
ضریبة القیمة المضافة في سلطنة عمان

 أین نحن الیوم؟

التوقیت

 خاضعة بنسبة الصفر
 أم معفاة؟

أین نحن الیوم؟

بعد توقیع االتفاقیة الموحدة لضریبة القیمة المضافة في دول مجلس 
التعاون الخلیجي، شرعت كل من اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة 
العربیة السعودیة الى تطبیق ضریبة القیمة المضافة ابتداًء من تاریخ 
1 ینایر 2018، فیما تستعد باقي دول مجلس التعاون لتطبیقھا قریبًا. 

تمثل االتفاقیة أساساً لكافة التشریعات المحلیة الخاصة بضریبة القیمة 
المضافة والمبادئ العامة لتطبیقھا، والتي یتوجب على جمیع الدول 

األعضاء اتباعھا، وتسمح أیًضا للدول  باختیار تطبیقات أخرى 
لمعاملة ضریبة القیمة المضافة.

 

 لقد قمنا أدناه بتوضیح معاملة ضریبة القیمة المضافة وفقًا للقطاع حتى تاریخھ، وفقاً 
لما مطبق في كل من  اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة. مالحظة: 

سیتم تغییر ھذه المعامالت وتطویرھا، لذا نرجو التواصل معنا في حال وجود أي 
استفسارات أو في حال الرغبة بتطبیق القواعد على حاالت خاصة.و

 التوقیت

تقوم الحكومة العمانیة بالتحضیر للتشریعات المحلیة الخاصة 
بضریبة القیمة المضافة ولوائحھا التنفیذیة وھي في طور اإلعداد 

والمراجعة.  

القطاع

الخدمات المالیة

التأمین

السلع الغذائیة

التعلیم

الرعایة الطبیة

األدویة والمعدات الطبیة

العقارات

النقل المحلي

التصدیر

النقل الدولي
المعادن االستثماریة  

 خاضعة بنسبة الصفر أم معفاة؟

 تنص اإلتفاقیة بخضوع تورید السلع أو الخدمات لضریبة القیمة المضافة  
بالنسبة األساسیة 5% إال في حال إعفاء ھذه السلع أو الخدمات أو  

خضوعھا للضریبة بنسبة الصفر. وقد تم منح أعضاء دول مجلس التعاون  
حریة الخیار في ما إذا كان تورید بعض السلع أو الخدمات معفى من 

ن الضریبة أو خاضعًا لھا بنسبة الصفر. 

 أھمیة ما تم ذكره بالنسبة لسلطنة عمان: الفرق ھام  بین الخضوع للضریبة  
بنسبة الصفر أو اإلعفاء، حیث أنھ في كلتى الحالتین ال یتم  احتساب ضریبة 

القیمة المضافة على التورید بالنسبة األساسیة، بل إن  المورد الذي یقوم 
بتوریدات معفاة من الضریبة ال یجوز لھ خصم أو  استرداد ضریبة المدخالت 

المتعلقة بھذه التوریدات. ویجوز خصم أو  استرداد ضریبة المدخالت المستحقة 
على التوریدات الخاضعة بنسبة الصفر.ن

من القطاعات التي تخضع للضریبة بقیمة الصفر بالمائة وذلك وفقاً 
لالتفاقیة: 

األدویة واألجھزة الطبیة

 خدمات النقل البیني والدولي للسلع والركاب

 تصدیر السلع إلى خارج المجلس التعاون الخلیجي 

بعض توریدات الخدمات عبر الحدود / البینیة

بعض القطاعات التي قد تخضع للضریبة بقیمة الصفر بالمائة:ة 

بعض السلع الغذائیة

 توریدات النقل ألغراض تجاریة

قطاع النفط ومشتقاتھ والغاز

 بعض القطاعات التي قد تخضع للضریبة بقیمة الصفر بالمائة أو تعفى
من الضریبة:ى

قطاع التعلیم

قطاع الرعایة الطبیة

  قطاع العقارات

النقل المحلي

بعض القطاعات المعفاة من الضریبة:ر

 الخدمات المالیة (مع بعض االستثناءات)ى

   االستیراد (في حال كانت السلع معفاة من الرسوم الجمركیة أو معفاة 
أو خاضعة للضریبة بالنسبة صفر في الدولة العضو)ة

المملكة العربیة السعودیة

الخدمات التي تعتمد على الرسوم: خاضعة 
 الخدمات التي تعتمد على ھامش الربح: معفاةن

اإلمارات العربیة المتحدة

الخدمات التي تعتمد على الرسوم: خاضعة
الخدمات التي تعتمد على ھامش الربح: معفاةى

 جمیع أنواع التأمین ما عدا التأمین على الحیاة: خاضع
 التأمینات على الحیاة: معفاةز

جمیع أنواع التأمین – ما عدا التأمین على الحیاة: خاضع
التأمینات على الحیاة: معفاة

جمیع السلع تخضع للضریبةجمیع السلع تخضع للضریبة

 تخضع للضریبة بعض الخدمات: تخضع للضریبة بنسبة الصفر بالمائة

 بعض الخدمات: تخضع للضریبة بنسبة الصفر
بالمائة

 قطاع الرعایة الطبیة الخاص (خاضع)و
 جمیع خدمات الرعایة الطبیة المقدمة من جھة  

 حكومیة تقع خارج نطاق ضریبة القیمة
 المضافة، كونھا تقدم بصفتھا ھیئة عامة

•

 تخضع للضریبة بنسبة الصفر (األدویة
 والمعدات الطبیة المؤھلة)ة

 تخضع للضریبة بنسبة الصفر (وفقًا لقرار
 مجلس الوزراء)ة

استئجار العقارات السكنیة: معفى من الضریبة
جمیع العقارات األخرى: تخضع للضریبة 

 التورید األول  للعقارات السكنیة خالل 3

  

 سنوات منذ انتھاء البناء: تخضع للضریبة 
بنسبة الصفر

 التورید األول للعقارات السكنیة المحولة 
من غیر سكنیة إلى سكنیة: معفى من 

الضریبة
االیجار السكني: معفى من الضریبة
: معفى من الضریبة أرض جرداء

مسكن جدید: یخضع للضریبة بنسبة الصفر 
جمیع العقارات األخرى: تخضع للضریبة

•

•
•
•
•

•
•

•

خاضع للضریبة معفى من الضریبة 

جمیعھا تخضع للضریبة منتجات محددة: تخضع للضریبة بنسبة الصفرالنفط والغاز

خاضع للضریبة بنسبة الصفرخاضع للضریبة بنسبة الصفر

خاضع للضریبة بنسبة الصفرخاضع للضریبة بنسبة الصفر

یخضع لنسبة الصفر بالمائة تورید أو استیراد 
المعادن االستثماریة الثمینة 

یخضع للضریبة بنسبة الصفر بالمائة التورید 
األول للمعدن المؤھل من قبل المنتج أو 

المكرر
تخضع للضریبة بنسبة الصفر- أي منحة أو 
تنازل عن أو فائدة أو مطالبة فیما یتعلق بأي 

تورید للمعادن المؤھلة لالستثما ر

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•



ضریبة القیمة المضافة ومجاالت التأثیر خالل مرحلة التنفیذ

التأثیر على الطلب
استراتیجیات التسعیر

التأثیر على خطوط العمل الحالیة والمخزون
معاملة التصدیر

تغیرات االتصال في الممارسات التجاریة
ھیكلة العروض /التمویل
آلیات الدعم والمحفزات

تأثیر ضریبة القیمة المضافة على العقود
- العقود الحالیة       

- العقود المستقبلیة

التأثیر على التدفق النقدي   
تحدید المعامالت والتزامات ضریبة القیمة المضافة
تحقیق الحد األعلى لضریبة المدخالت على المشتریات   

التسجیل واالمتثال   
المشاركة الفعالة

أنظمة تعدیل ومراجعة االمتثال لضریبة القیمة 
المضافة 

تأثیر ضریبة القیمة المضافة على خطط ومشاریع
 الشركات، مثل: إعادة الھیكلة والمشاریع والمعامالت 

 الجدیدة
توضیح مسائل المعالجة الضریبیة مع السلطات

 الضریبیة 
التواصل الفعال مع سلسلة التورید   

نھایة التعریفات التجاریة والرسوم الحالیة 
األفضلیة للبائعین المسجلین في ضریبة القیمة

 المضافة لتحقیق الحد االئتماني األعلى لضریبة 
المدخالت

استخدام أفضل ممارسات الدفع الذاتي / الفوترة
األخرى لزیادة األرصدة 

الواردات من السلع الرأسمالیة والمواد الخام

التعلیم والتواصل 
التدریب

مجال المبیعات والتسویق المجال القانوني نظم المعلومات رأس المال المحلي والموارد البشریة

العمالء اإلدارة والتمویل االستراتیجیة الموردون

النسبة القیاسیة

اإلعداد والتحضیر المبكر

األثر

األثر
 تؤثر ضریبة القیمة المضافة على معظم  القطاعات، أما بالنسبة 

•

•

اإلعداد والتحضیر المبكر

ال یعد عدم تحدید تواریخ التنفیذ سببًا لتأخیراستعداد وجاھزیة الشركات. 
ویعد التحضیر المبكر أمًرا أساسیًا، حیث أن التزامات ضریبة القیمة 

المضافة تخضع للتقییم الذاتي بشكل عام، وفي حال اكتشاف أخطاء، فإنھا 
غالبًا ما تستوجب فرض عقوبات صارمة وإجراءات تستغرق وقتًا طویالً 
مع سلطات الضرائب المحلیة. وسوأ من ذلك، فقد یؤدي ذلك إلى حدوث 

اضطراب في النشاط التجاري. لذا، على فریق المالیة والتشغیل في 
الشركة تحدید وتوفیر الموارد الالزمة مبكًرا. 

المخاطر قد تكون ھائلة 

إن حجم الخاطر یعتبر ھائالً في حال الفھم أو التطبیق الخاطئ لضریبة 
القیمة المضافة. تتلخص المخاطر في النقاط التالیة: 

المخاطر التشغیلیة
    ال بد من الحفاظ على سیر العملیات التجاریة -  وفقاً مبادئ العمل المتعارف 

علیھا - على مدار تطبیق ضریبة القیمة المضافة
•  إن اإلخالل بعملیة الشراء والبیع حتى تلقى التعلیمات سیؤدي إلى صعوبات 
تشغیلیة كبیرة تتمثل بعدم القدرة على استیراد السلع وعدم قدرة قسم المبیعات 

على دفع الفواتیر

 •

المخاطر المالیة
 •  یمكن لمبادئ العمل المتعارف علیھا بموجب ضریبة القیمة المضافة وفقاً لدرجة 

اإلعداد، أن تخلق تدفقاً كبیراً من النقد وتكالیف ضریبیة ھامة
•  إن عدم القدرة على بیع السلع والخدمات بسبب عدم تنفیذ التغییرات الضروریة 

ادات في الوقت المحدد قد یؤدي إلى عجز كبیر في اإلیر
ة •  قد تكون العقوبات المالیة لألخطاء التي تفرضھا السلطات الضریبیة كبیر

النسبة القیاسیة

سیتم فرض ضریبة القیمة المضافة بنسبة أساسیة 5% في جمیع دول 
مجلس التعاون الخلیجي، وتقل تلك النسبة بكثیر عن معدل نسبة 

ضریبة القیمة المضافة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 
(التي تشكل حالیاً نسبة %19). 

إجراءات ما قبل التنفیذ

 تتلخص أھم اإلجراءات التي یجب على الشركات إتخاذھا قبل  تنفیذ 
الضریبة، وذلك إلعداد األنظمة الخاصة بھا والعملیات والترتیبات 

التعاقدیة والتأكد من جاھزیتھا، فیما یلي:ى

 تحدید الجاھزیة لضریبة القیمة المضافة عبرنظام ف.ر.أس  دول مجلس 
التعاون (أداة التقییم الخاصة بشركة دیلویت)، والتي  تتضمن جمیع 

المجاالت مثل األثر المالي لضریبة القیمة المضافة وعملیات التوظیف 
والمحاسبة

 وضع خطط وتحدید تورایخ تنفیذ ضریبة القیمة المضافة وعملیات تخطیط 
الموارد لتحدید خطة العمل التي یجب اعتمادھا لتقدیم االقرارات الضریبیة

یتوجب على األعمال والمنشآت والقطاعات التي تواجھ قضایا رئیسیة 
ومھمة أن تقوم بعرضھا على المستشارین المختصین أو الھیئات التجاریة أو 

األمانة العامة للضرائب وذلك حسب االقتضاء والضرورة

 مراجعة الترتیبات التعاقدیة وتحدیثھا بالتعاون مع التجار  والعمالء 
للتأكد من إدراك جمیع األطراف لمسؤولیة احتساب ضریبة القیمة 

المضافة وسدادھا

 إدراج البنود المعنیة في العقود ووإجراء التغییرات الالزمة على  شروط 
التعاقد، مثال: إدارة تكالیف ضریبة القیمة المضافة في  العقود التجاریة أو 

التسعیر/اإلیرادات في عقود العمالء

المخاطر قد تكون ھائلة

إجراءات ما قبل التنفیذ

•

•

•

•

•

المخاطر المتعلقة بالسمعة
•  عادة ما یكون المطلب القانوني الخاص بضریبة القیمة المضافة سداد المبلغ 

المحدد بموجب قانون ضریبة القیمة المضافة في الوقت المحدد. وتعتمد إمكانیة سداد 
المبلغ المستحق في الوقت المحدد على ما إذا كانت المؤسسة على إطالع كامل 

بالتزاماتھا الضریبیة وعلى علم بكیفیة استیفاء الشروط وتطبیقھا 
  في حال الفشل في الوفاء بتلك االلتزامات، فإن ذلك سیؤدي إلى خطر تشویھ 

السمعة بشكل مستمر ویعقد العالقات مع الجھات الحكومیة
 •

یلي:  لسلطنة عمان تحدیدًا  فعلى ما
المنتجات االستھالكیة والصناعیة ة• 

ألتكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت   
الخدمات المالیة   
  قطاع العقارات

•

• • •
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•



 قد تمت كتابة ھذا التقریر بصفة عامة، وبالتالي ال یمكن االعتماد على ما یحتوي علیھ لتغطیة حاالت محددة. إ ّن تطبیق المبادئ  
المنصوص علیھا یتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة وینصح بالحصول على المشورة المھنیة قبل القیام أو اإلحجام عن أي  

تصرف باالعتماد على محتوى ھذا التقریر. یسّر دیلویت أند توش (الشرق األوسط) أن تقدم المشورة المھنیة للقراء حول كیفیة تطبیق  
المبادئ المنصوص علیھا في التقریر بحسب ظروفھم الخاصة. ّال تتحمل دیلویت أند توش (الشرق األوسط) أي واجب أو مسؤولیة عن

. أي خسارة یكون سببھا التصرف أو اإلحجام عن التصرف نتیجة االعتماد على أي معلومات یحتوي علیھا ھذا التقریر

 یُستخدَم اسم "ّدیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة 
 بضمان ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء والشركات المرتبطة بھا بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. ّال تقدم دیلویت توش توھماتسو

 المحدودة والمشار إلیھا ب "ّدیلویت العالمیة" أي خدمات للعمالء. لّلحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة
  دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي

 تقدم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر إلى عمالء من  : 
 القطاعین العام والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادیة. ّوھي توفر خدماتھا ألربع من بین خمس شركات على قائمة
 مجلة فورتشن العالمیة ألفضل ٥۰۰ شركة بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من ۱٥۰ دولة، حیث تقدم

 دیلویت من خالل مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة
 التحدیات التي تعترض عملیاتھم . للحصول على المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت ال ۲٤٥٬۰۰۰ وأثرھم اإلیجابي في مختلف

القطاعات، یُرجى مراجعة مواقعنا االلكترونیة عبر وسائل التواصل االجتماعي التالیة

 دیلویت أند توّش (الشرق األوسط) ھي عضو في "ّدیلویت توش توھماتسو المحدودة" ّوھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم . 
 الخدمات المھنیة االستشاریة وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ویمتد وجودھا منذ سنة ۱۹۲٦ في المنطقة. إّن تواجد شركة دیلویت

 أند توّش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لھا وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة
 والمرخص لھا للقیام بالخدمات وفق ا للقوانین والمراسیم المرعیة االجراء في البلد التابعة لھ. إّن الشركات التابعة والخاصة بشركة

 دیلویت أند توّش (الشرق األوسط) ال تستطیع أن تلزم بعضھا البعض و/أو شركة دّیلویت أند توش )ّالشرق األوسط(، ّكما أن كل شركة
 خاصة أو تابعة لشركة دیلویت أند توّش (الشرق األوسط) تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء الخاصین بھا والتي تكون مسؤولة

فقط عن أفعالھا أو تقصیرھا، ّولیس عن أفعال أو تقصیر الشركات األخرى التابعة والخاصة دیلویت أند توّش (الشرق األوسط).ط

 وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة
 وخدمات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة ۳٬۳۰٬ ّشریك ومدیر وموظف یعملون من خالل ۲٥ مكتبا في ۱٤ بلداّ .ّ وقد حازت
 دیلویت أند توّش (الشرق األوسط) عام ۲۰۱۰ على المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي

 ّكما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات األخیرة من بینھا جائزة أفضل (ITR)  "حسب تصنیف مجلة "ّانترناشونال تاكس ریفیو
 شركة استشاریة لعام ۲۰۱٦ خالل حفل توزیع جوائز المدراء المالیین في الشرق األوسط، ّو جائزة "ّأفضل رب عمل في الشرق
 األوسط " ،ّ وجائزة "ّ التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط " ّمن ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز، وجائزة

"ّأفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولیة االجتماعیة" .ا

. ©۲۰۱۸ دیلویت أند توش (الشرق األوسط). جمیع الحقوق محفوظة
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