
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢ سبتمبر ٢٠٢٢

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

  
 جمارك دبي تطلق برنامج تصريح طوعي جديد 

  

باسم "خدمة التدقيق الذاتي".    أيًضا   يُعرف، أطلقت جمارك دبي برنامج تصريح طوعي جديد، والذي  2022أغسطس    11بتاريخ  

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المستوردين والمصدّرين في دبي، اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( على القيام بشكل طوعي 

لجمركية ألغراض بالتصريح عن األخطاء واإلبالغ عن المخالفات التي يُحتمل أن تكون قد ارتُكبت أثناء التصريح عن البيانات ا

االستيراد والتصدير. ومما ال شّك فيه أّن هذه اإلجراءات من شأنها زيادة مستويات االمتثال الجمركي بين األعمال التي تتخذ من  

 دبي مقراً لها، باإلضافة إلى تعزيز الثقة والشفافية. 

  

محتملة مرتبطة بحاالت عدم االمتثال التي يتّم اكتشافها  وتتمثّل إحدى المزايا الرئيسية الستخدام هذه الخدمة في تجنّب أي غرامات  

 .من قبل جمارك دبي. وبالتالي، يجب على األعمال التقدّم بطلب التدقيق الذاتي قبل إخطارها بعملية التدقيق الجمركي

 

 الضريبة للسيّاح االتحادية للضرائب تنشر قراًرا بشأن الحّد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي بموجب نظام رّد 
  

نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( قراًرا بشأن الحدّ األقصى لمبلغ االسترداد  

 النقدي بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسيّاح.

  

القيمة المضافة لكّل سائح  ، فقد تّمت زيادة الحدّ األقصى لالسترداد النقدي لضريبة 2022( لسنة 6قرار الهيئة رقم )وبموجب 

 درهم إماراتي.  35,000درهم إماراتي إلى  7,000ساعة من  24قادم من الخارج لكّل 

  

والجدير بالذكر أّن نظام ردّ الضريبة للسيّاح يتيح للسائح األجنبي الذي يقوم بزيارة الدولة استرداد ضريبة القيمة المضافة  

ومن المرّجح أن يهدف التغيير في الحدّ األقصى لمبلغ االسترداد النقدي إلى الترويج  المتكبّدة على بعض المشتريات المؤهلة. 

 للسياحة والتسّوق من قبل السيّاح األجانب في الدولة. 

  

مزيد من المعلومات حول نظام ردّ الضريبة للسيّاح أو ضريبة القيمة المضافة في الدولة بشكل عام، يُرجى إرسال بريد لل

 ي من الجهات الواردة معلوماتها أدناه أو التواصل مع جهة االتصال الُمعتادة في ديلويت. إلكتروني إلى أ

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان 

  
 جهاز الضرائب ينشر الدليل اإلرشادي للتجارة اإللكترونية  

  

من الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة بشأن التجارة اإللكترونية، والذي يهدف إلى   النسخة العربيةنشر جهاز الضرائب في ُعمان 

تقديم إرشادات وتوضيحات لألعمال المشاركة في المعامالت عبر "الوسائل اإللكترونية" )بما في ذلك عبر المواقع اإللكترونية أو  

 ل التواصل االجتماعي أو التطبيقات(.  المنّصات اإللكترونية أو المتاجر عبر اإلنترنت أو عبر وسائ 

 

https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Legislation/Arabic/%2023%2008%202022%20FTA%20Decision%20No%206%20of%202022%20TRS%20%20Maximum%20Cash%20Refund%20Arabic.pdf
https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Legislation/Arabic/%2023%2008%202022%20FTA%20Decision%20No%206%20of%202022%20TRS%20%20Maximum%20Cash%20Refund%20Arabic.pdf
https://tms.taxoman.gov.om/portal/ar/web/taxportal/vat-tax/-/document_library/wVoP4BukmXf0/view/1381148?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_navigation=home&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_curFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_deltaFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_deltaEntry=20&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_orderByCol=modifiedDate&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_orderByType=asc&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_curEntry=3


 

نحو ويحدّد المستند اآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة ألنواع مختلفة من نماذج التجارة اإللكترونية، والتي يمكن تصنيفها على ال

 ركات. ومن مستهلك إلى مستهلك، ومن مستهلك إلى ش  التالي: من شركات إلى شركات، ومن شركات إلى مستهلك،

 

ريد كما يهدف الدليل إلى تفسير ما هو مقصود بمصطلح "الخدمة الموّردة إلكترونيًا" وتقديم أمثلة لمساعدة دافعي الضريبة في تحديد مكان تو

تجارة  هذه الخدمات ألغراض ضريبة القيمة المضافة. ويوضح المستند أيًضا الحاالت التي تكون فيها الشركات الخارجية التي تزاول أنشطة ال

اإللكترونية بحاجة إلى طلب التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة في ُعمان واآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة للمعامالت  

 التي تتّم من خالل الوكالء )سواء تّم أو لم يتّم التصريح عنها(.

 

الموّردة إلكترونيًا مراجعة أحكام الدليل بعناية وأخذ الحيطة بأنه ال يوجد حدّ أدنى  وهنا ال بدّ من اإلشارة إلى أنه يجب على موّردي الخدمات 

ُعمان   في  أنشطتها  تزاول  التي  المقيمة  غير  لألعمال  المضافة  القيمة  في ضريبة  االلتزامات    –للتسجيل  فهم  المهم  من  سيكون  وبالتالي، 

تسجيلها ألغراض ضريبة القيمة المضافة، من المرّجح أن تكون األعمال غير المقيمة  والخيارات التي قد تكون ُمتاحة في هذا المجال. فبمجّرد  

وما    بحاجة إلى االمتثال للمتطلبات األخرى )بما في ذلك القواعد المتعلقة بإصدار الفواتير الضريبية وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

 إلى ذلك(. 

 

 دية آخر المستجّدات في المملكة العربية السعو

  

 مبادرة اإلعفاء من الغرامات: إجراءات التحقق الواجب اتخاذها لضمان االمتثال والحّد من المخاطر
  

، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 19-بهدف التخفيف من اآلثار االقتصادية المترتّبة على األعمال بسبب جائحة كوفيد

)"الهيئة"( عن إعادة إطالق مبادرة اإلعفاء من الغرامات المفروضة على ضرائب محددة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات  

افة وضريبة التصّرفات العقارية، باإلضافة إلى األخطاء المتعلقة بالفوترة اإللكترونية.  وضريبة االستقطاع وضريبة القيمة المض

 . 2022نوفمبر   30، على أن تنتهي بتاريخ 2022يونيو  1والجدير الذكر أّن فترة التقدّم بطلب اإلعفاء قد بدأت في 

  

 األثر المترتّب على األعمال

  
مات تشّكل فرصة ممتازة لألعمال كي تبادر إلى مراجعة إقراراتها السابقة الخاّصة بضريبة ال شّك في أّن مبادرة اإلعفاء من الغرا

لذلك. وبهدف ضمان االمتثال   الحاجة  الالزمة متى دعت  التصحيحية  المضافة والضرائب األخرى، واتخاذ اإلجراءات  القيمة 

وصي بأن تسارع األعمال إلى مراجعة إقرارات ضريبة  ، ن2022نوفمبر    30والحدّ من مخاطر الغرامات التي تفرضها الهيئة بعد  

 القيمة المضافة والضرائب األخرى في أقرب وقت ممكن.

  

    المساعدة التي يمكن أن تقّدمها ديلويت لألعمال

  

 حرصت ديلويت على تصميم نهج ومنهجية تهدف إلى دعم األعمال في تحديد وتصحيح األخطاء والمشكالت الواردة في اإلقرارات

السابقة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى. وعليه، في حال لم تقم األعمال باتخاذ إجراءات المراجعة الالزمة،  

 توصي ديلويت بضرورة تنفيذ هذه التدابير على وجه السرعة. 

  

أو كجزء من برنامج منّسق على   المراجعات بشكل فردي  إلى ما تقدّم، يمكن إجراء  الضرائب. وفي هذا  إضافة  مستوى كافة 

 الشأن، تجدر اإلشارة إلى أّن بعض الجوانب الرئيسية التي يجب التركيز عليها يمكن أن تشمل ما يلي: 

  

 إجراءات التحقّق من االمتثال لضريبة لقيمة المضافة وضريبة التصّرفات العقارية

  

نسبة ضريبة القيمة المضافة واألحكام االنتقالية وتطبيق  مراجعة إقرار ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك أثر زيادة   •

 نسبة الصفر وتسوية اإليرادات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات المستحقّة، من جملة أمور أخرى.



 

 المضافة. مراجعة نظام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تحديد المعامالت واألساس المنطقي لضريبة القيمة  •

 تعزيز استرداد ائتمان ضريبة المدخالت وإدارة التدفقات النقدية.  •

وإمكانية التقدّم   2020أكتوبر    4تقييم مدى إمكانية تطبيق ضريبة التصّرفات العقارية على المعاملة )المعامالت( بعد   •

 بطلب للحصول على إعفاء من ضريبة التصّرفات العقارية. 

 قدّم بطلب استرداد الضريبة من قبل المطّورين العقاريين المرّخصين.استكشاف الفرص الُمتاحة للت •

الزكاة  • للجان  العامة  األمانة  أو   / الداخلية و  التسوية  الهيئة ولجنة  قبل  فيها من  يُبّت  لم  التي  الجارية  القضايا  مراجعة 

 والضريبة والجمارك. 

 الغرامات.تبادل التوصيات بشأن القضايا المحددة والفرص الُمتاحة وتفادي  •

  

 إجراءات التحقّق من االمتثال لضريبة الشركات والزكاة 

  

 .مراجعة اإلقرارات الضريبية / الزكوية المقدّمة إلى جانب البيانات المالية للتحقّق من تقديم اإلقرارات بشكل صحيح •

 .مراجعة المنهجية الحالية الحتساب الضريبة / الزكاة •

احتساب الضريبة والزكاة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى مبالغ ضريبية وزكوية إضافية تحديد المصاريف والبنود في   •

 مترتّبة على الشركة. 

 تحديد المجاالت التي يمكن أن تؤدي إلى وفورات ضريبية وزكوية محتملة للشركة.  •

 مراجعة التقييمات النهائية الّصادرة عن الهيئة للسنوات السابقة.  •

 وقرارات االستئناف المتعلقة بالسنوات التي تّم التقييم فيها. مراجعة مذكرات االعتراض •

 إعداد تحليل عاّم وتقرير بالنتائج لتقديم المشورة بشأن االلتزامات الضريبية اإلضافية والزكوية غير المسدّدة. •

على • للحصول  بطلب  التقدّم  فرصة  استكشاف  بهدف  تحديدها  تّم  التي  والفرص  القضايا  بشأن  توصيات  إعفاء   تقديم 

 والحؤول دون فرض غرامات التأخير والغرامات. 

  

 إجراءات التحقّق من االمتثال لضريبة االستقطاع 

  

 .الشهرية ضريبة االستقطاع السنوية مع إقرارات مراجعة إقرار االستقطاع السنوي ومقارنة إقرارات ضريبة االستقطاع •

 ضريبة االستقطاع زكوي )جداول الحركة( إلى جانب نموذج مقارنة المعلومات المصّرح عنها في اإلقرار الضريبي وال •

 .السنوي

مع تلك الواردة في إقرار ضريبة القيمة المضافة )لتطبيق   لضريبة االستقطاع مقارنة المبالغ الواردة في اإلقرار السنوي •

 .الضريبة بموجب آلية االحتساب العكسي(

العيّنة المأخوذة، مراجعة مزايا   •  المعاهدة التي تطالب بها الشركة عند تقديم إقرارات ضريبة االستقطاععلى أساس 

 الشهرية لتحديد أوجه القوة في المطالبة المقدّمة من الشركة. 

 بشكل صحيح. مراجعة العقود المادية لضمان تطبيق نسبة ضريبة االستقطاع •

قديم تقدير كمّي لغرامات التأخير والغرامات وت تقديم المشورة بشأن االلتزام المحتمل المترتّب على ضريبة االستقطاع •

 المطبّقة التي قد تكون مستحقة الدفع من قبل الشركة. 

  

 إجراءات التحقّق من االمتثال لمتطلبات الفوترة اإللكترونية 

  

ام من  مراجعة المرحلة األولى من نظام الفوترة اإللكترونية وتسليط الضوء على نقاط البيانات المفقودة ومتطلبات النظ •

 .جملة أمور أخرى

 .التحقّق من جاهزية المرحلة الثانية للفوترة اإللكترونية وتحديد الثغرات ذات الصلة •

 تبادل التوصيات بشأن القضايا المحددة للمرحلة األولى والثغرات التي يجب سدّها بهدف تنفيذ المرحلة الثانية.  •

  

 لتمكين األعمال من التعامل مع أي أخطاء أو مشكالت سابقة بطريقة عملية وفعّالة.ومما ال شّك فيه أّن ذلك يمثّل فرصة ممتازة 

  

وفي هذا الشأن، تجدر اإلشارة إلى أّن ديلويت قامت مؤخًرا بتنظيم ندوة إلكترونية حول مبادرة اإلعفاء الضريبي باللغتين اإلنجليزية 

 .الرابطوالعربية والتي يمكن االطالع عليها عبر هذا 

https://www2.deloitte.com/xe/en/events/middle-east-events/2022/business-impacts-ksa-tax-authority-amnesty-initiative.html


 

 فعاليات ديلويت 

  
 الجلسة األولى: األساسيات الرئيسية التي تؤثر على أعمالكم  - أكاديمية ديلويت للجمارك والتجارة العالمية

  

جلستها األولى بحضور تنّظم  يسّر فريق الضرائب في ديلويت أن يعلن عن إطالق أكاديمية الجمارك والتجارة العالمية، والتي  

وستُعقد الجلسات باللغتين اإلنجليزية ،  2022شخصي في كّل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في سبتمبر  

والعربية حسب الموقع الجغرافي. للحصول على معلومات مفّصلة عن األكاديمية، بما في ذلك التواريخ المحددة بحسب كّل من 

 المواقع المذكورة، يُرجى االطالع على المعلومات الواردة أدناه. 

 أهداف األكاديمية 

  

المتطلبات على   التعاون الخليجي. وإذ  تشهد  العالمية العديد من التطّورات السريعة في دول مجلس  مستوى الجمارك والتجارة 

تهدف هذه األكاديمية إلى مساعدة األعمال المعنيّة على فهم النطاق والحجم المحتمل لهذه المتطلبات وماهيّة التغييرات التي قد 

ى ذلك، ستكون هذه األكاديمية بمثابة فرصة للخبراء والمختّصين في هذا المجال  تكون ضرورية والتي يجب التأقلم معها. إضافة إل

 من أجل التواصل مع زمالئهم في هذا القطاع.

  

 الموضوعات:   –الجلسة األولى 

  

التعاون  تتمحور   الخليجي وتغطي الجلسة األولى لألكاديمية على األساسيات الرئيسية التي تؤثر على األعمال في دول مجلس 

 الموضوعات التالية: 

 مقدّمة عن الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي  •

 رمز النظام المنّسق / تصنيف التعرفة الجمركية •

 المنشأ التفضيلي / غير التفضيلي  •

 تحديد الرسوم الجمركية •

 عمليات التدقيق الجمركي وإجراءات النزاع •

 ضوابط التصدير والغرامات المفروضة  •

  

للحصول على    التدريبية.  الجلسة  نهاية  في  الرسوم، وسيتّم تزويدكم بشهادة مشاركة  الفعالية مدفوعة  أّن هذه  العلم  يُرجى  كما 

في   ومشاركتكم  حضوركم  إلى  نتطلع  الختام،  في  أدناه.  الواردة  المعلومات  على  االطالع  يُرجى  الكاملة،  األكاديمية  تفاصيل 

 األكاديمية. 

  

 تفاصيل إضافية 

 

 الزمان

 | الموقع: دبي، اإلمارات العربية المتحدة | جلسة تدريبية باللغة اإلنجليزية   2022سبتمبر  8 •

 | الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية | جلسة تدريبية باللغة العربية  2022  سبتمبر 14 •

 | الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية | جلسة تدريبية باللغة اإلنجليزية  2022سبتمبر   15 •

 

 المكان

 .ريد إلكترونيسيتّم اإلعالن عن المكان والتاريخ الذي ستُعقَد فيه الجلسة بحسب كل موقع بموجب رسالة ب

  

 الرسوم

لاير   2500درهم + ضريبة القيمة المضافة )  2500يُرجى العلم أّن تكلفة حضور هذه الجلسة التدريبية هي على النحو التالي:  

 .وهي تشمل جميع المواد التدريبية والوجبات سعودي + ضريبة القيمة المضافة(،

  



 

 تفاصيل الدفع 

 .بالفاتورة ذات الصلة في الوقت المناسبسيتّم تزويد المشاركين 

  

 التسجيل 

 . الرابطيُرجى تأكيد الحضور والتسجيل عبر استخدام هذا  

  

 الجدول الزمني وبنود الجلسة 

 

09:00 – 09:30  

 التسجيل وتناول الفطور  صباًحا 

09:30 – 10:00 

 مقدّمة عن الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي  صباًحا

10:00 – 10:45 

 رمز النظام المنّسق / تصنيف التعرفة الجمركية صباًحا

10:45 – 11:00  

 فترة استراحة قصيرة  صباًحا 

11:00 – 11:30 

 التفضيلي المنشأ التفضيلي / غير  صباًحا

11:30 – 12:30 

 تحديد الرسوم الجمركية ظهًرا

بعد  1:00 – 12:30

 اختبار المعرفة الظهر

بعد   2:00 – 1:00

 استراحة الغداء والتواصل مع الحضور  الظهر 

بعد  3:00 – 2:00

 عمليات التدقيق الجمركي وإجراءات النزاع الظهر

بعد   3:15 – 3:00

 فترة استراحة قصيرة  الظهر 

بعد  4:00 – 3:15

 ضوابط التصدير والغرامات المفروضة  الظهر

بعد   4:15 – 4:00

 اختبار المعرفة واختتام الجلسة الظهر 

 

 المرحلة الثانية من نظام الفوترة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية 

المرحلة األولى التي تُعرف بمرحلة إصدار وحفظ الفواتير اإللكترونية تّم تطبيق نظام الفوترة اإللكترونية في المملكة السنة الماضية، ودخلت  

يناير   1، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الثانية من نظام الفوترة اإللكترونية، أي مرحلة الربط والتكامل، في  2021ديسمبر    4حيز التنفيذ في  

ب ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية الخاّصة بهم مع نظام الزكاة والضريبة  . وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه المرحلة تتطلب من دافعي الضرائ 2023

 والجمارك، أو ما يُعرف بنظام "فاتورة" بشكل مرحلي. 

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/forms/deloitte-customs-global-trade-academy.html


 

وألغراض التعامل مع المرحلة الثانية وضمان االمتثال لالئحة الفوترة اإللكترونية، فإّن ذلك سيقتضي من األعمال وجود أنظمة وإجراءات  

دقيقة، وذلك    60فة إلى مراعاة التغييرات األخرى التي ستطرأ. وفي هذا الشأن، تستضيف ديلويت ندوة إلكترونية على مدى  مفّصلة باإلضا 

 ، بهدف تقديم الدعم لألعمال في االستعداد للمرحلة الثانية من خالل معالجة الموضوعات التالية: 2022سبتمبر  5االثنين  يوم 

 

 اإللكترونية في المملكة. المشهد الحالي للفوترة  •

 آثار المرحلة الثانية من تطبيق الفوترة اإللكترونية على األعمال مقارنة بالمرحلة األولى.  •

 الدروس الُمستفادة من المرحلة األولى. •

 حلول ديلويت الضريبية واإلمكانيات والعروض التوضيحية. •

 

 التالي. الرابطل من خالل وعليه، في حال كنتم ترغبون بحضور هذه الندوة، يُرجى التسجي 

 

 قطاع األراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية | أبرز االعتبارات التجارية والقانونية والضريبية  

يسّر فريق االستشارات الضريبية والعقارية في ديلويت والمتواجد في المملكة العربية السعودية )"المملكة"( دعوتكم لحضور ندوة نقاشية  

 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.  2022سبتمبر   19يوم االثنين، 

 

تريليون  1. ووفقًا لتقارير إعالمية، فقد تّم اإلعالن عن مبلغ يناهز 2030يستحوذ قطاع العقارات والبنية التحتية على اهتمام رؤية السعودية 

. وفي ظّل استمرار وتيرة أنشطة التطوير  2016دوالر أمريكي مخّصص لمشاريع العقارات والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة منذ سنة 

وتيرة سريع ذات  بيئة  في  بعناية  والضريبية  والقانونية  التجارية  الجوانب  إدارة  إلى  بحاجة  األعمال  المملكة، ستكون  في  التحتية  ة  والبنية 

 ومتطّورة باستمرار. 

 

نب خبراء قانونيين من شركة "بيكر مكنزي"، بمشاركة أفكارهم، وخالل هذه الندوة النقاشية، سيقوم خبراء الضرائب والعقارات لدينا، إلى جا

 من جملة أمور أخرى، حول الموضوعات التالية: 

 

 .االتجاهات الموضوعية العاّمة التي تتّم مالحظتها في سوق العقارات في المملكة •

ستثمار النموذجية التي يجب الجوانب القانونية التي يجب مراعاتها من منظور القطاع العقاري، بما في ذلك هياكل اال •

 .أخذها بعين االعتبار ألغراض االستثمار في المملكة وقوانين الملكية األجنبية العقارية

قطاعي   • على  والزكوية  الضريبية  واآلثار  العقارية  التصّرفات  وضريبة  المضافة  القيمة  ضريبة  عن  سريعة  لمحة 

يبة التصّرفات العقارية على اعتماد عقود الشراكة بين األراضي والعقارات، مع التركيز بشكل خاّص على أثر ضر

 القطاعين العاّم والخاّص. 

 

 . مونيك وولمارنزوعليه، في حال كنتم ترغبون بحضور هذه الندوة، ال تترددوا في التواصل مع 

 

الخاصة  الجوانب كافة بالضرورة تغطي ال أنها كما بها، المشورة أخذ ينبغي وال فقط إعالمية ألغراض صصة ّمخ النشرة هذه  

. الشأن  هذا في رسمية مشورة على الحصول دون محتوياتها على  اء بنا رف ّالتص عدم يُرجى لذلك، .تتناولها التي بالمواضيع  

 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_jUFcjbKtTQ2GdNqze7Z42g
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