نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته
رقم  53لسنة 2005
المنشور على الصفحة  3339من عدد الجريدة الرسمية رقم  4715بتاريخ 2005/8/1
صادر بمقتضى المادتين ()32و ()56من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته
رقم  32لسنة 2000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة
 ) 2005ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- :
 :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
القانون
 :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
المنطقة
 :أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.
المنطقة الجمركية
 :سلطة المنطقة.
السلطة
 :مجلس المفوضين.
المجلس
 :رئيس المجلس.
الرئي س
 :الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون.
المؤسسة المسجلة
 :ضريبة دخل المؤسسة المسجلة و ضريبة دخل المؤسسةة
الضريبة
غير المسجلة وفقا ألحكام القانون وهذا النظام
دخةةةةةةةةةةل المؤسسةةةةةةةةةةة  :ما يتبقى من الدخل اإلجمالي من كل مصدر دخل خاضع
للضةةر يبة بعةةد تنليةةل نفقةةات ومصةةاريا العمةةل المتعلقةةة
المسجلة:
بالدخل والخسائر المدورة مةن السةنة أو السةنوات السةابقة
والتبرعات على التوالي وفقا ً ألحكام قانون ضريبة الدخل
المعمول به وهذا النظام.
ضةةةةةةةةةةةريبة دخةةةةةةةةةةةل  :ضةةريبة الةةدخل المنصةةوص عليهةةا فةةي المةةادة ( )32مةةن
القانون والتي يتم احتسابها علةى دخةل المؤسسةة المسةجلة
المؤسسة المسجلة
وفقا لألسس والشروط الواردة في هذا النظام.
المادة  -3تنفيذا ألحكام الفقرتين ( أ ) و ( د ) من المادة ( )32من القةانون تحةدد أسةس احتسةا
ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر األمور المتعلقة بها وفقا ألحكام القانون وهذا
النظام وقانون ضريبة الدخل المعمول به.
المادة  -4يعتبر دخال متأتيا َ من المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي -:
الدخل المتأتي من نشاطها المتحقق كامالً في المنطقة والمبين فيما يلي :
أ-
 -1الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة.
 -2مع مراعاة ( البند ( )3من هذه الفقرة ) الدخل المتأتي مةن تأديةة خةدماتها
بتحقق جميع ما يلي :
 إذا كان المستفيد من الخدمة في المنطقة. إذا تمت تأدية الخدمة نفسها في المنطقة. -إذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة أدائها في المنطقة.
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 -3الدخل المتاتي من تأدية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية معا من
المؤسسة المسجلة اذا كانت نسبة المصاريا والنفقةات التشةليلية السةنوية
المقبولةةةة ضةةةريبيا ذات منشةةةأ المنطقةةةة ال تقةةةل عةةةن  %60مةةةن مجمةةةو
المصةةاريا والنفقةةات التشةةليلية المقبولةةة ضةةريبيا فةةي المملكةةة للخةةدمات
المقدمةةة مةةن المؤسسةةة المسةةجلة ل ويةةتم التحقةةق مةةن تةةوافر هةةذه النسةةبة
باالتفاق بين السلطة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
 -4الدخل المتأتي من استلالل حقةوق الملكيةة الفكريةة العائةدة
للمؤسسة المسجلة إذا تم في المنطقة.
أي دخل آخر يقرر المجلس اعتباره دخةال متحققةا فةي المنطقةة ووفةق
-5
قرار يصدره لهذه اللاية.
ب-

الدخل المتأتي من نشاطها خارج المملكة والمبين فيما يلي:
 -1الةةدخل المتةةأتي مةةن بيةةع بضةةائعها التةةي يةةتم تصةةديرها أو إخراجهةةا إلةةى
خارج المملكةةل بمةا فةي ذلةك أربةاا إعةادة التصةدير باسةتثناء البضةائع
التي يتم إخراجها خارج المملكة بموج بيانات ترانليت ( )TR8مةن
أصةةل البضةةائع المودعةةة بموج ة بيانةةات ادخةةال ( )AT9فةةي مواقةةع
التخةةلين العامةةة والخاصةةة والمراكةةل اللوجسةةتية المعتمةةدة مةةن السةةلطة
وتشرا عليها.
 -2الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق جميع ما يلي :
 إذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة. إذا تةم انتقةال مةؤدي الخدمةة أو الخدمةة نفسةها أو وسةيلة أدائهةا إلةىخارج المملكة.
 -3الةةدخل المتةةأتي مةةن اسةةتلالل حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة العائةةدة للمؤسسةةة
المسجلة إذا تم خارج المملكة.

المادة  -5تطبق األحكام الواردة في هذه المادة علةى األمةور المبينةة أدنةاه للايةات احتسةا دخةل
المؤسسة المسجلة:
أ -المصاريا المشتركة اإلدارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة :في الحاالت
التةةي تكةةون المصةةاريا اإلداريةةة والعموميةةة مشةةتركة للمؤسسةةة المسةةجلة وغيةةر
المسجلة سواء في المنطقةة أو فةي المنطقةة الجمركيةةل تنةلل هةذه المصةاريا وفةق
المعادلةةةة المبينةةةة أدنةةةاهل علةةةى أن تطبةةةق المبةةةادس و المعةةةايير المحاسةةةبية الدوليةةةة
المتعارا عليها بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريا اإلدارية والعمومية-:
إجمالي اإليرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة إلى إجمالي اإليرادات أو المبيعات
الكلية للشركة بجميةع فروعهةا المسةجلة وغيةر المسةجلة مضةافا ً إليهةا إجمةالي نفقةات
ومصةةاريا المؤسسةةة المسةةجلة إلةةى إجمةةالي النفقةةات والمصةةاريا الكليةةة للشةةركة
بجميةةع فروعهةةا المسةةجلة وغيةةر المسةةجلة ومقسةةومة علةةى اثنةةين ل ويضةةر النةةات
بمجمةةو النفقةةات والمصةةاريا المشةةتركة حصةةرا ً والمقبولةةة ضةةريبيا ً  .وعلةةى أن ال
تتجاول ( )25%من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنليل المصاريا.
وللايات احتسا هذه اإليراداتل يتم اعتماد الميلانية المعلنة في الحسابات الختامية
المصادق عليها من مدقق حسابات قانوني.
 تبرعات المؤسسة المسجلة :تحس وفةق أحكةام قةانون ضةريبة الةدخل المعمةولبه.
ج -الخسائر المدورة للمؤسسة المسجلة :تنلل من دخل المؤسسة المسجلة إذا تحققت
داخل المنطقة من اللاية نفسها والتي سجلت في سجل المؤسسة المسجلة على أن
تمسك المؤسسة المسجلة حسابات أصولية وصحيحة .
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المادة  -6مةةع مراعةةاة مةةا ورد فةةي المةةادة ( )4مةةن هةةذا النظةةام يخضةةع دخةةل المؤسسةةة المسةةجلة
المتأتي من نشاطها في المنطقة الجمركية والمبين تاليةا ً إلةى ضةريبة دخةل وفةق أحكةام
قانون ضريبة الدخل المعمول به:
أ -الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة الجمركية.
 الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق أي مما يلي : -1إذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية 0
 -2إذا تةةةم انتقةةةال مةةةؤدي الخدمةةةة أو الخدمةةةة نفسةةةها أو وسةةةيلة أدائهةةةا إلةةةى المنطقةةةة
الجمركية.
 .aالدخل المتأتي من استلالل حقوق الملكية الفكريةة العائةدة للمؤسسةة المسةجلة إذا
تم في المنطقة الجمركية.
المادة  -7مع مراعاة ما ورد في المادة ( )4من هةذا النظةام إذا تمةت تأديةة الخدمةة فةي المنطقةة
وفةةي المنطقةةة الجمركيةةة معةةال فعلةةى المؤسسةةة المسةةجلة إظهةةار دخلهةةا المتةةأتي فةةي
المنطقة وخارج المملكة وفقا ً ألحكام الفقرة ( أ ) من المادة (  ) 32من القانون فةي
بياناتهةةا الماليةةة وبشةةكل منفصةةل عةةن الةةدخل المتةةأتي مةةن عملهةةا داخةةل المملك ةة ل
وخالفا ً لةذلك يةتم التقةدير عليهةا وبالتنسةيق مةع دائةرة ضةريبة الةدخل والمبيعةات بمةا
يضمن حصة السلطة من الضريبة المتحققة عن نشاطها في المنطقة وخارج المملكة
المادة -8تقدم كشوا التقدير الةذاتي لكةل مةن المؤسسةات المسةجلة وغيةر المسةجلة التةي يكةون
نشةةاطها الرئيسةةي فةةي المنطقةةة واألشةةخاص الطبيعيةةين الةةذين يمارسةةون نشةةاطهم
الرئيسي في المنطقة إلى السةلطة للايةات احتسةا الضةريبة ووفقةا ألحكةام القةانون
وهةةذا النظةةام وقةةانون ضةةريبة الةةدخل المعمةةول بةةهل ويةةتم تقةةديم كشةةا تقةةدير ذاتةةي
منفصل للدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن غيره من مصادر الدخل األخرى لها
وعلى النماذج المعدة لهذه اللاية من السلطة.
المةةادة -9إذا تةةم تحويةةل البضةةاعة مةةن مؤسسةةة مسةةجلة فةةي المنطقةةة إلةةى مقةةر لهةةا فةةي المنطقةةة
الجمركية أو العكس فيج أن يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة.
المادة  -10تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى أحكام القانون وهذا النظام و قانون ضريبة الدخل
أمةواال عامةةة تحصةةل وفقةةا لقةةانون تحصةيل األمةةوال األميريةةة السةةاري المفعةةول و
يمةةارس الةةرئيس أو مةةن يفوضةةه لهةةذه اللايةةة جميةةع الصةةالحيات المخولةةة بمقتضةةاه
للحاكم اإلداري و لجنة تحصيل األموال األميرية.
المةةادة  -11فةةي غيةةر الحةةاالت المنصةةوص عليهةةا فةةي هةةذا النظةةام والتعليمةةات الصةةادرة بموجة
القةةانون وهةةذا النظةةام تسةةري فةةي المنطقةةة أحكةةام األنظمةةة والتعليمةةات الصةةادرة
بموج قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.
المادة -12يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السةلطة و دائةرة ضةريبة الةدخل والمبيعةات تنظةيم
األمور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي-:
أ -اإلجةةراءات المتعلقةةة بتطبيةةق أحكةةام المةةادتين ( )35و ( )36مةةن القةةانون
والمادة ( )7من هذا النظام.
ب -إجراءات توريد الضريبة من السلطــــة إلةى دائــــةـرة ضريبــةـة الدخـــــةـل
والمبيعات و بالعكس.
ج -توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة و المنطقة الجمركية وتبسيط إجراءات
تطبيقها .
د -الدراسة المشتركة ألي تعديل يطرأ على التشريعات المتعلقة بالضريبة 0
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المةةادة -13أ -يصةةدر المجلةةس بنةةاء علةةى تنسةةي الةةرئيس التعليمةةات الاللمةةة لتنفيةةذ احكةةام هةةذا
النظام بما في ذلك جميع الشؤون المتعلقة بالحد االدنى لكل من حجم االسةتثمار
والمةالءة الماليةةة وعةةدد العةاملين فةةي المؤسسةةة المسةةجلة التةي تقةةدم خةةدماتها فةي
المنطقة والمنطقة الجمركية .
 تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية0المادة  -14يللى نظام(ضريبة الدخل في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
رقم()8لسنة)2001على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تللى أو
يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا النظام.
2005/5/31
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