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 : ملخص 

مكان دائم لنشاط غیر المقیم الذي یمارس من خاللھ "المنشأة الدائمة أنھا تعرف 

بھ غیر المقیم من خالل وكیل النشاط كلیًا، أو جزئیًا، ویدخل في ذلك النشاط الذي یقوم 

وقد نّص نظام ضریبة الدخل السعودي على عدد من االلتزامات المتعلقة بالمنشأة  ".لھ

الدائمة أولھا التسجیل الضریبي، وكذلك االلتزام بمسك الدفاتر والسجالت وفقًا لمتطلبات 

عربیة، وأن تتوافق نظام الدفاتر التجاریة والئحتھ التنفیذیة، والتي یجب أن تكون باللغة ال

مع متطلبات النظام في حال استخدام أنظمة الحاسب اآللي، وكذلك نص النظام على 

االلتزام بتقدیم اإلقرارات الضریبیة وسدادھا وما یترتب على ذلك من غرامات تأخیریة، 

وكذلك االلتزام باستقطاع الضریبة من المبالغ التي تدفعھا لغیر مقیم، ثم تطرق البحث 

شكالین عملیین متعلقین بالمنشأة الدائمة أولھا معاملة الھیئة العامة للزكاة والدخل إلى إ

للمبالغ المدفوعة من المنشأة الدائمة لمركزھا الرئیس، والثاني اختالف المعاملة الضریبیة 

  .بین صور المنشأة الدائمة رغم أن النظام لم یفرق بین صورة وأخرى

  

، ضریبة، التزامات، غرامات، مركز رئیس، دفاتر  منشأة دائمة:كلمات مفتاحیةال

  . تجاریة، تسجیل ضریبي، إقرار ضریبي، استقطاع
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Abstract: 

Permanent Establishment (PE) is defined as a "fixed 

place of business through which the business of an enterprise 

is wholly or partly carried on". Saudi Income Tax Law states 

different obligations related to Permanent Establishment. 

First, The PE must be registered with General Authority for 

Zakat and Tax (GAZT). Second, PE must keep books and 

records in accordance with the Commercial Books Law and 

its implementing regulations. These books and records must 

be in Arabic and must comply with the requirements of the 

implementing regulations in case of usage of electronic 

systems. Third, PE must provide Tax Declarations on time 

and pay the due taxes accordingly, or fines will be imposed. 

Fourth, PE must withhold taxes on payments that are made to 

non-resident. The paper finally dealt with two practical issues: 

first, the treatment of PE in case of its payment to its 

headquarter, and second, GAZT's different treatment of 

different types of PE although Saudi Income Tax law does not 

differentiate between a type or the other. 

Key Words: Tax, PE, obligations, fines, headquarter, 

commercial books, tax registration, tax declaration, 

withholding tax.    
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  دائمة يف نظام ضريبة الدخل السعوديااللتزامات املتعلقة باملنشأة ال

  
  :المقدمة: أوًال

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
تعد المنشأة الدائمة في السیاق الضریبي واحدة من أھم األشكال الضریبیة   

المتصلة بالمكلف الضریبي غیر المقیم التي اھتمت بھا األنظمة الضریبیة العالمیة 
التفاقیات الدولیة لمنع االزدواج الضریبي، غیر أنھ لم یسبق أن تناول وعالجتھا ا

الباحثون االلتزامات المتعلقة بالمنشأة الدائمة في نظام ضریبة الدخل السعودي؛ ولم 
یتناول الباحثون بعضًا من المشاكل العملیة الناشئة عن تطبیق الھیئة العامة للزكاة والدخل 

لى المكلف غیر المقیم الذي یمارس العمل من خالل منشأة ألحكام نظام ضریبة الدخل ع
ولما ألحكام المنشأة الدائمة في نظام ضریبة الدخل السعودي وآثارھا من أھمیة . دائمة

  .فقد رأیت الكتابة حولھا بحسب النطاق المبّین في مشكلة البحث وأھدافھ

  :مشكلة البحث: ثانیًا

بیة المتصلة بالمنشأة الدائمة، إال أن انطباق یعالج نظام ضریبة الدخل األحكام الضری
وصف المنشأة الدائمة لیس واضحًا في جمیع الحاالت؛ إذ إن بعض الحاالت قد یختلف 
فیھا االجتھاد، ففیما یرى البعض كونھا منشأة دائمة لغیر المقیم، یرى آخرون أنھا لم 

لى المكلف غیر المقیم وفي جمیع األحوال فإن من المتعین ع. تنطبق علیھا تلك الصفات
معرفة االلتزامات الناشئة عن انطباق وصف المنشأة الدائمة على الحالة التي قد یتلبس 

كما یعالج ھذا . بھا المكلف غیر المقیم؛ نظرًا لترتب آثار نظامیة وضریبیة على ذلك
ف البحث مشاكل عملیة متصلة بالمنشأة الدائمة تتمثل في تفاوت تعامل الھیئة مع المكل

غیر المقیم الذي یمارس العمل في المملكة من خالل منشأة دائمة باختالف الصورة رغم 
افتراض توحید المعاملة الضریبیة في جمیع الصور، كما أن ھناك مشكلة أخرى متصلة 
بضریبة االستقطاع؛ إذ تفرض الھیئة على المنشأة الدائمة استقطاع نسبة من المبلغ ولو 

بلغ ھو المركز الرئیس للمنشأة الدائمة رغم أن المنشأة الدائمة لیست كان من ُدِفع إلیھ الم
  .مكلفًا مستقًال بذاتھ عن المكلف غیر المقیم

 :أھداف البحث: ثالثًا

 .التعریف بالمنشأة الدائمة وبیان المراد بھا -١
بیان االلتزامات النظامیة المتصلة بالمنشأة الدائمة في نظام ضریبة الدخل  -٢

 .السعودي
بعض المشكالت العملیة المتصلة بالمنشأة الدائمة في ظل ممارسة الھیئة بیان  -٣

  .العامة للزكاة والدخل
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  :أھمیة البحث: رابعًا

یشكل البحث أھمیة بالغة في النظام الضریبي السعودي؛ لتعدد صور المنشأة الدائمة 
یمكن أن والتي ال یشترط النطباق الوصف النظامي علیھا اتباع أي إجراءات شكلیة، بل 

تقرر الھیئة العامة للزكاة والدخل انطباق ھذا الوصف على حالة معینة یترتب علیھا 
التزامات نظامیة وضریبیة مختلفة عما كان یتصوره المكلف الضریبي، مما یستدعي 
بیان ھذه االلتزامات بشكل دقیق، كما یستدعي األمر دراسة بعض المشكالت العملیة 

  .منشآت الدائمةالحالیة التي تواجھھا ال

  :منھج البحث: خامسًا

سوف یكون منھج ھذا البحث المنھج التحلیلي لاللتزامات المتصلة بالمنشأة الدائمة مع 
تحلیل ھذه االلتزامات في ظل نظام ضریبة الدخل السعودي، مع االلتزام بعزو النقول 

ء ورقم الصفحة إلى مراجعھا بكامل تفاصیلھا عند ورودھا ألول مرة، ثم االكتفاء بالجز
مع اإلشارة إلى كونھا مرجعًا سابقًا عند ورودھا مرة أخرى، ثم ختمت البحث بأھم 

  .النتائج والتوصیات

  :تقسیمات البحث: سادسًا

قّسمت ھذا البحث إلى مقدمة وتمھید ومبحثین یتضمن كل منھما عددًا من المطالب وفق 
  :التفصیل اآلتي

  .المقدمة: أوًال

  .حثمشكلة الب: ثانیًا

 :أھداف البحث: ثالثًا

  :أھمیة البحث: رابعًا

  :منھج البحث: خامسًا

  .تقسیمات البحث: سادسًا

   :تعریف المنشأة الدائمة وااللتزامات: التمھید

  .التعریف اللغوي واالصطالحي للمنشأة الدائمة: المطلب األول

  .التعریف اللغوي واالصطالحي لاللتزامات: المطلب الثاني
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االلتزامات المتعلقة بالمنشأة الدائمة في ظل نظام ضریبة الدخل : المبحث األول
  :السعودي

  .التسجیل الضریبي: المطلب األول
  .االلتزام بمسك الدفاتر والسجالت: المطلب الثاني
  .تقدیم اإلقرارات الضریبیة: المطلب الثالث
  .استقطاع الضریبة: المطلب الرابع

  
  :ة بالمنشأة الدائمةمشكالت عملیة متعلق: المبحث الثاني

  
  .دفع مبالغ للمركز الرئیس للمنشأة الدائمة: المطلب األول
  .اختالف المعاملة الضریبیة: المطلب الثاني

  
  .الخاتمة
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  التمهيد

  :تعريف املنشأة الدائمة وااللتزامات

  اطب اول

ف اراداة ا طوي وا  

  :منشأة الدائمةالتعریف اللغوي لل: الفرع األول

النون والشین والھمزة أصل صحیح یدل على ارتفاع في شيء : "قال ابن فارس
 والمنشأة اسم مفعول للفعل الماضي الرباعي أنشأ وأضیفت التاء للتأنیث )١ (".وسمو

فیقال ُأنشئ الشيء ُینشأ فھو ُمنَشأ وأنشئت ُتنشأ فھي ُمنشأة، وأنشأه اهللا أي خلقھ، والنشء 
وأما معناھا )٢ (فیقال غالم ناشئ إذا بدأ في الكبر وارتفع حتى بلغ قامة الرجل،االرتفاع 

المستخدم في ھذا الزمن فإنھ یكاد ینحصر في الشيء الذي ُیبتدُأ وھو إما أن یكون شخصًا 
معنویًا فیقال ھذه المنشأة ویقصد بھا المؤسسة أو الشركة أو الجھة الحكومیة، أو شیئًا 

 المبنى الذي یتبع ذلك الشخص المعنوي فیقال ھذه منشأة حكومیة أو محسوسًا ویقصد بھا
جاء في معجم اللغة . منشأة خاصة ویقصد بھا المبنى الذي یتبع لذلك الشخص المعنوي

مكان للعمل أو الصناعة یجمع اآلالت : ُمنشأة مفرد جمع منشآت"العربیة المعاصرة 
  )٣(".والعاملین

الدال والواو : " قال ابن فارس)٤ (. وھو السكونوأما الدائمة فأصلھا من الدوم
   )٥ (".یقال دام الشيء یدوم إذا سكن. والمیم أصل واحد یدل على السكون واللزوم

  :التعریف النظامي للمنشأة الدائمة: الفرع الثاني

لم یعّرف نظام ضریبة الدخل المنشأة الدائمة بوصفھا مصطلحًا، وإنما بّین النظام 
ألف منھ المنشأة الدائمة حتى یصدق علیھا وصف المنشأة الدائمة وتنطبق ما یمكن أن تت

علیھا أحكام النظام، فقد نّصت المادة الرابعة من النظام على أن المنشأة الدائمة لغیر 
مكان دائم لنشاط غیر المقیم الذي یمارس من خاللھ النشاط كلیًا، أو "المقیم تتألف من 

                                                           

 .٥/٤٢٨ھـ، ١٣٩٩رون، دار الفكر، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق، عبدالسالم ھا)١ (
 .١٧١-١/١٧١ھـ، ١٤١٤جمال الدین بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، )٢ (
ال�دار  -یوس�ف ال�شیخ محم�د، المكتب�ة الع�صریة      :  زین الدین محم�د ال�رازي، مخت�ار ال�صحاح، تحقی�ق            )٣ (

 .١/٣١٠ھـ، ١٤٢٠النموذجیة، بیروت، الطبعة الخامسة، 
إب�راھیم ال�سامرائي، دار     . مھ�دي المخزوم�ي ود    . د: الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كت�اب الع�ین، تحقی�ق         )٤ (

 .٨/٨٦ومكتبة الھالل، دون طبعة، دون تاریخ، 
 .٢/٣١٥ معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، )٥ (
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 ورغم )١ (". الذي یقوم بھ غیر المقیم من خالل وكیل لھجزئیًا، ویدخل في ذلك النشاط
أن نظام ضریبة الدخل لم یعّرف المنشأة الدائمة إال أن االتفاقیات الدولیة بین المملكة 
وغیرھا من الدولة قد عّرفت المنشأة الدائمة بشكل صریح، فعلى سبیل المثال فإن 

كومة جمھوریة مصر العربیة لتجنب االتفاقیة بین حكومة المملكة العربیة السعودیة وح
االزدواج الضریبي ولمنع التھرب الضریبي في شأن الضرائب على الدخل قد عّرفت 

المكان الثابت الذي ُیزاول من خاللھ كل نشاط المشروع أو "المنشأة الدائمة أنھا 
  )٣ (. وھذا جاٍر كذلك في االتفاقیات الدولیة األخرى التي أبرمتھا المملكة)٢(،"بعضھ

ب اطا  

  ف اوي واط زاتار

  :التعریف اللغوي لاللتزامات: الفرع األول

الالم والزاء : " یقول ابن فارس.االلتزامات جمع التزام، وااللتزام أصلھ من اللزوم
لزمھ الشيء : یقال. والمیم أصل واحد صحیح، یدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائمًا

   .ویدل االلتزام على إلزام اإلنسان نفسھ بشيء لم یكن واجبًا علیھ ابتداء) ٤(".یلزمھ

  :التعریف االصطالحي لاللتزامات: الفرع الثاني

عرف االلتزام بعدة تعریفات، نقتصر منھا على تعریف فقھي وتعریف قانوني، فأما 
شخص كون "التعریف الفقھي فقد عرفھ من المعاصرین الشیخ مصطفى الزرقا بقولھ 

 وأما التعریف القانوني )٥(".مكلفًا شرعًا بعمل أو بامتناع عن عمل لمصلحة غیره
فیختلف باختالف المدرسة القانونیة في طبیعة االلتزام، إال أننا نورد ما اختاره 

حالة قانونیة یرتبط بمقتضاھا شخص "عبدالرزاق السنھوري في تعریف االلتزام من أنھ 
  )٦(".لقیام بعمل، أو باالمتناع عن عملمعین بنقل حق عیني، أو با

                                                           

 .٤ة ھـ، الماد١٥/١/١٤٢٥ وتاریخ ١/ نظام ضریبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)١ (
 اتفاقی��ة ب��ین حكوم��ة المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة وحكوم��ة جمھوری��ة م��صر العربی��ة لتجن��ب االزدواج   )٢ (

 .٥/١الضریبي ولمنع التھرب الضریبي في شأن الضرائب على الدخل، المادة 
:  انظ��������������ر االتفاقی��������������ات عل��������������ى موق��������������ع الھیئ��������������ة العام��������������ة للزك��������������اة وال��������������دخل )٣ (

aspx.default/Pages/Agreements/RulesRegulations/ar/sa.gov.gazt://https 
 .م٢٠٢٠-٨-١٤تاریخ الدخول 

 .٥/٢٤٥ معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، )٤ (
-مي، دار القل��م، دم��شقم�صطفى أحم��د الزرق��ا، الم��دخل إل��ى نظری��ة االلت�زام العام��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��ال  )٥ (

 .١/١٢٥م، الطبعة األولى، ١٩٩٩سوریا، 
عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في ش�رح الق�انون الم�دني الجدی�د، من�شورات الحلب�ي الحقوقی�ة،                   )٦ (

 .١/١٢٥م، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٠لبنان، -بیروت
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    املبحث األول  

   االلتزامات املتعلقة باملنشأة الدائمة

  يف ظل نظام ضريبة الدخل السعودي

  اطب اول

رل اا  

یعد التسجیل الضریبي وسیلة مھمة لحصر المكلفین بالضریبة؛ إذ سیؤدي ذلك   
  )١ (. العدالة بین الخاضعین للضریبةإلى الوقایة من التھرب الضریبي، وتحقیق

وقد نصت المادة الثانیة من نظام ضریبة الدخل السعودي على أن األشخاص 
  :الخاضعین للضریبة ھم

 .شركة األموال المقیمة عن حصص الشركاء غیر السعودیین  - أ 
 .الشخص الطبیعي المقیم غیر السعودي الذي یمارس النشاط في المملكة  - ب 
 .ي یمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمةالشخص غیر المقیم الذ - ج 
 .الشخص غیر المقیم الذي لدیھ دخل آخر خاضع للضریبة من مصادر في المملكة - د 
 .الشخص الذي یعمل في مجال استثمار الغاز الطبیعي - ه 
 )٢ (.الشخص الذي یعمل في إنتاج الزیت والمواد الھیدروكربونیة  - و 

 نظام ضریبة الدخل السعودي على أنھ كما نصت المادة السابعة والخمسون من
یجب على كل شخص خاضع للضریبة بموجب ھذا النظام أن یقوم بتسجیل نشاطھ لدى "

 ولذلك فإنھ یجب على غیر المقیم في )٤ (،" قبل نھایة سنتھ المالیة األولى)٣ (المصلحة
 للزكاة حالة ممارسة العمل من خالل منشأة دائمة أن یسّجل نشاطھ لدى الھیئة العامة

والدخل، ومن ثم فتقوم الھیئة بفتح الملف الضریبي لذلك الشخص، وتقوم بإعطائھ رقمًا 
  .ضریبیًا ممیزًا

  

                                                           

دراس��ة مقارن��ة بالق��انون  -دن��يع��ادل العل��ي، التزام��ات المكل��ف وفق��ًا لق��انون ض��ریبة ال��دخل األر     .  د)١ (
) الع�راق -الجمعیة العلمیة للبحوث والدراسات االس�تراتیجیة     (المصري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،      

 .٤٩م، ص ٢٠١٢، ٢، السنة الثانیة، العدد ٤المجلد 
 .٢ نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
م��صلحة الزك��اة "موافق��ة عل��ى تحوی��ل ھ��ـ بال٣٠/٧/١٤٣٧ وت��اریخ ١٣٣/ ص��در األم��ر الملك��ي رق��م أ)٣ (

، وت�رتبط ب�وزیر المالی�ة، ویك�ون لھ�ا مجل�س إدارة یرأس�ھ              "الھیئة العامة للزكاة والدخل   "لتكون  " والدخل
 .وزیر المالیة

 .٥٧ نظام ضریبة الدخل، المادة )٤ (
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ب اطا  

ر وادك ا زامتا  

یعد االلتزام بمسك الدفاتر التزامًا تكمیلیًا لاللتزام بتقدیم اإلقرار الضریبي؛ إذ إن 
لممكنة لتحقق اإلداریة الضریبیة من صحة المعلومات مسك الدفاتر ھي الطریقة ا

 غیر أن ھذه الدفاتر ال یمكن أن تحقق ھدفھا إال إذا كانت )١ (.المضّمنة في اإلقرار ودقتھا
  )٢ (.دقیقة في عكسھا للواقع ومعبرة بشكل حقیقي عن نشاط المكلف الضریبي
سعودي على أنھ وقد نصت المادة الثامنة والخمسون من نظام ضریبة الدخل ال

أن -باستثناء غیر المقیم الذي لیس لھ منشأة دائمة في المملكة -على المكلف "یجب 
یمسك الدفاتر التجاریة والسجالت المحاسبیة الضروریة باللغة العربیة للتحدید الدقیق 

 وقد بّینت المادة األولى من نظام ضریبة الدخل السعودي )٣(". للضریبة الواجبة علیھ
مجموعة الدفاتر التجاریة التي یحتفظ بھا " بالدفاتر التجاریة والسجالت بقولھا المقصود

المكلف، والتي یجب أن تسجل بھا جمیع المعامالت التجاریة، والموصوفة بالمرسوم 
ھـ، والئحتھ التنفیذیة الصادرة ١٧/١٢/١٤٠٩والتاریخ ) ٦١/م(الملكي ذي الرقم 

ھـ والمعدلة بالقرار الوزاري ٢٩/٧/١٤١٠اریخ والت) ٦٩٩(بالقرار الوزاري ذي الرقم 
   )٤(". ھـ، وأي تعدیالت الحقة لھ٢٤/١٢/١٤١٠والتاریخ ) ١١١٠(ذي الرقم 

وبالعودة إلى نظام الدفاتر التجاریة نجد أن نظام الدفاتر التجاریة أوجب على 
كفل بیان التاجر إمساك الدفاتر التجاریة التي تستلزمھا طبیعة تجارتھ وأھمیتھا بطریقة ت

 وقد )٥ (مركزه المالي بدقة، وبیان ما لھ من حقوق وما علیھ من التزامات متعلقة بتجارتھ،
دفتر الیومیة األصلي، ودفتر : عّدد النظام الحد األدنى من الدفاتر الواجب إمساكھا وھي

یما  وف)٦(كما أوجب أن تكون ھذه الدفاتر باللغة العربیة،  الجرد، والدفتر األستاذ العام،
  :یلي بیانھا بشيء من التفصیل

  :دفتر الیومیة األصلي: أوًال
أوجب النظام أن یقّید في دفتر الیومیة األصلي جمیع العملیات المالیة التي یقوم   

بھا التاجر وكذلك مسحوباتھ الشخصیة، ویتم ھذا القید یوًما بیوم بالتفصیل باستثناء 
ال شھًرا بشھر، كما سمح للتاجر أن المسحوبات الشخصیة التي یمكن أن تقید إجما

یستعمل دفاتر یومیة مساعدة إلثبات تفاصیل األنواع المختلفة من العملیات المالیة، وفي 
ھذه الحالة فإنھ یكتفى بتقیید إجمالي العملیات في دفتر الیومیة األصلي في فترات منتظمة 

اء فإن النظام قد أعطى كل من واقع ھذه الدفاتر، غیر أنھ إذا لم یتبع التاجر ھذا اإلجر

                                                           

الق��انون دراس��ة مقارن��ة ب -ع��ادل العل��ي، التزام��ات المكل��ف وفق��ًا لق��انون ض��ریبة ال��دخل األردن��ي     .  د)١ (
) الع�راق -الجمعیة العلمیة للبحوث والدراسات االس�تراتیجیة     (المصري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،      

 .٥٢م، ص ٢٠١٢، ٢، السنة الثانیة، العدد ٤المجلد 
 .٥٣ المرجع السابق، ص )٢ (
 .أ/٥٨ نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (
 .١ نظام ضریبة الدخل، المادة )٤ (
 .١ھـ، المادة ١٧/١٢/١٤٠٩ وتاریخ ٦١/الدفاتر التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام )٥ (
 .١ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )٦ (
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 ویجب أن یكون الدفتر وفقًا للنموذج المحدد من )١ (دفتر مساعد صفة الدفتر األصلي،
   )٢ (.وزارة التجارة وأن تكون صفحاتھ مرقمة

  :دفتر الجرد: ثانیًا
أوجب النظام أن تقید في دفتر الجرد تفاصیل البضاعة الموجودة لدى التاجر في   

فإن كانت تفاصیل البضائع موجودة في دفاتر أو قوائم أخرى بشكل آخر سنتھ المالیة، 
مستقل فإنھ یكتفى ببیان إجمالي عنھا، وفي ھذه الحالة تعد ھذه الدفاتر أو القوائم جزءًا 
متمما لدفتر الجرد، كما أوجب النظام أن تقید في دفتر الجرد صورة من قائمة المركز 

ویجب أن یكون الدفتر وفقًا ) ٣ (. في دفتر آخرالمالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقید
  ) ٤ (.للنموذج المحدد من وزارة التجارة وأن تكون صفحاتھ مرقمة

  :الدفتر األستاذ العام: ثالثًا
أوجب النظام أن ترّحل العملیات المالیة ذات الطبیعة الواحدة من دفتر الیومیة   

كل حساب على حدة بسھولة في أي إلى دفتر األستاذ العام بحیث یمكن استخالص نتیجة 
 ویجب أن یكون الدفتر وفقًا للنموذج المحدد من وزارة التجارة وأن تكون )٥ (.وقت

   )٦ (.صفحاتھ مرقمة
وقد صدر النموذج لھذه الدفاتر مرفقًا بالالئحة التنفیذیة للنظام، وأوجبت الالئحة 

 المختصة مكانیًا العتماد الدفاتر التنفیذیة أن تّرقم كل الصفحات وأن تقدم للغرفة التجاریة
المذكورة أعاله بتوقیع الموظف المختص على الصفحة األولى واألخیرة من الدفاتر 

كما أوجبت الالئحة أن تكون . )٧ (.وختمھا بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلسل األرقام
 فیما دّون الدفاتر التجاریة خالیة من أي فراغ أو كتابة في الھوامش أو كشط أو تحشیر

 كما )٨ (بھا، وأن یتم تصحیح أي خطأ في قید أحد البیانات بقید آخر في تاریخ اكتشافھ،
منعت الالئحة من استعمال دفتر جدید إال بعد انتھاء صفحات الدفتر السابق والتوقیع على 
الصفحة األخیرة منھ بعد آخر قید فیھ من أحد المحاسبین القانونیین المرخص لھم، وتقدیم 
شھادة من المحاسب بذلك، أو تقدیم الدفتر للموظف المختص بالغرف التجاریة 

  )٩ (.والصناعیة للتوقیع علیھ بما یفید ذلك
  :المستندات األخرى: رابعًا

حیث إن العملیات التجاریة تقوم على مستندات أخرى تبنى علیھا القیود التي تقّید   
 والعقود وبیانات االستیراد والتصدیر في الدفاتر التجاریة كالفواتیر وأوامر الشراء

                                                           

 .٣ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )١ (
 .٧ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )٢ (
 .٤ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )٣ (
 .٧یة، المادة  نظام الدفاتر التجار)٤ (
 .٥ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )٥ (
 .٧ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )٦ (
 وت���اریخ ٦٩٩ الالئح���ة التنفیذی���ة لنظ���ام ال���دفاتر التجاری���ة، ال���صادرة بق���رار وزی���ر التج���ارة رق���م       )٧ (

 .٤ھـ، المادة ٢٩/٧/١٤١٠
 .٦ الالئحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة، المادة )٨ (
 .٧ الالئحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة، المادة )٩ (
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والحواالت البنكیة وكشوف الحسابات المصرفیة ونحوھا، فقد أوجب النظام على التاجر 
أن یحتفظ بصورة طبق األصل من جمیع المراسالت والوثائق المتعلقة بتجارتھ الصادرة 

ود الحسابیة منھ والواردة إلیھ، ویكون الحفظ بطریقة منتظمة تسھل معھا مراجعة القی
  )١ (.وتكفل عند اللزوم التحقق من األرباح والخسائر

وقد حدد النظام مدة زمنیة لالحتفاظ بالدفاتر التجاریة والمستندات األخرى؛ إذ   
 كما أن نظام ضریبة )٢ (یجب أن یحتفظ بھا التاجر وورثتھ لمدة عشر سنوات على األقل،

رفض تحمیل أي مصروف إذا عجز المكلف الدخل قد جعل للھیئة العامة للزكاة والدخل 
دون سبب معقول عن تقدیم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤیدة لصحة 

  )٣ (.المطالبة بھ
وقد أعفى النظام من إمساك الدفاتر التجاریة من ال یزید رأس مالھ عن 

 ریال، غیر أنھ یثور ھنا تساؤل عن مدى وجود تعارض بین نظام ضریبة ١٠٠٫٠٠٠
الدخل الذي أوجب على كل مكلف ضریبي إمساك الدفاتر، وبین نظام الدفاتر التجاریة 

فیحتمل أن یقال إن .  ریال من إمساكھا١٠٠٫٠٠٠الذي أعفى من ال یزید رأس مالھ عن 
النص الوارد في نظام الدفاتر التجاریة عام، والنص الوارد في نظام ضریبة الدخل 

عام؛ ویكون الحكم بوجوب إمساك الدفاتر حتى لو لم خاص ومن ثم فیقدم الخاص على ال
 ریال لمن كان مكلفًا ضریبیًا، ویحتمل أن یقال إنھ ال ١٠٠٫٠٠٠یزد رأس المال عن 

 ریال ١٠٠٫٠٠٠تعارض بین النصین وأنھ ال یجب على من لم یزد رأس مالھ عن 
ذ إن إعمال إمساك الدفاتر حتى لو كان مكلفًا ضریبیًا، وأرى أن ھذا ھو األقرب؛ إ

 وفي ھذا االتجاه جمع بین النصین، ویؤید ذلك ما )٤(النصین أولى من إھمال أحدھما،
األنشطة الصغیرة ذات "نصت علیھ الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل من معاملة 

الدخول المحدودة التي ال یتطلب نشاطھا مسك حسابات أو سجالت، یجوز للمصلحة 
 بالضریبة التقدیریة مما یعني عدم اإللزام بإمساك )٥(" قدیريمحاسبتھا باألسلوب الت

  . ریال١٠٠٫٠٠٠الدفاتر لمن لم یزد رأس مالھ عن 
كما سمح النظام باستخدام التقنیة الحدیثة عوضًا عن الطریقة التقلیدیة؛ فسمح 

سند  وقد أ)٦ (للمكلفین تدوین البیانات الخاصة بالدفاتر التجاریة عن طریق الحاسب اآللي،
إلى الالئحة التنفیذیة اإلجراءات والقواعد التي تكفل صحة البیانات وسالمتھا، وقد بّینت 

   : ضوابط التدوین عبر الحاسب اآللي وفق التفصیل اآلتي)٧(-بعد تعدیلھا-الالئحة التنفیذیة
  :یجب أن یتصف نظام الحاسب اآللي بما یلي: أوًال

                                                           

 .٦ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )١ (
 .٨ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )٢ (
 .ب/٥٨ نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (
ن، م��شھور آل س��لمان، دار اب��ن عف��ا  : إب��راھیم ب��ن موس��ى المع��روف بال��شاطبي، الموافق��ات، تحقی��ق   ) ٤ (

 .٥/٣٤٢ھـ، ١٤١٧األردن، الطبعة األولى، 
 .١٦/٢ الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٥ (
 .٢ نظام الدفاتر التجاریة، المادة )٦ (
 .ھـ٢٤/١٢/١٤١٠ وتاریخ ١١١٠ بموجب قرار وزیر التجارة رقم )٧ (



 - ٢٨٤٤ -

ومات التي تدون على الحاسب اآللي أن یسمح النظام المتبع في معالجة المعل  - أ 
 .بالتفتیش على ھذه المعلومات في أي وقت

بشكل دوري منتظم " مخرجات"استخراج بیانات مطبوعة من الحاسب اآللي   - ب 
، وتكون ھذه المخرجات مرقمة )إلخ. …أسبوعي، شھري، وربع سنوي، (

الصفحات ومؤرخة وتتضمن جمیع المعلومات المدخلة في الحاسب اآللي 
كون مستندًا یمكن الرجوع إلیھ لتحدید أي إضافات أو حذف من المعلومات لت

المدونة على تلك المخرجات بحیث یمكن ربط ومقارنة البنود الظاھرة في 
 .المخرجات بمفردات المدخالت مفردة مفردة

أن یكون كل بند من البنود الظاھرة في المخرجات مؤیدًا بمستند مكتوب وفي   - ج 
ب إدخال المعلومات مباشرة في الحاسب اآللي یجب أن حالة غیاب ذلك بسب

 .یعزز البند بإیضاح مكتوب
أن تتوفر إمكانیة استخراج وإعادة استخراج المخرجات المذكورة أعاله في أي   - د 

 .وقت
الحاسب (في ) القیود المحاسبیة(أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجیھ المعلومات   - ه 

ا المنشأة بنفسھا، والتعلیمات المتعلقة وبرامج الحاسب إذا كانت تعدھ) اآللي
بتشغیل الحاسب اآللي ووظائف واختصاصات األفراد الذین یقومون 

 .بتشغیلھ، وذلك للرجوع إلیھا عند الحاجة
أن تتوفر لدى المنشأة وسائل األمان الكافیة التي تكفل الحفاظ على أمن وسالمة   - و 

 رقابیة كافیة تحول أجھزة الحاسب اآللي وبرامجھ وأن یكون لدیھا ضوابط
المدخالت (ة على الحاسب اآللي أعب في البرامج والمعلومات المعبدون التال

  )١ (.وأن یمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط) والمخرجات

تكون المنشآت التجاریة التي تستخدم الحاسب اآللي لدفاترھا التجاریة، مسؤولة : ثانیًا
محاسبیة المدونة في الدفاتر التجاریة، وبما یطابق مسؤولیة مباشرة عن صحة البیانات ال

فعًال ما تم االحتفاظ بھ لتلك البیانات والمستندات والمعلومات المحفوظة بالملفات، وفي 
حالة حدوث ما یخالف ذلك تطبق على المنشأة وكل من تسبب في ذلك ما تقضي بھ 

  )٢ (.األنظمة والتعلیمات المعتمدة
ب القانوني المرخص أن یضّمن تقریره عن المنشآت التي یراجع یجب على المحاس :ثالثًا

حساباتھا ما یفید أن المنشأة تدون بیاناتھا الخاصة بالدفاتر التجاریة على الحاسب اآللي 
  )٣ (.حسب النظام وأن القوائم المالیة مطابقة لما ھو مدون على الحاسب اآللي

سعودي فقد أخذت ببعض ما ورد في وأما الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل ال  
نظام الدفاتر التجاریة وأضافت أحكامًا جدیدة؛ إذ سمحت للمكلف أن یعھد بإمساك الدفاتر 
والسجالت إلى جھة مھنیة متخصصة داخل المملكة مع بقاء المكلف مسؤوًال مسؤولیة 

                                                           

 .أوًال/ ٣ الالئحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة، المادة )١ (
 .ثانیًا/ ٣ الالئحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة، المادة )٢ (
 .ثالثًا/ ٣ الالئحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة، المادة )٣ (
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 إذ  كما أضافت قیودًا على مسك الدفاتر عن طریق الحاسب اآللي)١(مباشرة عنھا، 
  :اشترطت ما یلي

أن یكون مقر الحاسب اآللي بالمملكة، وبالنسبة للمكلف الذي یعمل في المملكة من   - أ 
خالل منشأة دائمة یجوز أن یكون مقر الحاسب اآللي المركزي في الخارج على 
أن یزود فرع المملكة بوحدة طرفیة محلیة یمكن عـن طریقھا الحصول على كافة 

 )٢ (.قة بحسابات المنشأة الدائمة في المملكةالبیانات والقیود المتعل
أن یكون تدوین البیانات الخاصة بھذه الدفاتر عن طریق الحاسب اآللي باللغة   - ب 

 )٣ (.العربیة، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطیھا الدفاتر المنصوص علیھا
 حفظ كافة المستندات األصلیة المؤیدة لجمیع القیود المدونة بالدفاتر المحاسبیة  - ج 

 )٤ (.محلیًا
أن تستخرج الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة من الحاسب اآللي مباشـرة،  - د 

وفي حالة استخدام الحسابات التقلیدیة مع االستعانة بالحاسب اآللي في بعض 
 )٥ (.بنود الحسابات، فإنھ یتعین إرفاق كافة قیود التسویة وأن تكون باللغة العربیة

ربع (بشكل دوري ) مخرجات(بوعة في الحاسب اآللي یجب استخراج بیانات مط - ه 
 )٦ (.تتضمن جمیع المعلومات) سنوي

للھیئة الحق في المراجعة اآللیة للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد   - و 
  )٧ (.حساباتھ على الحاسب اآللي

ق ویترتب على اإلمساك بھذه الدفاتر أن یكون للھیئة العامة للزكاة والدخل الح  
في فحص ھذه الدفاتر والسجالت أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضریبة الواجبة 

 كما یجوز للھیئة نقل أي دفاتر أو سجالت أو مستندات من موقع المكلف )٨ (.على المكلف
 فإن كان یمسك الدفاتر والسجالت إلكترونیًا فیجب علیھ تزوید الھیئة )٩ (ویعطى سندًا بھا،

 فإن لم یتعاون المكلف كان للھیئة بالتنسیق )١٠(مطلوبة على نسخ ورقیة، بالمعلومات ال
مع األجھزة التنفیذیة المختصة إجباره على التعاون معھا وتقدیم المستندات المطلوبة، كما 

                                                           

 .٥٦/١الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )١ (
 .أ/٥٦/٢الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
 .ب/٥٦/٢نفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة الالئحة الت)٣ (
 .ج/٥٦/٢الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٤ (
 .د/٥٦/٢الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٥ (
 .ھـ/٥٦/٢الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٦ (
 .ح/٥٦/٢ة الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، الماد)٧ (
 .ب/٦١نظام ضریبة الدخل، المادة )٨ (
 .٥٩/٣الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٩ (
 .٥٩/٤الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )١٠ (
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یجوز للھیئة التحفظ على المستندات إن كان ھناك سبب یجعل الھیئة تعتقد أنھ قد یحاول 
  )١ (.العب فیھاإخفاءھا أو إتالفھا أو الت

فإن رأت الھیئة العامة للزكاة والدخل أن ذلك اإلقرار لم یكن صحیحًا أو دقیقًا 
 أو إجراء ربط إضافي )٢ (تصحیح وتعدیل الضریبة المبینة في اإلقرار،في كان لھا الحق 

 مع مراعاة )٣ (مع إشعار المكلف بذلك مع بقاء حقھ في االعتراض وفقًا للقواعد العامة،
  )٤ (. النظامیة التي یمكن إجراء الربط الضریبي أو تعدیلھ خاللھاالمدد

كما یترتب على عدم اإلمساك بالدفاتر أو اإلمساك بھا بشكل مخالف لنظام   
الدفاتر التجاریة أو الئحتھ التنفیذیة أن تقوم الھیئة العامة للزكاة والدخل باتباع األسلوب 

 تجاھل ما لدى المكلف من دفاتر ومستندات  ومعنى ذلك)٥ (التقدیري في فرض الضریبة،
ومعاملتھ وفقًا للضریبة التقدیریة التي تفترض وجود أرباح لكل نشاط من األنشطة وفق 

% ٧٥وحتى % ١٠قائمة منصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة وھو ما یتراوح بین 
  )٦ (.باختالف األنشطة

و مستندات غیر حقیقیة ال كما یترتب على تقدیم دفاتر أو سجالت أو حسابات أ  
 أو تقدیم اإلقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو )٧(تعكس الوضع الصحیح للمكلف، 

 أو تقدیم فواتیر أو )٨(سجالت مع تضمینھ معلومات تخالف ما تظھره دفاتره وسجالتھ، 
وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغییر فواتیر الشراء أو البیع أو غیرھا من المستندات 

 أو إتالف أو إخفاء الدفاتر أو السجالت أو )٩( تقلیل األرباح أو زیادة الخسائر، بقصد
من فرق الضریبة % ٢٥ فرض غرامة قدرھا )١٠(المستندات قبل قیام الھیئة بالفحص 
من الضریبة غیر المسددة عن كل ثالثین یوم % ١باإلضافة إلى تسدید غرامة قدرھا 

   )١١(تأخیر، 
  

                                                           

 ١٧٧٦ بع��د تع��دیلھا بق��رار وزی��ر المالی��ة رق��م  ٥٩/٥الالئح��ة التنفیذی��ة لنظ��ام ض��ریبة ال��دخل، الم��ادة  )١ (
 .ھـ١٨/٥/١٤٣٥وتاریخ 

 .أ/٦٢نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
 .ج/٦٢نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (
یح�ق للم�صلحة بإش�عار م�سبب إج�راء أو تع�دیل ال�ربط ال�ضریبي                 "أ  /٦٥نظام ضریبة الدخل، الم�ادة      )٤ (

ھ�ا  خالل خمس سنوات من نھایة األجل المحدد لتقدیم اإلقرار الضریبي عن السنة الضریبیة، كم�ا یح�ق ل             
یح�ق للم�صلحة إج�راء أو تع�دیل     "ب /٦٥والم�ادة  " ذلك ف�ي أي وق�ت إذا واف�ق المكل�ف خطی�ا عل�ى ذل�ك             

الربط خالل عشر سنوات من نھایة األجل المح�دد لتق�دیم اإلق�رار ال�ضریبي ع�ن ال�سنة ال�ضریبیة إذا ل�م                     
التھ��رب  یق��دم المكل��ف إق��راره ال��ضریبي، أو إذا تب��ین أن اإلق��رار غی��ر كام��ل أو غی��ر ص��حیح بق��صد           

 ".الضریبي
 .ب/٦٣نظام ضریبة الدخل، المادة )٥ (
 .١٦/٤الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٦ (
 .٧٧/١نظام ضریبة الدخل، المادة )٧ (
 .٧٧/٢نظام ضریبة الدخل، المادة )٨ (
 .٧٧/٣نظام ضریبة الدخل، المادة )٩ (
 .٧٧/٤نظام ضریبة الدخل، المادة )١٠ (
 .ب/٧٧ریبة الدخل، المادة نظام ض)١١ (
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  اطب اث

 مددادو ررارات اا  

كشف أو نموذج یعّد من قبل اإلدارة الضریبیة "یعّرف اإلقرار الضریبي أنھ   
یلزم المكلف بالضریبة بتعبئتھ بالمعلومات المتعلقة بدخلھ وإعفاءاتھ والضریبة 

  )١(".المستحقة علیھ
من وقد أوجبت المادة الستون على غیر المقیم ممن یمارس العمل في المملكة 

 أن یقدم إقراره الضریبي خالل مائة وعشرین یومًا من انتھاء السنة )٢(خالل منشأة دائمة 
 وفقًا للنموذج المعتمد مع تدوین رقمھ الممیز علیھ، كما )٣(الضریبیة التي یمّثلھا اإلقرار 

 فإن كان دخل الشخص الخاضع للضریبة )٤(أوجب علیھ أن یسدد الضریبة التي أقّر بھا، 
  )٥ (.ز ملیون ریال، فإنھ یجب أن یشھد محاسب قانوني مرخص بصحة ذلك اإلقراریتجاو

ویترتب على ذلك أن ُتفرض غرامة التأخیر في حال عدم السداد خالل الفترة   
من الضریبة غیر المسددة عن كل ثالثین یوم تأخیر من تاریخ % ١المحددة قدرھا 

شكال شرعي في فرض غرامة  ورغم وجود إ)٦(االستحقاق وحتى تاریخ السداد، 
التأخیر؛ إذ إن الضریبة دیٌن في ذمة المكلف، والزیادة في الدیون بسبب تأخیرھا ربا 

یستمد الحكم في "محرم، وقد نصت المادة السابعة من النظام األساسي للحكم على أنھ 
وھما الحاكمان . المملكة العربیة السعودیة سلطتھ من كتاب اهللا تعالى، وسنة رسولھ

 فإن المفترض من اللجنة االمتناع عن تطبیق )٧ (،"على ھذا النظام وجمیع أنظمة الدولة
وفي جمیع األحوال فإنھ كان التأخر في السداد لوجود خالف بین المكلف . غرامة التأخیر

وبین الھیئة العامة للزكاة والدخل، فإنھ إن كان للخالف وجاھتھ فإن الغرامة ال تفرض 
ھـ على أن المكلف یعفى من ١٣٧٩ لعام ٣ّص المنشور الدوري رقم على المكلف؛ إذ ن

ھـ ١٣٩٣ لعام ٥ كما نص المنشور الدوري رقم )٨(الغرامة إذا كان تصرفھ بحسن نیة، 
  )٩ (.على إعفاء المكلف من الغرامة في حال وجود أمور ُمْلِبَسة

-افیة الضریبیةووافقتھا اللجنة االستئن-وجرت عادة الھیئة العامة للزكاة والدخل  
وھو یوم تقدیم اإلقرار - على احتساب غرامة التأخیر من تاریخ وجوب الضریبة نظامًا

الضریبي في ضریبة الدخل والیوم العاشر من الشھر التالي للمبلغ المدفوع في ضریبة 

                                                           

دراس��ة مقارن��ة بالق��انون الم��صري، مرج��ع  - التزام��ات المكل��ف وفق��ًا لق��انون ض��ریبة ال��دخل األردن��ي  )١ (
 .٣٩سابق، ص 

 .٢/ج/٦٠نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
 .ب/٦٠نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (
 .أ/٦٠نظام ضریبة الدخل، المادة )٤ (
 .ھــ/٦٠لمادة نظام ضریبة الدخل، ا)٥ (
 .ب/٧٧نظام ضریبة الدخل، المادة )٦ (
 .٧ھـ، المادة ٢٧/٨/١٤١٢ وتاریخ ٩٠/ النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ)٧ (
 .ھـ الصادر من مدیر عام مصلحة الزكاة والدخل١٣٧٩ لعام ٣ المنشور رقم )٨ (
 .مصلحة الزكاة والدخلھـ الصادر من مدیر عام ١٣٩٣ لعام ٥ المنشور رقم )٩ (
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؛ وذلك ألنھا تحكمھا نصوص نظامیة واضحة، فیما تخالف اللجنة االستئنافیة -االستقطاع
أي الھیئة عندما یكون األمر ملتبسًا فتحتسب الغرامة من تاریخ صدور القرار الضریبیة ر

 وأرى أن الموافق للنصوص النظامیة ھو احتسابھا من )١(النھائي ال من تاریخ وجوبھا، 
تاریخ صدور قرار نھائي بشأنھا؛ إذ إن المادة الحادیة والسبعین من نظام ضریبة الدخل 

 )٢ (،"ن تاریخ استحقاق الضریبة إلى تاریخ السدادتحسب م"نصت على أن الضریبة 
ولتحدید تاریخ االستحقاق فإن المادة الحادیة والسبعین من الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة 

  :الدخل قد نصت على أن الضریبة تكون مستحقة في حاالت محددة وھي

 . موافقة المكلف على الربط  - أ 
  .داد المستحق علیھ بموجب إقرارهمرور الموعد النظامي دون قیام المكلف بس  - ب 
    .انتھاء الموعد النظامي لالعتراض على الربط المعدل الذي تجریھ الھیئة - ج 
 .صدور قرار نھائي من لجان االعتراض االبتدائیة أو االستئنافیة أو دیوان المظالم - د 

)٣(  

فمتى ما كان ھناك نزاع من المكلف بشأن استحقاق ضریبة فإن غرامة التأخیر ال 
وقد أّید ذلك حكم محكمة االستئناف .  إال بصدور قرار نھائي في الموضوعتفرض

ولما كانت اللجنة قد رفضت استئناف المدعیة في طلب عدم "اإلداریة إذ نّص على أنھ 
احتساب غرامة التأخیر على فرق الضریبة الناتجة عن عدم استقطاع ضریبة من 

  )٤ (".ل استحقاقھا بشكل نھائيالمبالغ المدفوعة مما یعتبر فرضًا للغرامة قب
  

راب اطا  

رع اطا  

كل مقیم "أوجبت المادة الثامنة والستون من نظام ضریبة الدخل السعودي على   
وعلى المنشأة الدائمة في المملكة سواء كان مكلفًا أو غیر مكلف بمقتضى ھذا النظام، 

صدر في المملكة استقطاع ضریبة من ، ممن یدفعون مبلغًا ما لغیر مقیم من ملغیر مقیم
  : وقد بّینت المادة النسبة الضریبیة المستقطعة تكون كالتالي)٥ ( ...".المبلغ المدفوع

                                                           

ھـ�ـ ویت�ضمن الق��رار وجھ�ة نظ�ر الھیئ��ة     ١٤٣٦ لع��ام ١٥٠٣ ق�رار اللجن�ة االس��تئنافیة ال�ضریبیة رق�م     )١ (
 .والمكلف

 .ب/٧٧نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
 م��ع مالحظ��ة ع��دم اخت��صاص دی��وان المظ��الم  ٧١/٢ الالئح��ة التنفیذی��ة لنظ��ام ض��ریبة ال��دخل، الم��ادة  )٣ (

ھـ بت�شكیل  ٢٣/١٢/١٤٣٩ وتاریخ   ٦٥٤٧٤قرارات الصادرة بعد صدور األمر الملكي رقم        بالنظر في ال  
 ١١٣/اللجان الضریبیة وفقًا للتعدیل الجدید لمواد نظام ضریبة ال�دخل ال�صادرة بالمرس�وم الملك�ي رق�م م           

 .ھـ٢/١١/١٤٣٨وتاریخ 
 .ھـ١٤٣٨ق لعام /٧٢٨٤ حكم محكمة االستئناف اإلداریة بمنطقة الریاض، رقم )٤ (
 .أ/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٥ (
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إذا كان المدفوع إیجارًا أو إذا كانت الدفعات مقابل تذاكر طیران أو % ٥نسبة  )١
 .شحن جوي أو بحري أو دفعات مقابل خدمات اتصاالت ھاتفیة

 . المدفوع إتاوة أو ریعًاإذا كان% ١٥نسبة  )٢
 .إذا كان المدفوع مقابل أتعاب إدارة% ٢٠نسبة  )٣
 .ألي دفعات أخرى تحددھا الالئحة التنفیذیة% ١٥نسبة ال تزید عن  )٤

وحیث ال یتصور أن تكون المنشأة الدائمة غیر مسجلة لدى الھیئة العامة للزكاة 
لھیئة العامة للزكاة والدخل ألغراض ضریبة الدخل فإن االلتزام بالتسجیل لدى ا

والدخل لمن دفع مبلغًا لغیر مقیم یسري على من لم یكن التسجیل واجبًا علیھ لوال 
وجود ضریبة االستقطاع، كما یجب على من دفع مبلغًا لغیر مقیم تسدید المبلغ 
المستقطع خالل العشرة األیام األولى من الشھر الذي یلي الشھر الذي تم الدفع فیھ 

 كما یجب أن یقوم المستقِطع بتزوید المستفید بشھادة تبّین المبلغ المدفوع )١ (للمستفید،
 وتزوید الھیئة في نھایة السنة الضریبیة باسم )٢(لھ وقیمة الضریبة المستقطعة، 

 وأي معلومات أخرى قد )٣(إذا توفر، ) الرقم الممیز(وعنوان ورقم تسجیل المستفید 
 لمدة ال )٤ ( الضریبة المستقطعة،بة إلثبات صحةتطلبھا، واالحتفاظ بالسجالت المطلو

تقل عن عشر سنوات فإن كانت محل دراسة من الھیئة فإن المدة ُتمدد حتى إنھاء 
  )٥ (.الدراسة أو صدور قرار نھائي في الخالف

فإن أخّلت المنشأة الدائمة فلم تستقطع المبلغ المطلوب فإنھا مسؤولة شخصیًا عن 
 وال یعني ھذا )٦(ضافة إلى غرامات التأخیر الواجبة علیھا، تسدید ھذه الضریبة باإل

  )٧ (.إعفاء المستفید بل للھیئة مطالبة المستفید بھا وتحصیلھا منھ أو من وكیلھ أو كفیلھ

فإن كان المبلغ مسددًا إلى غیر مقیم یمارس العمل في المملكة من خالل منشأة 
ل المنشأة الدائمة كان لھ أن یحتسب دائمة وكان ھذا المبلغ مرتبطًا بشكل مباشر بعم

 ومن ثم فإن الضریبة )٨ (ھذا المبلغ في تحدید الوعاء الضریبي لغیر المقیم،
  )٩ (.المستقطعة تحسم من الضریبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضریبي

وقد صدر قرار وزیر المالیة بتعدیل الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل فیما 
  :ب االستقطاع المذكورة أعاله لتكون وفق التاليیتعلق بنس

                                                           

 .١/ب/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )١ (
 .٢/ب/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
 .٣/ب/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (
 .٤/ب/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٤ (
 .ج/٦٣/٩الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة )٥ (
 .ج/٦٨بة الدخل، المادة نظام ضری)٦ (
 .د/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٧ (
 .و/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٨ (
 .ز/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٩ (
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خدمات إذا كانت المدفوعات مقابل خدمات فنیة أو استشاریة أو % ٥نسبة  )١
اتصاالت ھاتفیة دولیة خالف ما یدفع للمركز الرئیس أو شركة مرتبطة، 
إیجار، تذاكر طیران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد 

 .قروض، قسط تأمین أو إعادة تأمین
إذا كانت المدفوعات مقابل أتاوة أو ریع، دفعات مقابل خدمات % ١٥نسبة  )٢

الت ھاتفیة دولیة مدفوعة للمركز الرئیس فنیة أو استشاریة أو خدمات اتصا
 .أو شركة مرتبطة

 .إذا كانت مقابل أتعاب إدارة% ٢٠نسبة  )٣
 )١ (.ألي دفعات أخرى% ١٥نسبة  )٤

  :ویثور إشكاالن على تعدیل الالئحة التنفیذیة وفقًا لما ورد أعاله؛ وھما

لف���ین ب���دفع   فق���د ف���ّرق التع���دیل ب���ین غی���ر المقیم���ین المك   :التفری���ق ب���ین المكلف���ین : أوًال
ض���رائب االس���تقطاع  فجع���ل الق���رار غی���ر المق���یم المكل���ف باس���تقطاع مبل���غ ال���ضریبة        

مقاب���ل الخ���دمات فنی���ة أو االست���شاریة المدفوع���ة ل���ھ كمرك���ز  %  ١٥ملزم���ًا ب���دفع ن���سبة 
مقاب���ل % ٥رئ���یس أو ك���شركة مرتبط���ة، ف���ي ح���ین جع���ل المكل���ف ملزم���ًا ب���دفع ن���سبة     

مرك���ز ال���رئیس أو ل���شركة مرتبط���ة م���ع  خ���دمات فنی���ة أو است���شاریة خ���الف م���ا ی���دفع لل 
أن النظ���ام ج���اء ص���ریحًا وواض���حًا ف���ي مادت����ھ الثامن���ة وال���ستین بع���دم التفری���ق ب����ین          

 یج��ب عل��ى "المكلف��ین ب��دفع ض��ریبة االس��تقطاع حی��ث ن��ص ف��ي ص��در الم��ادة عل��ى أن��ھ       
ك���ل مق���یم س���واء أك���ان مكلف���ًا أو غی���ر مكل���ف بمقت���ضى ھ���ذا النظ���ام وعل���ى المن���شأة       

 لغی��ر المق��یم مم��ن ی��دفعون مبلغ��ًا م��ا لغی��ر مق��یم م��ن م��صدر ف��ي        الدائم��ة ف��ي المملك��ة  
  فالنظ����ام جع����ل المبل����غ   )٢ (، ..."المملك����ة اس����تقطاع ض����ریبة م����ن المبل����غ الم����دفوع     

واج���ب االس���تقطاع م���ن ال���شخص غی���ر المق���یم ب���شكل ع���ام دون تفری���ق ب���ین إذا ك���ان        
ة مرتبط����ا م����ع المق����یم أو غی����ر م����رتبط فیم����ا ج����اءت الالئح����ة بإض����افة أحك����ام جدی����د     

بالمخالف���ة ل���صریح ن���صوص النظ���ام حی���ث ن���صت الالئح���ة عل���ى أن���ھ یخ���ضع غی���ر           
المق���یم لل���ضریبة ع���ن أي مبل���غ یح���صل علی���ھ م���ن أي م���صدر ف���ي المملك���ة وفّرق���ت          
الالئح�����ة ب�����ین المب�����الغ المدفوع�����ة للمرك�����ز ال�����رئیس أو ال�����شركة المرتبط�����ة فجعلتھ�����ا  

  %. ٥وبین غیر الشركة المرتبطة فجعلتھا % ١٥

م���ن الم���ادة الثامن���ة  ) ٦(التفری���ق س���ائغ اس���تنادًا إل���ى الفق���رة   وق���د یق���ال إن ھ���ذا  
أي دفع���ات أخ���رى تح���ددھا الالئح���ة عل���ى أن ال یتج���اوز    "وال���ستین الت���ي ن���صت عل���ى   

 غی����ر أن����ھ یظھ����ر أن����ھ ال ی����سوغ بح����ال م����ن األح����وال       )٣(، "%١٥س����عر ال����ضریبة  
تكییفھ���ا عل���ى وف���ق م���ا ج���اءت ب���ھ الالئح���ة؛ إذ إن الفق���رة ن���صت عل���ى الح���ق لواض���ع      

، ول����یس بالتفرق����ة ب����ین  %١٥الئح����ة بتحدی����د أي دفع����ات أخ����رى عل����ى أال تتج����اوز   ال

                                                           

 .ھـ١٨/٥/١٤٣٥ وتاریخ ١٧٧٦ قرار وزیر المالیة رقم )١ (
 .٦٨ نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
 .٦٨/٦نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (



 - ٢٨٥١ -

ح���االت المكلف���ین، وف���ي ھ���ذا تج���اوز م���ن ال���سلطة التنفیذی���ة عل���ى اخت���صاص ال���سلطة       
قب����ل -وق����د ج����اء م����ا یؤی����د ذل����ك ف����ي ق����رار اللجن����ة االس����تئنافیة ال����ضریبیة . التنظیمی����ة

الخ���دمات الفنی���ة أو وت���رى اللجن���ة أن خ���ضوع  : "بقولھ���ا-ص���دور ق���رار وزی���ر المالی���ة 
ج����اء ص����ریحًا وغی����ر مقی����د أو مح����دد     % ٥االست����شاریة لن����سبة اس����تقطاع ق����درھا    

بمكل���ف ذي ص���فة معین���ة دون آخ���ر وبالت���الي فإن���ھ ینطب���ق عل���ى أي مكل���ف س���واء          
كان����ت ھ����ذه المب����الغ ق����د دفع����ت إل����ى جھ����ة مرتبط����ة أو غی����ر مرتبط����ة، ول����و ك����ان       

 ص���راحة ب���أن ھ���ذه المق���صود ب���ھ مكل���ف مح���دد أو ذي ص���فة معین���ة ل���نص عل���ى ذل���ك  
الن���سبة تخ���ص الجھ���ات غی���ر المرتبط���ة، أم����ا وق���د ج���اء ال���نص خالی���ًا م���ن تحدی����د           
المكل��ف المعن��ي بھ��ذه الن��سبة ف��إن اللجن��ة ت��رى أن��ھ ینطب��ق عل��ى الجھ��ات المرتبط��ة            

وبالت��الي ت��رى تأیی��د اس��تئناف المكل��ف ف��ي طلب��ھ إخ��ضاع مب��الغ         ... وغی��ر المرتبط��ة  
% ٥ع����ة للمرك����ز ال����رئیس لن����سبة اس����تقطاع   الخ����دمات الفنی����ة واالست����شاریة المدفو 

  )١(". وإلغاء القرار االبتدائي فیما قضى بھ في ھذا الخصوص% ١٥ولیس 

إذ أض��اف التع��دیل عل��ى الالئح��ة التنفیذی��ة أحكام��ًا جدی��دة       : إض��افة أحك��ام جدی��دة  : ثانی��ًا
مخالف���ة ل���صریح النظ���ام؛ حی���ث جع���ل النظ���ام ن���سبة االس���تقطاع ع���ن المب���الغ المدفوع���ة   

% ١٥، بینم���ا ج���اءت الالئح���ة وجعلتھ���ا   %٥دمات ات���صاالت ھاتفی���ة دولی���ة  مقاب���ل خ��� 
إذا كان���ت مدفوع���ة للمرك���ز ال���رئیس أو ل���شركة مرتبط���ة، وال ش���ك أن ھ���ذا مع���ارض        
لقاع���دة ت���درج األنظم���ة، الت���ي ال یمك���ن معھ���ا لق���رار وزاري أن ی���ضیف أحكام���ًا جدی���دًا  

 .بالمخالفة لنظام صادر بمرسوم ملكي

                                                           

 .ھـ١٤٣٣ لعام ١١٢٩ار اللجنة االستئنافیة الضریبیة رقم  قر)١ (
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  املبحث الثاني

  عملية متعلقة باملنشأة الدائمةت مشكال

  اطب اول

 دداة ا سرز ار   

إذا دفعت المنشأة الدائمة مبلغًا لغیر مقیم فإن الھیئة تفرض على المنشأة الدائمة   
استقطاع نسبة من المبلغ ولو كان من ُدِفع إلیھ المبلغ ھو المركز الرئیس للمنشأة الدائمة 

وأرى أن تعمیم حكم المادة الثامنة ) ١ ( لحكم المادة الثامنة والستین من النظام،استنادًا
والستین على جمیع صور الدفع لغیر المقیم غیر وجیھة؛ إذ نصوص النظام والالئحة 
التنفیذیة تفّرق بین غیر المقیم ممن یمارس العمل من خالل منشأة دائمة وبین غیر المقیم 

  . مة في المملكةممن ال یملك منشأة دائ
فیما یتعلق بضریبة - وتعامل الھیئة العامة للزكاة والدخل المنشأة الدائمة لغیر مقیم

 ومن ثّم فإنھ )٢(جمیع الحاالت كمكلف ضریبي مستقل عن غیر المقیم،  في -االستقطاع
قیم الھیئة ُتخِضع المنشأة الدائمة لضریبة االستقطاع على المبالغ المحّولة منھا إلى غیر الم

  :وأرى أن ھذا التعامل غیر صحیح؛ لعدة أمور. في جمیع الصور والحاالت
أن المكلف الضریبي في جمیع الحاالت ھو غیر المقیم الذي یمارس العمل من : أوًال

خالل منشأة دائمة؛ وأما المنشأة الدائمة ذاتھا فما ھي إال أداة ال یمكن تكلیفھا ضریبیًا؛ إذ 
ل صریحة في فئات المكلفین والتي لیس منھا المنشأة إن نصوص نظام ضریبة الدخ

  :الدائمة، ومن ذلك

الشخص الخاضع للضریبة بمقتضى "أن النظام صریح في تعریف المكلف أنھ  )١
 ثم فّصلت المادة الثانیة األشخاص الخاضعین )٣(وفقًا للمادة األولى " ھذا النظام

 ال یجوز الزیادة للضریبة وحصرتھم في ست فئات ھم المكلفون بنص النظام
من المادة الثانیة ذكرت من ) ج(علیھا وال مخالفتھا، فعلى سبیل المثال فإن الفقرة 

الشخص غیر المقیم الذي یمارس : "ضمن األشخاص الخاضعین للضریبة
من المادة نفسھا ) د( و الفقرة )٤("النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة
الشخص غیر المقیم الذي : "ضریبةذكرت من ضمن األشخاص الخاضعین لل

الشخص " فعبارة )٥(؛"لدیھ دخل آخر خاضع للضریبة من مصادر في المملكة
ال تحتمل التأویل في أن المكلف ھو غیر المقیم ولیس المنشأة الدائمة " غیر المقیم

                                                           

 .٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )١ (
 .ھـ١٤٣٧ق لعام /٨٩٩/١ انظر رأي الھیئة في الحكم الصادر في الدعوى اإلداریة رقم )٢ (
 .١نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (
 .ج/٢نظام ضریبة الدخل، المادة )٤ (
 .د/٢لمادة نظام ضریبة الدخل، ا)٥ (
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أیًا كانت صورتھا؛ وقد اعتبرت اللجنة االستئنافیة الضریبیة الفرع المؤقت ھو 
 وھو استناد في غیر محّلھ؛ )١ (یبي استنادًا للمادة الرابعة من النظام،المكلف الضر

ألن المادة الرابعة من النظام ال تتكلم عن المكّلف الضریبي وإنما تتكلم عن 
) غیر المقیم(من المادة الثانیة جعلت ) ج(وصف المنشأة الدائمة، كما أن الفقرة 

 منشأة دائمة، ولم تجعل الفقرة ھو المكلف الضریبي إذا مارس النشاط من خالل
  )٢ (.المنشأة الدائمة ھي المكلف الضریبي) ج(

الوع���اء -ج "م���ن الم���ادة ال���سادسة م���ن النظ���ام ن���صت عل���ى أن    ) ج(أن الفق���رة  )٢
الضریبي لغیر المقیم الذي یمارس الن�شاط ف�ي المملك�ة م�ن خ�الل من�شأة دائم�ة         

 أو الم��رتبط بھ��ا،  ھ��و دخل��ھ الخاض��ع لل��ضریبة الن��اتج ع��ن ن��شاط تل��ك المن��شأة    
 فق��د ن��صت الم��ادة )٣ (؛"مح��سومًا من��ھ الم��صاریف الج��ائزة بمقت��ضى ھ��ذا النظ��ام 

ب��شكل ص��ریح عل��ى أن الوع��اء ال��ضریبي ھ��و لغی��ر المق��یم ع��ن دخل��ھ الخاض��ع       
 .للضریبة ولیس للمنشأة الدائمة

یج�ب عل�ى ك�ل مكل�ف      "على أنھ   ) أ(أن المادة الستین من النظام نصت في الفقرة          )٣
دیم إق��رار أن یقدم��ھ وفق��ًا للنم��وذج المعتم��د، وت��دوین رقم��ھ الممی��ز   مطال��ب بتق��

 كما نصت الفق�رة     )٤ (،"علیھ، وتسدید الضریبة المستحقة بموجبھ إلى المصلحة      
. ٢... على المكلفین المح�ددین أدن�اه تق�دیم إق�رار ض�ریبي             "على أنھ یجب    ) ج(

مكلف�ًا  ) غیر المقیم( حیث جعلت المادة   )٥("غیر مقیم لھ منشأة دائمة في المملكة      
ھي المكل�ف؛ ألن�ھ ھ�و م�ن یج�ب علی�ھ تق�دیم اإلق�رار            ) المنشأة الدائمة (ولم تجعل   

 .الضریبي ولیس المنشأة الدائمة

ھو ما نصت علیھ المادة -فیما یظھر-أن سبب لبس الھیئة العامة للزكاة والدخل: ثانیًا
ن المبالغ المحولة لغیر المقیم، الثامنة والستون من إیجاب استقطاع المنشأة الدائمة نسبة م

 فقد فھمت الھیئة أن أي مبلغ یحول لغیر المقیم فإنھ یجب استقطاع نسبة علیھ، وھذا )٦(
الفھم محتمل إال أنھ معارض بصریح نص المادة األولى من الالئحة التنفیذیة التي نّصت 

دون كة،  یخضع الشخص غیر المقیم الذي یحقق دخًال من مصادر في الممل-٢ "على 
 إذا كان الدخل من الدخول -أ:  للضریبة على النحو اآلتيأن یكون لھ فیھا منشأة دائمة

المحددة في المادة الثامنة والستین من النظام فیخضع لضریبة االستقطاع وفقًا للقواعد 
 إذ إنھا قّیدت ذلك الحكم بوجوب االستقطاع في حال عدم )٧(".التي حددتھا تلك المادة

شأة دائمة لھ في المملكة، فإن كان لھ منشأة دائمة فإنھ ال یخضع لضریبة وجود من
. االستقطاع؛ ألن معنى ذلك ھو الجمع على المكلف بین ضریبتین وھو ما یمتنع نظامًا

                                                           

 .ھـ١٤٣٦ لعام ١٥٠٣ قرار اللجنة االستئنافیة الضریبیة رقم )١ (
 .٢نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
 .ج/٦نظام ضریبة الدخل، المادة )٣ (
 .أ/٦٠نظام ضریبة الدخل، المادة )٤ (
 .ج/٦٠نظام ضریبة الدخل، المادة )٥ (
 .٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٦ (
 .١/٢نفیذیة لنظام ضریبة الدخل، المادة  الالئحة الت)٧ (
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ھل : "ویؤید ذلك ما ورد في إجابات الھیئة على األسئلة في موقعھا إذ ورد سؤال نصھ
ولدیھ منشأة دائمة في المملكة لضریبة تخضع المبالغ المدفوعة لغیر المقیم 

ً  إلى غیر مقیم : "فكانت اإلجابة نصًا" االستقطاع؟ إذا كان المبلغ المشار الیھ مسددا
یمارس العمل في المملكة من خالل منشأه دائمة، وأن ھذا المبلغ المسدد لھ یرتبط 

وعاء الضریبي بالعمل الذي تمارسھ المنشأة الدائمة، یحتسب ھذا المبلغ في تحدید ال
  )١(".لغیر المقیم وال یخضع لضریبة االستقطاع

كل مقیم "قد ُیشِكل تفسیر المادة الثامنة والستین التي نصت على أنھ یجب على : ثالثًا
وعلى المنشأة الدائمة في المملكة سواء كان مكلفًا أو غیر مكلف بمقتضى ھذا النظام، 

م من مصدر في المملكة استقطاع ضریبة من ، ممن یدفعون مبلغًا ما لغیر مقیلغیر مقیم
 وحیث إن الجمع بین ھذه المادة وبین المادة األولى من الالئحة )٢ (، ..."المبلغ المدفوع

التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل ممكن، فإن الواجب الجمع بین النصین بأن یقال إن النص 
ة مبلغًا لغیر مقیم ال یمارس الوارد في ھذه المادة یقصد بھا حالة تحویل المنشأة الدائم

العمل من خالل منشأة دائمة؛ ألنھ ال یتصور أن تتناول المادة غیر المقیم إذا حّول إلى 
لو كانت : وعلى سبیل المثال. نفسھ؛ ألن غیر المقیم ومنشأتھ الدائمة كیان واحد ال كیانان

ئمة للشركة الكوریة ھناك شركة كوریة ولھا منشأة دائمة في المملكة فقامت المنشأة الدا
بدفع مبلغ لشركة صینیة مقابل خدمات ھندسیة، فإنھ یجب في ھذه الحالة استقطاع 

أما لو حّولت المنشأة الدائمة إلى . الضریبة؛ النطباق أحكام المادة الثامنة والستین علیھا
 الدخل الشركة الكوریة نفسھا فإن ھذا ال یعد داخًال تحت حكم المادة الثامنة والستین؛ ألن

الذي تحققھ المنشأة الدائمة یخضع للضریبة ومن ثم فإخضاعھ لضریبة االستقطاع أیضًا 
  .یعد ازدواجًا ضریبیًا

أن المنظم السعودي قد اعتمد في مضمون نظام ضریبة الدخل على النماذج : رابعًا
 Organization for) التعاون االقتصادي والتنمیةمنظمة العالمیة كنموذج 

Economic Co-operation and Development)  المعروفة اختصارًا بـ
OECD،األمم المتحدة بین الدول  نموذج اتفاقیة و)٣ ( لمعالجة االزدواج الضریبي

 Nations Model Double Taxation)المتقدمة النمو والدول النامیة 
Convention between Developed and Developing Countries)٤(؛(  

األصل أن یسمح للمنشأة الدائمة بخصم النفقات المتكبدة ذج قد نصت على أن وھذه النما
ألغراض النشاط التجاري، سواء أكانت تلك المصروفات في دولة المنشأة الدائمة أو في 

                                                           

: م١٤/٨/٢٠٢٠ موق���������������ع الھیئ���������������ة العام���������������ة للزك���������������اة وال���������������دخل كم���������������ا ف���������������ي   )١ (
aspx.default/Pages/FAQs/HelpCenter/ar/sa.gov.gazt://https 

 .أ/٦٨نظام ضریبة الدخل، المادة )٢ (
(٣) OECD (٢٠١٧), Model Tax Convention on Income and on Capital: 
Condensed Version ٢٠١٧, OECD Publishing, Paris. 

األم��م المتح��دة، إدارة ال��شؤون االقت��صادیة واالجتماعی��ة، اتفاقی��ة األم��م المتح��دة النموذجی��ة ل��الزدواج    )٤( 
 .م٢٠٠١ النامیة، الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان
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دولة أخرى، وال یسمح بخصم أي مبالغ تدفعھا المنشأة الدائمة للمكتب الرئیسي باستثناء 
 فإذا كانت المبالغ المدفوعة من المنشأة الدائمة )١(ات الفعلیة، المبالغ المدفوعة لسداد النفق

للمكتب الرئیس نتیجة سداد نفقات فعلیة فإن الواجب عدم فرض الضریبة علیھا أسوة 
بالنماذج العالمیة، بل نصت اتفاقیة األمم المتحدة على سبیل المثال على جواز خصم 

  )٢ (.ملھا المكتب الرئیسي عن المنشأة الدائمةالفوائد واإلتاوات والنفقات األخرى التي یتح
  

ب اطا  

را ف اا  

من اإلشكاالت العملیة التي یواجھھا المكلفون اختالف تعامل الھیئة العامة للزكاة   
والدخل مع صور المنشآت الدائمة رغم أن النصوص النظامیة ال تفرق بین صورة 

ى بعضھا ضریبة الدخل وضریبة االستقطاع معًا كما سبقت وأخرى؛ إذ تفرض الھیئة عل
اإلشارة إلیھ، فیما تفرض على البعض اآلخر ضریبة االستقطاع فحسب، وفیما یلي بیان 

  :لصورتین من التعامل المختلف

لو تقدمت شركة تعمل في مجال الخدمات الفنیة واالستشاریة إلى الھیئة العامة : أوًال
ض الضریبة التقدیریة على الدخل ووافقت الھیئة على ذلك فإن للزكاة والدخل بطلب فر

على الخدمات الفنیة واالستشاریة دون الحصول على % ٢٠الھیئة سوف تتقاضى نسبة 
 ألن )٣(؛%٢٠ من الالئحة التي حددت األرباح بنسبة ١٦أي ضریبة استقطاع وفقًا للمادة 

بین ضریبتین، فیما أن ممارسة األرباح المتحققة قد خضعت لضریبة الدخل فال یجمع 
الھیئة في حال احتساب الضریبة بناء على مسك الدفاتر الجمع بین الضریبتین رغم أنھ ال 
فرق حقیقیًا بین الضریبة التقدیریة والضریبة الفعلیة، بل إن تقدیم الضریبة التقدیریة ال 

علیة الدخل الحقیقي، یعكس األرباح الحقیقیة فیما یعكس مسك الدفاتر وتقدیم الضریبة الف
  :وفیما یلي جدول یبّین المقارنة

                                                           

اتفاقیة األمم المتحدة النموذجیة لالزدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبل�دان النامی�ة، الم�ادة            )١( 
٧/٣. 
اتفاقیة األمم المتحدة النموذجیة لالزدواج ال�ضریبي ب�ین البل�دان المتقدم�ة النم�و والبل�دان النامی�ة، ص                    )٢( 

١١٥. 
 .١٦نظام ضریبة الدخل، المادة  الالئحة التنفیذیة ل)٣ (
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  المكلف
طریقة 
احتساب 
  الضریبة

نسبة 
ضریبة 
  الدخل

نسبة 
ضریبة 
  االستقطاع

نسبة 
الضریبة 
  اإلجمالیة

غیر مقیم یمارس العمل من 
 خالل منشأة دائمة 

مسك 
  دفاتر

٢٥  %٥  %٢٠%  

غیر مقیم یمارس العمل من 
  خالل منشأة دائمة 

ضریبة 
  قدیریةت

٢٠  %٠  %٢٠%  

  

مع -تمارسان العمل في المملكة من خالل منشأة دائمة-لو تعاقدت شركتان أجنبیتان: ثانیًا
جھة حكومیة على سبیل المثال وكانت المنشأة الدائمة إلحدى الشركتین في شكل فرع، 

% ١٥والثانیة في شكل مركز تجمیع، فإن الھیئة سوف تفرض على الشركة ذات الفرع 
% ٥لمبالغ المحولة لمركزھا الرئیس باإلضافة إلى ضریبة الدخل، فیما ستفرض على ا

على المبالغ المحولة من الشركة ذات مركز التجمیع دون فرض ضریبة دخل، وفیما یلي 
  :جدول توضیحي

  المكلف
صورة 
المنشأة 
  الدائمة

نسبة 
ضریبة 
  الدخل

نسبة 
ضریبة 
  االستقطاع

نسبة 
الضریبة 
  اإلجمالیة

م یمارس غیر مقی
العمل من خالل منشأة 

 دائمة 
  %٢٥  %٥  %٢٠  فرع

غیر مقیم یمارس 
العمل من خالل منشأة 

  دائمة 

مكان 
  تجمیع

٥  %٥  %٠%  

ومن ثم فیظھر عدم اطراد الھیئة العامة للزكاة والدخل في التعامل مع صور 
في حال المنشأة الدائمة، والواجب أال یجب على المنشأة الدائمة استقطاع الضریبة إال 

  .تحویل مبالغ لغیر مقیم ال یمارس العمل في المملكة من خالل منشأة دائمة
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  :اخلامتة

تناولنا في ھذا البحث تعریف المنشأة الدائمة وااللتزامات في اللغة واالصطالح، 
ثم تناولنا االلتزامات المتعلقة بالمنشأة الدائمة في ظل نظام ضریبة الدخل السعودي 

التسجیل الضریبي، وااللتزام بمسك الدفاتر والسجالت، وتقدیم وتتمثل في وجوب 
كما . اإلقرارات الضریبیة وسدادھا، واستقطاع الضریبة في حال سددت مبالغ لغیر مقیم

تناول البحث مشكالت عملیة ناشئة عن تطبیق أحكام النظام فیما یخص المنشأة الدائمة 
ي حال دفعت المنشأة الدائمة مبلغًا المطالبة باستقطاع الضریبة ف: أبرزھا مشكلتان

لمركزھا الرئیس، واألخرى اختالف تعامل الھیئة العامة للزكاة والدخل مع صور 
المنشآت الدائمة رغم أن النصوص النظامیة ال تفرق بین صورة وأخرى؛ إذ تفرض 
الھیئة على بعضھا ضریبة الدخل وضریبة االستقطاع معًا كما سبقت اإلشارة إلیھ، فیما 
تفرض على البعض اآلخر ضریبة االستقطاع فحسب، ویمكن في ختام ھذا البحث 

  :اإلشارة إلى النتائج والتوصیات بشكل مقتضب، وھي كالتالي
  :النتائج: أوًال

یجب أن یلتزم غیر المقیم الذي یمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة  )١
 .نھایة سنتھ المالیة األولىبالتسجیل لدى الھیئة العامة للزكاة والدخل قبل 

یجب أن یلتزم غیر المقیم الذي یمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة  )٢
بإمساك الدفاتر التجاریة والسجالت المنصوص علیھا في نظام الدفاتر التجاریة 
وھي دفتر الیومیة األصلي، ودفتر الجرد، ودفتر األستاذ العام، سواء أكان مسكھ 

لسجالت بالطریقة الیدویة أو عن طریق الحاسب اآللي، كما یجب أن للدفاتر وا
 .تكون تلك الدفاتر والسجالت باللغة العربیة

یجب أن یلتزم غیر المقیم الذي یمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة  )٣
جمیع المراسالت والوثائق المتعلقة بتجارتھ باالحتفاظ بصورة طبق األصل من 

 والواردة إلیھ، وذلك حتى یمكن لإلدارة الضریبیة التحقق مما یقدمھ الصادرة منھ
 .من إقرارات في حال الفحص المیداني

یترتب على عدم اإلمساك بالدفاتر أو اإلمساك بھا بشكل مخالف لنظام الدفاتر  )٤
التجاریة أو الئحتھ التنفیذیة أن تقوم الھیئة العامة للزكاة والدخل باتباع األسلوب 

ي في فرض الضریبة، كما یترتب على تقدیم دفاتر أو سجالت أو التقدیر
حسابات أو مستندات غیر حقیقیة أو نحو ذلك فرض غرامة إخفاء باإلضافة إلى 

 .غرامة التأخیر عن الفروقات الضریبیة
یجب أن یلتزم غیر المقیم الذي یمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة  )٥

خالل مئة وعشرین یومًا من انتھاء السنة الضریبیة التي  بتقدیم اإلقرار الضریبي
 .یمّثلھا اإلقرار كما یجب علیھ أن یسدد الضریبة التي أقّر بھا
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 :التوصیات: ثانیًا

إیجاد بدیل شرعي لغرامات التأخیر عن المبالغ الواجبة على األشخاص  )١
مات الخاضعین للضریبة؛ ألن ھناك إشكاًال شرعیًا ونظامیًا في فرض غرا

التأخیر فمؤدى ذلك مخالفة النظام األساسي للحكم الذي جعل الكتاب والسنة 
حاكمین علیھ وعلى جمیع األنظمة، ومن الواجب على ھیئة الزكاة والدخل إیجاد 

 .عقوبات أخرى ال إشكال شرعیًا فیھا
ضرورة تعدیل النظام والالئحة لتعكس بشكل صریح عدم خضوع المبالغ  )٢

أة الدائمة لمركزھا الرئیس لضریبة االستقطاع وفقًا لما بّیناه المدفوعة من المنش
 .في البحث

ھـ بإلغاء ما ١٨/٥/١٤٣٥ وتاریخ ١٧٧٦ضرورة تعدیل قرار وزیر المالیة رقم  )٣
تضمنھ من التفریق بین المكلفین في النسب الضریبیة دون مسوغ نظامي 

لمدفوعة مقابل المبالغ اللتفریق، وإلغاء ما یتصل بجعلھ نسبة الضریبة عن 
لنّص النظام % ١٥ إذا كانت للمركز الرئیس خدمات اتصاالت ھاتفیة دولیة
 %.٥بشكل صحیح على كونھا بنسبة 

ضرورة توحید ھیئة الزكاة والدخل لممارستھا في التعامل مع الصور المختلفة  )٤
للمنشأة الدائمة؛ إذ یختلف وضع المكلف في حال معاملتھ بالضریبة التقدیریة فال 

خضع لضریبة االستقطاع، وأما إن عومل وفقًا لدفاتره فإنھ یؤخذ منھ ضریبة ی
دخل وضریبة استقطاع، كما یختلف وضع المكلف الذي تكون صورة منشأتھ 
الدائمة فرعًا عن المكلف الذي تكون صورة منشأتھ الدائمة مكان تجمیع، وھذا 

 .تفریق دون سبب نظامي
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینواهللا تعالى أعلم وصلى اهللا وسلم 
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  :المراجع

  :المراجع العربیة

  ،مشھور آل سلمان، : ، تحقیقالموافقاتإبراھیم بن موسى المعروف بالشاطبي
 .ھـ١٤١٧دار ابن عفان، األردن، الطبعة األولى، 

  ،تحقیق، عبدالسالم ھارون، دار الفكر، معجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس ،
 .ھـ١٣٩٩

 دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، لسان العربمال الدین بن منظور، ج ،
 .ھـ١٤١٤

  ،مھدي المخزومي ود. د: ، تحقیقكتاب العینالخلیل بن أحمد الفراھیدي .
 .إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل، دون طبعة، دون تاریخ

  ،د، المكتبة یوسف الشیخ محم: ، تحقیقمختار الصحاحزین الدین محمد الرازي
 .ھـ١٤٢٠الدار النموذجیة، بیروت، الطبعة الخامسة، -العصریة

  ،دراسة -التزامات المكلف وفقًا لقانون ضریبة الدخل األردنيعادل العلي
الجمعیة العلمیة (، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، مقارنة بالقانون المصري

، ٢السنة الثانیة، العدد ، ٤المجلد ) العراق-للبحوث والدراسات االستراتیجیة
 .م٢٠١٢

  ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبدالرزاق أحمد السنھوري ،
 .م، الطبعة الثالثة٢٠٠٠لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

  ،المدخل إلى نظریة االلتزام العامة في الفقھ اإلسالميمصطفى أحمد الزرقا ،
 .لطبعة األولىم، ا١٩٩٩سوریا، -دار القلم، دمشق

  

  :األوامر الملكیة واالتفاقیات واألنظمة واللوائح

  ھـ٢٣/١٢/١٤٣٩ وتاریخ ٦٥٤٧٤األمر الملكي رقم. 
 ھـ٣٠/٧/١٤٣٧ وتاریخ ١٣٣/األمر الملكي رقم أ. 
  اتفاقیة بین حكومة المملكة العربیة السعودیة وحكومة جمھوریة مصر العربیة

لضریبي في شأن الضرائب على لتجنب االزدواج الضریبي ولمنع التھرب ا
 .الدخل

  تعدیل الالئحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة، الصادرة بقرار وزیر التجارة رقم
 .ھـ٢٤/١٢/١٤١٠ وتاریخ ١١١٠

 ١١٣/تعدیل بعض مواد نظام ضریبة الدخل الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م 
 .ھـ٢/١١/١٤٣٨وتاریخ 

  ھـ١٨/٥/١٤٣٥خ  وتاری١٧٧٦قرار وزیر المالیة رقم. 



 - ٢٨٦٠ -

  ٦٩٩الالئحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة، الصادرة بقرار وزیر التجارة رقم 
 .ھـ٢٩/٧/١٤١٠وتاریخ 

  ١٥٣٥الالئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم 
 .ھـ١١/٦/١٤٢٥وتاریخ 

  لزكاة والدخلھـ الصادر من مدیر عام مصلحة ا١٣٧٩ لعام ٣المنشور رقم. 
  ھـ الصادر من مدیر عام مصلحة الزكاة والدخل١٣٩٣ لعام ٥المنشور رقم. 
 ھـ٢٧/٨/١٤١٢ وتاریخ ٩٠/النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ. 
 وتاریخ ٦١/نظام الدفاتر التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

 .ھـ١٧/١٢/١٤٠٩
 ھـ١٥/١/١٤٢٥ وتاریخ ١/وم الملكي رقم منظام ضریبة الدخل الصادر بالمرس. 

  

  :األحكام والقرارات القضائیة

  ھــ١٤٣٦ لعام ١٥٠٣قرار اللجنة االستئنافیة الضریبیة رقم. 
  ھـ١٤٣٣ لعام ١١٢٩قرار اللجنة االستئنافیة الضریبیة رقم. 
  ھـ١٤٣٧ق لعام /٨٩٩/١الحكم الصادر في الدعوى اإلداریة رقم. 
 ھـ١٤٣٨ق لعام /٧٢٨٤إلداریة بمنطقة الریاض، رقم حكم محكمة االستئناف ا. 

  

  :مواقع اإلنترنت

 موقع الھیئة العامة للزكاة والدخل :sa.gov.gazt.www://https  

 

https://www.gazt.gov.sa/en/circulars-and-tax-agreements?page=0



