
 الفصل السابع : ضریبة االستقطاع

 استقطاع الضریبة من المنبع : التعریف

:  من ھم األشخاص الخاضعون لضریبة االستقطاع 

یخضع غیر المقیم الذي لیس لدیھ منشأة دائمة في المملكة عن أي مبلغ یحصل علیھ من أي 
 مصدر في المملكة

 :من المسؤول عن استقطاع الضریبة

 :  تقع مسؤولیة استقطاع الضریبة على

 .كل مقیم سواء كان مكلفا أو غیر مكلف بمقتضى النظام- 

 .المنشأة الدائمة في المملكة لغیر المقیم- 

 وذلك على المبالغ التي یدفعونھا لغیر مقیم من مصدر في المملكة

: أسعار ضریبة االستقطاع

 :یتوقف السعر حسب طبیعة أو نوع المدفوع

 % 20. أتعاب إدارة
إتاوة أو ریع،دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز 

. الرئیس أو شركة مرتبطة
15%  

 
إیجار،خدمات فنیة أو استشاریة ،تذاكر طیران 

أوشحن جوي أو بحري، خدمات اتصاالت ھاتفیة 
دولیة، أرباح موزعة،عوائد قروض،قسط تأمین أو 

. إعادة تأمین

5%  
 

 % 15. أي دفعات أخرى
. 

 :نماذج االستقطاع وموعد تقدیمھا

 :على المكلف بضریبة االستقطاع االلتزام باآلتي

یجب على الملزم باالستقطاع تقدیمھ مع تسدید المستحق بموجبھ : نموذج االستقطاع الشھري – أ
 .خالل العشرة أیام األولى من الشھر الذي یلي الشھر الذي تم الدفع فیھ للمستفید

یوماً من انتھاء السنة المالیة باستثناء شركات ) 120 (یقدم خالل: نموذج االستقطاع السنوي- ب
. یوماً من نھایة سنتھا المالیة)  60 (األشخاص فعلیھا تقدیم النموذج خالل

 : العقوبات



/اذا لم یستقطع الشخص الملزم باالستقطاع الضریبة ،أواستقطعھا ولم یوردھا ،أو لم یقدم 1
بیانات االستقطاع للمصلحة ،یعد مسؤوال عن تسدید قیمة الضریبة غیر المسددة في الموعد 

یوم تأخیر  30 من الضریبة غیر المسددة عن كل % 1 النظامي، إضافة إلى غرامة قدرھا
 .تحسب من تاریخ استحقاق الضریبة  لى تاریخ السداد

/إذا أخفى الشخص الملزم باالستقطاع معلومات عن المصلحة أو قدم معلومات غیرصحیحة 2
من فرق الضریبة غیر  % 25 بقصد التھرب من الضریبة یعد مسؤوال عن سداد غرامة قدرھا

 .المسددة

 :التسجیل واالحتفاظ بالسجالت

 :یجب على كل شخص طبیعي أو اعتباري ملزم باستقطاع الضریبة

 .التسجیل لدى مصلحة الزكاة والدخل -أ
سنوات على  10االحتفاظ بالسجالت المطلوبة إلثبات صحة الضریبة المستقطعة لمدة -ب

 .األقل
یبقى مدینا )المستقطع منھ( اذا لم تستقطع الضریبة وتسدد في موعدھا النظامي ،فإن المستفید
 .للمصلحة بقیمتھا ویحق لھا أن تحصلھا منھ أو من وكیلھ أو كفیلھ

 

م وقعت شركة االتصاالت السعودیة عقدا مع شركة اتصاالت  1/9/2005 بتاریخ  : مثال
سویدیة غیر مقیمة لتقدیم خدمات استشاریة ،وبلغت قیمة العقد ملیار لایر یسدد على دفعتین 

ملیون لایر لكل  500 م بمقدار 25/9/2005م، والثانیة بتاریخ 15/9/2005 األولى بتاریخ
م  15/9/2005دفعة. وقد قامت شركة االتصاالت السعودیة بسداد الدفعة األولى بتاریخ

م، أما  20/10/2005 وقامت باستقطاع الضریبة المستحقة، ووردتھا للمصلحة بتاریخ
م وتم استقطاع الضریبة المستحقة  25/9/2005 الدفعة الثانیة فقد تم سدادھا بتاریخ

 .م 12/11/2005 وتوریدھا للمصلحة بتاریخ

 :المطلوب

 .حساب ضریبة االستقطاع المستحقة عن كل دفعة – 1

 .حساب ایة غرامات مستحقة – 2

 .تعبئة النماذج المطلوبة – 3

حیث أن شركة االتصاالت السویدیة غیر مقیمة ،فإنھا تخضع لضریبة االستقطاع، لكن تقع - 
 .مسؤولیة احتساب واستقطاع ھذه الضریبة على شركة االتصاالت السعودیة

 لایر 25.000.000 = % 5 × 500.000.000= ضریبة الدفعة األولى- 



یوما من تاریخ استحقاق  30 وال یتوجب في ھذه الحالة غرامة حیث أعطى النظام مھلة
 .... 10/10/2005 الضریبة الذي ھو

 نموذج استقطاع الضریبة الشھري

  ------سنة ---- شھر

  -------------الرقم المالي ------------ السنة المالیة ---------- اسم المكلف

 اسم المستفید نوع الدفعة م
 (المستقطع منھ)
 

 تاریخ الدفعة
 

 إجمالي المبالغ
 المدفوعة

 

 سعر
 الضریببة

 

 مبلغ الضریبة
 المستقطعة

 
   %5    إیجار 1
   %15    إتاوة أوریع 2
   %20    أتعاب إدارة 3
   %5    تذاكر طیران أوشحن جوى 4
   %5    تذاكر أوشحن بحري  5
6 
 
 

 خدمات اتصاالت ھاتفیة دولیة
 

   5%   

 خدمات مدفوعة للمركزالرئیسي 7
 

   15%   

 خدمات مدفوعة لشركة مرتبطة 8
 

   15%   

 أرباح موزعة 9
 

   5%   

 خدمات فنیة أواستشاریة 10
 

شركة االتصاالت 
 السویدیة

15/9/2005 500.000.000 5%  25.000.000 

 عوائد قروض 11
 

   5%   

 قسط تأمین أوإعادة تأمین 12
 

   5%   

 أي دفعات أخرى 13
 

   15%   

 اإلجمالي الشھري 14
 

    25.000.000 

یوم  30 عن كل % 1 غرامة التأخیر 15
 تأخیر..

    -- 

  %25 غرامة إخفاء 16
 

    -- 

 ) إجمالي الضریبة وغرامة التأخیرالمستحقة 17
14 + 15 + 16(  

 

    25.000.000 

 

 25.000.000 = % 5 × 500.000.000 =  مقدار الضریبة:أما بالنسبة للدفعة الثانیة- 
 لایر



 30 م أي بعد انتھاء مدة ال 12/11/2005 وحیث أن تورید الضریبة قد تم للمصلحة بتاریخ
 % 1 م، إنھ یتوجب غرامة تأخیر بمقدار 10/10/2005 یوما من تاریخ االستحقاق الذي یوافق

 .من ضریبة الدفعة

 لایر 250.000 = % 1 × 25.000.000 = الغرامة

 نموذج استقطاع الضریبة الشھري

  ------سنة ---- شھر

  -------------الرقم المالي ------------ السنة المالیة ---------- اسم المكلف

 اسمالمستفید نوع الدفعة م
 (المستقطعمنھ)
 

 تاریخالدفعة
 

 إجمالیالمبالغ
 المدفوعة

 

سعرالضري
 بة
 

 مبلغالضریبة
 المستقطعة

 
   %5    إیجار 1
   %15    إتاوةأوریع 2
   %20    أتعابإدارة 3
   %5    تذاكرطیرانأوشحنجوى 4
   %5    تذاكرأوشحنبحري  5
6 
 
 

 خدمات اتصاالت ھاتفیةدولیة
 

   5%   

 خدماتمدفوعةللمركزالرئیسي 7
 

   15%   

   %15    خدماتمدفوعةلشركةمرتبطة 8
 أرباحموزعة 9

 
   5%   

 خدماتفنیةأواستشاریة 10
 

شركة 
االتصاالت 

 السویدیة

15/9/2005 500.000.000 5%  25.000.000 

 عوائدقروض 11
 

   5%   

 قسطتأمینأوإعادةتأمین 12
 

   5%   

 أیدفعاتأخرى 13
 

   15%   

 اإلجمالیالشھري 14
 

    25.000.000 

 30 عنكل % 1 غرامةالتأخیر 15
 یومتأخیر

 

    250.0000 

  %25 غرامةإخفاء 16
 

    -- 

 إجمالیالضریبةوغرامةالتأخیرالمستحقة 17
 (14 + 15 + 16 ( 

    25.250.000 

 



 نموذج االستقطاعات الضریبیة السنوي

  -----للسنة المالیة المنتھیة في

  ------------الرقم المالي ---------- اسم المكلف

اسم المستقطع  م
 منھ

الرقم  عنوانھ
المالي    

( إن 
 وجد )

الضریبة  المبلغ المدفوع نوع الدفعة 
المسددة و 

 الغرامة

شركة  
االتصاالت 

 السویدیة

خدمات   
 استشاریة 

1.000.000.000 50.250.000 

       
       

 50.250.000 اإلجمالي
 

 مثال شامل عن ضریبة االستقطاع :

 و 80 حصلت شركة المقاوالت العربیة على عقدین من شركة أرامكو السعودیة وسابك بقیمة
ملیون لایر سعودي على التوالي،وقد احتاجت الشركة إلى بعض الخدمات من خارج  45

المملكة العربیة السعودیة لتنفیذ المشروعین خالل السنة المالیة باإلضافة إلى خدمات اخرى 
 :كما یلي 2005 للشركة،حیث قامت بسداد قیمة خدمات خالل شھر نوفمبر

لایر  2.000.000تم استئجارمعدات من شركة تي دبلیوتي البریطانیة بمبلغ  3/11 في .۱
 .سعودي

 .لایر سعودي 100.000 تم سداد حقوق امتیاز لشركة اكس دبلیو بمبلغ 6/11 في .۲
 لایر سعودي 1.500.000 سداد اتعاب ادارة لشركة ماكلینز لإلدارة بمبلغ 6/11 في .۳

. نظیر ادارتھا لفندق تملكھ الشركة في الریاض
لایر سعودي قیمة شحن بري لمعدات من میناء جدة  400.000 سداد مبلغ 15/11 في .٤

 الى الدمام لشركة عبر المحیطات
لایر سعودي قیمة خدمات لشركة تلیكوم العالمیة  80.000 تم سداد مبلغ 18/11 في .٥

لتوفیر خدمات اتصال دولي من مواقع العمل الى خارج المملكة من خالل اجھزة 
 .اتصال خاصة بشركة تیلیكوم

وقد  % 60 تملك شركة المقاوالت العربیة حصة في شركة بي آند أي البریطانیة تبلغ .٦
 لایر سعودي في 200.000قامت بالحصول على خدمات فنیة واستشاریة منھا لتنفیذ 

21/11.  
قامت شركة المقاوالت العربیة بتوزیع ارباح على الشریكین السعودي  2/11 في .۷

 .لایر سعودي الى الشریك األجنبي 4.000.000 واألجنبي،وتم سداد مبلغ



لایر سعودي قیمة خدمات فنیة إلى شركة إیست  1.000.000 تم سداد مبلغ 10/11 في .۸
 .أند ویست األمریكیة

 اتش  اس بي  )تم الحصول على قروض قصیرة األجل من بنك بریطاني 20/11 في .۹
 . لایر سعودي40.000 لتمویل المشاریع تم سداد فواد علیھا كقسط شھري بمبلغ( سي 

تم التامین على المعدات المستأجرة من الخارج لدى شركة تأمین  10/11 في .۱۰
بریطانیة ( كوالتي انشورنس) على أي أخطار مرتبطة بعمل ھذه المعدات بالمشاریع 

 .لایر سعودي 80.000 داخل المملكة بمبلغ
لایر سعودي إلى شركة األھرام لإلنتاج  600.000 تم سداد مبلغ 11/6 في .۱۱

 .السینمائي لعمل فیلم وثائقي عن الشركة ومراحل تطورھا وحملة إعالنیة داخل المملكة
لایر سعودي لمحامي بالیابان عن  3.000.000 قامت الشركة بدفع 15/11 في .۱۲

قضیة رفعتھا الشركة على شركة یابانیة حصلت على مشروع في  المملكة ونفذت 
جزء منھ بموجب عقد من الباطن باإلضافة إلى (  شركة المقاوالت العربیة  )الشركة

أعمال إضافیة على عقد الباطن،ولم تحصل الشركة على باقي قیمة األعمال اإلضافیة 
الختالف وجھات النظر بین الشركة الیابانیة وإدارة المقاوالت العربیة على تقییم قیمة 

 .األعمال اإلضافیة
احتساب ضریبة االستقطاع عن الخدمات المدفوعة أعاله خالل شھر نوفمبر وإعداد : المطلوب

نموذج استقطاع الضریبة الشھري لتقدیمھ لمصلحة الزكاة والدخل،علما بأنھ تم سداد ضریبة 
 . 2006 ینایر 15 االستقطاع بتاریخ

 

 نموذج استقطاع الضریبة الشھري

                                                                            2005شھر نوفمبر عام 
  -------------الرقم المالي

 اسمالمستفید نوع الدفعة م
 (المستقطع منھ)
 

 تاریخ الدفعة
 

إجمالي 
 المبالغ

 المدفوعة
 

 سعر
 الضریبة

 

مبلغ 
 الضریبة

 المستقطعة
 

 100.000  %5 2.000.000 3/11/2005 تیدبلیوتي إیجار 1
 15.000  %15 100.000 6/11/2005 اكسدبلیواكس إتاوة أوریع 2
 ماكلینزلإلدارة أتعاب إدارة 3

 
6/11/2005 1.500.000 20%  300.000 

 عبرالمحیطات تذاكر طیران أوشحن جوى 4
 

15/11/2005 400.000 5%  20.000 

6 
 
 

 خدمات اتصاالت ھاتفیةدولیة
 

 تلیكوما لعالمیة
 

18/11/2005 80.000 5%  4000 

 خدمات مدفوعة للمركزالرئیسي 7
 

  
 

 15%   

 خدمات مدفوعة لشركة مرتبطة 8
 

 بي ان دأي
 

21/11/2005 
 

200.000 15%  30.000 



 أرباح موزعة 9
 

 بي آن دآي
 

2/11/2005 
 

4.000.000 5%  200.000 

 خدمات فنیة أواستشاریة 10
 

 200.000  %5 4.000.000 مرفق جدول مرفق جدول

 عوائد قروض 11
 

 2000  %5 40.000 20/11/2005 اتش اس بي سي 

 قسط تأمین أوإعادة تأمین 12
 

 4000  %5 80.000 10/11/2005 كوالتي انشورنس

 أي دفعات أخرى 13
 

 األھرام لإلنتاج
 السینمائي

6/11/2005 600.000 15%  90.000 

 اإلجمالي الشھري 14
 

    965.000 
 
 

 30 عن كل % 1 غرامة التأخیر 15
 یوم تأخیر

 

    9650 

  %25 غرامة إخفاء 16
 

    -- 

إجمالي الضریبة وغرامة التأخیر  17
 ) 16 + 15 + 14 ) المستحقة

    974.650 

 

 شركة المقاوالت العربیة

 جدول احتساب ضریبة االستقطاع للخدمات الفنیة والقانونیة

 م 2005 خالل شھرنوفمبر

مبلغ ضریبة 
 االستقطاع

  %5 المستحقة بواقع
 

 المبالغ المدفوعة
 

 تاریخ الدفع
 

 البیان
 

50.000 
 

1.000.000 
 

10/11/2005 
 

 شركة ایستاند
 امریكا - ویست

 
150.000 

 
3.000.000 

 
15/11/200 

 
 مكتب محاماة في

 الیابان
 

200.000 
 

4.000.000 
 

  

  

 

 

 


