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 التعليمات التنفيذية اخلاصة - 2021( لسنة 3التعليمات التنفيذية رقم )
 ( 10( و)9( و)8واد )صادرة مبقتضى امل باألسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل

 (2021( لسنة )40رقم ) نظام األسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل( من 18)( و14( و)12و)

 
 ( 1المادة ) 

 الخاصة باالسعار التحو لية ل ا ات ضر  ة الدخل( 3رقم )تسمى هذه التعليمات ) التعليمات التنفيذ ة 

 ( ئ عمل بها من تار خ نشرها في ال ر دة الرسمية.  2021 لسنة 

 

 ( 2المادة ) 

ة لها أدناه   ما لم تكون للكلمات ئالع ارات التالية عيةما ئردت في هذه التعليمات المعاني المخصص - أ

 تدل القر نة قلى اير الك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئز ر المالية : الوز ر

 مد ر قا  الدائرة : المد ر

 دائرة ضر  ة الدخل ئالم يعات. : الدائرة

 قانون ضر  ة الدخل. : القانون

( 40نظا  االسعار التحو لية ل ا ات ضر  ة الدخل رقم ) : النظا 

 .(2021لسنة )
 يعضضي أئ الشضضخص امقت ضضاري بمضضا فضضي الضضك الشضضخص الط : الشخص

م موقضضضضة االشضضضضخاص التضضضضي تنشضضضضأ بترتيضضضضب تعاقضضضضدي 

 ئالمنشآت الدائمة.

قالقة  يالشخص الذي تز د معامالته مع أشخاص ائ : المكل  

 .امتتالي اشهر 12د نار خالل فترة  500000 قلى

المعامالت بين 

االشخاص ائي 

 العالقة   

لكل ما له قيمة بين معامالت التصر  ئأي ت ادل  :

 الشخص اي العالقة ئمكل  تابع له.  

المعامالت بين 

امشخاص 

 المستقلين

المعضضضامالت بضضضين امشضضضخاص مضضضن ايضضضر امشضضضخاص ائي  :

 العالقة.

امسعار 

 التحو لية

االسعار الخاصة بالمعامالت القائمة بين االشخاص  :

ائي العالقة  بما فيها ت ادل السلع ئالخدمات 

ئالتمو ل ئالتصر  باالموال المنقولة ئاير ئالقرئض 

 المنقولة.

المكل  الذي  قد  التقر ر الخاص لكل دئلة إلى الضدائرة  : المكل  المعتمد

ل ا ضضات الت ليضضغ نيابضضة قضضن م موقضضة الشضضركات متعضضددة 

 ال نسيات.

  المنشاة اال

 ال د لة

 

المكل  التابع لم موقة شركات متعددة ال نسيات  :

قد م التقر ر الخاص بكل دئلة إلى الدائرة المطال ة بت

 نيابة قن م موقة الشركات متعددة ال نسيات .
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خال  ما ئرد في الفقرة )أ(   تُعتمد التعار   الواردة في النظا  عيةما ئرد النص قليها في هذه  - ب

 .التعليمات ما لم تدل القر نة قلى اير الك
 

 امفصضضضضضضضا  قضضضضضضضن المعضضضضضضضامالت بضضضضضضضين االشضضضضضضضخاص نمضضضضضضضوا  ز  بتقضضضضضضضد م ( : المكلضضضضضضض  الملضضضضضضض3المضضضضضضضادة )

 ائي قالقة:

 قلىالعالقة  يائ االشخاص توجب قلى كل مكل   ز د قيمة معامالته مع 

تقد م نموا  اإلفصا  المنصوص قليه في  امتتالي اشهر 12د نار خالل فترة   500000 

 أعكا  النظا  ئهذه التعليمات.

 (:4المادة )

( من هذه التعليمات تقد م نموا  اإلفصا  قن 3الذي  نط   قليه أعكا  المادة ) لتز  المكل   .أ 

 العالقة متضمنا المعلومات التالية : يمعامالته مع االشخاص ائ
المعلومات المتعلقة بأشخاص ائي قالقة أئ أشخاص ائي صلة بالمعامالت بين أشخاص ائي  .1

 .قراتهم ئإقامتهم الضر  يةالعالقة  بما في الك أسما  هؤم  االشخاص ئدئل م

 .معلومات إقادة هيكلة االقمال لم موقة الشركات متعددة ال نسيات أئ المكل  .2

معلومات قن المالك الفعلي ئالمالك المستفيد عسب مقتضى الحال لدشخاص ائي العالقة  بما في  .3

 .الك امسم ئدئلة التأسيا ئدئلة اإلقامة ئنس ة الملكية

سارة الواردة في اإلقرار مالي المصرئفات ئقيمة صافي الربح أئ الخإجمالي اإل رادات ئإج .4

 .الضر  ي

 .معلومات قن نوا العالقة بين أشخاص ائي صلة بالمعامالت ئاالشخاص ائ العالقة ئع يعتها .5

ئص  لط يعة االقمال أئ االنشطة الت ار ة الخاصة باالشخاص ائي العالقة ئالمعامالت بينهم   .6

 :بما في الك  

  ات أئ م يعات سلع )تامة ائ اير تامة الصنع(.مشتر -أ 

 مشتر ات أئ م يعات ممتلكات ئموجودات أخرا. -ب 

 تقد م ائ استال  خدمات. -  

 ترتي ات الوكالة. -د 

 ترتي ات التأجير. -ه 

 التمو ل المتعل  بال حث ئالتطو ر. -ئ 

 اتفاقيات الترخيص ئاممتياز. -ز 

 قينا(.التمو ل )بما في الك القرئض ئمساهمات المالكين نقدا أئ  -  
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 الطر قة المت عة لدسعار التحو لية . .7

إقرار المكل  قما إاا كان قد أبر  معاملة بين أشخاص ائي العالقة أئ أي معاملة بدئن مقابل أئ  .8

بمقابل اير نقدي )مةل المقا ضات ئالصفقات( خالل الفترة الضر  ية موضوا اإلقرار الضر  ي. 

ملة بين أشخاص ائي العالقة أئ أكةر    ب قلى ئفي عال إقرار الشخص المكل  بإبرامه لمعا

المكل  تقد م بيان بتفاصيل هذه المعامالت بما في الك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة 

 .للمقا ضات أئ المقابل المستلم

إقرار المكل  قما إاا كان  حتفظ بالو ائ  المتعلقة باالسعار التحو لية  بما في الك المل    .9

 .رئيسي ئالمل  المحليال

 قد  اإلفصا  المشار إليه في هذه المادة مع اإلقرار الضر  ي ئفقا للنموا  الصادر قن الدائرة  . ب

 ئالمعتمد لهذه ال ا ة .
 

 ( : الشخص الملز  بتقد م التقر ر الخاص لكل دئلة :5المادة )

ت التي  ز د م موا  توجب قلى الشخص الذي  كون قضواً في م موقة الشركات متعددة ال نسيا

ً ل ياناتها المالية للفترة  600,000,000إ راداتها الموعدة قلى   ستمائة مليون د نار أردني ئفقا

( شهراً التالية 12الضر  ية السابقة أن  قو  بتقد م التقر ر الخاص لكل دئلة للدائرة خالل مدة م تت ائز )

 ت .للفترة الضر  ية لم موقة الشركات متعددة ال نسيا

 ( :6المادة )

( من هذه التعليمات بتقد م التقر ر الخاص لكل دئلة 5 لتز  الشخص الذي  نط   قليه أعكا  المادة ) .أ 

 متضمنا المعلومات التالية:
 اسم الشركة متعددة ال نسيات .-1
 الفترة الضر  ية المعنية.-2
 العملة المستخدمة .-3
 مكان اإلقامة الضر  ية .-4
 ئأرقامهم الضر  ية ئقنائ نها.المنشآت التابعة المقيمة -5
 قن مكان اإلقامة الضر  ية. امكان التأسيا إاا كان مختلف-6
 االنشطة الرئيسية ئفقا للنموا  المعتمد.-7
 اإل رادات.-8
 الربح /الخسارة.-9
 ضر  ة الدخل المدفوقة . -10
 ضر  ة الدخل المستحقة. -11
 رأل المال المعلن. -12
 االربا  المتراكمة . -13
 قدد الموبفين . -14
 صول الملموسة قدا النقد أئ ما  شابه.اال -15
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( من هذه التعليمات ئئفقا للنموا  5 قد  التقر ر الخاص لكل دئلة في الموقد المحدد في المادة ) .ب 

 الصادر قن الدائرة ئالمعتمد لهذه ال ا ة .
( من النظا    فان المكل  المعتمد اير مكل  10قلى الرام مما ئرد في الفقرة ) ( من المادة ) .  

تقد م التقر ر الخاص لكل دئلة إلى الدائرة فيما  تعل  بأي فترة ضر  ية إاا كانت م موقة الشركات ب

متعددة ال نسيات تعت ر المكل  فيها ئقامت بتقد م  التقر ر الخاص لكل دئلة بما  تواف  مع متطل ات 

د لة للشركة اال  النهائية الفقرة )أ( من هذه المادة ئالمتعلقة بالفترة الضر  ية من خالل المنشأة ال 

ئالتي تقد  التقر ر الخاص لكل دئلة الى إدارة الضرائب المختصة  في دئلة اإلقامة الضر  ية في أئ 

 ( من هذه التعليمات ئاستيفا  جميع الشرئع التالية: 5ق ل التار خ المحدد في المادة )

اال  النهائية تقد م التقر ر المنشأة ال د لة للشركة من تتطلب دئلة اإلقامة الضر  ية أن  .1

 ( من هذه التعليمات . 5الخاص لكل دئلة ئفقًا للمادة )

دئلة اإلقامة الضر  ية للمنشأة ال د لة للشركة اال  النهائية لد ها اتفاقية سلطة أن تكون  .2

ً فيها خالل المدة المحددة في المادة ) ( 5مختصة مؤهلة سار ة المفعول تكون المملكة عرفا

 التعليمات لتقد م التقر ر الخاص لكل دئلة للفترة الضر  ية موضوا التقر ر ؛من هذه 

لم تقم دئلة اإلقامة الضر  ية للمنشأة ال د لة للشركة اال  النهائية بإشعار الدائرة باإلهمال  .3

 المستمر من ق لها ؛

المكل  المقيم تم إشعار دئلة اإلقامة الضر  ية للمنشأة ال د لة للشركة اال  النهائية من ق ل  .4

 الاراض الضر  ة بأنه هو المنشأة ال د لة للشركة اال  النهائية ؛ 

 ( من النظا .10تم تقد م إشعار للدائرة ئفقاً العكا  الفقرة )د( من المادة ) .5
 

 ( : المل  المحلي :7المادة )

مع  لتز  المكل  بتنظيم مل  محلي  تضمن معلومات أساسية ئتفصيلية قن جميع معامالته   .أ 

 ( شهراً التالية للفترة الضر  ية.12خالل مدة م تت ائز )شخاص ائي العالقة ئتقد مه للدائرة اال
 تتضمن المعلومات االساسية للمل  المحلي ما  لي: .ب 

 معلومات المكل   ئتشمل ما  لي: .1

ئصـ  التنظيم اإلداري للمكلـ  ئهيكلـه التنظيمـي ئئصـ  االشخاص الذ ـن تُرفـع إليهـم  -أ 

  ـر إدارة المكلـ  ئالـدئل التـي تقـع فيهـا المقـرات الرئيسـية لهـؤم  االشخاص.تقار
ئصــ  تفصيلــي القمال ئأنشطة المكلــ  ئاســتراتي يته  بمــا فــي الــك بيــان   -ب 

 بعمليــات إقــادة الهيكلــة أئ قمليــات نقـل ملكيـة االصـول.
ئالو ائـ  الخاصـة بها ئقلى أن تتضمـن العالقة  يأهم المعلومات قن معامالت ائ .2

 المعلومـات ما  لي:

 العالقة . يئصــ  للمعامالت بيــن االشخاص ائ -أ 
قيمــة المدفوقــات ئاإل رادات داخــل الم موقــة لــكل فمــة مــن المعامالت بيــن  -ب 

 العالقة. ياالشخاص ائ
 لمعامالت .العالقة المشـاركين فـي كل فمـة مـن ا يهو ـة االشخاص ائ -  
 نسخة من جميع امتفاقيات الم رمة من قع ل المكلفين للمعامالت داخل الم موقة. -د 
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 العالقة. يمقارنـة تفصيليـة ئتحليـل الوبائـ  الخاصـة بالمكلـ  ئاالشخاص ائ -ه 
عر قة السعر التحو لي المعتمدة للمعامالت ئالفرضيات المعمول بها لهذه الطر قة  -ئ 

 قة.ئأس اب اختيار هذه الطر 
 قائمـة ئئصـ  ئتحليل للمعامالت الداخليـة أئ الخارجيـة المسـتقلة القابلـة للمقارنـة . -ز 
 التســو ات التــي تــم إجرا هــا إن ئجــدت.  -  
 المعلومات المالية المستند إليها في تط ي  عر قة السعر التحو لي. -ع 

 ه  بمــا فــي الــك :تحليــل شــامل للقطــاا الــذي  ــزائل فيــه الشــخص أنشــطت .3

 أك ر المنافسين. -أ 
 (.SWOTتحليل نقاع القوة ئالضع  ئالفرص ئالتهد دات )  -ب 
 قدرات المورد ن.  -  
 قدرات المشتر ن.  -د 
 مدا توافر ال دائل.  -ه 
 ع م ئنشاع المكل  . -ئ 
 ات اهات العرض ئالطلب. -ز 
 متطل ات الدخول للقطاا.  -  
 أهم االسواق الدئلية المستهدفة. -ع 
 الحصة السوقية. -ي 
 رق التوصيل.ع  -ك 

 ال يانات المالية ئتتضمن ما  لي: .4

 ال يانات الماليــة الختامية الســنو ة الموعــدة للمكلــ  قــن الفترة الضر  يــة المعنيــة. -أ 
جـدائل المعلومـات ئالتوز ـع التـي توضـح العالقة بيـن ال يانـات الماليـة المسـتخدمة فـي   -ب 

 تط يـ  عر قـة السعر التحو لي .
لخص جدائل ال يانات المالية اات الصلة المستخدمة في تحليل المقارنة ئمصدر م  -  

 ال يانات.
 

 ( المل  الرئيسي:8المادة ) 

 لتز  المكل  بتنظيم مل  رئيسي  تضمن معلومات أساسية ئتفصيلية قن االقمال العالمية ئسياسات  .أ 

ل نسيات التي  نتمي إليها المكل  االسعار التحو لية للمعامالت الخاصة بم موقة الشركات متعددة ا

 ( شهراً التالية للفترة الضر  ية.12خالل مدة م تت ائز )ئتقد مه للدائرة 
 ب. تتضمن المعلومات االساسية للمل  الرئيسي ما  لي:

الهيـكل التنظيمـي الـذي  وضـح ملكيـة المنشآت التابعـة لم موقـة الشـركات متعـددة  .1

 رافـي لـكل منهـا.ال نسـيات ئالموقـع ال  
 ئص  أقمال م موقة الشركات متعددة ال نسيات  ئتشمل: .2

 العوامل اات التأ ير قلى أربا  االقمال. -أ 
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ئصـ  لسلسـلة التور ـدات الهم المنت ـات ئالخدمـات التـي تقدمهـا الم موقـة مـن  -ب 

ةـر مـن عيـث ع ـم الم يعـات  بما في الك المنت ـات ئالخدمـات االخـرا التي تمةـل أك

 %( مـن م يعـات الم موقـة.5خمسـة بالمائـة )
قائمــة امتفاقيات لتوفيــر الخدمــات الم رمــة بيــن أقضــا  م موقــة الشــركات  -  

 متعــددة ال نســيات أئ أي ترتيـب مشـابه.
 االسواق الرئيسية لمنت ات الم موقة ئخدماتها. -د 
 ـة مــن قع ــل المنشآت التابعــة للم موقــة.تحليــل ئبيفــي  وضــح القيمــة المضافـ -ه 

ئصــ  الهم الصفقــات الخاصــة بإقــادة هيكلــة االقمال ئقمليــات امستحواا  -ئ 

 ئالتصفيــة خالل الفترة الضر  يــة.
 

معلومات قن االصول اير الملموسة لم موقة الشركات متعددة ال نسيات بما فيها قائمة  .3

العالقة ئسياسات االسعار التحو لية  يت الم رمة بين االشخاص ائبهذه االصول ئامتفاقيا

 ئاستراتي ية الم موقة في إدارة هذه االصول ئنقل ملكية هذه االصول .
 

معلومـات عـول أنشطة التمو ل بيـن المنشآت التابعـة لم موقـة الشـركات متعـددة  .4

 ال نسـيات  بما فيها :

ما في الك أهم صفقات التمو ل الم رمة مع ئص  قا  لكيفية تمو ل الم موقة  ب -أ 

 ممولين مستقلين.
تحد ــد أقضــا  م موقــة الشــركات متعــددة ال نســيات الذ ــن  قومــون بتأد ــة  -ب 

 أقمــال تمو ــل رئيســية للم موقــة ئدئل تأسيســها ئمقــر إدارتهــا.
متعـددة ال نسـيات بشـأن سياسـات االسعار التحو لية الخاصة لم موقـة الشـركات  -  

 قالقة. يقمليـات التمو ـل بيـن االشخاص ائ
معلومات قن االئضاا المالية ئالضر  ية لم موقة الشركات متعددة ال نسيات  ئالتي  .5

 تشمل:

القوائـم الماليـة الموعـدة لم موقـة الشـركات متعـددة ال نسـيات قـن الفترة الضر  يـة  -أ 

 ة الاراض  اإلقرار المالـي أئ الاراض نظاميـة أئ إدار ـةمحل اإلقرار الضر  ي المعد

 أئ ايرها. أئ ضر  يـة 
قائمــة باتفاقيــات االسعار التحو لية  الم رمــة بيــن م موقــة الشــركات متعــددة  -ب 

 ال نســيات ئاإلدارات الضر  يــة إن ئجدت.
 

 ( 9المادة )

نشأة اال  لم موقة الشركات متعددة ال نسيات هي المل ا ات تط ي  أعكا  هذه التعليمات   فإن  .أ 

من الشركات  م اشر عصصا أئ أسهما في شركة أئ أكةر  المنشاة التي تمتلك بشكل م اشر أئ اير 

ً للمعا ير  متعددة ال نسيات ئالتي تلتز   المحاس ية الدئلية المتعار   بإقداد قوائم مالية موعدة ئفقا

 وجد أي مكل  آخر من م موقة الشركات متعددة ال نسيات    ية ئمإقامتها الضر  قليها في دئلة 

    .في هذه الفقرةاير م اشر الحصص الموصوفة   متلك بشكل م اشر أئ  هذه
 

  شمل مفهو  المكل  التابع لم موقة الشركات متعددة ال نسيات ل ا ات هذه التعليمات : .ب 



3875    
 

 الجريدة الرسمية

كات متعددة ال نسيات مدرجة في القوائم قالقة بم موقة من الشر يأي منشأة أقمال مستقلة ائ .1

المالية الموعدة للم موقة الاراض إقداد التقار ر المالية أئ   ب تضمينها إاا كانت أسهمها 

 معرئضة للتدائل في االسواق المالية.

إاا لم  كن مدرًجا في القوائم المالية الموعدة  من هذه الفقرة( 1دافع الضرائب المذكور في ال ند ) .2

 قة الشركات متعددة ال نسيات بس ب ع مها أئ قد  أهمية تأ يرها.لم مو

قالقة بم موقة الشركات متعددة ال نسيات ي تابعة الي منشأة أقمال مستقلة ا منشأة دائمة .3

بشرع أن تقو  منشأة االقمال بإقداد أئ  ن  ي قليها  من هذه الفقرة( 2( أئ )1المدرجة في ال ند )

ة لهذه المنشأة الدائمة إلقداد التقار ر المالية ئالتقار ر التنظيمية ئإقداد إقداد قوائم مالية منفصل

 اإلقرارات الضر  ية   أئ الاراض الرقابة المحلية الداخلية.
 شمل مفهو  م موقة الشركات متعددة ال نسيات ل ا ات هذه التعليمات الشخص امقت اري المقيم في  .  

 ا نتي ة لوجود منشأة دائمة له في الدئلة االخرا.دئلة ئ خضع أ ًضا للضر  ة في دئلة أخر
 

 

 ( عرق االسعار التحو لية10) المادة

معا ير المحاس ية الدئلية شر طة التقيد لعرق االسعار التحو لية التالية ئفقا لللمكل  اقتماد أي من  .أ 

 بالشرئع ئالضوابط المحددة في أعكا  هذه التعليمات:

 عر قة السعر المقارن. .1
 ر إقادة ال يع.عر قة سع .2
 عر قة التكلفة اإلجمالية مضافاً إليها هامم الربح. .3
 عر قة صافي هامم الربح للمعاملة. .4
 عر قة تقسيم االربا . .5

 
  توجب قلى المكل  أن  حدد االس اب التي تم امقتماد قليها في اختيار عر قة االسعار التحو لية . .ب 
 ل ا ات تط ي  االسعار التحو لية .  توجب قلى المكل  أن  قد  الفرضيات التي اقتمدها .  
 توجب قلى المكل  أن  قد  إفصا  من محاسب قانوني  وضــح ات ــاا المكلــ  لسياســة االسعار  .د 

 التحو لية الخاصــة بالم موقــة ئأ رها قلى قائمة ال يانات المالية الختامية .
المشار لها في الفقرة )أ( من هذه   توجب قلى المكل  في عال اقتماد أي من عرق االسعار التحو لية .ه 

 المادة في أي فترة ضر  ية امستمرار باقتماد نفا هذه الطر قة للفترات الضر  ية الالعقة.

 

 وزير املالية
 د. حممد حممود العسعس
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اسم الشركة متعددة الجنسيات:

الرقم الضريبي:

الفترة الضريبية المعنية:

العملة المستخدمة:

شخص ذو 

عالقة

شخص 

مستقل
أخرى

التاريخ:التوقيع:اسم المكلف/ المناب:

معلومات إعادة هيكلة األعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف ان وجدت:

أقر أنا الموقع أدناه على صحة المعلومات أعاله وأنني أحتفظ بالوثائق المتعلقة باألسعار التحويلية بما في ذلك الملف الرئيسي والملف المحلي

اإلفصاح الصادر بموجب النظام رقم )40( لسنة 2021م والتعليمات الصادرة بموجبه

إجمالي 

االيرادات

المعلومات الخاصة بالمعامالت بين األشخاص ذوي العالقة

دولة المقر

صفته )وضع اشارة صح √ (

دولة التأسيسنسبة الملكية
نوع العالقة 

وطبيعتها

إجمالي 

النفقات
اسم الجهة

مكان 

االقامة

المالك 

الفعلي

المالك 

المستفيد

المملكة األردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

(القسم األول)

صافي 

الربح/ 

الخسارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3877    
 

 الجريدة الرسمية

اسم الشركة متعددة الجنسيات:

الرقم الضريبي:

فترة الضريبية المعنية: ال

العملة المستخدمة:

شخص ذو 

عالقة

شخص 

مستقل
عينيبدون مقابلأخرى

توقيع:اسم المكلف/ المناب: تاريخ:ال ال

معلومات إعادة هيكلة األعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف ان وجدت:

طبيعة 

العالقة 

)األعمال أو 

األنشطة 

تجارية( ال

ملف المحلي تحويلية بما في ذلك الملف الرئيسي وال ا الموقع أدناه على صحة المعلومات أعاله وأنني أحتفظ بالوثائق المتعلقة باألسعار ال أقر أن

نوع المقابل )في حال انه 

غير نقدي( بالقيمة 

السوقية العادلة للمقايضات

اإلفصاح الصادر بموجب النظام رقم )40( لسنة 2021م والتعليمات الصادرة بموجبه

قيمة تمويل 

البحث 

تطوير وال

اتفاقيات 

الترخيص 

واالمتياز

قيمة تمويل/ 

قروض/ 

مساهمات 

المالكين 

ً نقداً أو عينا

الطريقة 

المتبعة 

لألسعار 

تحويلية ال

اسم الجهة

قيمة صفته )وضع اشارة صح √ (

مشتريات/ 

مبيعات 

السلع

قيمة 

مشتريات/ 

مبيعات 

الممتلكات 

والموجودات

قيمة تقديم/ 

استالم 

خدمات

قيمة أعمال 

وكالة ال

قيمة 

معامالت 

تأجير ال

المملكة األردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

المعلومات الخاصة بالمعامالت بين االشخاص ذوي العالقة
(القسم الثاني)
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عدا النقد وما يشابهه(الفترة الضريبية الحالية )(اساس نقدي)

التاريخ:التوقيع:اسم المكلف/ المناب:

األصول الملموسة

اسم الشركة متعددة الجنسيات:

الفترة الضريبية المعنية:

العملة المستخدمة:

أ- شخص 

مستقل

ب- شخص ذو مكان االقامة الضريبية

عالقة
ج- المجموع

رأس المال 

المعلن

االرباح 

المتراكمة
عدد الموظفين

الربح / 

الخسارة

االيرادات

 التقرير الخاص لكل دولة الصادر بموجب النظام رقم )40( لسنة 2021م والتعليمات الصادرة بموجبه

المملكة االردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ضريبة الدخل المستحقةضريبة الدخل المدفوعة

(القسم األول)
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البحث والتطوير
االحتفاظ وإدارة 

الملكية الفكرية
التصنيع واإلنتاجالمشتريات

المبيعات والتسويق 

والتوزيع

اإلدارة 

وخدمات الدعم

خدمات ألشخاص 

مستقلين

الخدمات المالية 

داخل المجموعة
التأمينخدمات مالية

أسهم وأدوات 

ملكية

حساب 

دائم
أخرى

توقيع: تاريخ:ال ال

اسم الشركة متعددة الجنسيات:

مكان اإلقامة 

الضريبية

  المنشآت التابعة المقيمة  

) الرقم الضريبي والعنوان(

مكان التأسيس إذا 

كان مختلف عن 

مكان اإلقامة 

الضريبية

األنشطة الرئيسية

اسم المكلف/ المناب:

الفترة الضريبية المعنية:

مكان اإلقامة الضريبية

المملكة األردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

(القسم الثاني)

 التقرير الخاص لكل دولة الصادر بموجب النظام رقم )40( لسنة 2021م والتعليمات الصادرة بموجبه
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التاريخ:التوقيع:اسم المكلف/ المناب:

الفترة الضريبية المعنية:

مكان اإلقامة الضريبية:

يرجى إدراج معلومات أو توضيحات إضافية )موجزة( تعتبر ضرورية أو مفيدة لفهم المعلومات التي تم اإلقرار عنها الواردة في التقرير الخاص لكل دولة:

اسم الشركة متعددة الجنسيات:

المملكة األردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

(القسم الثالث)

التقرير الخاص لكل دولة الصادر بموجب النظام رقم )40( لسنة 2021م والتعليمات الصادرة بموجبه

 
 


