
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

     ٢٠٢٠أبريل  ٥ 

 

 آخر المستجّدات في قطر 

 إعفاء سلع غذائية وطبيّة من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر

 

الجمركية لمدة ستة أشهر، وقد دخل هذا اإلعفاء حيز التنفيذ سلعة غذائية وطبيّة من الرسوم  905أعلنت دولة قطر عن إعفاء 

 (.Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax Fiscal Measures Micrositeمارس )كما ورد ذكره في  23اعتباراً من 

 

السكاكر والكاكاو وتتضّمن المنتجات الرئيسية المطبّق عليها اإلعفاء كالً من اللحوم واألسماك واأللبان واألجبان والبقوليات و

وغيرها. أما المستلزمات الطبيّة، فتتضمن منتجات الصابون والمعقّمات وأقنعة الوجه المستخدمة من قبل الجراحين وكذلك 

 أقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح والقفازات الطبية وما إلى ذلك.

 

هذا لهيئة العامة للجمارك، ويمكنكم االطالع عليها من خالل وقد تّم نشر القائمة الكاملة لألصناف على الموقع اإللكتروني ل

 . الرابط

 

 

والضريبية للتصّدي لألزمة الناجمة عن فيروس الموارد اإللكترونية لـ "ديلويت" بشأن التدابير المالية 

 19-كوفيد

 

خالل األسابيع الُمقبلة، سنحرص أن يتضمن محتوى نشرتنا األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي 

آخر المستجدّات والمتغيّرات الحاصلة على صعيد السياسات الضريبية، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على اإلجراءات التي يمكن 

غير المباشرة للتخفيف من المشاكل والصعوبات الناشئة عن الوضع االقتصادي الحالي. لألعمال اتخاذها من منظور الضريبة 

إضافة إلى ذلك، سوف نقدم لكم مرئياتنا حول المسائل الخاّصة بالقطاعات ذات الصلة واإلجراءات الُموصى بها والتي قد 

 ترغبون في أخذها بعين االعتبار.

 

االجتماعي  على الصعيد ألقت بثقلها على دول العالم، تسبّب هذا الفيروس بشلل تامّ التي ( 19-كوفيد)في ظّل جائحة كورونا 

 واالقتصادي، األمر الذي جعل األعمال التجارية حول العالم ُعرضة لتحديات غير مسبوقة.

 

ي قد تطرأ على السياسة إزاء االستدامة المالية والتغييرات التمخاوفها وال يخفى بأّن هذه التحديات جعلت األعمال تبدي قلقها و

 المالية والضريبية بسبب هذه الجائحة.
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حريصة تمام الحرص على االستمرار في خدمة العمالء بأعلى جودة ممكنة " ديلويت"وفي هذا السياق، نوّد اإلشارة إلى أّن 

 في ظّل مواكبتها لهذه المرحلة الحرجة.

سريعة لتداعيات هذه الجائحة، من خالل اإلعالن عن تسهيالت في مجال ومما ال شّك فيه أّن الحكومات أبدت استجابة عاجلة و

الضرائب وغيرها من المسائل المالية لدعم األعمال واألفراد. وبهدف إبقائكم على اطالع بآخر التطورات في مجال الضرائب 

 حول العالم، نقدّم لكم الموارد اإللكترونية التالية:

 

 Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax Fiscal Measures Microsite 

المالية والضريبية التي أعلنت عنها الحكومات للتخفيف من وطأة تقدّم هذه الصفحة اإللكترونية ملخصاً عن التدابير 

التسهيالت المطّبقة وإجراءات تأجيل سداد الضرائب المباشرة وغير  الصفحة. كما تعرض هذه 19-فيروس كوفيد

ضافة إلى التغييرات المستجدّة في مجال اإلدارة الضريبية، والهادفة إلى تسهيل المباشرة والضرائب األخرى، باإل

امتثال دافعي الضرائب. كما يمكنكم من خالل الخريطة التفاعلية االطالع على المعلومات بحسب كّل دولة ونوع 

 .هنانموذج الطلب الضريبة وإجراء مقارنة بين تلك الدول. ولطلب االطالع على هذه المعلومات، يُرجى إكمال 

 COVID-19 Signal Topic Alerts 

 عىل اطالع بأحدث اإلجراءات المالية و 
َ
وس كوفيدابق ي لفير

ّ
ي تتخذها الحكومات من أجل التصد

يبية الت  . 19-الضر

ي هذا الشأن، قامت 
ر
كة "" ديلويت"وف ي " Signal Alبالتعاون مع شر

ائب، والت  عتر بالضر
ُ
لتطوير منّصة أخبار ت

وس كوفيد (alerts)تقوم بإصدار إشعارات  ي لفير
ّ
ومات وباإلضافة إىل تلك المعل. 19-يومية حول مبادرات التصد

، تصدر  ي نصدرها بشكل يومي
ة "ديلويت"الت  ( تجمع اإلشعارات اليومية إشعار  نشر ر رسل كل يوم إثنير

ُ
أسبوعية )ت

اك واالطالع عىل اإلشعارات،  ي صدرت خالل األسبوع السابق ضمن مستند مرجعي واحد. لالشي 
ُيرجى إرسال الت 

 : ي عىل العنوان التاىلي
ونر يد اإللكي   signal@deloitte.comاسمك واسم المؤسسة واليى

 

 Deloitte tax@hand 

ابَق مطلعاً على آخر أخبار ومعلومات الضريبة على الصعيد اإلقليمي والعالمي في حينها، باإلضافة إلى الموارد 
 .اشترك هنا. 19-تي أعدتها شركات "ديلويت" حول العالم والمتعلقة بفيروس كوفيدال

 

 Deloitte COVID-19 hub 

-"ديلويت" بشأن كوفيد لالطالع على أحدث المعلومات الصادرة عن www.deloitte.com/COVIDقم بزيارة 

19 
 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع  هذا الملخص مخصص

 التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 
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