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الصلة  ذات  المعالجات  بعض  إيضاح  بغرض  الضريبية  النشرة  هذه  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصدارها، وال يعد محتوى هذه النشرة بمثابة تعديل على أي 

من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

في  وذلك  تنطبق-،  -حيثما  النشرة  هذه  في  الواردة  التوضيحية  للمعالجات  تطبيقها  على  الهيئة  وتؤكد 

-لنص  النشرة  هذه  في  وارد  محتوى  أو  إيضاح  أي  تعديل  حال  وفي  الصلة،  ذات  النظامية  النصوص  ضوء 

نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ 

نشر النسخة المحدثة من النشرة على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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موضوع النشرة

عادًة ما يقوم الُمقترض بتقديم رهن أو رهن عقاري عند ابرام اتفاقية ائتمانية للحصول على قرض، ويقصد 

من  كشكل  الُمقرض  إلى  الُمقترض  ممتلكات  في  فائدة  أو  لحق  المؤقت  النقل  العقاري  بالرهن/الرهن 

أشكال الضمان مقابل سداد القرض. وقد تكون هذه الممتلكات غير منقولة كالعقار أو ممتلكات منقولة.

وصفها  يمكن  أنه  إال  آخر،  الى  عقد  من  تختلف  قد  وتفاصيلها  العقارية  والرهون  الرهون  صيغة  إن  وحيث 

بشكل عام كما يأتي:

الرهن هو حق قانوني يقدمه الُمقتِرض للُمقرض لمدة محددة، عادًة ما تكون إلى حين الوقت الذي يتم  	

فيه الوفاء بالدين.

الرهن العقاري هو شكل من أشكال حقوق االمتياز على العقار. 	

المنقولة(  	 غير  الممتلكات  أو  العقار  )سواء  للممتلكات  للُمقِرض  المقترض  من  القانونية  الملكية  نقل 

كضمان هو أحد أشكال الرهن حيث تكون ملكية المقِرض مؤقتة وتؤول للمقترض عند سداده للقرض.

وال يؤثر الفرق بين الرهن العقاري وأي شكل آخر من أشكال الرهن على المعالجة الخاصة بضريبة القيمة 

المضافة. وألغراض هذه النشرة سيتم اإلشارة إلى الرهون والرهون العقارية مجتمعين بعبارة »الضمان«. 

وتتناول هذه النشرة الضريبية آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرهن والضمانات.
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1. حاالت خاصة ذات العالقة بالضمانات

1.1 . نقل ملكية ممتلكات الُمقترض كضمان

للسلع  توريًدا  المنقولة(  غير  أو  المنقولة  )سواًء  الُمقترض  بممتلكات  المرتبطة  الضمانات  منح  ُيشّكل  ال 

للُمقرض حق حيازة  الرهن  أو  الحاالت، ال يمنح الضمان  العديد من  القيمة المضافة. في  وال يخضع لضريبة 

في  الُمقترض  يتعثر  لم  )ما  الممتلكات  في  التصرف  في  الحق  له  يكون  ال  كما  ملكيتها  المنقول  األصل 

الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض(. لذلك، ال ُتشّكل الضمانات توريدًا لسلع على النحو المحدد بموجب 

المبادئ األساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون. وجاءت أحكام الالئحة التنفيذية 

لضريبة القيمة المضافة أيضًا مؤكدة على أن أي نقل مؤقت للممتلكات في مثل هذه الحاالت )أي كضمان( 

الملكية  نقل  فيها  يتم  التي  الحاالت  على  أيضًا  التفسير  هذا  ينطبق  المملكة.  في  لسلع  توريدًا  يعتبر  ال 

الُمقرض حق  القرض وال ُيمنح  الملكية مؤقت وفقا التفاق  الُمقرض، شريطة أن يكون نقل  القانونية إلى 

الحيازة أو حق التصرف.

1.2. اإلفراج عن الضمانات والرهن

في  الُمقرض  حقوق  كامل  تنتهي  االقتراض،  اتفاقية  بموجب  بالكامل  القرض  سداد  عملية  إتمام  عند 

الممتلكات بموجب الرهن.

وبحسب االتفاق بين األطراف، قد يتّم انهاء الرهن تلقائيا بموجب االتفاقية المبرمة بين األطراف، أو في 

حال الضمان من خالل نقل الملكية قد يلزم نقل ملكية رسمي وموثق من الُمقرض إلى الُمقترض.

وفي كلتا الحالتين، ال ُيعّد الُمقرض أنه يقوم بتوريد للممتلكات ألغراض ضريبة القيمة المضافة. ال ينشأ عن 

اإلفراج عن ضمانات الرهن أي التزامات تتعلق بضريبة القيمة المضافة للُمقرض أو الُمقترض.
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1.3. نقل الملكية الكاملة في حالة التعثر )التخلف عن السداد(

في الحاالت التي يتعثر فيها الُمقترض ويتخلف عن سداد التزاماته بموجب اتفاقية القرض )»التعثر«(، قد 

العائدات  واستخدام  بيعها  أو  الضمان،  محل  الممتلكات  على  المقرض  يحوز  أن  االقتراض  اتفاقية  تسمح 

لتغطية مبلغ القرض غير المدفوع.

التعثر، ال يعد نقل الممتلكات من  الُمقترض في حال  التصرف في ممتلكات   وعندما يصبح للمقرض حق 

المقترض للمقرض كضمانات على أنه مؤقتًا.

نتيجة  المضافة  القيمة  ضريبة  ألغراض  سلع  توريد  بمثابة  الُمقترض  من  الملكية  نقل  عملية  ُتعّد  وبذلك 

للتعثر. وتعتمد المعالجة الضريبية للتوريد في مثل هذه الحاالت على الظروف الخاصة بكل حالة.

كأصل  بها  االحتفاظ  أو  الخاص،  الستخدامه  المرهونة  الممتلكات  على  المقرض  حيازة   .1.3.1

لغرض البيع الالحق

في هذه الحالة، يكون هنالك توريد لسلع )وهي الممتلكات المرهونة( من الُمقترض إلى الُمقرض. في 

حال لم يكن الُمقترض خاضعًا للضريبة وكان يملكها بصفته الشخصية أو خارج سياق نشاطه االقتصادي، 

خاضعًا  الُمقترض  كان  حال  في  ولكن  المقترض.  به  يقوم  الذي  التوريد  على  ضريبية  التزامات  تنشأ  فلن 

للضريبة )أو أصبح خاضعًا للضريبة كنتيجة للبيع (، فإن التوريد سيخضع لضريبة القيمة المضافة.

ستشّكل الممتلكات جزءًا من أصول الُمقرض، وعليه يكون الُمقرض ملزمًا باحتساب ضريبة القيمة المضافة 

عن أي توريد الحق يقوم به فيما يتعلق بهذه الممتلكات.

كأصل  به  االحتفاظ  دون  ثالث،  لطرف  المرهونة  الممتلكات  بيع  بترتيب  الُمقرض  قيام   .1.3.2

خاص به

في هذه الحالة، ترى الهيئة بأن الُمقرض يقوم بترتيبات لتوريد سلع )وهي الممتلكات المرهونة( مباشرًة 

من  بالممتلكات  االحتفاظ  وتم  للضريبة  خاضعًا  الًمقترض  يكن  لم  فإذا  الثالث.  الطرف  إلى  الُمقترض  من 

قبل الُمقترض بصفته الشخصية وخارج سياق نشاطه االقتصادي، فلن تنشأ التزامات خاصة بضريبة القيمة 

المضافة على التوريد الذي يقوم به الُمقترض، وال يكون هناك أي أثار ضريبية نتيجة التدابير الذي يتخذها 

المقرض لبيع ممتلكات المقترض المرهونة.
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التوريد  فإن  للبيع(،  كنتيجة  للضريبة  خاضعًا  أصبح  )أو  للضريبة  خاضعًا  شخصًا  الُمقترض  كان  حال  في  أما 

النقدي  وغير  النقدي  المقابل  إجمالي  هي  التوريد  هذا  قيمة  وتكون  المضافة.  القيمة  لضريبة  سيخضع 

المستلم فيما يتعلق ببيع الممتلكات المرهونة. كما ال تؤثر أية خصومات من قيمة التوريد مخصصة للوفاء 

بمبالغ القرض غير المدفوعة أو لتغطية تكاليف البيع على قيمة توريد الُمقترض المتعثر.

يلتزم الُمقترض بإصدار فاتورة ضريبية عن التوريد واإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة. في حال 

قيام الُمقرض بترتيب عملية البيع نتيجة لتعثر الُمقترض في السداد، فبإمكانه أيضًا تقديم المساعدة في 

االمتثال اللتزامات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالُمقترض المتعثر.

1. يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي الخاص باألنشطة االقتصادية الصادر عن الهيئة. في حال كان الرهن عقار، يرجى االطالع على المادة 9 )7( من 

الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة باإلضافة إلى الدليل اإلرشادي الخاص بالعقارات.

2. في حال نقل ممتلكات منقولة أو غير منقولة ذات قيم عالية، فإنه قد ينتج عن ذلك تجاوز الُمقرض لحد التسجيل اإللزامي ألغراض ضريبة القيمة 

المضافة وعليه يلتزم بالتسجيل.




