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 ضریبة القیمة المضافة تطبیق  حّضر الشركات في السعودیة والبحرین لمواجھة تبعاتدیلویت ت

          
أنھا ستبدأ بتطبیق  على موقعھا اإللكتروني لھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیةأعلنت ا – 2017 شعبان \ مایو 15

وقّعت  قدالسنة أن البحرین  ل ھذهقبل ذلك خالوزارة المالیة البحرینیة  في وقت أكدت، 2018 ینایر 1ضریبة القیمة المضافة ابتداء من 
 تفاقیة ضریبة القیمة المضافة لدول مجلس التعاون الخلیجي.على إ

تنظم وبعد أن نشرت المملكة العربیة السعودیة مؤخراً اتفاقیة ضریبة القیمة المضافة لدول مجلس التعاون الخلیجي، في ھذا السیاق، 
تكون ل لمساعدة الشركات 2017من عام شعبان  \ السعودیة والبحرین في شھر مایوفي تطبیق ضریبة القیمة المضافة دیلویت ندوة حول 

 .دول مجلس التعاونفي  ھاوإبقاء العمالء على اطالع بالتطورات المتعلقة ب على أتّم االستعداد لتطبیق ضریبة القیمة المضافة

الشرق األوسط، أن "السؤال األھم بالنسبة إلى الشركات  وأوضح نعمان أحمد، الشریك المسؤول عن االستشارات الضریبیة في دیلویت
ً ھو الوقت  االستعداد التي لم تبدأ بعد بالشركات فقد آن األوان لتباشر . بطریقة فاعلة لتطبیق الضریبة لالستعدادھ تحتاجالذي سحالیا

 ".على أعمالھا وتحلیل تبعات تطبیق ضریبة القیمة المضافة

بتاریخ البحرین في ندوة ستقام وفي الریاض،  مایو 22مایو في جدة و 21حول ضریبة القیمة المضافة بتاریخ  في السعودیة الندوةوستقام 
 شركات البحرین والمنطقة الشرقیة في المملكة العربیة السعودیة .تشمل مایو ل 23

ضریبة القیمة  حول دیلویتدوات ن، أن "الشرق األوسط في دیلویت ةالضرائب غیر المباشر عن مسؤولالجاستن وایتھاوس، أفاد و
لضریبة  ةطر القانونیاألاستیضاح المالیین الراغبین في المدراء خصائیي الضرائب واألخصائیین القانونیین وصممت ألقد المضافة 

ملیاتھا عو، من ناحیة معامالتھا المحلّیةما یتعلق بأي شركة سعودیة وبحرینیة في على نشاطات طر األوتبعات ھذه القیمة المضافة، 
 ".ناحیة أخرى من العالم الخلیجي وفي دول مجلس التعاونفي التجاریة 

 .ةالصفحضریبة القیمة المضافة، الرجاء الدخول إلى ھذه  ندوات دیلویت حولللتسجیل في 

 
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

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 

ماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھ
www.deloitte.com/about 

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

عترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي ت
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت
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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.  دوا. كماعالیة للعمالء واألسواق أینما وج

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

ریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدا
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) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
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

 


