
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ١٩سبتمبر ٢٠٢٢

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 االتحادية للضرائب تنشر توضيًحا عاًما بشأن احتساب الضمان المالي للمناطق المحددة للضريبة االنتقائية

 

الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( توضيًحا عاًما جديدًا بشأن احتساب الضمانات المالية للمناطق المحددة ألغراض نشرت 

 الضريبة االنتقائية. 

 

( المنهجية الجديدة المتّبعة من قبل الهيئة الحتساب الضمانات المالية للمناطق المحددة EXTP008ويحدّد التوضيح العاّم )

قائية، والتي تّم إعدادها لمكافأة أمناء المستودعات الذين يحسنون إدارة شؤونهم الضريبية من خالل تخفيض مبلغ للضريبة االنت

 ألمين المستودع والخاضع للضريبة.  سجل االمتثالالضمان المالي المطلوب بناء على 

 

 ملّخص 

 

سيتّم تحديد الضمانات المالية المفروضة من أجل تسجيل المنطقة ، 2022سبتمبر  1وفقًا للتوضيح العاّم الجديد، فإنه اعتباًرا من 

المحددة للضريبة االنتقائية باستخدام نهج مختلف قائم على المخاطر يأخذ في االعتبار متغيرات معيّنة. ومما ال شّك فيه أّن هذا  

حيث سيؤدي الحفاظ على سجل امتثال ضريبي النهج يعود بالفائدة على أمناء المستودعات الذين يكون لديهم تاريخ امتثال جيّد، 

 جيّد إلى تخفيض مبلغ الضمان المالي، والذي يتّم احتسابه باستخدام الخطوات التالية: 

 

يتّم احتساب أساس الضمان بناًء على الضريبة االنتقائية المستحقّة عن متوسط المخزون في نهاية الشهر على مدى   .1

 .اثني عشر شهًرا

 

بما في ذلك تاريخ امتثال تحدّد الهيئة نسبة الضمان المالي المناسبة والواجبة التطبيق بناًء على عوامل متعددة،  .2

، باإلضافة إلى الوضع المالي للشخص الذي يتعيّن عليه تقديم الضمان الخاضع للضريبة المعني وأمين المستودع

 المالي. 

 

( الحتساب مبلغ  1( على أساس الضمان الُمحتسب في الخطوة رقم )2يتّم تطبيق النسبة المحددة في الخطوة رقم ) .3

 الضمان المالي األولي. 

 

تقوم الهيئة بتحديد مبلغ الضمان المالي المطلوب فيما يتعلق بالمنطقة المحددة المعيّنة، وذلك من خالل تعديل مبلغ   .4

لن درهم(.  25,000,000درهم( أو الحدّ األقصى ) 175,000الضمان المالي األولي في حال انطباق الحدّ األدنى )

 تي في حال لم يكن أمين المستودع ممتثالً للضريبة في السابق. درهم إمارا 25,000,000ينطبق الحّد األقصى البالغ 

 

 :ويشير التوضيح العاّم إلى أّن عدم االمتثال تتجلّى معالمه من خالل العوامل التالية

 



 

٪ من االلتزامات الضريبية المصّرح عنها من قبل 5صدور تقييم للضريبة االنتقائية بفارق ضريبة انتقائية يزيد عن  •

 ائب في إقراراتهم الضريبية واإلفصاحات، في أي وقت خالل السنوات الخمس السابقة؛دافعي الضر

 

قيام الهيئة بتسييل ضمان مالي سبق تقديمه في السنوات الخمسة السابقة فيما يتعلق بالمنطقة المحددة التابعة ألمين  •

 المستودع؛ و 

 

 موظفيه الرئيسيين. تسهيل عملية التهّرب الضريبي من قبل أمين المستودع أو أي من  •

 

قد تؤدي  –وخاّصة صدور تقييم سابق من الهيئة فيما يتعلق بالضريبة االنتقائية   -ونتيجة لذلك، فإّن المعلومات الواردة فيما سبق 

مليون درهم إماراتي من أجل تجديد المنطقة المحددة للضريبة  25إلى مطالبة أمناء المستودعات بتقديم ضمانات مالية تتجاوز 

 نتقائية الخاّصة بهم واالستمرار في االستفادة من مزايا التدفق النقدي المرتبطة بها والتي يمكن تحقيقها من خالل هذا النظام. اال

 

وبالنظر إلى الجوانب العملية التجارية والتكاليف المرتبطة بتأمين ضمانات مالية كبيرة لصالح الهيئة، فمن الضروري أن يحافظ 

 لى السجّل الجيّد فيما يتعلق بامتثالهم للضريبة االنتقائية.أمناء المستودعات ع

 

 الخطوات التالية

 

بالنظر إلى التركيز واألهمية المتزايدة التي توليها الهيئة لمسألة االمتثال للضريبة االنتقائية، فقد أعدّت ديلويت نهًجا ومنهجية 

االنتقائية، وذلك بهدف دعم األعمال في تحديد وتصحيح أي أخطاء أو مشكالت لتقديم خدمة التحقق من صحة االمتثال للضريبة 

سابقة فيما يتعلق بالضريبة االنتقائية بطريقة عملية وفعّالة. وباالستناد إلى خبرتنا العملية في مجال التدقيق المرتبط بالضريبة  

المعلومات المتعلقة باالمتثال للضريبة االنتقائية بموجب  تقديم   -وبشكل غير رسمي  -االنتقائية، ندرك أّن الهيئة ستطلب أوالً 

 في شأن الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية. 2017( لسنة 36( من قرار مجلس الوزراء رقم )19( )18المادتين )

 

ة االنتقائية في الدولة،  إضافة إلى ما تقدّم، يمكن النظر إلى طلبات المعلومات على أنها تمهيد إلجراء تدقيق رسمي للضريب

وعلى هذا األساس، فقد تّم إعداد هذه الخدمة الهادفة إلى التحقق من االمتثال للضريبة، وذلك من أجل تحديد أوجه القصور  

وتقديم إرشادات عملية وقابلة للتنفيذ يمكن لألعمال اتباعها التخاذ التدابير الالزمة وجمع المستندات المطلوبة حتى تتمكن من 

 . بية متطلبات مدققي الهيئة في حال طلب الحصول على معلومات أو إجراءتل

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية  

 توقيع اتفاقية مستوى خدمة بين الزكاة والضريبة والجمارك وموانئ بهدف تعزيز التعاون 

 

العامة للموانئ السعودية )"موانئ"( مؤخًرا بإبرام اتفاقية مستوى  قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( والهيئة 

خدمة لمراقبة أنشطتها ومهامها المشتركة وتطوير وتنفيذ آليات التشغيل واألتمتة على مستوى الخدمة في ميناء جدة اإلسالمي، 

 وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتعزيز اإلنتاجية وتحسين تجربة العمالء. 

 

المتوقّع أن يتّم تنفيذ هذا التعاون بشكل تدريجي في موانئ إضافية في المملكة، وهو خطوة مهّمة في نمو العمليات التجارية  ومن

 وكفاءة الموانئ السعودية.



 

 

 .هنالالطالع على اإلعالن الكامل، يُرجى الضغط 

 

 مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء أسواق حّرة في الموانئ

 

وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء أسواق حّرة في الموانئ الجوية والبحرية والبرية، األمر الذي سيتيح إجراء عمليات 

ات المعمول بها على مستوى البلدان األخرى  بيع ُمعفاة من الرسوم الجمركية في الموانئ، وهو األمر الذي يتماشى مع اإلجراء

 .في المنطقة

 

 .كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايالندي

 

 الدعم واالستشارات في مجال تكنولوجيا الضرائب 

 مستشارك االستراتيجي للتحّول الضريبي في منطقة الشرق األوسط

 

الدور الذي تؤديه الوظيفة الضريبية ضمن قطاع األعمال في منطقة الشرق األوسط، وفي مع التطّور السريع الذي يطرأ على 

ظّل التغيّرات الُمتسارعة في المشهد الضريبي العالمي والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات إعداد التقارير في جميع أنحاء العالم، 

ة الماضية وذلك على صعيد البصمة الضريبية. وتشير  فقد شهدت منطقة الشرق األوسط تحواًل ملحوًظا في السنوات القليل 

العوامل العالمية واإلقليمية إلى أّن الوظيفة الضريبية لألعمال التي تزاول أنشطتها في منطقة الشرق األوسط أصبحت أكثر  

 أهمية من أي وقت مضى.

 

ومدى وضوح االلتزامات الضريبية في الوقت الفعلي  ومما ال شّك فيه أّن الضغوط المترتبة على التكلفة والكفاءة في التسليم 

والمشورة الفنية للخبراء وتنفيذ خارطة طريق رقمية ليست سوى بعض األولويات المتضاربة التي تحتاج إلى الموازنة من قبل  

 فرق الضرائب والمالية الداخلية. 

 

تكنولوجيا الضرائب والدعم الضريبي في منطقة وفي هذا الشأن، يمكن لفريق الدعم في ديلويت والمسؤول عن االستشارات و

الشرق األوسط تقديم المساعدة ألعمالكم في التعامل مع هذه المشكالت وغيرها من المسائل، فضالً عن الدخول في شراكة معكم 

 الغد. لضمان إعداد الوظيفة الضريبية والتكنولوجيا الضريبية والعمليات المترتبة على أعمالكم بما يلبّي احتياجات 

 

 فعاليات ديلويت 
   

 المؤتمر الخاّص بالضرائب في قطر  
  

 .2022أكتوبر  5يوم األربعاء يسّر ديلويت دعوتكم لحضور المؤتمر الخاّص بالضرائب، والذي سيُعقد في الدوحة، قطر 
  

السنوات الماضية على تنظيم هذا  وفي إطار سعيها إلى تزويد األعمال بآخر المستجدّات الضريية، فقد حرصت ديلويت طوال 

المؤتمر السنوي إلطالع العمالء على البيئة الضريبية العالمية والمحلية التي تشهد تغيّرات سريعة. وعلى ذلك األساس، قامت 

م  ديلويت بإعداد جدول أعمال متنّوع لتلبية احتياجات األعمال المختلفة في قطر. كما يُرجى العلم أّن الموضوعات التي ستت

 مناقشتها خالل المؤتمر هي كاآلتي:

https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/news_939.aspx


 

  
 آخر المستجدّات الضريبية في قطر •
 ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التطّورات الضريبية غير المباشرة في قطر •
 مستجدات تسعير المعامالت في ضوء اإلطار الضريبي العالمي الجديد •
 القطرية الركيزة األولى والثانية وآثارها على األعمال  •
 دور التكنولوجيا في عالم الضرائب الحديث •
 الجمارك والتجارة العالمية في إطار البيئة المتغيّرة  •

  
وعليه، ندعوكم لالنضمام إلى هذا المؤتمر الذي سنستهلّه من خالل تناول وجبة الفطور وتفعيل التواصل بين الحضور من  

  1:00صباًحا وينتهي البرنامج الرئيسي في الساعة  9:00ة في تمام الساعة صباًحا، على أن تبدأ الجلسة االفتتاحي 8:30الساعة 

الظهر، يليه وجبة الغداء. كما يُرجى العلم أنه يمكنكم إرسال أسئلتكم قبل المؤتمر حتى يتسنى لنا تناولها خالل جلسات    بعد

 األسئلة واألجوبة.
  

 .وتشمل التدريب والمواد ووجبات الطعام لاير قطري 1,500ّن الرسوم تبلغ أما بالنسبة إلى المشاركة في الفعالية، فيُرجى العلم أ
  

 .في الختام، نتطلع إلى حضوركم في المؤتمر
  

 رابط التسجيل هنا.
 

 

 

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 ىيُرج لذلك، .تتناولها التي بالمواضيع  

 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/forms/qatar-tax-conference.html

