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 د لتطبیق ضریبة القیمة المضافة االستعدا في دول مجلس التعاون الخلیجي دیلویت: على الشركات
 

البناء، والسیاحة، دیلویت تصدر الجزء الثاني من سلسلة تقاریرھا التي تشرح تأثیر ضریبة القیمة المضافة على قطاعات العقارات و
 والنفط والغاز

   
مجلس التعاون الخلیجي تطبیقھا سلسلة التقاریر حول ضریبة القیمة المضافة التي تزمع دول إصدار دیلویت تابع ت – 2017ینایر 10

، حیث تھدف ھذه التقاریر إلى مساعدة الشركات العاملة ھناك على معرفة التأثیرات المحتملة لھذه 2018مع بدایة السنة الجدیدة 
 الضریبة على قطاعات إقتصادیة محددة والعمل بموجبھا.

 
من تلك التقاریر الذي یسلط الضوء على تأثیرات ضریبة القیمة المضافة على قطاعات  الجزء الثانيفي ھذا السیاق، أصدرت دیلویت 

متابعة ضریبة داخلیة لالئم لھیئة مالیكل ھوضع اللساسیة األعتبارات اإلھذا الجزء یعرض والعقارات والبناء، والسیاحة، والنفط والغاز؛ 
ً لالقیمة المضافة  معیار مرجعي أوروبي تم وضعھ بالتعاون مع"بیمنت لیسلي توماس"، وھي شركة عالمیة متخصصة في وفقا

یشرح ھذا الجزء االعتبارات التكنولوجیة المرتبطة بالضرائب بھدف تبدید الغموض الذي تشعر بھ كما الضرائب غیر المباشرة. 
كات إزاء تلك االعتبارات التكنولوجیة، وتوضیح النقاط الرئیسیة التي یجب أن تركز علیھا مع بدء مسیرتھا نحو االستعداد لضریبة الشر

  القیمة المضافة. 
 

خدمة ضریبة القیمة المضافة في دیلویت الشرق األوسط، شرحاً لھذا الموضوع إستشارات كذلك، قدّم جاستن وایتھاوس، المسؤول عن 
ر لتطبیق ضریبة القیمة المضافة، األمر الذي یحتم على حی ث قال: "لم تتبق لدینا سوى سنة واحدة فقط تفصلنا عن الموعد المقرَّ

البدء فوراً بالتركیز على اتخاذ االستعدادات المناسبة للتعامل مع ھذه الضریبة وتأثیراتھا. في دول مجلس التعاون الخلیجي الشركات 
ي تطبیق ھذه الضریبة مؤخراً في مالیزیا، نعرف أن مجال التكنولوجیا ھو المجال الذي یحتاج ألطول وقت من ومن خالل تجربتنا ف

بدایة العملیة حتى نھایتھا، وبالتالي ننصح الشركات بشدة أن تبدأ التخطیط ألیة تعدیالت أساسیة على نظام تخطیط الموارد المؤسسیة 
. لھذا السبب، یجب أن تتأكد الشركات من تمتّع 2018ینایر  1كون في كامل جھوزیتھا قبل لدیھا خالل األشھر القلیلة القادمة لت

من خالل توفیر التدریب وعملیات الموظفین المعنیین لدیھا بالمھارات الخاصة بضریبة القیمة المضافة ومعرفتھم بواجباتھم الوظیفیة، 
 التوظیف المناسبة. 

 
 اع العقارات والبناء تأثیر ضریبة القیمة المضافة على قط

على قطاع التطویر العقاري والبناء، وذلك ألن مجموعة المعامالت تطبیقھا من المخاوف الرئیسة المحیطة بضریبة القیمة المضافة 
لمجموعة التي تشكل أساس تخطیط وبناء وبیع العقارات التجاریة أو السكنیة متعددة وغالباً ما تكون شدیدة التعقید مما یؤدي إلى الحاجة 

 واسعة من قواعد ضریبة القیمة المضافة المعدَّة حسب الطلب لكي تتماشى مع ھذه التحدیات. 
 

یُعدّ قطاع التطویر واإلنشاءات من القطاعات البالغة األھمیة في منطقة الخلیج العربي ككل. لكن حجم العدید من الشركات العاملة في 
ً بیئة تشوبھا المخاطر المرتبطة بسوء فھم أو سوء إدارة متطلبات ھذا القطاع، ومقدار التكلفة واإلیرادات ال تي تدیرھا، تخلق تلقائیا

 ضریبة القیمة المضافة. 
 

ضریبة القیمة المضافة لقطاع العقارات والبناء في شركة دیلویت  استشاراتفي ھذا الصدد، صّرحت نورینا تارافدیر، مدیرة في 
وھذا األمر یحمل مخاطر كبیرة  ،البناء والعقارات بالتعقید من ناحیة ضریبة القیمة المضافةالشرق األوسط، قائلةً: "یتّصف قطاع 

شركات ھذا القطاع بدراسة تأثیر ضریبة القیمة  بالنسبة لھذه الضریبة وخاصةً في ما یتعلق بالعقود الطویلة األمد. لذلك ننصح بشدة
 المضافة على نشاطاتھم في أسرع وقت ممكن." 

 
ً الجدول تُعتبَر  المخاطر التجاریة أھم التحدیات المدرجة في تقریر دیلویت والتي یجب معالجتھا، كما تشمل قائمة الصعوبات أیضا

 الزمني للمشاریع األساسیة من بدایتھا حتى نھایتھا وتسجیل المقاولین الفرعیین. 
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 تأثیر ضریبة القیمة المضافة على قطاع السیاحة 
والشركات التي تعتبر ضمن قطاع السیاحة ومن بینھا شركات الطیران، ووكاالت السفر، ومشغّلي الرحالت ؤسسات كثیرة ھي الم

. وسیتأثر كل واحد من ھؤالء بطریقة أو بأخرى بتطبیق ضریبة القیمة إلقامة وغیرھم من مزّودي الخدماتالسیاحیة، والفنادق وأماكن ا
 المضافة في منطقة الخلیج العربي.

 
ضریبة القیمة المضافة لقطاع الشركات االستھالكیة في شركة استشارات الموضوع، قال بروس ھاملتون، المدیر في وحول ھذا 

ح أن تجد الشركات في قطاع السیاحة تأثیر ضریبة القیمة المضافة واسع النطاق، وربما تجد نفسھا  دیلویت الشرق األوسط: "من المرجَّ
 للتسجیل في ھذه الضریبة."  في مواجھة التزامات ومتطلبات متعددة

 
 تطبیق ضریبة القیمة المضافة على قطاع النفط والغاز 

یتوقع كثیرون في ھذا القطاع أرجحیة تطبیق نوع من اإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة في قطاع النفط والغاز؛ ولكن حتى لو تم مثل 
 . في ھذا القطاع ھذا األمر، ستظل ھذه الضریبة تؤثر على الشركات

 
وقد علّق ماثیو ب. باركس، الخبیر في قطاع النفط والغاز في دیلویت قائالً: "تعد شركات النفط والغاز تطبیق ضریبة القیمة المضافة 
مسألة ھامة من ناحیة التخطیط والتطبیق، وذلك ألن ھذا القطاع یتمیز بكثافة في رؤوس األموال، مما یحتّم على ھذه الشركات أن تفكر 

 ي مسائل عملیة كالوقت المحتَمل السترداد األرصدة الدائنة الداخلة في ضریبة القیمة المضافة." بعنایة ف
 

  http://bit.ly/2jpuVDY لمشاھدة التقریر كامالً، یُرجى الدخول عبر الرابط التالي:
 
 

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

ت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة ُيستخَدم إسم "ديلوي
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 

اتها ا��عضاء، على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��ك
 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
وعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من القطاعين العام والخاص في مجم

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  ديلويتتضم 

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
عم بيئة داخلية من التعلم نحرص على د لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية ديلويت أند توش (ال��ق ا��
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠ة وتضم قرابة والمشورة المالي

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
ا على عدة جوائز في السنوات وقد حصلت أيضً  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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