
 

 

   النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ١٩أغسطس٢٠٢٢   

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية

 أغسطس 31األجنبية في  من قبل األعمالانتهاء مهلة تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة 

مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل األعمال األجنبية، والمتعلقة بالنفقات  

، يجب على األعمال  2022أغسطس  31، في 2021المتكبّدة في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( عن السنة التقويمية 

تاريخه اتخاذ اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة الستكمال متطلبات االسترداد قبل الموعد   المؤهلة التي لم تتقّدم بالطلب حتى

 النهائي.

يحدد عملية ومتطلبات   دليالا وفي هذا الشأن، تجدر اإلشارة إلى أّن الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( كانت قد أصدرت 

االسترداد من قبل األعمال األجنبية. وعلى وجه التحديد، يجب على األعمال المؤهلة النظر في المتطلبات المتعلقة بالتصديق  

كافة المستندات المطلوبة وتقديمها للهيئة قبل الموعد  وتقديم النسخ المطبوعة وإثبات الدفع وتخصيص وقت كاٍف لتجهيز

 النهائي.

إضافة إلى ما تقدّم، يجب على األعمال االستعداد لهذه العملية منذ اآلن والتأكد من حصولها على المستندات الالزمة لطلب 

ا من 2022االسترداد المتعلق بالنفقات المتكبّدة في السنة التقويمية    31ولغاية  2023مارس  1، والتي ستبدأ فترة تقديمها اعتبارا

 .2023أغسطس 

المعلومات بشأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبية أو كيفية قيام ديلويت بتقديم الدعم المطلوب خالل   للمزيد من

مرحلة تقديم طلبات االسترداد، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى أّي من الجهات الواردة معلوماتها أدناه أو التواصل مع جهة  

 االتصال الُمعتادة في ديلويت. 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان

 أختام ضريبية رقمية على المنتجات االنتقائية 

سيقوم جهاز الضرائب في سلطنة ُعمان بتطبيق أختام ضريبية رقمية كأحد الشروط اإللزامية لبيع وتداول واستيراد السلع  

 الخاضعة للضريبة االنتقائية في السوق المحلية.

باللغة العربية يتضّمن معلومات وإرشادات ذات صلة بنظام العالمة المميزة،  مستندااز الضرائب وفي هذا الشأن، فقد أصدر جها

م. والجدير بالذكر أّن نظام  وال سيّما فيما يتعلق بمنهجية إنشاء أختام ضريبية رقمية والجداول الزمنية المحددة لوضع تلك األختا

ا من منتجات التبغ:  العالمة المميزة الجديد سيتّم تطبيقه على مراحل، بدءا

 

ا من نهاية يونيو من السنة الحالية، سيتمّكن المصنّعون والمستوردون المحليون من مطالبة 2022 يونيو 30 − : اعتبارا

 رقمية على علب التبغ؛الشركات المصنّعة األصلية بوضع أختام ضريبية 

: اعتباراا من ذلك التاريخ فصاعداا، لن يُسمح بدخول أي منتجات تبغ ال تحمل أختام ضريبية رقمية 2022أكتوبر  14 −

 إلى ُعمان؛ و 

https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Pdf/Refund%20Guide%20for%20Business%20Visitors%20-%20EN%20-%2019%2004%202021.pdf
https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/tax-stamp


 

ا من التاريخ المذكور، لن يُسمح ببيع أو تداول أو استيراد أي منتجات خاضعة للضريبة 2023فبراير  1 − : اعتبارا

 حمل أختام رقمية إلى ُعمان. االنتقائية ال ت

 

 زيادة في اإليرادات الضريبية 

ا عن بيانات الميزانية والمالية العامة واإليرادات الضريبية للنصف األول من سنة   . 2022أعلنت وزارة المالية في ُعمان مؤخرا

  895مليون لاير عماني ) 345المضافة بلغ وبحسب ما توّصل إلى فهمنا، فإّن إجمالي اإليرادات المتحّصلة من ضريبة القيمة 

  450مليون دوالر أمريكي(، ومن المحتمل أن يصل مجموع اإليرادات الُمدرجة في الميزانية من ضريبة القيمة المضافة إلى 

مليون دوالر أمريكي( عن السنة بأكملها. ويمكن مقارنة ذلك بإجمالي مجموع ضريبة القيمة   1168مليون لاير عماني )

ا بأنه تّم تطبيق ضريبة   781مليون لاير عماني ) 301والبالغ  2021ضافة المصّرح عنها في الم مليون دوالر أمريكي(، )علما

 .(2021أبريل  16القيمة المضافة في 

٪ في النصف األول من هذه السنة مقارنة  23.3ومما ال شّك فيه أّن إيرادات ضريبة الدخل على الشركات قد ارتفعت بنسبة 

مليون دوالر  124مليون لاير عماني )حوالي  48فترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغت إيرادات الضريبة االنتقائية بال

 .2022أمريكي( حتى منتصف سنة 

وفي هذا الشأن، ال بدّ من اإلشارة إلى أّن جهاز الضرائب يواصل تركيز جهوده الرامية إلى تعزيز االمتثال الضريبي بشكل  

وعليه، يتعيّن على األعمال تركيز الموارد على االمتثال للقواعد بشكل صحيح، والتأكد من  –ن دافعي الضرائب أفضل بي

 استيفاء االلتزامات الضريبية على أكمل وجه وفي الوقت المناسب.

 

 أكاديمية ديلويت للجمارك والتجارة العالمية 

 لكمالجلسة األولى: األساسيات الرئيسية التي تؤثر على أعما

 

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

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

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

 بحسب كّل من المواقع المذكورة، يُرجى االطالع على المعلومات الواردة أدناه. 

 أهداف األكاديمية 

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

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

ختّصين في هذا  تكون ضرورية والتي يجب التأقلم معها. إضافة إلى ذلك، ستكون هذه األكاديمية بمثابة فرصة للخبراء والم

 المجال من أجل التواصل مع زمالئهم في هذا القطاع.

 الموضوعات:  –الجلسة األولى 

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

 الموضوعات التالية: 

 ون الخليجي مقدّمة عن الجمارك في دول مجلس التعا •

 رمز النظام المنّسق / تصنيف التعرفة الجمركية •



 

 المنشأ التفضيلي / غير التفضيلي  •

 تحديد الرسوم الجمركية •

 عمليات التدقيق الجمركي وإجراءات النزاع •

 ضوابط التصدير والغرامات المفروضة  •

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

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

 األكاديمية. 

 تفاصيل إضافية 

 الزمان

 يبية باللغة اإلنجليزية| الموقع: دبي، اإلمارات العربية المتحدة | جلسة تدر   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 

 .سيتّم اإلعالن عن المكان والتاريخ الذي ستُعقَد فيه الجلسة بحسب كل موقع بموجب رسالة بريد إلكتروني

 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 

 .بسيتّم تزويد المشاركين بالفاتورة ذات الصلة في الوقت المناس

 التسجيل

 . الرابطيُرجى تأكيد الحضور والتسجيل عبر استخدام هذا  

 الجدول الزمني وبنود الجلسة 

 التسجيل وتناول الفطور  صباًحا  09:30 – 09:00

ا 10:00 – 09:30  مقدّمة عن الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي  صباحا

ا 10:45 – 10:00  رمز النظام المنّسق / تصنيف التعرفة الجمركية صباحا

 فترة استراحة قصيرة  صباًحا  11:00 – 10:45

ا 11:30 – 11:00  المنشأ التفضيلي / غير التفضيلي  صباحا

ا 12:30 – 11:30  الرسوم الجمركيةتحديد  ظهرا

 اختبار المعرفة بعد الظهر 1:00 – 12:30

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


 

 استراحة الغداء والتواصل مع الحضور  بعد الظهر  2:00 – 1:00

 عمليات التدقيق الجمركي وإجراءات النزاع بعد الظهر 3:00 – 2:00

 فترة استراحة قصيرة  بعد الظهر  3:15 – 3:00

 التصدير والغرامات المفروضة ضوابط  بعد الظهر 4:00 – 3:15

 اختبار المعرفة واختتام الجلسة بعد الظهر  4:15 – 4:00

 

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  

 

 


