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إخالء المسؤولية: 

تحــذر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــن اســتخدام أيــة لوائــح أو أنظمــة أو أدلــة إرشــادية  خــاف تلــك المتاحــة 
علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة  www.gazt.gov.sa ال تتحمــل الهيئــة ايــة أضــرار أو خســائر تنتــج عــن اســتخدام 

أيــة مســتندات غيــر رســمية.
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قاموس المصطلحات

التعريفالمصطلح

ف" أي اســم غيــر االســم القانونــي للشــخص الــذي يعــرف عــن هويتــه. ويشــمل "االسم المعرِّ
االســم المســتخدم فــي ســياق ممارســة األعمــال أو األنشــطة كاألســماء 

التجاريــة. 

"التسعير وفقًا للسعر 
المحايد"

يعنــي تســعير الخدمــات، أو الســلع أو القــروض أو األصــول غيــر الملموســة 
ــر وفقــًا لعوامــل الســوق وشــروط  والتــي تحددهــا شــركتين مســتقلتين أو أكث

المعامــات المســتقلة.

فــي حــال اختــاف شــروط وأحــكام المعامــات التجاريــة والماليــة التــي تتــم بيــن "مبدأ السعر المحايد"
ــي  ــة الت ــة والمالي ــن عــن شــروط وأحــكام المعامــات التجاري أشــخاص مرتبطي
تتــم بيــن أشــخاص مســتقلين، فإنــه يتــم احتســاب األربــاح غيــر المحققــة والتــي 
كان مــن الممكــن أن يحققهــا أيــًا مــن األشــخاص المرتبطيــن لــوال تلــك الشــروط 

واألحــكام ضمــن أربــاح هــذا الشــخص وتفــرض ضريبــة عليهــا وفقــًا لذلــك.

ُيقصــد بــه مجموعــة مــن أرقــام ومؤشــرات ماليــة مقبولــة مبنيــة علــى أســاس "نطاق السعر المحايد"
الســعر المحايــد بمــا فيهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- األســعار أو الهوامــش 
أو حصــص األربــاح الناتجــة عــن تطبيــق طــرق تســعير المعامــات األكثــر مائمــة 
وفقــًا ألحــكام الفصــل الرابــع مــن تعليمــات تســعير المعامــات علــى عــدد مــن 
المعامــات المســتقلة، وتكــون كل منهــا قابلــة للمقارنــة نســبًيا مــع المعاملــة 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن بنــاًء علــى تحليــل القابليــة للمقارنــة الــذي تــم إجــراؤه 

بمــا يتوافــق مــع هــذه التعليمــات.

"شهادة المحاسب 
القانوني"

إقــرار المحاســب القانونــي للمكلــف المرخــص لــه بمزاولــة المهنة فــي المملكة 
متعــددة  الشــركات  بمجموعــة  الخاصــة  المعامــات  تســعير  سياســة  بــأن 
الجنســيات تطبــق باســتمرار بمــا يتعلــق بالمكلــف فــي المملكــة وفقــًا للفقــرة 

)ج( مــن المــادة 14 مــن الئحــة تســعير المعامــات.

عمليــات محليــة أو دوليــة تهــدف إلــى إعــادة هيكلــة أو تنظيــم العاقــات "إعادة الهيكلة"
الماليــة والتجاريــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن يمــا فــي ذلــك انهــاء ترتيبــات 

قائمــة  او إعــادة التفــاوض بشــأنها بشــكل جوهــري.
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التعريفالمصطلح

"التعليمات" )تعليمات 
تسعير المعامات(

وتاريــخ   )6-1-19( رقــم  بالقــرار  الصــادرة  المعامــات  تســعير  تعليمــات 
31/01/2019 الموافــق  25/5/1440هـــ 

طريقة التكلفة اإلجمالية 
مضافًا إليها هامش الربح

ُيقصــد بهــا الطريقــة يتــم مــن خالهــا إجــراء مقارنــة بيــن هامــش ربــح التكاليــف 
المتكبــدة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي توريــد الممتلــكات والخدمــات 
بموجــب معاملــة بيــن أشــخاص ذو عاقــة مــع هامــش ربــح التكاليــف المتكبــدة 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي توريــد الممتلــكات أو تقديــم الخدمــات 

بموجــب معاملــة مســتقلة ومماثلــة.

ُيقصــد بــه التقريــر الــذي يتعيــن تقديمــه بموجــب المــادة الثامنــة عشــر مــن "التقرير الخاص بكل دولة"
تعليمــات تســعير المعامــات  ويشــير بشــكل عــام إلــى التقريــر الــذي يجــب 
الشــركات متعــددة  قبــل مجموعــة   مــن  الضريبيــة  الســلطة  إلــى  تقديمــه 
الجنســيات عــن عملياتهــا فــي كل دولــة تعمــل فيهــا كيانــات المجموعــة.

"المعامات القابلة 
للمقارنة" 

ويشار إليها من وقت 
إلى آخر ب”المعاملة  

المماثلة” في هذا الدليل

تعنــي المعامــات بيــن أشــخاص مرتبطيــن مماثلــة للمعامــات المســتقلة أو 
قابلــة للمقارنــة بهــا فــي إحــدى الحــاالت اآلتيــة:

ــي الخاضــع  ــى المؤشــر المال ــًا عل ــر جوهري ــرة تؤث ــات كبي ــود اختاف ــدم وج 1. ع
للفحــص بموجــب الطريقــة المناســبة لتســعير المعامــات.

2. فــي حــال وجــود اختــاف جوهــري بيــن المعامــات، إذا تــم إجــراء تســوية 
ــص مــن  ــل التخل ــة المســتقلة مــن أج ــي للمعامل ــى المؤشــر المال مناســبة عل

تأثيــرات تلــك االختافــات علــى المقارنــة.
ويشار إليها من وقت إلى آخر بعبارة »المعاملة  المماثلة« في هذا الدليل.

"المعامات بين األشخاص 
المرتبطين"

الخاضعيــن  األشــخاص  أو  المرتبطيــن  األشــخاص  بيــن  المعاملــة  بهــا  يُقصــد 
لســيطرة مشــتركة، وتشــمل المعامــات الصوريــة واإلســمية وتبــادل كل مــا 
لــه قيمــة بيــن الشــخص ومنشــأته الدائمــة، وذلــك بالقــدر الــذي يكــون لمثــل 

ــي. ــر قانون هــذه المعامــات أث

"طريقة السعر المحايد 
المقارن"

الطريقــة التــي يتــم مــن خالهــا إجــراء مقارنــة بين الســعر المحــدد للممتلكات أو 
الخدمــات المنقولــة فــي معاملــة بيــن أشــخاص ذو عاقــة والســعر المفــروض 

للممتلــكات أو الخدمــات المنقولــة فــي معاملــة مســتقلة مماثلــة.

"التعامات مع المنشأة 
الدائمة"

يقصــد بهــا المعامــات المفترضــة بيــن الشــخص والمنشــأة الدائمــة لهــذا 
الشــخص. وتتــم المقارنــة مــع المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن التــي يتــم 

ــن. اجراؤهــا بيــن شــخصين مرتبطي
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التعريفالمصطلح

ــن أشــخاص مرتبطيــن وهــي الوثيقــة او "نموذج اإلفصاح" نمــوذج االفصــاح عــن المعامــات بي
مجموعــة الوثائــق التــي تطلبهــا الهيئــة بموجــب المــادة الرابعــة عشــر مــن 

تعليمــات تســعير المعامــات.

"إشعار التقرير الخاص بكل 
دولة"

ــة عشــر مــن تعليمــات تســعير المعامــات  ــوارد فــي المــادة الثامن اإلشــعار ال
ــة.  ــكل دول ــر الخــاص ب ألغــراض التقري

"األرباح قبل الفوائد 
والضرائب"

تشــمل جميــع اإليــرادات والمصروفــات )التشــغيلية وغيــر التشــغيلية( باســتثناء 
مصاريــف الفوائــد ومصاريــف ضريبــة الدخــل.

الهامــش المحتســب مــن خــال الربــح قبــل الفوائــد والضرائــب مقســومًا علــى "هامش إجمالي التكلفة"
إجمالــي التكاليــف.

يعنــي التحليــل أو الدراســة المعــدة ألغــراض تحديــد األنشــطة وااللتزامــات "التحليل الوظيفي"
ذات األهميــة االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل أطــراف المعاملــة واألصــول 

المســتخدمة او المســاهمة والمخاطــر المتحملــة مــن قبلهــم.

الهيئة العامة للزكاة والدخل"الهيئة"

الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامات والصادر عن الهيئة."الدليل اإلرشادي"

أشخاص غير األشخاص المرتبطين وغير األشخاص تحت سيطرة مشتركة."األشخاص المستقلون"

ُيقصــد باألصــول غيــر الملموســة الممتلــكات واألصــول غيــر الماديــة وغيــر "األصول غير الملموسة"
فــي  عليهــا الســتخدامها  الحصــول  أو  تملكهــا  الممكــن  مــن  التــي  الماليــة 
األنشــطة التجاريــة والتــي عــادة مــا يتــم نقــل ملكيتهــا أو منحهــا أو منــح حقــوق 

عليهــا بمقابــل.

تعني المملكة العربية السعودية"المملكة"

ــذي يتضمــن "الملف الرئيسي" ــه وال ــذي يتوجــب علــى المكلــف االحتفــاظ ب ــه الملــف ال ُيقصــد ب
المعلومــات الخاصــة باألعمــال العالمية وسياســات تســعير المعامــات الخاصة 

بمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات التــي ينتمــي إليهــا المكلــف.
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التعريفالمصطلح

ــذي يتضمــن "الملف المحلي" ــه وال ــذي يتوجــب علــى المكلــف االحتفــاظ ب ــه الملــف ال ُيقصــد ب
ــن. ــه مــع أشــخاص مرتبطي ــع معامات ــة عــن جمي معلومــات مفصل

ــة التــي "الشركات المختلطة" الشــركات المؤسســة فــي المملكــة والمقيمــة فيهــا ألغــراض الضريب
يملــك حصصهــا أشــخاص ســعوديين )ومــن يعمــل معاملــة الســعودي ألغــراض 

ضريبــة الدخــل( وأشــخاص غيــر ســعوديين.

"مجموعة الشركات 
متعددة الجنسيات"

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

)ب ( المجموعــة التــي ينتمــي لهــا شــخص خاضــع للضريبــة فــي دولــة غيــر دولــة 
إقامتــه نتيجــة وجــود منشــأة دائمــة لــه فــي تلــك الدولــة.

ويشار إليها في هذا الدليل من وقت إلى آخر بـ»المجموعة«

"صافي الزيادة على 
التكاليف"

نســبة الربح التشــغيلي من الســنوات األخيرة إلى التكلفة التشــغيلية اإلجمالية 
للشخص )باســتثناء الفوائد والضريبة(.

"إرشادات تسعير 
المعامات لمنظمة 
التعاون االقتصادي 

والتنمية"

الدليــل اإلرشــادي الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة لتســعير 
المعامــات فيمــا يتعلــق بالمنشــآت متعــددة الجنســيات واإلدارة الضريبيــة 

للعــام 2017.

نسبة األرباح قبل الفائدة والضرائب أو الربح التشغيلي من صافي المبيعات."هامش الربح التشغيلي"

هــو "الشخص" االعتبــاري  الشــخص  يكــون  أن  علــى  االعتبــاري،  أو  الطبيعــي  الشــخص 
ــًا أو بموجــب نظــام يمنحــه  ــه صفــة الشــخصية فعلي ــر الطبيعــي ل الشــخص غي

ذلــك، ويشــمل المنشــآت الدائمــة.

بيــن "مؤشر مستوى الربح" للمعاملــة  المناســب  الصافــي  الهامــش  لتحديــد  المســتخدم  المؤشــر 
يلــي: المرتبطيــن. ويشــمل دون حصــر علــى مــا  األشــخاص 

- هامش الربح التشغيلي أو عوائد المبيعات
- هامش صافي التكلفة مضاف إليها هامش الربح

- العوائد من األصول التشغيلية أو عوائد رأس المال المستخدم
- نسبة بيري )نسبة الربح االجمالي من النفقات التشغيلية(
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التعريفالمصطلح

أحــد الطــرق المعتمــدة لتســعير المعامــات والتــي يتــم مــن خالهــا تخصيــص "طريقة تقسيم األرباح"
لــكل شــخص مشــارك فــي معاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن جــزًءا مــن األربــاح 
ــن  ــن أشــخاص مرتبطي ــة بي ــك المعامل )أو الخســائر( المشــتركة الناتجــة عــن تل
التــي يحصــل عليهــا الشــخص المســتقل أو يتوقــع الحصــول عليهــا مــن معاملــة 
قابلــة للمقارنــة ومســتقلة. عندمــا يحــدد المقابــل المالــي للوظائــف التــي 
يؤديهــا الشــخص المشــارك فــي معاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن علــى أســاس 
الســعر المحايــد باســتخدام إحــدى الطــرق المعتمــدة، يجــب تطبيــق طريقــة 
تقســيم األربــاح بنــاًء علــى األربــاح المشــتركة المتبقيــة بعــد ســداد المقابــل 

ــف. لهــذه الوظائ

ُيقصــد بــه الكيــان التابــع لمجموعــة شــركات متعــددة الجنســيات المطالــب "الكيان المبّلغ"
بتقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة إلــى الهيئــة أو أي جهــة ضريبيــة أخــرى نيابــة 

عــن مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات.

سنة التبليغ المعّرفة ضمن أنظمة المملكة."السنة الضريبية"

"إيراد األصول
)التشغيلية("

نسبة األرباح من العمليات من قيمة األصول التشغيلية.

بيــن األصــول "ايراد رأس المال العامل" الفــرق  العامــل والــذي يمثــل  المــال  الناتــج عــن رأس  اإليــراد 
المتداولــة. والخصــوم  المتداولــة 

ــة "إيرادات المبيعات" ــة المباع ــع )الكمي ــرة البي ــي تمــت خــال فت ُيقصــد بهــا قيمــة المبيعــات الت
×الســعر(.

أحــد الطــرق المعتمــدة لتســعير المعامــات والتــي يتــم مــن خالهــا إجــراء "طريقة سعر إعادة البيع"
مقارنــة بيــن الهامــش الــذي يحققــه مشــتري الممتلــكات فــي معاملــة بيــن 
أشــخاص ذو عاقــة مــن عمليــة إعــادة بيــع هــذه الممتلــكات فــي معاملــة 
مســتقلة بالهامــش الــذي يحقــق فــي معامــات وإعــادة بيــع مماثلــة بيــن 

مســتقلين. أشــخاص 

الريال السعودي"ريال"
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التعريفالمصطلح

"منهجية/مبدأ المنشأة 
المنفصلة"

المنهجيــة التــي تقــوم علــى التعامــل مــع أعضــاء مجموعــة الشــركات متعــددة 
ــة  ــى أنهــا منشــآت منفصل ــك المنشــآت الدائمــة( عل الجنســيات )بمــا فــي ذل
ــة  ــر منفصل تقــوم بمهامهــا التشــغيلية بشــكل مســتقل عوضــًا عــن جعلهــا غي

عــن المجموعــة.

الشــخص االعتبــاري الــذي ال تتجــاوز قيمــة معاماتــه مــع أشــخاص مرتبطيــن بــه "المنشأة الصغيرة"
-  بنــاء علــى مبــدأ الســعر المحايــد-  ســتة ماييــن )6,000,000( ريــال ســعودي 

خــال فتــرة 12 شــهرًا.

"الحد النظامي لايرادات 
الموحدة للمجموعة" 

تعنــي مجمــوع إيــرادات المجموعــة الموحــدة الــذي يتجــاوز ثاثــة مليــار ومائتــا 
مليــون )3,200,000,000( ريــال ســعودي وفقــًا لقوائمهــا الماليــة الموحــدة 

للســنة الضريبيــة التــي تســبق الســنة الضريبيــة لإلقــرار.

"الكيان البديل للشركة 
األم الفعلية"

يعنــي أحــد الكيانــات التابعــة لمجموعــة شــركات متعــددة الجنســيات تــم تعيينــه 
ــر الخــاص بــكل دولــة للمجموعــة التابــع لهــا إلــى الجهــة  ليقــوم بتقديــم التقري
الضريبيــة المختصــة فــي دولــة إقامتــه الضريبيــة نيابــة عــن الكيــان األم النهائــي، 
وذلــك عنــد اســتيفاء أحــد الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثامنــة عشــر 

مــن تعليمــات تســعير المعامــات.

"األصول/الممتلكات 
الملموسة"

يقصد بها األصول غير األصول غير الملموسة واألصول المالية 

"األشخاص الخاضعون 
للضريبة" ويشار اليهم 
أيضًا بـ"المكلفين" في 

هذا الدليل 

األشــخاص الخاضعــون  لضريبــة الدخــل فــي المملكــة وفقــًا لنظــام ضريبــة 
الدخــل.

الطــرف األقــل تعقيــًدا لألشــخاص المرتبطيــن فــي المعامــات بيــن األشــخاص "الشخص قيد االختبار"
المرتبطيــن.

"النظام" أو "نظام ضريبة 
الدخل"

وتاريــخ  )م/1(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الدخــل  ضريبــة  نظــام 
وتعدياتــه. 1425/1/15هـــ 
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التعريفالمصطلح

"طريقة صافي هامش 
الربح للمعاملة"

أحــد اطــرق المعتمــدة لســعير المعامــات التــي يتــم مــن خالهــا إجــراء مقارنــة 
بيــن صافــي هامــش الربــح المتعلــق بأســاس مناســب )علــى ســبيل المثــال 
بيــن  معاملــة  فــي  شــخص  عليــه  يحصــل  واألصــول(  والمبيعــات  التكاليــف 
أشــخاص مرتبطيــن وصافــي هامــش الربــح المتعلــق بنفــس األســاس فــي 

معامــات مســتقلة قابلــة للمقارنــة.

هــي أي ترتيــب أو تفاهــم أو اتفــاق أو عمــل تــم االتفــاق عليــه بيــن طرفيــن أو "المعاملة"
أكثــر، ســواء كانــت قابلــة للتنفيــذ أو مقصــود بهــا أن تكــون قابلــة للتنفيــذ، يتــم 

بيــن شــخصين أو أكثــر.

أي المعاملة بين األشخاص المستقلين."المعاملة المستقلة"

ذلــك –"تسعير المعامات" فــي  بمــا  المرتبطيــن،  بيــن األشــخاص  للمعامــات  تحديــد األســعار 
بــدون حصــر- تبــادل الســلع والخدمــات والقــروض واألصــول الملموســة وغيــر 

الملموســة وتوزيــع المصروفــات واألربــاح بيــن األشــخاص.

"دولة اإلقامة الضريبية" 
ويشار إليها أيضًا بـ"دولة 
اإلقامة ألغراض الضريبة"

أو مكلفــًا وفقــًا  للضريبــة  الشــخص خاضعــًا  يعتبــر فيهــا  التــي  الدولــة  هــي 
الدولــة. تلــك  فــي  بهــا  المعمــول  واألنظمــة  للقوانيــن 

"الطرق المعتمدة لتسعير 
المعامات"

ــا فــي  ــة مــن طــرق تســعير المعامــات المنصــوص عليه ــا أي طريق يقصــد به
المــادة الســابعة مــن تعليمــات تســعير المعامــات.

"سياسة تسعير 
المعامات"

ُيقصــد بهــا المنهجيــة التــي يتبعهــا األطــراف المرتبطــون عنــد تحديدهــم ألســعار 
ســلع أو خدمــات.
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التعريفالمصطلح

"كيان تابع لمجموعة 
شركات متعددة الجنسية"

 أ. كل كيــان مســتقل تابــع لمجموعــة شــركات متعــددة الجنســية يتــم تضمينــه 
فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة ألغــراض التقاريــر الماليــة، أو يتوجب 
تضمينــه إذا كانــت أســهم ذلــك الكيــان مطروحــة للتــداول فــي األســواق 

الماليــة.
 ب. الكيــان المذكــور فــي الفقــرة الســابقة إذا كان غيــر مــدرج فــي القوائــم 
الماليــة الموحــدة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات بســبب حجمهــا أو 

عــدم أهميــة أثرهــا.
أي منشــأة دائمة لكيان مســتقل تابع لمجموعة الشــركات متعددة الجنســيات 
المذكــور فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( أو الفقــرة الفرعيــة )ب( أعــاه فــي حــال كان 
الكيــان المســتقل يقــوم بإعــداد قوائــم ماليــة مســتقلة للمنشــأة الدائمــة 
ــة أو  ــات نظامي ــي أو الســتيفاء واجب ــي أو اإلقــرار الضريب ألغــراض اإلقــرار المال

ألغــراض الرقابــة اإلداريــة الداخليــة، أو كان يتوجــب عليــه إعدادهــا.

"القوائم المالية 
الموحدة"

ُيقصــد بهــا القوائــم الماليــة لمجموعــة شــركات متعــددة الجنســيات والتــي 
والتدفقــات  والمصروفــات  واإليــرادات  وااللتزامــات  األصــول  فيهــا  تعــرض 
النقديــة للكيــان األم النهائــي والكيانــات التابعــة مــن خــال قوائــم ماليــة 

موحــدة.

"التسويات المقابلة في 
دول أخرى"

ُيقصــد بهــا التســويات المقابلــة فــي دول أخــرى والــواردة فــي المادة العشــرون 
مــن تعليمــات تســعير المعامات.

ُيقصــد بــه المــكان الــذي تتخــذ فيــه أهــم القــرارات التجاريــة واإلداريــة الازمــة "مركز اإلدارة الفعلية"
ــذي  ــة هــو المــكان ال لســير أعمــال الشــخص. وقــد يكــون مركــز اإلدارة الفعلي
يتــم فيهــا اتخــاذ القــرارات مــن قبــل اإلدارة العليــا كمجلــس اإلدارة أو المــكان 
الــذي يحــدد فيــه توجــه االعمــال التــي بشــكل عــام. ويصعــب أن يحــدد تعريــف 
واحــد لهــذا المبــدأ يكــون تطبيقــه علــى جميــع الحــاالت، حيــث يجــب النظــر إلــى 
كافــة الظــروف والوقائــع الخاصــة بــكل شــخص علــى حــدة لتحديــد مركــز ادارتــه 
الفعليــة. ومــن الممكــن أن يكــون للشــخص أكثــر مــن مركــز لــإلدارة  ومــع ذلــك 

ال يمكــن أن يكــون لــه أكثــر مــن مركــز واحــد لــإلدارة الفعليــة.

"اتفاقية السلطة 
المختصة المؤهلة"

تعنــي اتفاقيــة بيــن ممثليــن مفوضيــن للــدول األطــراف لاتفاقيــة الدوليــة 
تقضــي بالتبــادل التلقائــي للتقاريــر الخاصــة بــكل دولــة بيــن الــدول األطــراف فــي 

االتفاقيــة.
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أ. يعد الشخص الطبيعي مرتبط بشخص طبيعي آخر في حال كونه أما:"األشخاص المرتبطين"
1. زوجًا أو صهرًا للشخص أو قريبًا له حتى الدرجة الرابعة.

2. شركاء في شركة األشخاص.

ب. يعــد الشــخص الطبيعــي مرتبطــًا بشــخٍص اعتبــاري فــي أي مــن الحــاالت 
اآلتيــة:

1. إذا كان شــريكًا فــي شــركة أشــخاص ويســيطر ســواء منفــردًا  أو مــع شــخص 
أو أشــخاص مرتبطيــن بــه، علــى مــا يمثــل خمســين بالمائــة )%50( أو أكثــر مــن 
حقــوق دخلهــا أو رأســمالها، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن طريــق شــركة أو 

شــركات فرعيــة مــن أي نــوع. 
2. إذا كان شــريكا بشــركة أمــوال، ســواء بمفــرده أو مــع شــخص أو أشــخاص 
مرتبطيــن بــه، ويســيطر علــى خمســين بالمائــة )%50( أو أكثــر مــن حقــوق 
التصويت أو قيمتها بشــكل مباشــر أو غير مباشــر عن طريق شــركة أو شــركات 

فرعيــة مــن أي نــوع.
3. بالنســبة للهيئــات التــي تديــر أمــوال موقوفــة ألغــراض محــددة، يكــون 
الشــخص الطبيعــي مرتبطــًا بهــا إذا كان يســتفيد أو يســتطيع االســتفادة منهــا 

ــه. ــن ب ــرده أو مــع شــخص أو أشــخاص مرتبطي ســواء بمف
4. إذا كان الشــخص، ســواء منفــردا أو مــع شــخص مرتبــط بــه، يشــارك بشــكل 
ــاري أو فــي الســيطرة عليــه أو فــي  ــإدارة شــخص اعتب ــر مباشــر، ب مباشــر أو غي

رأس مالــه.

ج. يعتبر شخصان اعتباريان أو أكثر مرتبطين في أي من الحاالت اآلتية:
1. في حال كان أشخاص تحت سيطرة مشتركة.

2. إذا كان الشــخص المســيطر أو لــه ســيطرة فعالــة علــى قــرارات عمــل شــخص 
اعتبــاري يتمتــع بمفــرده أو مــع شــخص مرتبــط بــه بالســيطرة الفعالــة علــى 

الشــخص االعتبــاري اآلخــر.
القــرارات  بــأن يوجــه  الــذي يوجــه أو لديــه القــدرة  إذا كان الشــخص   .3
ــاري يرتبــط بالشــخص الــذي يتمتــع بالســيطرة  الخاصــة بأعمــال الشــخص االعتب

اآلخــر. االعتبــاري  الشــخص  علــى  الفعالــة 



14

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

التعريفالمصطلح

"المنشأة المالية 
المرخصة"

ــًا  ــل وفق ــوكًا أو شــركات تموي ــرون بن ــن يعتب ــن الذي ــي األشــخاص االعتباريي تعن
لألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة فــي حــال كانــوا مقيميــن فــي المملكــة 
وخاضعيــن للرقابــة مــن قبــل مؤسســة النقــد أو أي جهــة حكوميــة أخــرى حســب 
األنظمــة واللوائــح. أمــا بالنســبة للمنشــآت غيــر المقيمــة فــي المملكــة التــي 
ال تخضــع للرقابــة فيهــا، تعتبــر الهيئــة بــان الشــخص االعتبــاري الــذي يعتبــر 
بنــك أو شــركة تمويليــة فــي الدولــة التــي يمــارس فيهــا أعمالــه بحيــث تكــون 
ــل  ــوك وشــركات التموي ــث الغــرض واألعمــال للبن المنشــأة مشــابهة مــن حي
ــة أو  ــة األعمــال المصرفي ــة لمزاول ــك الدول فــي الســعودية ومرخصــة فــي تل
التمويليــة )حســب الحــال( وتكــون المنشــأة خاضعــة للرقابــة مــن قبــل جهــة 
حكوميــة مثــل البنــك المركــزي ومــا يشــابهه فــي تلــك الــدول بشــكل مماثــل 
فــي  التمويــل  البنــوك وشــركات  علــى  الســعودية  النقــد  لرقابــة مؤسســة 

المملكــة.

"الخدمات المالية 
المرخصة"

تعنــي الخدمــات الماليــة الخاضعــة لألنظمــة والقوانين والتي ُيســمح للمنشــآت 
الماليــة المرخصــة بتقديمها.

يشــير هــذا المصطلــح إلــى إهمــال الــدول أو عــدم تقيدهــا بالتزامــات التبــادل "اإلهمال المستمر"
التلقائــي للمعلومــات بموجــب اتفاقيــة ســلطة مختصــة مؤهلــة ســارية تكــون 
المملكــة طرفــًا فيهــا ويكــون اإلهمــال ألســباب ال تتوافــق مــع شــروط تلــك 
االتفاقيــة، أو إلــى إخفــاق الــدول بشــكل مســتمر فــي تقديــم التقاريــر الخاصــة 
بــكل دولــة بشــأن مجموعــات الشــركات متعــددة الجنســيات التــي لهــا كيانــات 

تابعــة لهــا فــي المملكــة.

"الشروط أو ذات الصلة 
اقتصاديًا أو شروط ذات 

صلة اقتصادية"

ُيقصــد بهــا الخصائــص أو العناصــر أو العوامــل أو أي جانــب آخــر مــن المعامــات 
التــي قــد تأخذهــا األطــراف المســتقلة فــي االعتبــار عنــد تقييــم المعاملــة.
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عنــي قــدرة شــخص مــا علــى توجيــه قــرارات عمــل شــخص آخــر أو الســيطرة "السيطرة الفعالة"
عليهــا.

وألغــراض تعليمــات تســعير المعامــات، يفتــرض بــأن لــدى شــخص أو مجموعــة 
أشــخاص، ســواء مجتمعيــن أو منفرديــن، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، القــدرة 
علــى توجيــه األعمــال الخاصــة بشــخص آخــر أو الســيطرة عليهــا فــي أي مــن 

الحــاالت التاليــة –بــدون حصــر-:
أ. إذا كان الشــخص يمــارس أعمــال تنطــوي علــى إدارة الشــخص اآلخــر أو كان للشــخص 

القــدرة علــى إبــرام اتفاقيــة لتقديــم خدمــات إداريــة للشــخص اآلخر.
ب. إذا كان للشــخص القــدرة علــى إدارة أعمــال الشــخص اآلخــر بصفــة ناظــر أو مديــر 

إذا كان الشــخص اآلخــر أو األشــخاص اآلخريــن وقفــًا أو مــا يشــابه.
ج. إذا كان الشــخص يتمتــع بالقــدرة علــى التحكــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى 
خمســين بالمائــة %50 أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــخص اآلخــر أو لــه الحــق 

فــي تعييــن أو صــرف مــدراء الشــخص اآلخــر.
د. إذا كان يتمتــع هــذا الشــخص بحــق قانونــي أو فعلــي للحصــول، بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر، علــى خمســين بالمائــة %50 أو أكثــر مــن أربــاح الشــخص اآلخــر.
ه. إذا قــدم الشــخص )باســتثناء المنشــآت الماليــة( قروضــًا إلــى الشــخص اآلخــر بشــكل 
ــد المتبقــي لهــذه القــروض يمثــل )50%(  ــي الرصي ــر مباشــر وكان إجمال مباشــر أو غي
ــى  ــرة األجــل باإلضافــة إل ــة األجــل وقصي ــي قيمــة القــروض طويل ــر مــن إجمال أو أكث
رأس المــال غيــر شــامل األربــاح غيــر الموزعــة كمــا هــي موضحــة فــي القوائــم الماليــة 

الختاميــة للســنة الضريبيــة محــل اإلقــرار.
و. إذا كان الشــخص )باســتثناء المنشــآت الماليــة( أصــدر أو منــح ضمانــات تغطــي 
خمســة وعشــرين بالمائــة )%25( أو أكثــر مــن إجمالــي قيمــة قــروض الشــخص اآلخــر 

ــة للســنة الضريبيــة محــل اإلقــرار. ــة الختامي ــم المالي كمــا هــي موضحــة فــي القوائ
ز. إذا كانــت خمســين بالمائــة )%50( أو أكثــر مــن مجمــوع القيمــة المطلقــة لــكل 
معامــات الشــخص اآلخــر كمــا هــي موضحــة فــي القوائــم الماليــة الختاميــة للســنة 

الضريبيــة محــل اإلقــرار تعتمــد علــى معاماتــه مــن هــذا الشــخص.
ح. إذا كان شــخص أو أشــخاص مرتبطيــن بالشــخص الــذي يملــك بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر خمســين بالمائــة )%50( أو أكثــر مــن شــخص اعتبــاري أو أنهــم يشــاركون، 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بــإدارة الشــخص االعتبــاري.
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ط. إذا كان شــخص أو أشــخاص مرتبطيــن، ســواء مجتمعيــن أو منفرديــن، ُموكلــو 
الشــخص اآلخــر أو مــوردون لــه بموجــب وكالــة حصريــة أو اتفاقيــة توزيــع أو أي عقــد 
آخــر مماثــل لبيــع البضائــع أو الخدمــات أو منــح التراخيــص الســتخدام الممتلــكات أو 
ــرة  ــة فت ــع طيل ــوكل وُيمن ــه مــن الُم ــر يعمــل بتوجي االنتفــاع بهــا وكان الشــخص اآلخ

ــة أو ترتيبــات مماثلــة مــع شــخص آخــر. ــرام اتفاقي تعاقــده مــع الُمــوكل مــن إب
ي. إذا كان جــزء كبيــر مــن أعمــال الشــخص المقيــم يعتمــد على معاماته مع الشــخص 
غيــر المقيــم أو األشــخاص المرتبطيــن غيــر المقيميــن، أو علــى حقــوق فــي ممتلــكات 
ــل  ــر مباشــر، مــن قب ــًا، ســواًء بشــكل مباشــر أو غي ــه حصري ــر ملموســة ممنوحــة ل غي

الشــخص أو األشــخاص المرتبطيــن غيــر المقيميــن.
ك. إذا كان للشــخص أو لألشــخاص المرتبطيــن، ســواء مجتمعيــن أو منفرديــن، القــدرة 
علــى توجيــه القــرارات الخاصــة بأعمــال الشــخص اآلخــر بــأي طريقــة أخــرى كمــا يتضــح 

مــن الحقائــق وظــروف الحالــة.

تعنــي االتفاقيــات التــي تكــون المملكــة طرفــًا فيهــا وتشــمل اتفاقيــة التعــاون "االتفاقية الدولية"
اإلداري المتبــادل فــي المســائل الضريبيــة واتفاقيــات ضريبيــة ثنائيــة واتفاقيات 
ــي تقضــي  ــة والت ــادل المعلومــات الضريبي ــات لتب متعــددة األطــراف واالتفاقي
ــك  ــة بمــا فــي ذل ــن الســلطات الضريبي ــة فيمــا بي ــادل المعلومــات الضريبي بتب

التبــادل التلقائــي للمعلومــات.
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1. المقدمة

1.1. الملخص

يقدم هذا الفصل مقدمة حول األدلة االرشادية الخاصة بتسعير المعامات.

أصــدرت الهيئــة تعليمــات تســعير المعامــات بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم 	 
)19-1-6( وتاريــخ 25/5/1440هـــ الموافــق 31/1/2019م، والتــي ســيتم تطبيقهــا علــى جميــع األشــخاص 
ــواردة فــي  ــة الدخــل(. تنطبــق االلتزامــات ال ــة )باعتبارهــم أشــخاص خاضعــون لنظــام ضريب ــن للضريب الخاضعي
المــادة الثامنــة عشــر مــن هــذه التعليمــات علــى األشــخاص الخاضعيــن لجبايــة الــزكاة بموجــب أحــكام الائحــة 

التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 2082 بتاريــخ 1/6/1438هـــ.
تضــع تعليمــات تســعير المعامــات إطــارًا لتحديــد أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن، بمــا فــي ذلــك 	 

وبــدون الحصــر، نقــل البضائــع والســلع والخدمــات والقــروض واألصــول غيــر الماديــة. 
تقــدم هــذه األدلــة اإلرشــادية توجيهــات ومعلومــات أساســية بشــأن الممارســات العمليــة الخاصــة بتســعير 	 

المعامــات فــي المملكــة، وتمّثــل آراء الهيئــة حــول تطبيــق تعليمــات تســعير المعامــات.

2.1. تطبيق قواعد تسعير المعامالت على نظام ضريبة الدخل في المملكة 
العربية السعودية

تســري أحــكام نظــام ضريبــة الدخــل للمملكــة العربيــة الســعودية )الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
)م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعدياتــه( علــى شــركات رؤوس األمــوال المقيمــة بمــا يتعلــق بحصــة الشــركاء غيــر 

الســعوديين. أيضــًا، كمــا تســري أحــكام نظــام ضريبــة الدخــل علــى:
الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس أعمااًل في المملكة.	 
غير المقيم الذي يمارس نشاطًا في المملكة من خال منشأة دائمة.	 
غير المقيم الذي لديه دخل ضريبي آخر من مصادر داخل المملكة العربية السعودية.	 
الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.	 
الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.	 

للمزيد من التفاصيل يرجى االطاع على الفصل 3 من هذه األدلة االرشادية.

وكمــا تســري تعليمــات تســعير المعامــات ويبــدأ العمــل بموجبهــا مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية 
وتنطبــق علــى الســنة الضريبيــة التــي يتوجــب اإلقــرار عنهــا خــال 2019 دون اإلخــال بأحــكام نظــام ضريبــة الدخــل 

ــة. ــه التنفيذي والئحت
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3.1. الهيئة العامة للزكاة والدخل

ــة  ــب فــي المملكــة العربي ــق وإدارة الضرائ ــزكاة والدخــل هــي الجهــة المســؤولة عــن تطبي ــة العامــة لل إن الهيئ
ــك األحــكام وااللتزامــات الناشــئة مــن تعليمــات تســعير المعامــات. الســعودية، بمــا فــي ذل

4.1. هذا الدليل اإلرشادي

يقــدم الدليــل اإلرشــادي الخــاص بتســعير المعامــات التــي تصــدره الهيئــة إرشــادات توجيهيــة ومعلومات أساســية 
بشــأن متطلبــات تســعير المعامــات وآليــة تطبيقهــا والتزامــات األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة )المكلفين( .

ويســاعد هــذ الدليــل اإلرشــادي فــي تكويــن رؤيــة واضحــة وتقديــم إرشــادات توجيهيــة فيمــا يتعلــق بالتطبيقــات 
مــن الناحيــة العمليــة لتســعير المعامــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكمــا أنهــا يمثــل مفهــوم الهيئــة 

وتفســيرها لتعليمــات تســعير المعامــات

ويجــدر بالذكــر بــأن هــذا الدليــل االرشــادي ال يعتبــر مســتند تنظيمــي وســيكون قابــًا للتغييــر مــن وقــت إلــى آخــر 
حســب تقديــر الهيئــة. وتعتبــر نصــوص هــذا الدليــل مــواد إرشــادية فقــط، وال تتضمــن أو تهــدف إلــى إدراج جميــع 
األحــكام ذات الصلــة مــن هــذه التعليمــات. وبالرغــم مــن أن تلــك اإلرشــادات التوجيهيــة غيــر ملزمــة للهيئــة 
ــة يتــم تنفيذهــا، فإنهــا تقــدم إرشــادات توجيهيــة وآراء حــول كيفيــة  ــأي معامل أو دافــع الضريبــة فيمــا يتعلــق ب

ــة للمســائل المتعلقــة بتســعير المعامــات علــى المســتوى العملــي. ــة الهيئ معامل

وتهــدف الهيئــة إلــى أن تتماشــى تطبيقاتهــا وممارســاتها الخاصــة بتســعير المعامــات بأحــدث األدلــة االرشــادية 
لتســعير المعامــات الصــادرة مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( والتــي تعتبرهــا الهيئــة وتــم 
أخــذه أجــزاء منهــا فــي االعتبــار عنــد إعــداد هــذا الدليــل. ومــع ذلــك فــان الدليــل االرشــادي الصــادر مــن المنظمــة 
غيــر ملــزم علــى الهيئــة بــأي شــكل مــن األشــكال ويتوجــب النظــر إلــى كل مــن تعليمــات تســعير المعامــات 
ــة  ــد لكافــة المســائل المتعلق ــا المصــدر الوحي ــى أنه ــا( عل ــد م ــى ح ــة )ال ــة االرشــادية الصــادرة مــن الهيئ واألدل
بتســعير المعامــات. ومــع ذلــك، مــن الممكــن أن يقــوم المكلفيــن بالرجــوع إلــى الدليــل االرشــادي الصــادر مــن 
المنظمــة كمصــدر للمعلومــات عنــد مناقشــة اقتراحــات أو وجهــة نظــر معينــة تتعلــق باألمــور التــي لــم يتطــرق 

لهــا هــذا الدليــل مــع العلــم بــأن مــا ورد فــي ذلــك الدليــل غيــر ملــزم علــى الهيئــة نهائيــًا.

ــن فــي المملكــة  ــم الدعــم للمكلفي ــى تقدي ــل اإلرشــادي لتســعير المعامــات إل ويكمــن الهــدف مــن نشــر الدلي
العربيــة الســعودية مــن خــال توضيــح أحــكام وتطبيقــات التشــريعات المحليــة الخاصــة بتســعير المعامــات. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تســعى الهيئــة للتعــاون مــع المكلفيــن والتعامــل بشــفافية وأخــذ مصالحهــم فــي االعتبــار. 
ــات  ــق أحــكام تعلمي ــة تطبي ــح عــن كيفي ــب توضي ــة لطل ــى الهيئ ــن بالتقــدم إل ومــن الممكــن أن يقــوم المكلفي

ــة. ــى معاماتهــم الفعلي تســعير المعامــات عل



www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

20

نبذة عامة عن 
تسعير المعامالت

.2



21

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

2. نبذة عامة عن تسعير المعامات

بشــكل عــام، إن مبــدأ تســعير المعامــات يتعلــق بتســعير المعامــات التجاريــة التــي تتــّم بيــن األشــخاص المرتبطين 
ــم فيهــا كل مــن أطــراف المعامــات  ــي يقي ــدول الت ــي وســداد مــا تســتحقه ال ألغــراض احتســاب الوعــاء الضريب
بشــكل عــادل. وتشــمل »المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن«، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المعامــات 

المرتبطــة بالخدمــات والســلع والقــروض واألصــول غيــر الماديــة )الملكيــة الفكريــة(.

وتــّم إعــداد وإصــدار تعليمــات تســعير المعامــات لضمــان قيــام األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة المرتبطيــن بتحديــد 
شــروط وأحــكام معاماتهــم التــي يكــون لهــا أثــر اقتصــادي علــى نفــس النحــو الــذي تقــوم بــه األطــراف المســتقلة 

فــي معامــات مشــابهة تحــت ظــروف مماثلــة.

1.2. المبادئ األساسية 

مــن خــال هــذا الجــزء يتــم تقديــم لمحــة موجــزة عــن تعريــف تســعير المعامــات وكيفيــة تطــور المبــدأ خــال 
الســنوات ومعلومــات أساســية عنــه وكذلــك اآلثــار والمخاطــر المحتملــة.

نمــت التجــارة الدوليــة ســريعًا علــى مــدى العقــود الماضيــة حيث ســاهمت التجارة في الســلع والخدمــات واألصول 
غيــر الماديــة والقــروض بيــن الــدول مــن قبــل الشــركات متعــددة الجنســيات للثغــرات فــي األنظمــة فــي تحقيــق 
الكثيــر مــن هــذا النمــو. ولذلــك، ازدادت أهميــة تســعير المعامــات مــع كثــرة وســهولة التعامــات الدوليــة التــي 
نشــأ عنهــا اســتغال مــن قبــل الشــركات متعــددة الجنســيات للثغــرات فــي األنظمــة الضريبيــة فــي الــدول لتقليــل 
االلتزاماتهــا الضريبيــة. وأدى ذلــك إلــى قيــام منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بنشــر أدلــة ارشــادية تتعلــق 
بمبــدأ الســعر المحايــد، فضــًا عــن تنفيــذ تشــريعات تســعير المعامــات المحليــة العديــد مــن الــدول للحــد مــن بعــض 

الممارســات الضريبيــة التــي تهــدف إلــى تقليــص األوعيــة الضريبيــة.

تشــير تعليمــات تســعير المعامــات إلــى عمليــة تســعير المعامــات التــي تتــّم بيــن األشــخاص المرتبطيــن الذيــن 
يتــم اعتبارهــم تابعيــن لــذات مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات، ويشــار إليهــا بالمعامــات بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المعامــات المرتبطــة بالخدمــات والســلع والقــروض 
ــن  ــن بيــن أشــخاص مرتبطي ــّم المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطي ــة. ومــن الممكــن أن تت ــر المادي واألصــول غي

مقيميــن فــي ذات الدولــة أو أشــخاص مرتبطيــن مقيميــن فــي دول مختلفــة.
 

السعودية وخارجها

سلع

 المملكة العربية
السعودية

خدمات

أصول غير ملموسة

القروض
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يعتبــر مبــدأ الســعر المحايــد، وهــو ســعر الخدمــات أو الســلع أو القــروض أو األصــول غيــر الماديــة التــي يحددهــا 
شــخصان مســتقان أو أكثــر فــي معاماتهــم وفقــًا لعوامــل الســوق والشــروط التــي تحــدد فــي المعامــات بيــن 
األشــخاص المســتقلين )المعامــات المســتقلة(، أمــر مهــم لــكل مــن المكلفيــن باإلضافــة إلــى الهيئــات الضريبيــة 
لمــا فــي ذلــك مــن آثــار جوهريــة علــى إيــرادات ونفقــات األشــخاص، وبالتالــي دخلهــم الخاضــع للضريبــة. ويتعلــق 
ذلــك علــى وجــه الخصــوص بمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات التــي تمــارس أعمالهــا فــي دول مختلفــة، 

والتــي تنطبــق عليهــا أنظمــة ضريبيــة ونســب ضريبيــة مختلفــة.

ــم  ــي يت ــاح الت ــر علــى قيمــة األرب ــن قــد يؤث ــن األشــخاص المرتبطي وبشــكل أساســي، فــإن تســعير للمعامــات بي
اإلقــرار عنهــا فــي دولــة مــا، وبالتالــي علــى مبالــغ الضرائــب الواجــب ســدادها. وبالرغــم مــن أن تســعير المعامــات 
ينظــم المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن، إال أنــه فــي النهايــة يتعلــق بآليــة تقســيم األربــاح بيــن األشــخاص 

المرتبطيــن، وبالتالــي بيــن البلــدان.

وحيــث أن شــروط المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن ال ليســت مبنيــة علــى عوامــل الســوق فــي الكثيــر مــن 
الحــاالت وال تتمحــور بالضــرورة المفاوضــات حــول مبــدأ الســعر المحايــد، فمــن المحتمــل أن يقــوم األشــخاص 
المرتبطيــن بهيكلــة المعامــات فيمــا بينهــم بشــكل غيــر متائــم مــع مبــدأ الســعر المحايــد. وبالنســبة للمعامــات 

بيــن األشــخاص المســتقلين، فــان عوامــل الســوق واآلثــار االقتصاديــة تحكــم عاقتهــم التجاريــة والماليــة .

بالنظــر إلــى مــا ســبق، تــم اعــداد تعليمــات تســعير المعامــات لضمــان قيــام األشــخاص المرتبطيــن بتحديــد أســعار 
ــد تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض فــي  ــذي يحددهــا األشــخاص المســتقلين عن ــى نفــس النحــو ال معاماتهــم عل

ظــروف مماثلــة.

اإلطار العملي لتسعير المعامالت  .2.2

ــن  ــن األشــخاص المرتبطي ــاك عــدد مــن الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا للتحقــق عمــا إذا كانــت المعامــات بي هن
ــل اإلرشــادي،  ــد. ويتــم شــرح كل خطــوة مــن هــذه الخطــوات ضمــن هــذا الدلي ــدأ الســعر المحاي ــة علــى مب مبني

والتــي يمكــن أن تتلخــص علــى النحــو التالــي:

الوصف العامالخطوة#

ينــدرج ضمــن نطــاق النطاق1 المكلــف  إذا كان  الخطــوة األولــى هــي تحديــد مــا 
األشــخاص الخاضعيــن لتعليمــات تســعير المعامــات وتحديــد مــا إذا كان 
األشــخاص الــذي يتــم التعامــل معهــم أشــخاص مرتبطيــن بــه. ويتم مناقشــة 

ــل. هــذا الموضــوع بشــكل مفصــل فــي الفصــل 3 مــن هــذا الدلي
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باإلضافة إلى ذلك، تتضمن هذه األدلة االرشادية توجيهات فيما يتعلق بالمواضيع التالية:
- المعامات المالية )الفصل 7(

- الممتلكات/السلع غير الملموسة )الفصل 8(
- إعادة هيكلة األعمال )الفصل 9(
- اتباع مناهج التقييم )الفصل 10(

- المنشآت الدائمة )الفصل 11(
- التدقيق وتقييم المخاطر )الفصل 12(

2

3

تحليل 
المقارنة

تحديد 
المعامات 

وطبيعتها

الخطــوة الثانيــة هــي أن يتــم تحديــد المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن 
وفهــم طبيعتهــا والتــي تتــم علــى مرحلتيــن:

I. فهــم المعامــات وطبيعتهــا بنــاًء علــى عــدة عوامــل بمــا فيهــا نــوع 
يتــم  مــا  او  الموثقــة  )ســواء  التعاقديــة  والشــروط  المعاملــة وتوقيتهــا 
ــًا علــى أن يتــم األخــذ بالتطبيــق الفعلــي( وحجــم المعامــات  تطبيقــه فعلي
والهيــكل التنظيمــي للمجموعــة التــي ينتمــي إليهــا األشــخاص المرتبطبــن 
بمــا فــي ذلــك اســتراتجيات العمــل وسلســلة التوريــد وتوزيــع الوظائــف 
بيــن كيانــات المجموعــة )بمــا فــي ذلــك المســاهمة االقتصاديــة للكيانــات( 

واألصــول المســتخدمة والمخاطــر
II. تحليــل واســع النطــاق لعوامــل الســوق وموقعهــا والتنافســية والقــوة 
وطبيعــة  للقطــاع  المنظمــة  والقوانيــن  والعميــل  للمــورد  االقتصاديــة 

القطــاع.
وبنــاًء علــى مــا ســبق يصبــح باإلمــكان أن يتــم تحديــد المعامــات المســتقلة 

المماثلــة القابلــة للمقارنــة.
ويتــم مناقشــة هــذا الموضــوع بشــكل مفصــل فــي الفصــل 4 مــن هــذا 

الدليــل.

بنــاًء علــى مخرجــات الخطوة الســابقة، يتم تطبيق طريقة تســعير المعامات االختبار
األشــخاص  بيــن  للمعامــات  المحايــد  الســعر  لتحديــد  ماءمــة  األكثــر 
المرتبطيــن محــل المراجعــة. ويتــم مناقشــة هــذا الموضــوع بشــكل مفصــل 

فــي الفصــل 4.

يجــب ان يتــم توثيــق كل خطــوة مــن الخطــوات الموضحــة أعــاه بشــكل التوثيق4
ــن تتوافــق  ــن األشــخاص المرتبطي ــح أن اســعار المعامــات بي ــق لتوضي دقي
ــد. ويتــم مناقشــة هــذا الموضــوع بشــكل مفصــل  ــدأ الســعر المحاي مــع مب

فــي الفصــل 5.

بالمكلفيــن التطبيق5 الخاصــة  الماليــة  القوائــم  تعكــس  أن  هــي  األخيــرة  الخطــوة 
حياديــة األســعار المحــددة فــي معاملتهــم مــع األشــخاص المرتبطيــن بهــم. 

ــم مناقشــة هــذا الموضــوع بشــكل مفصــل فــي الفصــل 6. ويت
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مبدأ السعر المحايد  .3.2

يعتبــر مبــدأ الســعر المحايــد بأنــه المعيــار الرئيســي المتعــارف عليــه دولًيــا لتســعير المعامــات والــذي أقرتــه الــدول 
األعضــاء بمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ودول أخــرى، بمــا فــي ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية، 
والــذي تــم تطبيقــه ألغــراض الضريبــة مــن قبــل العديــد مــن اإلدارات الضريبيــة ومجموعــات الشــركات متعــددة 

الجنســيات. وتــم تعريــف مبــدأ الســعر المحايــد فــي تعليمــات تســعير المعامــات علــى النحــو التالــي:

ــام األشــخاص  ــد قي ــذي يجــب تطبيقــه عن ــه الســعر ال ــر بأن ــد يعتب ــى هــذا التعريــف، فــإن الســعر المحاي اســتنادًا إل
المرتبطيــن بمعامــات فيمــا بينهــم كمــا لــو أنهــم أشــخاص مســتقلين بحيــث يجــب أن ال تختلــف األســعار المطبقة 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن فــي معاماتهــم عــن األســعار المعقولــة التــي مــن المتوقــع أن يتــم تطبيقهــا مــن قبــل 

أشــخاص مســتقلين فــي معاماتهــم.

فيمــا يتعلــق باألشــخاص االعتبارييــن مثــل )الشــركات( ذات الجنســيات المختلطــة المقيميــن فــي المملكــة، أي 
ــر  ــة( وأشــخاص غي ــي يملــك أســهمها أو حصصهــا أشــخاص ســعوديين )ومــن يعامــل مثلهــم ألغــراض الضريب الت
ــر  ــة الدخــل عــن الحصــص أو األســهم المملوكــة مــن غي ســعوديين )أي الشــركات المختلطــة التــي تخضــع لضريب
الســعوديين(2، فيتــم تطبيــق مبــدأ الســعر المحايــد إلــى الحــد الــذي يخضــع فيــه الشــخص لضريبــة الدخــل. ويتضمــن 

الملحــق 1 مــن هــذا الدليــل علــى مثــال لهــذه الحــاالت.

فــي حــال اختــاف شــروط وأحــكام المعامــات التجاريــة والماليــة التــي تتــم بيــن 
ــي  ــة الت ــة والمالي ــن عــن شــروط وأحــكام المعامــات التجاري أشــخاص مرتبطي
تتــم بيــن أشــخاص مســتقلين، فإنــه وألغــراض ضريبــة الدخــل يتــم احتســاب 
األربــاح غيــر المحققــة والتــي كان مــن الممكــن أن يحققهــا أًيــا مــن األشــخاص 
المرتبطيــن لــوال تلــك الشــروط واألحــكام ضمــن أربــاح هــذا الشــخص وتفــرض 

ضريبــة عليهــا وفقــًا لذلــك1.

 مبدأ السعر
المحايد

تعريف

يطبق على كٍل من المعامات المحلية والمعامات الدولية بين األطراف المرتبطة

)1( المادة 1)أ()2(، تعليمات تسعير المعامالت
)2( المادة الثانية، نظام ضريبة الدخل
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مــن الممكــن أن يقــوم األشــخاص المرتبطيــن بعــدم االمتثــال بمبــدأ الســعر المحايــد فــي المعامــات فيمــا بينهــم 
لعــدة أســباب ال تتعلــق بالضريبــة، إال أنــه مــن الممكــن أن تكــون أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن 
محــددة ألغــراض تحويــل األربــاح مــن أحــد كيانــات مجموعــة الشــركات المتعــددة الجنســيات لكيانــات أخــرى بحيــث 
يتــم اإلقــرار عــن األربــاح مــن قبــل الكيانــات المقيمــة فــي الــدول المطبقــة لنســب ضريبيــة ضئيلــة بــدال مــن اإلقــرار 

عنهــا فــي دول تطبــق نســب ضريبيــة أعلــى وبالتالــي يتــم تخفيــف العــبء الضريبــي للمجموعــة ككل.

يتطلــب تحديــد الســعر المحايــد لمعامــات بيــن أشــخاص مرتبطيــن بــأن يكــون هنــاك فهًمــا كامــل لتفاصيــل أحــكام 
وشــروط وظــروف المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن وذلــك ليتــم مقارنتهــا بشــكل دقيــق مــع معامــات 

مماثلــة بيــن أشــخاص مســتقلين.
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نطاق التطبيق
.3
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3. نطاق التطبيق

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تقديــم نظــرة حــول األشــخاص المشــمولين ضمــن نطــاق تطبيــق تعليمــات تســعير 
المعامــات. وتكــون الخطــوة األولــى مــن تطبيــق التعليمــات هــي تحديــد مــا إذا كان الشــخص ينــدرج ضمــن 
نطــاق هــذه التعليمــات، ومــن هــو الشــخص الــذي يعتبــر بأنــه شــخص مرتبــط. ويتــم مناقشــة المواضيــع التاليــة 

فــي هــذا الفصــل:

تكــون الســيطرة الفعالــة هــي العامــل الرئيســي الــذي بنــاء عليــه يتــم تحديــد مــا 
إذا كان شــخصان أو أكثــر مرتبطــون ببعضهــم البعــض، ويســتند مبــدأ الســيطرة 
الفعالــة علــى أنــه إذا كان لشــخص مــا القــدرة علــى توجيــه قــرارات عمل شــخص 
آخــر أو الســيطرة عليهــا فــان ذلــك الشــخص يســيطر فعليــًا علــى شــخص آخــر. 
وتتعــدد ســبل الســيطرة حيــث أنــه مــن الممكــن أن يكــون للشــخص ســيطرة 

فعالــة مــن خــال الحوكمــة أو التمويــل أو األعمــال.

السيطرة
الفعالية

توضيح

األشــخاص الخاضعيــن لتعليمــات تســعير المعامــات كمــا هــو وارد فــي الفقــرة 2.3. مــن 	 
هــذا الدليــل.

آليــة تحديــد مــا إذا كانــت معامــات األشــخاص الخاضعيــن للتعليمــات تعتبــر بأنهــا معامات 	 
بطريقتيــن  األشــخاص  بيــن  االرتبــاط  تنشــأ عاقــة  مــا  أشــخاص مرتبطيــن، وعــادة  مــع 

رئيســيتين: 
  - االرتباط من خال الملكية

  - االرتباط من خال السيطرة الفعالة
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1.3. األشخاص 

مثال 1:

إذا كانــت شــركة مقيمــة فــي المملكــة مملوكــة بنســبة %30 مــن قبــل شــركة أجنبيــة وبنســبة %70 مــن 
قبــل شــركة ســعودية، ســيكون األثــر علــى الشــركة نتيجــة تطبيــق تســعير المعامــات فعلًيــا علــى الدخــل 
الــذي ينســب للحصــص الخاضعــة لضريبــة الدخــل، وســينتج عــن تعديــل لتســعير المعامــات بقيمــة 1000 ريــال 

ــال.  بتعديــل لضريبــة الدخــل بقيمــة 300 ري

األشــخاص الذيــن يعتبــرون أشــخاًصا خاضعيــن للضريبــة وفًقــا لنظــام 	 
ــن  ــة الدخــل فــي المملكــة. ويتعلــق هــذا باألشــخاص االعتباريي ضريب

فقــط، ويشــمل أيًضــا المنشــآت الدائمــة3.
الشــركات التــي تخضــع لــكل مــن ضريبــة الدخــل والــزكاة )الشــركات 	 

المختلطــة( وذلــك إلــى الحــد الــذي تكــون مثــل هــذه الشــركات 
خاضعــة لضريبــة الدخــل.

 تطبق تعليمات
 تسعير

 المعامات
على

الشــخص الخاضــع للــزكاة )وال يخضــع لضريبــة الدخــل فــي المملكــة(، 	 
المعنييــن  األشــخاص  علــى  يجــب  فإنــه  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
بموجــب المــادة الثامنــة عشــر مــن التعليمــات باســتيفاء االلتزامــات 
المنصــوص عليهــا فــي تلــك المــادة بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا 
خاضعيــن للــزكاة فقــط أو لضريبــة الدخــل )أي يجــب علــى الشــخص 
المعنــي بتقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة وااللتــزام بالواجبــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 18 مــن تعليمــات تســعير المعامــات(4.

ال
 تنطبق

 تعليمات تسعير
 المعامات

على

)3( المادة 1 )أ()22(، تعليمات تسعير المعامالت
)4( المادة )2(، تعليمات تسعير المعامالت
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األشخاص المرتبطون  .2.3

فــي الخطــوة الثانيــة مــن اإلطــار العملــي لتســعير المعامــات، يجــب أن يتــم تحديــد المعامــات بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن كمــا هــو وارد فــي تعليمــات تســعير المعامــات. ســيتوجب علــى كل شــخص خاضــع لتعليمــات تســعير 
المعامــات بــأن يحــدد مــا إذا كان يشــارك فــي معامــات مــع أشــخاص مرتبطيــن. وفيمــا يتعلــق بتحديــد مــا إذا 
كان شــخص مــا هــو شــخص مرتبــط بالمكلــف، عــادة مــا تنشــأ عاقــة االرتبــاط بيــن شــخص مــا والمكلــف فــي أي 

مــن الحــاالت التاليــة:
1. األشخاص الذين يسيطرون فعلًيا على المكلف )السيطرة الفعالة من الشخص المرتبط(.

2. األشخاص اآلخرون الذين يسيطر عليهم المكلف فعلًيا )السيطرة الفعالة على الشخص المرتبط(.
ــا ذات الشــخص المســيطر علــى المكلــف )الســيطرة الفعليــة  3. األشــخاص اآلخــرون الذيــن يســيطر عليهــم فعلًي

المشــتركة(.

ــن أو  ــة باألشــخاص الطبيعيي ــى والثاني ــن األول ــق كًا مــن الحالتي ــه مــن الممكــن أن تتعل ــى أن ــدر اإلشــارة إل وتج
األشــخاص االعتبارييــن5. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن معظــم الحــاالت تتعلــق باألشــخاص االعتبارييــن، وتتعلــق 

الفصــول التاليــة باألشــخاص االعتبارييــن فقــط.

)5( المادة 1 )أ()26(، تعليمات تسعير المعامالت
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1.2.3. السيطرة من خالل الملكية

بشــكل عــام، يفتــرض أن لمالــك الشــخص االعتبــاري قــدرة الســيطرة عليــه، تضمنــت تعليمــات تســعير المعامــات 
االعتبــارات الخاصــة بالســيطرة مــن خــال الملكيــة6. فــي حــال كانــت الملكيــة للشــخص %50 أو أكثــر مــن شــخص 
اعتبــاري فإنــه يفتــرض بــأن المالــك يســيطر علــى ذلــك الشــخص االعتبــاري. وتوضــح الحــاالت التالية هــذا المفهوم:

إذا امتلــك شــخص مقيــم أو غيــر مقيــم %50 أو أكثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن حصص شــركة ســعودية . 1
خاضعــة لضريبــة الدخــل، يعتبــر المكلــف بأنــه خاضــع للســيطرة الفعالــة مــن قبــل شــخص مرتبــط بــه )أي الشــركة 

األجنبية(.
إذا كان شــخص مقيــم أو غيــر مقيــم مملــوكًا -بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر- مــن قبــل المكلــف بنســبة 50% . 2

أو أكثــر، فيعتبــر بــأن للمكلــف ســيطرة فعالــة علــى الشــخص المرتبــط بــه )أي يكــون األشــخاص المرتبطيــن همــا 
المكلــف والشــركة التــي يملكهــا بنســبة %50 أو أكثــر(.

 إذا كان الشــخص المقيــم أو غيــر المقيــم يعتبــر شــركة شــقيقة للمكلــف بحيــث تكــون الشــركتين مملوكتيــن . 3
مــن قبــل ذات الشــخص االعتبــاري )الشــركة األم( بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنســبة %50 أو أكثــر مــن 
ــر الشــركة الشــقيقة والمكلــف والشــركة األم أشــخاًصا مرتبطــون ببعضهــم البعــض إلدارة  كا منهمــا، تعتب

مشــتركة.

)6(  المادة 1)أ()12(، 1)23(، 1)25( ، تعليمات تسعير المعامالت
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ويجــدر بالذكــر بأنــه مــن الممكــن أن يمتلــك الشــخص %50 مــن الشــخص اآلخــر بشــكل غيــر مباشــر، فبالتالــي إذا 
امتلــك شــخصين مرتبطيــن -أو أكثــر- مجتمعيــن %50 أو أكثــر مــن شــخص آخــر فإنــه يفتــرض بــأن كًا مــن المالكيــن 

لهمــا ســيطرة فعالــة علــى الشــخص اآلخــر. 

مــن حيــث المبــدأ، ال يوجــد ســيطرة مباشــرة علــى الشــخص )ب( مــن قبــل الشــخص )أ(، حيــث أن الملكيــة المباشــرة 
ــه فــي الشــخص )ج( )الشــخص  ــاوز %50. ولكــن، بســبب ملكيت ــل الشــخص )أ( فــي الشــخص )ب( ال تتج مــن قب
المرتبــط(، فإنــه الشــخص )أ( يعتبــر مالــًكا - بشــكل غيــر مباشــر- لـــ )ب( بنســبة تتجــاوز %50. ويمتلــك الشــخص )أ( 
مجموع ما نســبته %64 في الشــخص )ب(، حيث %40 بشــكل مباشــر و%24 بشــكل غير مباشــر )60% * 40% = 
%24(. لذلــك، يعتبــر كل مــن األشــخاص )أ( و )ب( و )ج( أشــخاًصا مرتبطيــن ألغــراض تعليمــات تســعير المعامــات.

ومــن الجديــر بالذكــر بــأن تعريــف “الملكيــة” يعتبــر واســع النطــاق. فباإلضافــة إلــى الملكيــة القانونيــة )علــى ســبيل 
المثــال عندمــا يكــون الشــخص هــو الشــريك أو المالــك المذكــور فــي عقــد تأســيس الشــركة(، يتضمــن المصطلــح 
ــي  أيضــًا حــق االنتفــاع أو التصــرف كمالــك فــي )حصــص أو أســهم( الشــخص اآلخــر، ويتضمــن أيضــًا الحــاالت الت
ــاح الشــخص  يكــون للشــخص حقــوق التصويــت المرتبطــة بــرأس مــال الشــخص اآلخــر وحقــوق الحصــول علــى أرب
ــم مــن خــال  ــي تت ــاالت الســيطرة الت ــع أســاليب وح ــف لكــي يشــمل جمي ــم توســيع نطــاق التعري ــر. وقــد ت اآلخ
الملكيــة. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا ال تتوافــق حقــوق التصويــت لشــخص مــا مــع نســبة ملكيتــه للحصــص أو 

األســهم فــي شــركة مــا، فيتــم أخــذ حقــوق التصويــت فــي االعتبــار لتحديــد نســبة الملكيــة لذلــك الشــخص.

ويتضــح مــن تعليمــات تســعير المعامــات بــأن الملكيــة القانونيــة ال تعتبــر هــي العامــل الرئيســي فــي تحديــد ارتبــاط 
األشــخاص، بــل تكــون “الســيطرة الفعالــة” هــي العامل الرئيســي.

60%

40%

40%

)ب()أ(

)ج(

التوضيح 2 – يملك )أ( الشخص )ب( بنسبة تفوق %50 بشكل غير مباشر من خالل الشخص )ج( المرتبط به
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2.2.3. السيطرة الفعالة

تعــرف الســيطرة الفعالــة فــي التعليمــات علــى أنهــا قــدرة شــخص علــى توجيــه قــرارات عمــل شــخص آخــر أو 
الســيطرة عليهــا7. ويأخــذ هــذا التعريــف فــي االعتبــار العوامــل القانونيــة واالقتصاديــة التــي قــد ينشــأ عنهــا أشــكال 

مختلفــة مــن “الـــسيطرة”. يمكــن تصنيــف أشــكال الســيطرة المختلفــة كالتالــي:

ــى  ــاه. وتجــدر اإلشــارة إل ــًا أدن ــكل شــكل مــن أشــكال الســيطرة خصائــص خاصــة بهــا كمــا هــو موضــح تفصي ول
أن أشــكال الســيطرة المذكــورة واألمثلــة الموضحــة ليســت حصريــة. مــن الناحيــة العمليــة، قــد تكــون هنــاك 
حــاالت أخــرى -بنــاًء علــى الوقائــع والظــروف للحالــة المطروحــة- يكــون فيهــا الشــخص قــادًرا علــى الســيطرة علــى 
قــرارات العمــل الخاصــة بشــخص آخــر، والتــي مــن الممكــن أن تنشــأ عنهــا عاقــة ارتبــاط بيــن األشــخاص ألغــراض 

التعليمــات8. 

السيطرة من خالل األعمال السيطرة من خالل التمويل السيطرة من خالل الحكومة

أشكال
السيطرة

)7( المادة 1)أ( )14(، تعليمات تسعير المعامالت
)8( المادة 1)أ( )14()ك(، تعليمات تسعير المعامالت
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1.2.2.3. السيطرة من خالل الحوكمة

إذا كان للشــخص الصاحيــات التــي تمكنــه مــن التأثيــر علــى قــرارات الشــركة أو التحكــم فيهــا بشــكل مــا، فيعتبــر 
ــرارات  ــى ق ــر عل ــى التأثي ــى الشــركة. ومــن الممكــن أن تنشــأ القــدرة عل ــة عل ــك الشــخص ســيطرة فعال ــأن لذل ب

ــى مجلــس اإلدارة. ــة أخــرى أو الســيطرة عل ــات قانوني ــة إدارة أو ترتيب الشــركة مــن خــال عقــد أو اتفاقي

ــة إدارة مبرمــة مــع هــذا  ــر فــي إدارة أعمالهــا مــن خــال اتفاقي وعــادة مــا تقــوم الشــركات بإشــراك شــخًصا آخ
الشــخص والتــي بموجبهــا يتــم منــح الشــخص الــذي يقــوم بتأديــة خدمــات اإلدارة صاحيــات كافيــة بحيــث يكــون 
للشــخص القــدرة علــى توجيــه قــرارات أو أعمــال الشــركة، والــذي بنــاء عليــه قــد يعتبــر بــأن لذللــك الشــخص ســيطرة 

فعالــة علــى الشــركة بموجــب نصــوص التعليمــات9.  

ــال قــد تقــوم  ــة مــع شــخص آخــر. فعلــى ســبيل المث ــات أمان ــا أن يقــوم الشــخص بعمــل ترتيب مــن الممكــن أيًض
شــركة بمنــح شــخص القــدرة علــى التحكــم فيهــا مــن خــال وقــف أصــول الشــركة ومنــح الشــخص حقــوق إدارة 
الوقــف أو االنتفــاع منــه. وعلــى الرغــم مــن إنتفــاء الملكيــة القانونيــة مــن قبــل الشــخص المديــر للوقــف، فغنــه 

قــد يعتبــر بأنــه لديــه ســيطرة فعالــة علــى ذلــك الشــخص بســبب قدرتــه علــى التحكــم بأعمــال الشــركة10.  

إذا كان للشــخص صاحيــات تّشــكل ٪50 أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت في مجلس اإلدارة لشــخص اعتباري، ســواًء 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فســيفترض بأنــه يملــك قــدرة توجيــه قــرارات األعمــال لذلــك الشــخص االعتبــاري. 
وعــادة مــا يقــوم أعضــاء مجالــس إدارة األشــخاص اإلعتبارييــن بتحديــد سياســات ذلــك الشــخص واتخــاذ القــرارات 
ــى الشــخص. وإذا كان لشــخص مــا  ــة عل ــار اقتصادي ــا آث ــي يكــون له ــي تخــص أغراضــه وأهدافــه والت ــة الت اإلداري
ــر مباشــر-  ــاري -بشــكل مباشــر أو غي ــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــخص االعتب ــار %50 أو أكث القــدرة علــى اختي
والتحكــم فــي قراراتهــم المتعلقــة بأعمــال الشــخص االعتبــاري بحيــث يكــون فعلًيــا هــو الشــخص الموجــه لقــرارات 
عمــل الشــركة، فيعتبــر بــأن لذلــك الشــخص ســيطرة فعالــة علــى الشــخص اآلخــر11. مثــال علــى ذلــك عندمــا يمتلــك 
شــخص أقــل مــن %50 مــن شــركة ولكــن لــه تعييــن أكثــر مــن %50 مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تلــك الشــركة. 

تعتبــر هــذه الشــركة بأنهــا شــخص مرتبــط نظــرًا للســيطرة الفعالــة.

)9( المادة 1)14()أ( ، تعليمات تسعير المعامالت 
)10( المادة 1)14()ب( ، تعليمات تسعير المعامالت

)11( المادة 1)14()ج(، تعليمات تسعير المعامالت
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2.2.2.3. السيطرة من خالل التمويل

علــى الرغــم مــن أنــه عــادة مــا تتــم الســيطرة علــى األشــخاص االعتبارييــن )كالشــركات( مــن خــال اتخــاذ القــرارات 
الموجهــة ألعمالهــا، إال أنــه مــن الممكــن أن تكــون الســيطرة علــى قــرارات األعمــال ناتجــة مــن تمويــل الشــركة 

ســواء كان تمويــل رأس مالــي مــن خــال تملــك حصصهــا أو أســهمها أو كان تمويــل مــن خــال أدوات الديــن.

فــي حالــة تــّم تمويــل شــركة مــن خــال تملــك حصصهــا أو أســهمها، فبشــكل عــام تنتــج الســيطرة بســبب الملكيــة 
كمــا هــو مذكــور فــي الجــزء 1.2.3. مــن هــذا الدليــل، بحيــث يقــوم المالــك الممــول بالحصــول علــى أرباحــه مــن 
التمويــل مــن خــال حصولــه علــى نســبة مــن أربــاح الشــركة تتماشــى مــع نســبة ملكيتــه فــي رأس المــال. ولكــن 
ــة الشــخص )الممــول( أقــل مــن %50 مــن رأس مــال  فــي بعــض الحــاالت، مــن الممكــن أن تكــون نســبة ملكي
ــاح الشــركة %50 أو  ــى نســبة مــن أرب ــه حــق الحصــول عل الشــركة، ومــع ذلــك يحصــل هــذا الشــخص أو يكــون ل
ــاح شــخص  ــر مــن إجمالــي أرب ــر مــن أرباحهــا. وعليــه، عندمــا يكــون الشــخص مؤهــًا للحصــول علــى 50 أو أكث أكث
اعتبــاري، فيفتــرض بــأن لديــه قــدرة علــى الســيطرة علــى قــرارات األعمــال وبالتالــي يكــون لــه ســيطرة فعالــة علــى 
ذلــك الشــخص12. ويتــم تحديــد مــا إذا كان للشــخص حــق الحصــول علــى %50 أو أكثــر مــن األربــاح بــذات الطريقــة 
المتبعــة لتحديــد نســبة الملكيــة كمــا هــو مذكــور فــي الفقــرة --- أعــاه. بالتالــي، فإنــه مــن الممكــن أن يكــون 
للشــخص حــق فــي الحصــول علــى نســبة %50 أو أكثــر مــن األربــاح بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــال أشــخاص 

مرتبطيــن بــه. 

أمــا عندمــا يتــم التمويــل مــن خــال أدوات الديــن كالقــروض، عــادة مــا يطلــب الدائــن ضمانــات معينــة مــن 
المديــن باإلضافــة إلــى صاحيــات معينــة يحصــل عليهــا فــي حــال تخلــف المديــن بالتزامتــه والتــي مــن الممكــن 
ــد  ــي، مــن المهــم تحدي ــالمدين. بالتال ــرارات الخاصــة بـ ــى بعــض الق ــى الســيطرة عل ــدرة عل ــن الق أن تنشــئ للدائ
نســبة القــروض التــي يقدمهــا الدائــن )بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر( مــن إجمالــي الرصيــد الديــون المســتحقة مــن 
الشــخص المديــن. فــإذا كانــت قيمــة رصيــد الديــون المســتحقة للدائــن تمثــل 50 ٪ أو أكثــر مــن إجمالــي القيمــة 
الدفتريــة للديــون طويلــة األجــل والديــون قصيــرة األجــل ورأس المــال )باســتثناء األربــاح غيــر الموزعــة(، فســيفترض 

بــأن لهــذا الشــخص )الدائــن( القــدرة علــى التأثيــر علــى قــرارات األعمــال للشــخص المديــن13. 

)12( المادة 1)14()د(، تعليمات تسعير المعامالت
)13( المادة 1)14()هـ(، تعليمالت تسعير المعامالت
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مثال 1:

توضــح القوائــم الماليــة الســنوية المعتمــدة 
للشــركة س لعــام 2019 بأنهــا تملــك أصــواًل 
ريــال  مليــون   125 قيمتهــا  إجمالــي  يبلــغ 
بالحصــول  س  الشــركة  وقامــت  ســعودي. 
ــة  ــل مــن خــال منــح حقــوق ملكي علــى تموي
فــي أســهمها والحصــول علــى قــروض، وتبلــغ 
حقــوق الملكيــة لمســاهمي الشــركة س 40 
ــال  ــون ري ــك 15 ملي ــال بمــا فــي ذل ــون ري ملي
ــي  ــغ إجمال ــة. ويبل ــر الموزع ــاح غي قيمــة األرب
القيمــة الدفتريــة لديــون الشــركة المســتحقة 
ريــال  مليــون   60 تشــمل  ريــال  مليــون   85
)شــركة  ص  للشــركة  األجــل  طويــل  كديــن 
ذات مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال 
الصناعــة( وحســاب جــاري لــدى البنــك بقيمــة 

25 مليــون ريــال.

الشركة )س(
اإللتزامات األصول

25 رأس المال 
باألسهم 75 آالت 

ومعدات

15 األرباح المحتجزة 50 أخرى

25 الحساب الجاري

60 دين شركة )ص(

125 مجموع 
اإللتزامات 125 مجموع 

األصول

وفقــًا للقيــم الموضحــة، فــإن القيمــة المســتحقة للقــروض المقدمــة مــن الشــركة ص )الدائــن( تمثــل 55٪ 
مــن اجمالــي القيمــة الدفتريــة لديــون الشــركة س المســتحقة )60 / )85 + )40 - 15(( *100( وبالتالــي يفتــرض 
بــأن للشــركة ص )الدائــن( ســيطرة فعليــة علــى الشــركة س ويجــب علــى الشــركة س فــي حــال كونهــا مكلــف 
باالفصــاح عــن معاماتهــا مــع الشــركة ص علــى اعتبــار أنهــا معاملــة مــع شــخص مرتبــط مــا لــم يثبــت عكــس 

ذلــك.

قرض  )س( )ص(

وفــي حــاالت أخــرى، قــد يقــوم شــخص بتقديــم ضمانــات تغطــي ديــون الشــخص اآلخــر والتــي عــادة مــا تتــم مــن 
خــال تحمــل الضامــن التزامــات ســداد ديــون المديــن فــي حــاالت معينــة )حســب االتفــاق( والتــي تشــمل حــاالت 
ــة قــام الشــخص )الضامــن(  ــة، فــي حال ــه أو افاســه. باســتثناء المنشــآت المالي ــن عــن ســداد ديون تخلــف المدي
بضمــان مــا يعــادل ٪25 أو أكثــر مــن إجمالــي قيمــة قــروض ذلــك الشــخص، فســيفترض بــان للشــخص الضامــن 

ســيطرة فعالــة علــى الشــخص اآلخــر14. 

)14( المادة 1)14( )و(، تعليمات تسعير المعامالت
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)15( المادة 1)أ()14()هـ(،)و(، تعليمات تسعير المعامالت.
)16( تعــرف األعمــال المصرفيــة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة األولــى مــن نظــام مراقبــة البنــوك الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/5( وتاريــخ 22/2/1386هـــ 
بأنهــا أعمــال تســلم النقــود كودائــع جاريــة أو ثابتــة وفتــح الحســابات الجاريــة واالعتمــادات وإصــدار خطابــات الضمــان ودفــع وتحصيــل الشــيكات أو أذونــات الصــرف وغيرهــا 
مــن األوراق ذات القيمــة، وخصــم الســندات والكمبيــاالت وغيرهــا مــن األوراق التجاريــة، وأعمــال الصــرف األجنبــي وغيــر ذلــك مــن أعمــال البنــوك. كمــا عــرف نظــام مراقبــة 
شــركات التمويــل الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 13/8/1433هـــ مصطلــح “التمويــل” بأنــه منــح االئتمــان بعقــود لألنشــطة المنصــوص عليهــا فــي 
النظــام، والتــي تشــمل التمويــل العقــاري وتمويــل األصــول اإلنتاجيــة وتمويــل نشــاطات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وااليجــار التمويلــي وتمويــل بطاقــات االئتمــان 

والتمويــل االســتهالكي والتمويــل متناهــي الصغــر.
)17( المادة 1، نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 1386/2/22 هـ

)18( المادة 1، نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1433/8/13هـ

ويجــدر بالذكــر أنــه فــي حــال القــروض والضمانــات، ال تنطبــق شــروط الســيطرة الفعالــة فــي حــال كان المقــرض 
أو الدائــن أو الضامــن منشــأة ماليــة15. وقــد عرفــت التعليمــات المنشــاة الماليــة علــى أنهــا الشــخص االعتبــاري 
الــذي يــزاول االعمــال المصرفيــة16 والتمويليــة بشــكل أساســي وتخضــع للرقابــة مــن قبــل جهــة حكوميــة مركزيــة 
ــي تمــارس فيهــا المنشــآت أعمالهــا.  ــدول الت ــم اعمالهــا فــي ال ــة وتنظي ــي تقــوم بترخيــص المنشــآت المالي الت
وعليــه فــإن المنشــأة الماليــة التــي تقــوم بتقديــم قــروض أو إصــدار كفــاالت ال تعتبــر شــخص مرتبــط بنــاًء علــى 
مبــدأ الســيطرة الفعالــة تنيجــة تلــك القــروض او الضمانــات. وألغــراض التعليمــات، تعتبــر الهيئــة بــأن المنشــات 
الماليــة هــي تعنــي األشــخاص االعتبارييــن الذيــن يعتبــروا بنــوكًا17 أو شــركات تمويــل18 وفقــًا لألنظمــة المعمــول 
بهــا فــي المملكــة فــي حــال كانــوا مقيميــن فــي المملكــة وخاضعــون للرقابــة مــن قبــل مؤسســة النقــد أو أي 
ــم الخدمــات  ــا بتقدي ــر المرخــص له ــا بالنســبة للمنشــآت غي ــح. أم ــرى حســب األنظمــة واللوائ ــة أخ جهــة حكومي
الماليــة )غيــر المقيمــة( فــي المملكــة والتــي تكــون خــارج نطــاق ســلطتها التنظيميــة والرقابيــة، تعتبــر الهيئــة بــأن 
المنشــأة الماليــة هــي الشــخص االعتبــاري الــذي يعتبــر بنــك أو شــركة تمويليــة فــي الدولــة التــي يمــارس فيهــا 
أعمالــه بحيــث تكــون المنشــأة مشــابهة مــن حيــث الغــرض واألعمــال للبنــوك وشــركات التمويــل فــي الســعودية 
ــة  ومرخصــة فــي تلــك الدولــة لمزاولــة األعمــال المصرفيــة أو التمويليــة )حســب الحــال( وتكــون خاضعــة للرقاب
مــن قبــل جهــة حكوميــة مثــل البنــك المركــزي ومــا يشــابهه فــي تلــك الــدول بشــكل مماثــل لرقابــة مؤسســة 
النقــد الســعودية علــى البنــوك وشــركات التمويــل فــي المملكــة. وعليــه، فــإن المنشــآت الماليــة التــي تســتوفي 

الشــروط أعــاه ال تعتبــر  شــخص مرتبــط لمجــرد قيامهــا بتقديــم قــروض و/أو إصــدار كفــاالت لشــخص آخــر.

مثال 2:

قــام الضامــن ص بضمــان قــرض للشــركة س بقيمــة 25 مليــون ريــال، ويبلــغ إجمالــي قيمــة قــروض الشــركة 
ــه فــإن الضمــان يغطــي مــا نســبته 29 ٪ )25/85 * 100( مــن قيمــة  ــاء علي ــال، بن ــون ري س البالغــة 85 ملي

قــروض الشــركة س، وبالتالــي فإنــه يفتــرض بــأن للشــركة ص ســيطرة فعالــة علــى الشــركة س.
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3.2.2.3. السيطرة من خالل األعمال )األنشطة(

فــي بعــض الحــاالت، قــد يتعامــل بعــض األشــخاص مــع شــخص آخــر )كعميــل( بحيــث مــن الممكــن اعتبــار أن 
أعمــال الشــخص تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى العاقــة القائمــة أو المعامــات مــع ذلــك العميــل بحيــث يكــون 
للعميــل القــدرة علــى الســيطرة علــى هــذا الشــخص. ووفقــًا للتعليمــات، فــي حــال كانــت %50 أو أكثــر مــن القيمــة 
المطلقــة الجمالــي معامــات الشــخص تعتمــد علــى معامــات مــغ شــخص معيــن آخــر )أو عــدة أشــخاص معينيــن(، 

يفتــرض بــأن لهــذا العميــل القــدرة علــى توجيــه أعمــال ذلــك الشــخص19. 

مــن الممكــن أيًضــا أن يقــوم الشــخص بأعمــال المبيعــات نيابــة عــن شــخص آخــر بموجــب عقــد وكالــة أو اتفاقيــات 
توزيــع أو أي اتفــاق مشــابه والتــي ُيمنــع الوكيــل بموجبــه مــن ممارســة أي أنشــطة مشــابهة نيابــة عــن أو لصالــح 
أي شــخص آخــر غيــر المــوكل خــال مــدة عملــه لحســاب المــوكل. وفــي هــذه الحــاالت، إذا كان للمــوكل صاحيــات 
معينــة تتعلــق بأعمــال الوكيــل بحيــث يكــون المــوكل هــو فعليــًا الشــخص الموجــه ألعمــال الوكيــل )مثــل صاحيات 
تحديــد أســعر البيــع أو رواتــب الموظفيــن أو موصفــات مواقــع العمــل أو اتخــاذ القــرارات التــي عــادة مــا تكــون مــن 
صاحيــات إدارة الشــخص نفســه( وبحيــث تكــون العاقــة فيمــا بيــن المــوكل والوكيــل عاقــة غيــر مســتقلة، فانــه 

يفتــرض بــأن للمــوكل ســيطرة فعالــة علــى الوكيــل20.

مثال 3:

تكــون الشــركة س طــرف التفاقيــة بيــع وتوزيــع نــوع معيــن مــن الهواتــف النقالــة التــي تصنعهــا الشــركة ص 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وبموجــب االتفــاق ال يجــوز للشــركة س خــال مــدة االتفاقيــة مــع الشــركة ص 
ممارســة أي عمــل مشــابه لألعمــال التــي تمارســها بموجــب اتفاقهــا مــع الشــركة ص وتكــون الشــركة ص 
بتحديــد أســعار األجهــزة وشــروط وأحــكام اصــاح األجهــزة والضمــان. يفتــرض بــأن للشــركة ص ســيطرة فعالــة 

علــى الشــركة س.

)19( المادة 1)14()ز(، تعليمات تسعير المعامالت
)20( المادة 1 )أ()14()ط(، تعليمات تسعير المعامالت 
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تحليل المقارنة:  تحديد 
المعامالت بين األشخاص 

المرتبطين وطبيعتها

 

.4
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4. تحليل المقارنة: تحديد المعامات بين األشخاص المرتبطين 
وطبيعتها

ــًدا خصائــص  يجــب إجــراء تحليــل المقارنــة لتحديــد المعامــات بيــن األشــخاص الطبيعييــن وفهــم طبيعتهــا وتحدي
المعامــات مــن الناحيــة االقتصاديــة والوظيفيــة. ويجــب مراجعــة كافــة المصــادر الداخليــة والخارجيــة التــي تمكــن 
الحصــول علــى المعلومــات إلجــراء تحليــل المقارنــة، مــع مراعــاة جميــع العوامــل المؤثــرة علــى األســعار أو األربــاح 
ــن أشــخاص  ــة بي ــن مــع معامــات مماثل ــن األشــخاص المرتبطي ــن المعامــات بي ــة بي ــة المقارن ــم قابلي ــد تقيي عن

مســتقلة.
ويكــون الهــدف مــن تحليــل المقارنــة هــو تقييــم مدى إمكانيــة المقارنة بيــن المعامات بين األشــخاص المرتبطين 

والمعامــات المســتقلة، ويعتبــر أحــد األســس التــي يقــوم عليها تطبيق مبدأ الســعر المحايد.

هنالك جانبان رئيسيان يجب أخذهما باالعتبار عند إجراء تحليل المقارنة:

التحليــل واســع النطــاق الــذي مــن خالــه يتــم تحديــد ُأطــر العاقــة بين األشــخاص وهــو ما يخص 
تحليــل للعاقــة مــن منظــور واســع بحيــث يكــون هنــاك تصــور واضــح عــن األشــخاص المرتبطيــن 
وخصائــص العاقــات الماليــة والتجاريــة بينهــم والخصائــص الوظيفيــة لــكل منهــم والشــروط 
والظــروف االقتصاديــة ذات الصلــة بالعاقــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن. ويكــون الغــرض مــن 
هــذا الجــزء مــن التحليــل هــو تحديــد طبيعــة وصفــات المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن 

بشــكل صحيــح ودقيــق. )عــادة مــا ُيشــار لهــذه العمليــة بـــ “التحديــد الدقيــق للمعاملــة”(.

والظــروف  الشــروط  لتحديــد  للمقارنــة  القابلــة  للمعلومــات  والتفصيلــي  الدقيــق  التحليــل 
االقتصاديــة للمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن مقارنــة بالشــروط والظــروف االقتصاديــة 

ذات الصلــة لمعامــات مماثلــة بيــن أشــخاص مســتقلين.

الجانــب األول يخــص تحديــد طبيعــة  الجانبيــن األساســيين بشــكل منفصــل، حيــث أن  يتــم تحليــل هذيــن 
المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن بدقــة، بينمــا يتعلــق الجانــب الثانــي علــى التعــرف علــى ماهيــة الســعر 

ــة. ــى المعامل ــد عل ــدأ الســعر المحاي ــق مب ــا وتطبي ــى طبيعته ــاء عل ــة بن ــك المعامل ــد لتل المحاي

1

2
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ــار أنســب طريقــة لتســعير معامــات اســتناًدا  ــة، يجــب اختي ــة للمقارن ــة القابل بعــد مراجعــة المعلومــات المحتمل
ــك المعلومــات. وعــادة مــا يكــون مــن الضــروري أن  ــة تل ــة المتاحــة وموثوقي ــة للمقارن ــى المعلومــات القابل إل
يتــم إجــراء التعديــل أو التســوية المحققــة للتماثــل / المقارنــة )Comparability Adjustment( مــع المعامــات 
المســتقلة المقارنــة الســتبعاد أثــر الفروقــات الجوهريــة بيــن المعامــات المســتقلة والمعامــات بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن. وفيمــا يتعلــق بذلــك، فــي حــال وجــود اختافــات جوهريــة بيــن المعامــات المســتقلة والمعامــات 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن والتــي يمكــن أن تؤثــر جوهريــًا علــى نتائــج تحليــل تســعير المعامــات، فإنــه يجــب تقييــم 
موثوقيــة التعديــات أو التســويات المقارنــة، وبنــاء علــى ذلــك يتــم تحديــد قابليــة المعاملــة المســتقلة للمقارنــة.

ووفًقا لما سبق، تتبع الخطوات الثاث التالية عند إجراء تحليل المقارنة:
  

الخطوة األولى: تحديد المعاملة بين األشخاص المرتبطين  .1.4

1.1.4. التحليل واسع النطاق 

يكمــن الهــدف مــن التحليــل واســع النطــاق فــي الحصــول علــى تصــور واضــح عــن مجموعــة الشــركات متعــددة 
ــار المعلومــات  ــة اختي ــن( وتســهيل عملي ــة )األشــخاص المرتبطي ــي ألعضــاء المجموع الجنســيات والوضــع الفعل
ــدة  ــذ ع ــن. وفــي هــذه الخطــوة تأخ ــن األشــخاص المرتبطي ــة المعامــات بي ــم حيادي ــة لتقيي ــات المقاِرن والعملي

ــة. ــي ســيتم مناقشــتها فــي الفقــرات التالي ــار والت عوامــل فــي االعتب

1.1.1.4. معلومات القطاع

ــه يتوجــب فهــم  ــن، فإن ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي ــة والمالي ــة للعاقــة التجاري لفهــم أهــم الظــروف االقتصادي
القطــاع الــذي تعمــل فيــه مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات التــي يتبعهــا المكلــف وطبيعــة أعمالهــا )مثــل 
قطــاع التعديــن واألدويــة والســلع الكماليــة(. ومــن أهــم العوامــل التــي يجــب أخذهــا باالعتبــار هــي تلــك التــي تؤثــر 
علــى أداء األشــخاص العامليــن فــي القطــاع. ويمكــن فهــم ظــروف القطــاع مــن خــال تقييــم العوامــل التــي تؤثــر 

علــى أعمــال األشــخاص المرتبطيــن )تتضمــن الفقــرة 4.1.1.2 علــى المزيــد مــن التفاصيــل(.

اختيار المعامالت 
القابلة للمقارنة

اختيار طريقة
تسعير المعامالت

تحديد المعاملة 
بين األشخاص 

المرتبطين
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2.1.1.4. التحليل العام لنشاط األشخاص المرتبطين

ألغــراض تحديــد العاقــة الماليــة والتجاريــة والشــروط والظــروف االقتصاديــة لهــذه العاقــات، فإنــه يجــب أن يتــم 
فهــم القطــاع الــذي تعمــل فيــه مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات بشــكل عــام. ومــن المهــم الحصــول 
علــى تصــور واضــح حــول العوامــل التــي تؤثــر علــى أداء أي مــن الشركات/األشــخاص العاملــة فــي القطــاع. ومــن 

الممكــن تكويــن تصــور واضــح عــن الطبيعــة الماليــة والتجاريــة للعاقــة بالنظــر إلــى العناصــر اآلتيــة:
استراتيجيات العمل 	 
األسواق التي يعمل بها األشخاص المرتبطون	 
الممارسات ضمن القطاع	 
خصائص وطبيعة السلع أو الممتلكات التي تم نقلها، أو الخدمات المؤداة من قبل األشخاص المرتبطين	 
سلسلة التوريد	 
المتحملــة مــن قبــل جميــع 	  المســتخدمة والمخاطــر  للوظائــف األساســية لألشــخاص واألصــول  مراجعــة 

األشــخاص المشــاركين فــي المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن، ويشــمل ذلــك توضيــح حــول األهميــة 
االقتصاديــة لهــذه الوظائــف وقيمتهــا االقتصاديــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات والتــي ينتمــي 

لهــا األشــخاص المرتبطيــن.

بعــد الحصــول علــى فهــم أفضــل لمجموعــة الشــركات المتعددة الجنســيات، يتــم النظر للدور العملــي أو الوظيفي 
لــكل شــخص مــن أعضــاء المجموعــة والــدور االقتصــادي لــكل مــن األشــخاص المرتبطيــن األعضــاء فــي المجموعــة 
الشــركة متعــددة الجنســيات. فعلــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن أن يشــارك الشــخص فــي أنشــطة المجموعــة 

المتعلقــة بالشــراء أو البيــع أو التصنيــع، وقــد يختلــف دوره حســب أغراضــه ووضعــه الوظيفــي فــي المجموعــة.

ــى  ــاء عل ــن بن ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي ــة والمالي ــد العاقــات التجاري ــم وتحدي ــك، يجــب تقيي ــى ذل باإلضافــة إل
الشــروط واألحــكام للعاقــة الموضحــة فــي تفــاق مبــرم بينهــم أو بنــاء علــى األعمــال والتــي يقــوم بــه كا منهــم 
كجــزء مــن المعامــات بينهــم. فعلــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال مراجعــة العقــود 
الخطيــة المبرمــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن األطــراف للمعامــات أو الوثائــق أو المســتندات األخــرى التــي توفــر 

معلومــات عــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن.

ــل كمــا هــو موضــح أعــاه، يحــدد دور كا مــن األشــخاص األعضــاء فــي مجموعــة الشــركات  ومــن خــال التحلي
د العاقــة التجاريــة والماليــة القائمــة بيــن  متعــددة الجنســيات بشــكل منفصــل عــن بعضهــم البعــض، كمــا تحــدِّ
األشــخاص المرتبطيــن فــي ضــوء أهــم الظــروف والخصائــص االقتصاديــة ذات الصلــة. ويتــم االســتناد علــى  
هــذه المعلومــات لتحديــد الشــروط التــي مــن المتوقــع أن يتفــق عليهــا عليهــا األشــخاص المســتقلون فــي حــال 
مشــاركتهم فــي معامــات مماثلــة تحــت ظــروف مماثلــة. وألغــراض المقارنــة بيــن المعامــات المســتقلة 
والمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن. تكمــن أهميــة هــذه المعلومــات فــي كونهــا األســس التــي تبنــى عليهــا 

ــن األشــخاص المســتقلين. ــات مــع المعامــات بي المقارن
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2.1.4. المعاملة بين األشخاص المرتبطين

ــر دقــة للمعاملة/المعامــات بيــن األشــخاص  ــه ينبغــي إجــراء تحليــل أكث بعــد إجــراء التحليــل واســع النطــاق، فإن
المرتبطيــن. كمــا ســبق ذكــره، يشــمل نطــاق تطبيــق تعليمــات تســعير المعامــات علــى كافــة أنــواع التعامــات 
التــي يقــوم بهــا األشــخاص المرتبطيــن المقيميــن فــي ذات الدولــة أو فــي دول مختلفــة. علــى هــذا النحــو، فإنــه

يجــب أن يفســر مصطلــح “المعاملــة” علــى نطــاق واســع ليشــمل كل مــا يمكــن اعتبــاره معاملــة وفقــًا لمعناهــا 
المتعــارف عليــه بشــكل عــام. مــن التعريــف المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن أن يكــون واســع النطــاق فــي 

طبيعتــه.
يتوجــب أن تتضمــن وثائــق تســعير المعامات التي يقــوم المكلف بتقديمها على معلومات الخصائص االقتصادية 
ذات الصلــة للمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن. ويجــب أن تكــون هــذه المعلومــة جــزء مــن متطلبــات الملــف 

المحلــي فــي المملكــة، والــذي ســيتم شــرحه بالتفصيــل فــي الفصــل الخامــس مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي.

1.2.1.4. تحديد العالقات التشغيلية والعالقات المالية أو التجارية لألشخاص 
المرتبطين

لغايــات تطبيــق مبــدأ الســعر المحايــد، يجــب تحديــد الشــروط واألحــكام االقتصاديــة للمعامــات بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن. و مــن ثــم يتــم مقارنتهــا مــع تلــك التــي مــن المتوقــع أن تحكــم المعامــات المماثلــة بيــن االشــخاص 

المســتقلين فــي ظــل ظــروف مماثلــة.

االلتزامات القانونية الخاصة بالمعاملة )مثل االلتزامات التعاقدية(. 1
التحليــل الوظيفــي لكل شــخص مشــارك في المعاملة بين األشــخاص . 2

المرتبطين
تحليل المخاطر المتعلقة بالمعاملة بين األشخاص المرتبطين. 3
خصائص الممتلكات أو السلع المنقولة، أو الخدمات المؤداة. 4
األشــخاص . 5 فيــه  يمــارس  الــذي  للســوق  االقتصاديــة  األوضــاع 

أنشــطتهم المرتبطيــن 
استراتيجيات األعمال التي يتبعها األشخاص المرتبطون. 6

قابلية
المقارنة

التي يجب أخذها باالعتبار 
عند المقارنة بين المعامالت 
المستقلة والمعامالت بين 
األشخاص المرتبطين هي:
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عامل المقارنة )1(: تحديد األحكام التعاقدية للمعاملة

ــة. تكــون مراجعــة العقــود  ــق أطــراف المعامــات الشــروط المتفــق عليهــا مــن خــال عقــود خطي عــادة مــا يوث
بينهــم ومســؤوليات كا مــن األطــراف ومســؤولياتهم والمخاطــر  المعاملــة  لتحديــد  المبرمــة ذات أهميــة 
المتحملــة ونتائــج المعامــات المتوقعــة فــي وقــت إبــرام العقــد. وفــي حــال عــدم وجــود عقــد أو فــي حــال لــم 
ــة مــن خــال مســتندات ومراســات  ــد شــروط المعامل ــا تحدي تكــن نصــوص العقــود شــاملة، مــن الممكــن أيًض
ووثائــق أخــرى والتــي توضــح خصائــص المعاملــة وماهيــة األعمــال التــي قــام بهــا أطــراف المعاملــة فعليــًا تحقيقــًا 

ــة. ألهــداف المعامل

عامل المقارنة )2(: التحليل الوظيفي لكل شخص مشارك في المعاملة

ــل تســعير  ــراء تحلي ــع المعلومــات الازمــة إلج ــا جمي ــة وحده ــود المكتوب ــر العق ــد ال توف ــاالت، ق فــي بعــض الح
المعامــات، أو قــد ال تتضمــن المعلومــات والتفاصيــل الكافيــة عــن الشــروط التعاقديــة. ولتحديــد طبيعــة 
ــم  ــة لألشــخاص. فــي حــال ل ــى الخصائــص االقتصادي ــة بشــكل دقيــق، يجــب النظــر إل ــة والمالي العاقــات التجاري
تتوافــق الخصائــص أو األهــداف االقتصاديــة للمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــع النصــوص التعاقديــة 
للمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن، فإنــه ســيتم النظــر إلــى األغــراض االقتصاديــة لتلــك المعامــات عنــد إجــراء 
تحليــل تســعير المعامــات. يجــب أن يتــم ذلــك وفقــًا لخصائــص المعاملــة التــي تنعكــس فــي األعمــال التــي يقــوم 

ــد ســعرها. ــن وتحدي ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي ــد المعامل ــة لتحدي ــا أطــراف المعامل بهــا فعلًي

يكــون التحليــل الوظيفــي ذو أهميــة فــي تحديــد مــا يقــوم بهــا األشــخاص المرتبطيــن مــن أنشــطة وأعمــال ذات 
األهميــة االقتصاديــة واألصــول المســتخدمة والمخاطــر المتحملــة مــن قبــل أطــراف المعامــات بيــن األشــخاص 

المرتبطيــن. 

ومــن الناحيــة العمليــة، عندمــا يتــم إجــراء التحليــل الوظيفــي مــن الممكــن أن يتــم إعــداد هيــكل تنظيمــي لوظائــف 
ــد  ــم تحدي ــا يكــون مــن الممكــن أن يت ــي مــن خاله ــن، والت ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي كل مــن أطــراف المعامل
إدارات أطــراف المعاملــة وموظفيهــم والوظائــف التــي يؤديهــا كًا منهــم. وفيمــا يخــص الموظفيــن، ال يكــون 
ــة الوظائــف والمهــام  ــح ماهي ــل الوظيفــي حيــث يجــب توضي ــا ألغــراض التحلي ــد مســماهم الوظيفــي كافًي تحدي

التــي يؤديهــا الموظفيــن وآليــة هيكلــة األجــور والبــدالت.

يتضمــن الجــدول أدنــاه أمثلــة عــن أهــم النقــاط التــي يمكــن أخذهــا فــي االعتبارهــا عنــد القيــام بالتحليــل الوظيفــي 
ــه قــد ال تكــون هــذه النقــاط  ــار بان ــع، مــع األخــذ باالعتب ــذي يشــارك فــي أنشــطة المبيعــات والتوزي للشــخص ال
ــن األشــخاص  ــون فــي قطاعــات أخــرى ومعاماتهــم بي ــع الجوانــب الخاصــة بأشــخاص يعمل ــة جمي ــة لتغطي كافي

المرتبطيــن محــل التحليــل.
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المبيعات والتوزيع

	 كيف تتم عملية البيع؟النطاق
	 من هو الشخص الذي يقوم بإصدار الفاتورة للعميل؟

	 مــن هــم الموظفيــن الذيــن يقومــون بتحديــد المشــاريع وتحديــد حجــم المبيعــات التــي 
يجــب تحقيقهــا خــال فتــرة محــددة )شــهريا، ربــع ســنوي، ســنويًا...الخ(؟ )فــي حــال كان 

أكثــر مــن موظــف واحــد هــو المســؤول عــن ذلــك، يجــب وصــف دور كًا منهــم(.
	 من المسؤول عن تحقيق األهداف الخاصة بحجم المبيعات المحددة للفترة؟

	 مــن هــم الموظفيــن الذيــن يقومــوا بالتفــاوض مــع العمــاء علــى شــروط عقــود 
؟ المبيعــات 

	 مــا هــي المخاطــر المتعلقــة بطلــب الســوق للمنتجــات، ومــن هــم الموظفيــن الذيــن 
يقومــوا بــإدارة هــذه المخاطــر؟

	 ما هي القرارات التي تتطلب أخذ الموافقة من موظفين آخرين؟

	 ما هو الضوابط المطبقة الدارة الجودة؟إدارة الجودة
	 من هم الموظفين الذين يقوموا بوضع معايير الجودة وإجراءات ادارتها؟

	 من يقوم بادارة الجودة وتحمل التكاليف عن ذلك؟
	 كميــة المنتجــات التــي قــام العميــل برفضهــا ألســباب عــدم توافقهــا مــع معاييــر 

الجــودة؟
	 من هم األطراف الذين يتحملون الخسارة الناتجة عن المنتجات المعيبة؟

	 أين يتم االحتفاظ بالمخزون وما هي اآللية المتبعة؟المخزون
	 من هم األطراف الذين يقموا بالتحكم بكمية/حجم المخزون؟

	 هــل يتــم العمــل بودائــع األمانــة )أي ان يقــوم شــخص بتخزيــن البضائــع التــي يملكهــا 
شــخص آخــر(؟

	 ماهــي عــدد األيــام التــي تبقــى فيهــا البضائــع علــى المخــزون؟ مــا الــذي يحصــل بالفائــض 
المخــزون، وأي شــخص يقــوم بتحمــل مخاطــر فائــض المخزون؟

	 هــل يقــوم الشــخص بتقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع؟ فــي تلــك الحالــة، يجــب وصــف خدمات بعد البيع
الخدمــات.

	 مــن هــو الشــخص الــذي يقــوم بتقديــم الضمانــات للبضائع/المنتجــات إلــى العمــاء، 
ومــن يقــوم بــإدارة المخاطــر؟

	 من هو الشخص الذي يتحمل تكاليف الضمان؟
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تحديد المخاطر ذات اآلثار االقتصادية الجوهرية بشكل مفصل 1

ــاًء علــى  ــر االقتصــادي بن ــام أطــراف المعاملــة للمخاطــر ذات األث ــد –بشــكل مفصــل- آليــة قي تحدي
ــة المعمــول بهــا مــن قبــل األطــراف الشــروط واألحــكام التعاقدي 2

تحديــد آليــة العمــل المتبعــة مــن قبــل أطــراف المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن لتحمــل المخاطــر 
ذات اآلثــار االقتصاديــة الجوهريــة وادارتهــا 3

ــه األشــخاص  ــة الخاصــة للمخاطــر تتوافــق مــع مــا يقــوم ب ــت الشــروط التعاقدي ــد إذا مــا كان تحدي
المرتبطبــن فعليــًا أثنــاء تأديــة أعمــال العقــد. ولذلــك، يجــب القيــام بتحليــل للمخاطــر بعــد التحليــل 

الوظيفــي.
4

ــن لديهــم  ــًا بالتحكــم بالمخاطــر والذي ــذي يقومــون فعلي تخصيــص المخاطــر للشخص/األشــخاص ال
القــدرة الماليــة لتحملهــا المخاطــر )فــي حــال اتضــح بعــد االنتهــاء مــن الخطــوات الســابقة مــن 
التحليــل أن الشــخص المتحمــل للمخاطــر ال يتحكــم بالمخاطــر أو ليــس لديــه القــدرة الماليــة الازمــة 

لتحملهــا(

5

تســعير المعاملــة بعــد تحديــد نطــاق المعاملــة الفعلــي بدقــة فــي ضــوء العواقــب الماليــة وغيرهــا 
الناتجــة عــن تحمــل المخاطــر. 6

ــل الوظيفــي  ــة للتحلي ــاط ذات األهمي ــف األســئلة والنق ــرى مــن المعامــات، قــد تختل ــواع األخ فيمــا يخــص األن
التــي يجــب أخذهــا باالعتبــار لتحديــد األنشــطة والمســؤوليات ذات األهميــة االقتصاديــة، واألصــول المســتخدمة، 

والمخاطــر المتحملــة مــن قبــل أطــراف المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطــون.

عامل المقارنة )3(: تحليل المخاطر

يعتبــر تحليــل المخاطــر جــزء مهــم مــن التحليــل الوظيفــي لفهــم العاقــات الماليــة والتجاريــة بيــن األشــخاص 
األطــراف لمعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن. 

يمكــن التعــرف علــى اآلليــة المتبعــة مــن قبــل أطــراف المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن لتوزيــع المخاطــر فيمــا 
بينهــم باتبــاع الخطــوات التاليــة أثنــاء عمــل التحليــل:
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عامل المقارنة )4(: خصائص الممتلكات المنقولة والخدمات المؤداة

ــا مــا تكــون الفروقــات فــي خصائــص ومواصفــات الممتلــكات أو الخدمــات مــن أحــد العوامــل التــي تــؤدي  غالًب
إلــى اختــاف قيماتهــا الســوقية. بالتالــي، قــد تســاهم مقارنــة الخصائــص والمواصفــات للممتلــكات بعــد تحديــد 
نطــاق المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن فــي تحديــد قابليــة مقارنــة المعامــات المســتقلة والمعامــات 

بيــن األشــخاص المرتبطيــن. وفــي مــا يلــي بعــض مــن أهــم الخصائــص والمواصفــات:

المواصفات الشكلية للممتلكات، وجودتها المصنعية 
ومدى فعاليتها، ومدى توافرها في السوق

نقل الممتلكات 
الملموسة

الخصائص
والمواصفات

طبيعة الخدمات وقيمتها ونطاقها  تقديم الخدمات

طبيعة  المعاملة )مثل الترخيص أو البيع أو منح حق 
استخدام(، ونوع الممتلكات غير الملموسة محل 
المعاملة )مثل براءة االختراع والعامات التجارية 

والخبرة( ودرجة الحماية ومدتها، والمنافع المتوقعة 
من استخدام الممتلكات

الممتلكات غير 
الملموسة
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عامل المقارنة )5(: الظروف االقتصادية للسوق الذي يمارس فيه األشخاص المرتبطين 
أنشطتهم

مــن الممكــن ان تتــراوح األســعار المحايــدة للمعامــات التــي تتضمــن نفــس الممتلــكات أو الخدمــات مــن ســوق 
آلخــر، لذلــك، ألغــراض إجــراء مقارنــة دقيقــة يجــب أن ال يكــون الختــاف األســواق التــي يمــارس مــن خالهــا 
األشــخاص المرتبطــون والمســتقلون أنشــطتهم أثــر جوهــري علــى األســعار، أو أن يكــون مــن الممكــن عمــل 
التعديــات )التســويات المقابلــة( المناســبة إلزالــة آثــار االختافــات بشــكل ال يؤثــر علــى موثوقيــة تحليــل المقارنــة. 
مــن المهــم تحديــد الســوق أو األســواق ذات الصلــة بالمعاملــة، مــع مراعــاة الســلع والخدمــات البديلــة المتوفــرة 

فــي االســواق. وفيمــا يلــي بعــض مــن العوامــل المؤثــرة علــى مــدى تماثــل األســواق ألغــراض المقارنــة:
الموقــع الجغرافــي لألســواق، بمــا فــي ذلــك، حجــم األســواق ومــدى المنافســة فــي األســواق مــدى 	 

التنافســية للمشــترين والبائعيــن وتوافــر  الســلع والخدمــات البديلــة والمخاطــر المتعلقــة بذلــك ونســبة 
العــرض مقارنــة بالطلــب فــي الســوق بشــكل عــام وفــي مناطــق معينــة والقــوة الشــرائية للمســتهلك فــي 
الســوق والخصائــص الرقابيــة والتنظيميــة للســوق وتكاليــف اإلنتــاج، بمــا فــي ذلــك تكاليــف العقــار والعمالــة 

ورأس المــال وتكاليــف النقــل.
تاريخ ووقت المعاملة	 
الدورات االقتصادية أو التجارية أو االنتاجية ذات العالقة )حسبما ينطبق(.	 
 طبيعة النشاط أو القطاع )تجارة التجزئة، أو تجارة الجملة على سبيل المثال(.	 

توضــح الوقائــع والظــروف الخاصــة بــكل حالــة مــا إذا كانــت االختافــات فــي الظــروف االقتصاديــة لهــا تأثيــر 
جوهــري علــى الســعر ومــا إذا كان مــن الممكــن إجــراء التعديــات )تســويات المقارنــة( إلزالــة آثــار هــذه االختافــات 

بشــكل ال يؤثــر علــى موثوقيــة تحليــل المقارنــة.

عامل المقارنة )6(: استراتيجيات العمل التي يتبعها األشخاص المرتبطون

يتــم بنــاء االســتراتيجيات لألعمــال علــى العديــد مــن الجوانــب المتعلقــة بالشــخص، مثــل درجــة االبتــكار وتطويــر 
المنتجــات الجديــدة ودرجــة التنــوع )مثــل تنــوع المنتجــات أو األنشــطة( وومــدى قابليتــه لتحمــل المخاطــر، 
واســتراتيجيات التســويق المحددة، وتقييم اآلثار من التغيرات السياســية أو التنظيمية والمدد المحددة لترتيبات 
األعمــال وغيرهــا مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى أعمالــه اليوميــة. مــن الممكــن أن يكــون هنــاك ضــرورة بأخــذ هــذه 
اإلســتراتيجيات التجاريــة فــي االعتبــار عنــد تحديــد قابليــة المقارنــة بيــن المعامــات المســتقلة والمعامــات بيــن 

االشــخاص المرتبطيــن وكذلــك قابليــة المقارنــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن واألشــخاص المســتقلين.
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الخطوة الثانية: اختيار طريقة تسعير المعامالت  .2.4

ــة، يجــب تطبيــق طريقــة مناســبة  ــل المقارن ــن محــل تحلي ــد نطــاق المعامــات واألشــخاص المرتبطي وبعــد تحدي
ــدة.  ــن محاي ــن األشــخاص المرتبطي ــت أســعار المعامــات بي لتســعير المعامــات للتحقــق عمــا إذا كان

ــن، يمكــن اســتخدام أحــد الطــرق  ــن األشــخاص المرتبطي ــد للمعامــات بي ــم الســعر المحاي ــد وتقيي ألغــراض تحدي
المعتمــدة لتســعير المعامــات وفًقــا لمــا تقــّره تعليمــات تســعير المعامــات. ويكــون تحليــل المقارنــة الــذي يتــم 
إجــراؤه هــو األســاس الختيــار طريقــة تســعير المعامــات األكثــر مناســبة للتحقــق عمــا إذا كانــت أســعار المعامــات 

بيــن أشــخاص مرتبطيــن محايــدة وتتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

بشــكل عــام، تعتبــر طــرق تســعير المعامــات المعتــرف بهــا دوليــًا بأنهــا “طــرق المعامــات التقليديــة” و “طــرق 
أربــاح المعامــات”. يمكــن اســتخدام طــرق تســعير المعامــات هــذه لتحديــد مــا إذا كانــت الشــروط التــي تحكــم 

األشــخاص المرتبطيــن فــي عاقاتهــم التجاريــة أو الماليــة تتماشــى مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

ويتم مناقشة كا من هذه الطرق بشكل مفصل في هذا الفصل.

التكلفة اإلجمالية مضاًفا 
إليها هامش الربح
Cost Plus Method

”CPM“

سعر إعادة
البيع

Resale Price Method 
”RPM“

السعر المستقل 
المقارن

Comparable 
Uncontrolled Price 

Method ”CUP“

 طرق المعامات
التقليدية

تقسيم األرباح 
Profit Split Method 

”PSM“

صافي هامش الربح 
للمعاملة

Transactional Net 
Margin Method 

”TNMM“

 طرق أرباح
المعامات
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يجــب أن تكــون طريقــة تســعير المعامــات المطبقــة هــي الطريقــة األنســب للتطبيــق علــى المعاملــة والتــي ينتــج 
عنهــا الســعر المحايــد األكثــر دقــة ومناســبة فــي ظــل وقائــع المعاملــة وظروفهــا21، كمــا يجــب األخــذ بالعوامــل 

التاليــة عنــد اختيــار الطريقــة المناســبة لتســعير المعامــات: 

ــى حــدة. تعــد طــرق  ــة عل ــم الطريقــة األنســب لتســعير كل معامل ــد تقيي ــع العوامــل أعــاه عن يجــب األخــذ بجمي
ــة  ــي تحكــم العاقــات المالي ــت الشــروط الت ــد مــا إذا كان ــر ســهولة لتحدي ــة هــي الطــرق األكث التســعير التقليدي

ــد.  ــدأ الســعر المحاي ــى مب ــن قائمــة عل ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي والتجاري

وفــي حــال لــن ينتــج عــن تطبيــق أحــد طــرق المعامــات التقليديــة معلومــات اقــل موثوقيــة مــن تلــك الناتجــة عــن 
تطبيــق أحــد طــرق أربــاح للمعامــات، فإنــه طــرق المعامــات التقليديــة تفضــل علــى األخــرى. والســبب فــي ذلــك 
هــو أي اختــاف فــي ســعر المعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن مقارنــة بالســعر لمعاملــة مســتقلة عــادة مــا ينســب 
إلــى الشــروط التــي تحكــم العاقــات التجاريــة والماليــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن. قبالتالــي، فمــن الممكــن وضــع 
الشــروط للمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن المتوافقــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد اســتنادا علــى ســعر/هامش 

المعاملــة المســتقلة المقارنــة.

نقاط القوة والضعف للطرق المعتمدة لتسعير المعامات. . 1

مائمــة الطريقــة مــع طبيعــة المعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن، . 2
والتــي يتــم تحديدهــا مــن خــال تحليــل الوظائــف التــي يؤديهــا كل 
شــخص مشــترك فــي المعاملــة )مــع األخــذ فــي االعتبــار األصــول 

المتحملــة(. والمخاطــر  المســتخدمة 

تســعير . 3 طريقــة  لتطبيــق  الازمــة  الموثوقــة  المعلومــات  توفــر 
المعامــات المطبقــة22، الســيما المعلومــات المتعلقــة بالمعامــات 
هــذه  اســتمداد  باإلمــكان  كان  إذا  عمــا  التحقــق  مــع  المســتقلة، 
المعلومــات مــن قاعــدة بيانــات تجاريــة أو مصــادر متاحــة للعمــوم.

مــدى تشــابه المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات . 4
المســتقلة ألغــراض المقارنــة بينهــم، بمــا فــي ذلــك مــدى موثوقيــة 
ودقــة التعديــات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة التــي قــد يكون 

مــن الــازم إجراؤهــا إلزالــة الفروقــات بيــن تلــك المعامــات. 

عوامل اختيار 
الطريقة المناسبة 
لتسعير المعامات

)21( المادة 6 )أ(، تعليمات تسعير المعامالت 
)22( المادة 9، تعليمات تسعير المعامالت
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فــي حــال لــم تكــن طــرق المعامــات التقليديــة أكثــر الطــرق ماءمــة لمعاملــة مــا، فقــد تكــون طــرق أربــاح 
المعامــات هــي األكثــر مناســبة. تقــوم طــرق أربــاح المعامــات بفحــص األربــاح التــي تنشــأ مــن معامــات بيــن 

األشــخاص المرتبطيــن معينــة.

تعتمــد مناســبة تطبيــق أي مــن طــرق األربــاح للمعامــات علــى الحقائــق والظــروف الخاصــة بــكل معاملــة. ومــع 
ذلــك، مــن غيــر المحتمــل أن تكــون طريقــة صافــي هامــش الربــح هــي األكثــر مناســبة إذا كان كل شــخص مرتبــط 
ــم كل شــخص مــن  ــدة مــن نوعهــا وذات قيمــة. فــي حــال تقدي ــة يقــدم مســاهمات فري مشــارك فــي المعامل
ــر.   ــاح للمعامــات ماءمــة أكث ــار طريقــة تقســيم األرب ــدة وذات قيمــة، يمكــن اعتب األشــخاص لمســاهمات فري

ــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة الفقــرات 4.2.4 و 4.2.5. للمزي

عــاوة علــى ذلــك، مــن الممكــن أيًضــا أن تكــون طــرق األربــاح للمعامــات أفضــل مــن طــرق المعامــات التقليديــة 
إذا لــم تكــن هنــاك بيانــات متعلقــة بمعالجــة النفقــات أو اإليــرادات التــي تحــدد هامش الربح اإلجمالــي للمعامات 
المســتقلة المماثلــة أو عــدم وجــود بيانــات موثوقــة كافيــة. كمــا ســيتم شــرحه فــي الفقــرات التاليــة، فــإن 
الســعر/ الهامــش اإلجمالــي يمثــل جــزء مــن المعلومــات الازمــة الســتخدام طــرق المعامــات التقليديــة، وعــادة 

مــا يصعــب الحصــول علــى عــدد كافــي مــن المعامــات المقارنــة إذا كانــت البيانــات المتواجــدة محــدودة.
ومــع ذلــك، ال يمكــن أن يكــون ســبب اســتخدام طــرق األربــاح للمعامــات هــو صعوبــة الحصــول علــى البيانــات 
أو محدوديتهــا، علمــًا بأنــه يجــب األخــذ بجميــع العوامــل المذكــورة أعــاه عنــد تقييــم الطريقــة األنســب لتســعير 

المعامــات لــكل حالــة علــى حــدة.

وفًقــا لتعليمــات تســعير المعامــات فــي المملكــة، يمكن اســتخدام طريقــة أخرى غير الطــرق المعتمدة المذكورة 
أدنــاه إذا كان ســيكون بإمــكان المكلــف إثبــات بــأن الطريقــة المســتخدمة هــي األكثــر مناســبة للتطبيــق علــى تلــك 

المعاملــة والتــي ينتــج مــن اســتخدامها أســعار مبنيــة على مبــدأ الســعر المحايد23. 

وبعــد تحديــد طريقــة التســعير المناســبة وإمكانيــة الحصــول علــى معلومــات مقارنــة موثــوق بهــا، يمكــن احتســاب 
نطــاق الســعر المحايــد )علــى ســبيل المثــال، نطــاق األســعار بنــاء علــى أســعار مســتقلة مقارنــة أو نطــاق الهوامش 
التشــغيلية وفًقــا لطريقــة صافــي هامــش الربــح للمعاملــة(. لمنــع تأثيــر القيــم غيــر العاديــة أو الحاالت االســتثنائية، 
يجــب اتبــاع نهــج إحصائــي فــي احتســاب نطــاق الســعر المحايــد. وفــي هــذا الصــدد، تعتبــر األســعار/القيم الواقعــة 

فــي المــدى بيــن الُربيعــات هــي النطــاق المناســب للهوامــش المبنيــة أســعار محايــدة.
يتــم احتســاب المــدى فيمــا بيــن الربيعــات مــن خــال تقســيم مجموعــة البيانــات إلــى أربعــة )4( أجــزاء متســاوية 
بحيــث يتــم الحصــول علــى ثــاث نقــاط فــي قائمــة البيانــات، وهــي الربيــع األدنــى )النقطــة الوســطى فيمــا بيــن 
الحــد األدنــى والوســيط(، والوســيط )القيمــة الوســطى لجميــع القيــم( والربيــع األعلــى )النقطــة الوســطى فيمــا 
بيــن الوســيط والحــد األعلــى(. وتكــون القيــم الواقعــة فيمــا بيــن الربيــع األدنــى واألعلــى هــي القيــم الواقعــة فــي 

المــدى بيــن الربيعــات )الوســيط(.

)23( المادة 9، تعليمات تسعير المعامالت
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ويكــون الغــرض مــن النطــاق هــو ضمــان عــدم اســتخدام القيــم الناشــزة وتفــادي التــراوح فــي القيــم المســتخدمة 
بشــكل كبيــر )أي كافــة القيــم بيــن الحــد األدنــى واألعلــى(.

نطاق األسعار الربيعية

                                                الحد األقصى           المتوسط           الحد األدنى
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مثال:

يتضمن الجدول أدناه مجموعة من القيم المقارنة التي تم الحصول عليها عند إجراء دراسة مقارنة

المالحظة 5 المالحظة 4 المالحظة 3 المالحظة 2 المالحظة 1  عدد
المالحظات

8% 6% 3% 5% 1% النسبة

وبناء على تلك القيم، يتم تحديد الربيعات كالتالي:

الحد األقصى الربيع األعلى المتوسط الربيع األدنى الحد األدنى

8% 6% 5% 3% 1%

وفقــًا للمثــال أعــاه، القيم/النســب الواقعــة فــي المــدى بيــن الُربيعــات يتــراوح مــن ٪3 إلــى ٪6 ويكــون 
ــد مــدى  ــة فــي الدراســة لتحدي ــن الماحظــات الكافي ــم تضمي ــه يجــب أن يت المتوســط ٪5. ويجــدر بالذكــر بأن

ــى القيمــة المتوســطة. ــح باإلضافــة إل ــة بشــكل صحي الربعي

بشــكل عــام، تعتبــر أي نقطــة ضمــن هــذا النطــاق الربيعــي متوافقــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد. ومــا لــم يوضــح 
المكلــف عــدم مناســبة ذلــك، فــإن الهيئــة تــرى مناســبة اســتخدام المتوســط عنــد تحديــد سياســة تســعير 

المعامــات.

ويتوجــب توثيــق جميــع الخطــوات واإلثباتــات بالتوافــق مــع المتطلبــات المذكــورة فــي الفصــل 5 مــن هــذا الدليــل 
اإلرشادية.
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1.2.4. طريقة السعر المستقل المقارن

1.1.2.4. التعريف

2.1.2.4. التفاصيل

ــزء مــن  ــة كج ــكات أو الخدمــات المنقول ــة ســعر الممتل ــة التســعير هــذه مقارن ــم مــن خــال طريق يت
ــة فــي ظــل ظــروف  ــن بالســعر فــي معامــات مســتقلة مماثل ــن األشــخاص المرتبطي المعامــات بي

ــة. مماثل
ــن األشــخاص  ــة بي ــة المســتقلة والمعامل ــر المعامل ألغــراض طريقــة الســعر المســتقل المقــارن، تعتب

ــة: ــة فــي أي مــن الحــاالت التالي ــة للمقارن المرتبطيــن قابل
ــن األشــخاص 	  ــة أو بي ــن المعامــات محــل المقارن ــر أي مــن الفروقــات )إن وجــدت( بي ــم تؤث إذا ل

ــى األســعار الســوقية بشــكل جوهــري. المشــاركين فــي هــذه المعامــات عل
يمكــن إزالــة اآلثــار الجوهريــة الناتجــة عــن الفروقــات مــن خــال إجراء بعــض التعديات او التســويات 	 

المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنة بشــكل دقيق.

تعريف

هناك نوعين مختلفين للسعر المقارن المستقل:
للشــخص . 1 حــال كان  فــي  الطريقــة  يمكــن تطبيــق هــذه  الداخلــي:  المقــارن  المســتقل  الســعر 

المرتبطيــن. األشــخاص  مــع  لمعاماتــه  مماثلــة  مســتقلة  معامــات 
الســعر المســتقل المقــارن الخارجــي:  يمكــن الحصــول علــى بيانــات المعامــات بيــن شــخصين . 2

مســتقلين والتــي فــي ضــوء ظــروف المعاملــة والخصائــص االقتصاديــة ذات الصلــة، تعتبــر مماثلــة 
للمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن.

التفاصيل 
واألمثلة 
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3.1.2.4. الحاالت األكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤه من تعديالت

ــد فــي  ــدأ الســعر المحاي ــق مب تعــد طريقــة الســعر المســتقل المقــارن هــي الطريقــة األنســب للتطبي
حــال كان  مــن الممكــن الحصــول علــى معامــات مســتقلة مماثلــة. وتفّضــل طريقــة الســعر المســتقل 

المقــارن عــن طــرق تســعير المعامــات األخــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل.
تتطلــب طريقــة الســعر المقــارن مســتوى عــال مــن المقارنــة بيــن المنتجــات والوظائــف. علــى ســبيل 
المثــال، قــد يؤثــر فــرق بســيط فــي طبيعــة الممتلــكات المنقولــة فــي العمليــات بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن مقارنــة بالمعامــات بيــن األشــخاص المســتقلين علــى الســعر، حتــى وإن تشــابهت طبيعــة 
األنشــطة التجاريــة بشــكل كافــي لتحقيــق ذات الهامــش إلجمالــي الربــح. وفــي هــذه الحالــة، قــد يكــون 
مــن المناســب أن يتــم إجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة إذا كان ذلــك ممكنــًا، مــع 

توخــي الحــذر مــن آثــار التعديــات علــى موثوقيــة تحليــل المقارنــة. 

تعــد طريقــة الســعر المقــارن مناســبة لتحديــد الســعر المحايــد لنقــل الســلع بيــن األشــخاص المرتبطيــن. 
ــة  ــادل الســلع الدولي ويمكــن الحصــول علــى ســعر العــرض لهــذه الســلع المحــدد لهــا فــي أســواق تب
أو المحليــة. ويجــب تقييــم مــا إذا كان ســعر العــرض هــو الســعر المعتــرف بــه مــن قبــل األعمــال فــي 
القطــاع الــذي عــادة مــا يتــم األخــذ بــه فــي ســياق ممارســة األعمــال، والــذي يمكــن االســتناد عليــه فــي 
تســعير المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن. ولتطبيــق طريقــة الســعر المســتقل المقــارن علــى تجــارة 
الســلع، يجــب التأكــد مــن أن الخصائــص ذات األهميــة االقتصاديــة للمعامــات المســتقلة والمعامات 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن مماثلة/قابلــة للمقارنــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي التســليم الفــوري 
للســلع إلــى إمكانيــة تقســيط أو منــح خصومــات علــى ســعر العــرض. ويتــم طــرح المزيــد مــن التفاصيــل 

حــول الخصائــص االقتصاديــة التــي ينبغــي أخذهــا فــي االعتبــار فــي الفقــرة 4.3.2.
 

تعــد طريقــة الســعر المســتقل المقــارن هــي الطريقــة األنســب لمعامــات الســلع األساســية. وعــادة 
مــا تعكــس أســعار الســلع الشــروط التعاقديــة بيــن المشــترين والبائعيــن المســتقلين الخاصــة بالســعر 
ألنــواع محــددة وكميــات محــددة مــن الســلع والتــي يتــم تداولهــا بشــروط محــددة فــي وقــت محــدد. 
ــار الســخدام ســعر العــرض هــو مــا إذا كان  ويكــون مــن أهــم العوامــل التــي يجــب أخذهــا فــي االعتب
اســتخدام الســعر أمــر متعــارف عليــه فــي القطــاع بحيــث يكــون هــو الســعر الــذي عــادة مــا يســتخدم في 

ســياق ممارســة االعمــال فــي القطــاع لتحديــد أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المســتقلين. 

وإذا كان لســعر العــرض للســلع عاقــة بالمعاملــة، فمــن المهــم أن يتــم تطبيــق الســعر بشــكل 
منتظــم. تتضمــن الخصائــص ذات أهميــة اقتصاديــة للســلع )بــدون حصــر( مواصفات الســلع وخصائصها 
وجودتهــا والشــروط التعاقديــة للمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن مثــل الكميــات المتداولــة ومــدد 
المعامــات )أو الترتيبــات( الشــروط الخاصــة بالتســليم والنقــل والتاميــن والعمــات األجنبيــة، وذلــك 
نظــرًا بأثــر بعــض الشــروط التعاقديــة علــى أســعار المعامــات )مثــل زيــادة اســعار المعامــات الخاصــة 
بالســلع بســبب شــروط للتســليم الفــوري بخــاف تلــك التــي ال تتطلــب تســليم فــوري( أو منــح الخصــم 

فــي حــال ســداد قيمــة الســلع علــى دفعــة واحــدة.

الحاالت 
األكثر 

مناسبة 
لتطبيق 
الطريقة 

عليها وما 
قد يلزم 

اجراؤه من 
تعديالت   
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كمــا قــد تكــون العقــود النموذجيــة التــي تنــص علــى المواصفــات األساســية للســلع المتداولــة ذات 
أهميــة أيضــًا ألغــراض تحديــد الســعر المحايــد. 

فــي حالــة وجــود فروقــات بيــن شــروط المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمعاملــة بين األشــخاص 
المســتقلين أو الشــروط التــي تحــدد الســعر المعــروض للســلعة التــي تؤثــر علــى ســعر معامــات 
ــة. وينبغــي ان  ــة الشــروط االقتصادي ــة مقارن ــات لضمــان إمكاني ــراء بعــض التعدي ــي إج الســلع، ينبغ
يكــون التعويــض المالــي لكافــة األشــخاص فــي سلســلة التوريــد المشــاركين فــي المعاملــة - ســواء 
مــن خــال الوظائــف المــؤداة مــن قبلهــم أو األصــول المســتخدمة أو المخاطــر المتحملــة - متوافقــًا 

لتعليمــات تســعير المعامــات.

عنــد تطبيــق طريقــة الســعر المســتقل المقــارن، يتــم األخــذ بالســعر المفتــرض فــي تاريــخ الشــحن مــا 
لــم يقــدم المكلــف مــا يــدل علــى التاريــخ الفعلــي للتســعير. ومــع ذلــك، قــد تختلــف وجهــة نظــر الهيئــة 

حــول التاريــخ المناســب لتســعير الســلع وشــروط التســعير المناســبة.

ومــن الممكــن الحصــول علــى أســعار العــرض للســلع مــن األســواق التــي يتــم تــداول الســلع فيهــا. وفي 
هــذه الحالــة قــد تكــون المعلومــات المتوفــرة للعمــوم ذات فائــدة لتســعير المعامــات بين األشــخاص 
المرتبطيــن. وقــد تتــراوح أســعار الســلع بنــاء علــى عوامــل مختلفــة مثــل جودتهــا أو مــدى توافرهــا فــي 
األســواق أو اختــاف فــي طــرق المعالجــة التصنيعيــة الازمــة لهــا أو اختــاف فــي تكاليــف نقلهــا أو 
تأمينهــا أو شــروط العمــات األجنبيــة. وتعتبــر هــذه العوامــل ذات أهميــة لتحديــد درجــة المقارنــة فيمــا 
بيــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات المســتقلة، ويجــب عمــل التعديــات الازمــة 

عليهــا -إن لــزم األمــر- لتحقيــق درجــة أعلــى مــن التماثل/قابليــة المقارنــة فيمــا بيــن العمليــات. 

مــع ذلــك، قــد يكــون هنــاك صعوبــة عنــد اســتخدام طريقــة الســعر المســتقل المقــارن فــي المعامــات 
التــي تتضمــن منتجات/ســلع، فــإن مــن أحــد الصعوبــات التــي قــد تواجــه هــي فــي التحقــق مــن تاريــخ 
التســعير الــذي ســيتم اســتخدامه. مــن الناحيــة العمليــة، قــد تتــراوح أســعار الســلع مــن التاريــخ الفعلــي 
ــر، وخاصــة عندمــا يتــم تســليم الســلع بعــد فتــرة  لطلــب الســلع وتاريــخ التســليم الفعلــي بشــكل كبي
ــه فــي حــاالت أخــرى قــد يتــم تســليم الســلع بشــكل فــوري  ــن أن ــخ الطلــب. فــي حي ــة مــن  تاري طويل

)والــذي قــد يكــون ســبب الزيــادة فــي القيمــة المتفــق عليهــا لتلــك المعاملــة(.

لذلــك عنــد تطبيــق طريقــة الســعر المســتقل المقــارن، مــن المهــم اتبــاع آليــة ثابتــة لتحديــد ســعر 
العــرض المناســب للمعاملــة بيــن األطــراف المرتبطيــن ولتطبيقــه فــي حــاالت مشــابهة باتســاق ســواء 
ألغــراض تحديــد الســعر المحايــد أو ألغــراض اجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة. فــي 
أغلــب الحــاالت،  لــن يكــون  مــن المناســب أن يتــم االســتناد علــى ذات الســعر المســتقل المقــارن )بمــا 
فــي ذلــك تاريــخ ثابــت لســعر العــرض( علــى مــدار العــام مســتوفيًا لشــروط الســعر المحايــد مــا لــم يكــن 

مــن الممكــن إثبــات ماءمــة الســعر الثابــت المســتند اليــه مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

الحاالت 
األكثر 

مناسبة 
لتطبيق 
الطريقة 

عليها وما 
قد يلزم 

اجراؤه من 
تعديالت  
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مثال 1:

يـقـــوم الـشـخـــص )أ(  )الـمـقـيـــم فـــي دولة أجنبية(  بتقديم طلب لشراء 100 طن من األلمـنـيـــوم فـــي تـاريـــخ 
1 مــارس 2020 مــن الشــخص )ب( وهــو شــخص مرتبــط يقيــم فــي المملكــة

قــام الشــخص )ب( بتقديــم الســعر لتوريــد األلمنيــوم بنــاء علــى ســعر األلومنيــوم فــي األســواق الدوليــة 
لتــداول الســلع األساســية فــي 1 مــارس 2020 )وهــو الســعر الــذي يتــم األخــذ بــه فــي القطــاع لتحديــد أســعار 
األلمنيــوم( البالــغ مليونــي ريال/طــن. تــم تســليم األلمنيــوم فــي تاريــخ 1 مايــو وكان ســعر الطــن 2.5 مليــون 
ريــال ســعودي فــي هــذا التاريــخ. تختلــف خصائــص ومواصفــات وجــودة األلمنيــوم  المتــداول فــي األســواق 
الدوليــة لتــداول الســلع األساســية عــن األلمنيــوم محــل المعاملــة بيــن الشــخص )أ( والشــخص )ب(. ونتيجــة 
هــذه االختافــات يكــون ســعر األلمنيــوم محــل المعاملــة أعلــى بنســبة %10 عــن ســعر العــرض فــي األســواق. 
ــًا لطريقــة  ــة للتســعير وفق ــه نقطــة البداي ــى أن ــة باألخــذ بســعر العــرض كمــا فــي 1 مــارس عل ســتقوم الهيئ
الســعر المقــارن. وفــي هــذه الحالــة، يلــزم إجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة لتحديــد الســعر 
المحايــد المناســب فــي ظــل ظــروف مماثلــة. وبذلــك فــإن ســعر  الطــن للمعاملــة ســيكون 2,500,000 * 1.1 
= 2,750,000 ريــال ســعودي. وعلــى المكلــف إثبــات مناســبة اســتخدام ســعر عــرض مختلــف فــي حــال قــام 

بذلــك.
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طريقة سعر إعادة البيع  .2.2.4

1.2.2.4. التعريف

2.2.2.4. التفاصيل

تهــدف طريقــة ســعر إعــادة البيــع إلــى تقييــم المبلــغ المحتســب فــي المعاملــة بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن بطريقــة الســعر المحايــد مــع هامــش الربــح اإلجمالــي المحقــق فــي معامــات مســتقلة.

تعريف

تبــدأ طريقــة ســعر إعــادة البيــع مــن الســعر الــذي تــم مــن خالــه شــراء منتــج مــن شــخص مرتبــط ثــم 
إعــادة بيعــه إلــى شــخص غيــر مرتبــط.

ويتــم تخفيــض هــذا الســعر )ســعر إعــادة البيــع( بهامــش إجمالــي محــدد )“هامــش ســعر إعــادة البيــع”(. 
ويمثــل هــذا الهامــش المبلــغ الــذي يحقــق منــه اجمالــي الربــح فــي ضــوء الوظائــف التــي يؤديهــا 
واألصــول المســتخدمة والمخاطــر المتحملــة بعــد خصــم تكاليــف البيــع ومصاريــف التشــغيل األخــرى.
ويعتبــر المبلــغ المتبقــي مــن هامــش الربــح اإلجمالــي، بعــد اجــراء التعديــل الــازم  فــي ضــوء التكاليــف 
األخــرى المتعلقــة بشــراء المنتــج )مثــل الرســوم الجمركيــة(، هــو الســعر المحايــد لنقــل الملكيــة بيــن 

األشــخاص المرتبطيــن.

يتم توفير بعض األمثلة في الملحق 3 لطريقة سعر إعادة البيع.

التفاصيل 
واألمثلة 
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يتــم اســتخدام هــذه الطريقــة فــي عمليــات التوزيــع والتســويق مــن قبــل األشــخاص المرتبطيــن. 
يمكــن اســتخدام بيانــات مقارنــة داخليــة أو خارجيــة لتطبيــق طريقــة ســعر إعــادة البيــع. تكــون البيانــات 
ــن األشــخاص  ــة بي ــي حققهــا المــوِرد مــن المعامل ــع الت ــة هوامــش ســعر إعــادة البي ــة الداخلي المقارن
المرتبطيــن مقارنــة بهوامــش ســعر إعــادة البيــع التــي حققهــا ذات المــورد مــن بيــع وشــراء المنتجــات 
فــي ســياق معاماتــه المســتقلة مــع أشــخاص غيــر مرتبطيــن. ويمكــن اســتخدام هوامــش ســعر إعــادة 
البيــع المحققــة مــن قبــل شــخص مســتقل فــي معامــات قابلــة للمقارنــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن، 

وهــي مــا تعــرف بالبيانــات المقارنــة الخارجيــة.
تعتمــد طريقــة ســعر إعــادة البيــع علــى قابليــة المقارنــة للوظائــف التــي يؤديهــا أطــراف المعامــات 
وتأخــذ باالعتبــار األصــول المســتخدمة والمخاطــر المحتملــة. ألغــراض طريقــة ســعر إعــادة البيــع، تعتبــر 
المعاملــة المســتقلة قابلــة للمقارنــة مــع المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن فــي أي مــن الحالتيــن 

التاليتيــن:
- إذا لــم تؤثــر أي مــن الفروقــات )إن وجــدت( بيــن المعامــات محــل المقارنــة أو بيــن األشــخاص 

المشــاركين فــي هــذه المعامــات علــى األســعار الســوقية بشــكل جوهــري.
- إذا كان مــن الممكــن إزالــة اآلثــار الجوهريــة الناتجــة عــن الفروقــات مــن خــال إجــراء بعــض التعديــات 

او التســويات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة بشــكل دقيــق.
ويتطلــب تطبيــق طريقــة ســعر إعــادة البيــع وجــود بيانــات للعمليــات القابلــة للمقارنــة. فــي حــال عــدم 
توافــر أي معلومــات مقارنــة خــاف البيانــات المحاســبية، فلــن تعتبــر هــذه البيانــات كافيــة ألغــراض 
تطبيــق طريقــة ســعر إعــادة البيــع، حيــث أنــه يصعــب الحصــول علــى مقارنــات دقيقــة عنــد وجــود 

فروقــات فــي المعالجــات المحاســبية.
بشــكل عــام، لــن يلــزم إجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة بســبب االختافــات فــي 
الســلع عنــد إجــراء مقارنــات ألغــراض تطبيــق طريقــة ســعر إعــادة البيــع كمــا هــو الحــال ألغــراض تطبيــق 
طريقــة الســعر المســتقل المقــارن، وذلــك ألنــه ال تؤثــر الفروقــات بيــن الســلع بشــكل جوهــري علــى 
هوامــش الربــح، بينمــا يكــون لهــا آثــار جوهريــة علــى الســعر. ويكــون الســبب فــي ذلــك هــو أن هامــش 
الربــح اإلجمالــي يتعلــق بإجمالــي التعويــض المالــي الــذي يتقاضــاه البائــع، وبالتالــي فــإن هــذه الطريقــة 
تركــز بشــكل أكبــر علــى المقابــل المالــي المســتلم نظيــر الوظائــف المــؤداة )مــع األخــذ فــي االعتبــار 
األصــول المســتخدمة والمخاطــر المتحملــة(. ومــع ذلــك، يجــب مقارنــة الشــيء محــل المعاملــة 
المســتقلة  مــع تلــك محــل المعاملــة بيــن األشــخاص غيــر المرتبطيــن. وينبغــي إجــراء التعديــات 
المحققــة للتماثل/قابليــة المقارنــة عنــد وجــود فروقــات تؤثــر بشــكل جوهــري علــى الهامــش اإلجمالــي 

المحقــق فــي المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات المســتقلة.
علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يمتلــك الشــخص المســتقل مخزوًنــا فــي مســتودعه فــي حيــن ال يمتلــك 
الشــخص المرتبــط مســتودعات. وفــي حــال كان مــن الــازم اجــراء التعديــات المحققــة لامتثــال/
قابليــة المقارنــة يجــب يجــب توخــي الحــذر مــن تأثيــر التعديــات علــى موثوقيــة التحليــل المقــارن القائــم 

علــى طريقــة ســعر إعــادة البيــع.

طرق 
االستخدام 
للطريقة 

والتعديالت

3.2.2.4. الحاالت األكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤه من تعديالت
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3.2.4. طريقة التكلفة اإلجمالية مضاف إليها هامش الربح 

1.3.2.4. التعريف

2.3.2.4. التفاصيل

تحــدد طريقــة التكلفــة اإلجماليــة مضافــًا إليهــا هامــش الربــح الــواردة فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي ســعًرا 
محايــًدا عــن طريــق إضافــة هامــش الربــح المناســب للتكاليــف.

تعريف

تتمحــور طريقــة التكلفــة اإلجماليــة مضافــًا إليهــا هامــش الربــح حــول التكاليــف التــي يتكبدهــا المــورد 
ــم إضافــة  ــم يت ــي مــن ث ــه، والت ــط ب ــى مشــتري مرتب ــر الخدمــات إل فــي نقــل الســلع/البضائع أو توفي
هامــش ربــح مناســب )وهــو إجمالــي الهامــش( إلــى هــذه التكلفــة، وذلــك لتحقيــق نســبة ربــح مناســبة 
فــي ضــوء الوظائــف المــؤداة ووضــع الســوق. ويمكــن اعتبــار المبلــغ المتوصــل اليــه بعــد إضافــة 
هامــش الربــح إلــى التكاليــف المذكــورة أعــاه بأنــه هــو الســعر المحايــد للمعاملــة بيــن األشــخاص 

ــن. المرتبطي
بالتالــي، تحــدد طريقــة التكلفــة اإلجماليــة مضــاف إليهــا هامــش الربــح ســعًرا محايــًدا عــن طريــق إضافــة 

هامــش الربــح المناســب للتكاليــف.
للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة الملحق 4.

التفاصيل 
واألمثلة 
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تكــون طريقــة التكلفــة اإلجماليــة مضــاف إليهــا هامــش الربــح هــي الطريقــة المفضلــة للتطبيــق عندمــا 
يتــم بيــع الســلع المصنعــة جزئيــًا بيــن األطــراف المرتبطــة أو عنــد إبــرام األشــخاص المرتبطــة اتفاقيــات 
المصانع/المرافــق المشــتركة أو فــي حــال وجــود ترتيبــات شــراء أو توريــد طويلــة المدى بين األشــخاص 

المرتبطيــن أو عندمــا تتضمــن المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن تقديــم الخدمــات.
وكمــا هــو الحــال فــي الطريقــة الســابقة، فإنــه يمكــن اســتخدام البيانــات المقارنــة الداخليــة والخارجيــة 
فــي طريقــة التكلفــة اإلجماليــة مضافــُا إليهــا هامــش الربــح. تحــدد بيانــات المقارنــة الداخليــة التكلفــة 
مضافــًا إليهــا هامــش الربــح الــذي يحققــه المــورد فــي معاماتــه المســتقلة القابلــة للمقارنــة، بينمــا 
تحــدد بيانــات المقارنــة الخارجيــة هامــش الربــح المحقــق فــي معامــات قابلــة للمقارنــة فــي معامــات 

مســتقلة بيــن أشــخاص آخريــن.

ــات  ــات للعملي ــود بيان ــح وج ــا هامــش الرب ــة مضــاف إليه ــة اإلجمالي ــة التكلف ــق طريق ــب تطبي ويتطل
القابلــة للمقارنــة. فــي حــال عــدم توافــر أي معلومــات مقارنــة خــاف البيانــات المحاســبية، فلــن تعتبــر 
هــذه البيانــات كافيــة ألغــراض تطبيــق طريقــة التكلفــة اإلجماليــة مضــاف إليهــا هامــش الربــح، حيــث 

أنــه يصعــب الحصــول علــى مقارنــات دقيقــة عنــد وجــود فروقــات فــي المعالجــات المحاســبية.

وكمــا هــو الحــال عنــد تطبيــق طريقــة ســعر إعــادة البيــع، فانــه مقارنــة بطريقــة الســعر المقــارن، بشــكل 
ــة بســبب االختافــات فــي الســلع  ــة المقارن ــزم إجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/قابلي ــن يل عــام ل
ــح، وقــد  ــة مضــاف إليهــا هامــش الرب ــات ألغــراض تطبيــق طريقــة التكلفــة اإلجمالي ــد إجــراء مقارن عن
يكــون مــن المناســب أن يتــم وكذلــك التركيــز علــى عوامــل المقارنــة األخــرى مثــل الوظائــف المــؤداة 
والمخاطــر المحتملــة واألصــول المســتخدمة. ومــع ذلــك، ينبغــي إجــراء التعديــات المحققــة للتماثــل/
قابليــة المقارنــة عنــد وجــود فروقــات تؤثــر بشــكل جوهــري علــى التكلفــة مضافــا إليهــا هامــش الربــح 

بيــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات المســتقلة.

ــق  ــي يجــب إجراؤهــا بســبب الفروقــات وذلــك لتحقي ــات الت ــر درجــة التعدي ــة، تؤث وفــي حــاالت معين
ــح  ــى طريقــة هامــش الرب ــم عل ــل القائ ــة التحلي ــى موثوقي ــة وموثوقيتهــا عل ــة المقارن االمتثال/قابلي
المضــاف إلــى التكلفــة. ويكــون العامــل الرئيســي لتطبيــق طريقــة التكلفــة اإلجماليــة مضافــًا إليهــا 
هامــش الربــح بشــكل موثــوق هــو تحديــد قيمــة التكاليــف، ويجــب أن يتــم اســتخدام آليــة لتحديــد 

التكاليــف فــي المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات المســتقلة بشــكل متناســق.

الحاالت 
األكثر 

مناسبة 
لتطبيق 
الطريقة 
فيها وما 
قد يلزم 

إجراؤه من 
تعديالت

3.3.2.4. الحاالت األكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤه من تعديالت
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طريقة صافي هامش الربح للمعامالت  .4.2.4

1.4.2.4. التعريف

2.4.2.4. التفاصيل

تقــارن طريقــة صافــي هامــش الربــح للمعاملــة )TNMM( صافــي الربــح المحقــق فــي المعامــات بيــن 
األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات المســتقلة. وتهــدف أيًضــا إلــى التحقــق مــن صافــي الربــح نســبيًا 
فــي ضــوء مؤشــر الهامــش الصافــي المناســب الــذي يحققــه المكلــف مــن المعامــات بيــن أشــخاص 

مرتبطيــن24.  تعريف

ــكل مــن طريقــة التكلفــة المضــاف  ــل ل ــة بشــكل مماث ــح للمعامل تطبــق طريقــة صافــي هامــش الرب
إليهــا هامــش الربــح وطريقــة ســعر إعــادة البيــع. ولتطبيــق طريقــة صافــي هامــش الربــح، يجــب اختيــار 
مؤشــر لمســتوى الربــح ))Profit Level Inidcator )”PLI”(( ليتــم تحديــد مؤشــر الهامــش الصافــي 
المناســب للمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن. وتشــمل المؤشــرات المناســبة مــا يلــي )بــدون حصــر(:

- هامش الربح التشغيلي أو عوائد المبيعات
- هامش صافي التكلفة مضافًا إليها هامش الربح

- العوائد من األصول التشغيلية أو عوائد رأس المال المستخدم
- نسبة بيري )نسبة الربح االجمالي من النفقات التشغيلية(

سيتم توضيح كل من هذه المؤشرات في األقسام الاحقة.
ــح الــذي يحققــه المكلــف مــن  ــح إلــى مؤشــر صافــي الرب لذلــك، يمكــن أن يســتند تحليــل هامــش الرب
المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن. ويمكــن أن يبنــى تحليــل صافــي هامــش الربــح للمعاملــة علــى 
بيانــات مقارنــة داخليــة، أو علــى بيانــات خارجيــة لمؤشــر صافــي هامــش الربــح المحقــق مــن معامــات 
ــن األشــخاص  ــل وظيفــي للمعامــات بي ــن أشــخاص مســتقلين. ويجــب إجــراء تحلي ــة بي ــة للمقارن قابل
وتحديــد  للمقارنــة  قابلــة  المعامــات  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  المســتقلة  والمعامــات  المرتبطيــن 

ــج موثوقــة. ــى نتائ ــة الازمــة للحصــول عل ــة المقارن ــات المحققــة للتماثل/قابلي التعدي
يتم تقديم مثال لطريقة صافي هامش الربح للمعامات الملحق 5. 

التفاصيل 
واألمثلة 

)24(  “مالحظــة هامــة: يجــدر بالذكــر بأنــه علــى الرغــم مــن مســمى الطريقــة فــي النســخة العربيــة  لتعليمــات تســعير المعامــالت، فــإن تطبيــق طريقــة صافــي 
هامــش الربــح للمعامــالت ال يقتصــر تحليــل لهامــش صافــي الربــح فقــط، ويتــم النظــر إلــى هوامــش صافيــة أخــرى كمــا يتــم توضيحــه فــي هــذا الفصــل.”
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ــة بشــكل  ــال ســاهم كل طــرف مــن أطــراف المعامل ــق هــذه الطريقــة مناســبًا فــي ح ــر تطبي ال يعتب
مختلــف أو مميــز عــن اآلخــر وكانــت كل مســاهمة ذات قيمــة، حيــث أنــه عــادة مــا تكــون طريقــة 
تقســيم األربــاح هــي األكثــر ماءمــة فــي هــذه الحالــة. وقــد تكــون طريقــة هامــش الربــح هــي األكثــر 
ــزة أو مختلفــة فــي المعاملــة بيــن  مناســبة عندمــا تكــون مســاهمة أحــد األشــخاص المرتبطيــن ممي
األشــخاص المرتبطيــن، بينمــا ال تكــون مســاهمات األشــخاص المرتبطيــن اآلخريــن المشــاركين فــي 
المعاملــة مميــزة أو ذات قيمــة )مثــل اســتخدام مــواد غيــر مميــزة أو تقديــم الخدمــات أو القيــام 

ــع(. ــل التوزي ــزة مث ــر ممي بأنشــطة غي
عنــد تطبيــق طريقــة هامــش الربــح، يتــم اختيــار الطــرف قيــد االختبــار، وهــو الطــرف األقــل تعقيــًدا مــن 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن المشــاركين فــي المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن الــذي، وهــو عــادة 
مــا يكــون الشــخص الــذي ال يمتلــك أصــول غيــر ماديــة ذات قيمــة أو أصــول فريــدة مــن نوعهــا )توفــر 

المزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه(.
عنــد تطبيــق طريقــة صافــي هامــش الربــح، يجــب تحديــد األربــاح المحققــة مــن المعاملــة بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن والمعامــات المســتقلة واختيــار مؤشــر الهامــش الصافــي األكثــر مناســبة لاســتخدام فــي 
تحليــل تلــك المعامــات. وينبغــي النظــر فــي نقــاط القــوة والضعــف الخاصــة بالمؤشــرات عنــد اختيارهــا 

والتــي تشــمل مــا يلــي: 
	 مــدى مائمــة المؤشــر، مــع األخــذ بطبيعــة المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والتــي تحــدد مــن 

خــال التحليــل الوظيفــي.
	 مــدى توافــر المعلومــات الازمــة )علــى وجــه التحديــد المعلومــات الخاصــة بالقيــم القابلــة للمقارنــة 

للمعامــات المســتقلة( الختيــار المؤشــر المناســب وموثوقيتهــا. 
	 مــدى تماثــل/ قابليــة المقارنــة بيــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات المســتقلة، 
بمــا فــي ذلــك التعديــات المحققــة للتماثــل/ قابليــة المقارنــة التــي قد تســتلتزم لتقليل آثــار الفروقات 

بيــن المعامــات محــل المقارنــة عنــد تطبيــق طريقــة هامــش الربــح المبنــي علــى ذلــك المؤشــر.
يجــب أن يعكــس القاســم المشــترك لمؤشــر هامــش صافــي الربــح المؤشــرات ذات الصلــة بالــدور 
الوظيفــي للطــرف قيــد االختبــار  المشــارك فــي المعاملــة قيــد المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
األصــول المســتخدمة والمخاطــر المتحملــة. يجــب أن يكــون القاســم المشــترك مســتمد مــن القيــم 
التــي يحصــل عليهــا مــن معامــات مســتقلة مماثلــة. علــى ســبيل المثــال، بصفــة عامــة يســتند القاســم 
المشــترك فــي تحديــد القيمــة الوظيفيــة ألعمــال التوزيــع علــى اإليــرادات الخارجيــة، حيــث أنــه ال تتأثــر 
وال يتــم التحكــم فيهــا بشــكل مباشــر مــن األشــخاص المرتبطيــن أو المعامــات بين أشــخاص مرتبطين. 

الحاالت 
األكثر 

مناسبة 
لتطبيق 
الطريقة 
فيها وما 
قد يلزم 

إجراؤه من 
تعديالت

3.4.2.4. الحاالت األكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤه من تعديالت
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ويشمل المقام مؤشرات مستوى الربحية كما يلي:

ــب أو  ــدة والضرائ ــل الفائ ــاح قب ــات: وهــو نســبة األرب ــد المبيع ــح التشــغيلي أو عوائ • هامــش الرب
ــح التشــغيلي مــن صافــي المبيعــات.  الرب

تهــدف هــذه الطريقــة لقيــاس ربحيــة الشــركات والقطاعــات بمختلــف أحجامهــا، وال تســتخدم لحســاب 
رأس المــال المســتخدم فــي تحقيــق الربــح. ويقلــل اســتخدام الربــح التشــغيلي كمقيــاس للتدفــق 
النقــدي مــن تأثيــر السياســات المحاســبية والتمويليــة والضريبيــة علــى األربــاح. وتــرى الهيئــة مناســبة 

تطبيــق هــذه الطريقــة علــى أنشــطة التســويق والتوزيــع. 

• هامــش صافــي التكلفــة مضاًفــا إليهــا هامــش الربــح: وهــي نســبة األربــاح قبــل الفائــدة والضرائــب 
أو األربــاح التشــغيلية مــن إجمالــي التكاليــف.

يكــون هــذا المؤشــر مقياًســا للعوائــد مــن التكلفــة التشــغيلية اإلجماليــة للشــخص )باســتثناء الفوائــد 
والضرائــب(. وعنــد اســتخدام هــذا المؤشــر، فــإن وجــود الفروقــات فيمــا بيــن الوظائــف ال يكــون لهــا 
أثــر علــى التحليــل بافتــراض أنهــا منعكســة فــي مســتوى المبيعــات والمصاريــف العامــة واإلداريــة 
حيــث أنــه مــن الممكــن إدراج عــدد مــن العناصــر ضمــن تكلفــة المبيعــات أو مصاريــف التشــغيل. عــادًة 
يكــون هــذا المؤشــر مناســب لاســتخدام علــى عمليــات التصنيــع أو علــى مقدمــي الخدمــات، حيــث 
تعكــس تكاليــف الشــخص األنشــطة التــي يمارســها. وعــادًة مــا يكــون الطــرف قيــد االختبــار متحكمــًا 

فــي تكلفــة كل وحــدة منتجــة والكميــات المنتجــة والعمالــة ونفقــات التشــغيل.

ــد مــن رأس المــال المســتخدم )التشــغيلي(: وهــو  ــد مــن األصــول التشــغيلية أو العوائ • العوائ
نســبة األربــاح مــن العمليــات مــن قيمــة األصــول التشــغيلية. يأخــذ هــذا المؤشــر مصــادر التمويــل فــي 
االعتبــار عنــد احتســاب نســبة العائــد مــن األصــول. ويكــون المقــام هــو قيمــة األصــول التشــغيلية 
)رأس المــال التشــغيلي( بــداًل مــن قيمــة إجمالــي األصــول. يتــم احتســاب األصــول التشــغيلية بخصــم 
االلتزامــات قصيــرة األجــل أو األصــول الثابتــة مــن قيمــة اجمالــي األصــول وإضافــة قيمــة رأس المالــي 

التشــغيلي.
الــازم للقيــام بأعمــال الشــخص، ويكــون  يحســب هــذا المؤشــر بشــكل عــام مقــدار رأس المــال 
اســتخدامه لتحديــد ســعر المعامــات ذو فائــدة عندمــا يمــارس الشــخص أنشــطة رأس ماليــة بشــكل 
كبيــر أو عندمــا تكــون رؤوس األمــوال الكبيــرة معرضــة للخطــر فــي تلــك المعامــات. وفــي هــذه 
الحالــة يكــون الشــخص قيــد الختبــار هــو الشــخص المســؤول عــن إدارة المخاطــر المتعلقــة بــرأس المــال 

ــة. ــة للمعامل ــذي يعــد ذو أهمي ال
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• نســبة بيــري )نســب هامــش ربــح مصاريــف التشــغيل(: وهــي نســبة إجمالــي الربــح مــن التكاليــف 
التشــغيلية.

يفضــل اســتخدام هــذه النســبة عندمــا يكــون الشــخص قيــد االختبــار موزًعــا أو مقدمــًا للخدمــات، حيــث 
ــي  ــن مســتوى المصروفــات التشــغيلية ومســتوى إجمال ــاك عاقــة بي ــأن هن ــرض هــذه النســبة ب تفت
األربــاح التــي يحققهــا الموزعــون ومقدمــوا الخدمــات وذلــك علــى افتــراض أن الوظائــف ذات القيمــة 

المضافــة منعكســة فــي قيمــة التكاليف/المصاريــف التشــغيلية.
وقــد يكــون اســتخدام هــذا المؤشــر مناســًبا فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا البائــع أو المســوق موزًعــا 
ــده مــن تكاليــف  ــده مــن مصاريــف التشــغيل فقــط أو إذا كان مقــدم خدمــة يحقــق عوائ يحقــق عوائ
تقديــم خدماتــه فقــط، حيــث أن المؤشــر أكثــر موثوقيــة بالنســبة للموزعيــن ومقدمــي الخدمــات علــى 
غيــر المصنعيــن. ويمكــن تطبيــق المؤشــر علــى الحــاالت التــي تكــون الخدمــات هــي خدمــات وســاطة 

التــي يقــوم فيهــا المكلــف بشــراء الســلع مــن أشــخاص مرتبطيــن وبيعهــا.

وقــد يكــون مــن الممكــن أن يتــم اســتخدام مؤشــرات أخــرى لمســتوى الربحيــة حســب الحقائــق 
والظــروف الخاصــة بالمعامــات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار القطــاع الــذي يعمــل فيــه األشــخاص. وعندما 
تتوفــر البيانــات عــن معامــات مســتقلة أو أشــخاص مســتقلين، يمكــن احتســاب نســبة الربحيــة بنــاء 

ــة. ــة أو وزن المنتجــات المنقول ــع بالتجزئ ــن أو مســاحات نقــاط البي علــى عــدد الموظفي
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5.2.4. طريقة تقسيم األرباح

1.5.2.4. التعريف

2.5.2.4. التفاصيل

طريقــة تقســيم األربــاح هــي طريقــة لحســاب مجمــوع األربــاح لألشــخاص المرتبطيــن مــن معاملــة 
واحــدة أو أكثــر بيــن األشــخاص المرتبطيــن. ويتــم تقســيم األربــاح فيمــا بيــن األشــخاص المرتبطيــن بنــاًء 
علــى أســس اقتصاديــة بحيــث يكــون مــن الممكــن تقديــر طريقــة التوزيــع لألربــاح المعاملــة التــي يكــون 
مــن المتوقــع تحقيقهــا إذا تمــت المعاملــة بيــن أشــخاص مســتقلين والتــي تتماشــى مــع مبــدأ الســعر 

المحايــد. تعريف

هناك طريقتان لتقسيم مجموع األرباح: 
1. تحليل المساهمة.

2. تحليل القيمة المتبقية.
ــى مســاهماتهم النســبية فــي  ــاء عل ــن األشــخاص بن ــاح بي ــم تقســيم األرب ــل المســاهمة يت فــي تحلي
تحقيــق األربــاح. وعليــه يتــم تحديــد القيمــة النســبية للوظائــف التــي يؤديهــا كل شــخص فــي المعاملــة 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن  واألصــول المســتخدمة والمخاطــر المحتملــة مــن قبلهــم. يمكــن االســتناد 
علــى بيانــات الســوق التــي توضــح كيفيــة تقســيم األشــخاص المســتقلين لألربــاح فــي حــاالت مماثلــة 

لدعــم آليــة التوزيــع المتبعــة.

بينما يتم تحليل القيمة المتبقية على خطوتين: 
I. فــي الخطــوة األولــى، يجــب أن يحصــل كل شــخص مرتبــط يســاهم فــي المعاملــة بشــكل غيــر مميــز 
علــى عائــد ثابــت بشــكل منتظــم، وســيتم التحقــق مــن مناســبة العائــد بتطبيــق طريقــة صافــي هامــش 

الربــح لمعالجــة هــذه االيــرادات أو طريقــة مناســبة أخــرى. 
II. فــي الخطــوة الثانيــة يتــم تقســيم قيمــة األربــاح المتبقيــة بنــاء علــى تحليــل المســاهمات أو مــن 
خــال آليــة أخــرى للتوزيــع بنــاًء علــى الوقائــع الخاصــة بالمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن وظروفهــا. 

تم النص على مثال لطريقة تقسيم الربح في الملحق 6.

التفاصيل 
واألمثلة 
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تحدد جميع العوامل التالية مناسبة تطبيق طريقة تقسيم األرباح:
1. ما إذا كان كل شخص يقدم مساهمات مميزة وذات قيمة.

2. مــا إذا كانــت العمليــات لألشــخاص مرتبطــة بشــكل وثيــق بحيــث ال يمكــن تحديــد وتقييــم مســاهمة 
كل شــخص مســاهم فيها بشــكل مســتقل. 

3. مــا إذا كان األشــخاص يقومــوا بتحمــل كافــة المخاطــر ذات الصلــة والتــي يكــون لهــا  آثــار اقتصاديــة 
جوهريــة مجتمعيــن، أو منفرديــن بحيــث يتحمــل كا منهــم جــزء مــن تلــك المخاطــر. 

يشــمل مصطلــح “المســاهمات المميــزة وذات القيمــة” الوظائــف المــؤداة واألصــول المســتخدمة 
أو األصــول الُمســاهمة وذلــك فــي حــال عــدم تشــابهها مــع مســاهمات األطــراف المســتقلين فــي 
معامــات مماثلــة عندمــا تكــون تلــك المســاهمات مصــادر أساســية للقيمــة االقتصاديــة للعمليــات. 
ويكــون وجود مساهـــمات مميــزة وذات قيمــة مــن قبــل األشــخاص المرتبطيــن المشــاركين فــي 
المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــن أكبــر المؤشــرات علــى مناســبة تطبيــق طريقــة تقسيم 

األرباح. 
يجــب أن تكــون المعاييــر المســتخدمة لتقســيم األربــاح قابلــة للتحقــق ويمكــن أن تســتند إلــى بيانــات 
ــاح يمكــن  ــع األرب ــاس إن توفــرت. وألغــراض توزي ــة للقي ــات الســوق القابل ــة أو بيان المحاســبة الداخلي
اســتخدام بيانــات داخليــة مختلفــة مثــل األصــول والتكاليــف وعــدد الموظفيــن. ويمكــن اســتخدام 
ــا والتــي ال تنــدرج  تقنيــات التقييــم مثــل التدفــق النقــدي المخصــوم بالنســبة لألصــول المطــورة ذاتًي
ضمــن كشــف الميزانيــة. وفــي حــال تــم اســتخدام أكثــر مــن معيــار واحــد لتقســيم األربــاح بين األشــخاص 
المرتبطيــن، فمــن الضــروري تحديــد المســاهمة النســبية لــكل معيــار فــي تحقيــق مجمــوع األربــاح. ويتم 
تقســيم األربــاح بنــاء علــى المخاطــر المتحملــة مــن قبــل ألشــخاص. وعــادة مــا يكــون الربــح التشــغيلي 
هــو أنســب مقيــاس لألربــاح التــي يتــم تقســيمها حيــث يتشــارك األشــخاص فــي تحمــل مخاطــر األعمــال 
بالكامــل. بينمــا إذا تشــارك األشــخاص فــي تحمــل المخاطــر المرتبطــة فقــط بحجم المبيعــات للمنتجات 
ــه قــد يكــون تقســيم  ــع المنتجــات فــي الســوق، فإن وإنتاجهــا، وليــس تحمــل المخاطــر المرتبطــة ببي

اجمالــي األربــاح أكثــر مناســبة.

نلخص أدناه الحاالت التي تكون فيها تقسيم األرباح الفعلية والمتوقعة مناسبة:
	 تقســيم األربــاح الفعليــة: يكــون مناســبًا عندمــا يتحمــل جميــع األطــراف المشــاركين فــي المعاملــة 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن مجتمعيــن المخاطــر ذات الصلــة والتــي يكــون لهــا آثــار اقتصاديــة جوهريــة، 
أو منفرديــن بحيــث يتحمــل كا منهــم جــزء مــن تلــك المخاطــر. وقــد يتــم تحمــل المخاطــر بهــذا الشــكل 
فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا عمليــات األشــخاص مرتبطــة ببعضهــا البعــض بشــكل وثيــق بحيــث ال 
يمكــن تحديــد وتقييــم مســاهمة كل منهــم بشــكل مســتقل أو كانــت مســاهمة كل شــخص مميــزة 

عــن األخــرى )مختلفــة(.

الحاالت 
األكثر 

مناسبة 
لتطبيق 
الطريقة 
فيها وما 
قد يلزم 

إجراؤه من 
تعديالت

3.5.2.4. الحاالت األكثر مناسبة لتطبيق الطريقة فيها وما قد يلزم إجراؤه من تعديالت
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	 تقســيم األربــاح المتوقعــة: إذا لــم يشــارك أي مــن األشــخاص المشــاركين فــي المعاملــة بيــن 
األشــخاص المرتبطيــن فــي تحمــل مخاطــر المعاملــة ذات األثــار االقتصاديــة الجوهريــة، األمــر الــذي قــد 

يتــم بعــد إبــرام االتفاقيــة لتفيــذ المعاملــة.

ــاء علــى المعلومــات المتوفــرة فــي  ــاح بن ــد األســس لتقســيم األرب ــع الحــاالت، يجــب تحدي وفــي جمي
ــرى ذات  ــة أو أي أمــور أخ ــذ المعامل ــة لتنفي ــن االتفاقي ــه األشــخاص المرتبطي ــرم في ــذي أب الوقــت ال

ــك الوقــت. ــة كان مــن الممكــن توقعهــا فــي ذل أهمي

وتتمثــل نقــاط الضعــف فــي طريقــة تقســيم األربــاح فــي صعوبــة توفيــر المعلومــات ذات الصلــة 
المطلوبــة لتطبيــق الطريقــة بشــكل موثــوق. وعــادة ال تتوفــر بيانــات خارجيــة حــول آليــة تقســيم 

األربــاح المتفــق عليهــا مــن قبــل أشــخاص مســتقلين فــي حــاالت مماثلــة.

وقــد تنشــأ أيضــًا صعوبــات فــي قيــاس جميــع البيانــات الماليــة ذات الصلــة )مثــل التكاليــف واإليرادات( 
المســتخدمة فعليــًا فــي تطبيــق طريقــة تقســيم األربــاح. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العوامــل التــي يتــم 
أخذهــا فــي االعتبــار ألغــراض وضــع آليــة تقســيم معينــة غيــر موضوعيــة وتســتخدم بنــاء علــى تقديــر كل 
مــن المكلفيــن والهيئــات الضريبيــة. ولذلــك، فإنــه مــن الضــروري أن يقــوم المكلفيــن بتوثيــق جميــع 

المعلومــات ذات الصلــة والمســتخدمة لتطبيــق طريقــة تقســيم الربــح.

الحاالت 
األكثر 

مناسبة 
لتطبيق 
الطريقة 
فيها وما 
قد يلزم 

إجراؤه من 
تعديالت

6.2.4. اعتبارات أخرى

إن اختــاف ســعر المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن عــن الســعر الــذي مــن المتوقــع أن يتــم تحديــده مــن قبــل 
ــاح ألغــراض  ــن باألرب ــى تاعــب األشــخاص المرتبطي ــل قطعــي عل ــة ليــس دلي ــذات المعامل أشــخاص مســتقلين ل

الضريبــة.
فعلــى ســبيل المثــال، قــد يصعــب تحديــد الســعر الســوقي فــي حــال لــم تؤثــر نفــس عوامــل الســوق علــى 
األشــخاص المرتبطيــن واألشــخاص المســتقلين علــى حــد ســواء. أو فــي حــال اتبــاع اســتراتيجية عمــل معينــة مــن 
قبــل األشــخاص المرتبطيــن )مثــل اختــراق األســواق أو اســتراتيجية لبــدء التشــغيل(. وينبغــي تحديــد فــي كل حالــة 

ــد. ــدأ الســعر المحاي علــى حــدة مــا إذا كانــت أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن تتوافــق مــع مب
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اختيار الطرف قيد االختبار 1

اختيار قاعدة بيانات المناسبة 2
اختيار معايير البحث المناسبة والسنوات التي سيتم تغطيتها 3

اختيار األشخاص الذين يعتبروا متماثلين و قابلين للمقارنة بشكل مناسب 4
اختيار مؤشر مستوى الربح ذو العاقة 5

تحديد نطاق السعر المحايد للهوامش القابلة للمقارنة 6

الخطوة الثالثة: اختيار المقارنات   .3.4

الخطــوة الثالثــة واألخيــرة مــن تحليــل المقارنــة هــي اختيــار المعلومــات المقاِرنــة. يجــب أخــذ العديــد مــن العوامــل 
العمليــة فــي االعتبــار عنــد تطبيــق طــرق تســعير المعامــات المعتمــدة الموضحــة أعــاه. وتكــون هــذه العوامــل 
ذات أهميــة علــى وجــه التحديــد عندمــا يتــم اســخدام بيانــات خارجيــة لتقييــم مــدى توافــق أســعار المعامــات بيــن 
األشــخاص المرتبطيــن مــع مبــدأ الســعر المحايــد. وفــي هــذا القســم مــن الدليــل يتــم طــرح اإلرشــادات العمليــة 

التــي تتعلــق بالطــرق التاليــة:

ــى   ــن كمؤشــرات عل ــن لألشــخاص المرتبطي ــة يحققهــا أشــخاص مســتقلين مماثلي ــم اســتخدام هوامــش معين يت
حياديــة أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن وذلــك بنــاء علــى االفتراضيــة أن فــي حــال حقــق أشــخاص 
مســتقلين هوامــش محــددة مــن معاملــة أو أكثــر، فيمكــن اعتبــار أنــه إذا حقــق شــخص مرتبــط ذات الهوامــش 
مــن معاماتــه مــع أشــخاص مرتبطيــن فــإن أســعار تلــك المعامــات يجــب أن تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد. 

ولذلــك، يجــب تطبيــق الخطــوات التاليــة عنــد اســتخدام هــذه الطــرق:

 طريقة صافي هامش الربح
للمعاملة

 طريقة التكلفة االجمالية
مضاًفا إليها هامش الربح

)بناء على بيانات خارجي(

طريقة سعر إعادة البيع
)بناء على بيانات خارجية(
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1.3.4. أواًل: اختيار الطرف قيد االختبار

ينبغــي اختيــار الطــرف قيــد االختبــار الــذي ســيكون هــو الشــخص المرتبــط الــذي ســيتم تقييمــه عنــد تطبيــق طريقــة 
ــار فــي ضــوء  ــد االختب ــا الطــرف قي ــي يحققه ــددة. وســيتم التحقــق مــن الهوامــش الت تســعير المعامــات المح
نطــاق الســعر المحايــد المســتمد مــن التحليــل. بشــكل عــام، يكــون مــن المناســب أن يكــون الطــرف قيــد االختبــار 
ــر  ــة الهوامــش مــع هوامــش األطــراف األكث ــك لســهولة مقارن ــًدا وذل ــة األقــل تعقي هــو الطــرف فــي المعامل
تعقيــًدا. وينبغــي تحديــد ذلــك عنــد اجــراء التحليــل الوظيفــي علــى النحــو المبيــن فــي الفقــرة 5.4، حيــث غالبــًا مــا 
يقــوم الطــرف األقــل تعقيــدًا بتأديــة وظائــف محــدودة النطــاق وتحمــل مخاطــر محــدودة وال يمتلــك أي أصــول 

جوهريــة أو تكــون أصولــه اعتياديــة.

2.3.4. ثانًيا: اختيار البيانات المناسبة 

ــد مــن قواعــد  ــل بشــكل ســليم. وتشــمل العدي ــات مناســبة مــن أجــل إجــراء التحلي ينبغــي اســتخدام قاعــدة بيان
ــة  ــح والخســارة وكشــف الميزاني ــات الرب ــك بيان ــى معلومــات عــن أطــراف المعامــات، بمــا فــي ذل ــات عل البيان
ومعلومــات عامــة عــن األنشــطة التــي يمارســها الشــخص. وســيعتمد اختيــار قاعــدة بيانــات األكثــر مناســبة علــى 
هويــة الطــرف قيــد االختبــار. وال تشــير التعليمــات إلــى قاعــدة بيانــات محــددة ولــن ترفــض الهيئــة بشــكل تلقائــي 
اســتخدام البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن قواعــد بيانــات محــددة إذا كانــت قاعــدة البيانــات تلــك متاحــة 
للهيئــة. ومــع ذلــك يجــب علــى المكلفيــن إثبــات مناســبة اســتخدام قاعــدة بيانــات معينــة فــي التحليــل. ويمكــن 
الحصــول علــى المعلومــات الماليــة للمعامــات المســتقلة أو بيانــات األشــخاص المســتقلين واســتخدام قواعــد 

البيانــات العامــة ومصــادر المعلومــات األخــرى المتاحــة فــي معظــم الحــاالت25. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، لــن ُيســمح باســتخدام المعلومــات الســرية للمقارنــة أو االســتناد عليهــا بــأي شــكل مــن 
االشــكال ألغــراض التحليــل.

)25( المادة )13(، تعليمات تسعير المعامالت
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3.3.4. ثالًثا: معايير البحث والسنوات التي سيتم تغطيتها

ــع فــي نطــاق  ــي تق ــر الســنوات الت ــل. تعتب ــع فــي نطــاق الحلي ــي تق ــد الســنوات الت ــم تحدي مــن الضــروري أن يت
ــي  ــف الت ــن الخاصــة بالمكل ــن األشــخاص المرتبطي ــخ المعامــات بي ــي يقــع فيهــا تاري ــل هــي الســنوات الت التحلي

ــد. ــدأ الســعر المحاي ســيتم التحقــق مــن توافــق أســعارها مــع مب

ألغــراض التحليــل يجــب الحصــول علــى مجموعــة مــن األشــخاص القابليــن للمقارنــة مــن قاعــدة البيانــات المناســبة. 
وتحتــوي معظــم قواعــد البيانــات علــى بيانــات لماييــن الشــركات، فبالتالــي يجــب تحديــد نطــاق البحــث للحصــول 
علــى بيانــات األشــخاص القابليــن للمقارنــة مــع الطــرف قيــد االختبارمــن حيــث الطابــع أو الــدور الوظيفــي والقطاع. 

ومــن المتقــع أن يتــم اســتخدام معاييــر البحــث المناســبة والتــي يكــون المكلــف قــادرًا علــى اثبــات مناســبتها.
ــات لســنوات متعــددة فــي  ــة، قــد يكــون مــن المناســب اســتخدام بيان ــد للمعامل ــد نطــاق الســعر المحاي لتحدي
ــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن بشــكل  ــع  والظــروف الخاصــة بالمعامل تحليــل أســعار المعامــات. ولفهــم  الوقائ
كامــل، قــد يكــون مــن األفضــل أن يتــم فحــص البيانــات للســنة التــي يقــع فيهــا تاريــخ المعاملــة بيــن األشــخاص 

ــار والســنوات الســابقة لهــا. المرتبطيــن محــل االختب

ــن  ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي ــخ المعامل ــي تســبق تاري ــات مــن الســنوات الت ــال، ســُتظهر البيان ــى ســبيل المث عل
مباشــرة مــا إذا كانــت هنــاك ســوابق لخســائر متكبــدة مــن إحــدى المعامات من معامات مشــابهة تمت ســابقًا. 
وتوفــر أيًضــا البیانات التاريخيــة معلومات حول دورة األعمال ودورة االنتــاج ذات الصلة والخاصــة بالمعلومــات 

المقارنــة.

وألغــراض تطبيــع بيانــات األشــخاص القابليــن للمقارنــة يجــب أن يتضمــن نطــاق البحــث بيانــات عــن ثاثــة )3( 
ســنوات متتاليــة، ويجــب ان ال يكــون األشــخاص القابليــن للمقارنــة قــد حققــوا خســائر خــال الســنوات المشــمولة 
فــي نطــاق التحليل.ويتــم احتســاب نطــاق الســعر المحايــد باســتخدام المتوســط المرجــح للســنوات المشــمولة 
فــي نطــاق التحليــل. ويجــب أن تكــون كافــة معاييــر البحــث األخــرى متائمــة مــع الطــرف قيــد االختبــار، حيــث يجــب 
أن يكــون للمكلــف القــدرة علــى دعــم كافــة الخطــوات المتبعــة لغــرض الحصــول علــى مجموعــة مــن األشــخاص 

القابلــة للمقارنــة.
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4.3.4. رابًعا: اختيار األشخاص للمقارنة

مــع مراعــاة معاييــر البحــث المذكــورة أعــاه، يجــب أن يتــم تقييــم كل شــخص يتــم العثــور عليــه أثنــاء البحــث فــي 
قاعــدة البيانــات لتحديــد مــدى قابليتهــا للمقارنــة مــع الطــرف قيــد االختبــار. فــي هــذا الصــدد، يجــب تقييــم كل 
شــخص لتحديــد مــدى قابليتــه للمقارنــة  مــن حيــث الوظائــف المــؤداة وخصائــص المخاطــر والقطــاع وأي عامــل 
آخــر ذو أهميــة –حســب الحالــة-. وال تعتبــر الهيئــة بــأن تقديــم الكثيــر مــن المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن قاعــدة البيانــات كافيــًا لقبــول األشــخاص الــذي تــم اخيارهــم للمقارنــة مــل لــم يتــم التحقــق عــن مــدى قابليــة 

هــؤالء األشــخاص للمقارنــة.
ــة ذات  ــة إلجــراء التحليــات اإلحصائي ــة بالحصــول علــى مجموعــة مــن األشــخاص القابليــن للمقارن وتوصــي الهيئ
الصلــة بهــدف الحــد مــن تأثيــر الحــاالت االســتثنائية علــى هامــش الســعر المحايــد )الرجــاء مراجعــة الخطــوة 

السادســة(.
وفي جميع الحاالت ال يجوز اختيار األشخاص الذين يحققون الخسائر ألغراض المقارنة.

وال يجــوز عمــل التعديــات المحققــة للتماثل/القابليــة للمقارنــة علــى البيانــات الماليــة لألشــخاص القابليــن 
للمقارنــة اال إذا كان مــن الممكــن عملهــا بشــكل دقيــق جــدًا بــدون التأثيــر بشــكل جوهــري علــى بيانــات األشــخاص 
القابلــة للمقارنــة. ويجــب أن تهــدف هــذه التعديــات إلــى رفــع مســتوى دقــة التحليــل وإزالــة آثــار الفروقــات 
البســيطة فيمــا بيــن المعلومــات المقاَرنــة ويجــب أن يتــم توثيــق كافــة تحاليــل المقارنــة بشــكل يدعم ما يســتنتجه 

المكلفيــن مــن التحليــل.

5.3.4. خامًسا: اختيار مؤشر مستوى الربح المعمول به

بعــد تحديــد األشــخاص القابليــن للمقارنــة، يجــب أن يتــم تحديــد مؤشــر مســتوى الربــح األكثــر مناســبة. يجــب أن يتــم 
اختيــار مؤشــر مســتوى الربــح األمثــل لتوضيــح العوائــد المبنيــة علــى أســاس الســعر المحايــد لطــرف قيــد االختبــار 
مــن حيــث أفضــل إيــراد للســعر المحايــد باإلضافــة إلــى الــدور والخصائــص الوظيفيــة للطــرف قيــد االختبــار. كمــا ذكــر 

ســابًقا، يمكــن أن تتضمــن مؤشــرات مســتوى الربــح علــى:
الهامش اإلجمالي أو الصافي مقارنة بالمصاريف/التكاليف	 
الهامش اإلجمالي أو الصافي مقارنة باإليرادات/المبيعات	 
الهامش اإلجمالي أو الصافي مقارنة باألصول	 

ويجب على المكلفين دعم تطبيق مؤشر مستوى الربح الذي يقوموا باختياره.
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6.3.4. سادًسا: تحديد نطاق السعر المحايد 

يتــم احتســاب هامــش الســعر المحايــد فــي الخطــوة األخيــرة. وفــي بعــض الحــاالت، ســيكون مــن الممكــن الحصول 
علــى نتيجــة مفــردة موثوقــة للســعر مــن خــال تطبيــق مبــدأ الســعر المحايد.

وفــي العديــد مــن الحــاالت، قــد ينشــأ عــن تطبيــق الطريقــة أو الطــرق المناســبة مجموعــة مــن البيانــات التــي تعــد 
ذات موثوقيــة متســاوية نســبًيا. وفــي هــذه الحــاالت فــإن وجــود تــراوح كبيــر بيــن القيــم الواقعــة فــي النطــاق 
قــد يــدل علــى عــدم موثوقيــة البيانــات المقارنــة المســتخدمة  للحصــول علــى القيــم الواقعــة فــي النطــاق، أو قــد 
يــدل علــى ضــرورة اجــراء بعــض التعديــات المحققــة لامتثال/القابليــة للمقارنــة علــى جــزء مــن البيانــات المقارنــة. 
وفــي جميــع الحــاالت، قــد يكــون مــن الضــروي أن يتــم التحقــق مــن النقــاط الواقعــة ضمــن النطــاق لتقييــم مــدى 

مناســبة إدراجهــا فــي نطــاق الســعر المحايــد.

ــي فــي احتســاب  ــاع نهــج إحصائ ــزم اتب ــاد، يل ــم الخرجــة عــن حــدود المعت ــر الحــاالت االســتثنائية والقي ــع تأثي ولمن
نطــاق الســعر المحايــد. وعليــه تعتبــر األســعار/القيم الواقعــة فــي المــدى بيــن الُربيعــات هــي النطــاق المناســب 

للهوامــش المبنيــة أســعار محايــدة.

علــى الرغــم مــن أنــه مــن الممكــن اعتبــار أي نقطــة واقعــة داخــل هــذا النطــاق بأنهــا تتماشــى مــع مبــدأ الســعر 
المحايــد، إال أن الهيئــة تــرى بــأن اســتخدام المتوســط فــي تحديــد سياســة تســعير المعامــات هــو التطبيــق األكثــر 

مناســبة مــا لــم يقــوم المكلــف باثبــات عكــس ذلــك فــي حــاالت محــددة.
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التحليل المالي  .4.4

1.4.4. نطاق السعر المحايد

ــزام أعضــاء مجموعــة الشــركات متعــددة  ــل تســعير المعامــات هــو التحقــق عــن مــدى الت يكــون جــزء مــن تحلي
الجنســيات بسياســة تســعير المعامــات الداخليــة. ويجــب علــى المكلفيــن التحقــق عمــا إذا كانــت سياســة تســعير 
المعامــات تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد وتنفيذهــا بالشــكل المناســب بانتظــام. يمكــن إجــراء التعديــات 
علــى شــروط وأحــكام المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــن وقــت آلخــر لضمــان الحصــول علــى نتائــج تتوافــق 
مــع مبــدأ الســعر المحايــد علــى مــدار الســنة الماليــة. ومــع ذلــك، قــد يكــون هنــاك األســباب مقبولــة تبــرر كــون 

نتائــج المعاملــة محــل التحليــل واقعــة خــارج نطــاق الســعر المحايــد.
أمــا بالنســبة للطــرق التــي تســتند علــى هامــش الســعر المحايــد، فينبغي إعطــاء أهمية خاصــة لإليــرادات والنفقات 

ذات الصلــة التــي تســتخدم فــي تحديــد مــا إذا كانــت تتوافــق النتائــج الفعليــة مع األســعار المحايدة.
ــد إلــى نقطــة أخــرى داخــل النطــاق  ــد مــن نقطــة داخــل نطــاق الســعر المحاي ــر الســعر المحاي يمكــن أن يتــم تغيي
وذلــك بســبب اجــراء تعديــل للســعر المحايــد للمعاملــة )ســواء بالزيــادة أوالنقصــان(. ويجــب أن يقــوم المكلفيــن 
بتقديــم االثباتــات التــي تبــرر اجــراء التعديــات علــى أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن بســبب الظــروف 
المتغيــرة. وتتضمــن المبــررات التــي قــد تكــون مقبولــة الجــراء التعديــل مــن ســعر آلخــر يقــع فــي نطــاق الســعر 
المحايــد هــو وجــود نصــوص واضحــة تتيــح إجــراء هــذا التعديــل فــي االتفاقيــات ذات العاقــة بالمعاملــة المبرمــة 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن، أو أن التعديــل يتــم تحصيلــه فعــًا مــن الشــخص المعنــي الــذي يعــد جــزًءا مــن المعاملة 

بيــن أشــخاص مرتبطيــن. 
إذا لــم يتــم تحديــد أي تغييــر فــي الظــروف التــي تبــرر إجــراء تعديــل علــى أســعار المعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن، 
فســيتم افتــراض أنــه تــم التعديــل ألســباب ضريبيــة. وفــي هــذه الحالــة، قــد يتــم تجاهــل التعديــل علــى المعاملــة 

بيــن أشــخاص مرتبطيــن مــن قبــل الهيئــة.
وبنــاًء علــى مــا ســبق، يجــب أن يتــم مراقبــة المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن بشــكل مســتمر لضمــان توافــق 
األســعار مــع مبــدأ الســعر المحايــد، وفــي حــال كانــت النتائــج التــي يتــم اإلقــرار عنهــا المتعلقــة بالمعامــات خــارج 
ــل  ــة الســنة قب ــل فــي نهاي ــراء تعدي ــن إج ــن اإلرادة، يســتطيع المكلفي ــة ع ــد ألســباب خارج نطــاق الســعر المحاي
اعتمــاد الحســابات الماليــة النهائيــة. وتتوقــع الهيئــة أن يقــوم المكلفيــن بتعديــل النتائــج المتوافقــة مــع الســعر 
المحايــد لتكــون الوســيط الواقــع فــي المــدى بيــن الربيعيــات فــي نطــاق الســعر المحايــد فــي حــال كانــت النتائــج 

تقــع فــي الربيــع األدنــى لنطــاق األســعار المحايــدة.
ــاك ضــرورة  ــف أن هن ــت فيهــا المكل ــي يثب ــراف المتوســط إال فــي الحــاالت االســتثنائية الت وال يمكــن تغيير/انح
لعمــل التغييــر . يمكــن عمــل تعديــل علــى نتائــج المعامــات التــي تتجــاوز الحــد األقصــى للربيــع األعلــى مــن نطــاق 
الســعر المحايــد إلــى نقطــة تقــع داخــل النطــاق، علــى أال تقــل عــن الوســيط للمــدى فيمــا بيــن الربيعيــات.. ويجــب 

إجــراء تعديــل ثانــوي بشــكل عــام لمطابقــة البيانــات التجاريــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد.



74

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

2.4.4. طريقة المحفظة

ــا. وقــد يســمح فــي حــاالت محــددة تطبيــق طريقــة المحفظــة  مــن حيــث المبــدأ، يجــب تقييــم كل معاملــة فردًي
)تجميــع المعامــات المتعــددة لغــرض تحقيــق عائــد مناســب علــى المحفظــة بــداًل مــن الحصــول علــى عوائــد مــن 
كل منتــج أو خدمــة علــى حــده(. وال يمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة إال إذا كان ذات الشــخص مشــارك فــي جميــع 

المعامــات المجمعــة فــي المحفظــة وبالتالــي يقــوم نفــس الشــخص باالقــرار عــن جميــع المعامــات.
ــى  ــج أ إل ــع المنت ــى بي ــة األول ــن، تتضمــن المعامل ــال، يقــوم المكلــف بالمشــاركة فــي معاملتي ــى ســبيل المث عل
الشــخص س بخســارة أو بهامــش ربــح ضئيــل )أي أنــه الهامــش الربــح ال يتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد(. ويقــوم 
ذات الشــخص بمعاملــة ثانيــة حيــث يتــم بيــع المنتــج ب إلــى الشــخص س وتســعر المعاملــة بحيــث يكــون هامــش 
الربــح مرتفــع . يعتمــد مــدى الطلــب علــى المنتــج ب فــي الســوق علــى مبيعــات المنتــج أ. يتضــح مــن خــال هــذا 
المثــال أنــه فــي الحــاالت التــي يقــوم فيهــا ذات األشــخاص المرتبطيــن بمعاملتيــن أو أكثــر ترتبــط ببعضهــا البعــض 
ارتباطــًا وثيقــًا، قــد يتــم قبــول أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن التــي ال تتماشــى مــع مبــدأ الســعر 

المحايــد إذا كان هامــش الربــح الناتــج عــن مجمــوع المعامــات متوافــق مــع بمبــدأ الســعر المحايــد.

3.4.4. الخسائر

قــد يــؤدي االقــرار بالخســارة باســتمرار مــن قبــل أحــد أعضــاء مجموعــة شــركات متعــددة الجنســيات التــي تحقــق 
أرباحــا إلــى فحــص وتدقيــق مــن قبــل الهيئــة. علــى الرغــم مــن أنــه مــن المحتمــل أن يتكبــد األشــخاص المرتبطيــن 
خســائر حقيقيــة )بمــا يتماشــى مــع الوظائــف المــؤداة واألصــول المســتخدمة والمخاطــر المتحملــة(، فإنــه ليــس 
مــن الواقعــي أن يقومــوا بتحمــل الخســائر إلــى أجــل غيــر مســمى. ويمكــن تبريــر تكــرار تحقيــق الخســائر خــال فتــرة 
ــاع اســتراتيجية عمــل معينــة تهــدف لدخــول الســوق مــن خــال  ــة فــي بعــض الحــاالت إذا كان ســببها اتب معقول
تخفيــض األســعار. ومــع ذلــك، يكــون انخفــاض األســعار / الهوامــش متوقعــة خــال فتــرة محــدودة فقــط بهــدف 

رفــع نســبة األربــاح علــى المــدى الطويــل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تكــون نتائــج كل ســنة ماليــة متوافقــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد )أي االقــرار عــن 
نتائــج تقــع ضمــن نطــاق الســعر المحايــد(. وفــي حــال كان المكلــف منشــأة تتحمــل مخاطــر محــدودة يقــوم بتحقيــق 
الخســائر التــي ال يمكــن تعديلهــا مــن خــال أحــد الطــرق ســالفة الذكــر، يمكــن تطبيــق آليــة الســنوات المتعــددة 

لضمــان الوصــول إلــى نتيجــة تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد.
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علــى ســبيل المثــال، يقــوم المكلــف باإلقــرار عــن الخســائر فــي الســنة األولــى. يجــب أن يتــم تحديــد مــا إذا كانــت 
هــذه حالــة اســتثنائية وتحديــد الظــروف التــي أدت إلــى تحقيــق الخســارة. إذا كان الوضــع اســتثنائي وكانــت جميــع 
العوامــل التــي تؤثــر علــى األربــاح والخســائر ثابتــة في الســنوات األخرى، فيمكن اســتخدام آلية الســنوات المتعددة 
)علــى ســبيل المثــال الجمــع بيــن الســنة األول والســنة الثانيــة( لتحديــد مــا إذا كانــت نتائــج الســنوات المجمعــة 
تتماشــى مــع مبــدأ الســعر المحايــد بشــكل عــام. وبنــاء علــى االثباتــات المقدمــة التــي مــن شــأنها توضيــح الطبيعــة 
االســتثنائية للســنة التــي تــم تحقيــق الخســائر فيهــا، قــد تــرى الهيئــة أن كــون معــدل نتائــج الســنوات المتعــددة 

)التــي يتــم تحديدهــا( يتماشــى مــع الســعر المحايــد مناســبأ ألغــراض تســعير المعامــات.

4.4.4. معدل تحديث السعر المحايد / تحديد نطاق السعر المحايد

ينبغــي بشــكل عــام تحديــث التحليــل لتحديــد نطــاق الســعر المحايــد كل 3 ســنوات كحــدٍّ أقصــى. وفــي حــال تغيــر 
الظــروف، قــد يلــزم تحديــث التحليــل بشــكل كامــل )باتبــاع كل مــن الخطــوات الســت المشــار إليهــا أعــاه( أو قــد 

يتطلــب تحديًثــا للدراســة المرجعيــة التــي تــم إجراؤهــا مســبًقا وفًقــا للظــروف.
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5. وثائق تسعير المعامات

يتضمن هذا القسم المتطلبات األساسية لتوثيق تسعير المعامات في المملكة. 
ــي تشــمل: نمــوذج اإلفصــاح 	  ــق الخاصــة بتســعير المعامــات الت ــاظ بالوثائ ــات االحتف يجــب اســتيفاء متطلب

ــة. ــكل دول ــر الخــاص ب ــي والتقري ــف المحل ــف الرئيســي والمل والمل
تتضمــن متطلبــات التوثيــق فــي المملكــة إعــداد ملــف رئيســي وملــف محلــي مــن قبــل المكلفيــن، باســتثناء 	 

األشــخاص الطبيعييــن والمنشــآت الصغيــرة25. 

المبدأ األساسي  .1.5

يتضمــن هــذا القســم توضيحــات حــول متطلبــات التوثيــق األساســية لتســعير المعامــات فــي المملكــة. ويجــب 
ــن  ــن األشــخاص المرتبطي ــت اســتيفاء المعامــات بي ــي تثب ــق تســعير المعامــات الت ــر وثائ ــن توفي ــى المكلفي عل

لمبــدأ الســعر المحايــد.
كما هو منصوص عليه في الفصل 7 من تعليمات تسعير المعامات، يتوجب استيفاء المتطلبات التالية: 

أن تتوفــر الوثائــق العامــة المتعلقــة بالمكلفيــن الذيــن يكونــوا طرًفــا فــي 
معاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن )ســواء كانــت المعاملــة تتــم فــي نفــس 

الدولــة أو بيــن عــدة دوليــة( .

الوثائق العامة

المتطلبات

أن يتضمــن الملــف الرئيســي نبــذة عامة عــن األعمال التجاريــة الدولية الخاصة 
المعامــات  تســعير  وسياســة  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  بمجموعــة 

ــن. ــة لألشــخاص المرتبطي للمجموعــة والوظائــف والخصائــص االقتصادي

الملف الرئيسي

األشــخاص  بيــن  المعامــات  حــول  تفاصيــل  المحلــي  الملــف  يتضمــن  أن 
المرتبطيــن والشــخص الخاضــع للضريبــة فــي المملكــة التــي تكــون مكملــة 

الرئيســي. للملــف  والحاقيــة 

الملف المحلي

أن يتضمــن التقريــر الخــاص بــكل دولــة المعلومــات المتعلقــة بكافــة أنشــطة 
مجموعــة الشــركات متعــدددة الجنســيات فــي كافــة الــدول.

التقرير الخاص

)25(  المادة 19، تعليمات تسعير المعامالت
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يجــب علــى المكلفيــن )غيــر المكلفيــن الذيــن تــم اســتثناؤهم صراحــة فــي التعليمــات( االلتــزام بإعــداد وثائــق 
تســعير المعامــات وحفظهــا، مــع العلــم بأنــه يحــق للهيئــة فــي حــاالت محــددة توجيــه أي شــخص بإعــداد وحفــظ 
ــر تلــك الوثائــق خــال  الوثائــق المتعلقــة بالمعامــات بيــن األشــخاص مرتبطيــن ومطالبــة ذلــك الشــخص بتوفي

المــدة التــي تحددهــا الهيئــة27.

أحــد أهــداف االلتزامــات الخاصــة يإعــداد الوثائــق واالحتفــاظ بهــا هــي التأكــد مــن  قيــام المكلفيــن بمراجعــة 
مناســبة ممارســاتهم التــي تتعلــق بتســعير المعامــات وتوثيقهــا حســب المطلــوب والتــي يلتزمــون بمراجعتهــا 
ــن مراجعــة سياســات  ــى المكلفي ــه ســيتوجب عل ــث أن ــد قيامهــم باألعمــال الازمــة الســتيفاء إلتزاماتهــم حي عن

ــي. ــات اإلقــرار عنهــا فــي اإلقــرار الضريب أســاليب تســعير المعامــات لغاي

ــن معلومــات دقيقــة  ــث يقــدم المكلفي ــم لمخاطــر تســعير المعامــات حي ــراء تقيي ــه يمكــن إج ــة بأن ــرى الهيئ وت
ــا مــن المعلومــات  وموثوقــة للهيئــة فــي مراحــل مبكــرة. وبالتالــي، توفــر وثائــق تســعير المعامــات قــدًرا كافًي

ــق. ــم لمخاطــر تســعير المعامــات بشــكل دقي إلجــراء تقيي

وتقــدم وثائــق تســعير المعامــات المعلومــات الازمــة عنــد التعامــل مــع الهيئــة خــال عمليــة فحــص لحالــة 
تســعير المعامــات. وقــد ال تكــون المعلومــات المتوفــرة فــي تلــك الوثائــق كافيــة ألغــراض الفحــص والتدقيــق، 
وعليــه قــد تطلــب الهيئــة معلومــات إضافيــة تخــص ممارســات تســعير المعامــات فــي الحــاالت محــل الفحــص أو 
التدقيــق. وفــي حــال احتفــاظ أشــخاص مرتبطيــن بالمكلــف بالوثائــق والمعلومــات االخــرى خــارج المملكــة، فإنــه 
بإمــكان الهيئــة طلــب الحصــول علــى هــذه الوثائــق التــي يحتفــظ بهــا األشــخاص المرتبطــون فــي الــدول األجنبيــة 
عبــر االتفاقيــات الدوليــة لتبــادل المعلومــات. ومــع ذلــك، تقــوم الهيئــة كخطــوة أولــى بطلــب المعلومــات مــن 
ــة بطلبهــا  ــة، قــد تقــوم الهيئ ــم يقــدم المعلومــات الكافي ــال ل ــق أو الفحــص، وفــي ح ــات التدقي ــف لغاي المكل
عبــر اتفاقيــات مشــاركة المعلومــات دون اإلخــال بمســؤولية المكلــف فــي توفيــر المعلومــات وأي عقوبــات او 

غرامــات قــد تترتــب علــى عــدم اســتيفاء المســؤولية.

)27( المادة 19)ب(، تعليمات تسعير المعامالت
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التوثيق العام / الوثائق العامة  .2.5

يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة الذيــن يشــكلون جــزًءا مــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن 
االحتفــاظ بوثائــق تســعير المعامــات للتأكــد مــن اســتيفاء المعامــات لشــروط الســعر المحايــد28. 

وقــد تحــدث المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن إمــا بيــن الشــخص الخاضــع للضريبــة واألشــخاص المرتبطيــن بــه 
المقيميــن فــي المملكــة أو مــع األشــخاص المرتبطيــن بــه المقيميــن فــي دولــة اجنبيــة. يجــب أن تتضمــن الوثائــق 
العامــة معلومــات محــددة بشــأن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والعاقــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن 

المشــاركين فــي المعاملــة وكيفيــة حســاب ســعر المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن.

وبنــاًء علــى هــذه المعلومــات، تقــوم الهيئــة بتحديــد إذا مــا كانــت المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن تتــم علــى 
مبــدأ الســعر المحايــد. ال تتطلــب الهيئــة االحتفــاظ بوثائــق عامــة محــددة أو طريقــة محــددة لاحتفــاظ بالوثائــق. 
ومــع ذلــك، يجــب تقديــم معلومــات كافيــة لدعــم مــدى حياديــة ســعر المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن. 
ــود المدرجــة ضمــن أحــكام  ــق معظــم البن ــه يجــب توثي ــات محــددة، إال أن ــى الرغــم مــن عــدم فــرض متطلب وعل

الملــف الرئيســي والملــف المحلــي فــي التعليمــات، بمــا فــي ذلــك التحليــل الوظيفــي والتحليــل االقتصــادي.

بشــكل عــام، يجــب تقديــم الوثائــق مــن قبــل المكلفيــن إلــى الهيئــة عنــد الطلــب خــال المــدة التــي تحددهــا الهيئــة 
والتــي التقــل فــي جميــع الحــاالت عــن 30 يوًمــا مــن تاريــخ الطلــب.

)28( المادة 15)ب(، تعليمات تسعير المعامالت
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الملف الرئيسي والملف المحلي  .3.5

تتضمــن متطلبــات التوثيــق إعــداد ملــف رئيســي وملــف محلــي للمكلفيــن، بينمــا يســتثنى مــن متطلبــات التوثيــق 
كل مــن :

بخــاف مــا ورد أعــاه، يجــوز للهيئــة -بحســب تقديرهــا- توجيــه أي شــخص بإعــداد وحفــظ الوثائــق المتعلقــة 
بالمعامــات بيــن األشــخاص مرتبطيــن ومطالبــة ذلــك الشــخص بتوفيــر تلــك الوثائــق خــال المــدة التــي تحددهــا 

ــا مــن تاريــخ طلــب الهيئــة لهــا وذلــك فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة: الهيئــة علــى أال تقــل عــن ثاثيــن )30( يوًم
إذا كانــت المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن تتــم مــع أشــخاص مقيميــن أو متواجديــن فــي مناطــق . 1

اقتصاديــة خاصــة تقــع فــي المملكــة.
إذا كانــت المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن تتــم مــع أشــخاص تــم إعفائهــم أو اســتثنائهم صراحــة مــن . 2

التزامــات اإلقــرار الضريبــي أو الزكــوي فــي المملكــة. 
إذا رأت الهيئــة أن أحــد الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة الثالثــة والســتين مــن . 3

النظــام قــد تحققــت.
إذا قــدم الشــخص طلبــًا إلجــراء تعديــل أو تســوية مقابلــة وفًقــا للفصــل العاشــر مــن تعليمــات تســعير . 4

المعامــات.
إذا كان حصول الهيئة على الوثائق المطلوبة ضروريًا الستيفاء االلتزامات الدولية للمملكة.. 5

يجــب أن يحتفــظ الشــخص غيــر المســتثنى بالملــف الرئيســي والملــف المحلــي علــى أن يتضمنــان الحــد األدنــى مــن 
ــف المســتثنى مــن االلتزامــات  ــى المكل ــل. كمــا يجــب عل ــًا للتعليمــات وهــذا الدلي ــة وفق المعلومــات المطلوب
المتعلقــة  بالملــف الرئيســي والملــف المحلــي أن يحتفــظ بالوثائــق العامــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 2.5. مــن 

هــذا الدليــل اإلرشــادي.

)29( المادة 1)29( والمادة 19)ب(، تعليمات تسعير المعامالت

 األشخاص
الطبيعيون

)الشخص االعتباري الذي ال تتجاوز قيمة معاماته مع أشخاص مرتبطين به -بناء 
على مبدأ السعر المحايد- ستة مايين )6,000,000( ريال سعودي خال فترة 12 

شهًرا(29. 

المنشآت
الصغيرة
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1.3.5. الملف الرئيسي

ــة الخاصــة بمجموعــة الشــركات  ــة الدولي ــذة عامــة عــن األعمــال التجاري ــم نب ــى تقدي ــف الرئيســي إل يهــدف المل
متعــدددة الجنســيات وسياســة تســعير المعامــات والوظائــف االقتصاديــة لألشــخاص المرتبطيــن. ويتــم تقديــم 
ــف  ــم تقســيم المل ــة بأكملهــا ولكــن فــي بعــض الحــاالت، قــد يت ــام عــن المجموع هــذه المعلومــات بشــكل ع
الرئيســي إلــى أجــزاء منفصلــة )أي فــي حــال كان حــزء معيــن مــن األعمــال ينفــذ بشــكل مســتقل، فقــد يكــون مــن 
المناســب أن يتــم فصــل هــذا الجــزء مــن باقــي األعمــال(. ويجــب أن يكــون الملــف الرئيســي شــامًا المعلومــات 

عــن جميــع األعمــال وأجزاؤهــا للتقديــم عنــد الطلــب30.

يرجى مراجعة الملحق 8 للتفاصيل عن المعلومات التي يجب أن تكون متضمنة في الملف الرئيسي.

2.3.5. الملف المحلي

يجــب أن يتضمــن الملــف المحلــي معلومــات أكثــر تفصيــًا عــن المكلفيــن ومعاماتهــم وأعمالهــم، حيــث يكــون 
ــف وظروفــه  ــى تصــور واضــح عــن المكل ــك للحصــول عل ــف الرئيســي وذل ــي مكمــًا للمل ــف المحل ــوى المل محت
وخصائصــه وممارســاته الخاصــة بتســعير المعامــات، بمــا فــي ذلــك تحليــل تســعير المعامــات والتــي توضــح بــأن  

معاماتــه مــع أشــخاص مرتبطيــن تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد31.

يجــب أن يحتــوي الملــف المحلــي علــى تحليــل وظيفــي مفصــل للمكلــف ومعلومــات عــن أعضــاء مجموعــة 
الشــركات متعــددة الجنســيات التــي ينتمــي لهــا، باإلضافــة إلــى تقديــم معلومــات حــول الوظائــف المــؤداة مــن 
قبــل أطــراف المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمخاطــر المتحملــة مــن قبلهــم واألصــول المســتخدمة، 
والمعلومــات الماليــة الخاصــة بالمعاملــة وتحليــات المقارنــة وتحليــل مــدى مناســبة اســتخدام وتطبيــق طريقــة 
تســعير المعامــات المختــارة32، ويجــب علــى كل مكلــف )غيــر مــن اســتثنتهم التعليمــات( أن يقــوم بإعــداد الملــف 

المحــل الخــاص بــه واالحتفــاظ بــه وتحديثــه كمــا هــو محــدد فــي التعليمــات وهــذا الدليــل االرشــادي.

وفــي بعــض الحــاالت، قــد توافــق الهيئة/يكــون مــن المناســب أن يتــم إعــداد ملــف محلــي واحــد لعــدد مــن 
المكلفيــن التابعيــن لنفــس مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات، وذلــك إذا تضمــن الملــف المحلــي التفاصيــل 
ــة للملــف المحلــي الفــردي  الكافيــة عــن كل مــن هــؤالء المكلفيــن بحيــث تتماثــل مــع درجــة التفصيــل المطلوب

لــكل مكلــف.

يرجى مراجعة الملحق 9 للحصول على معلومات عن محتوى الملف المحلي.

)30( المادة 16، تعليمات تسعير المعامالت
)31( المادة 17، تعليمات تسعير المعامالت
)32( المادة 18، تعليمات تسعير المعامالت
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4.5. التقرير الخاص بكل دولة

1.4.5. مقدمة:

يقــدم التقريــر الخــاص بــكل دولــة )“تقريــر كل دولــة”(  تفاصيــل حــول المعلومــات الضريبيــة اإلجماليــة المتعلقــة 
باجمالــي الدخــل الــذي تحققــه مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات دولًيــا والضرائــب المدفوعــة فــي كل 
دولــة، باإلضافــة إلــى تحديــد المواقــع التــي تمــارس فيهــا األنشــطة االقتصاديــة )مــن حيــث األشــخاص والــدول( 
مــن قبــل مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات. يكــون المكلفيــن ملزميــن بتقديــم المعلومــات الكافيــة التــي 
تخــص أعمــال المجموعــة التــي ينتمــون لهــا فــي كافــة الــدول التــي يكــون لهــا أعمــال فيهــا، كاألربــاح )أو الخســائر( 

المحققــة قبــل خصــم الضريبــة، وضريبــة الدخــل المدفوعــة، وعــدد الموظفيــن واألصــول الملموســة.
يجب أن يحتوي التقرير على ما يلي:

وفقــًا لتعليمــات تســعير المعامــات، فــإن الكيــان األم النهائــي لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات أو 
الكيــان البديــل لهــا هــو الكيــان المســؤول عــن تقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة عــن المجموعــة التــي ينتمــي لهــا 
إلــى الهيئــات الضريبيــة33. وفــي حــال كان أحــد مــن هــؤالء الكيانــات مكلــف34 مقيــم فــي المملكــة، يكــون هــذا 
الشــخص مســؤواًل عــن تقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة لمجموعــة الشــركات متعــدة الجنســيات التــي يتبعهــا 

للهيئــة خــال مــدة 12 اثنــي عشــر شــهرًا مباشــرة بعــد انتهــاء ســنة التبيلــغ لمجموعــة الشــركات،
ــارات  ــر، والــذي يبلــغ ثاثــة ملي ــرادات المجمعــة ألغــراض التقري ــرادات المجموعــة الحــد اإلي وذلــك إذا تجــاوزت إي
ومائتــي مليــون ريــال ســعودي )3.2 مليــار ريــال ســعودي( وفقــًا للقوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة عــن الســنة 

الضريبيــة التــي تســبق الســنة الضريبيــة لإلقــرار35.

ــرادات )ســواء مــن المعامــات بيــن . 1 ــة لإلي المعلومــات المتعلقــة بالقيمــة اإلجمالي
األشــخاص المرتبطيــن أو المســتقلة( والربــح )أو الخســارة( قبــل خصــم ضريبــة الدخــل 
وقيمــة ضريبــة الدخــل المدفوعــة وضريبــة الدخــل المســتحقة ورأس المــال المعلــن 
واألربــاح  المجمعــة وعــدد الموظفيــن واألصــول الماديــة غيــر النقدية أو ما يشــابهها 

عــن كل دولــة يكــون لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات أعمــااًل فيهــا.
ــات التابعــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات  بمــا فــي ذلــك . 2 ــة الكيان هوي

دول اقاماتهــا ألغــراض الضريبــة والــدول التــي تــم تأسيســها بموجــب أنظمتهــا )فــي 
حــال اختلفــت عــن دولــة اإلقامــة( وطبيعــة أنشــتطها التجاريــة الرئيســية وأنشــطتها 

العامــة.

محتويات التقرير
الخاص بكل دولة

)33(  المادة 18)أ(، تعليمات تسعير المعامالت
)34(  تشير كلمة “مكلف” في هذا السياق إلى أي شخص مقيمي في المملكة سواء كان خاضع لضريبة الدخل في الككلة أو الئحة جباية الزكاة، أو كالهما. 

)35(  المادة 18)ز(، تعليمات تسعير المعامالت
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مثال:

الشــركة س شــركة تــم تأسيســها بموجــب األنظمــة الســارية فــي المملكــة مملوكــة بنســبة %100 مــن قبــل 
شــركة ج، شــركة مقيمــة فــي الدولــة ص والتــي تعتبــر الكيــان األم النهائــي لمجوعــة الشــركات متعــددة 
ــان المجموعــة متعــددة  ــة. وتكــون شــركة ج هــي كي ــر مــن 100 دول ــي لهــا أعمــال فــي أكث الجنســيات والت
الجنســيات المســؤول عــن تقديــم اإلقــرار الخــاص بــكل دولــة والــذي يتــم تقديمــه فــي الدولــة ص. وتكــون 
الســنة الضريبيــة للمجموعــة وكافــة الكيانــات التابعــة لهــا هــي الســنة المياديــة المنتهيــة فــي 31 ديســيمبر. 
ووفًقــا لألنظمــة الضريبيــة المعمــول بهــا فــي الدولــة ص ال يكــون األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة فيهــا 
بتقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة مــا لــم تبلــغ اإليــرادات المجمعــة للمجموعــة 2 مليــار دوالر أمريكــي )أي مــا 
يعــادل 7.5 مليــار ريــال ســعودي( وفًقــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الضريبيــة للمجموعــة التــي تســبق 

الســنة الضريبيــة الحاليــة. 

توضــح القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة ج بأنــه بلغــت إيــرادات المجموعــة مليــاري دوالر أمريكــي )2.1 مليــار( 
ــر  ــم التقري ــي ال تكــون شــركة ج ملزمــة بتقدي ــال ســعودي(، وبالتال ــار ري ــام 2019 )مــا يعــادل 4.5 ملي فــي ع
الخــاص بــكل دولــة فــي دولــة ص للســنة الضريبيــة التاليــة )أي الســنة الضريبيــة المنتهيــة فــي 31 ديســيمبر 

.)2020
يجــب أن تقــوم الشــركة س بتقديــم اإلشــعار المتعلــق بالتقريــر الخــاص بــكل دولــة للهيئــة خــال مــدة أقصاهــا 
120 يــوم بعــد 30 ديســيمبر 2021.  باإلضافــة إلــى تقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة عــن المجموعــة الشــركة 

ج فــي عــام 2021 )أي خــال 12 شــهًرا مــن نهايــة الســنة الضريبيــة المنتهيــة فــي 31 ديســيمبر 2020(.
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ــع لمجموعــة الشــركات متعــددة  ــان التاب ــر الكي ــذي يعتب فــي بعــض الحــاالت مــن الممكــن أن يكــون المكلــف ال
الجنســيات والــذي ال يعتبــر الكيــان األم للمجموعــة وال يعتبــر الكيــان البديــل للشــركة األم للمجموعــة هو الشــخص 
المســؤول عــن تقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة للمجموعــة متعــددة الجنســيات التــي يتبعهــا إلــى الهيئــة، وذلــك 

فــي أحــد الحــاالت التاليــة36:     

يرجى مراجعة الجزء 6 من هذا الدليل للمزيد من اإلرشادات حول إشعار تقرير كل دولة والنموذج الخاص به.

إذا لــم يكــن الكيــان فــي بعــض الحــاالت، األم النهائــي لمجموعــة الشــركات . 1
للمجموعــة  النهائيــة  للشــركة األم  البديــل  الكيــان  أو  الجنســيات  متعــددة 

ملَزًمــا بتقديــم تقريــر كل دولــة فــي دولــة إقامتــه الضريبيــة.

إذا كان الكيــان األم النهائــي لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات أو . 2
الكيــان البديــل للشــركة األم النهائيــة للمجموعــة مقيًمــا ألغــراض الضريبــة 
فــي دولــة تكــون طرًفــا فــي اتفاقيــة دوليــة ســارية عنــد حلــول موعــد تقديــم 
ــة  ــة الســنة الضريبي ــا عشــر شــهًرا مــن نهاي ــاوز اثن ــي ال تتج ــر )المــدة الت التقري
لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات(، وال تكــون طرًفــا فــي اتفاقيــة 
ســلطة مختصــة مؤهلــة تكــون المملكــة طرًفــا فيهــا ســارية عنــد حلــول ذات 

الموعــد37.

إذا كان الكيــان األم النهائــي لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات أو . 3
الكيــان البديــل للشــركة األم النهائيــة للمجموعــة مقيــم ألغــراض الضريبــة فــي 
دولــة تكــون طرفــًا فــي اتفاقيــة ســلطة مختصــة مؤهلــة ســارية مــع المملكــة 
وال تقــوم بتطبيــق التبــادل التلقائــي للمعلومــات أو كان التطبيــق معلــق 
فيهــا، أو فــي حــال إهمالهــا المســتمر بتقديــم التقريــر الخــاص لــكل دولــة إلــى 
المملكــة تلقائيــًا فيمــا يخــص مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات والتــي 

لديهــا كيــان تابــع لهــا فــي المملكــة.

أنواع
الحاالت

)36( المادة 18)ب(، تعليمات تسعير المعامالت
)37( المادة 18)ب(، تعليمات تسعير المعامالت
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2.4.5. إرشادات حول التقرير الخاص بكل دولة:

يتضمــن الملحــق 10 مــن هــذه األدلــة عينــة مــن ثــاث جــداول والتــي تمثــل جــزء مــن نمــوذج التقريــر الخــاص بــكل 
ــة كمــا هــو  ــكل دول ــر الخــاص ب ــم التقري ــا بتقدي ــة الســعودية ملزًم ــة. إذا كان المكلــف فــي المملكــة العربي دول
موضــح أعــاه، فيجــب تعبئــة نمــوذج التقريــر بالبيانــات المطلوبــة مــن مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات. 
وتتضمــن األقســام أدنــاه بعــض اإلرشــادات اإلضافيــة المتعلقــة بالتقريــر )باإلضافــة إلــى التفاصيــل المذكــورة فــي 

الملحــق 10(.
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يقــوم التقريــر بتغطيــة الســنة الضريبيــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات. 
ــة.  ــه التنفيذي ــة الدخــل والئحت ــاء علــى أحــكام نظــام ضريب ــة بن وتحــدد الســنة الضريبي
ويجــب أن يتــم تضميــن البيانــات الخاصــة بالتقريــر بشــكل متناســق، بحيــث تكــون 

معلومــات المشــمولة فــي التقريــر الخــاص بــكل دولــة تخــص أحــد مــن: 
الســنة الضريبيــة للكيانــات التابعــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات ذات 	 

الصلــة التــي تنتهــي فــي نفــس تاريــخ انتهــاء الســنة الضريبيــة للكيــان المبلــغ أو 
تنتهــي خــال فتــرة االثنــا عشــر )12( شــهرًا الســابقة لهــذا التاريــخ.

ذات 	  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  لمجموعــة  التابعــة  الكيانــات  معلومــات 
الصلــة المبلــغ عنهــا للســنة الضريبيــة للكيــان المبلــغ.

المدة 
المغطاة

توضيح

يجــب علــى الكيــان المبلــغ اســتخدام نفــس مصــادر البيانــات بشــكل متناســق من ســنة 
إلــى أخــرى عنــد إعــداد التقريــر الخــاص بــكل دولــة. تتمثــل مصــادر البيانــات بمــا يلــي:

مجموعة التقارير الخاصة بالمجموعة.	 
المعــدة 	  المجموعــة  كيانــات  مــن  بــكل  الخاصــة  المنفصلــة  الماليــة  القوائــم 

نظاميــة. ألغــراض 
القوائم المالية المعدة ألغراض نظامية.	 
الحسابات االدارية الداخلية.	 

الضريبيــة  اإليــرادات واألربــاح والتقاريــر  عــن  اإلقــرار  يتــم  أن  الضــروروة  ليــس مــن 
للمجموعــة فــي نمــوذج التقريــر   لــكل دولة بشــكل مماثــل للقوائم الماليــة الموحدة. 
عــاوة علــى ذلــك، فــي حالــة اســتخدام القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل كيــان تابــع 
للمجموعــة والتــي تعــد ألغــراض نظاميــة كأســاس إلعــداد التقريــر لــكل دولــة، يجــب 
أن يتــم تحويــل العمــات إلــى العملــة األساســية المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة 
بمتوســط ســعر الصــرف للعمــات للســنة الممثلــة فــي التقريــر، و يجــب تضميــن هــذا 
المتوســط لســعر الصــرف المســتخدم فــي القســم المحــدد للمعلومــات اإلضافيــة 

فــي نمــوذج التقريــر.
يتوجــب علــى الكيــان المبلــغ تضميــن وصــف موجــز لمصــادر البيانــات المســتند إليهــا 
ألغــراض إعــداد التقريــر لــكل دولــة في في القســم المحــدد للمعلومــات اإلضافية في 
نمــوذج التقريــر. وفــي حــال اســتخدام مصــادر للبيانــات تختلــف عــن تلــك المســتخدمة 
ســابقًا إلعــداد التقريــر، فيجــب أن يوضــح الكيــان المبلــغ األســباب التــي دعــت لذلــك 

وتأثيــره علــى محتــوى التقريــر لــكل دولــة.

مصدر 
البيانات

يجــب أن يحتــوي التقريــر لــكل دولــة البيانــات المتعلقــة بالمنشــآت الدائمــة للكيانــات 
التابعــة لمجموعــة الكيانــات متعــددة الجنســيات فــي التقريــر لــكل دولــة. وعليــه، 
يجــب إدراج الدولــة التــي نشــأت فيهــا المنشــأة الدائمــة باإلضافــة إلــى دولــة اإلقامــة 
الضريبيــة للكيــان التابــع للمجموعــة الــذي أنشــأت لــه المنشــأة الدائمــة تلــك. يجــب 
ــة  ــات المالي ــن البيان ــة للمنشــأة الدائمــة بشــكل منفصــل ع ــات المالي ــن البيان تضمي

للشــخص الــذي تتبعــه المنشــاة الدائمــة. 

معالجة 
المنشآت 

الدائمة ضمن 
التقرير
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الجدول 1:
تنسيب الدخل واألنشطة حسب الدولة

إرشادات
عملية

فــي الخانــة )1( يتــم ادراج اســم مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات والســنة الضريبيــة للمجموعــة والتــي يمثلهــا . 1
التقريــر، والعملــة األساســية للمجموعــة.

يجــب أن تتضمــن الخانــة )2( دولــة اإلقامــة الضريبيــة للكيانــات التابعــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات. ويتــم . 2
تحديــد دولــة اإلقامــة كمــا يلــي:

ــًا ألحــكام 	  ــع مقيمــًا وفق ــان التاب ــد مــا إذا كان الكي ــم تحدي ــة ســارية مــع المملكــة، يت ــة ضريبي ــال وجــود اتفاقي فــي ح
االتفاقيــة.

ادارتــه 	  مركــز  فيهــا  يقــع  التــي   الدولــة  فــي  مقيمــًا  التابــع  وفي حال عدم وجود اتفاقية ضريبية، يكون الكيان  
الفعليــة38.

ويجب أن يتم ادراج الكيانات التابعة التي ال تعتبر مقيمة في أي دولة بشكل منفصل.
 يتم إدراج إيرادات الكيان المبلغ في الخانات )3( كالتالي:. 3

 تدرج اإليرادات من المعامات المستقلة في الخانة )3()أ(. 	 
 تدرج اإليرادات من المعامات بين األشخاص المرتبطين في في الخانة )3()ب(. 	 
 يدرج اجمالي الخانتين السابقتين في الخانة )3()ج(. 	 

تتضمــن االيــرادات كل مــن إيــرادات المبيعــات مــن المخــزون والممتلــكات، واإليــراد مــن الخدمــات المقدمــة، واألتــاوات . 4
ــرادات الدفعــات المســتلمة مــن كيانــات تابعــة للمجموعــة  والفوائــد والهوامــش وأيــة مبالــغ أخــرى. وال تتضمــن االي

التــي تعتبــر علــى انهــا توزيعــات اربــاح وفقــًا لقوانيــن وأنظمــة الدولــة التــي يقيــم فيهــا المــوزع لألربــاح. 
فــي الخانــة 4 يتــم إدراج الربــح أو الخســارة قبــل ضريبــة الدخــل لجميــع الكيانــات التابعــة للمجموعــة. يتضمــن الربــح أو . 5

الخســارة قبــل ضريبــة الدخــل جميــع أنــواع الدخــل والمصروفــات )بمــا فــي ذلــك الدخــل غيــر العــادي(.
تتضمــن الخانــة 5 بيانــات القيمــة االجماليــة لضريبــة الدخــل المســددة فعليــًا خــال الســنة التــي يشــملها التقريــر، ويشــمل . 6

ذلــك ضرائــب الدخــل )بمــا فيهــا االســتقطاع( المدفوعــة نقــدًا مــن قبــل الكيــان التابــع للمجموعــة، وضريبــة االســتقطاع 
المســددة مــن أي شــخص فــي أي دولــة والتــي تفــرض علــى دفعــات مســددة لكيــان تابــع للمجموعــة.

فعلــى ســبيل المثــال، تــم اســتقطاع الضريبــة مــن قبــل شــخص مســتقل عــن دفعــة مســددة إلــى كيــان تابــع لمجموعــة . 7
ضريبيــة يقيــم فــي المملكــة. يتــم احتســاب قيمــة هــذه هــذه الضريبــة التــي تــم فرضهــا فــي دولــة أجنبيــة مــن ضمــن 

الضرائــب المســددة مــن الكيــان التابــع المقيــم فــي المملكــة ألغــراض التقريــر لــكل دولــة.
تتضمــن الخانــة 6 اجمالــي الضريبــة المســتحقة علــى االربــاح الخاضعــة للضريبــة أو الخســائر لســنة االبــاغ. يجــب أن يتــم . 8

االقــرار عــن الضريبــة المســتحقة الســنة الضريبيــة المغطــاة فــي التقريــر فقــط، وال يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة أو 
أيــة التزامــات ضريبيــة غيــر مؤكــدة.

)38(  عــادة يكــون مركــز اإلدارة الفعليــة هــو المــكان الــذي تتخــذ فيــه أهــم القــرارات التجاريــة واإلداريــة الالزمــة لســير أعمــال الشــخص. وقــد يكــون 
مركــز اإلدارة الفعليــة هــو المــكان الــذي يتــم فيهــا اتخــاذ القــرارات مــن قبــل اإلدارة العليــا كمجلــس اإلدارة أو المــكان الــذي يحــدد فيــه توجــه االعمــال 
التــي بشــكل عــام. ويصعــب أن يحــدد تعريــف واحــد لهــذا المبــدأ يكــون تطبيقــه علــى جميــع الحــاالت، حيــث يجــب النظــر إلــى كافــة الظــروف والوقائــع 
الخاصــة بــكل شــخص علــى حــدة لتحديــد مركــز ادارتــه الفعليــة. ومــن الممكــن أن يكــون للشــخص أكثــر مــن مركــز لــإدارة ومــع ذلــك ال يمكــن أن يكــون 

لــه أكثــر مــن مركــز واحــد لــإدارة الفعليــة.
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تتضمــن الخانــة 7 مجمــوع رأس المــال المعلــن مــن قبــل الكيانــات التابعــة للمجموعــة. فــي حالــة المنشــأة الدائمــة، يتــم . 9
االقــرار عــن رأس المــال المعلــن مــن خــال الشــخص الــذي لديــه المنشــأة الدائمــة، إال إذا كان هنالــك متطلبــات نظاميــة 

فيمــا يخــص رأس المــال فــي الدولــة التــي نشــأت فيهــا المنشــأة الدائمــة.
تتضمــن الخانــة 8 االربــاح المتراكمــة لجميــع الكيانــات التابعــة كمــا فــي نهايــة الســنة الضريبيــة المغطــاة فــي التقريــر. . 10

فيمــا يخــص المنشــآت الدائمــة، يتــم االقــرار عــن االربــاح المتراكمــة مــن خــال الشــخص الــذي لديــه منشــأة دائمــة.
تتضمــن الخانــة 9 عــدد الموظفيــن بــدوام كامــل ومــا يشــابهه. ويتــم االقــرار عــن عــدد الموظفيــن كمــا هــو فــي نهايــة . 11

الســنة الضريبيــة المغطــاة فــي التقريــر أو بنــاًء علــى متوســط عــدد الموظفيــن خــال الســنة الضريبيــة أو أيــة معيــار آخــر 
شــريطة اســتخدام ذات المعيــار بشــكل متناســق علــى جميــع الكيانــات التابعــة للمجموعــة وعلــى مــدار الســنوات. فــي 
حــاالت معينــة قــد يكــون مــن المناســب أن يتــم اإلقــرار باألشــخاص الذيــن يشــاركون فــي النشــاط االعتيــادي للكيــان 
التابــع للمجموعــة بصفتهــم متعاقديــن مســتقلين مــن ضمــن عــدد الموظفيــن للكيــان التابــع. ومــن الممكــن تقديــر عــدد 

الموظفيــن، بشــرط أال يــؤدي ذلــك إلــى تغيــرات جوهريــة علــى نســبة التوظيــف فــي الــدول مــن قبــل المجموعــة.
تتضمــن الخانــة 10 مجمــوع األصــول الملموســة. يجــب تضميــن القيــم الدفتريــة الصافيــة لألصــول الملموســة عــن كل . 12

كيــان تابــع للمجموعــة. وبالنســبة للمنشــآت الدائمــة، يجــب أن يتــم اإلقــرار عــن أصولهــا مــن خــال االشــارة إلــى الدولــة 
التــي تقــع فيهــا. وال تشــمل األصــول الملموســةالنقد ومــا يعــادل النقــد و األصــول الماليــة.
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الجدول 2:
قائمة الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات 

المؤِسسة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات موزعة حسب 
الدولة إرشادات

عملية

يجــب اإلقــرار عــن كل كيــان تابــع لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات ويتــم ادراج كل منهــا حســب دولــة اقامــة . 1
كل كيــان تابــع ألغــراض الضريبــة ويوضــح االســم القانونــي للكيــان التابــع )مــع توضيــح أي أســماء أخــرى قــد تســتخدم 
كاألســماء التجاريــة(. وتتضمــن المعلومــات أيضــًا رقــم التعريــف الضريبــي والعنــوان للكيــان التابــع –ان وجــد-. ويجــب أن 
يتــم ادراج المنشــآت الدائمــة حســب الــدول التــي تقــع فيهــا مــع توضيــح أنهــا منشــأة دائمــة والكيــان التابــع التــي تكــون 

منشــأة دائمــة لــه. 

فــي حــال كانــت دولــة تأســيس أو انشــاء الكيــان التابــع تختلــف عــن دولــة اقامتهــا الضريبيــة، فيجــب إدراج تلــك الدولــة . 2
أيضــًا.

ــع مــا . 3 ــار جمي ــة مــن خــال اختي ــة اقامتهــا الضريبي ــات التابعــة فــي دول ــد طبيعــة األنشــطة الرئيســية للكيان يجــب تحدي
ــة: ــارات التالي ــق عليهــا مــن الخي ينطب

الخدمات المالية داخل المجموعة متعددة الجنسيات.	 
الخدمات المالية الخاضعة للرقابة.	 
التأمين.	 
تملك األسهم وما يشابهها من أداة حقوق ملكية.	 
غير مشغلة.	 
أخرى )مع تحديدها في الجزء المخصص لذلك(.	 

البحث والتطوير.	 
تملك وإدارة الملكية الفكرية.	 
المشتريات.	 
التصنيع واإلنتاج.	 
المبيعات والتسويق والتوزيع.	 
الخدمات اإلدارية أو الدعم.	 
تقديم الخدمات ألشخاص مستقلين.	 

الجدول 3:
معلومات إضافية

إرشادات
عملية

باإلضافــة إلــى المعلومــات الــواردة اعــاه، فــي حــال كان لــدى الكيــان التابــع للمجموعــة أنشــطة رئيســية اخــرى فإنــه . 1
يجــب تقديــم معلومــات إضافيــة فــي الجــدول رقــم )3(. 

يجوز تضمين أية معلومات أخرى تعتبر ذات أهمية حسب تقدير الكيان المبلغ.. 2
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إشعار التقرير الخاص بكل دولة  .5.5

علــى كل مكلــف والــذي يعتبــر كيــان تابــع لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات تقديــم االشــعار الخــاص بتقريــر 
كل الدولــة إلــى الهيئــة خــال مــدة ال تتجــاوز 120 يومــا مــن تاريــخ انتهــاء ســنته الضريبيــة. يجــب أن يتضمــن 
ــة  ــف ودول ــي يتبعهــا المكل ــغ للمجموعــة متعــددة الجنســيات الت ــان المبل ــة الكي اإلشــعار معلومــات حــول هوي
اقامتــه ألغــراض الضريبــة والدولــة التــي يتــم تقديــم التقريــر لــكل دولــة فيهــا مــن قبــل هــذا الكيــان. ويجــب أن 
يتــم تحديــد الصفــة التــي يقــوم الكيــان المبلــغ بتقديــم التقريــر بهــا )أي مــا إذا كان الكيــان األم النهائيــة أو الكيــان 

البديــل للكيــان األم أو غيــر ذلــك مــع توضيــح ســبب كونــه الكيــان المبلــغ(. 

وفــي حــال كان المكلــف هــو الكيــان المبلــغ للمجموعــة، يجــب أن يقــوم بذكــر ذلــك فــي االشــعار وتوضيــح الصفــة 
التــي يقــوم بتقديــم التقريــر بهــا كمــا ذكــر أعــاه. وفــي حــال تعــدد المكلفيــن التابعيــن لــذات مجموعــة الشــركات 
متعــددة الجنســيات الذيــن يكونــوا ملزميــن بتقديــم التقريــر لــكل دولــة عــن المجموعــة بموجــب الفقــرة )ب( مــن 
المــادة 18 مــن التعليمــات، يجــب أن يوضــح األشــعار هويــة المكلــف المعيــن لتقديــم التقريــر وفقــًا للفقــرة )ج( مــن 

المــادة 18 مــن التعليمــات وهويــة المكلفيــن الذيــن يشــملهم التقريــر ويقــدم نيابــة عنهــم.

نموذج تسعير المعامالت  .6.5

تكــون نمــاذج تســعير المعامــات والمتضمنــة نمــوذج اإلفصــاح عــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن 
وإشــعار التقريــر لــكل دولــة جــزًء مــن اإلقــرار الضريبــي والزكــوي. وقــد قامــت الهيئــة بتوفيــر النمــاذج علــى موقعهــا 
ــة  ــم مخاطــر تســعير المعامــات. وللهيئ ــام لتقيي ــة للقي ــل الهيئ ــي. يســتخدم نمــوذج اإلفصــاح مــن قب االلكترون

الحــق فــي طلــب معلومــات إضافيــة مــن المكلــف فيمــا يخــص تســعير المعامــات. 

يتم مناقشة النماذج بشكل تفصيلي أدناه. ويتضمن الملحق )11( دليل المستخدم لمزيد من التوضيح.
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1.6.5. القسم 1 - نموذج اإلفصاح عن المعامالت بين األشخاص المرتبطين39

يتعلــق القســم 1 مــن نمــوذج اإلفصــاح بالمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن الخاصــة بالمكلــف. فــي حــال كان 
للمكلــف مثــل هــذه المعامات،يجــب أن يذكــر تفاصيــل كل معاملتــه بيــن األشــخاص المرتبطيــن بشــكل منفصــل 
)التفاصيــل أدنــاه(. بشــكل عــام، باســتثناء الحــاالت التــي يكــون فيهــا الخاضــع لجبايــة الــزكاة ملــزم بتقديــم التقريــر 
الخــاص لــكل دولــة، ال تنطبــق تعليمــات تســعير المعامــات علــى األشــخاص الذيــن يخضعــون للــزكاة فقــط فــي 
المملكــة وال يخضعــون لضريبــة الدخــل فيها.وبالتالــي بإمكانهــم اإلجابــة بـــ “ال” علــى الســؤال األول وهــو مــا إذا 

كان للشــخص المقــر معامــات بيــن أشــخاص مرتبطيــن خــال الســنة الضريبيــة الممثلــة فــي اإلقــرار.

مالحظــة هامــة: تعتبــر الشــركات المختلطــة علــى انهــا شــخص خاضــع لضريبــة الدخــل فــي المملكــة بمجملهــا 
ألغــراض تســعير المعامــالت.

 أ. في القسم الفرعي )أ( يجب على المكلف أن يقوم بما يلي: 

ــر الملموســة، . 1 ــار نــوع المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــن أحــد الخيــارات المتاحــة )الملموســة، غي اختي
خدمــات، ماليــة( .

المعاملــة الملموســة: هــي المعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن التــي تتعلــق بنقــل الســلع أو البضائــع أو األصول 	 
الملموســة أو أي ممتلكات ملموســة.

المعاملــة غيــر الملموســة: هــي المعاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن التــي تتعلــق بمنــح حقــوق قانونيــة علــى 	 
ممتلــكات غيــر ملموســة )مثــل التراخيــص وحقــوق االســتخدام وحقــوق االنتفــاع( أو نقلهــا أو منــح حــق 

التصــرف بهــا.
المعاملة ذات الطابع الخدمي: معاملة بين أشخاص مرتبطين تتعلق بتقديم خدمات. 	 
المعاملة المالية: معاملة بين أشخاص مرتبطين تندرج ضمن الفصل السابع من هذا الدليل اإلرشادي.	 

فــي حــال المعامــات التــي مــن الممكــن ان تنــدرج تحــت أكثــر مــن نــوع واحــد مــن األنــواع األربعــة المذكــورة، يجــب 
اختيــار النــوع الــذي يعتبــر أكثرهــم دقــة بالنظــر إلــى خصائــص المعاملــة فــي ضــوء األعمــال التــي قــام بهــا أطــراف 
ــًا بغــض النظــر عــن مســماها باإلضافــة إلــى أهــداف المعامــات أمــا فــي حــال كانــت المعاملــة  المعاملــة فعلي
مختلطــة وال يمكــن تجزئتهــا، يكــون مــن المناســب تصنيــف المعاملــة حســب غرضهــا الرئيســي مــع توضيــح األجــزاء 

العرضيــة أو التبعيــة للمعاملــة.
وصف طبيعة المعاملة بين األشخاص المرتبطين )مثل بيع السلع أو منح ترخيص الستخدام اسم تجاري(.. 2

)39(  يجــب إدخــال أي معلومــات مطلوبــة فــي تعليمــات تســعير المعامــالت التــي ال يتوفــر لهــا حقــل فــي حقــول النمــوذج ضمــن الخانــات 
االضافيــة. ال تســتثني القيــود التقنيــة المكلفيــن مــن االلتــزام بتقديــم جميــع المعلومــات المطلوبــة وفًقــا لالعليمــات فــي الوقــت المناســب. إذا 
لــم يتمكــن المكلفــون مــن بتوفيــر جميــع المعلومــات الضروريــة بشــكل كامــل فــي نمــوذج االفصــاح، فإنــه يجــب تقديــم العملومــات لهيئــة بأيــة 

طريقــة أخــرى. توصــي الهيئــة بــأن يتــم ذلــك مــن خــالل مرفــق واحــد للنمــوذج.
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)40( المادة 14)أ()1(، تعليمات تسعير المعامالت
)41( المادة 14)أ(، تعليمات تسعير المعامالت

)42( المادة 14)أ()6(، تعليمات تسعير المعامالت
)43( المادة 14)أ()3(، تعليمات تسعير المعامالت
)44( المادة 14)أ()5(، تعليمات تسعير المعامالت

ف آخــر . 3 إضافــة االســم القانونــي لألشــخاص المرتبطيــن المشــاركين فــي المعاملــة المحــددة )وأي اســم معــرِّ
ان وجــد( والرقــم الضريبــي والعنــوان لألشــخاص المرتبطيــن.

تحديد دولة إقامة األشخاص المرتبطين لألغراض الضريبية، وان اختلفت، دولة التأسيس40.. 4
االيرادات و/أو المصاريف المتعلقة بالمعاملة، كما يلي:. 5

للمعامــات المتعلقــة بالممتلــكات الملموســة: تعنــي قيمــة الســلع محــل المعاملــة )عــادة مــا تكــون القيمــة 	 
ــة إذا توافــق  هــي الســعر المحــدد بيــن األطــراف والــذي مــن المفتــرض أن يعكــس القيمــة الســوقية العادل

الســعر مــع مبــدأ الســعر المحايــد(.
المعامات المتعلقة بالممتلكات غير الملموسة: قيمة استخدام أو نقل األصول غير الملموسة.	 
المعاملة ذات الطابع الخدمي: سعر الخدمات المقدمة أو المقابل المالي عنها.	 
المعامات المالية: مصاريف الفوائد أو الهوامش )وليس قيمة التمويل(.	 

اختيار طريقة تسعير المعامات المطبقة )مثل طريقة السعر المستقل المقارن( من القائمة.. 6
إضافــة رقــم التعريــف الضريبــي والعنــوان المســجل للشــخص المرتبــط، وأيــة أســماء معرفــة وأماكــن تأســيس . 7

فــي حــال اختافهــا عــن دولــة الضريبــة41.
وصــف لطبيعــة األعمــال أو األنشــطة التجاريــة الخاصــة باألشــخاص المرتبطيــن المشــاركين بالمعامــات بيــن . 8

األشــخاص المرتبطيــن المفصــح عنهــا42.
ــة، وان . 9 ــة إقامتهــم لألغــراض الضريبي ــن ودول ــن المذكوري ــي لألشــخاص المرتبطي ــك القانون معلومــات المال

اختلفــت، دولــة التأســيس. باالضافــة إلــى نســبة الملكيــة. إذا لــم يكــن المالــك المســتفيد هــو المالــك 
القانونــي، فإنــه يجــب إضافــة نفــس التفاصيــل للمالــك المســتفيد43.

وصــف لنــوع/ طبيعــة العاقــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن المشــاركين فــي المعامــات بيــن األشــخاص . 10
عنهــا44. المفصــح  المرتبطيــن 

إذا كان لــدى المكلــف أكثــر مــن معاملــة واحــدة مــع أشــخاص مرتبطيــن، يمكــن إضافــة خانــات إضافيــة مــن خــال 
الرمــز “+” أو حذفــه مــن خــال الرمــز “x”. وإذا كان لــدى المكلــف أكثــر مــن معاملــة واحــدة مــع نفــس الشــخص 
المرتبــط )مثــل معاملــة لبيــع الســلع ومعاملــة لتقديــم الخدمــات(، يجــب ذكــر كا منهــا علــى حــدة وإضافــة 

المعلومــات الــواردة أعــاه المتعلقــة بــكل منهــا.



93

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

 ب. القسم الفرعي )ب(: 
يجــب علــى المكلــف اإلفصــاح عمــا إذا قــام المكلــف أو مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات التــي يتبعهــا . 1

بإعــادة هيكلــة أعمالهــم. تعنــي إعــادة هيكلــة األعمــال إعــادة تنظيــم العاقــات التجاريــة أو الماليــة بيــن 
األشــخاص المرتبطيــن )ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي(، بمــا فــي ذلــك إنهــاء أو إعــادة التفــاوض 
حــول االتفاقيــات القائمــة. يتــم طــرح المزيــد مــن المعلومــات حــول إعــادة الهيكلــة فــي الفصــل التاســع )9( 

مــن هــذا الدليــل.

ج. القسم الفرعي )ج(: 
يجــب علــى المكلــف تقديــم معلومــات ماليــة عــن إجمالــي اإليــرادات وإجمالــي النفقــات وصافــي الربــح/ . 1

الخســارة كمــا هــو مقــدم فــي اإلقــرار الضريبــي لســنة اإلقــرار الحاليــة30. 

د. القسم الفرعي )د(: 
يجــب علــى المكلفيــن اإلفصــاح عمــا إذا كان يحتفــظ بوثائــق تســعير المعامــات وفقــًا لتعليمــات تســعير . 1

المعامــات مــن خــال اختيــار االجابــة المناســبة. 
ــان إضافيــة وهمــا “الملــف المحلــي” و”الملــف الرئيســي”. ويجــب 	  ــة “نعــم”، فســتظهر خانت إذا كانــت االجاب

اختيــار مــا تــم االحتفــاظ بــه منهمــا وفقــًا لتعليمــات تســعير المعامــات. 
إذا كانت اإلجابة “ال” فإنه ال توجد خطوات إضافية في هذه القسم.	 
إذا كانــت اإلجابــة “ال ينطبــق”، فإنــه ال توجــد خطــوات إضافيــة فــي هــذه القســم. وتعتبــر هــذه اإلجابــة 	 

مناســبة للمكلفيــن الذيــن ال يتوجــب عليهــم االحتفــاظ بالملــف الرئيســي والملــف المحلــي وفقــًا للتعليمــات 
وكمــا هــو موضــح فــي هــذا الدليــل االرشــادي.

هـ. القسم الفرعي )هـ(: 
ــن . 1 ــر نقــدي بي ــل غي ــل أو بمقاب ــدون مقاب ــف قــد شــارك فــي معامــات ب  يتضمــن ســؤال عمــا إذا كان المكل

أشــخاص مرتبطيــن45.
إذا كانــت االجابــة “نعــم”، يجــب علــى المكلــف ذكــر تفاصيــل المعاملــة وأســماء األشــخاص المرتبطيــن 	 

المشــاركين فيهــا )بمــا فــي ذلــك الرقــم الضريبــي والعنــوان( واختيــار دولــة اقاماتهــم الضريبيــة. ويجــب إنشــاء 
ــن.  ــة بيــن أشــخاص مرتبطي ــة مجاني ــر مــن معامل ــاك أكث ــا الرمــز “+” إذا كان هن ــة باختي ــات إضافي خان

إذا كانت اإلجابة “ال” فليس هناك خطوات إضافية.	 

و. القسم الفرعي )و(:  
يجــب إضافــة تفاصيــل مســاهمي المكلــف أو أو ماكــه أو الشــركاء فيــه فــي القســم الفرعــي )و( والتــي . 1

ــة. وإذا  ــوان( ونســبة المســاهمة أو الملكي ــي والعن ــك الرقــم الضريب تتضمــن اســم المســاهم )بمــا فــي ذل
ــك نســبة ٪5 مــن  ــة عــن أي مســاهم يمتل ــم معلومــات منفصل ــت شــركة مســاهمة عامــة، يجــب تقدي كان
ــة العامــة”. ــة ضمــن “الملكي ــدرج ضمــن هــذه الفئ ــي ال تن ــر. ويجــب جمــع األســهم األخــرى الت األســهم أو أكث

)45( المادة14)أ()9(، تعليمات تسعير المعامالت
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2.6.5. القسم 2 - إشعار التقرير الخاص بكل دولة:

يتعلــق هــذا القســم مــن النمــوذج الــذي يعتبــر جــزًءا مــن اإلقــرار الضريبــي أو الزكــوي باشــعار التقريــر لــكل دولــة. 
ويجــب علــى المكلــف تحديــد مــا إذا كان تابــع لمجموعــة شــركات متعــددة الجنســيات تتجــاوز إيراداتهــا المجمعــة 

الحــد النظامــي لتقديــم تقريــر كل دولــة؟ ويجــب اإلجابــة بـ”نعــم”اذا تــم تجــاوز الحــد النظامــي.
 	 )UPE( ــان األم النهائــي للمجموعــة  فــي األقســام الفرعيــة )أ( إلــى )د(، يجــب إضافــة االســم القانونــي للكي

ــه، أيهمــا ينطبــق ألغــراض  ــة ل ــة الســنة الضريبي ــه )أو نهاي ــة ل ــة الســنة المالي ورقــم تعريفهــا الضريبــي ونهاي
تحديــد تاريــخ تســليم التقريــر(.

فــي األقســام الفرعيــة )هـــ( إلــى )ح(، يجــب إضافــة االســم القانونــي للكيــان المبلــغ ورقــم التعريــف الضريبــي 	 
)TIN( ونهايــة الســنة الماليــة )أو نهايــة الســنة الضريبيــة، أيهمــا ينطبــق ألغــراض تحديــد تاريــخ تســليم التقريــر( .

يجب على المكلف اختيار الضغط على زر المراجعة بعد تقديم كافة المعلومات الازمة.	 

مالحظــة: فــي حــال كان الكيــان المبلــغ مكلــف، يتــم تحديــد المــدة النظاميــة لتقديــم التقريــر الخــاص بــكل دولــة 
بنــاء علــى تاريــخ نهايــة الســنة الضريبيــة للمجموعــة46.

3.6.5. شهادة المحاسب القانوني:

إذا تــم تعبئــة القســم 1 )نمــوذج اإلفصــاح( والقســم 2 )نمــوذج االشــعار لتقريــر كل دولــة( بشــكل صحيــح، يجــب 
ــف  ــاع المكل ــي توضــح اتب ــي )شــهادة مدقــق الحســابات( والت ــف إرفــاق شــهادة المحاســب القانون ــى المكل عل

لسياســة تســعير المعامــات الخاصــة بالمجموعــة47.  
 

)46( المادة 14)ج(، تعليمات تسعير المعامالت
)47( فــي حــال تطبيــق المــادة 18)ج( مــن التعليمــات، يلتــزم المكلفــون بتقديــم االفصــاح للهيئــة بمــا يتعلــق بالمكلــف الممثــل للكيــان المبلــغ وأســماء 
المكلفيــن الــذي ســيتم تقديــم النمــوذج بالنيابــة عنهــم. ال يوجــد هنالــك نمــوذج لهــذا التبيلــغ حاليــًا، وبذلــك فإنــه يتــم التقديــم مــن قبــل المكلــف يدويــًا.



www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

95

التطبيق
.6



96

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

6. التطبيق

ــاًءا علــى  ــة بن ــن فــي الســجات المحاســبية /حســاباتهم التجاري ــن األشــخاص المرتبطي يجــب إدراج المعامــات بي
القواعــد المحاســبية المعمــول بهــا فــي المملكــة. وعليــه يتــم إدخــال المعامــات فــي أنظمــة المحاســبة الخاصــة 
باألشــخاص المرتبطيــن حيــث تســتخدم المعلومــات عنــد إعــداد ســجات معينــة مثــل المركــز المالــي وبيــان األربــاح 

والخســائر.

التطبيق بشكل عام   .1.6

تــدرج المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن فــي حســاباتهم التجاريــة بنــاًءا علــى القواعــد المحاســبية المعمــول 
بهــا فــي المملكــة. وعليــه يتــم إدخــال المعامــات فــي أنظمــة المحاســبة الخاصــة باألشــخاص المرتبطيــن حيــث 
تســتخدم المعلومــات عنــد إعــداد ســجات معينــة مثــل بيــان المركــز المالــي )الميزانيــة( وبيــان األربــاح والخســائر. 
ويتــم االحتفــاظ بالســجات لألغــراض المحاســبية، وقــد تعكــس البيانــات الماليــة مــدى توافــق أســعار المعامــات 

بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــع مبــدأ الســعر المحايــد وبالتالــي مــا إذا كان يلــزم اجــراء التعديــات عليهــا. 

ويجــب التأكــد مــن اســتيفاء المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــع مبــدأ الســعر المحايــد بشــكل دوري، 
ــة. وعــادة مــا تقــوم مجموعــة  ــدأ فــي الحســابات التجاري ــر المســتوفية للمب وذلــك لتجنــب إدراج المعامــات غي
الشــركات متعــددة الجنســيات بإعــداد الميزانيــات فــي بدايــة العــام المالــي لهــا، ويتــم تحديــد أســعار المعامــات 
بيــن األشــخاص المرتبطيــن وفقــًا لسياســة تســعير المعامــات الخاصــة بهــا. وتــرى الهيئــة انــه مــن الضــروري أن 

يتــم مراجعــة النتائــج التــي حققهــا المكلــف للتأكــد مــن توافقهــا مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

ويمكــن تطبيــق آليــة إلجــراء التعديــل بشــكل دوري لمعالجــة أيــة انحرافــات غيــر متوقعــة فــي الميزانيــة والنتائــج 
ــى  ــرة عل ــرى المؤث ــة أو الظــروف األخ ــة االقتصادي ــة بالبيئ ــات المتوقع ــر البيان ــد. قــد تتأث ــة للســعر المحاي الفعلي
النتائــج الماليــة التــي يحققهــا األشــخاص المرتبطيــن. ويتــم مــن خــال تطبيــق مثــل هــذه اآلليــة تســهيل مراقبــة 
حياديــة أســعار المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن وتقييمهــا واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة. وبذلــك، يتجنــب 
ــق  ــة توثي ــن للضريب ــى األشــخاص الخاضعي ــة الســنة. ويجــب عل ــرة فــي نهاي ــات كبي الشــخص ضــرورة اجــراء تعدي
الطريقــة المتبعــة لتنفيــذ آليــة التعديــل كجــزء مــن وثائــق تســعير المعامــات، بمــا فــي ذلــك الدراســة المرجعيــة 
واالتفاقيــات المبرمــة والوثائــق الداعمــة األخــرى. مــن المفضــل أن يتــم إجــراء هــذه التعديــات الدوريــة مــن 
قبــل المكلــف قبــل تقديــم اإلقــرار الضريبــي، حيــث يجــب إدراج جميــع المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن فــي 
نمــوذج تســعير المعامــات واإلقــرار الضريبــي علــى أســاس مبــدأ الســعر المحايــد. كمــا يجــب اإلفصــاح عــن جميــع 
المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن فــي نمــوذج اإلفصــاح واإلقــرار الضريبــي علــى أســاس مبــدأ الســعر المحايد.
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وبشــكل عــام يجــوز إجــراء تعديــات نهايــة الســنة قبــل إغــاق الحســابات التجاريــة للســنة المحــددة. وفــي الحــاالت 
التــي يتــم فيهــا إجــراء تعديــات نهائيــة كبيــرة متكبــدة مــن قبــل المكلــف فــي الربــع األخيــر مــن الســنة قيــد 
المراجعــة أو الشــهر األول مــن الســنة الجديــدة، يجــب ســداد المبالــغ المدفوعــة بشــكل صحيــح بواســطة المكلف.

ــد لغــرض  ــدأ الســعر المحاي ــي ال تتوافــق مــع مب ــن الت ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي ــف المعامل ويجــب إعــادة تصني
احتســاب الوعــاء الضريبــي للمكلــف بحيــث يضمــن ســداد المبالــغ الضريبيــة مســتحقة الســداد فــي المملكة بشــكل 
صحيــح. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، ويجــوز للهيئــة إجــراء التعديــات علــى المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن 

لضمــان موائمتهــا مــع مبــدأ الســعر المحايــد48.  

)48( المادة 12، تعليمات تسعير المعامالت والمادة 63 نظام ضريبة الدخل
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7. إرشادات خاصة بالمعامات المالية

تطبــق القواعــد األساســية علــى المعامــات الماليــة حيــث يجــب التحقــق من الشــروط وفًقــا لمبدأ الســعر المحايد. 
ونظــرًا إلــى الطبيعــة الخاصــة للمعامــات الماليــة، يتــم مناقشــة تطبيقــات تســعير المعامــات علــى المعامــات 

الماليــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا األشــخاص المرتبطــون واالعتبــارات العمليــة ذات العاقــة فــي هــذا الفصــل.

يتــم مناقشــة عــدد مــن المعامــات الماليــة التــي قــد تتــم بيــن األشــخاص المســتقلين ومــع ذلــك فــإن هنالــك 
العديــد مــن المعامــات الماليــة األخــرى التــي ال  يتــم التطــرق لهــا فــي هــذا الدليــل والتــي قــد تقــع أيًضــا ضمــن 

نطــاق هــذا الدليــل اإلرشــادي.

معامالت التمويل والقروض  .1.7

فيمــا يتعلــق بمعامــات التمويــل ومنــح القــروض بيــن األشــخاص المرتبطيــن، ينبغــي النظــر فــي جميــع شــروط 
المعامــات بمــا فــي ذلــك المخاطــر واألســعار. وفــي مقدمــة األمــر يجــب تحديــد المعاملــة بيــن األشــخاص 

ــل اإلرشــادي. ــن كمــا هــو موضــح فــي الفصــل 4 مــن هــذا الدلي المرتبطي

لتحديــد مــا إذا كانــت أســعار معامــات التمويــل واالقتــراض بيــن األشــخاص المرتبطيــن، ينبغــي تحليــل المعاملــة 
مــن منظــور كل مــن المقرض/الممــول المســتقل والمقتــرض المســتقل. بشــكل عــام، يهــدف الممــول المســتقل 
إلــى الحــد مــن المخاطــر المتحملــة فــي تقديــم القــرض، مــع األخــذ فــي االعتبــار أيًضــا وضــع الســوق وخيــارات قبــول 
المخاطــر. وهــذا يعنــي أن قــرار تقديــم القــرض مــن قبــل الممــول ســيعتمد علــى مــدى قــدرة المقتــرض علــى ســداد 
القــرض والفوائــد المفروضــة عليــه. وبالتالــي فــإن الجــدارة االئتمانيــة للمقتــرض هــي العامــل الحاســم فــي تحديــد 

مــا إذا كان المقــرض المســتقل مســتعدًا لمنــح القــرض.

غالبــًا مــا يتــم التعبيــر عــن الجــدارة االئتمانيــة مــن خــال التصنيفــات االئتمانيــة. يمكــن اســتخدام التصنيفــات 
االئتمانيــة كمــا توفرهــا وكاالت االئتمــان المســتقلة كنقطــة مرجعيــة لتحديــد الجــدارة االئتمانيــة للشــخص. تشــير 
التصنيفــات التــي تتــراوح مــن )AAA / Aaa( إلــى )BBB- / Baa3( بشــكل عــام إلــى جــدارة ائتمانيــة عاليــة وتعتبــر 
ــى دفــع  ــرض المســتقل عل ــة عــدم قــدرة المقت ــر احتمالي ــة من”الدرجــة االســتثمارية”، وتعتب بأنهــا جــدارة ائتماني

الفائــدة وســداد القــرض منخفضــة. 
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يمكــن اعتبــار المقترضيــن ذوي التصنيــف االئتمانــي الــذي يقــل عــن )BBB- / Baa3( بــأن جدارتهــم االئتمانيــة 
ــى بعــض  ــة إل ــات االئتماني ــة. تســتند هــذه التصنيف ــن تســديد القــرض مرتفع ــف ع ــة التخل منخفضــة وأن احتمالي

ــم. ــة التقيي ــد آلي ــع فــي تحدي ــى النهــج المتب ــة، باالعتمــاد عل المؤشــرات المالي

فــي بعــض الحــاالت الخاصــة، يكــون الممــول المســتقل مســتعدًا لمنــح قــروض لشــخص ذو تصنيــف ائتمانــي أقــل 
ــرض شــروط  ــه محفظــة قــروض متنوعــة أو إذا اســتوفى المقت ــذي لدي ــل الممــول المســتقل ال مــن )BBB(، مث
إضافيــة معينــة. ولذلــك، يجــب أن يقــوم الشــخص المرتبــط الــذي يقــدم القــرض إلــى شــخص مرتبــط ذو جــدارة 
ــك،  ــد. ومــع ذل ــه بموجــب شــروط الســعر المحاي ــم االتفــاق علي ــات أن شــروط القــرض ت ــة منخفضــة بإثب ائتماني
ينبغــي فحــص مثــل هــذه الحــاالت بعنايــة، حيــث أنــه عمليــًا يمكــن لألشــخاص ذوي التصنيــف االئتمانــي المنخفــض 

أن يحصلــوا علــى التمويــل مــن شــركات التمويــل والمصــارف.

أمــا بالنســبة للمقتــرض المســتقل، فعــادة مــا يســعى إلــى تمويــل أنشــطته التجاريــة بأقــل تكلفــة. ونتيجــة لذلــك، 
فــإن نســبة الديــون المســتحقة مــن حقــوق المســاهمين مؤشــر مهــم لنســبة التكلفــة الرأســمالية. وتكمــن أهمية 
المؤشــر ألغــراض تحديــد جــدوى تمويــل جــزء مــن األنشــطة التجاريــة مــن خــال القــروض الرأســمالية االمــر الــذي 
قــد ينتــج عنــه زيــادة العوائــد علــى رأس المــال المســتثمر )الممثــل فــي حقــوق المســاهمين( ويمكــن أن تكــون 
ــادة فــي  ــؤدي الزي ــى العكــس، قــد ت ــي. وعل ــاء الضريب ــة للخصــم مــن الوع ــد( مؤهل ــف القــروض )كالفوائ مصاري

تكاليــف زيــادة رأس المــال المقتــرض إلــى تخفيــض العائــد علــى رأس المــال المســتثمر.

وعلــى وجــه التحديــد يجــب التحــوط مــن حــاالت االقتــراض التــي يفقد بســببها الشــخص المقترض جدارتــه االئتمانية. 
ــه فــي ظــل  ــم االتفــاق علي ــات أن القــرض قــد ت ــن إثب ــى األشــخاص المرتبطي فــي ظــل هــذه الظــروف، يجــب عل

شــروط تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد. 

باإلضافــة إلــى التصنيــف االئتمانــي، يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار الحقائــق والظــروف األخــرى الخاصــة بعمليــة 
االقتــراض لتحديــد مــدى توافــق شــروط القــرض مــع مبــدأ الســعر المحايــد. علــى ســبيل المثــال، يتأثــر ســعر الفائــدة 
عموًمــا باألحــكام والشــروط التعاقديــة أو خيــارات الدفــع المســبق أو تخفيــض أوليــة الديــن أو العملــة، أو أســعار 
الفائــدة الثابتــة أو المتغيــرة... إلــخ. وكمــا هــو الحــال فيمــا يخــص جميــع المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن، 
يجــب تقييــم جميــع الشــروط فــي ضــوء مبــدأ الســعر المحايــد والشــروط واألحــكام للمعاملــة الماليــة التــي يتفــق 
عليهــا أشــخاص مســتقلين مماثليــن فــي معامــل مســتقلة مماثلــة )مثــل الشــخص المقتــرض مــع البنــوك(. قــد 
يكــون مــن المهــم األخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كان مــن األرجــح أن يتــم طلــب الضمانــات فــي حــاالت مماثلــة 

مســتقلة لمعالجــة المخاطــر المحتملــة فيمــا يتعلــق بالمعاملــة.

قــد يكــون مــن المناســب اجــراء تعديــل للمعامــات الماليــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن فــي ضــوء المخاطــر 
المتحملــة وفقــًا للوقائــع والظــروف الخاصــة بمعاملــة التمويــل. وعليــه، يجــب التحقــق ســنويًا عــن الحقائــق 
ــرض(  ــة للمقت ــدارة االئتماني ــم الج ــادة تقيي ــل إع ــن )مث ــن األشــخاص المرتبطي ــل بي والظــروف لمعامــات التموي

لضمــان اتبــاع نهــج متســق. 
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إذا لــم يكــن مــن الممكــن إجــراء تعديــل علــى شــروط وأســعار معاملــة التمويــل بيــن األشــخاص المرتبطيــن لتصبــح 
متماثلــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد، فقــد يــؤدي ذلــك فــي أســوأ الحــاالت إلــى عــدم األخــذ بالمعاملــة أو إعــادة 

تكييــف القــرض بشــكل كامــل أو جزئيــًا مــن قبــل الهيئــة ألغــراض تحديــد الوعــاء الضريبــي.

الضمانات  .2.7

الضمــان هــو اتفــاق قانونــي يلــزم بموجبــه الضامــن علــى تحمــل أو ســداد ديــن -جزئًيــا أو كلًيــا-  مســتحق نيابــة عــن 
المقتــرض، وذلــك فــي حــاالت معينــة كمــا هــو متفــق عليــه بيــن الضامــن والمقتــرض والممــول، والتــي عــادة مــا 

تكــون عنــد تخلــف المقتــرض مــن ســداد الدفعــات المســتحقة القــرض.

وقــد يكــون الضامــن شــخص مرتبــط بالمقتــرض. وفــي هــذه الحــاالت، يجــب التحقــق عمــا إذا كانت شــروط وأحكام 
الضمــان مشــابهة للشــروط واألحــكام التــي مــن المتوقــع أن يتفــق عليهــا أشــخاص مســتقلين. وعنــد تقييــم مثــل 
هــذه العمليــات الماليــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن عــن مــدى توافقهــا مــع مبــدأ الســعر المحايــد فإنــه يتــم 
مراجعتهــا مــن منظــور األشــخاص المرتبطيــن الضامنيــن ومنظــور الشــخص المرتبــط المقتــرض. عــاوة علــى ذلــك، 
يجــب تقييــم مــا إذا كان للشــخص المرتبــط الــذي قــام بإصــدار الضمــان لــه أي فوائد/منافــع مــن هــذا الضمــان بمــا 

يتوافــق مــع شــروط الســعر المحايــد ومــدى اســتعداده لتحمــل رســوم مقابــل ذلــك.

ــز قــدرة الشــخص فــي الحصــول علــى القــروض أو تخفيــض الهامــش أو  ــات لتعزي ــح الضمان بشــكل عــام، يتــم من
الفوائــد عــن مــن خــال رفــع الجــدارة االئتمانيــة للشــخص المعنــي، حيــث أنــه غالبــًا مــا يتم االســتفادة مــن التصنيف 
االئتمانــي للضامــن مــن قبــل المقتــرض. ويعتبــر أن فــي ذلــك مصلحــة للمقتــرض حيــث قــد يؤدي ذلك إلــى حصوله 
علــى قــروض ذات شــروط وأحــكام أفضــل ممــا كان ســيحصل عليــه دون الضامــن )علــى ســبيل المثــال ســعر فائــدة 

أقــل(. ولذلــك يجــب تقييــم مــدى توافــق الضمانــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــع مبــدأ الســعر المحايــد.

ــة فــي الحصــول علــى قــرض، قــد يحصــل الشــخص العضــو فــي مجموعــة الشــركات  عندمــا يكــون للشــخص رغب
متعــددة الجنســيات علــى ضمــان صريــح مــن شــخص مرتبــط بــه أو يكــون مضمــون ضمنيــًا بســبب كونــه عضــوًا فــي 
المجموعــة. فــي حــال كان الضمــان الممنــوح لــه مــن شــخص مرتبــط ضمــان ضمنــي، فيجــب التحقــق عمــا إذا كان 
بإمــكان هــذا الشــخص المقتــرض قــادرًا للحصــول علــى قــروض ذات شــروط وأحــكام أفضــل مــن تلــك التــي يكــون 
ــر المبلــغ  الشــخص المســتقل القابــل للمقارنــة )مماثــل( قــادًرا علــى الحصــول عليهــا. وفــي هــذه الحالــة، ال يعتب
المحــدد فــي هــذا اإلطــار علــى أنــه خدمــة يجــب فــرض رســوم عليهــا. أمــا إذا تــم الحصــول علــى قــروض بشــروط 
أفضــل بســبب ضمــان صريــح مقدمــا مــن األشــخاص المرتبطــون )والــذي يكــون الشــخص المســتقل مســتعًدا 
لســداد مقابــل مالــي للحصــول علــى ضمــان بشــروط مماثلــة(، فســيتم اعتبــار تقديــم الضمــان خدمــة يجــب فــرض 

مقابــل مالــي عليهــا وفًقــا لمبــدأ الســعر المحايــد.
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3.7. إدارة األموال واستخدامها بشكل مثالي وتجميع األموال

قــد تكــون مــن مهــام اإلدارات الداخليــة المختلفــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات إدارة األمــوال 
وتحســين التدفقــات الماليــة نيابــة عــن األشــخاص المرتبطيــن. تقــوم هــذه اإلدارات بــإدارة ســيولة كيانــات 
مجموعــة الشــركات المتعــددة الجنســيات بفعاليــة ويضمــن أن يتــم اســتخدام المــوارد الماليــة فــي المجموعــة 
بالشــكل األفضــل واألمثــل. ومــن أحــد الطــرق التــي يمكــن تطبيقهــا لتحقيــق ذلــك هــو  إنشــاء نظــام لتجميــع 
األمــوال. وحيــث أن أنظمــة تجميــع األمــوال معقــدة بطبيعتهــا فبالتالــي فــي أغلــب الحــاالت ال يتــم تطبيقهــا اال 

ــد تســعير المعامــات.  ــى هــذا النحــو، يجــب مراعــاة عوامــل خاصــة لتحدي ــن. عل ــل األشــخاص المرتبطي مــن قب

وليــس بالضــروروة أن تكــون األهــداف الرئيســية مــن إنشــاء نظــام لتجميــع األمــوال هــي أهــداف ضريبيــة. ومــع 
ــدأ الســعر  ــل هــذه األنظمــة مــع مب ــم مــدى مواءمــة مث ــة فــي تقيي ــب الضريبي ــى الجوان ــك، ينبغــي النظــر إل ذل

ــار: ــد. فيمــا يتعلــق بأنظمــة تجميــع األمــوال يتوجــب أخــذ جوانــب تســعير المعامــات التاليــة فــي االعتب المحاي
الفوائد على المال المستخدم او المتوفر من قبل األشخاص المرتبطين.	 
المقابــل المســتحق عــن ادارة نظــام تجميــع األمــوال. ينبغــي أن ينعكــس هــذا المقابــل فــي الخصائــص 	 

ــر األمــوال المجمعــة.  الوظيفيــة )أي الوظائــف المــؤداة والمخاطــر المتحملــة واألصــول المســتخدمة( لمدي
وفيمــا يخــص المخاطــر، تعتبــر القــدرة علــى إدارة المخاطــر والســيطرة عليهــا والقــدرة الماليــة لتحملهــا مــن 

ــي يجــب مراعاتهــا. أهــم العوامــل الت
المزايــا المتوفــرة لألشــخاص المرتبطيــن مــن تجميــع وطريقــة تقســيمها علــى األشــخاص المرتبطيــن، يمكــن 	 

ــى قــروض بأســعار  ــف بســبب اقتصــادات أو الحصــول عل ــض التكالي ــا تخفي أن تكــون مــن ضمــن هــذه المزاي
فوائــد أفضــل. وينبغــي أن تتناســب المزايــا العائــدة علــى األشــخاص المرتبطيــن مــن تجميــع األمــوال مــع قيمــة 

مســاهماتهم فــي األمــوال المجمعــة.
وبمــا أن المعامــات الخاصــة بتجميــع األمــوال قصيــرة األجــل بطبيعتهــا، فمــن المهــم تحديــد خصائــص 	 

المعامــات المتعلقــة بتجميــع األمــوال، أي تاريــخ اســتحقاق القــروض المقدمــة، والقــروض التــي يتــم الحصول 
عليهــا مــن األمــوال المجمعــة. فــي حالــة كان هنــاك ودائــع أو ســحوبات مــن األمــوال المجمعــة بمــدد أطــول، 
فقــد ينتــج عــن ذلــك تغييــر فــي طابــع المعاملــة قصيــر األجــل بحيــث تصبــح  طويلــة األجــل. وبالتالــي قــد 
يتوجــب تعديــل أســعار الفوائــد أو الشــروط األخــرى للقــروض مــن األمــوال المجمعــة لتتماشــى مــع مبــدأ الســعر 

المحايــد.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق، ينبغــي النظــر فــي معامــات أخــرى بيــن األشــخاص المرتبطيــن والتــي مــن المحتمــل 	 

أن تؤثــر علــى نظــام تجميــع النقــد المعمــول بــه داخــل مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات. علــى ســبيل 
المثــال، إن الضمانــات المقدمــة )كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 7.3( لتســهيل تجميــع األمــوال او المكملــة لهــا 

قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى جوانــب تســعير المعامــات التــي ينبغــي النظــر فيهــا.
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االقتراض مقابل الذمم المدينة والتنازل عنها   .4.7

االقتــراض مقابــل الذمــم المدينــة والتنــازل عنهــا هــي معامــات ماليــة يقــوم بهــا األشــخاص للحصــول علــى 
قــروض لســد احتياجــات ماليــة. وعــادة مــا يتــم التنــازل عــن الذمــم المدينــة لطــرف ثالــث مــن خــال البيــع بمقابــل 
والــذي يكــون ذو قيمــة تقــل عــن قيمــة الذمــم المدينــة المتنــازل عنهــا. وفــي هــذه الحــاالت، يتحمــل المشــتري 
كامــل المخاطــر المتعلقــة بالذمــم المدينــة المتنــازل عنهــا ويكــون هــو المســؤول عــن التحصيــل مــن الدائنــون وال 

يكــون لــه الحــق بمطالبــة البائــع بالمبالــغ التــي ال يتــم تحصيلهــا منهــم.  

أمــا فــي حــاالت االقتــراض مقابــل ذمــم مدينــة، يقــوم الشــخص بالحصــول علــى نســبة معينــة مــن قيمــة الفواتيــر 
التــي يقدمهــا للعمــاء مــن قبــل طــرف ثالــث فــور تقديــم الفاتــورة. ويكــون للشــخص هــو مالــك الذمــم المدينــة 
وهــو الشــخص المســؤول عــن التحصيــل مــن العمــاء. وعندمــا يقــوم باســتام الدفعــات مــن العمــاء، يقــوم 
باالحتفــاظ بالفــارق بيــن القيمــة المســتلمة مــن العميــل والمبلــغ الــذي ســبق وأن حصــل عليــه مــن الطــرف 
مخصــوم منهــا رســوم الطــرف الثالــث. وفــي هــذه الحــاالت يكــون للطــرف الثالــث حــق الرجــوع بالضــرر علــى 

الشــخص فــي حــال تخلــف العمــاء عــن ســداد قيمــة الفواتيــر. 

وفيمــا يتعلــق بهــذه المعامــات التــي تتــم بيــن األشــخاص المرتبطيــن، فإنــه مــن المهــم أن يتــم تقييــم أســعار 
التنــازل عــن الذمــم المدينــة والرســوم الرســوم وأي مبالــغ أخــرى ذات عاقــة بالمعاملــة والتأكــد مــن توافقهــا 
مــع مبــدأ الســعر المحايــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب توثيــق مثــل هــذه المعامــات التــي تتــم بيــن األشــخاص 
ــل الوظيفــي  ــة والتحلي ــات خطي ــا مــن خــال اتفاقي ــك توثيقه ــح ومتكامــل بمــا فــي ذل ــن بشــكل صحي المرتبطي

ــل االقتصــادي. والتحلي

علــى العكــس مــن ذلــك، يشــمل االقتــراض مقابــل ذمــم مدينــة علــى اســتخدام الشــخص الــذي لديــه ذمــم مدينــة 
للعمــاء كضمانــات لاقتــراض، دون أي بيــع لتلــك الذمــم للمقــرض. وبالتالــي ال يتحمــل المقــرض مخاطــر عــدم 

ســداد العمــاء.

يجــوز للُمقــرض أن يتقاضــى رســوًما مقابــل هــذا التســهيل بنــاًء علــى فائــدة أو معــدل عائــد عــن المبالــغ المقرضــة. 
يجــب تحديــد المقابــل حســب الســعر المحايــد لــكل مــن هــذه العناصــر.



104

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

إصدار األوراق المالية  .5.7

تعتبــر عمليــة إصــدار األوراق الماليــة أنهــا إصــدار ألســهم أو حصــص جديــدة مقابــل األصــول مثــل القــروض أو 
الرهــون العقاريــة أو ديــون بطاقــات االئتمــان أو األصــول األخــرى، بمــا فــي ذلــك الذمــم المدينــة.

مــن الممكــن أن تتــم عمليــة إصــدار األوراق الماليــة مــن خــال شــخص اعتبــاري تــم تأسيســه لهــذا الغــرض )شــخص 
ذو غــرض خــاص( حيــث ينقــل اليــه بعــض القــروض أو الديــون أو أصــول أو عمليــات شــخص آخــر. فــي معظــم 
الحــاالت، يتــم اجــراء  عمليــة اصــدار األوراق الماليــة بغــرض اســتخدام الحــدود الرأســمالية النظاميــة، مثــل األصــول 
التــي يتعيــن علــى البنــوك االحتفــاظ بهــا مــن قبــل الجهــة الرقابيــة المنظمــة للبنــوك لضمــان ســيولة البنــوك. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه قــد ينتــج عــن عمليــة إصــدار األوراق الماليــة رفــع الجــدارة االئتمانيــة وتقليــق تكلفــة 

القــروض . 
وتتمثــل عمليــات اصــدار األوراق الماليــة فــي بيــع التدفقــات الماليــة المتعلقــة بالقــروض والديــون أو األصــول إلى 
المســتثمرين المســتقلين علــى شــكل أوراق ماليــة يصدرهــا الشــخص ذو الغــرض الخــاص. يمكــن إصــدار األوراق 
ــم  ــي يت ــد الت ــغ والفوائ ــد االســتثمار مــن المبال ــر. یتم سداد عوائ ــت أو بســعر متغي ــدة ثاب ــة إمــا بســعر فائ المالي
الحصــول عليهــا مــن الديــون التــي تــم اصــدار األوراق الماليــة مقابلهــا، والتــي مــن ثــم یتم إعادة توزيعهــا بنــاء علــى 
ــا ماليــة مدعومــة  ــة أوراًق ــة المدعومــة بالمســتحقات المدين ــر األوراق المالي ــد. وتعتب الهيــكل الرأســمالي الجدي

باألصــول.

يتــم بيــع القــروض أو الرهــون العقاريــة أو ديــون بطاقــات االئتمــان أو غيرهــا مــن األصــول إلــى الشــخص ذو الغــرض 
الخــاص مقابــل خصــم لقيمــة المديونيــة، ويتيــح ذلــك الحصــول علــى ســيولة ورفــع التدفــق المالــي بشــكل فــوري 

وقبــل تاريــخ االســتحقاق مــن الدائــن.

فيمــا يتعلــق بالمقابــل المســتحق للشــخص ذو الغــرض الخــاص على أســاس الســعر المحايــد، فيجب األخــذ باالعتبار. 
يتــم معالجــة األربــاح الناتجــة عــن أنشــطة الشــخص ذو الغــرض الخــاص وفقــًا لألحــكام الضريبيــة األساســية والتــي 

تعتمــد علــى التمويــل للشــخص ذو الغــرض الخــاص، وكذلــك األنشــطة المنجــزة التــي تتمثــل فــي تقديــم خدمــات.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب األخــذ فــي االعتبــار نســبة الخصــم مــن قيمــة األصــول التــي تمثــل ســعر النقــل لألصول 
إلــى الشــخص ذو الغــرض الخــاص وذلــك نظــرًا إلــى أثرهــا الجوهــري علــى إيــرادات البائــع لألصــول وأرياحــه. 

ومــن الناحيــة العمليــة فــان الســعر المحايــد للمقابــل المالــي المســتحق للشــخص ذو الغــرض الخــاص ال يقــل عــن 
ــن  ــل ع ــة والمقاب ــار المخاطــر المتحمل ــذ فــي االعتب ــد مــن حقــوق المســاهمين، مــع األخ ــد للعوائ الســعر المحاي

األنشــطة التــي يمارســها.
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التحّوط من المخاطر  .6.7

مــن الممكــن أن يتــم إدارة المخاطــر مــن قبــل جهــة مركزيــة داخــل مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات 
لضمان مراقبــة المخاطــر وإدارتهــا بشــكل أكثــر فعاليــة )أي الخزينــة المركزيــة(. نتيجــة ذلــك، يكــون لــدى مجموعــة 
الشــركات متعــددة الجنســيات نظــرة عامــة علــى كافــة المخاطــر المحتملــة مــن قبــل األشــخاص المرتبطيــن فــي 
ــع المخاطــر داخــل المجموعــة. يمكــن للشــخص  ــح فرصــًا لتنوي ــن بعضهــم البعــض، وهــذا قــد يتي معاماتهــم بي
المرتبــط الــذي يقــوم بتنفيــذ أنشــطة التحــوط مــن المخاطــر مــن خــال معامــات تنطــوي علــى مشــتقات ماليــة 
مــع منشــآت ماليــة مســتقلة وذلــك لتخفيــف المخاطــر المحتملــة )كالمخاطــر الناتجــة مــن تغيــرات فــي الســوق أو 

مــن تغيــر ســعر الصــرف للعمــات األجنبيــة(. 

ــي متوافــق مــع  ــل مال ــذي يقــوم بأنشــطة التحــوط مــن المخاطــر مقاب يجــب أن يتقاضــى الشــخص المرتبــط وال
مبــدأ الســعر المحايــد فــي ضــوء دوره الوظيفــي فــي المجموعــة )والمتمثــل بشــكل رئيســي بتحمــل المخاطــر عــن 
المجموعــة( والقيمــة المضافــة علــى المعامــات الداخليــة مــن أعمــال التحــوط التــي يقــوم بهــا. إذا كان يعمــل 
هــذا الشــخص كمجــرد وســيط بيــن كيانــات المجموعــة معــددة الجنســيات والمشــآت الماليــة المســتقلة، فيجــب 

أن ينعكــس ذلــك فــي المقابــل المســتلم.

ومــن المهــم أن يكــون لــدى الشــخص الــذي يقــوم بأنشــطة التحــوط المهــارات والخبــرات الازمــة، باإلضافــة إلــى 
القــدرة الماليــة الكافيــة للتحــوط مــن المخاطــر.



106

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

التأمين المقّيد  .7.7

قــد يقــوم الشــخص بأعمــال إعــادة التأميــن داخــل مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات. وغالبــًا مــا يكــون هــذا 
الشــخص شــركة تابعــة للمجموعــة تقــدم خدمــات ذات الطابــع التأمينــي حصــرًا ألعضــاء مجموعــة الشــركة متعددة 
الجنســيات أو بشــكل رئيســي )“شــركة تأميــن مقيــدة”(. وبشــكل عــام، يكــون الهــدف التجــاري مــن تأســيس شــركة 
التأميــن المقيــدة هــو تخفيــض تكلفــة التأميــن عــن طريــق مركزيــة )حصــر( مخاطــر أعضــاء المجموعــة وتقليــل 

المخاطــر المحتملــة للكيانــات التابعــة األخــرى .

وكنتيجــة إلنشــاء شــركة تأميــن مقيــدة داخــل مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات فــإن المجموعــة لــن تحتــاج 
عــن اللجــوء إلــى شــركات التأميــن التجاريــة التقليديــة والتــي تكــون أســعار خدماتهــا ومنتجاتهــا متقلبــة وقــد ال تفي 
باالحتياجــات الخاصــة بالمجموعــة. فمــن خــال إنشــاء جهــة مؤمنــة داخــل مجموعــة الشــركات متعددة الجنســيات، 
يمكــن للمجموعــة تخفيــض تكاليــف التأميــن والتأميــن مــن المخاطــر الخاصــة وقــدرة الوصــول المباشــر إلــى 
أســواق إعــادة التأميــن وزيــادة التدفــق المالــي. ومــن خــال شــركة التأميــن المقيــدة، تكــون مجموعــة الشــركات 
متعــددة الجنســيات قــادرة بشــكل غيــر مباشــر علــى تقييــم مخاطــر األشــخاص المرتبطيــن واعــداد البوالــص وتحديد 
األقســاط، ومــن ثــم تقــوم بإعــادة أقســاط الـــتأمين غيــر المســتخدمة علــى شــكل أربــاح، أو اســتثمارها بالتطلــع 

إلــى اســتخدامها لســداد المطالبــات المســتقبلية.

فــي بعــض الحــاالت، ال تقــوم شــركة التأميــن المقيــدة بــأداء أنشــطة مماثلــة تمارســها شــركات مختصــة بإعــادة 
التأميــن مثــل تطويــر المنتجــات والتســويق والمبيعــات وإدارة األصــول والمخاطــر ووضــع سياســة إعــادة تأميــن 
مســتقلة. وعــاة علــى ذلــك قــد ال تقــوم شــركة التأميــن المقيــدة بممارســة أنشــطة خــارج المجموعــة بهــدف 
التحــوط مــن المخاطــر فيمــا يتعلــق بإعــادة التأميــن. فــي ظــل هــذه الظــروف، قــد يكــون المقابــل المحــدد للتأميــن 

مناســبًا لخدمــات التأميــن التــي يتــم تنفيذهــا فقــط. 

ــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن كمــا هــو موضــح فــي الفصــل 4  ــة والمالي ــد العاقــات التجاري وبذلــك، يجــب تحدي
ــد موجــودة  ــن المقي ــا التأمي ــي يقــوم به ــن الت ــت أنشــطة التأمي ــد مــا إذا كان ــل االرشــادي لتحدي مــن هــذا الدلي
بالفعــل. وبنــاًء علــى ذلــك، فإنــه يجــب تحديــد مــا إذا كان مــن الممكــن وصــف المعاملــة علــى أنهــا تأميــن. بعــد 
تحديــد معامــات التأميــن بدقــة يجــب تحديــد الســعر المحايــد لهــا مــن خــال طريقــة التســعير األكثــر ماءمــة وفقــًا 

للفصــل 4 مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي.
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إرشادات خاصة: 
األصول غير الملموسة
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8. إرشادات خاصة: األصول غير الملموسة

يقــدم هــذا الفصــل إرشــادات خاصــة حــول األصــول غيــر الملموســة. ويتضمــن أهــم المواضيع التي تخــص تطبيقات 
تســعير المعامات لألصول غير الملموســة.

يشــير اإلطــار المحــدد إلــى تحديــد األصــل غيــر المــادي وتحديــد المخاطــر ذات أهميــة اقتصاديــة وعمليــات األصــول 
.)DEMPE( غيــر الملموســة

يبــدأ تحليــل تســعير المعامــات الخاصــة باألصــول غيــر الملموســة بالنظــر إلــى الترتيبــات التعاقديــة ذات العاقــة. 
ــر الملموســة فإنــه يجــب أيضــًا تحديــد األشــخاص الذيــن يقومــون بالوظائــف  فيمــا يتعلــق بعمليــات األصــول غي

ذات الصلــة واألشــخاص الذيــن يســتخدمون األصــول والذيــن يتحملــون المخاطــر.

تتضمن الماحق 12، 13 و 14 أمثلة على معامات ألصول غير ملموسة.
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1.8. ما هي االصول غير الملموسة؟

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تقديــم إرشــادات خاصــة لتحديــد شــروط الســعر المحايــد للمعامــات التــي تتضمــن 
اســتخدام أو نقــل األصــول غيــر الملموســة.

ُيقصــد باألصــول غيــر الملموســة األصــول غيــر الملموســة وغيــر الماليــة التــي مــن الممكــن تملكهــا أو الحصــول 
عليهــا الســتخدامها فــي األنشــطة التجاريــة والتــي عــادة مــا يتــم نقــل ملكيتهــا أو منحهــا أو منــح حقــوق عليهــا 

بمقابــل فــي المعامــات بيــن أشــخاص مســتقلين.

يتضمن الجدول بعض من األمثلة غير الحصرية عما يمكن اعتباره أصواًل غير ملموسة في حاالت معينة.

براءات االختراع	 
الخبرات واألسرار التجارية	 
العامات التجارية واألسماء التجارية والعامات	 
الحقوق المكتسبة من العقود والتراخيص الحكومية	 
التراخيص وما يماثلها من حقوق محددة في أصول غير ملموسة	 

أصول غير 
ملموسة ألغراض 
تسعير المعامالت

األصول
الشراكات ضمن المجموعة	 غير الملموسة

مزايا يتمتع بها الشخص في االسواق المعينة	 
القوى العاملة المجمعة	 

ليست أصول غير 
ملموسة ألغراض 
تسعير المعامالت
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تحديد األصول غير الملموسة المستخدمة أو المنقولة أو التي تم منح حق. 1
ترتبــط بعمليــات األصــول غيــر  الجوهــري والتــي  المخاطــر ذات األثــر االقتصــادي  تحديــد 

الملموســة.  2

تحديد كافة الترتيبات التعاقدية. 3
تحديــد األشــخاص الــذي يــؤدون الوظائــف ذات الصلــة بعمليــات األصــول غيــر الملموســة، 
والذيــن يســتخدمون األصــول ويقومــون بــإدارة أو تحمــل المخاطر المتعلقــة بتلك العمليات. 4

تأكيــد االتســاق بيــن الترتيبــات التعاقديــة واألعمــال التــي يقــوم بها األشــخاص فعليــًا وتحديد 
مــا إذا كان الشــخص الــذي يتحمــل المخاطــر ذات األهميــة االقتصاديــة هــو ذات الشــخص 

الــذي يقــوم بــادارة المخاطــر المتعلقــة بعمليــات األصــول غيــر الملموســة.
5

تحديــد المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والمتعلقــة بعمليــات األصــول غيــر الملموســة 
فــي ضــوء الملكيــة القانونيــة والترتيبــات التعاقدية األخرى ذات الصلــة واألعمال التي يقوم 
ــًا والخصائــص الوظيفيــة والمخاطــر المتحملــة واألصــول المســتخدمة  بهــا األشــخاص فعلي

مــن قبــل األشــخاص المعنييــن ذات العاقــة.

6

تحديــد الســعر المحايــد الســتخدام أو نقــل االصــول غيــر الملموســة أو منــح الحقــوق فيهــا أو 
مــا إذا كان مــن المناســب تجاهــل المعاملــة. 7

تطبيق مبدأ السعر المحايد على األصول غير الملموسة:  .2.8

فــي حــاالت تســعير المعامــات التــي تتضمــن أصــواًل غيــر ملموســة، يعتبــر من المهم تحديد الشــخص أو األشــخاص 
ضمــن مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات ممــن يحــق لهــم المشــاركة فــي العائــدات التي يحققها األشــخاص 

المرتبطــون نتيجــة اســتخدام األصــول غيــر الملموســة في ممارســة األعمال واألنشــطة التجارية.
هنــاك نوعــان مــن المعامــات التــي يكــون فيهــا تحديــد وفحــص األصــول غيــر الملموســة مائًمــا ألغــراض تســعير 

المعامــات، وهــي:
معامات تتضمن نقل ألصول غير ملموسة أو منح حقوق في أصول غير ملموسة.. 1
معامات تتضمن استخدام لألصول غير الملموسة بما يتعلق ببيع سلع أو تقديم خدمات.. 2

عنــد تطبيــق مبــدأ الســعر المحايــد علــى األصــول غيــر الملموســة، فإنــه يتوجــب األخــذ باإلرشــادات العامــة الــواردة 
فــي الفصــل 4 مــن هــذا الدليــل. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن الخطــوات التاليــة تعتبــر مائمــة لتحليــل األصــول غيــر 

الملموســة مــن منظــور تســعير المعامــات:
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1.2.8. الخطوة األولى: تحديد األصول غير الملموسة المستخدمة أو المنقولة

ــر  ــة لألصــول غي ــى المعالجــات المحاســبية أو التعريفــات القانوني ــل تســعير المعامــات عل يجــب أال يتمحــور تحلي
الملموســة. وبــداًل مــن ذلــك، يجــب تحديــد األصــول غيــر الملموســة والتعــرف عليهــا وعلــى شــروط المعامــات 
ــن  ــي ســيتم االتفــاق عليهــا بي ــة للشــروط الت ــت مماثل ــق بهــا ومــا إذا كان ــي تتعل ــن الت ــن األشــخاص المرتبطي بي

ــة. األشــخاص المســتقلين فــي ظــروف مماثل

2.2.8. الخطــوة الثانيــة: تحديــد المخاطــر ذات األهميــة االقتصاديــة والتــي ترتبــط 
بعمليــات األصــول غيــر الملموســة

يجــب أن يتــم تحليــل المخاطــر باتبــاع الخطــوات الموضحــة فــي الفصــل 4 مــن هــذا الدليــل االرشــادي ويجــب أن 
تكــوت عمليــات األصــول غيــر الملموســة هــي المحــور  لتحليــل المخاطــر.

3.2.8. الخطوة الثالثة: تحديد الترتيبات التعاقدية:

بدايــة، يتــم النظــر إلــى كل مــن الترتيبــات التعاقديــة والحقــوق القانونيــة الجــراء التحليــل لتســعير المعامــات بيــن 
األشــخاص المرتبطيــن التــي تتضمــن أصــواًل غيــر ملموســة.

ــال  ــى ســبيل المث ــة والســجات العامــة )عل ــك المعامــات فــي العقــود الخطي ــى شــروط تل يمكــن الحصــول عل
ســجات بــراءات االختــراع و العامــات التجاريــة( أو مــن المراســات بيــن لألشــخاص. ومــن المهــم ايضــًا ان يتــم 
تحديــد الحقــوق والواجبــات التعاقديــة لألشــخاص المرتبطيــن األطــراف فــي هــذه المعامــات بمــا فــي المخاطــر 
المتحملــة مــن قبــل كل منهــم.  ومــع ذلــك، يجــب ان يتــم النظــر للمعاملــة مــن حيــث المضمــون فــي حــال اختــاف 

مــا ذكــر خطيــًا عمــا قــام عملــه فعليــًا مــن قبــل األشــخاص المرتبطيــن األطــراف للمعاملــة.

ــًا، فــإن التحليــل ســيعتمد  وفــي حــال لــم توثــق الشــروط واألحــكام للمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن خطي
علــى األعمــال التــي قــام بهــا األشــخاص فعليــًا والوقائــع المتوفــرة.

فــي جميــع الحــاالت، يحــل جوهــر المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن محــل الشــكل القانونــي. يعتبــر المالــك 
القانونــي بأنــه المالــك الوحيــد ألغــراض تســعير المعامــات، إال فــي حــال وجــود ســبب لغيــر ذلــك. تعنــي الملكيــة 
القانونيــة لألصــول غيــر الملموســة بأنــه لــه الحــق دون غيــره فــي الحصــول علــى كافــة العوائــد وأي منفعــة أخــرى 
تنشــا عــن اســتخدام ألصــول غيــر الملموســة أو االســتفادة منهــا فــي األنشــطة التجاريــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 

اســتحقاقه لهــا تلقائيــا بســبب صفتــه كالمالــك القانونــي.
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المهــام  بتنفيــذ  يقومــون  الــذي  األشــخاص  تحديــد  الرابعــة:  الخطــوة   .4.2.8
علــى  الســيطرة  بــإدارة  ويقومــون  األصــول  يســتخدمون  والذيــن  والوظائــف، 
المخاطــر المتعلقــة بالتطويــر والتحســين والصيانــة والحمايــة واالســتغالل لألصول 

غيــر الملموســة

مــن المهــم تحديــد األشــخاص الــذي يقومــون بتأديــة الوظائــف، والذيــن يســتخدمون األصــول ويقومــون بــإدارة  
المخاطــر المتعلقــة بعمليــات األصــول غيــر الملموســة وذلــك بهــدف الحصــول علــى فهــم كامــل لألعمــال التــي 
قــام بهــا األشــخاص المرتبطيــن فعليــًا. ووفقــًا لإلطــار العــام الــوارد فــي الفصــل 4 مــن هــذا الدليــل االرشــادي، 
فــإن يجــب أن يقــوم األشــخاص الذيــن يقومــون بعمليــات األصــول غيــر الملموســة باســتام مقابــل )يتوافــق مــع 

مبــدأ الســعر المحايــد( عــن هــذه العمليــات.

ــد قيمــة  ــر ذات أهميــة لتحدي ــز علــى عمليــات األصــول غي ــر الملموســة، يكــون التركي وفيمــا يتعلــق باألصــول غي
المســاهمات المقدمــة مــن األشــخاص لألصــول غيــر الملموســة. قــد تختلــف األهميــة النســبية للمســاهمات ذات 
القيمــة المضافــة لألصــول غيــر الملموســة التــي قــام بهــا الشــخص المرتبــط نتيجــة الوظائــف المــؤداة واالصــول 

المســتخدمة والمخاطــر المحتملــة حســب ظــروف الحالــة.

ليــس مــن الضــروري أن يقــوم المالــك القانونــي بتأديــة جميــع الوظائــف المتعلقــة بعمليــات األصــول غيــر 
ــر الملمــوس أو جــزء منهــا.  ــد المتحققــة مــن األصــل غي ــى العوائ ــه الحــق بالحصــول عل الملموســة لكــي ينشــا ل
بــل مــن الممكــن االســتعانة بمصــادر خارجيــة لتأديــة بعــض الوظائــف. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون للمالــك قــدرة 

ــد. ــى العائ ــى حقــه فــي الحصــول عل ــف للحفــاظ عل ــى الوظائ التحكــم عل

إذا لــم يكــن لــدى الشــخص المالــك المرتبــط قــدرة التحّكــم بالوظائــف المتعلقــة بعمليــات األصول غير الملموســة 
وال يقــوم بتأديــة أيــًا منهــا، فإنــه لــن يكــون مؤهــًا للحصــول علــى العوائــد التــي تنتــج أو تتحقــق بشــكل دوري مــن 

تلــك الوظائــف التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل الشــخص اآلخــر.

عــادة، ال يحصــل الشــخص الــذي يقــدم التمويــل دون أن يقــوم بــإدارة المخاطــر أو دون القيــام بــأي مــن الوظائــف 
المتعلقــة بالنشــاط الممــول أو األصــول غيــر الملموســة الممولــة علــى عوائــد مماثلــة لتلــك التــي يتلقاهــا 

ــإدارة أهــم المخاطــر للنشــاط الممــول. المســتثمر الــذي يقــوم بالوظائــف ويتحكــم عليهــا ويقــوم ب

وعندمــا يقــوم الشــخص المرتبــط الممــول بالتحكــم بالمخاطــر الماليــة المرتبطــة بالتمويــل أو ادارتهــا، بمــا فــي 
ذلــك الســيطرة علــى أي مخاطــر محــددة أخــرى، فإنــه يمكنــه أن يتوقــع عائــدات معدلــة وفقــًا للمخاطــر المرتبطــة 

بتمويلــه. 
للمزيد من التفاصيل حول التمويل يرجى االطاع على الفصل 7 من هذا الدليل االرشادي.
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ــد بســبب تحملهــم  ــى العوائ ــن يســتحقون الحصــول عل ــة الذي مــن المهــم التأكــد عمــا إذا كان أعضــاء المجموع
للمخاطــر هــم األشــخاص الذيــن يتكبــدون التكاليــف عــن المخاطــر التــي تتحقــق والذيــن تقــع عليهــم مســؤولية 

ــة لمواجهــة األخطــار المتحققــة. اتخــاذ إجــراءات معين

وتشمل المخاطر التي يتوجب أخذها باالعتبار في التحليل الوظيفي بما يتعلق باالصول غير الملموسة هي:
مخاطــر تطويــر االصــول غيــر الملموســة )يشــمل ذلــك المخاطــر تكبــد تكلفــة البحــث والتطويــر أو التســويق 	 

التــي ال تحقــق غاياتهــا(. وفــي هــذه الحــاالت، فــإن الوقــت الــذي يتــم فيــه االســتثمار أثنــاء عمليــة التطويــر 
يعتبــر عامــل ذو أهميــة.

مخاطر تتعلق بأن يصبح الُمنتج غير مطلوب )مثال: في حالة المنتجات التكنولوجية(.	 
مخاطر انتهاك حقوق الملكية.	 
المسئولية القانونية عن الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة او سوء إنتاج البضائع.	 
ــال، حــاالت عــدم القــدرة علــى 	  ــر الملموســة )علــى ســبيل المث مخاطــر االســتخدام لانتفــاع مــن األصــول غي

ــر المــادي(. ــد الناتجــة عــن األصــل غي ــر العوائ تقدي
وتعتمد أهمية هذه المخاطر ومدى تحققها على الحقائق والظروف لكل حالة.

5.2.8. الخطــوة الخامســة: تأكيــد االتســاق بيــن الترتيبــات التعاقديــة ومــا يقــوم 
بهــا األشــخاص المرتبطيــن فعليــًا وتحديــد مــا إذا كان الشــخص المرتبــط الــذي 
يتحمــل المخاطــر ذات االهميــة االقتصاديــة يقــوم أيضــًا بالســيطرة علــى المخاطــر 

ــر الملموســة المتعلقــة بعمليــات األصــول غي

اســتنادًا إلــى الخطوتيــن 3 و 4، ينبغــي التأكــد مــن اتســاق الترتيبــات التعاقديــة واألعمــال التي يقوم بها األشــخاص 
المرتبطيــن فعليــًا. وفــي حــال االتســاق، فإنــه مــن الممكــن االعتمــاد المعامــات التــي تتبــع الترتيبــات التعاقديــة 

كأســاس لتحديــد المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطين.

أمــا فــي حــال عــدم اتســاق الترتيبــات التعاقديــة واألعمــال التــي يقــوم بهــا األشــخاص المرتبطيــن فعليــًا، يجــب ان 
يتــم األخــذ بأعمــال األشــخاص المرتبطيــن كأساســًا لتحديــد المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن وطبيعتهــا. فــي 
هــذه الحالــة، فيجــب أن يتــم دعــم وصــف المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن بتحليــل وظيفــي شــامل ومفّصــل، 

مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى االصــول غيــر الملموســة. 



114

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

6.2.8. تحديــد المعامــالت بيــن األشــخاص المرتبطين والمتعلقــة بعمليات األصول 
غيــر الملموســة فــي ضــوء الملكيــة القانونيــة والترتيبــات التعاقديــة األخــرى ذات 
المــؤداة  المرتبطيــن والوظائــف  بهــا األشــخاص  يقــوم  التــي  الصلــة واألعمــال 

والمخاطــر المتحملــة واألصــول المســتخدمة مــن قبــل األشــخاص المعنييــن

مــن المفتــرض ان يتــم تحديــد المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن بشــكل دقيــق مــن خــال اتبــاع كل مــن 
الخطــوات المذكــورة أعــاه والمبــادئ الــواردة فــي الفصــل 4 مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي. ويمكــن أن يتــم تســعير 

المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن عندمــا تحديــد المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن. 
ولكــي يتــم تحديــد المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن بشــكل دقيــق، مــن المهــم أن يتــم األخــذ فــي االعتبــار 
كافــة الخيــارات الواقعيــة المتاحــة لألشــخاص المرتبطيــن، والنظــر إليهــا مــن منظــر المشــتري والبائــع. بنــاًء علــى 
مبــدأ الســعر المحايــد، مــن المتوقــع أن يســعى األشــخاص المرتبطــون لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الربــح، حيــث أنــه 
مــن المفتــرض أن يقــوم األشــخاص المســتقلون باجــراء المعامــات ذات الصلــة باألصــول غيــر الملموســة عندمــا 

يكــون مــن المتوقــع تحقيــق زيــادة لألربــاح.

7.2.8. تحديــد الســعر المحايــد الســتخدام أو نقــل االصــول غيــر الملموســة أو عــدم 
االعتــراف بالمعاملــة

تحديد سعر استخدام األصول غير الملموسة  .1.7.2.8

مــن الممكــن تحديــد المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن فيمــا يتعلــق باســتخدام االصــول غيــر الملموســة. ومــن 
ــر ملموســة  ــى اســتخدام أصــول غي ــد المقــارن عل ــق طريقــة الســعر المحاي ــة، مــن الممكــن تطبي ــة العملي الناحي
معينــة. وفــي مثــل هــذه الحالــة، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى اجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/المقارنــة الزالــة 
الفروقــات بيــن األســواق، والمزايــا المحليــة واســتراتيجيات األعمــال والقــوى العاملــة والشــراكات بيــن الشــركات 
وغيرهــا مــن العوامــل )علــى ســبيل المثــال، يمكــن تحديــد أســعار اســتخدام األصــول غيــر الملموســة مــن جانــب 
ــى  ــات المختلفــة(. لكــن يجــب النظــر إل ــاز وفقــًا لقواعــد البيان ــن باســتخدام نســب رســوم حقــوق االمتي المكلفي
ــة بطريقــة  ــل المقارن ــة إلجــراء تحلي ــه الكفاي ــة بمــا في ــت هــذه المعلومــات المتاحــة للجمهــور مفّصل مــا إذا كان

مناســبة. لذلــك ســتقوم الهيئــة بتقييــم مــدى اســتخدام هــذه القواعــد بشــكل دقيــق. 

ــر الملموســة.  ــاح هــي أنســب طريقــة الســتخدام األصــول غي ــن أن طريقــة تقســيم األرب ــل، قــد يتبي وكإجــراء بدي
تعتبــر الطــرق االخــرى )الــواردة فــي الفصــل 4( أقــل مائمــة للتطبيــق علــى اســتخدام األصــول غيــر الملموســة.
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2.7.2.8. تحديد سعر نقل ملكية األصول غير الملموسة أو منح حقوق عينية 
عليها

قــد يتــم نقــل ملكيــة األصــول غيــر الملموســة )أو منــح حقــوق االســتخدام أو االنتفــاع فيهــا( بشــكل منفــرد أو 
مــع اصــول غيــر الملموســة أخــرى. وفــي حــال تعــدد األشــخص المرتبطــون الذيــن يملكــون حقــوق فــي األصــول 
ــر  ــكل منهــم فــي اضافــة قيمــة لألصــول غي ــار المســاهمة النســبية ل ــر ملموســة، مــن المهــم األخــذ باالعتب غي
الملموســة. علــى هــذا النحــو، يجــب األخــذ باالعتبــار خصائــص االصــول غيــر الملموســة باإلضافــة إلــى مــدى 

ــة. ــر الملموســة المنقول ــة مســتقبًا مــن األصــول غي ــى منافــع اقتصادي ــة الحصــول عل احتمالي

يجــب توخــي الحــذر عنــد تطبيــق أســاليب تســعير المعامــات فيمــا يتعلــق بنقــل األصــول غيــر الملموســة أو منــح 
الحقــوق فــي األصــول غيــر الملموســة. ال تعــد الطــرق ذات الجانــب الواحــد، بمــا فــي ذلــك طريقــة ســعر إعــادة 
البيــع وطريقــة صافــي هامــش الربــح للمعاملــة، بأنهــا أســاليب موثوقــة لتقييــم األصــول غيــر الملموســة بشــكل 
مباشــر أو للتســعير الــدوري لألصــول غيــر الملموســة. بشــكل عــام، ال يفضــل اســتخدام طــرق تســعير المعامــات 

التــي تســعى إلــى تقديــر قيمــة األصــول غيــر الملموســة علــى أســاس تكلفــة تطويــر االصــل غيــر المــادي.

ومــن الممكــن اســتخدام أحــد اســاليب التقييــم لتقديــر الســعر المحايــد فيمــا يتعلــق بنقــل األصــول غير الملموســة. 
يرجــى مراجعــة الفصــل 10 مــن هــذه الدليــل االرشــادي للحصــول علــى المعلومــات اضافيــة حول اســتخدام أســاليب 

التقييــم وتطبيــق أحــكام تعديل األســعار.

عدم األخذ بالمعاملة أو استبعاد اآلثار السلبية:  .3.7.2.8

فــي حــاالت معينــة، ال يتــم االعتــراف بمعاملــة مــا ألغــراض “تســعير المعامــات”. ألغــراض تســعير المعامــات، 
يتوجــب اســتبعاد الســلبيات الخاصــة بالمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن والتــي يتضــرر منهــا كل مــن األشــخاص 

المرتبطيــن.

علــى ســبيل المثــال، إذا تــم نقــل األصــول غيــر الملموســة إلــى أشــخاص مرتبطيــن وال تقــوم بإضافــة أيــة قيمــة 
إلــى األصــول ذات الصلــة، كونهــا تفتقــر للخصائــص الوظيفيــة المطلوبــة وبالتالــي تعتبــر غيــر قــادرة علــى التحكــم 
فــي المخاطــر المتعلقــة باألصــل غيــر المــادي، فــإن المعاملــة لــن تســتوفي مبــدأ الســعر المحايــد. فــي هــذا المثال، 
واقعًيــا يكــون أفضــل الخيــارات المتاحــة لــكل مــن البائــع والمشــتري هــو عــدم الدخــول فــي المعاملــة. لــن يكــون 
إجمالــي الربــح مــن العمليــات الــذي مــن الممكــن أن يحققــه األشــخاص مجتمعيــن أعلــى ممــا قــد يحقــق لــو لــم 
تتــم المعاملــة، وذلــك بســبب التكاليــف اإلضافيــة التــي ســيتم تكبدهــا الجــراء المعاملــة )علــى ســبيل المثــال، 

صياغــة العقــود(.
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بنــاًء علــى مبــدأ الســعر المحايــد، ينبغــي إلغــاء اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن الشــروط التــي تختلــف عــن شــروط 
المعامــات المماثلــة بيــن األشــخاص المســتقلين مــن الربــح الخاضــع للضريبــة للبائــع. وتتمثــل هــذه اآلثــار الســلبية 

فــي الفــرق بيــن تحقيــق الربــح مقارنــة بعــدم حصــول النقــل. 
يرجى مراجعة الفصل 9 من هذا الدليل االرشادي للمزيد من التفاصيل حول إعادة الهيكلة.

شراء أسهم في شخص مستقل تليها إعادة هيكلة األعمال:  .3.8

ــددة الجنســيات بشــراء أســهم شــخص  ــة الشــركات متع ــا يقــوم أعضــاء مجموع ــا م ــة، غالًب ــة العملي مــن الناحي
مســتقل، وبعــد ذلــك يتــم نقــل ملكيــة األصــول غيــر الملموســة الموجــودة فيهــا إلــى شــخص مرتبــط. مــن المهــم 

تحديــد مــا إذا كان ســيتم نقــل الوظائــف المرتبطــة باألصــول المنقولــة والمخاطــر ذات الصلــة بهــا. 
يرجى مراجعة الفصل 9 من هذا الدليل للمزيد من العملومات حول إعادة الهيكلة.

تعتبــر مســتندات عمليــة االســتحواذ )باســتثناء مــا يتثبــت المكلــف عــدم أهميتهــا ألغــراض الضريبــة( التــي يحتفــظ 
بهــا المســتحوذ بأنهــا جــزء أساســي مــن المعلومــات التــي تدعــم ســعر األصــول غيــر الملموســة المنقولــة. يجــب 
أن تتضمــن وثائــق تســعير المعامــات مســتندات االســتحواذ، ويجــب أن يتــم توفيرهــا إلــى الهيئــة عنــد الطلــب. 

علــى الرغــم مــن أنــه يفتــرض توافــق ســعر األســهم المشــتراة مــع مبــدأ الســعر المحايــد كــون الشــركة المســتحوذ 
عليها شــخص مســتقل عن المتســحوذ، إال أن هذا ال يعني أن هذا الســعر يمثل قيمة األســهم بالنســبة للمشــتري، 
حيــث إن المشــتري عــادة مــا يقــوم بالشــراء إذا كان يتوقــع أن القيمــة االقتصاديــة الناتجــة عــن االســتحواذ تفــوق 
ســعر الشــراء. تعتبــر قيمــة األســهم غيــر موضوعيــة إلــى حــد مــا، كونهــا تعكــس تقييــم المشــتري للمخاطــر 
المتحملــة فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه االســتحواذ، أي أن قيمتهــا بالنســبة للمشــتري متغيــرة مــع مــرور الوقــت.

ومــن الممكــن تحديــد الحــد األدنــى لســعر األســهم المســتحوذة بنــاء علــى القيمــة التــي ينســبها مشــتري األســهم 
إلــى األصــول غيــر الملموســة للشــخص المســتحوذ عليــه.

فــي حــال نقــل ملكيــة األصــول غيــر الملموســة، علــى عكــس حالــة نقــل األســهم، ســيأخذ البائــع فــي االعتبــار مــا 
عليــه مــن التزامــات بســداد ضريبــة الدخــل علــى أي أربــاح ناتجــة عــن نقــل ملكيــة األصــول. بشــكل عــام، ســيأخذ 
البائــع فــي االعتبــار ضريبــة الدخــل المســتحقة علــى الربــح، ومــن المتوقــع أن يتطلــع إلــى تحقيق عائد عــن المبيعات 
ــح  ــى رب ــة المســتحقة عل ــى الضريب ــر الملموســة باإلضافــة إل ــى األصــول غي ــي ينســبها إل ــن القيمــة الت ال تقــل ع

المحتمــل.
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9. إعادة هيكلة األعمال

يقدم هذا الفصل إرشادات حول إعادة هيكلة األعمال:
ُتشــير إعــادة الهيكلــة إلــى عمليــة إعــادة الهيكلــة المحليــة أو الدوليــة للعاقــات الماليــة والتجاريــة بيــن 	 

األشــخاص المرتبطيــن، ويشــمل إنهــاء االتفاقيــات أو إعــادة التفــاوض علــى الشــروط الجوهريــة لاتفاقيــات 
القائمــة. مــن الممكــن أن تتضمــن إعــادة الهيكلــة فــي بعــض األحيــان القيــام بنقــل األصــول غيــر الملموســة أو 

المخاطــر أو الوظائــف -باإلضافــة إلــى الربــح المحتمــل ذو العاقــة- إلــى شــخص واحــد.
تؤثــر إعــادة الهيكلــة علــى الربــح المحتمــل للشــخص. وُيقصــد بالربــح المحتمــل األربــاح المتوقــع تحقيقهــا 	 

مســتقبًا. ولتحديــد التعويــض المســتحق عنــد إعــادة الهيكلــة، تتــم مقارنــة كل مــن المهــام والوظائــف 
ــك بهــدف  ــة واألصــول المســتخدمة وذل ــة، والمخاطــر المتحمل ــل وبعــد إعــادة الهيكل الخاصــة باألعمــال قب

معرفــة التأثيــر علــى األربــاح المحتملــة.

1.9. ما هي المعامالت التي من ممكن اعتبارها إعادة هيكلة؟

علــى ســبيل المثــال، يقــوم شــخص ضمــن مجموعــة شــركات متعــددة الجنســيات بتوزيــع شاشــات تلفــاز  يقــوم 
بشــرائها مــن مصّنــع مســتقل ومــن ثــم يقــوم ببيعهــا للعمــاء فــي الســوق المحلــي. يقــوم الشــخص بتنفيــذ جميــع 
ــة لمجموعــة الشــركات  ــل المخاطــر المرتبطــة. وبعــد إعــادة الهيكل ــل االحتفــاظ بالمخــزون( وتحّم األنشــطة )مث
ــح يقــوم  ــك أصب ــن ذل ــع، وعوضــًا ع ــد الشــخص يقــوم بأنشــطة التوزي ــم يع ــا، ل ــي يتبعه متعــددة الجنســيات الت
بمهــام ممثــل مبيعــات لشــخص مرتبــط حيــث يقــوم الشــخص بتزويــد العمــاء بمعلومــات عــن المنتجــات وتقديــم 

خدمــة الدعــم للعمــاء فــي الســوق المحلــي.

وقــد تعتبــر عمليــة تخصيــص المزيــد مــن األصــول غيــر الملموســة او المخاطــر للمنشــآت التشــغيلية للمجموعــة 
)مثــل المصنعييــن و الموزعيــن( بأنهــا عمليــة إعــادة هيكلــة. ومــن الممكــن أيضــًا أن تشــمل إعــادة الهيكلــة علــى 
تغييــر المهــام الوظيفيــة ألعضــاء المجموعــة أو ترشــيد العمليــات التشــغيلية )تحديــد مواقــع التصنيــع والعمليــات 
ــات  ــة أو إغــاق لعملي ــك تخفيــض عــدد العمال ــر والبحــث والمبيعــات والخدمــات( ويشــمل ذل وأنشــطة التطوي

تشــغيلية.
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فهم إعادة الهيكلة   .2.9

يجــب أن يبــدأ تطبيــق مبــدأ الســعر المحايــد بمــا يخــص إعــادة الهيكلــة، كمــا هــو الحــال للمعامــات بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن، بتحديــد كل مــن:

العاقات المالية أو التجارية بين األشخاص المرتبطين التي تكون جزء من إعادة الهيكلة.	 
الشروط والظروف االقتصادية ذات الصلة والمتعلقة بهذه العاقات.	 

ويكمــن الهــدف هــو بالتعــرف علــى العمليــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن التــي تشــّكل إعــادة الهيكلــة وتحديدهــا 
بشــكل صحيــح. يتــم تحليــل اهــم العوامــل لتحديــد العاقــات الماليــة أو التجاريــة بيــن األطــراف ألغــراض التحقــق 

عــن مــدى توافــق شــروط إعــادة الهيكلــة مــع مبــدأ الســعر المحايــد بنــاًء علــى مــا يلــي:
تحديــد المعامــات قبــل وبعــد إعــادة الهيكلــة وفقــًا للوظائــف المنفــذة واألصــول المســتخدمة والمخاطــر . 1

ــة. المتحمل
األسباب الموجبة إلعادة الهيكلة والمنفعة المحتملة، بما في ذلك دور الشراكات.. 2
تحديد الخيارات األخرى المتاحة لألشخاص المرتبطين.. 3

تم تفصيل هذه الجوانب أدناه، باإلضافة إلى التوجيهات والتوضيحات ضمن إعادة توزيع المخاطر واألرباح.

1.2.9. تحديد المعامالت التي تشّكل جزء من إعادة الهيكلة

مــن المهــم أن يتــم تحديــد المعامــات التــي تتــم بيــن أعضــاء المجموعــة المعــاد هيكلتهــم واألعضــاء اآلخريــن 
ــد مــا إذا كان هنالــك تعويــض مســتحق عــن  ضمــن المجموعــة بشــكل دقيــق، وعليــه، فإنــه مــن الممكــن تحدي

ــاًء علــى مبــدأ الســعر المحايــد. المعامــات بن

عــادة مــا ينتــج عــن إعــادة الهيكلــة تغييــرات للعمليــات التشــغيلية المحليــة لتصبــح عمليــات تشــغيلية ذات مخاطــر 
منخفضــة. وكذلــك تنخفــض إيراداتهــا المتوقعــة نســبيًا )ولكــن تكــون ثابتــة ومنتظمــة بشــكل عــام( وذلــك 
بنــاًء علــى قيــام طــرف آخــر بتحمــل المخاطــر ذات األهميــة االقتصاديــة والــذي يتــم تخصيــص األريــاح أو الخســائر 
ــر فحــص آليــة تخصيــص المخاطــر بيــن األشــخاص المرتبطيــن  المرتبطــة بتلــك المخاطــر لــه. ولهــذا الســبب، يعتب

قبــل وبعــد عمليــة إعــادة الهيكلــة جــزًء مهمــًا وضروريــًا مــن التحليــل الوظيفــي.
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مــن المهــم تحديــد األشــخاص المرتبطيــن الذيــن يقومــون بتحمــل المخاطــر قبــل إعــادة الهيكلــة واألشــخاص 
المرتبطيــن الذيــن ســيقومون بتحمــل المخاطــر بعــد إعــادة الهيكلــة، وتشــمل المخاطــر ذات الصلــة مــا يلــي:

مخاطــر المخــزون: مــن المهــم أال يتــم االعتمــاد علــى الترتيبــات التعاقديــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن فقــط، 	 
بــل يجــب النظــر لألعمــال التــي قــام بهــا هــؤالء األشــخاص فعليــًا )مثــل مــا إذا تــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة 
للمخــزون قبــل وبعــد إعــادة الهيكلــة ومــا إذا كان هنالــك أيــة تعويضــات عــن المخــزون الــذي خفضــت قيمتــه 

الدفتريــة واألشــخاص المتحملــون للمخاطــر الذيــن يملكــون  القــدرة الماليــة لتحملهــا(.
مخاطر االئتمان: مثل مخاطر الديون المعدومة.	 

يتضمن الملحق 15 بعض من األمثلة عن هذه المخاطر.

عنــد تحليــل مخاطــر العمليــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن، مــن المهــم أن يتــم تقييــم  أهميــة المخاطــر مــن الناحيــة 
االقتصاديــة، أي مــا إذا كانــت تتعلــق بأرباحــًا متوقعــة ومــا إذا كان كانــت تلــك المخاطــر ســببا معقــواًل إلعــادة 
ــاح المحتملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن األعضــاء فــي المجموعــة. تعتمــد درجــة األهميــة للمخاطــر  توزيــع لألرب

علــى احتماليــة تحققهــا، وحجــم األربــاح أو الخســائر المحتملــة نتيجــة هــذه المخاطــر.
يتضمن الفصل 4 المزيد من التوضيحات حول اإلطار العام لتحليل المخاطر.

2.2.9. األسباب العملية إلعادة الهيكلة والمنافع المتوقعة:

عمليــًا، يعتبــر كًا مــن رفــع التنافســية األســواق الدوليــة وتخفيــض التكاليــف بســبب اقتصــادات الحجــم وضــرورة 
التخصــص ورفــع الكفــاءة وتخفيــض التكاليــف بأنهــا مــن أهــم األســباب التــي تدعــو إلــى إعــادة الهيكلــة.

تتضمــن بعــض األســباب التــي تقــوم المنشــآت باإلعــان عنهــا إلعــادة الهيكلــة هــي رغبتهــا بتعزيــز مبــدأ التعــاون 
وانشــاء الشــراكات مــع منشــآت أخــرى واقتصــادات الحجــم وتنظيــم ادارة األعمــال وتحســين كفــاءة سلســلة 
التوريــد، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن التطــورات التقنيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــن الممكــن أن تتــم إعــادة 
الهيكلــة بهــدف الحفــاظ علــى الربحيــة أو الحــد مــن الخســائر. مثــال: فــي حــال تجــاوز الطاقــة االســتيعابية أو تدهــور 

األوضــاع االقتصاديــة.

ــارات  ــة بتوثيــق أســبابها واالعتب ــة إعــادة الهيكل ــدء عملي ــد اتخــاذ القــرار بب ومــن المفضــل أن يقــوم المكلــف عن
الخاصــة بالعمليــة وتقديــم اعتبــارات محــددة بمــا يخــص الشــراكات المتوقعــة و أيــة ظــروف أخــرى بمــا فــي ذلــك 
االفتراضــات والتوقعــات. مــن المرجــح أن يتــم اعــداد مثــل هــذه الوثائــق علــى مســتوى المجموعــة ألغــراض 
غيــر ضريبيــة، وذلــك لدعــم القــرار الخــاص بإعــادة الهيكلــة. يجــب أن تعكــس متطلبــات التوثيــق الخاصــة بتســعير 
المعامــات معلومــات إعــادة الهيكلــة، وأن تقــدم تفاصيــل إضافيــة عــن االعتبــارات واالفتراضــات التــي تــم بناءهــا 

عليهــا.
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مــن المهــم ماحظــة أن التعــاون والشــراكات المتوقعــة مــن أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى إعــادة الهيكلــة، 
وال يعنــي ذلــك بالضــرورة بــأن أربــاح مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات ســوف ترتفــع بعــد إعــادة الهيكلــة.

مــن الممكــن أن تقــوم الشــراكات بإتاحــة المجــال للشــركات متعــددة الجنســيات لتحصيــل أربــاح إضافيــة بعــد 
إعــادة الهيكلــة مقارنــة بالوضــع فــي حــال عــدم القيــام بإعــادة الهيكلــة. ولكــن، قــد ال ينتــج عــن إعــادة الهيكلــة 
زيــادة فــي األربــاح مقارنــة بالوضــع قبــل إعــادة الهيكلــة. وقــد ينطبــق ذلــك فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا إعــادة 

الهيكلــة للحفــاظ علــى مســتوى التنافســية بــداًل عــن رفــع مســتوى التنافســية.

قــد ال تتحقــق الشــراكات المرجــوة دائمــًا، حيــث أنــه فــي بعــض الحــاالت يمكــن أن يــؤدي تطبيــق نمــوذج األعمــال 
الدوليــة إلــى تكاليــف إضافيــة وكفــاءة أقــل.

3.2.9. الخيارات األخرى المتاحة لألشخاص

عنــد تطبيــق مبــدأ الســعر المحايــد، ليــس مــن الكافــي أن يكــون هنــاك أســباب تجاريــة تبــرر إعــادة الهيكلــة لكامــل 
المجموعــة، حيــث وألغــراض الضريبةيتوجــب إجــراء ترتيبــات إعــادة الهيكلــة بنــاًء علــى مبــدأ الســعر المحايــد علــى 
مســتوى كل مكلــف تابــع للمجموعــة علــى حــدة. وعليــه، فإنــه يتوجــب األخــذ باالعتبــار كل مــن الحقــوق واألصــول 
األخــرى والمنافــع المتوقعــة مــن الترتيبــات )أيــة اعتبــارات تتعلــق بالترتيبــات بعــد إعــادة الهيكلــة باإلضافــة إلــى 

دفعــات التعويضــات عــن إعــادة الهيكلــة، فــي حــال وجودهــا(.

عــادة، ال يقــوم األشــخاص المســتقلون بإجــراء معامــات تــؤدي إلــى وضــع أســوء مــن الوضــع الــذي يمكــن تحقيقه 
مــن خــال أحــد الخيــارات المتاحــة األخــرى. بالتالــي، قــد يكــون أخــذ الخيــارات المتاحــة األخــرى باالعتبــار مائــم 

ألغــراض تحليــل المقارنــة وذلــك بغــرض فهــم مواقــف األطــراف.

فــي بعــض الحــاالت، مــن الممكــن أال تتوفــر للمنشــأة المعــاد هيكلتهــا بشــروط معينــة أيــة خيــارات أخــرى واضحــة 
ــر فهــم  ــك، يعتب ــك. ولذل ــض أو دون ذل ــل إلغــاء العقــد مــع دفــع تعوي ــك الشــروط، مث ــة بتل عــدا إعــادة الهيكل
الخيــارات األخــرى المتاحــة لألشــخاص مهمــًا ضمــن عمليــة فهــم اعــادة الهيكلــة مــن منظــور مبــدأ الســعر المحايــد. 
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نقل األرباح المحتملة كنتيجة إلعادة الهيكلة  .3.9

تؤثــر عمليــة إعــادة الهيكلــة علــى األربــاح المحتملــة للشــخص، وفــي بعــض الحــاالت يمكــن ان تتضمــن خســائر. لكــي 
يتــم تحديــد مــا إذا كان هنالــك نقــل لألربــاح المحتملــة، فإنــه يتــم عــادًة اســتخدام أســاليب التقييــم والتــي قــد 

تســاعد فــي تحديــد الســعر المحايــد.

يتضمن الفصل 10 توضيحات بشأن استخدام أساليب التقييم وتعديل أسعار المعامات.

ليــس مــن الضــروري أن يكــون لــدى الشــخص المســتقل الحــق فــي اســتام تعويضــات فــي حــال نتــج عــن التغييــر 
فــي ترتيبــات األعمــال انخفــاض فــي أرباحــه المحتملــة أو األربــاح المتوقعــة فــي المســتقبل. ال يتطلــب مبــدأ 

ــي تتوقعهــا المنشــأة. ــاح المســتقبلية الت ــام بالتعويــض بســبب االنخفــاض فــي األرب ــد القي الســعر المحاي
عنــد تطبيــق مبــدأ الســعر المحايــد علــى عمليــات إعــادة الهيكلــة، يجــب التحقــق عمــا إذا كان هنالــك نقــل لشــيء 
ذو قيمــة )كاألصــول أو نقــل لنشــاط تجــاري( أو مــا إذا تــم إنهــاء للترتيبــات القائمــة  أو إعــادة تفــاوض لشــروطها 
بشــكل جوهــري ، ومــا إذا كان مــن المتوقــع أن يتــم تعويــض األشــخاص المســتقلين عــن مثــل هــذا النقــل أو 

اإلنهــاء أو إعــادة التفــاوض فــي ظــل ظــروف مماثلــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي بعــض الحــاالت قــد يكــون الدافــع  إلعــادة الهيكلــة هــو تفــادي تحقيــق الخســائر عوضــًا 
عــن كونــه فرصــة لتحقيــق االربــاح. مــن الممكــن أن يتــم إعــادة الهيكلــة كحــل بديــل  للخــروج مــن األعمــال تمامــًا.

ــة  ــراء عملي ــال عــدم إج ــا بتوقــع خســائر مســتقبلية فــي ح ــاد هيكلته ــال، تقــوم المنشــأة المع ــى ســبيل المث عل
إعــادة الهيكلــة )تقــوم بعمليــات تشــغيلية تصنيعيــة غيــر مجديــة اقتصاديــًا بســبب زيــادة المنافســة مــن الــواردات 
ذات التكاليــف المنخفضــة(. فــي هــذه الحالــة، مــن الممكــن أن ال يكــون هنــاك فــرص تحقيــق ربــح نتيجــة إعــادة 
ــه مــن خــال تخفيــض أو اســتبعاد  ــم منفعــة للشــخص المعــاد هيكلت ــة بتقدي ــل تقــوم إعــادة الهيكل ــة، ب الهيكل

الخســائر المســتقبلية )فــي حــال كانــت هــذه الخســائر تتجــاوز تكاليــف إعــادة الهيكلــة(.

يتضمن الملحق 16 من هذا الدليل اإلرشادي مثال على نقل المخاطر واألرباح المحتملة.
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التعويضات المتعلقة بالشخص المعاد هيكلته  .4.9

بدايــًة، لتحديــد مــا إذا كان مــن المناســب  تقديــم تعويضــات أو اســتامها عنــد اعــادة الهيكلــة بســبب إنهــاء 
ترتيبــات أو إعــادة التفــاوض بشــأن ترتيبــات قائمــة، فإنــه يتوجــب تقييــم الجوانــب القانونيــة والتعتقديــة للترتيبــات  
)بمــا فــي ذلــك الشــروط واألحــكام الخاصــة باإلنهــاء واإللغــاء، ومــا إذا كان هنــاك فتــرة تبليــغ ســابقة لعمليــة 
اإلنهــاء(. ومــن ثــم، يجــب تحديــد مــا إذا كانــت شــروط الترتيبــات التعاقديــة والقانونيــة متوافقــة مــع مبــدأ الســعر 

المحايــد.

يتضمــن إنهــاء االتفاقيــات والترتيبــات أو إعــادة للتفــاوض بشــأنها تغيــر فــي المخاطــر ووظائــف األشــخاص، والتــي 
ــادة  ــاء أو إع ــؤدي اإلنه ــن األطــراف.  مــن الممكــن أيضــًا أن ي ــة بي ــاح المحتمل ــص األرب ــى بتخصي ــر عل ــا ُتأث بدوره
التفــاوض بشــأن الترتيبــات أو العاقــات التعاقديــة فــي ســياق إعــادة الهيكلــة إلــى تحمــل المنشــأة المعــاد 

هيكلتهــا مــا يلــي )بــدون حصــر(:
تكاليف إعادة الهيكلة )مثل تلك المتكبدة من شطب األصول أو إنهاء عقود التوظيف(.	 
تكاليف إعادة التحويل )بهدف تواؤم عملياتها الحالية مع متطلبات العماء(.	 
فقدان فرص تحقيق األرباح.	 

فــي هــذه الحــاالت، يجــب التحقــق عمــا إذا كان هنالــك تعويضــات مســتحقة للشــخص المعــاد هيكلتــه وفقــًا لمبــدأ 
الســعر المحايــد، وكيــف يتــم تحديــد التعويضــات. ال يفتــرض بــأن حــق التعويــض وفقــًا لمبــدأ الســعر المحايــد ينشــأ 
مــن إنهــاء العقــود أو إعــادة التفــاوض فــي جميــع الحــاالت. ويعتمــد ذلــك علــى الظــروف الخاصــة بــكل حالــة علــى 

حدة.

عنــد تحديــد ترتيبــات إعــادة الهيكلــة بشــكل دقيــق والقيــام بتقييــم الخيــارات األخــرى المتاحــة، فإنــه يتوجــب األخــذ 
باالعتبــار الجوانــب اآلتيــة:

ما إذا كان حق التعويض ينشأ بموجب األنظمة والقوانين ذات العاقة.	 
وجــود أو عــدم وجــود شــروط للتعويــض أو أيــة أحــكام مماثلــة ضمــن شــروط الترتيبــات يمكــن تحديدهــا بشــكل 	 

دقيــق ومــا إذا كانــت تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد )إن وجــدت(.
األطــراف الذيــن يجــب عليهــم أن يتحملــوا التكاليــف المرتبطــة بالتعويضــات التــي تقــدم لألشــخاص المتضرريــن 	 

مــن إنهــاء الترتيبــات أو إعــادة التفــاوض بشــأنها.

لتحديــد التعويــض، مــن المهــم القيــام بمقارنــة للوظائــف والمخاطــر المفترضــة واألصــول المســتخدمة قبــل وبعــد 
إعــادة الهيكلــة، وذلــك بهــدف معرفــة آتارهــا علــى األربــاح المحتملــة.

وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الفصل 10 والفصل 12 من هذا الدليل اإلرشادي.
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10. التقييم

يقدم هذا الفصل إرشادات حول التقييم، ويتضمن ما يلي:
ــد للمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن. مــن 	  ــر الســعر المحاي مــن الممكــن اســتخدام طــرق التقييــم لتقدي

الضــروري األخــذ باالعتبــار االفتراضــات والدوافــع األخــرى التــي تكمــن وراء التطبيقــات الخاصــة لطرق وأســاليب 
التقييــم.

لــن يكــون الســعر الثابــت المتفــق عليــه ســعرًا محايــدًا إذا كان التقييــم فــي وقــت المعاملــة غيــر واضــح إلــى حــد 	 
كبيــر وال يقــوم األشــخاص المســتقلون الذيــن يتصرفــون بطريقــة تجاريــة معقولــة باالتفــاق علــى ســعر ثابــت 
فــي وضــع مماثــل. فــي مثــل هــذه الحــاالت، مــن الممكــن أن يتــم تضميــن بنــد خــاص بالتعديــل فــي االتفــاق 

بيــن األشــخاص المرتبطيــن حيــث يعتمــد الســعر جزئيــًا علــى الدخــل المســتقبلي.

1.10.  تطبيق أساليب التقييم

ــر الملموســة أو  ــد المعامــات المســتقلة بمــا يتعلــق بنقــل األصــول غي فــي الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا تحدي
فــي حالــة إعــادة الهيكلــة الكاملــة أو الجزئيــة لألعمــال )بحيــث تتضمــن عمليــات إعــادة الهيكلــة أصــول ملموســة 
ــد للمعامــات بيــن  ــر الســعر المحاي ــر ملموســة(، قــد يكــون مــن الممكــن اســتخدام أســاليب التقييــم لتقدي وغي

األشــخاص المرتبطيــن.

علــى وجــه الخصــوص، قــد يكــون مــن المفيــد اســتخدام أســاليب التقييــم القائمــة علــى الدخــل وتطبيقهــا بشــكل 
صحيــح، وخاصــة أســاليب التقييــم القائمــة علــى احتســاب القيمــة الحاليــة لمصــادر الدخــل المســتقبلية المتوقعــة 
أو التدفقــات الماليــة الناتجــة عــن األصــول غيــر الملموســة المنقولــة أو النشــاط التجــاري المنقــول. مــن الضــروري 

األخــذ باالعتبــار كل مــن االفتراضــات والدوافــع األخــرى التــي تكمــن وراء تطبيــق أســاليب محــددة للتقييــم.

وعلــى وجــه الخصــوص، مــن الممكــن أن تكــون أســاليب التــي تتوقــع القيمــة االحاليــة للتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية المتوقعــة والناتجــة عــن األنشــطة التجاريــة المنقولــة أو األصــول غيــر الملموســة المنقولــة مفيــدة 
عندمــا يتــم تطبيقهــا بشــكل صحيــح. هنالــك العديــد مــن االختافــات فــي أســاليب التقييــم هــذه. وبصفــة عامــة، 
ــر ملمــوس مــن خــال القيمــة  ــى احتســاب قيمــة نشــاط تجــاري أو أصــل غي ــم عل تعتمــد هــذه األســاليب التقيي
التقديريــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي قــد تنتــج علــى مــدى عمرهــا االفتراضــي المتبقــي. يمكن احتســاب 
القيمــة مــن خــال تحديــد القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة. وتتطلــب طريقــة التقييــم 

هــذه النظــر إلــى مــا يلــي:
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تحديد التوقعات المالية الواقعية والموثوق بها.	 
نسب النمو.	 
نسب الخصم )مثال: المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال(.	 
العمر االنتاجي لألصول الملموسة وغير الملموسة.	 
اآلثار الضريبية للمعاملة.	 
القيم النهائية.	 

ينبغــي تقييــم حســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة والناتجــة عــن األنشــطة التجاريــة 
أو األصــول غيــر الملموســة المنقولــة مــن منظــور جميــع األشــخاص المتعلقيــن بالمعاملــة للوصــول إلــى الســعر 
المحايــد. يجــب أن يقــع الســعر المحايــد ضمــن نطــاق القيــم الحاليــة التــي يتــم تقييمهــا مــن وجهــة نظــر الناقــل 
والمنقــول إليــه. فــي بعــض األحيــان، قــد ال ينتــج بــه نطــاق لقيــم نقــل األصــول أو النشــاط التجــاري )علــى ســبيل 
المثــال، يطلــب البائع/الشــخص الناقــل ســعًرا أعلــى مقارنــًة بالمبلــغ الــذي يرغــب المشــتري بدفعــه( وقــد يكــون 

هــذا مؤشــر علــى أنــه يجــب القيــام بدفعــة نهائيــة أو تجاهــل كامــل المعاملــة.

مــن المهــم إدراك أنــه مــن الممكــن أن تكــون تقديــرات القيمــة المســتندة إلــى هــذه األســاليب متقلبــة وتعتمــد 
علــى االفتراضــات. نظــًرا ألهميــة االفتراضــات األساســية وأســاليب التقييــم، فإنــه يتوجــب علــى كل من األشــخاص 
ــد الســعر  ــم فــي تحدي ــن يســتخدمون أســاليب التقيي ــة الذي ــام( واإلدارات الضريبي ــة بشــكل ع ــن للضريب )الخاضعي
المحايــد لألنشــطة التجاريــة أو األصــول غيــر الملموســة المنقولــة القيــام بتحديــد أســاليب التقييــم واالفتراضــات 

بشــكل واضــح وتثبيتهــا )بمــا فــي ذلــك مــدى معقوليــة هــذه االفتراضــات( عنــد إنشــاء نمــوذج التقييــم.

تعتبر هذه االعتبارات من أهم االعتبارات الخاصة بتقييم موثوقية التطبيق ألساليب التقييم.

قــد تكــون هنالــك حــاالت أخــرى تتضمــن نقــل الوظائــف غيــر الروتينيــة واألصــول غيــر الملموســة للشــخص المرتبــط 
الــذي يتــم االســتحواذ عليــه إلــى شــخص آخــر مرتبــط )كمــا هــو وارد فــي المثــال الموضــح فــي الفصــل 9 مــن هــذا 
الدليــل(. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يتــم تحديــد الســعر المحايــد فــي بعــض األحيــان عــن طريــق خصــم التدفــق المالــي 
المنتظــم المتوقــع مــن الوظيفــة الروتينيــة )باســتخدام عامــل خصــم قائــم علــى هــذه الوظيفــة الروتينيــة( مــن 

إجمالــي التدفــق المالــي المتوقــع للشــخص المرتبــط الــذي يتــم االســتحواذ عليــه فــي حــال لــم يتــم النقــل.

ــار التدفــق  ــه ليــس مــن المناســب اعتب ــة أن ــرى الهيئ ــد المحــدد بهــذه الطريقــة، قــد ت ــم الســعر المحاي ــد تقيي عن
المالــي المتوقــع مــن الوظيفــة الروتينيــة بأنــه “منتظــم” )وذلــك ألغــراض خصــم التدفــق المالــي مــن الوظيفــة 
الروتينيــة مــن اجمالــي التدفــق المالــي المتوقــع للشــخص( وخاصــة إذا لــم يتبقــى للشــخص المســتحوذ عليــه اال 

عقــد واحــد )حصــري( لمعامــات بيــن أشــخاص مرتبطيــن.

ويعــود ذلــك إلــى أنــه يمكــن اســتبدال مثــل هــذه الوظائــف بســهولة نســبية فــي الســوق، ولهــذا الســبب، فــإن 
عقــود هــذه الوظائــف عــادًة مــا تكــون قصيــرة نســبًيا.
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2.10. بند تعديل األسعار

بدايــًة، يجــب أن يكــون لكافــة أطــراف المعاملــة مصلحــة ومنفعــة ضمــن المعاملــة  مهمــا كان نوعهــا. ولكــن قــد 
يكــون مــن الصعــب تحديــد قيمــة األصــول أو األعمــال التجاريــة )أو جــزء منهمــا( فــي وقــت النقــل بشــكل موثــوق 
وذلــك لعــدم وجــود تصــور كافــي وواضــح للمنافــع والمخاطــر المســتقبلية. إذا تــم االتفــاق بيــن األشــخاص 
المســتقلين فــي ظــروف مماثلــة علــى إدراج آليــة لمعالجــة عــدم موثوقيــة تقييــم األصــول أو األنشــطة التجاريــة 
)أو جــزء منهــا(، قــد تقــوم الهيئــة بتحديــد أســعار المعامــات المماثلــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن بنــاًء علــى هــذه 

اآلليــة.

وبالمثــل، إذا قــام األشــخاص المســتقلون فــي ظــروف مماثلــة باعتبــار األحــداث الاحقــة أمــًرا أساســًيا إلــى حــد 
يجعــل هــذه األحــداث تــؤدي إلــى احتماليــة إعــادة التفــاوض علــى أســعار المعاملــة، فإنــه يجــب أن تــؤدي مثــل 

هــذه األحــداث إلــى تعديــل فــي تســعير المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن.

لــن يكــون الســعر الثابــت المتفــق عليــه مقدمــًا مــن قبــل أطــراف المعاملــة المرتبطيــن بمثابــة ســعر محايــد 
فــي حــال كان التقييــم فــي وقــت المعاملــة غيــر موثــوق إلــى حــد كبيــر بحيــث ال يكــون مــن المتوقــع أن يتفــق 
األشــخاص المســتقلون الذيــن يتصرفــون بطريقــة معقولــة تجارًيــا علــى ســعر ثابــت فــي وضــع مماثــل. بالتالــي، فــي 
ــا علــى الدخــل المســتقبلي، فإنــه يكــون مــن المناســب أن يقــوم  الحــاالت التــي يعتمــد فيهــا الســعر يعتمــد جزئًي
أطــراف المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن بأخــذ االحتياطــات الازمــة، مثــل ادراج بنــود التعديــل ضمــن شــروط 

االتفاقية. 
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11. المنشآت الدائمة

يقدم هذا الفصل توضيحات بشأن تطبيق مبدأ السعر المحايد على المنشآت الدائمة:
ألغــراض تطبيــق مبــدأ الســعر المحايــد، ســيتم التعامــل مــع أعضــاء مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات 	 

)بمــا فــي ذلــك المنشــآت الدائمــة( علــى أنهــا كيانــات منفصلــة تــؤدي مهامهــا التشــغيلية بشــكل منفصــل 
ــة المنشــأة  ــه “منهجي ــى أن ــدأ  عل ــف هــذا المب ــم تعري عوضــًا عــن اعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ عــن المجموعــة، ويت

ــة”. المنفصل

تطبيق مبدأ السعر المحايد على المنشأة الدائمة  .1.11

وفقــًا لمنهجيــة المنشــأة المنفصلــة، يتــم التعامــل مــع أعضــاء مجموعــة الشــركات المتعــددة الجنســيات بطريقــة 
مشــابهة كمــا لــو كانــوا يعملــون كأشــخاص مســتقلين. 

ومــن المهــم تحديــد طبيعــة الســعر المحايــد فــي التعامــات مــع المنشــأة الدائمــة )بشــكل يشــابه المعامــات 
المســتقلة بيــن األشــخاص المرتبطيــن( بيــن المنشــأة الدائمــة والشــخص الــذي تكــون المنشــأة الدائمــة جــزًءا منــه.

بشــكل عــام، فــأن األربــاح المنســوبة إلــى المنشــأة الدائمــة هــي األربــاح التــي كانــت ســتحققها فــي تعاماتهــا 
ــذي تتبعــه المنشــأة الدائمــة إذا كان شــخًصا منفصــًا ومســتقًا يمــارس ذات األنشــطة أو مــا  مــع الشــخص ال
يشــابهها فــي ظــل ظــروف مماثلــة، مــع مراعــاة المهــام التــي يتــم تنفيذهــا واألصــول المســتخدمة والمخاطــر 

التــي يتحملهــا مباشــرة أو مــن خــال منشــأته الدائمــة.

يتطلــب توزيــع األربــاح بيــن الشــخص والمنشــأة الدائمــة التابعــة لــه تحليــًا يتضمــن خطوتيــن اعتمــاده اعتبــار بــأن 
المنشــأة الدائمــة شــخص منفصــل ومســتقل وثانًيــا تحديــد أربــاح المنشــأة الدائمــة بنــاًء علــى تحليــل المقارنــات.

تبــدأ الخطــوة األولــى بتحليــل وظيفــي يحــدد أنشــطة المنشــأة الدائمــة للشــخص -بصفتــه مكلــف منفصــل- مــن 
جهــة، وأنشــطة الشــخص أو األشــخاص المرتبطيــن األعضــاء لــذات المجموعــة )مكلــف منفصــل آخــر( مــن جهــة 
أخــرى. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يأخــذ التحليــل الوظيفــي بعيــن االعتبــار األصــول المســتخدمة والمخاطــر التــي 

يتحملهــا. 

يجــب اعتبــار المنشــأة الدائمــة علــى أنهــا تحمــل األخطــار المتعلقــة بخصائصهــا الوظيفــة التــي تــم إجراؤهــا. كمــا 
يجــب توخــي الحــذر بمــا يتعلــق بتحديــد وظائــف األشــخاص الهامــة.
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يتمحــور مبــدأ “وظائــف األشــخاص المهمــة” علــى النظــر إلــى الوظائــف التــي يقــوم بهــا األشــخاص الذيــن يعملــون 
لحســاب المكلــف وأن يتــم تخصيــص المخاطــر واألصــول تماشــًيا مــع هــذه الوظائــف، وكذلــك بالنظــر إلــى الجهــة 

التــي يتــم اتخــاذ قــرارات األعمــال فيهــا فيمــا يتعلــق بتحمــل المخاطــر وإدارتهــا.

فــي إطــار الخطــوة الثانيــة وبنــاًء علــى نتيجــة التحليــل الوظيفــي وتحليــل المخاطــر، يتــم تحديــد التعويــض ألي 
معامــات بيــن الشــخص ومنشــأته الدائمــة مــن خــال تطبيــق طــرق تســعير المعامــات الــواردة فــي الفصــل 4 
لتقييــم طبيعــة الســعر المحايــد للمعامــات، وفــي حــال تطبيــق منهجيــة المنشــأة المنفصلــة، فــإن يجــب تطبيــق 
الخطــوات الرئيســية العامــة لتســعير المعامــات وذلــك لتقييــم توافــق المعامــات مــع مبــدأ الســعر المحايــد .
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12. التدقيق وتقييم المخاطر

فــي حــال قــام المكلفيــن الخاضعيــن لمتطلبــات التوثيــق الخاصــة بتســعير المعامــات، كمــا هــو موضــح فــي 
ــق  ــل للدفــاع فيمــا يتعل ــى وضــع قاب ــات، فــإن ذلــك ســيؤدي إل ــل اإلرشــادي باســتيفاء تلــك المتطلب هــذا الدلي

ــي. ــرار الضريب ــا ضمــن اإلق ــرار عنه ــم االق ــي يت بالمعامــات المســتقلة والت
وفقــًا للمــادة 4 مــن تعليمــات تســعير المعامــات، للهيئــة تعديــل المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والتــي 

ال تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد49. 

عبء اإلثبات:  .1.12

فــي حــال لــم يقــم المكلــف بتجهيــز التوثيقــات الخاصــة بتســعير المعامــات وفقــًا لهــذا الدليــل اإلرشــادي فإنــه 
ســوف يــزداد عــبء اإلثبــات علــى المكلــف فيمــا يخــص تســعير المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن. ســتقوم 
الهيئــة بتقييــم إلــى أي مــدى قــام المكلــف بتقديــم معلومــات كافيــة بغــرض اســتيفاء المتطلبــات الناتجــة عــن 

عــبء اإلثبــات المتزايــد.

2.12.  تعديالت تسعير المعامالت:

للهيئــة الحــق فــي تعديــل المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن التــي ال تتوافــق مع مبــدأ الســعر المحايد لتعكس 
النتائــج التــي كان ســيحصل عليهــا هــؤالء األشــخاص لــو كانــوا يتصرفــون وفقــًا لمبــدأ الســعر المحايــد. يتوجــب علــى 
المكلــف القيــام بتعديــل الوعــاء الضريبــي ليشــمل العائــدات التــي كان مــن الممكــن الحصــول عليهــا فــي حــال قــام 

هــؤالء األشــخاص بالتصــرف كأشــخاص مســتقلين وفــي ظروف متشــابهة50. 

إذا تــم تعديــل أســعار أو شــروط معاملــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن أو مجموعــة مــن المعامــات، فإنــه يجــب إجــراء 
تحليــل لمعرفــة مــا إذا كانــت أربــاح الشــخص المعنــي بالتعديــل تتوافــق مــع مبــدأ الســعر المحايــد، وذلــك بالنظــر 
للوظائــف التــي تــم تنفيذهــا واألصــول المســتخدمة والمخاطــر المتحملــة. باإلضافــة إلــى ذلك، في بعــض الحاالت 
قــد يتعيــن أيًضــا تعديــل األســعار أو الشــروط األخــرى للمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن األخــرى )مــع أعضــاء 

المجموعــة( إذا لــم يتــم تحديدهــا وفًقــا لمبــدأ الســعر المحايــد.

وبالتالــي فإنــه، فــي حــاالت اســتثنائية، قــد يكــون مــن الــازم تقييــم مــا إذا كان يتوجــب تعديــل ســعر أو شــروط 
المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن وتحديــد األشــخاص المرتبطيــن الذيــن ســيخضعون لمثــل هــذا التعديــل.

)49( المادة 4، نعليمات تسعير المعامالت
)50( المادة 4)أ(، تعليمات تسعير المعامالت
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13. قائمة الماحق

اسم الملحق#

مثال على شركة "مختلطة" يملكها مساهمين سعوديين وغير سعوديين.1

مثال على تطبيق طريقة السعر المحايد المقارن الداخلي.2

مثال على تطبيق طريقة السعر المحايد المقارن الخارجي.3

مثال على تطبيق طريقة سعر إعادة البيع.4

مثال على تطبيق طريقة التكلفة اإلجمالية مضافًا إليها هامش الربح.5

مثال على تطبيق طريقة صافي هامش الربح للمعاملة.6

مثال على تطبيق طريقة تقسيم األرباح.7

متطلبات الملف الرئيسي.8

متطلبات الملف المحلي.9

نموذج التقرير الخاص بكل دولة.10

نموذج االفصاح ونموذج التقرير الخاص بكل دولة – دليل المستخدم.11

مثال عام حول إرشادات معينة لألصول غير الملموسة )1(.12

مثال عام حول إرشادات معينة لألصول غير الملموسة )2(.13

مثال عام حول اإلرشادات الخاصة باألصول غير الملموسة )3(.14

مثال عام حول اإلرشادات الخاصة بإعادة الهيكلة – المخاطر.15

مثال عام حول اإلرشادات الخاصة بإعادة الهيكلة – الموزعين.16
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الملحق 1:
مثال عن الشركة المختلطة التي يملكها سعوديين وغير السعوديين51

ينطبــق مبــدأ الســعر المحايــد علــى المعامــات المحليــة والدوليــة، ويطبــق أيًضــا علــى األشــخاص االعتبارييــن الذين 
تــم تأسيســهم وفقــًا ألنظمــة المملكــة والمملوكــة مــن قبــل أشــخاص ســعوديين )ومــن ُيعامــل بمعاملتهــم( 

وغيــر ســعوديين )أ الشــركات المختلطــة( إلــى الحــد الــذي تخضــع بــه الشــركة المختلطــة لضريبــة الدخــل  

ينطبــق مبــدأ الســعر المحايــد فــي المثــال المذكــور أعــاه علــى المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن بيــن شــركة 
ــة الدخــل. وفــي هــذه  ــي تخضــع لضريب ــزكاة فقــط( وشــركة ســعودية مختلطــة والت ســعودية تابعــة )خاضعــة لل
ــة، حيــث نســبة  ــة، تصــل نســبة الوعــاء الضريبــي للشــركة المختلطــة إلــى %30 مــن الدخــل الخاضــع للضريب الحال

األســهم المملوكــة مــن غيــر الســعوديين تبلــغ 30%.

30%70%

100%

معاملة
شركة خاضعة
لضريبة الدخل

شركة مختلطة

شركة تابعة سعودية 
خاضعة للضريبة

شركة خاضعة للزكاة

)51(  ال ينطبــق هــذا المثــال علــى شــركات األمــوال التــي يملــك حصصهــا )كامــال أو جزئيــًا( األشــخاص العامليــن فــي انتــاج الزيــت والمــواد 
الهيدروكربونيــة حيــث أن هــذه الشــركات تعتبــر شــخص خاضــع للضريبــة عــن حصصهــا المملوكــة مــن قبــل هــؤالء األشــخاص بغــض النظــر 

عــن جنســياتهم. المــادة 2)أ(، نظــام ضريبــة الدخــل.
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الملحق 2:
مثال عام حول تطبيق طريقة السعر المحايد المقارن الداخلي

يمكــن تطبيــق طريقــة الســعر المحايــد المقــارن الداخلــي لغــرض تحديــد الســعر المحايــد للمعاملــة بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن:

تعد الشركة )أ( والشركة )ب( أشخاصًا مرتبطون يشكلون جزًء من نفس المجموعة. 	 
تبيع الشركة )أ( السلع للشركة )ب( بقيمة 20 ريال للوحدة.	 
ــة الســلع 	  ــى كمي ــاًء عل ــع الشــركة )أ( الســلع ذاتهــا للشــركة )ج - شــخص مســتقل( بنســبة خصــم %10 بن تبي

ــال ســعودي(.  ــج بقيمــة خصــم 18 ري ــال للمنت المشــتراة )2 ري

فــي هــذه الحالــة، ال يتماشــى الســعر البالــغ 20 ريــااًل لــكل وحــدة مــع مبــدأ الســعر المحايــد. ينبغــي إجــراء تعديــل 	 
المقارنــة إلــى القــدر الــذي يكــون ذلــك ممكنًا.

ويمكــن إجــراء تعديــات المقارنــة عندمــا يتــم تحديــد المعامــات التــي يمكــن مقارنتهــا، مــع وجــود اختــاف 	 
واحــد أو أكثــر يؤثــر علــى الســعر لتخفيــف األثــر.

قــد تتضمــن تعديــات المقارنــة تأثيــر خصومــات الكميــة وشــروط التســليم والشــروط التعاقديــة واالختافــات 	 
الطفيفــة فــي المنتجــات.

قــد يكــون مــن المســتحيل إجــراء التعديــات علــى بعــض االختافــات، مثــل االختافــات فــي الســوق الجغرافيــة 	 
أو العامــات التجاريــة أو األصــول غيــر الملموســة واالختافــات الوظيفيــة واالختافــات التعاقديــة.

ــة، أي 	  ــة الداخلي ــن باســتخدام المقارن ــن األشــخاص المرتبطي ــة بي ــل المعامل ــك الحــاالت، يمكــن تعدي فــي تل
الســعر الــذي تفرضــه الشــركة )أ( علــى الشــركة )ب( بمبلــغ 18 ريــال ســعودي بــداًل مــن 20 ريــال ســعودي لــكل 
وحــدة. وعليــه تقــل أربــاح الشــركة )أ( بقيمــة 200،000 وحــدة 2x ريــال ســعودي )20 ريــال - 18 ريــال ســعودي( 

= 400,000 ريــال ســعودي.

20x 200,000 ريال=
 4,000,000 ريال سعودي

18x 200,000 ريال=
 3,600,000 ريال سعودي

)ب()أ(

)ج(

مجموعة متعددة الجنسيات
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الملحق 3:
مثال عام حول تطبيق طريقة السعر المحايد المقارن الخارجي 

يمكــن تطبيــق طريقــة الســعر المحايــد المقــارن الخارجــي لغــرض تحديــد الســعر المحايــد للمعاملــة بيــن األشــخاص 
المرتبطيــن:

تعد الشركة )س( والشركة )ص( أشخاص مرتبطون ويشكلون جزًء من نفس المجموعة.	 
تبيع الشركة )س( بعض السلع للشركة )ص( بقيمة 20 ريال لكل وحدة.	 
ــكل 	  ــااًل ســعودًيا ل ــل 18 ري ــة مقاب ــاع ســلع مماثل يقــوم األشــخاص المســتقلون فــي معامــات مشــابهة وتب

وحــدة )وهــو متوســط األســعار الواقعــة فــي المــدى فيمــا بيــن الربيعــات لنطــاق الســعر المحايــد للعديــد مــن 
المعامــات المســتقلة المماثلــة(. وبنــاًء علــى نطــاق األســعار المحايــدة المســتمد مــن المعامــات المســتقلة 
المماثلــة، فــان الحــد األقصــى للربيــع األعلــى أقــل مــن 20 ريــال ســعودي لــكل وحــدة مــن نطــاق المعامــات 

المحــددة.

قــد يصعــب إيجــاد معاملــة بيــن األشــخاص المســتقلين مماثلــة للمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن بحيــث ال 	 
يكــون هنــاك آثــار جوهريــة علــى األســعار نتيجــة االختافــات بيــن المعاملتــان. 

اذا كان ســعر المعامــات بيــن األشــخاص المســتقلين مماثــل للســعر بيــن األشــخاص المرتبطيــن وكانــت 	 
الشــروط واألحــكام االقتصاديــة للمعاملــة بيــن الشــركة )س( والشــركة )ص( والمعامــات المســتقلة قابلــة 
للمقارنــة، مــن الممكــن تطبيــق ســعر المعاملــة بيــن األشــخاص المســتقلين علــى فــي المعاملــة بيــن األخــاص 

المرتبطيــن علــى اعنبــار أنهــا الســعر المحايــد.
وقــد يلــزم األمــر إجــراء التعديــات المحققــة للتماثل/المقارنــة إذا كام هنــاك اختافــات بيــن المعاملــة بيــن 	 

األشــخاص المرتبطيــن والمعامــات المماثلــة القابلــة للمقارنــة وذلــك الزالــة اثــر االختافــات علــى الســعر.

20x 200,000 ريال=
 4,000,000 ريال سعودي

18x 200,000 ريال=
 3,600,000 ريال سعودي

مجموعة متعددة الجنسيات

)مستقل( )مستقل(

)ص( )س(
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قــد تتضمــن تعديــات المقارنــة تأثيــر خصومــات الكميــة وشــروط التســليم والشــروط التعاقديــة واالختافــات 	 
الطفيفــة فــي المنتجــات.

قــد يكــون مــن المســتحيل إجــراء التعديــات علــى بعــض االختافــات، مثــل االختافــات فــي المواقــع الجغرافية 	 
لألســواق أو العامــات التجاريــة أو األصــول غيــر الملموســة أو االختافــات فــي الخصائــص الوظيفيــة أو 

االختافــات التعاقديــة الجوهريــة.
قــد يتــم الحصــول علــى المعلومــات ألغــراض المقارنة بيــن المعامات بين األشــخاص المرتبطيــن والمعامات 	 

بيــن األشــخاص المســتقلين مــن قواعــد البيانــات الخارجيــة مثــل أســواق تــداول الســلع أو الجمــارك أو قواعــد 
بيانــات المعامــات أو بيانــات المعامــات الخاصــة باالتاوات.ويجــب الحصــول علــى نتائــج قواعــد البيانــات 

الخارجيــة مــن أجــل اســتيفاء مبــدأ الســعر المحايــد.
فــي هــذه الحالــة، ال يتوافــق الســعر المحــدد للمعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن مــع مبــدأ الســعر المحايــد. 	 

وعليــه ينبغــي إجــراء تعديــل المقارنــة.
يمكــن إجــراء التعديــل حيــث يعــد الســعر البالــغ )20 ريال/وحــدة( خــارج نطــاق الســعر المحايــد )علــى افتــراض 	 

ــد مــن التفاصيــل حــول التحليــل المالــي(.  ــل ســيتم علــى الوســيط – يرجــى مراجعــة الفصــل 4 للمزي أن التعدي
ــي اشــترتها الشــركة )ص( مــن الشــركة )س( ونتيجــة لذلــك، يقــل  ــم يخفيــض ســعر المنتجــات الت ــي، يت بالتال
اجمالــي المبلــع المســتحق مــن الشــركة )ص( بقيمــة 400,000 ريــال )200,000 وحــدة 2x ريال/الوحــد )20 

ــال ســعودي(. ــال( = 4,000,000 ري ــال - 18ري ري
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الملحق 4:
مثال حول طريقة سعر إعادة البيع

يوضح المثال التالي كيفية تطبيق طريقة سعر إعادة البيع على المعامات بين األشخاص المرتبطين. 
تعــد الشــركة )أ( والشــركة )ب( أشــخاصًا مرتبطيــن ويشــكان جــزًء مــن نفــس المجموعــة. تقــوم الشــركة )أ( 	 

ببيــع الســلع للشــركة )ب(، حيــث تقــوم الشــركة )ب( بتســجيل هامــش ربــح اجمالــي يبلــغ ٪25. تبيــع الشــركة 
)ب( فيمــا بعــد الســلع إلــى أحــد العمــاء فــي الســوق. يدفــع العميــل 1,000 ريــال ســعودي لــكل وحــدة إلــى 

الشــركة )ب( مقابــل الســلع.
يبلــغ هامــش الربــح اإلجمالــي الــذي حققتــه الشــركة )ب( علــى المنتجــات التــي تــم شــراؤها مــن الشــركة )أ( 	 

ــكل وحــدة. ــال ســعودي x 100 = 25٪ ل ــال ســعودي( / 1,000 ري ــال ســعودي - 750 ري )1,000 ري
يشــتري األشــخاص المســتقلين القابليــن للمقارنــة نــوع مماثــل مــن الســلع مــن أشــخاص مســتقلين. ثــم يقــوم 	 

األشــخاص ببيــع الســلع للعمــاء فــي الســوق مقابــل إجمالــي هوامــش تتــراوح بيــن ٪27 إلــى ٪17. وبالتالــي، 
يعــد هامــش الربــح اإلجمالــي المطبــق بنســبة ٪25 ضمــن نطــاق الســعر المحايــد.

100,000
75,000

25%

سعر إعادة البيع
سعر الشراء

هامش سعر إعادة البيع )%(    

)ب(

مجموعة متعددة الجنسيات

)أ(

هامش ربح إجمالي 25%

130,000
100,000

23%

اإليراد
نكلفة البضاعة المباعة

هامش الربح اإلجمالي )%(

شخص مستقل قابل للمقارنة شخص مستقل قابل للمقارنة

110,000
80,000

27%

اإليراد
نكلفة البضاعة المباعة

هامش الربح اإلجمالي )%(
شخص مستقل قابل للمقارنة     شخص مستقل قابل للمقارنة

120,000
100,000

17%

اإليراد
نكلفة البضاعة المباعة

هامش الربح اإلجمالي )%(   
شخص مستقل قابل للمقارنة  شخص مستقل قابل للمقارنة
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الملحق 5:
مثال حول طريقة التكلفة اإلجمالية مضافًا إليها هامش الربح

ــة. تقــوم الشــركة 	  ــزءًا مــن نفــس المجموع ــن ويشــكان ج ــد الشــركة )ع( والشــركة )م( أشــخاصًا مرتبطي تع
)ع( بتصنيــع الســلع وبيعهــا للشــركة )م( وهــي المــوزع الرئيســي للســلع للعمــاء، وتعــد الشــركة )ع( فــي 
هــذه الحالــة “المصنــع المتعاقــد معــه”. تبلــغ تكلفــة المنتجــات المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة مــن قبــل 

ــال ســعودي.  ــاج الســلع قيمــة 8,000,000 ري ــل انت الشــركة )ع( مقاب
يقــوم األشــخاص المســتقلين القابليــن للمقارنــة بتصنيــع نــوع مماثــل مــن الســلع ألشــخاص مســتقلين. ويتضح 	 

مــن خــال تحليــل المقارنــة أن الخصائــص الوظيفيــة لهــؤالء األشــخاص مماثلــة للخصائــص الوظيفيــة للشــركة 
)ع(. ويقــوم األشــخاص المســتقلون بتطبيــق هامــش ربــح يتــراوح بيــن نســبة 42 % إلــى 46%. 

تحقــق شــركة )ع( هامــش ربــح بنســبة %40، والــذي ال يقــع ضمــن نطــاق الســعر المحايــد. ويمكــن إجــراء 	 
تعديــات المقارنــة عنــد الحاجــة إليهــا. ويمكــن إجــراء تعديــل القيمــة المتوســطة )بهامــش ربــح بنســبة 44% 

بــداًل مــن %40( فــي حــال عــدم القــدرة علــى إجــراء تعديــات المقارنــة.

11.200,000
8,000,000

40%
3,200,000

هامش شركة )ع(
اإليراد

تكاليف اإلنتاج
التكلفة اإلجمالية + هامش الربح

هامش الربح )ريال سعودي(    

)م(

مجموعة متعددة الجنسيات تكاليف اإلنتاج تكاليف اإلنتاج

10.650,000
7,500,000

42%
3,150,000

اإليراد
تكاليف اإلنتاج

التكلفة اإلجمالية + هامش الربح
هامش الربح )ريال سعودي(     شخص مستقل شخص مستقل قابل للمقارنة تكاليف اإلنتاج

11.534,000
7,900,000

46%
3,634,000

اإليراد
تكاليف اإلنتاج

التكلفة اإلجمالية + هامش الربح
هامش الربح )ريال سعودي(     شخص مستقل شخص مستقل قابل للمقارنة تكاليف اإلنتاج

12.240,000
8,500,000

44%
3,740,000

اإليراد
تكاليف اإلنتاج

التكلفة اإلجمالية + هامش الربح
هامش الربح )ريال سعودي(     شخص مستقل شخص مستقل قابل للمقارنة تكاليف اإلنتاج

هوامش أشخاص مستقلين قابلين للمقارنة
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الملحق 6:
مثال حول تطبيق طريقة صافي هامش الربح للمعاملة

يوضح المثال التالي كيفية تطبيق طريقة صافي هامش الربح للمعاملة على معاملة بين أشخاص مرتبطين. 

تعــد الشــركة المصنعــة )ك( والشــركة الموزعــة )ل( أشــخاصًا مرتبطيــن ويشــكان جــزءًا مــن نفــس مجموعــة 	 
الشــركات متعــددة الجنســيات.

الشــركة )ك( هــي المــورد الوحيــد للســلع للشــركة )ل(. بلغــت إجمالــي تكاليــف شــراء الســلع التــي تتحملهــا 	 
ــال ســعودي الشــركة )ل( 88,000 ري

ــراع 	  ــراءات االخت ــل ب ــر ملموســة وتســتخدمها مث ــك مــواد غي ــث تمتل ــع الســلع حي تقــوم الشــركة )ك( بتصني
والعامــات التجاريــة المميــزة والتــي تعمــل الشــركة )ل( كمــوزع لهــا. تقــوم الشــركة )ل( بوظائــف أساســية 
فــي المعاملــة وال تقــدم أي مســاهمة مميــزة. وبنــاًء علــى وظائفهــا ومخاطــر الشــركة العامــة، تعــد شــركة 

)ل( هــي “الطــرف األقــل تعقيــًدا” ضمــن المعاملــة بيــن األشــخاص المرتبطيــن.
يمكــن تطبيــق طريقــة صافــي هامــش الربــح للمعاملــة علــى نتائــج شــركة )ل( لتقييــم توافــق صافــي الربــح 	 

مــع مبــدأ الســعر المحايــد. ويعــد هامــش الربــح التشــغيلي/عوائد المبيعــات هــي األنســب فيمــا يخــص مؤشــر 
مســتوى الربــح بالنظــر إلــى األنشــطة التوزيــع ذات المخاطــر المحــدودة التــي تقــوم بهــا شــركة )ل(.

تبلــغ اإليــرادات الســنوية للشــركة )ل( 100,000 ريــال ســعودي وتبلــغ مصاريــف التشــغيل 10,000 ريــال 	 
ســعودي، الــذي ينتــج عنــه هامــش تشغيلي بقيمة 2,000 ريال سعودي ) 100,000 ريال )االيــرادات( سعودي 
- تكلفة الســلع المباعة بمبلغ 88,000 ريال سعودي - مصاريف تشغيل 10,000 ريال سعودي = هامــش 

تشــغيلي بقيمة 2,000 ريال سعودي(.
اســتناًدا إلــى دراســة مرجعيــة أجريــت علــى البيانــات المتوفــرة عــن الموزعيــن المســتقلين الذيــن يبيعــون ســلًعا 	 

مشــابهة، يتــراوح صافــي الهامــش التشــغيلي فــي النطــاق بيــن ٪4 و٪6 مــع متوســط 5٪.
فــي المثــال المذكــور، بلــغ صافــي هامش التشــغيل الفعلي )2,000 ريال ســعودي / 100,000 ريال ســعودي( 	 

* ٪100 = ٪2. وال يســتوفي األجــر مقابــل التوزيــع مــن الشــركة )ل( مبــدأ الســعر المحايــد بالنظــر إلــى األجــور 
التــي يتلقاهــا الموزعــون المســتقلون.

100,000
88,000
12,000
10,000
2,000

2%

حساب األرباح والخسائر لشركة )ل(
اإليرادات

تكلفة البضاعة المباعة
هامش الربح اإلجمالي

نفقات تشغيلية
هامش تشغيلي

نسبة الهامش

الشخص )ل(
مجموعة متعددة الجنسيات

الشخص )ك(
100,000 ريال سعودي
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ــع التــي تقــوم بهــا الشــركة )ل(، يجــب أن 	  ــة ألنشــطة التوزي ــد متوســط قيمــة الدراســة المرجعي ــم تحدي إذا ت
يكــون المبلــغ اإلجمالــي لصافــي هامــش الربــح التشــغيلي المعلــن 100,000 ريــال ســعودي * 5٪ = 5,000 

ريــال ســعودي. وبالتالــي، يجــب أن يكــون الربــح التشــغيلي أعلــى بـــ 3,000 ريــال مقارنــة بالمبلــغ الحالــي.
ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق تعديــل التكلفــة الحاليــة للســلع المباعــة التــي يتكبدهــا الشــخص المرتبــط 	 

)الشــركة ك( لضمــان تحقيــق نســبة ٪5 مــن هامــش التشــغيل. يبلــغ الفــرق فــي تكلفــة الســلع المباعــة 5,000 
ريــال ســعودي – 2,000 ريــال ســعودي = 3,000 ريــال ســعودي.

حساب الربح والخسارة المعّدل للشركة )ل(:

100,000
85,000
12,000
10,000
5,000

5%

حساب األرباح والخسائر لشركة )ل(
اإليرادات

تكلفة البضاعة المباعة
هامش الربح اإلجمالي

نفقات تشغيلية
هامش تشغيلي

نسبة الهامش
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الملحق 7:
مثال حول تطبيق طريقة تقسيم الربح التكميلي

يرتبــط نجــاح المنتــج بالتصميــم التكنولوجــي المبتكــر لــكل مــن العمليــات اإللكترونيــة ومكوناتــه الرئيســية. تشــكل 
شــركة )ج( و)ح( و)خ( أشــخاصًا مرتبطيــن وجــزًء مــن نفــس المجموعــة. 

تقوم الشركة )ج( بتصميم وتصنيع أحد المكونات. ويتم بعد ذلك شحن المنتج إلى الشركة )ح(	 
تصمم الشركة )ح( بقيمة المنتج وتقوم بتصنيعه.	 
تقــوم الشــركة )خ( بتوزيــع المنتــج. يفتــرض هــذا المثــال أن الشــركة )خ( تحصــل علــى األجــر المناســب لســعر 	 

ــذي اكتســبته  ــح المتبقــي ال ــل مقــدار الرب ــي المقــدم مــن الشــركة )ح(. وينبغــي تحلي ــج النهائ ــل للمنت التحوي
ــر ملموســة. ــل اســتخدام األصــول الغي الشــركة )ج( والشــركة )ح( مقاب

يوجــه نشــاط البحــث والتطويــر لــكل شــخص للتصميــم التقنــي المتعلــق بنفــس نــوع المــادة، وقــد تــم تحديــده 	 
ألغــراض هــذا المثــال بــأن المبالــغ النســبية لنفقــات البحــث والتطويــر لقيــاس القيمــة النســبية لمســاهمات 
ــق احتســاب نفقــات  ــج عــن طري ــي للمنت ــكار التقن ــاس مســاهمة كل شــخص فــي االبت الشــركات )يمكــن قي

البحــث والتطويــر(.
يوجــه نشــاط البحــث والتطويــر لــكل شــخص للتصميــم التقنــي المتعلــق بنفــس نــوع المــادة وتعتبــر المبالــغ 	 

النســبية لنفقــات البحــث والتطويــر مقياًســا لمســاهمة الشــركات. بافتــراض أن نفقــات البحــث والتطويــر 
للشــركة )ج( قيمــة 15 والشــركة )ح( قيمــة 10، ويمكــن تقســيم الربــح المتبقــي 3/5 للشــركة )ج( و2/5 

للشــركة )ح(.

حسابات الربح والخسارة لكل من األشخاص قبل تطبيق تقسيم الربح المتبقي:

الشخص )ج( 
100
-50
-50
30
-10
-10
10

الشخص )ج( 
50
-10
-10
30
-15
-7
8

اإليرادات
المشتريات

تكاليف التصنيع
إجمالي الربح

تكاليف البحث والتطوير
تكاليف التشغيل

صافي الربح

الشخص )خ(
مجموعة متعددة الجنسيات

الشخص )ح(
الربح المتبقي

الشخص )ج(
الربح المتبقي

تسعير المعامالت
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ثم يكتســب المصنعون المســتقلون بدون ملکیة غير ملموسة مبتکرة عائًدا علی تکالیف التصنیع بنسبة 10٪ 	 
)علی سبیل المثال الشركة ج 10.0 * %10 = 1.0 والشركة ح 20.0 * 10% = 2.0(.

ــاح للشــركة )ج( والشــركة )ح( 	  ــع مــن مجمــوع صافــي األرب ــاح التصني ــم خصــم أرب ــح المتبقــي، يت ــد الرب لتحدي
.)15.0 = 2.0 – 1.0 – 18.0(

ال يشــمل التخصيــص األولــي لألربــاح للشــركة )ج( 1.0. وللشــركة )ح( 2.0 قيمــة البحــث والتطويــر التــي أدت 	 
إلــى المنتــج التقنــي المتقــدم. يمكــن تقســيم الربــح المتبقــي بشــكل مناســب بيــن الشــركتين )ج( و )ح( علــى 
أســاس حصتهــا مــن إجمالــي تكاليــف البحــث والتطويــر، حيــث يعكــس هــذا مســاهمتها النســبية فــي القيمــة. 
وتتمثــل حصــة الشــركة )ج( فــي 15 * )15/25( = 9.0 . بينمــا تبلــغ حصــة الشــركة )ح( 15 * )10/25( = 6.0 

وينعكــس ذلــك فــي ازديــاد ســعر البيــع مــن الشــركة )ج( إلــى الشــركة )ح( بنســبة 2.0 )مــن 50 إلــى 52(.
وبذلك يصبح صافي األرباح للشركة )ج(: 1.0 + 9.0 = 10.0	 
وبذلك يصبح صافي األرباح للشركة )ح(: 2.0 + 6.0 = 8.0	 

حسابات الربح والخسارة المعدلة لألشخاص كما يلي:
 

  
ــل  ــى بعــض التعدي ــاج إل ــة قــد يحت ــاح المتبقي ــى مــا ســبق، ينبغــي ماحظــة أن تخصيــص تقســيم األرب وبالنظــر إل
لغــرض تحديــد األســاس المناســب للتخصيــص. وقــد يلــزم مراعــاة االختافــات فــي أنــواع البحــث والتطويــر التــي 
أجريــت عنــد اســتخدام النفقــات الخاصــة بهــا، علــى ســبيل المثــال، قــد ترتبــط بعــض المخاطــر بمختلــف أنــواع البحــث 
والتطويــر، ممــا يــؤدي إلــى اختــاف مســتويات العوائــد المتوقعــة بالســعر المحايــد. وقــد ال تعكــس المســتويات 
النســبية لنفقــات البحــث والتطويــر الحاليــة المســاهمة فــي كســب األربــاح الحاليــة التــي تســند إلــى الممتلــكات 

غيــر الملموســة التــي تــم تطويرهــا أو اكتســابها فــي الماضــي.

الشخص )ج(
100
-52
-20
28
-10
-10

8

الشخص )ج(
52

-10
-10
32
-15
-7
10

اإليرادات
المشتريات

تكاليف التصنيع
إجمالي الربح

تكاليف البحث والتطوير
تكاليف التشغيل

صافي الربح
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الملحق 8:
المتطلبات األساسية للملف الرئيسي

الهيــكل التنظيمــي الــذي يوضــح ملكيــة الكيانــات التابعــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات والموقــع . 1
الجغرافــي لــكل منهــا.

وصف ألعمال مجموعة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تشمل:. 2
العوامل ذات التأثير على أرباح األعمال.	 
وصــف لسلســلة التوريــدات ألهــم المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا المجموعــة مــن حيــث حجــم المبيعــات، 	 

باإلضافــة إلــى أي منتجــات وخدمــات أخــرى تمثــل أكثــر مــن خمســة بالمائــة )٪5( مــن مبيعــات المجموعــة.
قائمــة االتفاقيــات لتوفيــر الخدمــات المبرمــة بيــن أعضــاء مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات أو أي 	 

ترتيــب مشــابه، بخــاف خدمــات البحــث والتطويــر، ويشــمل ذلــك وصــف قــدرات المواقــع الرئيســية التــي يتــم 
ــد األســعار  ــع تكاليــف الخدمــات وتحدي ــم الخدمــات منهــا وسياســات تســعير المعامــات الخاصــة بتوزي تقدي

المســتحقة عــن الخدمــات المقدمــة داخــل المجموعــة.
األسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة وخدماتها.	 
تحليــل وظيفــي يوضــح القيمــة المضافــة مــن ِقبــل الكيانــات التابعــة للمجموعــة، ويشــمل ذلــك المهــام 	 

المنــوط بهــا، واألصــول األكثــر اســتخدام، وأكبــر المخاطــر المتحملــة.
وصــف ألهــم الصفقــات الخاصــة بإعــادة هيكلــة األعمــال وعمليــات االســتحواذ والتصفيــة خــال الســنة 	 

الضريبيــة.

معلومات عن األصول غير الملموسة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تشمل:. 3
وصــف عــام الســتراتيجية مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات المســتخدمة لتطويــر الممتلــكات غيــر 	 

الملموســة وملكيتهــا، بمــا فــي ذلــك موقــع منشــآت البحــث والتطويــر الرئيســية وإدارتهــا.
قائمــة باألصــول غيــر الملموســة التــي تملكهــا الكيانــات التابعــة لمجموعة الشــركات متعددة الجنســيات ذات 	 

األهميــة ألغــراض تســعير المعامــات مــع تحديــد هويــة المالــك القانونــي والمالــك الفعلي لهــذه األصول.
قائمــة االتفاقيــات المبرمــة بيــن أشــخاص مرتبطيــن فيمــا يتعلــق باألصــول غيــر الملموســة، بمــا فــي ذلــك 	 

ــع التكلفــة. ــات المتبعــة لتوزي ــح التراخيــص واآللي ــات من ــات خدمــات البحــث واتفاقي اتفاقي
سياسات تسعير المعامات لدى المجموعة فيما يتعلق بالبحث والتطوير واألصول غير الملموسة.	 
معلومــات نقــل ملكيــة األصــول غيــر الملموســة أو حــق فيهــا بين األشــخاص المرتبطين خال الســنة الضريبية، 	 

بمــا فــي ذلــك تحديــد الكيانــات والدول والمقابــل ذو صلة.
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معلومــات حــول األنشــطة الماليــة بيــن الكيانــات التابعــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات، والتــي . 4
تشــمل:

وصف عام لكيفية تمويل المجموعة، بما في ذلك أهم صفقات التمويل المبرمة مع ممولين مستقلين.	 
رئيســية 	  تمويــل  أعمــال  بتأديــة  يقومــون  الذيــن  الجنســيات  الشــركات متعــددة  أعضــاء مجموعــة  تحديــد 

إدارتهــا. ومقــر  تأسيســها  ودول  للمجموعــة 
سياســات تســعير المعامــات الخاصــة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات بشــأن عمليــات التمويــل بيــن 	 

األشــخاص المرتبطيــن.

معلومات عن األوضاع المالية والضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تشمل:. 5
القوائــم الماليــة الموحــدة لمجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات عــن الســنة الضريبيــة محل اإلقــرار المعدة 	 

ألغــراض اإلقــرار المالــي أو ألغــراض نظاميــة أو إداريــة أو ضريبيــة أو غيرها.
قائمــة باتفاقيــات التســعير المبرمــة بيــن مجموعــة الشــركات متعــددة الجنســيات والهيئــات الضريبيــة، 	 

والقــرارات التفســيرية الضريبيــة المتعلقــة بتوزيــع اإليــرادات فيمــا بيــن الــدول.
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الملحق 9:
المتطلبات األساسية للملف المحلي

معلومات المكلف، وتشمل ما يلي:. 1
 وصــف لهيــكل إدارة المكلــف وهيكلــه التنظيمــي ووصــف لألفــراد الذيــن ُترفــع إليهــم تقاريــر إدارة المكلــف 	 

والــدول التــي تقــع فيهــا المقــرات الرئيســية لهــؤالء األفــراد.
 وصــف تفصيلــي ألعمــال المكلــف واســتراتيجيته، بمــا فــي ذلــك بيــان بعمليــات إعــادة الهيكلــة أو عمليــات 	 

نقــل ملكيــة أصــول غيــر ملموســة أو نقــل حــق فيهــا والتــي شــارك فيهــا أو تأثــر بهــا المكلــف خــال الســنة 
الضريبيــة الحاليــة والســنة التــي تســابقها، مــع شــرح جوانــب هــذه المعامــات المؤثــرة علــى الكيــان المحلــي 

ومنافســيه الرئيســيين. 
 

الوثائــق الخاصــة بأهــم المعامــات بيــن أشــخاص مرتبطيــن علــى أن تتضمــن المعلومــات اآلتيــة فيمــا يتعلــق . 2
بالمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن التــي يشــارك فيهــا المكلــف بشــكل عــام:

 وصــف للمعامــات بيــن األشــخاص المرتبطين–علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- معامــات توفيــر خدمــات 	 
التصنيــع وشــراء الســلع وتقديــم الخدمــات والقــروض والضمانــات الماليــة وضمانــات حســن التنفيــذ وتراخيــص 

األصــول غيــر الملموســة والســياق الــذي تجــري فيــه هــذه المعامــات.
 قيمــة المدفوعــات واإليــرادات داخــل المجموعــة لــكل فئــة مــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن 	 

التــي يشــارك فيهــا المكلــف، وتشــمل –علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- المدفوعــات واإليــرادات عــن البضائــع 
ــي. ــف أو المســتفيد األجنب ــم فيهــا المكل ــي يقي ــة الت ــد، مقســمة حســب الدول ــاوات والعوائ والخدمــات واإلت

 هويــة األشــخاص المرتبطيــن المشــاركين فــي كل فئــة مــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن والعاقــة 	 
فيمــا بينهــم.

نسخ من جميع االتفاقيات المبرمة من ِقبل المكلف للمعامات داخل المجموعة.	 
مقارنــة تفصيليــة وتحليــل الوظائــف الخاصــة بالمكلــف واألشــخاص المرتبطيــن ذو صلــة فيمــا يتعلــق بــكل فئــة 	 

مــن المعامــات بيــن األشــخاص المرتبطيــن ومتضمنــة أي تغيــرات مــن الســنوات الســابقة إن وجــد.
 إشارة إلى طريقة تسعير المعامات األكثر مناسبة لفئة المعاملة وأسباب اختيار تلك الطريقة.	 
هوية الشخص المرتبط الذي يتم اختياره لاختبار -حيثما ينطبق- وشرح أسباب اختياره.	 
ملخص لافتراضات المعمول بها في تطبيق طريقة تسعير المعامات.	 
 شرح ألسباب إجراء تحليل لعدة سنوات حيثما ينطبق.	 
قائمــة ووصــف للمعامــات )الداخليــة أو الخارجيــة( المســتقلة القابلــة للمقارنــة -إن وجــدت-  باإلضافــة إلــى 	 

المعلومــات الخاصــة بالمؤشــرات الماليــة ذات العاقــة باألشــخاص المســتقلة التــي ُيســتند إليهــا فــي تحليــل 
تســعير المعامــات، بمــا فــي ذلــك وصــف آلليــة البحــث علــى المعلومــات المقارنــة ومصــدر المعلومــات.

 التســويات التــي تــم إجراؤهــا )إن وجــد(، وتحديــد مــا إذا كان قــد تــم عمــل التســوية علــى نتائــج الشــخص 	 
المختبــر أو المعامــات المســتقلة المماثلــة أو كاهمــا.
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 وصــف أســباب اســتنتاج تســعير المعامــات ذات الصلــة علــى أســاس مبــدأ الســعر المحايــد عنــد تطبيــق طريقــة 	 
تســعير المعامــات المحددة.

المعلومات المالية المستند إليها في تطبيق طريقة تسعير المعامات.	 
ــة 	  ــرارات التفســيرية الضريبي ــا والق ــًا فيه ــة طرف ــي ال تكــون الهيئ ــات التســعير القائمــة الت  نســخة مــن اتفاقي

الصــادرة فيمــا يخــص المعامــات بيــن المكلــف واألشــخاص  المرتبطيــن.

ــال ال . 3 ــى ســبيل المث ــه الشــخص أنشــطته، بمــا فــي ذلــك عل ــزاول في ــذي ي ــل كامــل وشــامل للقطــاع ال تحلي
الحصــر:

 أكبر المنافسين.	 
 	.)SWOT( تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
 قدرات الموردين.	 
 قدرات المشترين.	 
 مدى توافر البدائل.	 
 الحجم.	 
 اتجاهات العرض والطلب.	 
 متطلبات الدخول للقطاع. 	 
 أهم األسواق الدولية المستهدفة.	 
 الحصة السوقية.	 
 طرق التوصيل.	 

المعلومات المالية والتي تتضمن ما يلي:. 4
ــم 	  ــم القوائ ــة، علــى أن يتــم تقدي ــة المعني ــة الســنوية الموحــدة للمكلــف عــن الســنة الضريبي ــم المالي  القوائ

ــم المدققــة. ــر المدققــة فــي حــال عــدم توافــر القوائ ــة غي ــم المالي ــة المدققــة -إن وجــدت- أو القوائ المالي
جــداول المعلومــات والتوزيــع التــي توضــح العاقــة بيــن البيانــات الماليــة المســتخدمة فــي تطبيــق طريقــة 	 

تســعير المعامــات والقوائــم الماليــة.
ملخص جداول البيانات المالية ذات الصلة المستخدمة في تحليل المقارنة ومصدر البيانات.	 
 



149

www.gazt.gov.saالهيئة العامة للزكاة والدخل  - الدليل اإلرشادي الخاص بتسعير المعامالت - النسخة األولى

الجدول )1(

ت:
سيا

شركة متعددة الجن
سم ال

1. ا

سنة المالية المعنية:
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ستخدمة:
العملة الم

صول 
10. األ

سة 
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9. عدد 
ظفين

المو
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المتراكمة

س 
7. رأ

المال 
المعلن

ضريبة 
 .6

الدخل 
ستحقة 

الم
سنة 
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الحالية

ضريبة 
 .5

الدخل 
المدفوعة 

س 
سا

)أ
ي(

نقد

4. الربح 
سارة( 

)الخ
قبل 

ضريبة 
الدخل

ت
3. اإليرادا

2. مكان 
االقامة 
ضريبية

ال
ج. المجموع

ص 
شخ

ب. 
ط

مرتب
ص 

شخ
أ. 

ط
غير مرتب

الملحق 10:
نموذج التقرير الخاص بكل دولة
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الجدول )2(

ت:
سيا

شركة متعددة الجن
سم ال

1. ا

سنة المالية المعنية:
ال

سية
طة الرئي

ش
األن

مكان 
س 

سي
التأ

إذا كان 
ف 

مختل
مكان 

اإلقامة 
ضريبية

ال

ت 
الكيانا

التابعة 
المقيمة 
ضمن 

)يت
الرقم 

ي 
ضريب

ال
والعنوان(

2. مكان 
االقامة 
ضريبية

ال

ى
أخر

ب 
سا

ح
دائم

سهم 
أ

ت 
وأدوا

ملكية

التأمين
ت 

خدما
مالية

ت 
الخدما

المالية 
داخل 

المجموعة

ت 
خدما

ف 
طرا

أل
غير 

طين
مرتب

اإلدارة 
ت 

وخدما
الدعم

ت 
المبيعا

ق 
سوي

والت
والتوزيع

صنيع 
الت

واإلنتاج
ت

شتريا
الم

ظ 
االحتفا
وإدارة 

الملكية 
الفكرية

ث 
البح

طوير
والت
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الجدول )3(

اسم الشركة متعددة الجنسيات: 1

السنة المالية المعنية:

مكان اإلقامة الضريبية 2

يرجى إدراج معلومات أو توضيحات إضافية )موجزة( تعتبر ضرورية أو مفيدة لفهم المعلومات التي تم االقرار 
عنها الواردة في التقرير الخاص بكل دولة

3
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الملحق 11:
نموذج تسعير المعامالت وتقرير كل دولة على حدة )دليل المستخدم(

1. من صفحة “تسعير المعامات” اختيار “نعم” لكي يتمكن من إدخال حقول “تسعير المعامات”

2. في صفحة “تسعير المعامات” يجب ملئ باقي الحقول المحددة باللون األحمر في األربعة صور القادمة
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3. فــي الجــزء الخــاص بالمرفقــات اضغــط علــى “ إرفــاق ميزانيــة معتمــدة” وقــم بإدخــال البيانــات المطلوبــة كمــا 
موضــح فــي الصورتيــن القادمتيــن وكذلــك إعــادة نفــس الخطــوات مــع “ إرفــاق اإلقــرار المصــادق عليــه”
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الملحق 12:
مثال حول اإلرشادات الخاصة باألصول غير الملموسة )1(

تم إعداد هذا المثال ألغراض إرشادية فقط. ويتعلق باالرشادات الخاصة باألصول غير الملموسة.
قــررت مجموعــة متعــددة الجنســيات المكونــة مــن الشــركة )د( والشــركة )ذ( تطويــر أصــول غيــر ملموســة. تــم 

تأســيس الشــركتين واألشــخاص الخاضعيــن للضريبــة فــي مختلــف الــدول.

تشــكل الحقــوق القانونيــة والترتيبــات التعاقديــة نقطــة البدايــة ألي تحليــل لتســعير المعامــات التــي تتضمــن 	 
أصــواًل غيــر ملموســة. بموجــب اتفاقيــة التطويــر المبرمــة بيــن الشــركة )د( والشــركة )ذ(:

o ستقوم الشركة )ذ( بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير المتعلقة باألصول غير الملموسة تحت إدارة    
الشركة )د(.  

o تتحكم الشركة )د( بجميع األنشطة المتعلقة بالتطوير والتحسين والصيانة والحماية واالستخدام    
لألصول غير الملموسة.  

o تقوم الشركة )د( بتعويض تكاليف البحث والتطوير للشركة )ذ( العامة بالسعر المحايد. وتتحكم    
الشركة )د( أيًضا بتمويل عملية التطوير.  

o تصبح الشركة )د( المالك القانوني لألصل غير الملموس.  

الشخص )ذ(
عقد بحث وتطوير

IP )الشخص )د
المالك القانوني للحقوق

يتحكم بأنشطة البحث والتطوير
التي تقوم بها شركة )ذ(
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يهــدف التحليــل الوظيفــي للترتيــب إلــى تقييــم الوظائــف واألصــول المســتخدمة والمســاهمة والمخاطــر التــي 	 
تتكبدهــا كل مــن الشــركتين. ويخلــص التحليــل الــذي يتــم مــن خالــه المعاملــة الحاليــة إلــى:

o على الرغم من أن الشركة )ذ( تقوم بأنشطة متعلقة بتطوير وتحسين وصيانة األصل غير الملموس،    
فإن مساهمتها في الترتيب هي فقط تقديم خدمات البحث والتطوير لتطوير األصول وال تتحمل أي    

مخاطر ذات صلة.  
o تتحكم الشركة )د( باألنشطة المتعلقة بالتطوير والتحسين والصيانة والحماية واالستخدام لألصول    

غير الملموسة، وتتحمل جميع المخاطر اقتصادًيا.  

ليــس مــن الضــروري أن يقــوم المالــك القانونــي )الشــركة د( فعلًيــا بجميــع الوظائــف المتعلقــة بالتطويــر 	 
والتحســين والصيانــة والحمايــة واالســتخدام لألصــول غيــر الملموســة. تســتطيع الشــركة )د( االســتعانة 

بمصــادر خارجيــة لوظائــف معينــة للشــركة )ذ(.

يجــب تعويــض الشــركة )ذ( بمبــدأ الســعر المحايــد للوظائــف التــي تؤديهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار مســاهمات 	 
الشــركة واألصــول التــي تســاهم فيهــا والمخاطــر التــي تتحملهــا. فــي هــذه الحالــة، يتــم تحديــد صافــي المرابحة 

بنســبة 5٪.

ــا 	  ــر الملموســة المتطــورة إلــى الشــركة )د( ألنهــا تملــك قانونًي تســند أي نتيجــة مســتقبلية مــن األصــول غي
ــة واالســتخدام.  ــة والحماي ــر والتحســين والصيان ــف المتعلقــة بالتطوي الوظائ
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الملحق 13:
مثال حول اإلرشادات الخاصة باألصول غير الملموسة )2(

تم إعداد هذا المثال ألغراض إرشادية فقط. ويتعلق باالرشادات الخاصة باألصول غير الملموسة.
ــر ملموســة، 	  ــر أصــول غي فــي الســنة األولــى، قــررت مجموعــة مكونــة مــن الشــركة )أ( والشــركة )ب( تطوي

والتــي مــن المتوقــع أن تكــون مربحــة بنــاًء علــى ســجل الشــركة بأربــاح األصــول غيــر الملموســة لــدى الشــركة 
)ب( وموظفيهــا ذوي الخبــرة. تأسســت الشــركتين واألشــخاص الخاضعيــن للضريبــة فــي دول مختلفــة.

من المتوقع أن يستغرق األصل مدة خمس سنوات قبل االستخدام التجاري الفعلي.	 
من المتوقع أن تكون قيمة األصل لمدة عشر سنوات إذا تم تطويره بنجاح بعد االستخدام األولي.	 
بموجب اتفاقية تطوير بين الشركتين )أ( و )ب(:	 

o تقوم الشركة )ب( بتنفيذ جميع األنشطة المتعلقة بالتطوير والتحسين والصيانة والحماية     
واالستخدام غير الملموسة والتحكم بها.  

o تقدم الشركة )أ( كل التمويل المرتبط بتطوير األصول )من المتوقع أن تصل تكاليف التطوير إلى    
400 مليون ريال سعودي سنوًيا لمدة خمس سنوات(، وعليه تصبح المالك القانوني لألصول.    

تمتلك الشركة )أ( القدرة على توفير التمويل.  

	 مــن المتوقــع أن ينتــج عــن األصــول بمجــرد تطويرهــا أربــاح قدرهــا 2,200 مليــون ريــال ســعودي ســنوًيا )علــى 
مــدى فتــرة عشــر ســنوات مــن الســنوات 6 إلــى 15(.

	 تقــوم الشــركة )ب( بترخيــص األصــول غيــر الملموســة مــن الشــركة )أ( وتســديد مدفوعــات للشــركة )أ( مقابــل 
االســتخدام، بنــاًء علــى عوائــد تراخيــص مشــابهة.

	 وتحصــل عندهــا الشــركة )ب( عائــد متوقــع بقيمــة 1,400 مليــون ريــال ســعودي ســنويًا مقابــل بيــع المنتجــات 
علــى أســاس غيــر الملموســة.

الشخص )أ( الشخص )ب(

تمويل )تكاليف التطوير(:
400 مليون ريال )خالل 1-5 سنوات(

الشركة )أ( هي المالك القانوني

تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة بالتطوير 
والتحسن والصيانة والحماية واالستخدام 
غير الملموسة والتحكم بها
بعد التطوير، تحصل الشركة )ب( على 
رخصة من الشركة )أ(
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	 يحــدد تحليــل وظيفــي مــن قبــل اإلدارة الضريبيــة للشــركة )ب( تقييــم الدولــة للوظائــف واألصــول المســتخدمة 
والمســاهمة والمخاطــر التــي تتكبدهــا الشــركة )أ( والشــركة )ب(. ويخلــص التحليــل الــذي يتــم من خالــه المعاملة 

الحاليــة إلــى:
o على الرغم من أن الشركة )أ( هي المالك القانوني لألصول غير الملموسة، إال أن مساهمتها في    

هذا العقد هي فقط التمويل لتطوير األصول.  

ويظهــر هــذا التحليــل أن الشــركة )أ( تتحمــل المخاطــر الماليــة بموجــب االتفاقيــة، ولديهــا القــدرة الماليــة 	 
ــك الخطــر. لتحمــل ذل

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مســاهمات الشــركة )أ( والبدائــل الواقعيــة للشــركة )أ( والشــركة )ب(، يجــب أن يكون 	 
األجــر المتوقــع للشــركة )أ( عائــدًا معــداًل للمخاطــر علــى اتفــاق التمويل.

وفــي هــذه الحالــة، تــم تحديــده بقيمــة 440 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة )للســنوات 6 إلــى 15(، وهــو 	 
مــا يعــادل 11 ٪ مــن العائــد المالــي المتوقــع المعــدل حســب المخاطــر.

وبنــاًء علــى ذلــك، يحــق للشــركة )ب( الحصــول علــى المتبقــي مــن العائــد المتوقــع بعــد احتســاب العائــد 	 
المتوقــع للشــركة )أ( أو 1.760 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة )2,200 مليــون ريــال ســعودي ناقــص 440 
مليــون ريــال ســعودي( بــداًل مــن 1.400 مليــون ريــال ســعودي ســنوًيا كمــا طلــب المكلــف. )بنــاًء علــى التحليــل 
ــار المكلــف بشــكل خاطــئ الشــركة )ب( كـــ “الطــرف  الوظيفــي التفصيلــي وتطبيــق الطريقــة المناســبة، اخت

المعنــي” بــداًل مــن الشــركة )أ((.

الشخص )أ(
ترخيص للشركة )ب(

دفعة عن الرخصة بقيمة 800 مليون 
للشركة )أ(

IP )الشخص )ب
مجموع األرباح المتوقعة 2,200 مليون 
- 800 مليون )الترخيص(= 1,400 مليون 

للسنوات 15-6

IP )الشخص )أ
ترخيص للشركة )ب(

دفعة عن الرخصة بقيمة 440 مليون 
للشركة )أ(

الشخص )ب(
مجموع األرباح المتوقعة 2,200 مليون 
- 440 مليون )الترخيص(= 1,760 مليون 

للسنوات 15-6
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الملحق 14:
مثال حول اإلرشادات الخاصة بالسلع غير الملموسة )3(

تم إعداد هذا المثال ألغراض إرشادية ويتعلق باالرشادات الخاصة باألصول غير الملموسة.
تمتلــك الشــركة )ص( نســبة %100 مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة مســتقلة )ع( مقابــل 100 مليــون ريــال 	 

ســعودي.
ــات ولكــن بمبيعــات 	  ــد مــن التقني ــًا العدي ــر وقــد طــورت جزئي تعمــل الشــركة )ع( فــي مجــال البحــث والتطوي

محــدودة.
يبــرر ســعر الشــراء إلــى قيمــة التقنيــات المتطــورة جزئًيــا وإمكانيــات موظفــي الشــركة )ع( لتطويــر مزيــد مــن 	 

التقنيــات الجديــدة فــي المســتقبل.
تخصيــص ســعر الشــراء مــن الشــركة )س( ألغــراض محاســبية فيمــا يتعلــق بخصائــص الملكيــة بنســبة ٪20 مــن 	 

ســعر الشــراء إلــى األصــول الملموســة و غيــر الملموســة بمــا فــي ذلــك البــراءات و ٪80 للتســويق.

تفــرض الشــركة )س( بعــد الملكيــة الكامليــة علــى الشــركة )ع( نقــل جميــع حقوقهــا فــي التقنيــات المتقدمــة 	 
والمتطــورة جزئًيــا، بمــا فــي ذلــك بــراءات االختــراع واألســرار التجاريــة والمعرفــة الفنيــة للشــركة )ص(، شــركة 

تابعــة للشــركة )س(.
بعــد ذلــك تبــرم الشــركة )ص( اتفاقيــة مــع الشــركة )ع(، والتــي بموجبهــا ســتعمل القــوى العاملــة في الشــركة 	 

)ع( بشــكل حصــري علــى تطويــر التقنيــات المنقولــة وتطويــر التقنيــات الجديــدة نيابــة عن الشــركة. 
تنــص االتفاقيــة علــى تعويــض الشــركة )ع( مقابــل خدمــات البحــث مــن خــال دفعــات مســاوية لتكلفتهــا 	 

باإلضافــة إلــى قيمــة المرابحــة، وتعــود جميــع الحقــوق المتعلقــة باألصــول غيــر الملموســة التــي تــم تطويرهــا 
بموجــب اتفاقيــة األبحــاث إلــى الشــركة )ص(.

الشخص )ص( الشخص )س(

IP )الشخص )ع

عدد كبير من موظفي
البحث واإلدارة

عمليات البحث
والتطوير
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ونتيجــة لذلــك، ســتقوم الشــركة )ص( بتمويــل جميــع األبحــاث المســتقبلية مــع تحمــل المخاطــر الماليــة التــي 	 
لــن تــؤدي بهــا بعــض األبحــاث المســتقبلية إلــى تطويــر منتجــات قابلــة للتجــارة. لــدى الشــركة )ص( فريــق بحــث 

كبيــر بمــا فــي ذلــك موظفــي اإلدارة المســؤولين عــن التقنيــات المكتســبة مــن الشــركة )ع(.

يتولــى موظفــوا قســم األبحــاث واإلدارة فــي الشــركة )ص( مســؤولية اإلدارة الكاملــة عــن توجيــه ومراقبــة 	 
عمــل موظفــي البحــوث فــي الشــركة )ع(.

تنفــذ الشــركة )ص( مشــاريع جديــدة وتطــور الميزانيــات وتســيطر فــي جوانــب أخــرى علــى البحــوث الجاريــة فــي 	 
الشــركة )ع(.

يعــد جميــع موظفــي البحــوث فــي الشــركة )ع( بأنهــم موظفيــن حصريــًا لتقديــم الخدمــات بموجــب اتفاقيــة 	 
األبحــاث مــع الشــركة )ص(.

مــن المهــم تحديــد األصــول الملموســة المحــددة التــي تــم تحويلهــا إلــى الشــركة )ص( وتلــك التــي تحتفــظ بهــا 	 
الشــركة )ع( عنــد تحليــل تســعير المعامــات بالســعر المحايــد الــذي يتعيــن دفعــه مــن قبــل الشــركة )ص(مقابــل 
األصــول غيــر الملموســة التــي تنقلهــا الشــركة )ع( والســعر المدفــوع مقابــل خدمــات البحــث والتطويــر التــي 
ســتقدمها الشــركة )ع(. ولــم تحــدد تعريفــات وتقييمــات األصــول غيــر الملموســة الــواردة فــي ســعر الشــراء 

ألغــراض تســعير المعامــات.
مثــل مبلــغ 100 مليــون ريــال ســعودي المدفــوع مــن قبــل الشــركة )س( ألســهم الشــركة )ع( الســعر المحايــد 	 

لألســهم الخاصــة بالشــركة ويوفــر معلومــات مفيــدة بخصــوص قيمــة أعمــال الشــركة )ع(.
يجــب أن تنعكــس القيمــة الكاملــة لتلــك األعمــال إمــا فــي قيمــة األصــول الملموســة وغيــر الملموســة 	 

المنقولــة إلــى الشــركة )ص( أو فــي قيمــة األصــول الملموســة وغيــر الملموســة والقــوى العاملــة التــي 
تحتفــظ بهــا الشــركة )ع(.

وقــد يتــم تحويــل جــزء كبيــر مــن القيمــة الموصوفــة فــي مخصصــات ســعر الشــراء كســمعة تجاريــة للشــركة )ع( 	 
إلــى الشــركة )ص( باإلضافــة إلــى أصــول أخــرى غيــر الملموســة مــن الشــركة )ع(.

الشخص )ص( الشخص )س(

IP )الشخص )ع

عدد كبير من موظفي
البحث واإلدارة

مخاطر التطوير انتقلت
للشركة )ص(

اتفاقية البحث والتطوير:
الشركة )ع( ستقوم باستالم
مقابل بناء على الربح الكلفة عمليات البحث

والتطوير
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وقد تحتفظ الشركة )ع( أيًضا ببعض القيمة التي تم وصفها في تخصيص سعر الشراء كشهرة.	 
ــل، كجــزء مــن 	  ــى هــذا التعويض/المقاب ــد الحصــول عل ــدأ الســعر المحاي ــى الشــركة )ع(، بموجــب مب يجــب عل

ــض  ــر الملموســة أو مــن خــال تعوي ــة غي ــى التقني ــة إل ــذي تدفعــه الشــركة )ص( للحقــوق المنقول الســعر ال
ــة لديهــا. ــر للقــوى العامل ــة لخدمــات البحــث والتطوي ــذي اســتلمته فــي ســنوات بعــد المعامل الشــركة )ع( ال

ينبغــي االفتــراض أن القيمــة ال تختفــي وال يتــم تدميرهــا كجــزء مــن إعــادة هيكلــة األعمــال الداخليــة. إذا كان 	 
قــد تــم فصــل تحويــل األصــول غيــر الملموســة للشــركة )ص( فــي الوقــت المحــدد مــن االمتــاك، يجــب إجــراء 
تحقيــق مســتقل فيمــا يتعلــق بــأي تقديــر متداخــل أو انخفــاض فــي قيمــة األصــول غيــر الملموســة المنقولــة.
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الملحق 15:
مثال حول اإلرشادات الخاصة بإعادة هيكلة األعمال – المخاطر

تم إعداد هذا المثال ألغراض إرشادية فقط. ويتعلق باالرشادات الخاصة بإعادة هيكلة األعمال والمخاطر.

نقل محتمل لمخاطر االئتمان:
لنفتــرض أنــه قبــل إعــادة هيكلــة األعمــال، يتحمــل المــوزع المتعاقــد مخاطــر الديــون المعدومــة، والتــي تنعكــس 

فــي الميزانيــة العموميــة فــي نهايــة العــام.
ويثبــت التحليــل أعــاه أنــه قبــل إعــادة هيكلــة األعمــال، اتخــذ شــخص مرتبــط القــرارات المتعلقــة بتمديــد شــروط 
االئتمــان للعمــاء واســترداد الديــون وليــس مــن قبــل المــوزع، وســدد األشــخاص المرتبطيــن الديــون غيــر القابلــة 

لاســترداد. أي يتحكــم الشــخص المرتبــط بــإدارة مخاطــر الديــون المعدومــة.
كمــا أنــه تقــرر أن الشــخص المرتبــط هــو الطــرف الوحيــد الــذي يتحكــم فــي المخاطــر ولديــه القــدرة الماليــة علــى 
تحمــل مخاطــر الديــون المعدومــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه قبــل إعــادة هيكلــة األعمــال، لــم يكــن 

المــوزع مســؤواًل عــن المخاطــر.
في مثل هذه الحالة ال يتحمل الموزع مخاطر الديون المعدومة للنقل كجزء من إعادة هيكلة األعمال.

تقليل مخاطر المخزون:
عندمــا يتحــول مــوزع كامــل المخاطــرة إلــى مــوزع يتعــرض لمخاطــر محــدودة نتيجــة لتقليــل أو التخلص مــن المخاطر 
المتعلقــة بالمخــزون فــي الشــركة المعــاد هيكلتهــا )أي ســيقوم المديــر فــي المجموعــة بالتحكــم فــي إدارة 
ــة فــي  ــة الضريب ــة. قــد ترغــب الهيئ ــى المخاطــر االقتصادي ــد حــد القضــاء عل ــه يجــب تحدي مخاطــر المخــزون(، فإن

تحليــل مــا يلــي:
دور المخزون في نموذج األعمال )مثل السرعة في السوق والنطاق الشامل(	 
طبيعة المخزون )مثل قطع غيار أو الورود الطبيعية(.	 
مستوى االستثمار في المخزون.	 
العوامــل التــي تــؤدي إلــى شــطب المخــزون أو التقــادم )مثــل قابليــة االســتخدام وضغــط التســعير وســرعة 	 

التحســينات التقنيــة وظــروف الســوق(
حــاالت ســابقة لشــطب وتقــادم األســهم، ومــا إذا قــد تؤثــر أي تغييــرات تجاريــة علــى موثوقيــة األداء التاريخــي 	 

كمؤشــر علــى المخاطــر الحالية.
تكلفة التأمين ضد تلف المخزون أو خسارته.	 
حاالت سابقة لضرر أو الخسارة )إذا كان غير مؤمن(.	 
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الملحق 16:
مثال حول اإلرشادات الخاصة بإعادة هيكلة األعمال – الموزع

تم إعداد هذا المثال ألغراض إرشادية فقط. ويتعلق باالرشادات الخاصة بإعادة هيكلة األعمال والموزعين.
بافتراض أن موزع متكامل يعمل بموجب عقد طويل األجل لنوع معين من المعاملة.	 
وبنــاًء علــى حقوقــه بموجــب العقــد، يكــون لديــه الخيــار بقبــول أو رفــض أنــه مــوزع ذو مخاطــر محــدودة 	 

لشــخص خارجــي، وأن األجــر المكتســب بالســعر المحاســب لهــذا النشــاط يحقــق ربحــًا ثابتــًا بنســبة + ٪2 ســنوًيا، 
ــاح المحتملــة المرتبطــة بالمخاطــر إلــى الشــخص المرتبــط الخارجــي. ــادة األرب بينمــا تنســب زي

لنفتــرض فــي هــذا المثــال أن إعــادة الهيكلــة تــؤدي إلــى إعــادة التفــاوض بشــأن الترتيبــات الحاليــة، ولكنهــا ال 	 
تتضمــن علــى نقــل أصــول أخــرى غيــر حقوقهــا بموجــب العقــد طويــل األجــل.

ــور 	  ــار كًا مــن األج ــد )مــع األخــذ فــي االعتب ــا بشــأن العقــد الجدي مــن وجهــة نظــر المــوزع، فــإن الســؤال هن
الخاصــة بمعامــات مــا بعــد إعــادة الهيكلــة وأي تعويــض عــن عمليــة إعــادة الهيكلــة( مــا إذا كان واقعًيــا ويتــم 
اعتبــاره كبديــل. وإال، يعنــي ذلــك أنــه لــم يتــم تســعير العقــد بالســعر المحايــد ويجــب دفــع تعويــض إضافــي 

لتعويــض المــوزع إلعــادة الهيكلــة أو قــد يتطلــب إجــراء تقييــم تجــاري للمعاملــة.

ألغــراض تســعير المعامــات، يجــب تحديــد تحمــل الطــرف الخارجــي المحــدد المخاطــر التــي يتــم نقلهــا تعاقديــا 	 
كجــزء مــن إعــادة هيكلــة األعمــال.

فــي فتــرة الســعر المحايــد، مــن المرجــح أن تعتمــد االســتجابة علــى حقــوق األشــخاص واألصــول األخــرى 	 
لألشــخاص، علــى إمكانــات الربــح المــوزع والشــخص المرتبــط بــه فيمــا يتعلــق بنموذجــي األعمــال )مــوزع كامــل 

ــد. المخاطــر ومنخفــض المخاطــر(، وكذلــك المــدة المتوقعــة للترتيــب الجدي

ويجــب فــي تقييــم إمكانيــة الربــح تقييــم مــا إذا كانــت األربــاح الســابقة )المحــددة وفًقــا لمبــدأ الســعر المحايــد( 	 
هــي مؤشــر علــى إمكانيــة الربــح المســتقبلي أو مــا إذا كانــت هنــاك تغييــرات فــي بيئــة األعمــال حــول توقيــت 
إعــادة الهيكلــة أي أن األداء الســابق ليــس مؤشــرًا علــى إمكانيــة الربــح. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تؤثــر 
المنتجــات المنافســة علــى تقليــل الربحيــة، وقــد تقلــل التقنيــة الجديــدة أو تفضيــات المســتهلك مــن جــذب 

المنتجــات.
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يمكن توضيح هذه العوامل من منظور الموزع عبر المثال التالي:	 

ماحظة: يعكس الجدول المذكور أعاه متوسط العائد للموزع الذي يتعرض لمخاطر محدودة.

تحليل الحاالت الثالثة:
 فــي الحالــة رقــم 1، يتوقــع المــوزع ربــح محتمــل مــع وجــود شــك حــول نســبة معــدل الربحيــة المنخفــض . 1

نســبيًا ولكــن مســتقر نوًعــا مــا. ويعتمــد مــا إذا كان الشــخص المســتقل مســتعًدا للقيــام بذلــك علــى عوائــده 
المتوقعــة فــي إطــار كل مــن الحالتيــن ومســتوى تحملــه للمخاطــر والخيــارات المتاحــة والتعويضــات الممكنــة 

إلعــادة الهيكلــة.
فــي الحالــة رقــم 2، مــن غيــر المحتمــل أن يوافــق األشــخاص المســتقلون فــي حالــة المــوزع علــى نقــل المخاطــر . 2

وإمكانيــة الربــح المرتبطــة بهــا دون تعويــض إضافــي إذا كان لديهــم خيــار القيــام بغيــر ذلــك.
توضــح الحالــة رقــم 3 أن التحليــل يجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار إمكانيــة الربــح المســتقبلي، ولــن يكفــي االعتمــاد . 3

علــى البيانــات الســابقة وحدهــًا عنــد وجــود تغييــر كبيــر فــي البيئــة التجاريــة أو االقتصاديــة.
وبشــكل عــام يعــد اعتبــار ربــح أقــل للمــوزع الــذي يتعــرض لمخاطــر محــدودة الــذي يهــدف للحــد مــن المخاطرالتــي 

يتحملهــا، مناســًبا إذا تــم إثباتــه بشــكل صحيــح.
ــه ينبغــي اتخــاذ الترتيــب القانونــي  ــأي تعويــض محتمــل )مصاريــف تعويــض أو إنهــاء خدمــة( فإن وفيمــا يتعلــق ب
ــى  ــاًء عل ــض المناســب بن ــد التعوي ــض أو إنهــاء الخدمــة. ويجــب تحدي ــزوم دفــع تعوي ــد ل كنقطــة انطــاق لتحدي
الظــروف المحــددة إذا لــم يتــم النظــر فــي شــروط اإلنهــاء / التعويــض فــي الترتيــب القانونــي بمبــدأ الســعر 

المحايــد.

الحالة 3 الحالة 2 الحالة 1

5%
7%

10%
8%
6%

السنة 1
السنة 2
السنة 3
السنة 4
السنة 5

5%
10%
5%
5%

10%

السنة 1
السنة 2
السنة 3
السنة 4
السنة 5

%-2
4%
2%
0%
6%

السنة 1
السنة 2
السنة 3
السنة 4
السنة 5

موزع بمخاطر مرتفعة
بيانات ربحية سابقة )أخر 5 سنوات(

%0 إلــى %6 مــع مخاطــر 
ــرة داخــل هــذا النطــاق  كبي

)بســبب المنافســة(
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موزع بمخاطر مرتفعة
بيانات ربحية متوقعة )خالل السنوات
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