
العالمة المميزة



مقدمة تعريفية

ما هو الهدف من تطبيق سلطنة عمان لنظام العالمة المميزة؟

يهدف نظام األختام الضريبية المطبق على السلع االنتقائية المستهدفة إلى الحد من 
تداول السلع المقلدة والمغشوشة بالسوق المحلية باإلضافة إلى الحد من عمليات 

تهريب السلع االنتقائية وما يترتب على ذلك من حاالت تهرب ضريبي.

نظام العالمة المميزة  " األختام الضريبية" على السلع االنتقائية هو برنامج رقابـي ينفذه 
تعزيز  أجل  من  المعنية  واألطراف  االنتقائية  السلع  مصّنعي  على  ويفرض  الضرائب  جهاز 
اإلمتثال إلى المعايير الدولية في إستيراد وتجارة هذه السلع في سلطنة عمان. هذا النظام 

رقمية  عالمات  وضع  يتيح  اإللكتروني 
لرصد  المحددة  المنتجات  مخصصة على 
إلى  المصنع  من  حركتها  وتتبع 
العالمات  هذه  وتساعد  المستهلكين، 
على إنفاذ األنظمة التي تهدف إلى الحد 
بالسلع  مشروعة  الغير  التجارة  من 
العالمة  نظام  يتطلب  كما  االنتقائية. 
أختام   وضع  المّصنعين  من  المميزة 
األمان على  معينة ذات درجة عالية من 
هذا  تطبيق  بعد  وبالتالي  السلع؛  جميع 

النظام لن يتم السماح بإستيراد أي سلع انتقائية إلى سلطنة عمان ال تحمل أختام ضريبية 
صالحه و مفعلة عليها.



ما هي المنتجات التي سيشملها نظام األختام الضريبية؟

التواريخ الرئيسية بالنسبة للسجائر

JuneOctober

المستوردون  سيتمكن 
المحليون  والمصنعون 
األختام  طــلــب  مــن 
إلى  إلرسالها  الضريبية 
لـوضـعــها  المصّنعين 
مـنـتـجـات  عــلـب  عـلـى 

الـسـجـائـر.

أي  باستيراد  ُيسمح  لن 
منتجات سجائر ال تحمل 
الرقمي  الضريبي  الختم 

إلى سلطنة عمان.

لن يسمح ببيع أو تداول 
أي  إنتاج  أو  استيراد  أو 
فـي  انــتــقــائــيــة  ســلــع 
لـم  مـا  عـمـان  سـلـطـنـة 
الـضـريـبـي  الختم  تـحـمـل 

الــرقــمــي.

1 فبراير 142023 أكتوبر 302022 يونيو 2022

سيتم تطبيق نظام األختام الضريبية في بداية المشروع على السجائر المستوردة ومن ثم 
سيمتد التطبيق الحقًا ليشمل جميع السلع االنتقائية في سلطنة عمان وفقًا لجداول زمنية 
الضريبية على جميع  األختام  يتم تطبيق وضع  بحيث  الضرائب  ِقبل جهاز  سيعلن عنها من 

السلع االنتقائية مع بداية العام 2023.



الجهات التي يتوجب عليها التسجيل في نظام العالمة المميزة

ما هي األهداف الرئيسية لنظام العالمة المميزة؟

االنتقائية  السلع  منتجات  يبيع  محلي  أو  دولي  مصنع  أي  المصنعون: 
المستوردة في سلطنة عمان في السوق المحلية.

المستوردون: أي مستورد رسمي مسجل لدى جهاز الضرائب يشتري سلع 
انتقائية بالجملة من المصنعين المحليين والدوليين لغرض البيع والتوزيع 

داخل سلطنة عمان.

1. تعزيز قدرة جهاز الضرائب على فرض الضوابط الرقابية على تحصيل الضريبة االنتقائية 
يتم  التي  الطاقة  ومشروبات  الغازية  والمشروبات  الخاصة  والمنتجات  التبغ  لمنتجات 

استيرادها إلى سلطنة عمان.
2. تعزيز القدرة على التحقق من سالمة دخول السلع االنتقائية إلى سلطنة ُعمان بطريقة 
نظامية مشروعه بما يمكن جهاز الضرائب من تعزيز تحصيل كافة الضرائب المستحقة 

على هذه السلع. 
3. تعزيز قدرة الجهات المعنية ذات الصلة على تحليل ومراجعة السلع المستوردة بهدف 
تحديد التجارة غير المشروعة للسلع االنتقائية لدراسة إجراءات الحد منها وتقليصها إلى 

أكبر قدر ممكن.
4. الوفاء بمعايير االلتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن 
تلك  مع  المتوافقة  التبع  منتجات  تتبع  على  القدرة  (FCTC) من خالل  التبغ  مكافحة 

المعايير.



خطوات طلب األختام الرقمية الضريبية

تطبيق  للختم الضريبي الرقمي

User Name
Mange Orders

********

يـــجـــب عـــلــى الـــمــــورديـــن 
والـمـصـنـعـيـين الـمـحـلـييـن 

ارسـال الـطلـب إلـى
otadtscustomercare

@delarue.com
اســم  عــلــى  للـحــصــول 
وكــلــمــة  الـمـــســتــخــدم 

المرور.

نــظــام  عــلــى  الــدخــول 
(DLR) المعتمد من جهاز 

الـضرائـب.

“إدارة  إلــى  االنــتــقــال 
وتـسـجـيـل  الـطـلـبـات” 

المـعـلـومـات األسـاسـيـة
الــــســــوق  وتـــشـــمـــل 
(سـلـطـنـة  الـمـسـتـهـدف 
عـمـان أو الـسـوق الـحـرة).

المستخدم  اسم  ادخال 
وكلمة المرور.

في إطار حرص جهاز الضرائب على تطبيق مشروع العالمة المميزة والذي يهدف  إلى 
المنتجات  ومن  المستهلكين  حماية  في  والمساهمة  الضريبي  التهرب  مكافحة 
الجهاز  إلى األسواق. دشن  تتسرب   التي قد  للمواصفات  الغير مطابقة  المغشوشة 
على  مبدئي  بشكل  تطبيقه  سيتم  والذي  الرقمي  الضريبي  للختم  "خاص"  تطبيق 
من  التأكد  المستهلكين  لجميع  ليتسنى  االنتقائية  السلع  على  المميزة  العالمات 

مصداقية المنتجات التي تحمل "األختام الضريبية الرقمية".



األهداف:
1. رصد و تتبع تجارة منتجات السلع االنتقائية غير المشروعة بشكل أفضل.

الغير  المنتجات  مكافحة  في  الضرائب  جهاز  بمساعدة  للمستهلكين  السماح   .2
مشروعة.

و  مرخصة  بشرائها  يقومون  التي  المنتجات  بأن  التحقق  من  المستهلكين  تمكين   .3
مطابقة للمواصفات.

معلومات مهمة إلستخدام التطبيق

تصور مبدئي للتطبيق

و  للمسح  الرقمي  الضريبي  الختم  على  الكاميرا  توجيه  المستخدمون  على  يجب   .1
التحقق من صالحيته.

2. إذا تعذر مسح الختم الضريبي الرقمي من خالل الكاميرا، يجب على المستخدم إدخال 
الرمز يدويًا.

3. يجب على المستخدم اإلبالغ في حال كان المنتج غير موثوق به أو بدون ختم ضريبي 
رقمي على رقم مركز االتصاالت 1020.

4. سيعمل جهاز الضرائب بدوره بالتحري والتواصل مع الجهات المعنية للحد من انتشار 
منتجات السلع االنتقائية الغير مشروعة.

Language

Arabic(عربي)

English

13:20

SCANDIT

4G13:20



اإلجراءات والعقوبات في حالة المخالفة

خارج وضع معلق  تجارية  انتقائية محددة ألغراض  يحوز سلعًا  أي شخص  أن  تبين  إذا 
أختام ضريبية صالحة ومفعلة  المستحقة عليها، وال توجد  الضريبة  للضريبة لم تسدد 
عليها، فإن الجهاز سوف يعتبر ذلك الشخص على علم بأن الضريبة المستحقة على تلك 
السلع  تلك  عن  المستحقة  الضريبة  سداد  عن  مسؤوًال  وستعتبره  تسدد  لم  السلع 
االنتقائية المحددة وأي غرامات مرتبطة بها؛ وذلك وفقًا للمادة (٧٦) الفقرة رقم (٣) 

من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة االنتقائية.

- إنـتـهـى -


