ويجب  ،التعليماتمن هذه الثالث الواردة في الفصل  تستوفي الشروطللمقارنة  القابلة األجنبية المعاملة

 األجنبية على نتائج المعامالت عوامل أخرىأي عن ختالفات الجغرافية واال عن تأثيرالفي االعتبار خذ ؤيأن 

 .بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، السعر والربحية للمقارنة،القابلة 

دليل الالشروط والقواعد والقيود المتعلقة باستخدام المعلومات في  تحديد حسب تقديرها يجوز للهيئة 

 .اإلرشادي
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 )الفصل السابع( 

 األشخاص المرتبطينالمعامالت بين اإلفصاح عن  نموذج

 

 اإلفصاحمحتوى نموذج  :الرابعة عشرالمادة 

بين المعامالت  معلومات اً متضمن اإلفصاح نموذج الضريبي اإلقرارمع  الهيئةإلى  أن يقدم المكلف على 

 :بما في ذلك ،األشخاص المرتبطين

بما ، مرتبطينبالمعامالت بين أشخاص  مرتبطين أو أشخاص ذو صلة أشخاصب المتعلقةمعلومات ال 

 قامتهم.دول تأسيسهم وإاألشخاص و في ذلك أسماء

 أو المكلف. لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات األعمال إعادة هيكلةمعلومات  

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

 .الملكية ةنسبو التأسيس واإلقامة ةودولاالسم 

ضريبة  بإقرارالخسارة كما هو مقدم أو صافي الربح  قيمةمصروفات وال اإليرادات وإجمالي إجمالي 

 .لإلقرارالضريبية  عن السنةالدخل 

 .وطبيعتها وأشخاص مرتبطينذو صلة بالمعامالت أشخاص نوع العالقة بين  معلومات عن 

 هم.المعامالت بينو األشخاص المرتبطينالخاصة بأو األنشطة التجارية عمال األطبيعة لوصف  

المدفوعات  والدخل وطبيعة وطبيعة اإليرادلمقابل ا قيمة إجماليالمعامالت، بما في ذلك  تفاصيل 

 .والنفقات

 .التعليماتهذه من الرابع لفصل حكام األ وفقاً  تسعير المعامالتل المتبعة طريقةال 

أو أي معاملة بدون مقابل أو  مرتبطينأشخاص بين  أبرم معاملةقد  كان إذاعما  فادة المكلفإ 

 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

 لمقايضاتلبما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة  .تفاصيل هذه المعامالتب

 .-ينطبقحيثما -، لمستلمأو المقابل ا
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من  )الفصل الثامن(وفقَا  تسعير المعامالتب المتعلقة وثائقالما إذا كان الشخص يحتفظ بعاإلقرار   

 والملف المحلي. الرئيسالملف  بما في ذلك، التعليماتهذه 

مائة وعشرون  إلى الهيئة خالل األشخاص المرتبطينالمعامالت بين اإلفصاح عن  نموذجيقدم المكلف  

 نموذجيجب أن تحدد الهيئة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتقديم و. الماليةالسنة  نهاية بعدمن  يوماً  (120)

 .اإلرشاديفي الدليل  األشخاص المرتبطينالمعامالت بين اإلفصاح عن 

رخص له بمزاولة المهنة مالقانوني المحاسب الشهادة من  على المكلف تقديملى ما سبق، إباإلضافة  

بدون  وتطبيقهاتسعير المعامالت ل المتبعةالمجموعة  سياسةبه يتم التقيد بأنفيها يصّرح  في المملكة

 لف في المملكة.فيما يتعلق بالمك إخفاق

آخر تحدده مشابه أو أي شكل قائمة استجواب على شكل  توجيه أسئلة إضافيةتقديرها جوز للهيئة وفقًا لي 

 .مرتبطينالشخاص األمعامالت بين الفي األطراف أو المشاركين لألشخاص  الهيئة
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 )الفصل الثامن(

 الوثائق

 

 التزامات عامة :الخامسة عشرالمادة 

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

 .تحقيق أهداف هذه التعليماتلتأدية مهامها التنظيمية و الزمة

يكون  المكلف الذيعلى  من هذه التعليمات، (االستثناءات :التاسعة عشرالمادة  بدون إخالل بما ورد في  

هذه المعامالت تتم على  أنالتي تثبت أن يحتفظ بالوثائق  مرتبطيناألشخاص المعاملة بين في  طرفاً 

 .السعر المحايدأساس 

قتصادية إلثبات أن شروط تتضمن معلومات وتحليالت االتي  كافيةالوثائق الب االحتفاظ على المكلف 

من قبل  مراجعةلل الوثائق متاحة تلك تكونويجب أن  مبدأ السعر المحايدلتتم وفق  بينيةال معامالتها

 الهيئة عند الطلب.

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

 .يوًما من تاريخ الطلب( 30) عن ثالثون ال تقل المدةعلى أ المدة التي تحددها الهيئة،

 

 الرئيسالملف  :السادسة عشرالمادة 

تسعير المعلومات الخاصة باألعمال العالمية وسياسات  يتضمنالمكلف االحتفاظ بملف رئيس على  

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

 :اآلتيةالمعلومات  الرئيسالملف  ن يتضمنأيجب و ،للهيئة بناًء على طلبها

ملكية الكيانات التابعة يوضح الذي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات الهيكل التنظيمي  

 .لهاوالموقع الجغرافي  للمجموعة

 يشمل ما يلي: عمال مجموعة الشركات متعددة الجنسياتألوصف  

 .أرباح األعمالتأثير على الذات  العوامل (أ)
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ها المجموعة من حيث حجم تقدم التي خدماتوالمنتجات الألهم  اتلسلسلة التوريدوصف  (ب)

مبيعات  من (٪5) مائةخمسة بال أكثر من ة إلى أي منتجات وخدمات أخرى تمثلباإلضافالمبيعات، 

 .المجموعة

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

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

وتحديد خدمات التكاليف الخاصة بتوزيع  المعامالت تسعيروسياسات الخدمات منها م يتقديتم 

 المجموعة. المقدمة داخل األسعار المستحقة عن الخدمات

 .لمنتجات المجموعة وخدماتها ةالرئيس ألسواقا (د)

 المهامذلك يشمل و، الكيانات التابعة للمجموعة بلالقيمة المضافة من ق   يوضح تحليل وظيفي (ه)

 .المتحملة المخاطرأكبر ، واً استخدام واألصول األكثربها،  نوطالم

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

 .الضريبية

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

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

 .ة وإدارة البحث والتطويرالرئيسالبحث والتطوير  مراكز، بما في ذلك موقع واالنتفاع منها وأمالكها

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

هذه مع تحديد هوية المالك القانوني والمالك الفعلي ل همية ألغراض تسعير المعامالتاألذات 

 .األصول

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

 .توزيع التكلفةل واآلليات المتبعةمنح التراخيص  واتفاقيات البحثاتفاقيات خدمات 

 .الملموسةلدى المجموعة فيما يتعلق بالبحث والتطوير واألصول غير  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 ذلكالضريبية

والتي  ،مجموعة الشركات متعددة الجنسياتالكيانات التابعة لمعلومات عن األنشطة المالية بين  

 تشمل ما يلي:
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ممولين مع  صفقات التمويل المبرمة أهم فية تمويل المجموعة، بما في ذلكعام لكيوصف  (أ)

 .مستقلين

رئيسة  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  

محل اإلقرار  الضريبيةالسنة القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات عن  (أ)

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

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

 .الدولاإليرادات فيما بين توزيع المتعلقة ب التفسيرية الضريبية والقرارات

بناء على طلب من الهيئة خالل المدة التي تحددها الهيئة،  أو جزء منه الرئيسبالملف يجب تزويد الهيئة  

 الطلب.( يوًما من تاريخ 30ن )يتقل المدة عن ثالث أالعلى 

 

 الملف المحلي :السابعة عشرالمادة  

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

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

 يتضمن الملف المحلي ما يلي:أن ويجب  الهيئة،

 ما يلي:وتشمل  ،المكلف معلومات 

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

 .هؤالء األفرادة لالرئيسالمقرات والدول التي تقع فيها 

أو عمليات  هيكلةالعمليات إعادة ب ، بما في ذلك بيانتهواستراتيجي المكلف ألعمالوصف تفصيلي  (ب)

السنة  خاللالمكلف أو تأثر بها شارك فيها  التيو فيها أو نقل حق نقل ملكية أصول غير ملموسة

على الكيان المحلي  المؤثرة هذه المعامالت مع شرح جوانب ،تسابقهاالتي السنة والضريبية الحالية 

  ين.الرئيس ومنافسيه
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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  -سبيل المثال ال الحصرعلى –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

 شخاص المرتبطيناألالمعامالت 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)

 .بينهم فيما والعالقة

 .داخل المجموعةلمعامالت ل بل المكلفالمبرمة من ق   نسخ من جميع االتفاقيات (د)

فيما يتعلق  صلةال ويذ األشخاص المرتبطينلمكلف والخاصة با الوظائفمقارنة تفصيلية وتحليل  (ه)

ن إ السنوات السابقةمن غيرات أي ت األشخاص المرتبطين ومتضمنةالمعامالت بين  منبكل فئة 

 .وجد

 .فئة المعاملة وأسباب اختيار تلك الطريقةل األكثر مناسبة تسعير المعامالتطريقة 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  لىإ

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

 .المعلومات

 لشخصا على نتائجمل التسوية عما إذا كان قد تم  تحديدو ،(توجد إن) إجراؤهاالتي تم تسويات ال (ك)

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

 .المحددة تسعير المعامالتطريقة 

 .تسعير المعامالت طريقةفي تطبيق  ليهاإتند المسلمعلومات المالية ا (م)

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

 .واألشخاص المرتبطينالمكلف المعامالت بين  فيما يخص الصادرة

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)

 قدرات المشترين. (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  ، على أن يتمالمعنية الضريبيةالقوائم المالية السنوية الموحدة للمكلف عن السنة   (أ)

 .توافر القوائم المدققةفي حال عدم  القوائم المالية غير المدققة أو -وجدتإن - 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)

خالل المدة التي تحددها منه  المطلوب أو الجزءالمحلي على المكلف تزويد الهيئة بناء على طلبها بالملف  

 .من تاريخ الطلبيوم  (30) ثالثينالهيئة على أال تقل المدة عن 

 

 التقرير الخاص بكل دولة :الثامنة عشرالمادة 

لمجموعة  ن وجد(إ) النهائيةم و الكيان البديل للشركة األأ النهائي الكيان األميعتبر  الذيالشخص يجب على  

 متضمناً كل سنة ضريبية، عن دولة كل التقرير الخاص بأن يقدم إلى الهيئة  شركات متعددة الجنسياتال

 في موعد أقصاهوذلك  اإلرشاديالدليل و التعليماتهذه في المنصوص عليها  المعلومات والمستندات

 من هذه المادة.  (د)التاريخ المنصوص عليه بالفقرة 

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

أن يقدم إلى الهيئة للمجموعة،  النهائيةأو الكيان البديل للشركة األم  المتعددة الجنسياتللمجموعة 

 ضريبيةالسنة ال عن ياإلرشادالدليل و التعليماتبما يتوافق مع أحكام هذه التقرير الخاص بكل دولة 

 (دالفقرة التاريخ المحدد في  في موعد أقصاهوذلك التي يتبعها  لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات

 التالية:شروط الجميع استيفاء  في حالوذلك من هذه المادة، 

 .أو شخص خاضع للزكاة فيها إن لم يكن مكلف في المملكة مكلف الكيانن يكون أ 

 أحد الشروط التالية: نطبقأن ت 

األم و الكيان البديل للشركة أ لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات النهائياألم  يكون الكيان ال (أ)

 .الضريبية إقامتهدولة في كل دولة بتقديم تقرير  مملزَ  للمجموعة النهائية

م و الكيان البديل للشركة األألمجموعة الشركات متعددة الجنسيات  النهائي األمكيان لاكون يأن  (ب)

في سارية دولية اتفاقية في تكون طرفًا  في دولةألغراض الضريبة مقيمًا  للمجموعة النهائية

 مؤهلة اتفاقية سلطة مختصة ال تكون طرفًا فيمن هذه المادة و  (د)المحدد في الفقرة  الموعد

 .المادةمن هذه  (دالمحدد في بالفقرة  الموعدفي  ساريةتكون المملكة طرفًا فيها 

م و الكيان البديل للشركة األأ لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات النهائيم األ كيانلاكون ين أ (ج)

 مؤهلة سلطة مختصةتفاقية افي  طرفاً تكون مقيم ألغراض الضريبة في دولة للمجموعة  النهائية

 أوفيها معلق أو كان التطبيق لتبادل التلقائي للمعلومات ا قتطبيب وال تقوممع المملكة  سارية
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فيما يخص مجموعة تلقائيًا المملكة  إلىدولة  كلل الخاصالتقرير  تقديمبالمستمر  هاهمالإفي حال 

 في المملكة. لها تابعكيان  لديها التيمتعددة الجنسيات و الشركات

 نوالذيالمتعددة الجنسيات  شركاتنفس مجموعة الل تابعفي المملكة مكلف  أكثر منفي حالة وجود  

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

الخاص بكل  تقريرالتقديم لالكيانات تلك ، يجوز لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات تعيين أحد المادة

من   (د) الفقرةالتاريخ المحدد في  أقصاهاخالل مدة وذلك  قراربالسنة الضريبية محل اإلفيما يتعلق دولة 

  المكلفين اآلخرين التابعين كافةنيابة عن مقدم كل دولة ب الخاصالتقرير الهيئة بأن  إخطارهذه المادة مع 

 .متعددة الجنسياتمجموعة ذات الل

 عشر ثنياالتتجاوز ال خالل مدة و للصيغة التي تحددها الهيئة وفقاً  كل دولةالخاصة ل تقديم التقاريريجب  

 لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. الضريبيةلسنة ل التاليةشهرًا  (12)

 عن محتواها في الدليل اإلرشادي. والمعلومات والتفاصيل  ةيتم تحديد نماذج التقارير الخاصة بكل دول 

 والكيان النهائي الكيان األمبما في ذلك تابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسية  مكلفكل على يجب  

 (120) مائة وعشرون خالل مدة ال تتجاوز الهيئة بإشعار أن يقوم للمجموعة النهائيةم البديل للشركة األ

التقرير  يقوم بتقديمالدولة التي والتابع للمجموعة  المبلغالكيان هوية  نهاية السنة الضريبية عنمن  ماً يو

  بهاالخاص 

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

وفقًا لقوائمها المالية ومائتا مليون ريال سعودي  اتثالثة مليار (3,200,000,000) على الموحدة

للهيئة التقرير الخاص بكل دولة  بتقديمأن يقوم  لإلقرارضريبية التي تسبق السنة الالموحدة للسنة الضريبية 

 .هذه التعليمات منالمادة الثامنة عشر واإلشعار المنصوص عليه في 

 .في هذه المادة ذكورةالمواإلشعارات  التقاريرالمتعلقة بلصيغ والنماذج ا يدتحدبالهيئة  قومت 

التي  والصيغة لمادة إلى الهيئة باللغةفي هذه ا منصوص عليهاالشعارات واإلالمستندات جميع  تقدم 

 .الهيئة تحددها

 

 االستثناءات :التاسعة عشرالمادة 

 رةالمادة السادسة عشفي  والمستندات المذكورةالوثائق بمين باالحتفاظ ملزَ  التالييناألشخاص ال يكون  

 :في هذه التعليمات خالف ذلك صراحةً  باستثناء ما ورد التعليماتمن هذه  رةوالمادة السابعة عش
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 .نبيعيياألشخاص الط 

 .صغيرةالالمنشآت  

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

المدة التي  الوثائق خالل تلك بتوفير ذلك الشخصومطالبة  مرتبطينالمعامالت بين األشخاص المتعلقة ب

من الحاالت  أٍي في وذلك  طلب الهيئة لهامن تاريخ  ايوًم ثالثين ( 30) على أال تقل عن الهيئة تحددها

 اآلتية:

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

 .اقتصادية خاصة تقع في المملكة

من صراحة ئهم أو استثنا إعفائهمتم مع أشخاص  تتم مرتبطينالالمعامالت بين األشخاص إذا كانت  

 الزكوي في المملكة.  الضريبي أواإلقرار التزامات 

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

 .قد تحققت النظام

 .التعليماتمن هذه العاشر للفصل  وفقاً  ةمقابل تسويةجراء تعديل أو إل إذا قدم الشخص طلباً  

 لمملكة.الدولية ل تزاماتلاالستيفاء ال المطلوبة ضرورياً  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  مشاركةفي حال  

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

وذلك فيما يتعلق بالمعاملة  السعر المحايدمبدأ إلى  استناداً غير المقيم  لذلك الشخصالضريبي  لوعاءل

 ، تقوم الهيئة بما يلي:بين أشخاص مرتبطين

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

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

 .الضريبيزدواج اآلثار االقتصادية التي تترتب على اال المقيم وذلك لتفاديللمكلف 

 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 الالمملكة وبين 

 

 المقابلة التسوية إجراءطلب  :والعشرون الحاديةالمادة 

تسوية  بإجراء هطلب الالزمة لدعمجميع المعلومات  فيه حاً يجب على الُمكلف تقديم طلب إلى الهيئة موض  

 .تسويةال القيام بإجراء لهيئةلكي يتسنى ل مقابلة

 

 التسوية المقابلة إجراءرفض طلب  والعشرون: الثانيةالمادة 

 :اآلتيةمن الحاالت  ت المقابلة في أٍي سوياالت جراءإ للهيئة رفض جوزي 

 هو تقليص إجرائهامن  الرئيسالهدف  كان إذاصورية أو  وهمية أو -جزء منهاأو - المعاملة كانتإذا  

 .من النظام والستينالثالثة الفقرة )أ( من المادة أحكام  اتنطبق عليهبحيث  األعباء الضريبية
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مطالبة المكلف  محل موضوعيخص ال المختصة فيمامن الجهة القضائية  قرار نهائي صدور حالفي  

 .للطعنولم يعد هذا القرار قاباًل 

 من النظام ألغراض هذه المادة.الخامسة والستين المقررة بموجب المادة  أحكام التقادمتسري  
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 شر(اع)الفصل ال

 إجراءات التدقيق

 

 إجراءات التدقيق :والعشرون الثالثةالمادة 

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

بين األشخاص لمعامالت على اعند التدقيق  اإلرشاديالدليل الدخل والقواعد المنصوص عليها في 

 المرتبطين.
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 عشر()الفصل الحادي  

 التعديل والتفسير

 

 اإلرشاديةاألدلة  :والعشرونالرابعة المادة 

 .المعامالت رشادية لتسعيراإلدلة األإصدار بموافقة من المحافظ يجوز 

 

 تفسير التعليمات :والعشرون الخامسةالمادة 

 . تعليماتمع مواد هذه ال بما يتوافقالتنفيذية  النظام ولوائحهجميع مواد  يتم تفسير
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 عشر(الثاني )الفصل 

 األحكام الختامية

 

 أحكام عامة :السادسة والعشرونالمادة 

بما ال يخل وذلك  نشرهامن تاريخ نافذة  عدفي الجريدة الرسمية وتُ  تسعير المعامالتتعليمات ُتنشر 

 .النظامب

 

 

 

 

 

 


