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حرين لمناقشة ضريبة الدخل الشخصي في الواليات الب في األمريكية التجارية الغرفة في مؤتمر حاضرتديلويت 
 المتحدة األمريكية

 
في الواليات المتحدة األمريكية  ضريبة الدخل الشخصيفي مؤتمر كمحاضر عن مشاركتها  ديلويتعلنت أ – 2016فبراير  21

. وتعمل الغرفة التجارية األمريكية 2016فبراير  23ه الغرفة التجارية األمريكية في البحرين وذلك نهار الثالثاء في الذي تستضيف
في البحرين، وهي عضو في الشبكة العالمية لغرف التجارة األمريكية، على تعزيز العالقات التجارية واالستثمارات والنوايا الحسنة 

 كية ومملكة البحرين.بين الواليات المتحدة األمري
 

 يناألمريكيالستشارات أصحاب الثروات مجموعة ديلويت  "وسيقوم ممثل ديلويت في المؤتمر، ألكس جونز، مدير في 
التي توفر من مقرها في لندن حلوالً في مجال تخطيط الضرائب الدولية للمدراء التنفيذيين وكبار رجال ورواد  ين "والبريطاني

قشة المسائل الضريبية المتعلقة بالعمالة الوافدة إلى الواليات المتحدة األمريكية وحاملي الجنسية األمريكية أو األعمال، وتقوم بمنا
حاملي بطاقة "غرين كارد" األميريكية وكبار المتملكين ألصول أمريكية، باإلضافة إلى تقديم لمحة عامة عن مسائل اإلبالغ 

 األجنبية، والتي قد تكون غير معروفة لجميع األفراد.  األميركي للحسابات الضريبي االلتزام المطلوبة من قبل قانون
 

وفي هذا السياق، علّق قيس الزعبي، رئيس الغرفة التجارية األمريكية في البحرين، قائالً: "على المواطنين األمريكيين والمستثمرين 
ريبية التي تقع على عاتقهم. إّن هذا المؤتمر ضروري لكل في الواليات المتحدة األمريكية أن يكونوا على علم بااللتزامات الض

المهتمين بالتزامات إيداع الضرائب وتقارير البنوك الفريدة المفروضة على دافعي الضرائب األمريكية الذين يعيشون ويعملون في 
 الخارج."

 
س جونز من ديلويت، وهو خبير في المسائل  وأضاف قائالً: "يسّر الغرفة التجارية األمريكية في البحرين أن تستضيف السيد ألك

الضريبية المتعلقة بالعمالة األمريكية، للتحدث حول هذا الموضوع الهام. من المهم أن نلحظ أّن الضريبة على الدخل تطبق على كل 
أّن أي شخص ولد داخل المواطنين األمريكيين سواء كانوا يعملون داخل أو خارج الواليات المتحدة األمريكية. وتجدر اإلشارة إلى 

األراضي األمريكية يعتبر مواطناً تلقائياً وال ترتبط الجنسية األمريكية بالحصول على جواز سفر أمريكي أو رقم في الضمان 
 اإلجتماعي." 

 
 وتتضمن المواضيع التي سيتم تناولها خالل المؤتمر ما يلي:

 
 ئبالتطورات الضريبية األخيرة والتغيرات في قانون الضرا -
 األهلية للدخل األجنبي المكتسب وإعفاءات اإلسكان األجنبية  -
  (FBAR)  إقرار الحسابات في البنوك األجنبية متطلبات -
  )FATCAقانون االمتثال الضريبي األميركي للحسابات الخارجيّة ( -
 كيفية التوافق مع إلتزامات تقديم الضرائب في الواليات المتحدة و البرامج المتاحة -
 عواقب الضرائب في الواليات المتحدة لممارسة األعمال التجارية خارج الواليات المتحدة واالستثمار في شركة أجنبية -
 المسائل الضريبية المتعلقة بكبار المستثمرين في الواليات المتحدة -
 

ريكية إلى إجراءات اليات المتحدة األموختم جونز قائالً: "يخضع دافعو الضرائب األمريكيون الذين يقيمون أو يعملون خارج الو
ضريبية فريدة من نوعها. وتختلف اإللتزامات الضريبية سواء كان األمر متعلقاً باإلستثمار في أصول غير أمريكية أو إنشاء 

شركات غير أمريكية أو دفع الضرائب على الدخل األجنبي أو وجود أفراد غير أمريكيين في العائلة، ذلك عدا عن التزامات اإلبالغ 
مما يزيد من أهمية إلقاء الضوء على هذا  )FATCAاالمتثال الضريبي األميركي للحسابات الخارجيّة ( ة وإدخال قانونالضريبي

 الموضوع."      
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ت البحرين، على أهمية أن يكون مواطنو الواليات المتحدة على في ديلوي خدمات الضرائبمدير تنفيذي في وأكّد مبين خضير، 
معرفة كاملة بااللتزامات الضريبية المتوجبة عليهم وخاصة في ضوء المبادرات التي تهدف إلى زيادة المعلومات الضريبية التي يتم 

األجنبية ومعيار  للحسابات الضريبي االلتزام أنظمة التبادل التلقائي مثل  قانونإلى أّن تبادلها على الصعيد العالمي. وأشار خضير 
اإلبالغ المشترك تسمح للسلطات الضريبية أن تجمع المعلومات عن الحسابات التي يقوم بإداراتها أفراد أو كيانات في المؤسسات 

 ي.   المالية حول العالم كما أنها تسمح بمعالجة مشاكل التهرب الضريبي وزيادة مستوى اإللتزام الضريبي الطوع
 

  4737 1757أو اإلتصال على  www.amchambahrain.orgلمعرفة المزيد أو التسجيل، الرجائ زيارة الرابط التالي: 
 

-النهاية-  
 

 
 نبذة عن ديلويت

ت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلوي
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

ي على العنوان التالي: ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكترون
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  150ة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبك

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 يكونوا عنواناً لإلمتياز. مهنياً، كلهم ملتزمين بأن 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
نمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وت 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 
ة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدود

 .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  ۲٦ن خالل شريك ومدير وموظف يعملون م ۳۰۰۰

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

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