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حركة األسهم ترامب: نريد عالقة تجارية نزيهة مع 
اليابان

النفط يستقر قرب أعلى مستوى في عامين 
ونصف العام

الهند تحقق مع شركات »المال األسود« 
في واقعة شطب العمالت

استراتيجية جديدة للسياحة العالجية في أبوظبي

انتقد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب املعامالت 
التجارييية لليابان مع اأمييريكا اأم�س. وقال خالل 
لقاء مع رجال الأعمييال بالبلدين يف طوكيو يف 
ثيياين اأيام زيارته لليابان: »جتارتنا مع اليابان 
لي�سييت منفتحة اأو نزيهة ول حييرة ول تبادلية«. 
واأ�ساف »ولكني اأعلم اأنها �ستكون كذلك قريبًا«.
وقييال ترامييب: »الوليييات املتحييدة الأمريكييية 
تكبييدت عجزاً جتاريييًا كبرياً مع اليابييان لأعوام 

واأعوام. نحو 70 مليار دولر �سيينويًا«.
واأو�سييح ترامييب اأن اليابان والوليييات املتحدة 
بينهييا عالقة تعيياون، م�سيييفًا »ولكيين يجب اأن 
اأقييول اإنييه على مييدى العقييود العديدة املا�سييية 
كانت اليابان حتقق مك�سبا. اأنتم تعرفون ذلك«.

وقييال ترامب، الذي انتقد �رشكة تويوتا ب�سييورة 
عنيفة حتى قبل تن�سيييبه رئي�سا: »ل يتم ت�سدير 

الأمريكييية  املتحييدة  الوليييات  ميين  �سيييارات 
لليابان، �سوف نتفاو�س يف هذا ال�ساأن«.

وقييال ترامييب ، بعدما دعا املديرييين التنفيذيني 
لتويوتييا ومييازدا و�سييافح اأحدهييم: »نحن نحب 
�سييناعة ال�سيارات. حاولوا ت�سنيع �سياراتكم يف 

اأمريكا بدل من �سحنها اإلينا«.
واأ�سيياف ترامب، الذي �سييحب الوليات املتحدة 
من اتفاقية ال�رشاكة القت�سييادية ال�سرتاتيجية 
املا�سييي:  يناييير  يف  الهييادئ  املحيييط  عيير 
»�سييتكون لدينا جتييارة اأكرث من تلييك التي كانت 
�سييتكون مبوجب اتفاقييية ال�رشاكة القت�سييادية 
ال�سييرتاتيجية عيير املحيييط الهييادئ«. وتعهييد 
الرئي�ييس الأمريكي دونالد ترامب باإقامة »عالقة 

جتارة تبادلية وحرة ونزيهة« مع اليابان.
واأ�سيياف: »اأنييا ملتزم بتحقيق عالقييات جتارية 
حرة ونزيهة وتبادلية«. واأو�سح »ن�سعى لدخول 

عادل وموثوق به اإىل ال�سوق اليابانية«.

حافييظ النفييط علييى مكا�سييبه اإىل حييد كبييري، 
الثالثيياء، بعييد اأن �سييجل اأكيير زيادة يف �سييتة 
اأ�سييابيع يف اليوم ال�سييابق مدعومييا بتحركات 
لت�سييديد قب�سييته علييي  ال�سييعودي  العهييد  ويل 
ال�سلطة وت�ساعد التوترات بني اململكة و اإيران.
ونييزل خام غييرب تك�سييا�س الو�سيييط الأمريكي 
اأربعة �سيينتات فقط اإىل 57.31 دولر للرميل 
جرينت�ييس.  بتوقيييت   0607 ال�سيياعة  بحلييول 
وارتفييع العقييد ثالثيية باملئة وهي اأكيير زيادة 

مئوييية منييذ اأواخيير اأيلييول. ونييزل خييام برنت 
64.22 دولر وكان قييد  خم�سيية �سيينتات اإىل 
اأغلييق يييوم الثنييني مرتفعييا 3.5 باملئة وهي 
اأي�سييا اأكر زيادة �سنوية يف نحو �ستة اأ�سابيع. 
منييذ  م�سييتوياتهما  اأعلييى  املوؤ�ييرشان  و�سييجل 
منت�سييف 2015 خييالل اجلل�سيية. وحترك ويل 
العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان لتعزيز 
اأمييراء ووزراء  علييى  القب�ييس  ملقيييا  �سييلطاته 
وم�ستثمرين من بينهم امللياردير الأمري الوليد 
بن طييالل ووزير احلر�س الوطنييي الأمري متعب 

بن عبد اهلل.

قييال م�سييوؤولون ، اإن 35 األييف �رشكيية قامييت 
باإيداع و�سييحب 170 مليار روبية، يف اأعقاب 
اإلغيياء الهند عمييالت ورقية، ما اأثار ال�سييبهات 
لإجييراء  ال�سييلطات  ودفييع  بوقييوع خمالفييات 
حتقيييق. وكانييت الهنييد قييد األغييت يف نوفميير 
املا�سييي عمييالت ورقييية بقيميية 500 واألييف 
جهودهييا  اإطييار  يف  دولر(  و15   7( روبيييه 
للق�سيياء على »املال الأ�سود« اأو العائدات التي 
ل تخ�سييع لل�رشائب. وقال املتحدث احلكومي 
دي ا�ييس ماليييك، اإن ال�ستف�سييار ميين بنوك لها 
�سلة بي 58 األف ح�ساب يخ�س 35 األف �رشكة 
ك�سييف عن اأنه مت اإيداع و�سييحب اأكرث من 170 

مليار روبية عقب قرار اإلغاء العمالت الورقية. 
وي�ستبه يف اأن هذا املبلغ مال غري م�سجل، ومل 
يكن ميين املفرت�س اأن يعود للنظام امل�رشيف، 
ما دفع وزارة �سييوؤون ال�رشكات اإىل �سطب هذه 

ال�رشكات.
وقييال ماليييك »يعتقييد اأن هذه �ييرشكات تعمل 
كواجهيية، حيث اإنهييا مل تقدم بيانييًا بعائداتها 
ومل تت�ييرشف ووفقييًا للقانون، و�سييوف يطلب 
منها تقدمي تف�سري لذلك«. ي�سار اإىل اأن اقت�ساد 
الهنييد تراجع اإىل %5.7 خالل الربع ال�سييابق، 
ويرجييع ذلك ب�سييورة اأ�سا�سييية لتداعيات اأزمة 
الأمييوال التييي اأعقبييت �سييطب بع�ييس العمالت 
العاجييل  التنفيييذ  اإىل  بالإ�سييافة  الورقييية، 

ل�رشيبة جديدة على ال�سلع واخلدمات.

تطلييق دائييرة الثقافيية وال�سييياحة 
دائييرة  مييع  بالتعيياون  -اأبوظبييي 
ال�سييحة اأبوظبييي ا�سييرتاتيجية جديييدة 
لل�سييياحة العالجييية خييالل الربييع الأخري 
ميين العام اجليياري، علييى اأن تبا�ييرش اإطالق 
احلمليية الرتويجييية لهييا مطلييع العييام املقبل، 
التنفيييذي  املدييير  الظاهييري  �سييلطان  ح�سييب 
وقييال  الدائييرة.  يف  ال�سييياحة  لقطيياع  بالإنابيية 
يف ت�رشيحييات لل�سييحفيني علييى هام�ييس م�سيياركة 
الدائرة يف �سييوق ال�سييفر العاملي الييذي بييداأ اأعماله اأم�س 
بالعا�سييمة لنييدن، اإن اأبوظبييي ميكنهييا اأن تتبييواأ مكانيية 
مرموقيية على خارطة ال�سييياحة العالجية عامليييا ملا متتلكه 
ميين بنى حتتية واإمكانيات ب�رشية توؤهلها لأن ت�سييبح عا�سييمة 
ال�سييياحة العالجية يف منطقة ال�رشق الأو�سط. واأ�ساف اأن اأبوظبي 
تتمتييع مبقومييات خمتلفيية لنجيياح ال�سييياحة العالجية منهييا املوقع 
اجلغييرايف املتميز ووجييود البنية التحتييية الداعمة لل�سييياحة العالجية 
ميين م�ست�سييفيات عاملييية وفنييادق ومراكز جتارية وال�سييتقرار ال�سيا�سييي 
والأمنييي والقت�سييادي، حيييث تتوافر عنا�ييرش البيئة ال�سييياحية والإقليمية 
والدولييية ممييا يعطى فر�سيية لنمو القطاع ب�سييكل مطرد. ونييوه الظاهري بقرار 
جمل�ييس الوزراء املوقر واخلا�س مبنظومة اإ�سييدار تاأ�سييريات الدخييول العالجية، 
موؤكييدا اأنييه يكر�س خطييط منو قطاع ال�سييياحة العالجية، كما ي�سييهم يف الرتقاء 

بكفاءة اخلدمات العالجية التي تقدمها املن�سيياآت ال�سييحية احلكومية واخلا�سة، 
يف اأبوظبي ب�سييفة عامة ودولة الإمارات ب�سييفة خا�سيية.  وفيما يتعلق مبتحف 
اللوفيير اأبوظبي قال الظاهري، اإن املتحف يعزز اجلذب ال�سييياحي لأبوظبي ويعد 
اإ�سييافة جديييدة للقطاع ال�سييياحي والثقييايف يف الإمارة، م�سييريا اإىل اأن اجلهات 
امل�سيياركة يف معر�س �سييوق ال�سييفر العاملي �سييمن جناح اأبوظبي تروج لرامج 
وحييزم �سييياحية من بينها اللوفيير اأبوظبي. ونوه باأن اللوفيير اأبوظبي جاء ليكون 
اأول متحييف ميين نوعييه يف العييامل العربييي بروؤييية عاملية، م�سييلطا ال�سييوء على 
اأوجه الت�سييابه والقوا�سييم امل�سييرتكة للتجربة الإن�سييانية عر خمتلف احل�سارات 
والثقافييات، ليعزز امل�سييهد الثقايف وال�سييياحي البهي الذي يزييين اأبوظبي، فاإىل 
جانييب ما �سيييمثله هذا ال�رشح العاملي ميين نقطة جذب �سييياحي جديدة ومهمة 
لالإمييارة والدولة، فاإنه ي�سييهم كذلك يف تعزيز البيئة الثقافية الن�سييطة، التي تعد 
رافدا مهما من روافد تنويع اقت�سييادنا الوطني. وقال اإن اأبوظبي وجهة �سياحية 
ملهمة، وتوفر لزوارها فر�سيية احل�سييول على جتربة تراثية وثقافية اأ�سيييلة، من 
خييالل جمموعيية املرافق واملعييامل التييي توفرها وفييق اأعلى املعايييري العاملية، 
م�سيييفا اأن الزيادة امل�سجلة يف اأعداد الزوار لالإمارة دليل على م�ستوى الهتمام 
الدويل املتزايد لزيارة الإمارة. وبح�سييب بيانات الدائرة، ارتفع عدد نزلء فنادق 
اأبوظبييي خالل الأ�سييهر الت�سييعة الأوىل من العييام اجليياري اإىل 3.5 مليون نزيل، 
بنمو %7، مقارنة بالفرتة نف�سها العام املا�سي، و�سجلت املن�ساآت الفندقية منواً 
قدره %5 يف عدد نزلئها خالل �سبتمر 2017. وتوقع اأن حتافظ اأبوظبي على 
زخم النمو ال�سييياحي خالل الأ�سييهر املتبقية من العام اجلاري خا�سة مع جدول 
الفعاليات والأن�سطة ال�سياحية والرتفيهية املزدحم يف �سهري نوفمر ودي�سمر، 
مثييل افتتيياح اللوفيير ومهرجييان املاأكييولت ومهرجان فيين اأبوظبي و�سييباقات 
الفورمييول 1 وغريها من الفعاليات التي تعزز اجلذب ال�سييياحي لالإمارة وتعزيز 

مكانتهييا على خريطة ال�سييياحة العاملية. ونييوه الظاهري باأن اأبوظبي ت�سييتقبل 
العام اجلديد هذه املرة باأ�سييلوب خمتلف ومبتكيير، بفعاليات احتفالية وترفيهية 
غييري م�سييبوقة تقدمها دائرة الثقافة وال�سييياحة، حيث تقام يف العا�سييمة ولأول 
مييرة قرية خم�س�سيية للعد التنازيل لبداييية العام اجلديد، والتييي تقام يف منطقة 
كورني�س اأبوظبي، وتنطلق فعالياتها يوم 28 دي�سييمر، وت�سييتمر حتى ليلة راأ�س 
ال�سيينة اجلديدة. وعن الفعاليات الأخرى قال: تقام هذا ال�سييتاء الدورة الأوىل من 
مهرجان دار الزين الذي يقام خالل الفرتة من 14 وحتى 23 دي�سمر يف منطقة 
العييني، ويقييدم املهرجان باقييات متنوعة ميين العرو�س الرتفيهييية واملاأكولت 
ال�سهية والأن�سطة املميزة �سمن قرية مميزة رائعة الت�سميم. ي�ستمر مهرجان دار 
الزييين علييى مدى 10 اأيييام، تتخلله عطلتان يف نهاية الأ�سييبوع، ويوفر ت�سييكيلة 
متنوعيية من الفعاليات امل�سييائية املميزة والأن�سييطة على مدار اليييوم، مما يتيح 
للعائالت والأ�سييدقاء ق�سيياء اأجمل الأوقات معًا وال�سييتمتاع بييكل ما تزخر به 
منطقة العني. ويحت�سن املهرجان منطقة رئي�سة للبيع بالتجزئة التي ت�ست�سيف 
اأكرث من 50 عار�سييا. كما �سيييتم اإن�سيياء متاهة/    حديقة الأزهار امل�سيييئة التي 
ي�ست�سيييفها املهرجان و�سييط اأجواء حافلة بالأ�سييواء والألييوان لن�رش الفرحة يف 
نفو�ييس الييزوار واإثييراء جتربتهييم واأم�سييياتهم. وحول م�سيياركة الدائرة يف �سييوق 
ال�سييفر العاملي بلندن، قال الظاهري اإن ال�سييوق الريطانية تعد من اأهم الأ�سييواق 
ال�سييياحية لالإمارة، وتاأتي يف املرتبة الثالثة على قائمة اأهم الوجهات العاملية 
امل�سييدرة لل�سييياح اإىل الإمييارة. كمييا ي�سييجل الزوار ميين اململكة املتحييدة ليايل 
�سييياحية اأطول من غريهم يف قطاع ال�سيييافة، �سييواء يف الفنادق اأو املنتجعات. 
وح�سب بيانات الدائرة منت ال�سياحة من اململكة املتحدة منذ بداية العام وحتى 
نهاية �سييبتمر املا�سي بن�سييبة %5 يف عدد الزوار من ال�سوق الريطانية، وذلك 

باملقارنة مع ذات الفرتة من عام 2016.

أداء استثنائي لـ3 قطاعات في استراتيجية دبي الصناعية

دبي_ وكالت
افتتييح �سييمو ال�سيييخ اأحمد بن �سييعيد اآل مكتييوم، رئي�س 
هيئيية دبييي للطريان املييدين، رئي�ييس موؤ�س�سيية مطارات 
دبييي، الرئي�ييس الأعلييى ملجموعيية طييريان الإمييارات، 
 ،2017 الت�سيينيع والتجييارة امل�سييتقبلية  اأم�ييس قميية 
التييي تنظمها موؤ�س�سيية دبييي لتنمية ال�سييادرات، اإحدى 
موؤ�س�سييات اقت�سادية دبي، لل�سيينة الثانية على التوايل، 
يف اأبييراج الإمييارات بدبي، بال�رشاكة مع »اك�سييبوتريد« 

املتخ�س�سة يف تنظيم الفعاليات واملوؤمترات.
وي�سييتهدف احلدث، امل�سييتمر على مدى يومني، مناق�سة 
الت�سيينيع،  يف  التميييز  يف  امل�سييتقبلية  الجتاهييات 
وال�سييرتاتيجيات الرئي�سييية لتعزيييز التجييارة والتنمية 

القت�سييادية. وجييال �سييمو ال�سيييخ اأحمييد بن �سييعيد اآل 
مكتوم يرافقه �سامي القمزي، مدير عام اقت�سادية دبي؛ 
واملهند�س �سيياعد العو�سييي، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سيية 
دبي لتنمية ال�سييادرات؛ يف املعر�س امل�سيياحب للقمة 
والذي ي�سييم 20 �رشكيية من مزودي اخلدمييات واأحدث 
التقنيييات يف جمال ال�سييناعة. ويف كلمتييه الفتتاحية 
لفعاليييات القمة ك�سييف القمييزي عن توقعييات بتحقيق 
3 قطاعات م�سييتهدفة يف ا�سييرتاتيجية دبي ال�سناعية 
2030 اأداًء ا�ستثنائيًا خالل العام اجلاري مقارنة مع 
العام املا�سييي، بحيث ت�سييل ن�سييبة النمو يف �سادرات 
الأغذييية امل�سيينعة اإىل 16 %، و 13 % يف �سييادرات 
الأملنيييوم واملعييادن، على اأن ت�سييجل �سييادرات الآلت 

واملعدات منواً 11 %.
ال�سييناعي  القطيياع  اأن م�سيياهمة  اإىل  القمييزي  واأ�سييار 

يف النيياجت املحلي الإجمييايل لإمارة دبي خييالل العقد 
الأخري قد تراوحييت ما بني %11 و%14، حيث يعتر 
اليوم ثالث اأكر قطيياع بعد قطاعي التجارة واخلدمات 
اللوج�ستية. وتوجد اليوم 18 منطقة �سناعية يف اإمارة 
دبييي، 8 منهييا يف املناطييق احلرة. والتي ت�سييغل ن�سييب 
%30 من ن�سييبة الأرا�سي ال�سناعية الإجمالية، حيث 
يتييم اإ�سييغال العديد منها ب�سييكل م�سييرتك مع الأن�سييطة 
اللوج�سييتية، وهييو الأمر الييذي يعك�س الطابييع التجاري 
واللوج�سييتي الريييادي لالإمييارة. واأ�سيياد القمييزي بدور 
دبييي الرائد يف حركة التجييارة الإقليمية والعاملية بعد 
اأن و�سييل اإجمايل التجارة الكلييية )املبا�رشة واملناطق 
احلييرة( من خالل دبييي اإىل 1.2 تريليون درهم يف عام 
2016 منهييا 143 مليار درهم �سييادرات �سييناعية، 
اأي   2015 عييام  يف  درهييم  مليييار   132 ب  مقارنيية 

مبعييدل منو ما يقارب %9. وخالل الربع الأول من هذا 
العييام. حققت جتييارة دبي اخلارجية غييري النفطية منوا 
بن�سييبة %2.7 لت�سييل اإىل 327 مليييار درهم متخطية 
بذلييك التحديييات التي تواجييه التجييارة العاملية والتي 
منييت باأقييل ميين %2 يف نف�ييس الفييرتة. ودعييا القمزي 
اإىل ن�ييرش ثقافة التميييز والإبداع والبتييكار لتكون دبي 
من�سيية عاملية لل�سييناعات املبتكرة والوجهة املف�سلة 
لل�ييرشكات العاملييية التييي تبحييث عيين بيئيية متكامليية 
ومالئميية للنمو وال�سييتدامة. وقد اأطلقييت دبي عدداً من 
املبادرات مثل مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي.  
و مركييز حمدان لالإبييداع والبتكار، ومبييادرة »�رشكاء 
دبييي لالبتكار« وا�سييرتاتيجية دبي ال�سييناعية 2030 
بهييدف دفع القطيياع اخلا�س نحييو مزيد ميين البتكار، 
وت�سييجيع ودعييم ال�ييرشكات الوطنييية لتنمييية منتجات 

وخدمات مبتكرة، وا�ستقطاب ال�رشكات العاملية الرائدة 
يف جمال البتكار. هذا بالإ�سافة اإىل تعزيز مكانة دبي 
والإمييارات كمركز عاملي لختبييار البتكارات اجلديدة 

واإن�ساء جمتمعات ومناطق خم�س�سة لالبتكار.
وقييال مدييير عييام اقت�سييادية دبييي: ياأتي تنظيييم قمة 
الت�سنيع والتجارة امل�سييتقبلية يف ظل حتولت عاملية 
على ال�سييعد التقنييية واجلغرافية، فال�سييناعة العاملية 
اليييوم يقودهييا البتكار، الذي يج�سييد تطبيقييات الثورة 
ال�سناعية الرابعة التي ت�ساهم يف اإعادة �سياغة طريقة 
الإنتيياج واملنتجييات بحد ذاتهييا.  واإدراكا ميين قيادتنا 
التكنولوجيييا  الر�سيييدة ب�ييرشورة مواكبيية م�سييتجدات 
وحتقيييق الريييادة العاملييية، اأطلقييت الدوليية منذ �سيينة 
بالتحديييد اأول خطيية عاملييية لتبني الثورة ال�سييناعية 
الرابعيية، وتالهييا ت�سييكيل »جمل�ييس الإمييارات للثييورة 

ال�سييناعية الرابعيية« بهدف و�سييع ا�سييرتاتيجية الدولة 
للثورة ال�سييناعية وقيادتها اىل واقع عملي، اإ�سافة اإىل 
اإطار حوكمة الت�رشيعات التنظيمية وال�سيا�سات الداعمة 
لها. واأ�سييار القمييزي اإىل اأن هذه املبييادرات تتوافق مع 
توجهات الدولة يف ا�سييت�رشاف امل�سييتقبل، وبناء قاعدة 
�سييناعية متطورة للقرن الواحييد والع�رشين ترتكز على 
كفاءات الإن�سييان وت�سبح منوذجًا يحتذى به يف جميع 
اأنحاء العامل. واأكد اأن موؤ�س�سيية دبي لتنمية ال�سييادرات 
تعمييل علييى متكييني امل�سيينعني وامل�سييدرين يف اإمارة 
دبييي ودولة الإمارات ب�سييكل عام وذلك عر ال�سييتفادة 
ميين اأطيير العمييل التنظيمي والبنييية التحتية للمناف�سيية 
العاملية، حيث يعد التميز والبتكار يف جمال الت�سنيع 
مفتاح النجاح اأمام ال�رشكات املحلية ل�سييق طريقها يف 

الأ�سواق الواعدة.

تشمل الدخول إلى الفعاليات التي يتم تنظيمها في موقع محدد... 
السعودية تفرض ضرائب على الترفيه والرياضة  

تو�سييعت الهيئيية العاميية للييزكاة والدخييل يف فر�س �رشائييب القيمة 
امل�سييافة على العديييد من الفعاليات واخلدمات والأن�سييطة املختلفة، 
و�سييملت ال�رشائييب التييي اأقرتها الهيئيية الدخييول اإىل الفعاليات التي 
تقام يف موقع حمدد. ووفقا للمعلومات التي ح�سييلت عليها »اليوم«، 
اعترت الهيئة اأن مكان توريد اخلدمات الثقافية والفنية والريا�سييية 
والتعليمييية والرتفيهية، اأو تقدمي اخلدمات التعليمية يف مكان حمدد، 
يعييد هييو املوقييع الفعلييي الييذي تقدم فيييه تلييك اخلدمييات، وجميعها 

خا�سعة ل�رشيبة القيمة امل�سافة.
وي�سييمل توريييد اخلدمييات املتعلقيية بنقل ال�سييلع اأو الييركاب على 12 
خدمة، وهي ر�سييوم امليناء، وت�سييمل ر�سييوم الو�سييول اإىل الر�سيييف 
والربييط والر�سييو واملواقف، والر�سييوم اجلمركييية ور�سييوم التخلي�س 

اجلمركي والهجرة املتعلقة بالنقل.
وممييا اعتمدتييه الهيئيية العامة للييزكاة والدخييل يف توريييد اخلدمات 
املتعلقيية بنقل ال�سييلع اأو الييركاب، خدمات املالحيية اجلوية، خدمات 
الإر�سيياد، توريييد اأفييراد الطاقم، وال�سييحن والتفريغ اأو اإعادة ال�سييحن، 

وت�ستيف الب�سائع.
وميين اخلدمات الأخييرى التي اعتمدتها الهيئيية، الفتح من اأجل 

التفتي�ييس، وخدمات اأميين احلمولة، واإعييداد اأو تعديل وثائق 
و�سييهادات ال�سييحن و�سييندات ال�سييحن اجلييوي اأو البحري، 

والتعبئة والتغليف الالزم للنقل، وخدمات التخزين.
واأو�سييحت الهيئيية اأنييه يف حاليية حتديد مييكان توريد 

اخلدمييات وفييق اأماكيين تقدميهييا املن�سييو�س عليها 
يف التفاقييية، فاإنييه اإذا مت اأداء جييزء ميين خدمة ما 

يف اململكيية وجييزء اآخر ميين نف�ييس اخلدمة خارج 
اململكيية، فيتييم جتزئيية قيمة هييذه اخلدمة وفقا 

للجييزء الذي وقع يف اململكة واجلزء الذي وقع 
خارجها.

تطبيييق  لأغرا�ييس  اأنييه  الهيئيية  وبينييت 
التفاقييية والنظييام، وهذه املييادة ل تعد 

اخلدمات املقدمة خارج اململكة �سييمن 
اخلدمات املقدمة داخل اململكة.

اأن  اإىل  والدخييل،  الييزكاة  واأ�سييارت 
معظم ال�سييلع واخلدمييات املتداولة 

خا�سييعة  �سييتكون  اململكيية  يف 
ل�رشيبة القيمة امل�سافة بن�سبة 

هنيياك  اأن  اإىل  م�سييرية   ،5%
واخلدمييات  ال�سييلع  بع�ييس 

خا�سييعة  �سييتكون 
لل�رشيبيية بن�سييبة �سييفر 

معفيياة  اأو  باملائيية، 
ميين �رشيبيية القيميية 

امل�سييافة، اأو خارج 
اخل�سييوع  نطيياق 

لل�رشيبة.
ووفقييا لالئحة 

ييية  لتنفيذ ا
يبيية  ل�رش

لقيميية  ا

امل�سييافة، التييي مت اإقرارهييا ميين قبييل جمل�ييس اإدارة الهيئيية العاميية 
للزكاة والدخل، �سيييتم حت�سيل �رشيبة قدرها %5 على جميع ال�سلع 

واخلدمات اخلا�سعة لل�رشيبة بالن�سبة الأ�سا�سية.
ياأتي ذلك خالل �سل�سييلة التوريد و�سييول اإىل امل�سييتهلك النهائي، وقد 
حييددت الالئحيية ال�سييلع واخلدمات التي �سييتكون خا�سييعة لل�رشيبة 
بن�سييبة �سييفر باملائة، والقطاعات املعفاة من ال�رشيبيية، وتلك التي 

تعتر خارج نطاق ال�رشيبة.
وتتمثل ال�سييلع واخلدمات اخلا�سعة لل�رشيبة بن�سبة �سفر يف املائة، 
بتوريد الأدوية واملعدات الطبية املوؤهلة واملحددة من وزارة ال�سحة 
والهيئيية العاميية للغذاء والييدواء، وتوريييد الذهب والف�سيية والبالتني 
لأغرا�س ال�سييتثمار، ب�رشط اأن تكون ن�سييبة نقاء هذه املعادن ل تقل 
عن %99، واأن تكون قابلة للتداول يف �سييوق ال�سبائك العاملية، كما 
تخ�سع لل�رشيبة بن�سبة �سفر باملائة ال�سادرات اإىل خارج اإقليم دول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، واخلدمات املوردة لغري مقيمي 
دول املجل�ييس، بالإ�سييافة اإىل خدمات النقل الدويل لل�سييلع والركاب، 
اإ�سييافة اإىل اخلدمات ذات ال�سييلة بهييا، وتوريد و�سييائل النقل الدويل 
املوؤهليية واخلدمييات املرتبطة بها ميين توريد قطع الغيار وال�سيييانة 
والإ�سييالح والتعديل على و�سائل النقل املوؤهلة امل�ستخدمة يف النقل 

الدويل، بدءا من 1 يناير 2018 موعد تطبيق ال�رشيبة.
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