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 الجريدة الرسمية

 التعليمات التنفيذية  - 2021( لسنة 4التعليمات التنفيذية رقم )
 ها يف املناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل صادرة للمؤسسات التي متارس أنشطت

 (2021( لسنة )11نظام ضريبة الدخل يف املناطق التنموية رقم ) ( من10مبقتضى املادة )
 

 ( 1المادة ) 

تسمى هله التعليمات )التعليمات التنفيلية للمؤسسات التي تمارس سنشطتها اي المناطق 

( ، ويعمل بها من تاريخ نشرها اي الجريدة  2021التنموية لغايات ضريبة الدخل لعام 

 الرسمية. 

 

 ( 2المادة ) 

يكو  للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت اي هله التعليمات المعاني المخصصة لها  .س 

 سدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 التف.وتعدي 2014( لسنة 34قانو  ضريبة الدخل رقم ) : و ــــــــــــــــالقانـــ
 نظييييييييام ضييييييييريبة الييييييييدخل اييييييييي المنيييييييياطق التنموييييييييية : امــــــــــــــــــــالنظ

 .2021( لسنة 11رقم ) 
 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . : رةــــــــــــــــــــالدائ
 وزير المالية. : ر ــــــــــــــــــــالوزي
 مدير عام الدائرة. : رـــــــــــــــــــالمدي

المؤسسييية المسيييجلة ليييدى هيئييية االسيييتثمار والتيييي تميييارس  : المسجلةالمؤسسة 

نشيياطها االقتصييادي سو يقييع مريزهييا الرئيسييي اييي المنيياطق 

 التنموية.
المكا  اللي تمارس المؤسسة المسيجلة مين خاللهيا النشياط  : ر ـــــــــــــــــــــالمق

 للدخل . المدراألساسي 
 عالقيييييية ميييييين خييييييالل الملكييييييية  تييييييااسيثيييييير ذوشييييييريتا  سو  : ةـــــــــــــالمجموع

او الرقابييية اليييى الحيييد اليييلي يتعيييين عليهيييا واقيييا  للمعيييايير 

 المحاسبية السارية إعداد بيانات مالية موحدة.
 

تعتمد التعاريف الواردة اي النظام حيثما ورد النص عليها اي هله التعليمات ما لم تدل  .ب 

 القرينة على غير ذلك.   
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 ( 3المادة )

هله التعليمات إلى وضع اإلجراءات التنفيلية للمعايير الالزمة لضما  ممارسة النشاط  تهدف

االقتصادي الواقعي والفعلي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة ، وشروط تطبيق سحكام 

 ( من النظام.5( من القانو  وسحكام المادة )11( من الفقرة )ط( من المادة )2( و)1البندين )

 

 (4المادة )

 غراض هله التعليمات، تعتبر األنشطة التالية من األنشطة األساسية المدرة للدخل:أل .س 

 إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية. .1

 األنشطة الصناعية. .2

 األنشطة السياحية. .3

 األنشطة الخدمية . .4

 األنشطة الحراية . .5

 األنشطة الزراعية . .6

 األنشطة اإلعالمية. .7

ل اقط تقديم خدمات استشارية سو سية خدمات سنشطف مريز التوزيع والخدمات وتشم .8

 إدارية سخرى .

الشرية القابضة المسجلة شرية مساهمة عامة واق قانو  الشريات ة سنشط .9

 وتشمل ممارسة جميع األنشطة المرتبطة بالدخل اللي تحققف الشرية القابضة.

 سنشطف المقر الرئيسي وتشمل: .10

 اتخاذ القرارات المهمة. -س 

 بالنيابة عن المجموعة .تحمل نفقات تشغيلية  -ب 

 تنسيق انشطة المجموعة. -ج 

سية سنشطة سخرى يوااق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير واقا لتوصية من  .11

 هيئة االستثمار .
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 ( 5المادة ) 

تتولى الدائرة ممارسة مهام وواجبات متابعة وتنظيم وتدقيق وتحصيل الضريبة من  .س 

طتها الخاضعة لضريبة الدخل بما ايها المؤسسات المسجلة وغير المسجلة من سنش

 المهام والواجبات التالية :

إصدار القرار الالزم ايما إذا يانت المؤسسة المسجلة قد استوات الشروط  .1

 ( من هله التعليمات .6المتطلبة واقا للمادة )

 تطبيق العقوبات المنصوص عليها اي القانو   . .2

 النظر اي االعتراضات والبت بها . .3

 ي مهام اخرى الزمة لتنفيل هله التعليمات .ممارسة ا .4

تتولى الدائرة مهام وواجبات متابعة األمور الضريبية لألنشطة األساسية المدرة للدخل  .ب 

 اي المناطق التنموية بالتنسيق والتعاو  مع هيئة االستثمار.

 

 ( 6المادة ) 

ار الضريبي يتوجب على المؤسسات المسجلة وغير المسجلة س  تقدم للدائرة مع اإلقر .س 

واق النموذج المعتمد للدائرة خالل المدة القانونية لتقديم اإلقرار الضريبي  اإاصاح

 وعلى س  يتضمن اإلاصاح إثبات س  الشروط المتطلبة واقا لهله المادة متوارة ايها .

يتوجب على المؤسسة المسجلة تلبية الشروط المتطلبة اي هله المادة لغايات االستفادة  .ب 

( من الفقرة )ط( من 2( و)1الضريبية المنصوص عليها اي سحكام البندين )من النسب 

 ( من النظام وعلى النحو اآلتي:5( من القانو  والمادة )11المادة )

 س  تمارس بنفسها نشاطا  اقتصاديا  يحقق دخال  رئيسيا  اي المنطقة التنموية . .1

يامل يمارسو  المهام س  يتواجد عدد ياف من الموظفين الفنيين المؤهلين بدوام  .2

الرئيسة المولدة للدخل اي النشاط االقتصادي اللي تمارسف المؤسسة المسجلة 

 وللدائرة التأيد من ذلك من خالل يشواات الضما  االجتماعي والبيانات المالية 

 سو بأي طريقة سخرى تراها مناسبة.

ق سحكام وا س  يتم تنظيم حسابات سصولية وصحيحة وإعداد بيانات مالية ختامية .3

 ة الدولية وعلى س  تتضمن المعلومات اآلتية:القانو  ومعايير المحاسب

 نوع النشاط االقتصادي. -س 
 مبلغ الدخل اإلجمالي ونوعف . -ب 
 مبلغ المصرواات واألصول ونوعها. -ج 
 األنشطة األساسية التي تدر الدخل اي إطار النشاط االقتصادي المعني. -د 
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ات سو األجهزة المستعملة لممارسة موقع مقر نشاطها ، المصنع ، الممتلك -ه 

 الصلة . يالنشاط ذ
 عييييدد المييييوظفين بييييدوام يامييييل مييييع ذييييير مييييؤهالتهم وعييييدد المسييييؤولين  -و 

 الصلة . يعن ممارسة النشاط ذ
 البيانات والسجالت المالية. -ز 
إاصاح يوضح عما إذا يانت المؤسسة قد استوات متطلبات األنشطة  -ح 

معتمد للدائرة المشار لف اي الفقرة األساسية المدرة للدخل واقا للنموذج ال

 )س( من هله المادة.
 

 س  يتوار مقر وعنوا  دائم للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية. .4

س  يتوار حساب بنكي رئيسي للمؤسسة المسجلة لدى سحد البنوك المرخصة  .5

 والعاملة اي المملكة.

نشطة الرئيسة س  تتحمل المؤسسة المسجلة مصاريف تشغيلية يااية على األ .6

المولدة للدخل وعلى س  تتناسب تلك المصاريف مع طبيعة النشاط االقتصادي اللي 

 تمارسف.

س  يتم توجيف وإدارة النشاط االقتصادي المرخص للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة  .7

التنموية وهلا يتحقق من خالل عقد مجل  إدارتها سو هيئة مديريها سو مديرها 

ي المنطقة التنموية على اترات زمنية منتظمة وتحقق الشروط العام لالجتماعات ا

 التالية: 

قيام مجل  ادارة المؤسسة المسجلة سو هيئة مديريها باالجتماع اي  -س 

المملكة على اترات متواترة ومالئمة تتناسب مع القرارات الواجب اتخاذها 

 على ذلك المستوى واق قانو  الشريات .

 أشخاصهم الجتماعات مجل  اإلدارة س  يكتمل النصاب للحاضرين ب -ب 

 سو هيئة المديرين واق قانو  الشريات .

س  يتم تسجيل اجتماعات مجل  اإلدارة سو هيئة المديرين اي محاضر يوقع  -ج 

 عليها األعضاء الحاضرين لتلك االجتماعات .

س  تشمل محاضر اجتماعات مجل  اإلدارة سو هيئة المديرين تدوين ما  -د 

جلة من قرارات استراتيجية متعلقة بالنشاط ذي تتخله المؤسسة المس

 الصلة اي ذلك االجتماع .

س  يتواار لدى اعضاء مجل  ادارة المؤسسة المسجلة سو هيئة مديريها  -ه 

 المعراة والخبرة الالزمة لتنفيل مهام هلا المجل  .

س  يتم االحتفاظ بمحاضر اجتماعات مجل  االدارة سو هيئة المديرين  -و 

 المسجلة داخل المنطقة التنموية .وسجالت المؤسسة 
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 بالرغم مما ورد اي الفقرة )ب( من هله المادة : .ج 

تعتبر المؤسسة المسجلة التي يقتصر نشاطها على سعمال الشرية القابضة بإدارة  .1

الشريات التابعة لها سو المشارية اي إدارة الشريات األخرى التي تساهم ايها بأنها 

 ت هله المادة إذا تواارت الشروط التالية :ممتثلة للشروط المتطلبة لغايا

 س  تكو  مسجلة ومتوااقة مع سحكام قانو  الشريات الناال.  -س 

س  تقوم بتقديم سي بيانات سو وثائق سو معلومات يتوجب تقديمها للدائرة واقا   -ب 

 ألحكام القانو  .

   ومقار يااية للقيام بأعمال الشرية القابضة .وس  يتوار لديها موظف -ج 

ل ممارسة الشرية القابضة ألي من األنشطة االقتصادية المدرة للدخل اي حا .2

( من هله التعليمات اإنف يتوجب عليها 4األخرى المنصوص عليها اي المادة )

 االمتثال للشروط المتطلبة اي الفقرة )ب( من هله المادة.

ال يتوجب على المؤسسة المسجلة س  تمارس نشاطها اي المناطق التنموية بنفسها و .د 

يجوز االستعانة بطرف آخر اي ممارسة هلا النشاط لغايات سحكام النظام وهله 

 التعليمات .

 

 ( 7المادة ) 

تتولى الدائرة مسؤولية التأيد من توار الشروط المتطلبة المحددة اي النظام وهله  .س 

التعليمات اي المؤسسات المسجلة ، واي حال عدم تحقق سي من هله الشروط يتوجب 

رة إصدار قرارها بعدم اعتماد األنشطة األساسية المدرة للدخل المتعلقة بفترة على الدائ

 ضريبية معينة وذلك خالل مدة اقصاها اربع سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية .

يستثنى من المدة المحددة اي الفقرة )س( من هله المادة المؤسسة المسجلة التي تقوم  .ب 

غش سو تدلي  سو تزوير سو جرم من جرائم التهرب بارتكاب سي اعل ينطوي على 

 الضريبي المنصوص عليها اي القانو  .

 

 (  8المادة ) 

يتوجب على المؤسسة المسجلة تقديم اإلقرار الضريبي خالل المدة القانونية المحددة  .س 

 التصريح بموجب هلا اإلقرار الضريبي عما يلي :يتم اي القانو  وعلى س  

للي تمارسف المؤسسة المسجلة خالل الفترة الضريبية النشاط االقتصادي ا .1

 المعنية.

 الدخل اللي حققتف المؤسسة المسجلة من النشاط االقتصادي . .2

 تاريخ بداية ونهاية الفترة الضريبية . .3

 سية معلومات سخرى قد تطلبها الدائرة . .4
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المشار  يتوجب على المؤسسات المسجلة س  تقدم للدائرة مع اإلقرار الضريبي اإلاصاح .ب 

 ( من هله التعليمات.6لف اي الفقرة )س( من المادة )

 تطبق سحكام هله المادة على المؤسسة غير المسجلة . .ج 

 ( 9المادة )

يتوجب على المؤسسة المسجلة وغير المسجلة عند حدوث سي تغييرات جوهرية تتعلق بمكا  

سو اإلدارة بما اي ذلك  ممارسة نشاطها اي المملكة سو طبيعة النشاط سو اي هيكل رسس المال

تأسي  مكاتب خارج المناطق التنموية سو تغيير اي حصص الشرياء  سو المساهمين تقديم 

 من تاريخ حدوثها . ايوم 30إخطار خطي للدائرة بالتغييرات التي تمت خالل مدة 

 

 (10المادة )

الالزمة الواردة يتوجب على المؤسسة المسجلة التحقق من استمرارية تلبية الشروط والمعايير 

اي هله التعليمات لغايات االستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها اي سحكام البندين 

( من النظام وس  تلتزم بتقديم 5( من القانو  والمادة )11( من الفقرة )ط( من المادة )2( و)1)

ليمات لكااة ( من هله التع8( و)6اإلقرار الضريبي واإلاصاح المشار لهما اي المادتين )

 عدم ممارستها للنشاط ألي اترة ضريبية .  ةالفترات الضريبية حتى اي حال

 

 (11المادة )

يحق للمؤسسة المسجلة التي تقرر الدائرة بأنها غير محققة للشروط المتطلبة الالزمة لتطبيق 

النظام ( من 5/ط( من القانو  والمادة )11النسب الضريبية المنصوص عليها اي سحكام المادة )

تقديم اعتراض على القرار الصادر عن الدائرة واقا لألحكام الخاصة باالعتراض المنصوص 

 عليها اي القانو  .

 (12المادة )

يتوجب على المؤسسة المسجلة لغايات االستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها اي 

( من النظام 5و  والمادة )( من القان11( من الفقرة )ط( من المادة )2( و)1سحكام البندين )

 ( 11توايق سوضاعها بما يتفق وسحكام نظام ضريبة الدخل اي المناطق التنموية رقم )

 سشهر من تاريخ العمل بهله التعليمات . 4وهله التعليمات خالل مدة ال تتجاوز   2021لسنة 

 

 وزير املالية
 د.حممد حممود العسعس


