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للعام  في دول مجلس التعاون الخليجي لخدماتها الضريبية أعلى درجات التميزالمرتبة األولى من حيث ب تفظديلويت تح
2016 

 48في وذلك  ،2016للعام  "دوليةالضرائب ال مراجعةمن قبل "األولى درجة ال تصنيفاً من ديلويتشبكة نالت  – 2015ديسمبر 24 
 وتستند. 2010سنوياً منذ العام  في دول مجلس التعاون الخليجي لىعبتصنيفها األمحتفظة  ،الخليجمنطقة دول  ينهامن بدولة 

من مختلف  الضرائبالبارزين في مجال بالخبراء  تصنيفها بدارسة األسواق كمافي  (ITR)"مراجعة الضرائب الدولية" 
 . أنحاء العالم

 
تنال : "يسّرنا أن قائالً  في ديلويت الشرق األوسط االستشارات الضريبيةالشريك المسؤول عن في هذا السياق، علّق نعمان أحمد، 

لخدمات الضريبية تها في اريادل مراجعة الضرائب الدولية في دول مجلس التعاون الخليجيمن قبل  ديلويت هذا التنويه مّرة أخرى
في مجال الخدمات إّن هذه النتائج تؤكد التزام ديلويت في تحقيق أثر إيجابي يصب في مصلحة عمالئنا  والقانونية المتميزة التي تقدمها.

العالمية هو  التصنيفات الضريبية تبوء مركز الطليعة في وال شك في أّن نجاحنا الدائم في على الصعيد المحلي والعالمي.الضريبية 
بأعلى  عمالئناتزويد ب ة، والتزامنا الدائمهامنتيجة للمقومات التي نمتلكها من الخبرات التقنية، والتكنولوجيا المتطورة، وشبكة عالمية 

 مستوى من االستشارة المهنية." 
 

تصنيفات عيين تمن خالل ضريبية صورة كاملة عن االستشارات ال يوفرلوفقاً للمحررين، ، مراجعة الضرائب الدوليةتقرير م صمّ 
لشركات التي تتمتع "بالمستوى األفضل من الخبرات لالتصنيف األول  يمنحللشركات المعنية في بلدان مختلفة من العالم. 

، ومواردها وشبكاتها االستشارية الدوليةالشركة الرائدة سمعة  علىويستند التصنيف كما في البلد المعني.  "واالختصاصات
  . من حيث النوعية والتخصصات، وقدراتها الكاملة في مجال الخدمات الضريبية والخبرات الدراية يذوا ومهنييه

 نبذة عن خدمات الضرائب في ديلويت
 

من شأنها أن تحدث تحوالً ات مبادرنتيجة لعدة عمالئها على مواجهة التحديات التي تواجهها اتعمل شبكة ديلويت العالمية على مس
. األرباح ونقل الضريبية القاعدة تآكل لمكافحة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة مبادرة على غرار مشهد الضريبي الدوليفي الجذرياً 

في قسم  عضواً من الشركاء والمهنيين والموظفين 30000مع أكثر من . هامة أساسيةلقد أصبحت الضرائب مسالة تجارية استراتيجية 
التي يحتاج إليها العمالء.  الضريبية لويت خبرة محلية عميقة في جميع أنحاء العالم في تقديم الخدمات، تمتلك دياستشارات الضرائب
متعددة الجنسيات، فإّن نماذج األعمال المرنة لدى ديلويت تسمح للشركات باختيار التنسيق المحلي أو اإلقليمي أو الوبالنسبة للشركات 

 العالمي من األنشطة القائمة على االنتشار الجغرافي ونموذج التشغيل والخيارات االستراتيجية.
 

-النهاية-  
 

 
 نبذة عن ديلويت

احدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على و
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 
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رجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُ 
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  150جاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من الم

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

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج ما يجمع
ن التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية م عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

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

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

 .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
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  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
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب  في السنوات األخيرة على عدة جوائز

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