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 مضافةال القیمة ضریبة لتطبیق الكامل عدادھااست لعدم قلقة الخلیجي التعاون مجلس شركات من %69: دیلویت
2018 ینایر في  

 
بعد توقیعھا على معاھدة تطبیق ضریبة القیمة المضافة، بدأت الدول الست األعضاء في مجلس  – 2017 نیسان \ أبریل 12

، أجرت دیلویت الشرق . في ھذا اإلطار2018التعاون الخلیجي باتخاذ خطوات إیجابیة تمھیداً لتطبیق ھذه الضریبة في ینایر 
األوسط استطالعاَ لعمالء الضریبة غیر المباشرة في المنطقة، في محاولة منھا لقیاس مستوى معرفة الشركات والمؤسسات 

 في ھذه الدول الخلیجیة بضریبة القیمة المضافة، والوقوف على استعداداتھا للتعامل مع ھذا النوع الجدید من الضرائب، . 
  

وایتھاوس، الخبیر في الضریبة غیر المباشرة في دیلویت الشرق األوسط، في ھذه الخطوات مؤشراً على وقد رأى جاستن 
سیر عملیة فرض الضریبة المضافة وفق الجدول الزمني المقرر لھا حیث تعتزم الدول الخلیجیة البدء بتطبیق ھذه الضریبة ”

لقد أفادتنا النتائج أنھ بالرغم من أن الغالبیة ”ھاوس قائالَ: وعن نتائج االستطالع، أوضح وایت.“ 2018في األول من ینایر 
العظمى من الشركات التي شملھا االستطالع على علم بقرب تطبیق ضریبة القیمة المضافة في المنطقة، إال أن أقل من نصفھا 

اءات اإلیجابیة التي تتخذھا یعتقد أنھا ستطبق في المستقبل القریب. ویتناقض ھذا االعتقاد مع التصریحات الرسمیة واإلجر
حكومات دول مجلس التعاون الخلیجي مثل اإلعالنات الرسمیة الصادرة عن الھیئة العامة للزكاة والضرائب في المملكة 

العربیة السعودیة وإطالق وزارة المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة سلسلة من جلسات التوعیة العامة حول ھذه المسألة 
." 
 

ل االستطالع مجموعة واسعة من الشركات العاملة في جمیع القطاعات االقتصادیة حرصاً من دیلویت على أن تعكس شم
نتائج ھذا االستطالع آراء مجمل مجتمع األعمال في دول مجلس التعاون الخلیجي. ونتیجة لعدم خبرتھا الضریبیة، أعربت 

اعدة خبراء متخصصین في ضریبة القیمة المضافة، كما أفادت من شركات التصنیع عن اعتقادھا بأنھا تحتاج لمس 71%
من الشركات العاملة في قطاع الطاقة والموارد والمرافق العامة أنھا لن تحتاج للحصول على استشارات من  52%

 “متخصصین في ھذا المجال.
 

الطریق نحو  ”ت المالیزیة بعنوان بالتوازي مع ھذا االستطالع، أجرت دیلویت استطالعاً آخر لمعرفة آراء عمالء الشركا
بھدف االطالع على آراء وردود فعل شركات بدأ تطبیق ضریبة البضائع والخدمات “ضریبة البضائع والخدمات المالیزیة

 علیھا منذ فترة قریبة.
 

أكثر من ستة  من العمالء في دول مجلس التعاون الخلیجي مقارنة مع نظرائھم المالیزیین أن شركاتھم تحتاج %69أفاد وقد 
منھم أنھم قد یحتاجون لفترة أقل من  %30.91أشھر حتى تتحضر بشكل كاٍف للتعامل مع ضریبة القیمة المضافة، بینما اعتقد 

فقط  %10ستة أشھر. وتتناقض ھذه النتائج بشكل الفت مع نتائج استطالع ضریبة البضائع والخدمات المالیزیة التي أعرب 
 یحتاجون إلى فترة أقل من ستة أشھر لیستعدوا لھذه الضریبة. ممن شملھم االستطالع أنھم

 
الطریق نحو ”، فقد أبدى المشاركون في استطالع یھماأظھرت نتائج االستطالعین وجود مخاوف مشتركة بین المشاركین ف

مؤخراً، حیث مخاوف مشابھة للمخاوف التي بدأت الشركات الخلیجیة تعاني منھا  “ضریبة البضائع والخدمات المالیزیة
أظھرت النتائج أن غالبیة ھذه المخاوف ھي داخلیة، بینما كان مدى توافر المعلومات حول ھذه الضریبة من الحكومة العامل 

 الخارجي الوحید.
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ن تجاوزت میزانیاتھم الحد الالزم لتطبیق الضریبة علیھم أن تقریباً من المشاركین في االستطالع نفسھ والذی %70كما ذكر 
 السبب الرئیسي لمخاوفھم یعود إلى أنظمة تكنولوجیا المعلومات في شركاتھم.

 
لقد وصلت الشركات الخلیجیة إلى نقطة زمنیة حاسمة تستدعي منھا اتخاذ ”حول ھذه النتیجة، علّق وایتھاوس بالقول: 

یئة ضریبیة بدأت تصبح أمراً واقعاً بوتیرة متسارعة. ولقد أوردنا ملخصاً عن كامل نتائج ھذا خطوات عاجلة للتعامل مع ب
) التي تعطي صورة واضحة حول واقع الشركات في الوقت الراھن في استعدادھا http://bit.ly/2oZWla8االستطالع (

 “للتعامل مع الضریبة الجدیدة.
 

ھنالك الكثیر من الخطوات التي یجب أن تقوم بھا كل شركة حتى تكون مستعدة لالمتثال ”واختتم وایتھاوس حدیثھ قائالً: 
لقواعد ضریبة القیمة المضافة منذ الیوم األول لدخولھا حّیز التطبیق. ونحن ننشر نتائج ھذا االستطالع الیوم، نأمل أن تستفید 

 “ لخطوة األولى في مسیرة تعاملھا مع ضریبة القیمة المضافة الجدیدة.الشركات منھا في كیفیة اتخاذ ا
 

  https://youtu.be/fIxqEnBHZx4لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على الرابط التالي: 
  

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

احدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على و
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

رجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُ 
www.deloitte.com/about 

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

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

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
ن التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة م عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
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  في السنوات األخیرة على عدة جوائز

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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