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ديلويت تعلن عن زيادة فريق عملها المسؤول عن الخدمات الضر يبية وضريبة القيمة المضافة في دول مجلس
التعاون الخليجي


تعیین شرکاء وخبراء في ضریبة القیمة المضافة لتقدیم االستشارات للعمالء في دول مجلس التعاون الخلیجي
 تحمیل  12,000تطبیق دیلویت حول ضریبة القیمة المضافة في الشرق األوسط منذ مایو 2017

 6ديسمبر  - 2017أعلنت دیلویت عن زیادة خبرائها المسؤولین عن الخدمات الضریبیة غیر المباشرة وضریبة القیمة المضافة في
الشرق األوسط ،وتعیین شركاء ومدراء جدد ،ونقل خبراء ضریبة القیمة المضافة من شبكتها العالمیة إلى المنطقة.
تتماشى هذه التعیینات مع استراتیجیة دیلویت المتكاملة لتقدیم المشورة والدعم للعمالء في إطار تنفیذ ضریبة القیمة المضافة في جمیع
دول مجلس التعاون الخلیجي .وكجزء من هذه االستراتیجیة ،أطلقت الشركة "تطبیق دیلوت حول ضریبة القیمة المضافة في الشرق
األوسط" والذي ُح ّمل أكثر من  12،000مرة منذ مایو  ،2017كما وتجري الشركة بانتظام ندوات وورش بإشراف "أكادیمیة دیلویت
لضریبة القیمة المضافة" المصممة للخبراء في مجال القانون والضریبة والخدمات المالیة.
وقد رحبت دیلویت بكل من مارك جانكین ومایكل كامبرن وبروس هاملتون كشركاء في قسم خدمات الضریبیة غیر المباشرة ،كما عینت
أربعة مدراء جدد ،مما یعكس األهمیة التي تولیها الشركة للتمیز في القیادة ،باإلضافة الى زیادة الفریق المسؤول عن ضریبة القیمة
المضافة في دول مجلس التعاون الخلیجي حرصا منها على تلبیة احتیاجات العمالء.
ولقد انضم مارك جانكین كشریك من دیلویت لندن إلى فریق عمل الشرق األوسط ،وهو یتمتع بخبرة واسعة في عدة قطاعات ،ویدیر
العالقات الضریبیة غیر المباشرة للشركات المتعددة الجنسیات في المملكة المتحدة وخارجها.
في هذا السیاق ،علّق نعمان أحمد ،الشریك المسؤول عن الخدمات الضریبیة في دیلویت في الشرق األوسط ،على هذا التعیین قائال:
"یسرني أن أرحب بمارك في قسم الخدمات الضریبیة في دیلویت الشرق األوسط ،حیث ستوفر خبرته الواسعة في مجال ضریبة القیمة
المضافة التي س ّخرها في خدمة روادنا من العمالء الدولیین ثروة معرفیة للفریق بالكامل ،وستؤثر إیجابیا على عمالئنا مما یمكنهم من
المضي قدما بثقة .أتمنى لمارك كل النجاح في دوره الجدید".
كما التحق بروس هاملتون كشریك في شركة دیلویت الشرق األوسط وهو كان قد انتقل إلى اإلمارات العربیة المتحدة قبل عام للمساعدة
في تنفیذ ضریبة القیمة المضافة في دول مجلس التعاون الخلیجي .ویعد بروس اختصاصي في ضریبة القیمة المضافة ولدیه أكثر من 30
عاما من الخبرة في تطبیق ضریبة القیمة المضافة ومنها في أسترالیا ومالیزیا في اآلونة األخیرة .وهو یستخدم خبرته في دول مجلس
التعاون الخلیجي لتقدیم المشورة حول الجوانب العملیة لتنفیذ ضریبة القیمة المضافة وعملیات ما بعد التنفیذ ،فضال عن معالجة القضایا
التقنیة .
كذلك ،انضم من المملكة المتحدة مایكل كامبرن كشریك في استشارات ضریبة القیمة المضافة .وهو یتمتع بخبرة كبیرة في مجال تقدیم
المشورة حول الضریبة غیر المباشرة للعمالء وبتعقیدات ممارسة األعمال التجاریة على الصعید الدولي في العدید من القطاعات ،ال
سیما قطاعي التكنولوجیا والمعلومات.
كما استقطبت دیلویت الشرق األوسط دعم العدید من شركاء الخدمات الضریبیة من شبكتها في جمیع أنحاء العالم لخدمة عمالئها في
المنطقة ،والذین سیوظفون خبراتهم الواسعة لدعم االستشارات لمساعدة العمالء في التعامل مع تطبیق ضریبة القیمة المضافة في دول
مجلس التعاون الخلیجي.
من بین هؤالء الشركاء ،روبرت تسانغ من دیلویت جنوب شرق آسیا ،الذي كان مسؤوال عن استشارات الضرائب غیر المباشرة في
دیلویت آسیا والمحیط الهادئ وجنوب شرق آسیا ،فضال عن قیادته لفریق ضریبة المنتجات االستهالكیة والصناعیة .كما وهو المسؤول
عن تنفیذ ضریبة السلع والخدمات حالیا في الهند ،وقاد فریق تنفیذ ضریبة السلع والخدمات المالیزیة في دیلویت وشارك سابقا في تنفیذ
ضریبة السلع والخدمات في الصین وسنغافورة وأسترالیا .ومن بین الشركاء المذكورین أیضا سوزان فان دیر میروي ،من دیلویت

جنوب أفریقیا ،ولدیها أكثر من  20عاما من الخبرة في مجال الخدمات الضریبیة غیر المباشرة وهي المسؤولة عن ضرائب القطاع
العام ،والطاقة ،والبنیة التحتیة في جنوب أفریقیا .وینضم الى الشركاء كذلك مایكل تولر ،من دیلویت أسترالیا ،الذي یترأس خدمات
الضرائب غیر المباشرة في بیرث ولدیه أكثر من  25عاما من الخبرة في الضرائب غیر المباشرة؛ كذلك غاري كامبل ،المسؤول عن
الخدمات المالیة الضریبیة غیر المباشرة في دیلویت العالمیة ،والشریك في دیلویت المملكة المتحدة؛ وأنبرین خان من دیلویت المملكة
المتحدة ،وهي محامیة مؤهلة ولدیها خبرة في الخدمات االستشاریة في مجال الضرائب وحل النزاعات الضریبیة .تعمل أنبرین في
مختلف القطاعات وعلى األخص في قطاع الخدمات المتعلقة بالمستهلك ،واالتصاالت ،والمشورة العامة حول ضریبة القیمة المضافة.
وأضاف أحمد "نحن نؤمن بأهمیة االستثمار في موظفینا وفي خدماتنا .ولقد أصبح فریق ضریبة القیمة المضافة لدینا أحد أكبر الفرق في
الشرق األوسط ،ویتألف من اختصاصیي الضرائب غیر المباشرة الذین یقدمون خدماتهم إلى منطقة الخلیج بأكملها ،بفضل خبراتهم
الواسعة في هذا القطاع .مما یضمن استمرارنا في التأثیر على عمالئنا وعلى موظفینا من خالل دعم نمو الشركة وقدراتها التنافسیة ".
 -النهاية -

نبذة عن ديلويت
یُستخدَم اسم" دیلویت "للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان ویتمتع كل من شركاتها
األعضاء والشركات المرتبطة بها بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بها .ال تقدم دیلویت توش توهماتسو المحدودة والمشار إلیها بدیلویت العالمیة أي خدمات للعمالء .
للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة دیلویت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على
العنوان التاليwww.deloitte.com/about
تقدم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
واسعة من المجاالت االقتصادیة .وهي توفر خدماتها ألربع من بین خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمیة ألفضل  ٥٠٠شركة بفضل شبكة عالمیة مترابطة
من الشركات األعضاء في أكثر من  ١٥٠دولة ،حیث تقدم دیلویت من خالل مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من
خالل حلول فاعلة لمواجهة التحدیات التي تعترض عملیاتهم .للحصول على المزید من التفاصیل حول مهنیي دیلویت ال  245,000وأثرهم اإلیجابي في مختلف
القطاعات ،یُرجى مراجعة مواقعنا االلكترونیة عبر وسائل التواصل االجتماعي التالیةTwitter، LinkedIn، Facebook
ما یجمع فریق دیلویت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاهة وااللتزام بالعمل سویا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مهنیة ذات جودة عالیة للعمالء
واألسواق أینما وجدوا .كما نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المهنیة الممیزة .ویؤمن فریق عمل دیلویت
بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة وبناء الثقة لدعم التنمیة المستدامة في المجتمعات التي ینتمون إلیها.

نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(
دیلویت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في" دیلویت توش توهماتسو المحدودة "وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المهنیة االستشاریة وقد
تأسست في منطقة الشرق األوسط ویمتد وجودها منذ سنة  ١٩۲٦في المنطقة .إن تواجد شركة دیلویت أند توش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من
خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة والمرخص لها للقیام بالخدمات وفق القوانین والمراسیم المرعیة االجراء في البلد التابعة له .ان الشركات
التابعة والخاصة بشركة دیلویت أند توش )الشرق األوسط( ال تستطیع أن تلزم بعضها البعض و\أو شركة دیلویت أند توش )الشرق األوسط(  ،كما أن كل شركة خاصة
أو تابعة لشركة دیلویت أند توش )الشرق األوسط( تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء الخاصین بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصیرها ،ولیس عن
أفعال أو تقصیر الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة دیلویت أند توش) الشرق األوسط(.
وتعتبر دیلویت من الشركات المهنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر في المؤسسات
وتضم قرابة  3,300شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۲٥مكتبا في  ١٤بلدا .وقد حازت دیلویت أند توش )الشرق األوسط( عام  ۲٠١٠على المستوى األول
لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة" انترناشونال تاكس ریفیو ) ITR (".كما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات
األخیرة من بینها جائزة أفضل شركة استشاریة لعام ۲٠١٦خالل حفل توزیع جوائز المدراء المالیین في الشرق األوسط ،وجائزة“ أفضل رب عمل في الشرق
األوسط" ،و"جائزة التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط "من هیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز ،وجائزة" أفضل شركة متكاملة في مجال
المسؤولیة االجتماعیة "من قبل شركة المسؤولیة االجتماعیة للشركات في المشرق.
ّ
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة اإلخباریة صحیحة في وقت صدورها

