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 لضریبة القیمة المضافة أنھم جاھزون  من الشركات في دول مجلس التعاون الخلیجي ٪60یشعر دیلویت: 

         
الشركات والمدیرین التنفیذیین في مجلس التعاون الخلیجي  استعدادحول  دوریةتُجري دیلویت استطالعات  – 2017 یولیو 11

لس التعاون في دول مج 2018كانون الثاني  \ینایر 1ضریبة القیمة المضافة، والتي من المتوقع أن یبدأ العمل بھا بتاریخ ل
 الخلیجي. 

 
، أظھرت نتائج 2017 أیار\الذي أجري في مایوالضرائب غیر المباشرة الثاني دیلویت حول ستطالع وبالمقارنة مع ا

  ل الشركات لضریبة القیمة المضافة بإیجابیة أكبر.تقبّ  تموز \الثالث الذي أجري في یولیو ستطالعاال
 
ضریبة القیمة المضافة مقارنة مع  إدراكھا لحیثیاتخلیجي تحوالً في أظھرت شركات دول مجلس التعاون ال ،ذلكك

، إذ 2017نیسان \في شھر أبریل لعمالء الضریبة غیر المباشرةلدیلویت استطالع اإلحصاءات السابقة التي سّجلت في أول 
 .أصبحت ھذه الشركات أكثر إلماماً وإدراكاً لتأثیرات الضرائب غیر المباشرة على أعمالھا

 
، مما یمثل زیادة 2018ضریبة القیمة المضافة في ینایر  علىمن الُمْستَْطلَعین عن اطالعھم الكامل  ٪60قد أفاد حوالي و

والذین شعروا بأنھم على علم بمتطلبات تطبیقھا، كما یشیر إلى  2017أبریل مقارنة بما أفاد بھ ربع الُمْستَْطلَعین في  33.1٪
والشركات في دول مجلس التعاون الخلیجي بضریبة القیمة المضافة. ومن المرجح أن تكون  زیادة وعي المدیرین التنفیذیین

ھذه الزیادة نتیجة للجھود التي بذلتھا الحكومات وخاصة المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة للتواصل 
 .على مدى األشھر القلیلة الماضیة

 
ضریبة القیمة المضافة ستطبق في دول مجلس التعاون الخلیجي في القریب العاجل. كما أن ین من الُمْستَْطلَع ٪63ویعتقد 

ویظھر ھذا االستطالع أن الُمْستَْطلَعین أكثر إلمام الیوم بتقاریر ضریبة القیمة المضافة، حیث أن أقل من نصف المشاركین في 
 .ي القریب العاجلع إدخال ضریبة القیمة المضافة فقد توقّ  2017أبریل استطالع 

 
في ھذا السیاق، أفاد جاستن وایتھاوس، الشریك المسؤول عن خدمات  الضرائب غیر المباشرة في دیلویت الشرق األوسط، 

ضریبة القیمة المضافة في دول مجلس التعاون بأمور  أفضلقائالً: "إنھ ألمر إیجابي أن یكون الُمْستَْطلَعین على درایة 
منذ االستطالع األول. مما یشیر  ٪60إلى  ٪25.6فع عدد الملمین بعملیة تطبیق الضریبة ھذه من الخلیجي، خاصة وقد ارت

 إلى ازدیاد الوعي حول ضریبة القیمة المضافة في كافة القطاعات."  
 

وأضاف . 2018ینایر  1كذلك، یعتقد نصف الُمْستَْطلَعین الیوم أنھم على استعداد لتطبیق ضریبة القیمة المضافة بحلول 
وایتھاوس قائالً: "في حین أشار نصف الُمْستَْطلَعین إلى أن شركاتھم ستكون جاھزة لضریبة القیمة المضافة، وقد اتخذوا 
الخطوات الالزمة لالمتثال للمعاییر ذات الصلة، إال أنھ ال بد للنصف اآلخر منھم التوخي من اآلثار المحتملة لضریبة القیمة 

 أسرع وقت ممكن، والبدء باالستعدادات لضمان االمتثال لقوانین ضریبة القیمة المضافة."المضافة على أعمالھم في 
 

 https://dexsurvey.deloitte.com?XID=83022 للمشاركة في االستطالعات الالحقة لجمع اآلراء، انتقل إلى:
 

 النهاية
 

 لویتنبذة عن دی
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یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

ش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت تو
www.deloitte.com/about 

اعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القط
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

لتي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات ا
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  ما وجدوا. كماعالیة للعمالء واألسواق أین

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
یلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق د

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات 
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "فیواألول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ری
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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