
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٣ فبراير ٢٠٢٢
 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 

 2023يونيو  1تطبيق ضريبة الشركات في الدولة اعتباًرا من السنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

بتطبيق ضريبة شركات اتحادية )"الدولة"(  عن قيام اإلمارات العربية المتحدة 2022يناير  31أعلنت وزارة المالية بتاريخ 

 . 2023يونيو  1على أرباح األعمال لتسري على السنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

وقد تّم إعداد نظام ضريبة الشركات في الدولة لدمج أفضل الممارسات على مستوى العالم وتقليل عبء االمتثال على األعمال.  

عل  الدفع  الشركات مستحقّة  لمعايير وستكون ضريبة  وفقًا  الُمعدّة  المالية  بياناتها  في  وارد  هو  كما  اإلماراتية  األعمال  أرباح  ى 

 المحاسبة الدولية، مع وجود عدد بسيط من االستثناءات والتعديالت التي ستُطبّق في هذا الشأن. 

ب )"الهيئة"( عن المبدأ األساسي  وفي حين أّن قانون ضريبة الشركات لم يصدر حتى تاريخه، فقد أعلنت الهيئة االتحادية للضرائ

 .اإلشعارلهذه الضريبة وخيارات السياسة المتعلقة بالنظام الجديد، والتي قمنا بتلخيصها في هذا 

 

 2022ديسمبر    31ة السماح إلعادة تحديد الغرامات اإلدارية إلى  تمديد فتر 

السماح للخاضعين للضريبة كي يستفيدوا من إعادة تحديد الغرامات   الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( عن تمديد فترة  أعلنت

 .2022ديسمبر  31اإلدارية لمخالفة التشريعات الضريبية إلى 

٪ على الغرامات التي تّم تطبيقها قبل التغييرات  70ومن المحتمل أّن تساهم هذه اآللية في منح الخاضعين للضريبة تخفيًضا بنسبة  

الّصادر عن    اإلشعارضريبية في الدولة. وللمزيد من المعلومات حول هذه التغييرات، يُرجى االطالع على  في نظام الغرامات ال 

 .ديلويت في هذا الشأن

وألغراض االستفادة من هذه التسهيالت، سيكون دافع الضرائب المسّجل في ضريبة القيمة المضافة بحاجة إلى ضمان سداد كافة  

 .2022ديسمبر  31٪ من إجمالي الغرامات اإلدارية غير المدفوعة بحدّ أقصى في 30الضرائب المستحقّة، باإلضافة إلى سداد 

 

 ك  جمارك دبي تصدر دليل خدمات الجمار

أصدرت جمارك دبي دليل خدمات الجمارك الذي يتضّمن مختلف الخدمات المقدّمة ويتناول تفاصيل اإلجراءات المتعلقة بتقديم  

الخدمة، بما في ذلك المدّة الُمستغرقة إلنجاز الخدمة والرسوم المستحقّة، باإلضافة إلى الوثائق والمستندات المطلوبة بحسب كل  

 خدمة. 

 :أّن الخدمات المقدّمة تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي والجدير بالذكر

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/the-introduction-of-corporate-tax-has-been-announced.html
https://tax.gov.ae/ar/press-releases/Federal%20Tax%20Authority%20One%20Year%20Extension%20on%20Grace%20Period%20to%20Benefit
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/vat-penalties-amended-in-the-uae.html


 التسجيل/الترخيص )أي طلب تسجيل األعمال وطلب تجديد تسجيل األعمال وطلب تعديل تسجيل األعمال(. −

المالية/االسترداد )أي طلب حساب مالي جمركي وطلب تعديل حساب مالي جمركي وطلب مطالبة استرداد وطلب إلغاء   −

 .استرداد( مطالبة

مخلّص   − لرخصة  ممانعة  عدم  وطلب  بضاعة  وصول  شهادة  وطلب  ذّمة  براءة  شهادة  طلب  )أي  الشهادات/التقارير 

 .جمركي(

 .)أي االنضمام لبرنامج اعتماد المتعامل واالنضمام لبرنامج المشغّل االقتصادي الُمعتمد( برامج المتعاملين −

 .حقوق الملكية )أي طلب تقييد وكالة تجارية وطلب تقييد عالمة تجارية( −

 التخليص الجمركي )أي تقديم بيان جمركي وطلب تعديل بيان جمركي وطلب إلغاء بيان جمركي وما إلى ذلك.(.  −

 

 دليل خدمات جمارك دبي للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، يُرجى االطالع على 

 

 ّدمة للتجارة والخدمات اللوجستية )أطلب( بوابة المقطع في أبو ظبي تضيف خدمات التفتيش والتخليص إلى المنّصة المتق

عملية   على  اإلشراف  بهدف  للتجار  جديدة  تخليص  إجراءات  أبوظبي،  موانئ  لمجموعة  الرقمية  الذراع  المقطع،  بوابة  أطلقت 

اءات تخليص الشحن بشكل كامل من خالل منّصة )أطلب(. وتماشيًا مع المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، فإّن هذه اإلجر

تعزيز التجارة في إمارة أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة الرامية إلى  تعمل أيًضا على تحسين العمليات ذات الصلة والمبادرات  

على حدّ سواء. وتشمل الخدمات التجارية واللوجستية كاًل من خدمات المناطق الصناعية والحّرة، باإلضافة إلى الخدمات البحرية  

 .والبرية والجوية

وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن هذه العمليات تهدف إلى تسهيل االستيراد ومرور السلع في أقل وقت ممكن. وعلى وجه 

 التحديد، فهي تهدف إلى تبسيط ضوابط العمل وخفض األعباء التشغيلية واإلدارية.

 :يُذكر بأّن هذه الخدماتوقد أدرجت بوابة المقطع خدمات جديدة لدعم العمليات المذكورة أعاله. و

 .مرتبطة مباشرة بجمارك أبوظبي  −

 .تساهم في تسهيل التجارة في الدولة والعالم −

 تساهم في تبسيط اإلجراءات الجمركية. −

 تدعم عملية التحول الرقمي للتجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي. −

 

 .الرابطللمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، يُرجى االطالع على هذا 

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 

 والضريبة والجمارك تطلق خدمة طلب استرداد الرسوم الجمركية الزكاة 

والتي   اإللكتروني،  موقعها  على  الجمركية  الرسوم  استرداد  خدمة  )"الهيئة"(  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  تتيح أطلقت 

للمستوردين المسّجلين في المملكة العربية السعودية )"المملكة"( التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية )الرسوم القطعية، رسوم  

التأمين(. ويُذكر بأّن جميع المستوردين يستطيعون االستفادة من هذه الخدمة، وسيتوجب عليهم تقديم بيان جمركي وتوفير كافة  

 صلة ألغراض التمّكن من المطالبة باالسترداد.المستندات ذات ال

الرسوم  التقدّم بطلب استرداد  المستوردين من  لتمكين  المطلوبة  الخطوات  الهيئة على موقعها اإللكتروني تفاصيل  كما تعرض 

 .  الرابطالجمركية. لالطالع على اإلرشادات التفصيلية بشأن هذه الخدمة، يُرجى الضغط على هذا 

https://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/Publications/Publications/DubaiCustomsServicesGuide_v8_ar.pdf
https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/security/maqta-gateway-launches-inspection-and-clearance-services-on-ATLP/
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_252.aspx


 

 آخر المستجّدات في البحرين 

 

 تحديث الدليل اإلرشادي للخدمات المالية بإضافة معلومات عن العمالت المشفّرة

 .(2.9ليشمل قسًما خاّصا بالعمالت المشفّرة )القسم    الدليل اإلرشادي للخدمات الماليةعن تحديث   أعلن الجهاز الوطني لإليرادات

المميزة/العمالت الرقمية )أو ما يُعرف باسم "توكن"( ألغراض المنفعة والعمالت الرقمية  ويتناول الدليل المعدّل كاًل من الرموز  

 .الخاّصة باألصول والعمالت الرقمية المختلطة

وقد تّم تعريف الرموز المميزة/العمالت الرقمية على أنها عمالت مشفّرة مثل البيتكوين. كما يوضح الدليل أّن استبدال الرموز 

ت الرقمية بالعملة الرسمية/القانونية أو غيرها من الرموز المميزة/العمالت الرقمية )والعكس صحيح( يُعتبر بمثابة  المميزة/العمال

 توريدات خدمات مالية ُمعفاة من ضريبة القيمة المضافة.  

ى وسيلة للدفع وال يؤدي  إضافة إلى ما تقدّم، فإّن استخدام الرموز المميزة/العمالت الرقمية للحصول على سلع أو خدمات ليس سو

يتّم دفع ثمنها باستخدام  التي  الخدمات  أو  السلع  الرقمية. كما يجب معاملة توريد  المميز/العملة  للرمز  إلى وجود توريد  بالتالي 

لضريبية رموز/عمالت الدفع الرقمية بالطريقة نفسها كما لو تّمت عملية الدفع باستخدام العملة التقليدية، ويجب أن يتبع المعاملة ا

 ذاتها. 

 .كما يتناول الدليل سيناريوهات أخرى تنشأ عن استخدام العمالت المشفّرة والمعاملة الضريبية الواجب تطبيقها عليها

 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان  

 

 جهاز الضرائب يُصدر الدليل اإلرشادي العاّم ودليل الُمستهلك لضريبة القيمة المضافة

ئب العُماني مؤخًرا دليلين باللغة العربية، وذلك بهدف دعم األعمال والمستهلكين في فهم المعامالت المتعلقة  أصدر جهاز الضرا

 بضريبة القيمة المضافة ومعرفة االلتزامات الضريبية المترتبة عليهم.

لمحة عاّمة عن القواعد واإلجراءات  المبادئ العاّمة لضريبة القيمة المضافة في سلطنة ُعمان ويقدّم الدليل اإلرشادي العامّ ويحدد 

الضريبية وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية. كما يتناول الدليل النهج الذي يتبنّاه جهاز الضرائب فيما يتعلق  

ما في ذلك ب  -بتحديد المعاملة الضريبية المطبّقة على أنواع مختلفة من التوريدات، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات  

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ونطاق ضريبة القيمة المضافة ومكان التوريد والفواتير الضريبية واسترداد ضريبة المدخالت 

 واالمتثال لضريبة القيمة المضافة وحفظ السجالت. 

المضافةأما   القيمة  الُمستهلك لضريبة  المستهلكين، ويشمل من جملة أمور أخرى تفاصيل  دليل  ، فيتضّمن معلومات بارزة تهّم 

مال والمقارنات بين الفواتير الضريبية والفواتير العادية، باإلضافة إلى العديد من الجوانب األخرى  عرض األسعار من قبل األع

د الدليل كيف ومتى يمكن للُمستهلك تقديم بالغ إلى جهاز  ّّ مثل التحقق من صّحة أرقام التسجيل الضريبي. عالوةً على ذلك، يحد

 ضافة.  الضرائب بشأن المسائل المتعلقة بضريبة القيمة الم

 

 اإلدارة العامة للجمارك تطلق التعرفة الجمركية الجديدة  

https://s3-me-south-1.amazonaws.com/nbrproduserdata-bh/media/FprfS8G17SjuPKU6nbJiUmAD0c9SPnZLazm8s32E.pdf
https://tms.taxoman.gov.om/portal/ar/web/taxportal/vat-tax/-/document_library/g8Q0O3lHBttb/view_file/2420148


قامت اإلدارة العامة للجمارك في سلطنة ُعمان بنشر التعرفة الجمركية الجديدة بما يتماشى مع  ،  2022بتاريخ األول من يناير  

د الُمعفاة من التعرفة الجمركية الموّحدة لدول مجلس  النظام المنّسق لمنظمة الجمارك العالمية. وقد تّم تحديث القائمة بناًء على البنو

التعاون الخليجي، باإلضافة إلى السلع من بنود متعددة مقيّدة. وتشمل هذه المنتجات الحيوانات الحيّة واللحوم واألحشاء واألطراف  

 الصالحة لألكل والمنتجات النباتية واألشجار الحيّة والنباتات األخرى وما إلى ذلك. 

 .  الرابطع على تفاصيل التعرفة الجمركية الجديدة، يُرجى الضغط على هذا  لالطال

 

 آخر المستجّدات في الكويت 

 

  1إلحاقًا للتعليمات الجمركية الّصادرة بتاريخ    2022( لسنة  3للجمارك الكويتية تنشر التعليمات الجمركية رقم ) اإلدارة العامة  

 الخليجي  لدول مجلس التعاون  2022والخاّصة بتطبيق جدول التعرفة الجمركية الموّحدة لسنة  2022يناير 

بشأن خضوع الخراطيش التي تحتوي     2022( لسنة  3رقم )  الجمركية  لتعليماتا  مؤخًرا  أصدرت اإلدارة العامة للجمارك الكويتية

النيكوتين ذات االستعمال الواحد، سواء كانت منكهة أو بدون نكهة، وعبوات السوائل أو المواد الهالمية )الجل( المحتوية على  

 %. 100على النيكوتين )منكهة أو غير منكهة( للضريبة الجمركية بنسبة 

( من نظام التعرفة الجمركية 24صل )( من الف2404على البند الرئيسي )تعديالت التي طرأت  ويوضح الجدول التالي تفاصيل ال 

 الموّحدة لدول مجلس التعاون الخليجي: 

 

الوصف حسب التعرفة الجمركية  رمز التعرفة الجمركية  م

 2022الموحدة 

قيمة الضريبة 

 الجمركية

خراطيش محتوية على نيكوتين ذات  11 12 04 24 1

 االستخدام مرة واحدة منكهة

100% 

خراطيش محتوية على نيكوتين ذات  12 12 04 24 2

 االستخدام مرة واحدة غير منكهة

100% 

عبوات سوائل أو جل محتوية على  13 12 04 24 3

 نيكوتين منكهة

100% 

عبوات سوائل أو جل محتوية على  14 12 04 24 4

 نيكوتين غير منكهة 

100% 

 

 

 آخر المستجّدات في مصر 

 

https://www.customs.gov.om/dgcportal/documents/20182/4472c7d8-1758-9dd1-e5e9-a271c8262255
https://www.customs.gov.kw/PdfViewer?FileName=CustomsAnnouncement%2F8309782900_pdfFile.pdf


عمل  التي سيتّم استيرادها من أي ُمصّدر ال يلتزم بقواعد  مصلحة الجمارك المصرية ستوقف إصدار األرقام التعريفية للشحنات  

 ( ACIDنظام ) 

التعريف )مصلحة  أعلنت   أرقام  المصرية عن عزمها وقف إصدار  أي ACIDالجمارك  استيرادها من  التي سيتّم  للشحنات   )

اعتباًرا من   الجديدة  بالقواعد  يلتزم  المصرية هذا اإلجراء لألسباب 2022فبراير    15ُمصدّر ال  الجمارك  . كما عزت مصلحة 

 التالية: 

يقومون بالتصدير إلى جمهورية مصر العربية والذين لم يكملوا إجراءات التحقق   نظًراً إلى وجود بعض الُمصدّرين األجانب الذين

( منّصة  على  بهم  المستوردين (CargoXالخاصة  إلى  الشحن  ووثائق  بيانات  وإرسال  بتحميل  قيامهم  دون  يحول  ذلك  فإّن   ،

المصري البدء بإجراءات التخليص   /نافذة. وبالتالي، سيكون من المستحيل على المستورد  CargoXالمصريين من خالل منّصة  

ر والمستورد  ACIDالجمركي لإلفراج عن السلع على الرغم من صدور أرقام التعريف ) ( لهذه الشحنات، مما يعّرض الُمصدِّّ

 لخسائر جسيمة.

 .  الرابطللمزيد من التفاصيل حول هذه التعديالت، يُرجى االطالع على هذا 

 

 

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

  ة في هذا الشأن.بالمواضيع التي تتناولها. لذلك، يُرجى عدم التصّرف بناًء على محتوياتها دون الحصول على مشورة رسمي

  

https://www.nafeza.gov.eg/ar/news/Egyptian%2520Customs%2520Authority%2520will%2520stop%2520issuing%2520identification%2520numbers%2520(ACID)%2520for%2520shipments%2520to%2520be%2520imported%2520from%2520any%2520exporter%2520that%2520does%2520not%2520comply%2520with%2520the%2520rules%2520of%2520the%2520(ACI)%2520system/74

