
planetpayment.ae

 أكرث من 100
  بنك مشارك

 أكرث من 10 مليون
 قيمة االسرتداد
  الرضيبي سنوياً

 أكرث من  30 سنة
 من االبتكار

 نقطة اسرتداد560
حول العامل

 أكرث من 55 دولة
 يف خمس قارات

 مليار يورو
 قيمة العمليات

16 عملة مدعومة 150

 أكرث من 300,000
تاجر

 دليل التجار إىل تسوق
 معفى من الرضيبة

planetpayment.ae

من نحن
نحن هنا يف رشكة بالنت - رشكة متخصصة يف الدفع الدويل- نهدف 

ملساعدة التجار واملشرتين واملتسوقني عىل التنقل يف عامل معقد من 

طرق الدفع الحديثة.

•  14,000 رشيك
•  150,000 متاجر تجزئة

•  6.2 مليار يورو سنوياً مبيعات يف املتجر
•  أكرث من 10 مليون قسيمة اسرتداد يتم إصدارها سنويا

•  560 نقطة اسرتداد
•  1,000 خبري يخدمون أكرث من 55 دولة  

ما هو التسوق بدون رضيبة؟
فرضت الهيئة االتحادية للرضائب يف اإلمارات العربية رضيبة القيمة 

املضافة بنسبة %5 يف يناير 2018 وستطلق التسوق املعفى من 

 .Q4 2018 الرضائب يف

التسوق بدون رضيبة هو رشاء البضائع يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة والتي سيتم تصديرها )خاضعة للرشوط واألحكام(، حيث 

ميكن للمتسوقني التسوق واسرتداد رضيبة املبيعات عىل البضائع 

التي اشرتوها، برشط اثبات عملية الرشاء وفقاً للقواعد املحلية.

من هو املؤهل؟
“السائح الدويل” يعني أي شخص طبيعي غري مقيم يف أي 
من الدول املطبقة وليس من أفراد الطاقم عىل منت طائرة 

أو طائرة تغادر الدولة املطبقة. 



ما يتوجب عىل السائح فعله  
 1. يأخذ السائح البضائع واإليصال املوسوم إىل املطار أو امليناء 

    البحري أو املعرب الحدودي 

2.  يذهب السائح إىل نقطة تحقق بالنت:

    - بالنسبة للمطارات: قبل تسجيل الدخول والعبور من التفتيش

3. مبجرد اختياره، يختار السائح طريقة اسرتداد األموال )نقًدا أو 

    عىل البطاقة(

4.  يحرر بالنت املبلغ املسرتد

املبلغ الذي يسرتده السائح  
يسرتد السائح ٪85 من إجاميل قيمة الرضيبة املضافة عىل املبلغ 

املدفوع ناقص رسم إدارة قدرها 4.80 درهم مقابل منوذج اإلعفاء 

الرضيبي.

ما التكلفة املرتتبة عليك  
ال توجد رسوم بدء أو اشرتاك أو ترخيص أو تكاليف أجهزة وسيتم 

إصدار فاتورة شهريًة لك مقابل إجاميل رضيبة القيمة املضافة 

وميكنك تعديل قيمة رضيبة القيمة املضافة السرتداد مبلغ رضيبة 

القيمة املضافة املسرتد بشكل فعال.

سوف نزودك بهاتف ذيك مع التطبيق وعالمات QR املحملة 

مسبًقا ونقاط بيع املواد والتدريب ملوظفيك.

حفظ املعلومات وإمكانية 
استعادتها لغايات التدقيق بأمان

إبعاد األوراق واألختام املزورة

كيفية عمل النظام

طريقة التسجيل
 www.planetpayment.ae  يرجى التسجيل إلكرتونيا عرب موقعنا

)يرجى التأكد من الرشوط املنصوص عليها يف القرار الوزاري حول 

متطلبات تسجيل تاجر مشرتك باالسرتداد السياحي( 

سنطلب منك تسجيل اسم رشكتك، رقم التسجيل الرضيبي، االسم 

التجاري، العنوان، أرقام مواقع متاجرك.

سرنسل لك بعد ذلك حزمة تاجر ونبدئ بعملية اإلعداد. 

ما الفائدة التي يجنيها املتجر؟  
سيؤدي التسوق بدون رضيبة إىل زيادة حصتك من نفقات 

املسافرين الدوليني.

%100 رقمي  

ال حاجة للورق  
إنفاق 250 درهم عىل األقل

تتم العملية كاملة يف نقطة البيع بدقيقتني

1. يقوم املتسوق بعملية رشاء مؤهلة

2. يلتقط موظف املتجر املعلومات السياحية باستخدام التطبيق لدينا

3. ثم يدخل سعر معاملة الرشاء  

4. ضع عالمة رمز QR عىل ظهر إيصال البيع

5. مسح رمز QR لربط املعاملة مع تفاصيل جواز سفر السائح

6. ثم يتم إنشاء منوذج الرضيبة الرقمية

عملية التسوق بدون رضيبة 

 يحرر التاجر منوذج التسوق بدون
  رضيبة يف املتجر

طاقم متحرك للتحقق من الصادرات – 
يذهب السائح إىل نقطة بالنت للتحقق 

قبل إجراءات الدخول 

أ. اسرتداد عرب البطاقة

ب. اسرتداد نقدي 

ج. التحقق الذايت من خالل األكشاك )قريباً( 

 زيادة إقبال املتسوقني الدولينيسهل اإلدارة 
عىل متجرك


