
ھالل الرفاعي في فریق خبراء الضرائب غیر المباشرة لشركة تومسون 
رویترز الشرق األوسط وشمال أفریقیا، والمسؤول عن تقدیم أحدث 
محتوى للضرائب والمحاسبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

ومراقبة المحتوى بالنسخة العربیة. 

مؤلف ممیز 
ھالل الرفاعي 

اتصل بنا

توفر برامج وخدمات تومسون رویترز في مجال الضرائب والمحاسبة التكنولوجیا والمحتوى 
والخبرة التي تحتاج إلیھا. 

للمزید من المعلومات عن حلول تومسون رویترز في مجال الضرائب والمحاسبة، یُرجى االتصال 
بأحد أعضاء الفریق. 

كیف تعثر على حلول األبحاث والبرمجیات المالئمة الحتیاجاتك بشأن 
الضرائب والمحاسبة؟ 

حلول تومسون رویترز

اشترك الیوم

لالشتراك في نشرة "مستجدات الضرائب والمحاسبة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا"، یُرجى 
إكمال النموذج المتاح عبر الرابط أدناه. 

اشترك الیوم

سجّل الیوم 

مع قرب تطبیق ضریبة القیمة المضافة في عمان، یسر شركة التمیمي وشركاه وشركة 
تومسون رویترز وجمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین دعوتكم لحضور ندوة مسائیة حول 
المزایا الرئیسیة لنظام ضریبة القیمة المضافة المزمع تطبیقھ في عمان واالستعداد الالزم 

لتطبیق ضریبة القیمة المضافة. 

تطبیق ضریبة القیمة المضافة قادم إلى عُمان: ھل أنت مستعد؟ 

تعرف على المزید من خالل  

تفتخر شركة تومسون رویترز بأن تعلن كونھا الراعي البرونزي لمنتدى ضریبة القیمة المضافة 
لدول مجلس التعاون الخلیجي 2019. انضم إلینا في دبي یومي 17 و18 أبریل لحضور المؤتمر 
والمشاركة في النقاشات مع خبراء الصناعة بشأن كیفیة االستجابة الفعالة للتحدیات المتعلقة بضریبة 

القیمة المضافة. استخدم الكود OR2202 للحصول على خصم %20! 

منتدى ضریبة القیمة المضافة لدول مجلس التعاون الخلیجي 

تعّرف على فریق تومسون رویترز في الفعالیات الضریبیة القادمة 

اطلع على المزید 

ھناك اتجاه یتعین مراقبتھ وھو الرقمنة السریعة لألنظمة الضریبیة - باإلضافة إلى األثر المحتمل 
الذي یمكن أن تؤثر بھ التقنیات الجدیدة، مثل سلسلة الكتل، على طریقة إدارة الضرائب واحتسابھا 
وإعداد التقاریر بشأنھا وحتى تحصیلھا. وقد بحث في ھذا الموضوع بییر أرمان، قائد تطویر السوق  

في منطقة أسواق آسیا واألسواق الناشئة، في إصدار مارس من مجلّة جلف بیزنس. 

ھل یمكن لسلسلة الكُتل (Blockchain) تحویل نظام ضریبة القیمة المضافة بدول 
مجلس التعاون الخلیجي؟ 

المعرفة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

عرض الموقع لالطالع على معاھدة الضرائب باللغة العربیة ، یُرجى زیارة: 

في 20 فبرایر 2019 تم التصدیق على معاھدة تجنب االزدواج الضریبي (DTT) بین 
اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة ونشرھا في الجریدة الرسمیة للملكة  

العربیة السعودیة، أم القرى. 

تعتبر المعاھدة فریدة من نوعھا على مستوى المعاھدات المبرمة بین دول مجلس التعاون 
الخلیجي؛ وسیكون لھا أثر كبیر على المعاملة الضریبیة فیما یتعلق بالمدفوعات العابرة للحدود 
بین دولة اإلمارات والمملكة العربیة السعودیة باإلضافة إلى تعزیز التعاون بین الدولتین. 

معاھدة تجنب االزدواج الضریبي بین اإلمارات 
العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة 

TAX
TREATIES

اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة 

المعاھدات الضریبیة 

یمكنك تنزیل عدد الجریدة الرسمیة رقم 1280 من الموقع 
اإللكتروني لوزارة الشؤون القانونیة: 

عرض الموقع 

تسري معظم التعدیالت اعتبارّا من 11 فبرایر 2019، على الرغم من أن بعض القواعد تطبق بأثر 
رجعي اعتبارًا من 1 ینایر 2018. 

وفقًا للمادة (4) من التعدیالت، تطبق ضریبة االستقطاع على الخدمات التالیة عندما یتم دفعھا 
إلى أي شخص أجنبي ال یعمل في أي منشأة دائمة في عمان: 

األتاوى 

مقابل إجراء البحوث والتطویر 

مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب االَلي 

األتعاب مقابل اإلدارة أو أداء الخدمات 

توزیعات أرباح األسھم أو الفوائد 

ال تخضع أنواع المدفوعات التالیة لضریبة المنبع: ال تخضع أنواع المدفوعات التالیة لضریبة المنبع: 

االشتراك في المنظمات أو الندوات العلمیة أو المؤتمرات أو المعارض 

التدریب 

نقل وشحن البضاعة والتأمین علیھا 

تذاكر الطیران ونفقات اإلقامة بالخارج 

اجتماعات مجالس اإلدارات 

مدفوعات إعادة التأمین 

أي خدمات مؤداة مرتبطة بنشاط أو عقار كائن خارج عُمان أي خدمات مؤداة مرتبطة بنشاط أو عقار كائن خارج عُمان 





في 10 فبرایر 2019، نشرت وزارة المالیة قرارًا وزاریًا رقم 2019/14 في الجریدة الرسمیة 
رقم 1280 بإصدار تعدیالت على الالئحة التنفیذیة لقانون ضریبة الدخل. 

شملت التعدیالت تغییرات في ضریبة االستقطاع (WHT) واإلعفاء الضریبي واإلجراءات اإلداریة 
وقابلیة نفقات معینة للخصم وخضوع المؤسسات للضریبة. 

تتمثل أبرز التعدیالت بشأن ضریبة المنبع في: 

تعدیالت على الالئحة التنفیذیة لقانون ضریبة الدخل 
OMAN
INCOME TAX

عمان  

قانون ضریبة الدخل 

عرض المستند تتوافر اآلن المبادئ التوجیھیة الخاصة بتسعیر المعامالت ھنا: 

لالطالع على وثیقة األسئلة الشائعة المتعلقة بتسعیر المعامالت، 
یُرجى زیارة:  

عرض الموقع 

لالطالع على اإلصدار النھائي من تعلیمات تسعیر المعامالت، 
یُرجى زیارة  

عرض المستند 

تم توسیع نطاق تطبیق التشریع بحیث یشمل األشخاص الخاضعین للزكاة، إذا تم استیفاء الحد 
 .(CbCR) األدنى فیما یتعلق بالتقاریر القُطریة

یجب استخدام اللغة العربیة في الوثائق إلى أقصى حد ممكن. 

سیؤدي عدم االمتثال للتعلیمات إلى فرض غرامات خاصة بضریبة الدخل وفقًا لوثیقة 
األسئلة الشائعة. 

إلى جانب نموذج اإلفصاح عن المعامالت الخاضعة للرقابة، یجب على المكلّفین تقدیم شھادة 
من محاسب معتمد تفید بأن سیاسة تسعیر المعامالت المعتمدة تتماشى مع التعلیمات. 

یمثّل اإلخطار القُطري جزءًا ال یتجزأ من نموذج اإلفصاح. ویتعین على المكلّفین تقدیمھ یمثّل اإلخطار القُطري جزءًا ال یتجزأ من نموذج اإلفصاح. ویتعین على المكلّفین تقدیمھ 
لتوفیر المعلومات المتعلقة بالكیان األم النھائي والكیان الذي یقدم التقریر القُطري. 

یجب أن تكون الملفات الرئیسیة والمحلیة متاحة عند الطلب، ومع ذلك یجب أال تقل الفترة 
الزمنیة المتاحة إلیداع ھذه الملفات لدى الھیئة عن 30 یومًا (على عكس األیام السبعة  
المقترحة في مسوّدة التشریع بالنسبة للملفات المحلیة)، مع إتاحة 60 یومًا إضافیًا للسنة 

التقویمیة 2019 فقط. 

یُرجى مالحظة أنھ بالنسبة للمكلّفین في السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2018، یجب 2018، یجب 
تقدیم نموذج اإلفصاح عن المعامالت الخاضعة للرقابة بحلول 30 أبریل 2019. 

في 15 فبرایر 2019، نشرت الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) اإلصدار النھائي من تعلیمات 
تسعیر المعامالت (التعلیمات)، بجانب وثیقة األسئلة الشائعة التي توفر للمكلّفین في المملكة العربیة 

السعودیة مزیدًا من التوجیھات بشأن تطبیق ھذه التعلیمات. 

وفقًا لوثیقة األسئلة الشائعة، تنطبق ھذه التعلیمات على السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2018، 
وجمیع السنوات المالیة الالحقة. 

تأتي ھذه التعلیمات بعد نشر مسوّدة اإلصدار (نُشرت في 15 دیسمبر 2018). یتضمن اإلصدار 
النھائي التغییرات الرئیسیة التالیة: 

نشر تعلیمات تسعیر المعامالت 

KSA
TPR

المملكة العربیة السعودیة 

تعلیمات تسعیر المعامالت 

عرض المستند لالطالع على الدلیل الجدید، یُرجى زیارة:  

في القسم 2.3 من الدلیل الجدید، تتوفر التوضیحات التالیة حول معاملة ضریبة القیمة 
المضافة لتورید المبنى الخیري: 

یخضع "التورید األول للمبنى الخیري" لضریبة القیمة المضافة بنسبة الصفر. یشیر 
اإلصدار السابق من الدلیل إلى ھذا باعتباره "مبنىً خیریًا جدیدًا". 

یخضع "التورید الالحق للمبنى الخیري" لضریبة القیمة المضافة بنسبة الصفر. یشیر 
اإلصدار السابق من الدلیل إلى ھذا باعتباره "مبنىً خیریًا قائمًا". 

في القسم 4.2 من الدلیل الجدید، یتم حذف شرط اإلطار الزمني "خالل 3 سنواتٍ من  سنواتٍ من 
اكتمالھ" للتورید األول للمبنى الخیري، حیث إن ھذا الشرط ینطبق على المباني السكنیة فقط. 





في فبرایر 2019، نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب (الھیئة) إصدارًا محدّثًا من الدلیل العقاري 
لضریبة القیمة المضافة. وفي ما یلي التغییرات الرئیسیة: 

اإلصدار المحدّث من الدلیل اإلرشادي العقاري 

UAE
VAT

اإلمارات العربیة المتحدة (اإلمارات) 

عرض الموقع لالطالع على البیان الصحفي، یُرجى زیارة: 

في 20 فبرایر 2019، أعلن الجھاز الوطني لإلیرادات أن وزارة المالیة واالقتصاد الوطني قد 
أبرمت عقدًا مع شركة بالنیت بایمنت. وفي الوقت الحالي، أصبحت ھذه الشركة المتخصصة في 
الدفع الدولي ھي المشغّل المعتمد لنظام استرداد ضریبة القیمة المضافة في دولة اإلمارات  

العربیة المتحدة. 

من المتوقع أن یتم تنفیذ نظام االسترداد من خالل نظام رقمي متكامل تمامًا یربط الشركات المسجّلة 
في نظام االسترداد بنقاط الخروج في مطار البحرین الدولي. 

أن یتم تورید السلع أثناء وجود السائح داخل البحرین. 

أن یتم الحصول على السلع ألغراض االستخدام الشخصي. 

أن یتم تورید السلع من مورد معتمد لھذه الغایة. 

أن یغادر السائح مملكة البحرین خالل شھرین من تاریخ الشراء. 

1

2

3

4

نظام استرداد ضریبة القیمة المضافة للسیاح 

وفقًا للمادة 89 من الالئحة التنفیذیة، یُسمح للسیاح بطلب استرداد ضریبة القیمة المضافة المسددة 
أثناء إقامتھم في البحرین على السلع المنقولة خارج البالد. ویخضع ذلك الستیفاء المعاییر التالیة:  

لالطالع على قائمة األصناف الغذائیة الخاضعة للضریبة بنسبة 
الصفر، یُرجى زیارة: 

عرض المستند 

قائمة األصناف الغذائیة الخاضعة للضریبة بنسبة الصفر: 

نشر الجھاز الوطني لإلیرادات النسخة اإلنجلیزیة من المنتجات الغذائیة األساسیة التي تخضع 
لضریبة القیمة المضافة بنسبة الصفر ، شریطة أال یتم توریدھا بواسطة مطعمٍ أو مقھى أو 

منشأة مماثلة. 

عرض المستند لالطالع على الدلیل اإلرشادي الجدید، یُرجى زیارة: 

سیقع تاریخ استحقاق الضریبة عند نقطة مرور 12 شھرًا من بدایة العقد أو من تاریخ استحقاق 
الضریبة السابق. 

تورید السلع لشخصٍ یقدم خدمات اإلنشاءات 

سیكون تورید السلع خاضعًا للضریبة بالنسبة األساسیة، إذا قام الخاضع للضریبة بتورید السلع إلى 
شخصٍ یقدم خدمات اإلنشاءات فیما یتعلق بمبنى جدید ولكنھ ال یقدم بنفسھ أي خدمات إنشاءات. 
فعلى سبیل المثال، سوف یكون تورید الخرسانة الجاھزة التي ال تُستخدم في األعمال التأسیسیة 

للمبنى بواسطة المورد خاضعًا لضریبة القیمة المضافة بالنسبة األساسیة. 

یُرجى أیضًا مالحظة أن األصناف المدرجة في قائمة األطعمة األساسیة الخاضعة للضریبة بنسبة یُرجى أیضًا مالحظة أن األصناف المدرجة في قائمة األطعمة األساسیة الخاضعة للضریبة بنسبة 
الصفر ستكون خاضعة للضریبة بالنسبة األساسیة إذا تم توریدھا لالستخدام في أغراض اإلنشاء 

(أي المیاه العذبة والثلج). 

تاریخ إصدار الفاتورة الضریبیة أو وثیقة مكافئة 

تاریخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضریبیة  

تاریخ إیصال الدفع 

1

2

3

یعتبر تأجیر العقار عن طریق تأجیر أو ترخیص أي ملكیّة توریدًا للخدمات. وفي ھذه الحالة، یكون 
تاریخ استحقاق الضریبة ھو األول مما یلي: 

تاریخ تورید السلع 

إصدار الفاتورة الضریبیة لھذا التورید  

إیصال الدفع الخاص بھذا التورید  

1

2

3

متى تكون ضریبة القیمة المضافة مستحقة على توریدات العقارات؟ 

یعتمد تاریخ استحقاق ضریبة القیمة المضافة لبیع أو تأجیر العقارات على ما إذا كان التورید مصنَّفًا 
باعتباره سلعًا أو خدمات. 

یعتبر منح الحقوق العینیة المستمدة من الملكیة التي تعطي الحق في استخدام العقار توریدًا للسلع. 
وفي ھذه الحالة، یكون تاریخ استحقاق الضریبة ھو األول مما یلي: 

النسبة األساسیة (5%) نسبة الصفر (0%) مُعفى السلع المرتبطة بخدمات اإلنشاءات 

السلع التي یتم توریدھا كجزء من توفیر خدمات 
اإلنشاءات المرتبطة بمبنى جدید إذا كانت السلع 
یتم استخدامھا أو تركیبھا أو دمجھا في المبنى أو 

األرض التي یُقام علیھا المبنى 

التجھیزات والتركیبات غیر الملحقة بشكل دائم 
بمبنى جدید والتي یمكن إزالتھا دون إتالف 

المبنى أو السلع 

تورید أو تركیب أو تجمیع األثاث غیر 
المثبّت في المبنى 

تركیب و/أو تورید اإلضاءة الزخرفیة أو السجّاد 
أو األقسام المتحركة 

توفیر و/أو تركیب أو تعلیق األعمال الفنیة (حتى 
في سیاق تشیید مبنى جدید) 

تأجیر المعدات كي یتم استخدامھا بواسطة شخص 
یقوم بتورید خدمات اإلنشاءات 

تورید السلع إلى شخص یقوم بتورید خدمات 
اإلنشاءات (إذا لم تكن ھناك خدمات إنشاءات 

مقدمة مع السلع) 

معاملة ضریبة القیمة المضافة للسلع المرتبطة بخدمات اإلنشاءات 

النسبة األساسیة (5%) نسبة الصفر (0%) مُعفى الخدمات المرتبطة باإلنشاءات 

تشیید مبني جدید 

تشیید امتداد لمبنى قائم حالیًا (إذا كان االمتداد 
یضیف مساحة إضافیة أو مساحة وظیفیة للمبنى) 

أعمال تنظیف الموقع قبل تشیید مبنى جدید 

الخدمات المقدمة من جانب المھندسین والمسّاحین 
والخدمات المماثلة ذات الطابع اإلشرافي التي تتعلق 

 بتشیید مبنى جدید 

أعمال الھندسة المدنیة المرتبطة بمبنى جدید 

أعمال الترمیم و/أو التجدید و/أو إعادة اإلنشاء في 
مبنى قائم حالیًا 

خدمات الھدم (حتى عندما تكون على أرضٍ سیُشیّد 
علیھا مبنى جدید) 

خدمات الھندسة المعماریة والتصمیم الداخلي  

تنسیق الموقع 

إنشاء حمامات السباحة، وغرف الساونا، 
وغرف البخار 

معاملة ضریبة القیمة المضافة للخدمات المرتبطة باإلنشاءات 

النسبة األساسیة (5%) نسبة الصفر (0%) مُعفى التورید العقاري 

بیع أو تأجیر العقار التجاري أو السكني 

بیع األرض أو تأجیرھا، بما في ذك األرض 
المطوّرة جزئیًا 

مكان إقامة العمال إذا كان یستوفي شروط 
العقار السكني 

توفیر مساحة لوقوف السیارات لمدة شھر أو أكثر، 
أو مساحة مكتبیة مخدومة على أساس حصري 

تورید مكان إقامة فندقیة أو مساحة لوقوف 
السیارات لمدة تقل عن شھر واحد أو مساحة مكتبیة 
مخدومة على أساس غیر حصري أو تأجیر غرفة 

أو قاعة أو مرفق وظیفي 

الخدمات التي تُفرض علیھا الضریبة بشكل منفصل 
عن تورید العقارات 

الشقق المخدومة 

خدمات التخزین 

ال ینطبق - خارج نطاق ضریبة القیمة المضافة نقل الملكیة كجزء من المشروع القائم  

معاملة ضریبة القیمة المضافة للتوریدات المرتبطة ببیع العقار وتأجیره

أي مساحة من األرض یمكن إنشاء حقوق أو مصالح أو خدمات علیھا. 

أي مبنى أو ھیكل أو أعمال ھندسیة ملحقة بشكل دائم باألرض. 

أي تجھیزات أو معدات تشكّل جزءًا دائمًا من العقار. 

أصدر الجھاز الوطني لإلیرادات (الجھاز) إرشادات جدیدة بشأن معاملة ضریبة القیمة المضافة 
للتوریدات العقاریة في البحرین. وألغراض ضریبة القیمة المضافة، یشمل العقار: 

الدلیل اإلرشادي العقاري لضریبة القیمة المضافة 
BAHRAIN

VAT
مملكة البحرین (البحرین) 

ضریبة القیمة المضافة 

في ما یلي آخر التطورات المتعلقة بالضریبة غیر المباشرة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفریقیا. 

مستجدات الضرائب والمحاسبة في الشرق 
2019األوسط وشمال أفریقیا، مارس   

اشترك الیوم

https://mena.thomsonreuters.com/en/tax-accounting-solutions/form-tax-newsletter-signup.html
https://www.nbr.gov.bh/pdf/20190307%20-%20VAT%20Real%20Estate%20Guide%20v1.0.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/59sMaZjgMJHhj7hPqKDFwJdaqEMlhyAODPrYOSe3.pdf
https://www.nbr.gov.bh/releases/31
https://www.tax.gov.ae/pdf/Real%20Estate%20Guide%20VATGRE1.pdf
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2019-03/Transfer%20Pricing%202019%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20.pdf
https://www.gazt.gov.sa/ar/about-gazt/faqs
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2019-03/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.mola.gov.om/officalgazette.aspx
https://www.uqn.gov.sa/articles/1550782973179299600/
https://gulfbusiness.com/blockchain-transform-gccs-vat-system/
https://tbmgroup.eu/product/gcc-vat-forum/
https://clientcomms.tamimi.com/95/191/landing-pages/rsvp-(blank).asp?sid=blankform
https://mena.thomsonreuters.com/en/tax-accounting-solutions/form-tax-newsletter-signup.html
https://mena.thomsonreuters.com/en/tax-accounting-solutions.html?utm_campaign=TRTANewsletter&utm_medium=email&utm_source=Eloqua



