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 ن أو أبداً؟اآل :ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي
 

 دليل إلكتروني خاص بالضريبة على القيمة المضافة باللغتين العربية واإلنكليزية تطلقديلويت -
 

وبالرغم من أّن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي لم يصبح رسمياً بعد، إال أّن كبار المسؤولين  – 2016مارس  6
 )VAT(ة السعودية وسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة قد أفادوا أّن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة الحكوميين في المملكة العربي

سلسلة من  ديلويتعقدت  سيتم خالل العامين المقبلين، مما يعني أّن اإلصالح الضريبي أصبح مسألة وقت فقط قبل مرحلة التنفيذ. في هذا اإلطار،
للشركات حول ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها  مفّصالً  اً الندوات في دبي وأبو ظبي خالل األسبوع األخير من شهر فبراير بهدف تقديم شرح

 عقدها في جميع أنحاء المنطقة.تعتبر هذه الندوات أولى السلسلة التي تعمل ديلويت على والمحتمل على أعمالهم. 
 

في ديلويت الشرق األوسط، جاستن  الضرائب غير المباشرةخبير ورجل أعمال في هذه الندوات التي ترأسها خبيرا  280وقد شارك أكثر من 
س وستيوارت هالستد. وقام كل من بروس هاميلتون، مدير تنفيذي في خدمات الضرائب على السلع والمبيعات في ديلويت ماليزيا، وبيار وايتهاو

أرمان، المسؤول عن تطوير األسواق في قطاعي الضرائب والمحاسبة في تومسون رويترز، بمشاركة تجربتهم وخبرتهم في ما يتعلق بتطبيق 
 افة في العالم وبالتكنولوجيا الضريبية.ضريبة القيمة المض

 
على في هذا السياق، علّق جاستن وايتهاوس قائالً: "إّن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيكون له عالمة فارقة في قطاع األعمال ويترتب 

الهم على المدى القصير والمتوسط خاصة فيما الشركات أن تكون على علم بكافة التطورات الجارية في هذا السياق والتأثيرات المترتبة على أعم
 يختص بالتسعير واإلستثمارات."

 
دول مجلس التعاون الخليجي على إدخالها إلى  سعيها المستمر لتقديم الدعم الالزم للشركات في ظل اإلصالحات الضريبية التي تعمل وفي إطار

خاص بالضريبة على القيمة المضافة باللغتين مجاني ط بإنشاء دليل إلكتروني قسم اإلستشارات الضريبية في ديلويت الشرق األوس أنظمتها، قام
التي أدت إلى تنفيذ اإلصالح الضريبي في الشرق األوسط، والمبادئ  بالعربية واإلنكليزية، يتضمن معلومات في مجاالت عديدة من بينها األسبا

التجارية المرتبطة بالتطورات الجديدة، وذلك بشكل يساعد على توفير فهم شامل لكافة الرئيسية التي ترتكز عليها ضريبة القيمة المضافة، والقضايا 
 جوانب اإلصالح الضريبي.

 
: "إّن مفهوم الضريبية على القيمة المضافة بسيط نظرياً إّال أّن تطبيقه معقد جداً. لذلك، نأمل أن تساعد الندوات التي نقوم بها وختم وايتهاوس قائالً 

 على توفير فهم كامل للشركات المحلية لمواجهة تأثيرات الضريبة على القيمة المضافة على أعمالهم."
 

ة التدريب اإللكترونية اإلتصال بالسيدة ريزوانا بوالر عبر البريد اإللكتروني: على الشركات التي ترغب في الحصول على النسخ
rbolar@deloitte.com. 

 
 –النهاية  -

 تنبذة عن ديلوي
ي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وه

ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 
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ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150األعضاء في أكثر من  واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ة ذات جودة ا يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنيم
مهنية المميزة. عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص ال

 ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
اسست في منطقة الشرق  ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
على المستوى  ۲۰۱۰. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
وسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب على عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األ

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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