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من هو المؤهل لهذة الخدمة؟

ما هو نظام رد الضريبة للسياح؟

. 

مطار الفجيرة الدولي

،

85%

4.8
الصق رد ضريبي

 تذكر زيارة موظف التحقق من صحة السلع قبل وضع أمتعتك
 في الشحن، قد تحتاج إلى تقديم/ عرض مشترياتك إلى موظفي

 التحقيق لدينا

كيف يمكنكم متابعة جميع
عمليات الشراء؟

 تمّثل بوابة بالنيت الخاصة بالمتسوقين الوسيلة ا�سهل لمتابعة عمليات
الشراء المؤهلة لالسترداد الضريبي

الخطوات كا¥تي:
بعد اتمام عملية الشراء ستتلقى رابًطا عبر رسالة نصية قصيرة

اضغط على الرابط ا�لي لبوابة المتسوق لالستمتاع بكافة الخصائص المتاحة 

وتتيح البوابة للعمالء:
االطالع على جميع عمليات االسترداد الضريبي في مكاٍن واحد 

فهم عملية االسترداد ومراحلها المختلفة، وتحديد أي مرحلٍة وصل إليها العميل
 إدخال تفاصيل البطاقات المصرفية بصورة آمنة وإتمام عمليات االسترداد بنجاح 

. محالت مسجلة تعتمد عمليات
غير ورقية

 تُعتبر خدمة االسترداد الضريبي الرقمية أحدث مشاريع شركة بالنيت، وتعتمد
 فيها عمليًة رقمية بالكامل تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة بكل

سهولة من خالل الخطوات التالية

 يقوم موظف المبيعات بمسح جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بعد اتمام عملية البيع

 يتم إصدار معاملتك بنجاح بمجرد تقديمك بيانات االتصال الخاصة بك إلى
موظف المبيعات في المتجر

 سيتم إرسال الفاتورة الرقمية إليك عبر البريد االلكتروني من قبل المتجر

لن يطلب منك تقديم فاتورتك الورقية عند نقطة التحقق قبل
مغادرة الدولة

 يقوم موظف المبيعات بمسح جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بعد اتمام عملية البيع

 يقوم موظف المبيعات بطباعة فاتورتك الضريبية التي ستتضمن الرقم
المعرف لعالمة استرداد الضريبة، رمز االستجابة السريع وشعار بالنيت

 تم اصدار معاملتك المعفاة من الضرائب بنجاح ويمكنك مسح رمز
االستجابة السريع ضوئيًا لزيارة بوابة المتسوق وا½طالع على معامالتك

يجب عليك تقديم الفاتورة الضريبية الورقية عند نقطة التحقق قبل
مغادرة الدولة

 محالت مســجلة تصدر فواتير ضريبية 
 ورقيــة مطبوعة مع الصق الرد الضريبي

:الرقمي
 تقوم بعض المتاجر المشاركة في منصتنا الرقمية والتي تقوم بإصدار الفواتير

 الضريبية المطبوعة مع لواصق الرد الضريبية رقمية بتوفير خدماتنا نحو
:الشكل التالي

.

دليل نظام رد ضريبة
القيمة المضافة للسياح

 هو عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات
 الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من داخل الدولة والتي يتم تصديرها للخارج،

 حيث أنه يتم رد الضريبة بعد التأكد من خروج السائح والبضاعة من الدولة
 يمكن المطالبة باسترداد الضريبة خالل 90 يومًا من تاريخ الشراء. يمكن
 المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة في غضون 12 شهر من تاريخ

.التحقق من صحة طلبات االسترداد

 يجب أن يكون عمر السائح 18 عامًا أو أكثر دولة ا½مارات العربية المتحدة. ال
 يحق �عضاء الطاقم على متن رحالت المغادرة من ا½مارات المطالبة باسترداد

 الضريبة. أما مواطني دول المجلس التعاون غير المقيمين في ا½مارات، فهم
 أيضًا مؤهلين بموجب القواعد الحالية. يرجى مالحظة أنه قد تكون هناك قيود

.على مواطني دولة ا½مارات الذين يقيمون في الخارج �غراض الدراسة



 محالت مسجلة تصدر فواتير ضريبية
 ورقية مطبوعة مع عالمة الصق الرد

الضريبي

 محالت مسجلة تصدرفواتير ضريبية
مكتوبة باليد

 تقوم بعض المتاجر المشاركة في منصتنا الرقمية والتي تقوم بإصدار الفواتير
: الضريبية المطبوعة مع الصق الرد الضريبي بتوفير خدماتنا نحو الشكل التالي

 يسّجل الموظف تفاصيل عملية الشراء التي قمتم بها (قيمة
المشتريات، وضريبة القيمة الُمضافة، وتاريخ الشراء)

 يُرفق الصق الرد الضريبي على الوجه الخلفي للفاتورة الضريبية

 يمسح الموظف الالصق الضريبي ضوئيًا لربط عملية الشراء مع جواز
السفر أو بطاقة الهوية الوطنية (لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي)

 يرجى االحتفاظ بالفاتورة الضريبية مع المشتريات وتقديمه عند نقطة
 التحقق قبل مغادرة الدولة

تنقسم المحالت المسجلة إلى أربع فئات
محالت تصدر فواتير ضريبية مكتوبة باليد

 محالت تصدر فواتير ضريبية ورقية مطبوعة مع الصق
الرد الضريبي

 محالت تصدر فواتير ضريبية ورقية مطبوعة مع الصق
الرد الضريبي الرقمي

محالت تعتمد عمليات رقمية بالكامل

 ما تزال بعض المتاجر في دولة ا½مارات تمنح فواتير ضريبية مكتوبة باليد،
 وتسعى شركة بالنيت ضمان استرداد السياح لضريبة القيمة الُمضافة بعد

تسّوقهم من هذه المتاجر. تجدون أدناه آلية عمل نظام االسترداد في
هذه الحاالت

الضرائب

إلى الدولة

 من خالل جواز السفرا

حيث أنه

تفاصيل السلعة التي تم شراؤها (قيمة البضاعة
)وقيمة ضريبة القيمة المضافة وتاريخ الشراء

 يقوم البائع بإرفاق الصق الرد الضريبي ( الفاتورة القابلة لالسترداد)
خلف الفاتورة الضريبية

من المحالت المسجلة

الرجاء االحتفاظ
 باالصق الضريبي

 والفاتورة الضريبية

شاشة منصة الخدمة الذاتية في حال

 قبل إدخال أمتعتك للشحن، أذهب بالسلع والفاتورة الضريبية المرفقة  
بالصق الرد الضريبي إلى نقاط التحقق أو منصات الخدمة الذاتية التابعة

(Planet Tax free). لشركة  بالنيت لالسترداد الضريبي

 استخدامها فهذا يعني أنك أكملت عملية التحقق من صحة الطلب.

 اختر طريقة االسترداد المفضلة لديك، إما عبر 
 النقدي أو عبر تطبيق

 بالنيت لالسترداد الضريبي المتواجدين عند نقطة التحقق من السلع
للحصول على المساعدة

.WeChat

تقوم شركة بالنيت لالسترداد الضريبي                                         بمعالجة                                
طلب االسترداد الخاص بكم.

.WeChat
35,000 درهم لكل سائح، حيث أنه يتم رد  لرد الضريبة نقداً هو مبلغ 

البطاقة البنكية أوأي مبلغ يفوق عن هذه القيمة من خالل

(Planet Tax free)

؟

 في حال  ذهابك إلى منصات الخدمة الذاتية، يرجى نسخ جواز السفر
(لمواطني دول أو إدخال رقم جواز السفر / بطاقة الهوية الوطنية

(لمواطني دول

ً  ضوئيا
 . أما في حال ذهابك إلى نقاط التحقق، يرجى توفير 

الوطنية 
)مجلس التعاون الخليجي

جواز السفر / بطاقة الهوية مجلس التعاون
إلى موظفين شركة بالنيت. )الخليجي 

أو االستردادالبطاقة البنكية 

  ما هي  الفترة  الزمنية  لصالحية
الالصق الضريبي؟

 الالصق الضريبي

 يقوم موظف المبيعات بإدخال بياناتكم الشخصية الواردة في جواز
 سفركم أو بطاقة الهوية الوطنية(لمواطني دول مجلس التعاون

الخليجي) إلى نظامنا

 يسّجل الموظف تفاصيل قيمة المشتريات وضريبة القيمة المضافة
ورقم الفاتورة

 يمسح الموظف رمز االستجابة السريعة            الموجود على الصق الرد
الضريبي الورقي، ثم يلصقه على الوجه الخلفي للفاتورة الضريبية

يأخذ الموظف صورًة عن الفاتورة الضريبية لتحميلها على نظامنا

يتولى فريق ضبط الجودة لدينا تدقيق الصورة على الفور

 إذا تم رفض صورة الفاتورة، سيتوجب عليك تقديم الفاتورة الضريبية في
  نقطة التحقق عند مغادرة الدولة
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