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في الرابع من یولیو، أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك مسودة  تعلیمات تسعیر 
المعامالت بغرض استطالع اراء العموم وتحتوي المسودة على التعدیالت المقترحة على 

تعلیمات تسعیر المعامالت في المملكة العربیة السعودیة.

الموعد النھائي إلضافة التعلیقات على  مسودة استطالع مرئیات العموم ھو 30 یولیو 2022. 
تھدف التغییرات المقترحة الى وضع دافعي الزكاة تحت نطاق أحكام تسعیر المعامالت. یلخص 
الجدول التالي التعدیالت المقترحة والعواقب المحتملة على المكلفین في المملكة العربیة السعودیة.

نظرة عامة
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آثار التعدیل المراجعات المقترحة على تعلیمات تسعیر المعامالت بالمملكة (التغییرات 
مكتوبة بخٍط عریض)

البیان

في ظل المراجعات 
المقترحة، سیتم إضافة دافعي 

الزكاة المشاركین في 
 معامالت مع شركات مرتبطة 

تحت إطار تطبیق تعلیمات 
تسعیر المعامالت. یعتبر ھذا 
تغییرا كبیرا على النصوص 

الحالیة، حیث ان دافعي 
الزكاة بنسبة 100% ال 

یخضعون لتعلیمات تسعیر 
المعامالت، باستثناء االلتزام 

بتقدیم التقریر الخاص بكل 
دولة. وبالتالي، سیكون على 

دافعي الزكاة التأكد من 
تطبیق مبدأ السعر المحاید في 
اطار معامالتھم مع الشركات 
المرتبطة والوفاء بااللتزامات 
ومتطلبات المستندات السنویة 

بحد مادي أدنى بمبلغ 6 
ملیون لایر سعودي.

تطبق جمیع أحكام ھذه التعلیمات – مالم یرد خالف ذلك – على كل من یعتبر مكلف 
بموجب النظام ولوائحھ التنفیذیة أو الئحة جبایة الزكاة أو كالھما – حسب الحال.

تسري التعلیمات أیًضا على دافعي 
الزكاة

اقترحت الھیئة التغییرات التالیة فیما یخص تطبیق التعلیمات على الكیانات المكلفة 
بالزكاة: 

(1) المكلف: یقصد بھ المكلف بموجب النظام أو الئحة جبایة الزكاة (المواد 1 و2 
و3).

(2) ألغراض ضریبة الدخل والزكاة، یجب أن تكون أحكام وشروط المعامالت بین 
األشخاص المرتبطین مشابھة ألحكام وشروط المعامالت القابلة للمقارنة التي تتم بین 

األشخاص المستقلین. (المادة 3)
(3) في حال التشابھ بین شروط المعامالت بین األشخاص المرتبطین وتلك المتعلقة 

بالمعامالت بین األشخاص المستقلین، یتم إجراء التسویات على الوعاء الضریبي أو 
وعاء الزكاة (المادة 4)

(4) ال یجوز تعدیل الوعاء الضریبي أو الزكوي في حال لم تكن المعلومات المتعلقة 
بالمعاملة القابلة للمقارنة متاحة للمكلف. (المادة 13) 

(5) على المكلف أن یقدم إلى الھیئة نموذج إفصاح للعام الضریبي/الزكوي مع اإلقرار 
وفي نفس العام الضریبي/الزكوي لذلك اإلقرار (المادة 14) وإدراج تفاصیل في الملف 

الرئیسي للعام الضریبي/الزكوي (المادة 16)
(6) تقدیم بیان في حال شارك المكلف في إعادة ھیكلة أو عملیات نقل ملكیة أصول غیر 
ملموسة أو تأثر بھا خالل السنة الضریبیة/الزكویة الحالیة والسنة التي تسبقھا مباشرًة. 

(المادة 17) 
(7) تقدیم القوائم المالیة السنویة للمكلف عن السنة الضریبیة/الزكویة المعنیة. 

(6) تقدیم بیان في حال شارك المكلف في إعادة ھیكلة أو عملیات نقل ملكیة أصول غیر 
ملموسة أو تأثر بھا خالل السنة الضریبیة/الزكویة الحالیة والسنة التي تسبقھا مباشرًة. 

(المادة 17) 
(7) تقدیم القوائم المالیة السنویة للمكلف عن السنة الضریبیة/الزكویة المعنیة. 

التغییرات المقترحة األخرى فیما 
یتعلق بتطبیق تعلیمات تسعیر 

المعامالت على دافعي الزكاة

یتحمل دافعي الزكاة عبء 
تقدیم البّینة إلثبات تطبیق 

طریقة مقبولة وفًقا إ للمادتین 
6 و9.

"طریقة تسعیر المعامالت": یقصد بھا أي طریقة متبعة لتسعیر المعامالت سواء كانت 
من الطرق المعتمدة لتسعیر المعامالت أو أي طریقة أخرى مستخدمة وفًقا ألحكام 

المادة التاسعة والمادة السادسة من ھذه التعلیمات.

طریقة تسعیر المعامالت

من المقترح تعزیز مستوى 
المعلومات المقدمة في نموذج 

اإلفصاح، حیث یلزم على 
المكلف إعداد تفاصیل 

إضافیة (األصول والدیون 
والدفعات المقدمة والمبالغ 
جائزة الحسم من الوعاء 

الزكوي) قبل الموعد لنھائي 
لاللتزام لیتم تقدیمھا في ھذا 

النموذج.

4. إجمالي اإلیرادات وإجمالي المصروفات وقیمة صافي الربح أو الخسارة واألصول 
وإجمالي األموال والدفعات المقدمة والدیون ومكونات الوعاء الزكوي األخرى وإجمالي 
المبالغ جائزة الحسم من الوعاء الزكوي عن السنة الضریبیة/الزكویة محل اإلقرار كما 

ھي موضحة في اإلقرار المقدم عن تلك السنة الضریبیة/الزكویة.

محتوى نموذج اإلفصاح (المادة 14)
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ال یكون للمكلفین أیة 
 إعفاءات من االحتفاظ 

بمستندات تسعیر المعامالت 
إذا اعتبرت الھیئة أن أيٍ من 

المعامالت وھمیة أو ان 
الھدف الرئیسي منھا ھو 
اساءة استعمال األنظمة 

لتجنب الضرائب.

أ. باستثناء ما یرد صراحًة في ھذه التعلیمات خالف ذلك، ال یكون األشخاص التالیین 
ُملزمین باالحتفاظ بالوثائق والمستندات المذكورة في المادة السادسة عشر والمادة 

السابعة عشر من ھذه التعلیمات:
1. األشخاص الطبیعیین غیر المؤسسات.

ب.3. إذا رأت الھیئة أن المعاملة – أو جزء منھا – وھمیة أو صوریة أو أن الھدف 
الرئیسي منھا ھو تقلیص األعباء الضریبیة أو الزكویة أو تغییر األثر الضریبي أو 

الزكوي الذي سیترتب على المعاملة أو إذا لم یعكس شكل المعاملة جوھرھا 
وطبیعتھا. 

استثناءات االحتفاظ بالمستندات 
(المادة 19)

اقترحت الھیئة أن یتم تحدید 
المصروفات القابلة 

لالستقطاع ألي منشأة دائمة 
على أساس القوانین واللوائح 

واالتفاقیات المعنیة. وفي 
ظل النصوص الحالیة، تحدد 

ھذه المصروفات وفًقا 
للفصل الخامس من القانون. 

اقترحت الھیئة ان توضح انھ 
یمكن اإلشارة أیًضا إلى 

القوانین المعنیة واتفاقیات 
تجنب االزدواج الضریبي 

لتحدید تلك المصاریف.

ج. یتم احساب الوعاء الضریبي أو الزكوي -إن وجد- للمنشأة الدائمة في المملكة وفًقا 
لمبدأ السعر المحاید، مع مراعاة أحكام االتفاقیات الدولیة ذات الصلة التي تكون المملكة 
طرًفا فیھا، وُتحدد المصروفات التي یتم استقطاعھا من الوعاء الضریبي أو الزكوي 

للمنشأة الدائمة بموجب األنظمة واللوائح واالتفاقیات الدولیة ذات العالقة.

المنشأة الدائمة (المادة 3)

تسري أحكام التقادم في ظل 
التعلیمات المعدلة وفًقا 

ألحكام التقادم في المواد 21 
و22 و23 لدافعي الزكاة.

أ. یجوز للھیئة رفض إجراء التسویات المقابلة في أي من الحالت التالیة:
1. إذا كانت المعاملة -أو جزء منھا- وھمیة أو صوریة أو أن الھدف الرئیسي منھا ھو 
تقلیص األعباء الضریبیة أو الزكویة أو تغییر األثر الضریبي أو الزكوي الذي سیترتب 

على المعاملة أو إذا لم یعكس شكل المعاملة جوھرھا وطبیعتھا.
ب. تسري أحكام التقادم المقررة بموجب المادة الخامسة والستین من النظام بالنسبة 

للمكلف الخاضع للضریبة والمواد الحادیة والعشرون والثانیة والعشرون والثالثة 
والعشرون من الئحة جبایة الزكاة بالنسبة للمكلف الخاضع لالئحة جبایة الزكاة.

التسویة المقابلة (المادة 22)

یتطلب من دافعي الزكاة 
ھیكلة تعامالتھم مع 

الشركات المرتبطة وفًقا إلى 
مبدأ السعر المحاید القائم 

والساري حالیاً على المكلفین 
بضریبة الدخل.

"مبدأ السعر المحاید": في حال اختالف شروط وأحكام المعامالت التجاریة والمالیة 
التي تتم بین أشخاص مرتبطین عن شروط وأحكام المعامالت التجاریة والمالیة التي 

تتم بین أشخاص مستقلین، فإنھ یتم احتساب األرباح غیر المحققة والتي كان من الممكن 
أن یحققھا أي من األشخاص المرتبطین لوال تلك الشروط واألحكام ضمن أرباح ھؤالء 

األشخاص.

مبدأ السعر المحاید

ستقع أي تعدیالت أخرى في 
تعلیمات تسعیر المعامالت 

بالمملكة ضمن مصطلح 
"التعلیمات".

"التعلیمات": یقصد بھا تعلیمات تسعیر المعامالت الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة 
الھیئة العامة للزكاة والدخل رقم (19-1-6) وتاریخ 25/5/1440ھـ الموافق 

31/1/2019ھـ، وما یطرأ علیھا من تعدیالت.

تعریف التعلیمات

تم تعدیل مصطلح "مجموعة الشركات المتعددة الجنسیات"  لیكون "المجموعة المتعددة 
الجنسیات".

مجموعة الشركات المتعددة 
الجنسیات
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"الئحة جبایة الزكاة": یقصد بھا الالئحة التنفیذیة لجبایة الزكاة الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم 2216 وتاریخ 7/7/1440ھـ وأي تعدیالت تطرأ علیھا.

"اإلقرار": یقصد بھ اإلقرار الضریبي بالنسبة لألشخاص المعنیین بالتزامات اإلقرار 
ألغراض الضریبة بموجب النظام واإلقرار الزكوي بالنسبة لألشخاص المعنیین 

بالتزامات اإلقرار ألغراض الزكاة بموجب الئحة جبایة الزكاة.
"المجموعة": یقصد بھا شخصین أو أكثر من األشخاص المرتبطین الذین یكونون 
ملزمین بإعداد قوائم مالیة موحدة وفًقا للمعاییر المحاسبیة ذات العالقة أو سیكونون 
ملزمین بإعداد قوائم مالیة موحدة في حال كان أحد ھؤالء األشخاص كیان مدرج 

أسھمھ في السوق المالیة.

إضافة تعریفات جدیدة

یتطلب من دافعي الزكاة 
ھیكلة معامالتھم مع 

الشركات المرتبطة وفًقا إلى 
مبدأ السعر المحاید القائم 

والساري حالیاً على المكلفین 
بضریبة الدخل.

"مبدأ السعر المحاید": في حال اختالف شروط وأحكام المعامالت التجاریة والمالیة 
التي تتم بین أشخاص مرتبطین عن شروط وأحكام المعامالت التجاریة والمالیة التي 

تتم بین أشخاص مستقلین، فإنھ یتم احتساب األرباح غیر المحققة والتي كان من الممكن 
أن یحققھا أي من األشخاص المرتبطین لوال تلك الشروط واألحكام ضمن أرباح ھؤالء 

األشخاص.

مبدأ السعر المحاید



تواصل معنا
لمزید من النقاش حول تأثیر التعدیالت المقترحة على تعلیمات تسعیر المعامالت على نشاط شركتكم، یمكنكم التواصل مع: 

زاكاري نوتمان

شریك - قسم تسعیر المعامالت
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صفاء كنون

شریكة - قسم تسعیر المعامالت الشرق األوسط

safae.guennoun@pwc.com

زیشان ھماین

مدیر تنفیذي - قسم تسعیر المعامالت

humayun.zeeshan@pwc.com

أنطونیو تابا 

مدیر تنفیذي - قسم تسعیر المعامالت

antonio.a.tapia@pwc.com

االستنتاجات
ستكون آثار التعدیالت المقترحة على تعلیمات تسعیر المعامالت ذات أھمیة كبیرة في حال أصبحت ساریة، 

وستؤثر على الشركات في المملكة العربیة السعودیة بشكٍل مختلف بناًء على الحالة الضریبیة لكل شركة:

1.     المكلف دافع الزكاة بنسبة 100%: سیواجھ دافعي الزكاة بنسبة 100%، والذین سیخضعون لتعدیالت  األحكام ،  التأثیر األكبر، حیث إنھ من 
الممكن أنھم لم یعدوا تحلیل تسعیر معامالت أو أي مستندات خاصة بتسعیر المعامالت بالنسبة للسنوات الماضیة. نظًرا إلى أھمیة ھذه المقترحات، یجب 

على تلك الشركات الحرص على وضع خطة لالمتثال بالتعلیمات المعدلة فور سریانھا نظامیاً ومعالجة أي فجوات في إطار تسعیر المعامالت.

2.     المكلف المختلط (أي یقوم بدفع الزكاة وضریبة الدخل): من المرجح أن یكون المكلفون المختلطون قد  أخذوا تعلیمات تسعیر المعامالت في عین 
االعتبار مسبقاً وقاموا بإعداد التحالیل والمستندات لمنشآتھم الخاضعة حالیاً لضریبة الدخل. ومع ذلك، سیكون ھناك تأثیر علیھم حیث إنھ یلزم تقییم 

جاھزیتھم لتطبیق ھذه التعلیمات على المنشآت المكلفة بالزكاة والتي تشارك في معامالت مع شركات مرتبطة.

3.     المكلف دافع ضریبة الدخل بنسبة 100%: لن تتأثر الشركات الخاضعة حالًیا لضریبة دخل فقط دون الزكاة بھذه التعدیالت حیث إنھا بالفعل 
خاضعة لھذه التعلیمات بالكامل.

جورج سیموس 

مدیر تنفیذي - قسم تسعیر المعامالت

jorge.simoes@pwc.com
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شكرا لكم


