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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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المقدمة

التوضيحـــات  تقديم  بهـــدف  اإلرشـــادي  الدليل  هذا  )الهيئة(  والجمـــارك  والضريبة  الـــزكاة  هيئة  أعـــدت 

عن ماهية الدخـــول المعفاة من ضريبـــة الدخل وفًق ا لما ورد في نظـــام ضريبة الدخل )النظام( والئحتـــه 

التنفيذية )الالئحة( ُيشـار إليهما مًعا فيمـــا يلي باســـم »األحـــكام المنّظمـة لضريبة الدخل« في المملكة 

العربية السـعودية  )المملكة(.

يستند هذا الدليل اإلرشادي إلى األحكام المنّظمة لضريبـة الدخل وتفسـير الهيئة لها وسياستها الُمتبعة، 

ويهـدف إلـى تقليل الغمـوض واللبس الذي قـد يواجه أي شـــخص خاضـــع للضريبة عنـــد الرغبة فـي معرفة 

الدخـــول التـــي قد ُت فـــرض عليهـــا الضريبة، والدخـــول المعفاة مـــن الضريبـــة متى اقتضـــى األمر ذلك.

وجهات  في  خالفات  وقـوع  من  يمنع  ال  ذلك  أّن  بيد  األشـــخاص،  جميع  مـع  التعاون  على  الهيئـــة  تحـرص 

النظر بين الهيئة وهؤالء األشخاص، كما أّن هذا الدليل ال يؤثر فـي أحقية الهيئة في إجراء عمليات الفحص 

والربـط وفـــرض الغرامـات على األشـخاص الذين تـرى الهيئة أنهم أخّلـوا باألحكام المنّظ مة لضريبـة الدخل.

للحصول على مزيد من المعلومات بشـأن تطبيق األحكام المنّظمـة لضريبة الدخل في حالـة معينة، يمكنكم 

االتصـال بالهيئة عبر القنوات المخصصة لذلك لطلب إصدار قرار تفسيري غير ملزم، وسوف تعمل الهيئة على 

تزويدكم بالمعلومات المطلوبة بشأن تطبيق األحكام المنّظمة لضريبة الدخل فـي الحالة المذكورة.
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2. أحكام عامة متعلقة بضريبة الدخل في المملكة

2.1. ما المقصود بضريبة الدخل؟

ضريبة مباشرة ُتفرض بموجب أحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقـــم )م/1(  وتاريخ 15 

محرم 1425 هـ وتعديالته على حصص الشـركاء غير السـعوديين في شـركات األموال، وعلـى المقيمين غير 

السـعوديين الذين يمارسـون نشـــاًطا تجارًيا داخل المملكة، وغير المقيمين ممن يحققون دًخال من ممارسـة 

نشـاط تجاري في المملكة وكذلك األشخاص العاملين في مجال استثمار الغاز الطبيعي والعاملين في 

مجـال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حسب ما هو موضح في الفصل 2.2 من هذا الدليل.

2.2. األشخاص الخاضعون لضريبة الدخل في المملكة

وفق المادة الثانية من »النظام« فيعد خاضًعا للضريبة كلٌّ من: 

شركة األموال المقيمة عن الحصص المملوكـة بشكل مباشر أو غير مباشر لألشخاص غير السعوديين، أ. 

الزيت والمواد  إنتاج  العاملين في  أو غير مباشر لألشخاص  المملوكــة بشكل مباشر  الحصــص  وكذلك 

الهيدروكربونيـة، ويستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لألشخاص العاملين 

في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات األموال المدرجة في السوق المالية الســعودية، 

والحصــص المملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لهــذه الشــركات فــي شــركات األمــوال.

وشركات األموال هي )الشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة(، والحصص في هذه 

الشركات تخضع للضريبة إذا كانت مملوكة بشـكل مباشـــر أو بشكل غير مباشر ألشـخاٍص غير سـعوديين 

في  تعمل  التي  األمـــوال  شـــركات  في  السعوديين  غير  أو  للسـعوديين  المملوكة  الحصص  وكذلك 

مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية باستثناء واحد وهو أن تكون تلك الشركة مدرجة في السوق 

المالية السعودية -تداول-.

الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة	. 

ويعد كل شخص طبيعي مقيم وال يتمتع بصفة المواطنة السعودية ويمارس في الوقت ذاته نشـاًطا 

تجارًيا بأي صـورة سـواًء كان مهنًيا أو حرفًيا أو غير ذلك بقصـد تحقيق الربـح خاضًعا لضريبة الدخل وفق 

أحكام »النظام«.
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 الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمةج. 

كما يخضع للضريبة أي شخص )طبيعًيا كان أو اعتبارًيا( غير مقيم في المملكة ويمارس فيها نشاًطا 

تجارًيا بـأي صورة من خالل منشأة دائمـــة )على ما سـيتم توضيحه فـي مفهومها الحًقا فـي الفصل 

2.4 من هـــذا الدليل(

الشخص غير المقيم الذي لديه دخل خاضع للضريبة من مصادر فـي المملكة دون أن يكون له منشأة د. 

دائمــة فيها

يخضـــع للضريبة أي شـخص ولو لم يكن مقيًما ما دام يتحصـل على دخل معين من مصدر فـي المملكة 

وليس له منشـأة دائمة داخل المملكة.

الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ه. 

 الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيةو. 

2.3. مفهوم اإلقامة في نظام ضريبة الدخل

المخاطــب  للشــخص  القانونــي  الكيــان  الســعودي بحســب  المنظــم  وينقســم مفهــوم اإلقامــة حســب 

بالحكــم فبالنســبة للشــخص الطبيعــي فيعــد مقيًم ــا فــي المملكــة فــي الســنة الضريبيــة المعنيــة إذا 

توافــر فيــه أي مــن الشــرطين التالييــن:

أن يكون له مسكن دائم في المملكة يملكه أو يستأجره أو يؤمنه له طرف آخر، والبد أن يكون أيًضا . 1

الضريبية ســـواًء  السـنة  المملكة لمدة ال تقل في مجموعها عن ثالثين )30( يوًما في  موجـوًدا في 

كانت متصلـــة أو متفرقة.

في . 2 متفرقة  أو  متصلة  يوًما   )183( وثمانيـــن  وثالثـــة  مائة  عن  تقـــل  ال  لمدة  المملكـة  فـي  يقيم  أن 

السـنة الضريبيـة المعنية حتى لو لـم يكن له مسكن دائم.

مع مراعاة أن المنظم يحتسـب اإلقامـة لجزء من اليوم على اعتبـار أنها إقامة ليوم كامل، وال يحتسب 

اإلقامة -مهما طالت - إذا كانت عبارة عن حالـة عبور بين نقطتين خـارج المملكة )ترانزيت(.
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أمــا بالنســبة للكيانــات االعتباريــة فتعــد الشــركة مقيمــة فــي المملكــة خــالل الســنة الضريبيــة إذا 

توافــر فيهــا أي شــرط مــن الشــرطين اآلتييــن:

أن تكـون منشـأة وفًقا لنظام الشـركات السـعودي بحيث يتم إنشـاؤها وشـهرها وتوثيق عقدها وتسـيير . 1

أعمالها وفًقا ألحكامه.

أن تقـع إدارتها الرئيسـة في المملكـة حتى لو أنشئت وفًقا ألحكام قانون الشـركات األجنبية، والمقصود . 2

باإلدارة الرئيسـة المكان الذي يتم فيه بشـكل رئيسـي رسم السياسـات العليا واتخـاذ القـرارات اإلدارية 

والتجارية الضرورية لتنفيذ أعمال الشـركة بشـكل عـام، ويمكن اعتبار مـكان اإلدارة الرئيسـة في المملكة 

عندما يتحقق شــرطين علـى األقل من الشـــروط الثالثـــة التالية )1(:

عقد االجتماعات المعتادة لمجلس اإلدارة، والتي تتم دورًي ا وتتخذ فيها القرارات الرئيسية المتعلقةأ. 

بإدارة الشركة وتسيير أعمالها في المملكة.

اتخاذ القرارات التنفيذية العليا - مثل قرارات المدير التنفيذي ونوابه - في المملكة.	. 

أن تكون معظم أعمال الشركة تحقق معظم إيراداتها في المملكة.ج. 

1. جاءت هذه الشروط لتوضيح المقصود بمكان اإلدارة الرئيسة نظًرا ألنه مفهوم واسع بموجب قرار وزير المالية رقم 2194 وتاريخ 12 رجب  1432هـ.
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2.4. المنشأة الدائمة

تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة مـن حيث األصـل من مـكان دائم لنشاط غير المقيـم الذي 

المقيم من خـالل  الذي يقـوم به غير  النشـاط  أو جزئًيا، ويدخل في ذلك  النشـاط كلًيـا،  يمـارس من خالله 

وكيل له.

د النظام عدًدا من األماكن باعتبارها منشأة دائمة هي)2(: وقد عدَّ

مواقع اإلنشاء، ومرافق التجميع، وممارسة األعمال اإلشرافية المتعلقة بها.. 1

والسـفن . 2 الحفـر،  ومعدات  الطبيعية،  للمـوارد  المسح  أعمـال  فـي  المسـتخدمة  والمواقـع  التركيبـات 

المستخدمة فـي مسـح الموارد الطبيعيـة، وممارســة األعمـال اإلشرافية المتعلقــة بهـا.

قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه.. 3

فرع شركة غير مقيمة مصرح لها بمزاولة األعمال في المملكة.. 4

كمـــا أخرج النظام عدًدا مـن األماكن من مفهـوم المنشـأة الدائمة بحيث ال ُيعد المـكان منشـأة دائمة 

لغير المقيم فـي المملكة إذا كان يسـتخدم لألغـراض المحددة أدناه فقـط دون أن يستخدم لغيرها:

تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم.. 1

اإلبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.. 2

شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم.. 3

أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم.. 4

إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض، أو توريد بضائع، أو أعمال خدمات فنية.. 5

تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات السابقة أعاله.. 6

واعتبر النظام أن الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمـة مالًكا لمنشـأة دائمة فـي المملكة على 

شـكل حصة في شركة األشخاص.

2. ورد هذا التعداد وتعداد األماكن التي ال تدخل في نطاق المنشأة الدائمة في المادة الرابعة من النظام.
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3. الدخول المعفاة من ضريبة الدخل في المملكة

المملكة وذلك وفق  الدخل في  بضريبة  المكلـف  بها  يتمتع  التي  المزايا  أبرز  أحـد  الضريبة  اإلعفاء مـن  يعد 

االستثمار  تشجيع  أهدافها  من  إعفاء  حاالت  وهي  النظام،  من  العاشـرة  المادة  في  الـواردة  اإلعفـاءات 

والتداول في السوق المالية السعودية بحيث ُيعفى المكلف من ضريبـة الدخل إذا حقق أًيا من الدخول اآلتية:

المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من األوراق المالية. 1

من  المنشـأة  ممتلكات  بعض  في  للتصـرف  نتيجة  المتحققـة  المكاسب  الرأسـمالية  بالمكاسب  والمقصـود 

أصـول أو أوراق مالية أو التخلص من الحصص بمعرفة الشـــركاء إال أن االستثناء الوارد في النظام انصب على 

نـوع واحد فقط من تلك المكاسـب وقـــرن تحقق هذا االستثناء بعدد من الشـــروط فالبد أن تكون المكاسـب 

الرأسمالية طبًقا للشـــروط اآلتية:

متحققة من التخلص من األوراق المالية:أ. 

  المتداولة في السوق المالية السعودية. 	

  أو المتداولة في سوق مالية أجنبية إذا كان يتم تداولها في السوق المالية السعودية أيًضا. 	

والنافذ 	.  الدخل)3(  ضريبة  نظام  نفاذ  تاريخ  قبل  قائمة  منها  التخلص  تم  التي  االستثمارات  تكـون  أال 

بتاريخ 13 جمادى اآلخرة 1425هـ الموافـــق 30 يوليو 2004م )4(.

وينطبـق هذا اإلعفاء بغض النظر عن وســـيلة التخلص وطريقة تنفيذه وســـواًء كان بيًعا أو تداًوال ما دامت 

عمليـة التخلـص قـد تمت وفًقا لنظام الســـوق المالية السـعودية ولوائحـه - إذا كانـت الورقـة متداولة في 

المملكـة- أو مـن ورقـــة مالية في سـوق ماليـــة أجنبيـة ومتداولة أيًضا في السـوق السـعودي.

3. تم تحديد تاريخ نفاذ النظام والئحته التنفيذية بموجب المادة الرابعة والسبعين من الالئحة.

4. أضافت الالئحة التنفيذية للنظام شرًط ا إضافًي ا لتحقق اإلعفاء وهو تاريخ نشوء االستثمار وذلك بموجب المادة السابعة.
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الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط . 2

ويعتبـر أي كسـب متحقق من التخلص مـن أي ممتلكات يملكهـا المكلف معفًيا من ضريبة الدخل بشرط 

واحـد وهو أال تكون تلك الممتلـكات من ضمن أصول النشاط الذي يمارسـه المكلـف ويقوم بعمله فإذا كانت 

الممتلـكات مـن أصول النشـاط التي تعد ضرورية بذاتها للقيام بالنشـاط الرئيسـي للمكلف لم تكن معفاة 

من الضريبة.

التوزيعات النقدية أو العينية المستحقة من استثمارات شركة األموال المقيمة في . 3

الشركات األخرى المقيمة أو غير المقيمة

تقـوم الشـركات عند تحقيق الربح أحياًنا بتوزيع تلك األرباح التي تحققها على المساهمين فيها بموجب قـرار 

أو نقدية- معفية بموجب »النظـــام« من ضريبة  التوزيعات -ســـواًء عينية  من مجلـس اإلدارة وتكون تلك 

الدخل إذا كانت ناتجة عن استثمار شركة أموال مقيمة )5( في شركات أخرى -مقيمة أو غير مقيمة- وقدمت 

هذه الشـركة األخيرة توزيعات للمسـاهمين فيها ولتحقق هذا اإلعفاء مـن الضريبة فالبد من توافر شـرطين 

اثنين هما:

أال تقل نسبة مساهمة شـركة األموال المقيمة )المكلف الُم عفى( في رأس مال الشـركة المستثمر أ. 

فيها عن عشرة بالمائة )%10(

أال تقل مدة ملكية الحد األدنى لنسبة مساهمة الشركة الواردة في الفقرة السابقة عن سنة واحدة.	. 

أمثلة عملية. 4

فيما يلي بعض األمثلة العملية للدخول المعفاة من ضريبة الدخل وفًقا للمادة العاشرة:

المثال )1(

ببيع   - السـعودية  المالية  السـوق  في  بالتداول  -مهتم  بالمملكة  مقيم  إسباني  مواطن  )تياغليس(  قـــام 

األسـهم التـي اكتتـب فيها في عـام 2009 في شـركة )التميز( وهي شـركة سـعودية مطروحة في سـوق 

األوراق المالية السـعودي إلى مسـتثمر آخر وفًقا لضوابط نظام الســوق المالية وحقق مكاســًبا رأسـمالية 

قدرهـــا 30,000 ريال سـعودي فيحق له أن يتحصل عليها كاملـة بدون خصـم ضريبة الدخل منهـا باعتبارها 

معفيـة بموجب النظام.

5.  تم توضيح المقصود بمفهوم اإلقامة في الفصل 2.3 من هذا الدليل.
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المثال )2(

قامت شـركة )تارجيت( -وهي شـركة أسـترالية لها منشـأة بالمملكة ونشـاطها األساسـي هـو تجارة األجهـــزة 

الكهربائيـة - بالتخلص مـن السـيارة الشـخصية الخاصـة بمدير عام الشـركة والتي سـبق وأن اشـتراها بموجب 

قرض شـخصي من الشـركة مع حفظ حـق الملكية للشـركة وحققت مكاسـب قدرها 30,000 ريال سعودي 

قامت الشـركة باستقطاعها من إجمالي الدخل المقر عنه في اإلقـرار الضريبي باعتبارها من الدخول المعفاة 

بحسبان أنها تخلًصا من ممتلكات ال تدخل ضمن أصول النشاط.

المثال )3(

العام  الربـع األول من  تبلـغ 33% في  بالمملكة- بشراء حصة  )الخبراء( -شركة أموال مقيمة  قامت شركة 

2019م من شـركة )سوتس( - وهي شركة مقيمة مطروحة في السوق السـعودي - وفي الربع الثاني من 

العام 2021م قامت شـركة )سوتس( بتوزيـع أرباح تمثلت في توزيعات نقدية على المساهمين بلـغ نصيب 

شركة )الخبراء( منها 15000 ريال سعودي ونظًرا لتحقيق تلك التوزيعات الشروط الواردة فـي الفقرة )ج( من 

المادة العاشرة اسـتقطعتها شركة الخبراء من إجمالي الدخل باعتبارها معفية بموجب النظام.




