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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل اإلرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على 

أي من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل -حيثما تنطبق-، وذلك في 

ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص 

نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد 

تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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تحذير هام:

ر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من استخدام أي نسخ من اللوائح والتعليمات واألدلة  تحذِّ

اإلرشادية واالستناد إليها فيما عدا النسخ النهائية المعتمدة المنشورة على الرسمي للهيئة 

www.zatca.gov.sa ،وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنجم عن 

استخدام وثائق غير رسمية أو غير معتمدة.
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 1. المقدمة 

تنشر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك » الهيئة« هذا الدليل اإلرشادي بهدف تقديم التوضيحات واإلرشادات 

الالزمة لتطبيق األحكام المتعلقة باستقطاع الضريبة والواردة في نظام ضريبة الدخل )النظام( والئحته 

التنفيذية )الالئحة( في حاالت معينة.

يستند هذا الدليل اإلرشادي إلى نظام ضريبة الدخل والئحته التنفيذية المعمول بهما في تاريخ نشره 

وتفسير الهيئة لهما؛ ويهدف إلى تقليل الغموض وااللتباس الذي يواجه المكلف الذي استقطعت الضريبة 

من المبلغ المدفوع إليه أو الملزم باستقطاع الضريبة.

الهيئة  بين  النظر  وجهات  اختالف  يمنع  ال  ذلك  أن  بيد  األشخاص،  جميع  مع  التعاون  على  الهيئة  تحرص 

والمكلفين، كما أن هذا الدليل ال يؤثر في سلطة الهيئة بإجراء عمليات التدقيق والفحص أو فرض الغرامات 

على من ترى الهيئة أنهم أخلوا باألحكام المتعلقة باستقطاع الضريبة.

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن استقطاع الضريبة في حالة معينة، يمكنكم االتصال بالهيئة عبر

تزويدكم  على  الهيئة  تعمل  وسوف  ملزم1.  غير  تفسيري  قرار  إصدار  لطلب  لذلك  المخصصة  القنوات 

المذكورة. الحالة  في  الضريبة  استقطاع  بشأن  المطلوبة  بالمعلومات 

1. للتأكــد ممــا إذا كان الشــخص مؤهــا لطلــب إصــدار قــرار تفســيري مــن الهيئــة، برجــاء الرجــوع إلــى الدليــل الخــاص بطلبــات القــرارات التفســيرية المتــاح 

علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة عبــر الرابــط.
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2. األحكام العامة بشأن استقطاع الضريبة

استقطاع الضريبة هي أحد آليات فرض ضريبة الدخل على األشخاص غير المقيمين الذين يحصلون على 

دخل من مصدر في المملكة من شخص مقيم في المملكة أو منشأة دائمة فيها.

تستقطع الضريبة من المبالغ التي يدفعها:

شخص مقيم في المملكة إلى غير مقيم من مصدر في المملكة. وألغراض استقطاع الضريبة، يعتبر . 1

مقيما في المملكة كل ممن يلي2:

التجاري3(، ممن تنطبق عليهم شروط  	 النشاط  الطبيعي )فقط في سياق  أو الشخص  الشركة 

النظام4. في  المحددة  اإلقامة 

أي إدارة حكومية أو وزارة أو هيئة عامة. 	

أي شخص اعتباري آخر أو أي هيئة مؤسسة في المملكة. 	

منشأة دائمة في المملكة إلى غير مقيم من مصدر في المملكة5.. 2

2. المادة الثامنة والستون )68( من نظام ضريبة الدخل.

3. تنــص المــادة الثامنــة والســتون )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى أنــه: »فــي حالــة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل شــخص طبيعــي تنطبــق شــروط 
االســتقطاع التــي تقضــي بهــا هــذه المــادة [الثامنــة والســتون] علــى الدفعــات الخاصــة بالنشــاط لهــذا الشــخص«.

4. المادة الثالثة )3( من نظام ضريبة الدخل

5. المــادة الرابعــة )4( والفقــرة )ج( مــن المــادة الخامســة )5( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، التــي تنــص علــى أنــه: »يعــد المبلــغ الــذي تدفعــه منشــأة دائمــة فــي 
المملكــة لغيــر مقيــم كمــا لــو دفعتــه شــركة مقيمــة«.
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لالطالع على مزيد من اإلرشادات العامة بشأن تطبيق أحكام استقطاع الضريبة، يرجى الرجوع إلى الدليل

  www.zatca.gov.sa :اإلرشادي الستقطاع الضريبة، المتاح على الموقع اإللكتروني للهيئة عبر الرابط

أما هذا الدليل اإلرشادي، فهو يتناول تطبيق استقطاع الضريبة فيما يتعلق بالحاالت المحددة التالية:

عوائد القروض 	

الدخل من شركات األموال المقيمة 	

برامج الوالء القائمة على تجميع النقاط 	

أتعاب الوساطة وأتعاب الحفظ 	

عوائد األوراق المالية. 	
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3. الدليل اإلرشادي بشأن تطبيق استقطاع الضريبة على مدفوعات محددة

3.1. عوائد القروض

3.1.1 . التعريف ونطاق تطبيق استقطاع الضريبة

يقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال. ويشمل هذا الحكم الدخل المتحقق من 

عمليات اإلقراض مهما كان نوعها، سواًء كانت بضمانات أو بدون ضمانات، وسواًء منحت أو لم تمنح حق 

المشاركة في أرباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكومية وغير الحكومية.

وينص الحكم على استثناء عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك Interbank إذا بقيت الودائع لدى 

بيانًا سنويًا  المقترض  البنك  أن يقدم  المقيم مدة ال تتجاوز تسعين )90( يومًا، شريطة  المقترض  البنك 

معتمدًا من البنك المركزي السعودي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد 

القرض المدفوعة.

ويجب على كل مقيم وكل منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم استقطاع الضريبة من عوائد القروض 

المتحققة من مصدر في المملكة والمدفوعة لغير مقيم، وفقا للسعر المحدد في النظام6.

وفقا لالئحة، فإن عوائد القروض لغير المقيم تعد متحققة من مصدر في المملكة في أي من الحاالت 

اآلتية7:

إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة. 	

إذا كان المقترض مقيمًا في المملكة. 	

إذا كان القرض مرتبطًا بنشاط يمارس في المملكة من خالل منشأة دائمة.« 	

وفًقا لتعريف عوائد القروض تعامل الهيئة بعض المعامات واالتفاقيات باعتبارها عوائد قروض منها اتفاقيات

إعادة الشراء ألنه من الشائع استخدام هذه االتفاقات باالقتران مع االقتراض، ويمكن في بعض الحاالت أن

تدخل في نطاق استقطاع الضريبة.

وتعد اتفاقيات إعادة الشراء )repo ( أدوات مالية تستخدم لجمع التمويل خال فترة زمنية قصيرة. وبمقتضى 

هذه االتفاقيات، يقوم البائع ببيع أوراقًا مالية إلى طرف آخر بنية إعادة شرائها بسعر أعلى في تاريخ الحق. 

.)reverse rep( »وُيشار إلى عملية إعادة شراء األوراق المالية باسم » إعادة الشراء العكسي

6. المادة الثامنة والستون )68( من نظام ضريبة الدخل.

7. الفقرة 1 من المادة الخامسة )5( من الائحة.
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وبالنظر إلى طبيعة اتفاقيات إعادة الشراء، فعادة ما ُينظر إليها على أنها ترتيبات لالقتراض بضمان، على 

أساس أن حق البائع في استخدام النقود المكتسبة هو حق مؤقت، وكذلك حق المشتري في استخدام 

األصول ذات الصلة. ولذلك، فرغم أن هذه االتفاقيات تتخذ شكال نظاميا قائما على البيع/الشراء، إال أن 

الشراء عوائد  البيع وإعادة  بين  السعر  إقراض؛ ويعد فرق  باعتبارها عمليات  الهيئة تكيفها - بشكل عام- 

قروض. وال يؤثر ذلك في اعتبار الدفعات المتحققة من استخدام الورقة المالية أو االحتفاظ بها باعتباره 

لألرباح. توزيعات 

وعادة ما يتم تنفيذ اتفاقيات إعادة الشراء خالل إطار زمني قصير، وتكون قيمة العوائد مساوية لنسبة 

مئوية ُتعرف بين المتعاملين باسم »معدل إعادة الشراء« أو »فائدة إعادة الشراء« )»معدل إعادة الشراء«(.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد إتمام عملية البيع األصلية، فإن الملكية القانونية ل أوراق المالية تنتقل إلى

المشتري، الذي يصبح مسؤوال عن سداد الضريبة عن أي عوائد تتحقق من األصول المباعة )مثل توزيعات

األرباح( أثناء فترة حيازة األوراق المالية وعقب إتمام عملية إعادة الشراء )عادة الشراء العكسية(.

3.1.2. أمثلة عملية

ترد أدناه بعض األمثلة العملية )بهدف التوضيح دون حصر( لتطبيق استقطاع الضريبة على عوائد القروض.

المثال )1(:
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المثال )2(:

3.2 . الدخل من شركات األموال المقيمة

3.2.1. التعريف ونطاق تطبيق استقطاع الضريبة

يعرف النظام شركة األموال على أنها الشركة المساهمة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة

التوصية باألسهم8، كما ينص على أن صناديق االستثمار تعد أيضا من شركات األموال.

ووفقا لالئحة، فإن الدخل المتحقق لشركة األموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها 

داخل أو خارج المملكة يعد ناشئا عن نشاط تم في المملكة9 وبالتالي متحققا من مصدر في المملكة. 

وبذلك فإن المدفوعات إلى غير مقيم فيما يتعلق بهذا الدخل تخضع الستقطاع الضريبة.

3.2.2. أمثلة عملية

ترد أدناه بعض األمثلة العملية )بهدف التوضيح دون حصر( لتطبيق استقطاع الضريبة على دخل شركات 

األموال المقيمة.

8. المادة األولى )1( من نظام ضريبة الدخل.

9. الفقرة )4( من المادة الخامسة )5( من الائحة.
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المثال )1(:
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3.3 . برامج الوالء القائمة على تجميع النقاط

3.3.1 . التعريف ونطاق تطبيق استقطاع الضريبة

برامج الوالء هي نظم تتيحها الشركات )أي مقدمو الخدمات أو موردو السلع( لعمالئها بحيث يكتسبون 

نقاطا مع كل عملية شراء يقومون بها من متاجر هذه الشركات. ويمكن للعميل بعد ذلك أن يستبدل 

النقاط التي قام بتجميعها مقابل مكافأة معينة مثل هدية أو خصم على عملية الشراء التالية.

برنامج  الوالء )»مدير  برنامج  إدارة  المعنية مع جهة تتولى  وباإلضافة إلى ذلك، عادة ما تتعاقد الشركة 

الشركة األصلية. بالنيابة عن  النقاط واستبدالها  إدارة عملية تجميع  المكافآت«( ويتمثل دورها في 

من  مختلفين  شكلين  على  النقاط  تجميع  على  القائمة  الوالء  برامج  تنطوي  التعاقدية،  الناحية  ومن 

المدفوعات: وتدفقات  التعاقدية  العالقات 

العقد بين الشركة وعمالئها لتقديم المكافآت/نقاط الوالء من جانب الشركة وسداد مدفوعات شراء . 1

السلع أو الخدمات من العميل إلى الشركة.

المثال )2(:
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العقد بين الشركة ومدير برنامج المكافآت، والمدفوعات التالية:. 2

رسوم الخدمة التي تدفعها الشركة إلى مدير برنامج المكافآت مقابل الخدمات المقدمة )إدارة برنامج  	

المكافآت(، وعادة ما تحتسب هذه الرسوم بناء على نسبة من النقاط التي يقوم العماء بتجميعها.

المدفوعات من مدير برنامج المكافآت إلى الشركة عقب استبدال النقاط من جانب العمالء. 	

مبلغ نقاط المكافآت المنتهية الصالحية )عادة ما تكون النقاط صالحة لمدة معينة يجب استبدالها  	

خاللها وإال تنتهي صالحيتها ويحق لمدير برنامج المكافآت االحتفاظ بقيمتها ضمن إيراداته(.

3.3.2 . أمثلة عملية

يرد أدناه مثال عملي )للتوضيح دون حصر( لتطبيق استقطاع الضريبة على المبالغ المدفوعة في إطار برامج

الوالء القائمة على تجميع النقاط.
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المثال )1(:
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3.4 . أتعاب الوساطة وأتعاب الحفظ

3.4.1 . التعريف ونطاق تطبيق استقطاع الضريبة

تعّرف أتعاب الوساطة عموما بأنها األتعاب التي يتقاضاها الوسيط )أي الشخص الذي يقوم ببيع وشراء 

السلع أو األصول بالنيابة عن الغير( مقابل تنفيذ المعامالت أو تقديم الخدمات المتخصصة. وهناك عدة 

قطاعات يمكن أن يتقاضى فيها الوسطاء فيها أتعابا عن خدماتهم، ومنها: قطاع الخدمات المالية، وقطاع 

التأمين، وقطاع العقارات، وغيرها.

أما أتعاب الحفظ فتعرف عموما بأنها التكاليف التي يتم دفعها لمؤسسة مالية، مثل أحد البنوك، أو إلى 

وسيط آخر في سياق إدارة االستثمارات.

3.4.2 . أمثلة عملية

يرد أدناه مثال عملي )للتوضيح دون حصر( لتطبيق استقطاع الضريبة على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات

الوساطة أو الحفظ.
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المثال )1(:
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3.5 . عوائد األوراق المالية

3.5.1 . التعريف ونطاق تطبيق استقطاع الضريبة

األوراق المالية هي أدوات مالية يتم تداولها واستخدامها ألغراض تجميع رؤوس األموال في األسواق 

العامة والخاصة. وفي حين توجد أنواع مختلفة من األوراق المالية، فهناك نوعان رئيسيان، األول هو األوراق 

المالية القائمة على المشاركة في حقوق الملكية )مثل األسهم( والتي تمنح حامليها حقوق ملكية في 

الجهة الُمصدرة لتلك األوراق، واألوراق المالية القائمة على الدين )مثل السندات(، والغرض منها أساسا هو 

توفير تسهيالت رأسمالية للجهة الُمصدرة على أن يتم سداد قيمتها على دفعات منتظمة.

وكما هو مذكور أعاه، فالفرق األساسي بين هذين النوعين من األوراق المالية هو طبيعة الحقوق التي 

يمنحها كل نوع، فحاملو األسهم يملكون الشركة الُمصدرة في حين يكون حاملو السندات دائنين للشركة

المصدرة )أي مقرضين لها(.

وتتحقق العوائد من األوراق المالية لسببين، األول هو التخلص من األوراق، والثاني هو تحصيل اإليرادات

المستمرة من خالل االحتفاظ بهذه األوراق أو استخدامها. وبالتالي فإن المبالغ أو العوائد المحققة من 

األوراق المالية يمكن أن يختلف تصنيفها باختالف سبب تحققها.

ففي حالة عملية التخلص، ُيصنف الدخل المحقق أرباًحا رأسمالية ويخضع للضريبة بناء على ذلك -أي أنه 

الدخل فيما يتعلق  /أ( من نظام ضريبة  المادة )10  العامة- مع مراعاة نص  للقواعد  للضريبة وفًقا  يخضع 

المتداولة. المالية  باألوراق 

أما في حالة اإليرادات المستمرة، ُتعامل العائدات المحققة على أنها توزيعات األرباح أو عوائد قرض وينبغي

أن تخضع للضريبة وفًقا ألحكام االستقطاع، بالقدر الذي يكون به الدخل متحققا من مصدر في المملكة 

وفي حال كان مدفوعا لغير مقيم. وتتحدد فئة الدخل )أي إذا ما كان توزيعات األرباح أو عوائد قرض( على 

أساس نوع االستثمار األصلي:

ُتعامل عوائد السندات على أنها عوائد قروض في حال كان االستثمار قائم على الدين.

وُتعامل توزيعات األرباح في حال كان االستثمار قائم على المشاركة في حقوق الملكية.
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3.5.2 . أمثلة عملية

يرد أدناه مثال عملي )للتوضيح دون حصر( لتطبيق استقطاع الضريبة على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات

الوساطة أو الحفظ.

المثال )1(:



19

 امـسـح هـــــذا الـكــود لالّطالع عـلــــى آخر تحديـث

المـنـشـورة المستنــــدات  المستنـد وكـافة  لـهــذا 

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


