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إلصالح الضريبيديلويت: دول مجلس التعاون الخليجي تقترب خطوة أخرى نحو ا  

ونقل األرباح تؤثر على الشركات المتعددة الجنسية العاملة في المملكة الضريبية  وتآكل القاعدة ضرائب تحويل األرباح ديلويت:-
 العربية السعودية 

 المملكة،إذ أّن . فقطفي المنطقة، وتحديداً في المملكة العربية السعودية، مسألة وقت  اليوم أصبح اإلصالح الضريبي – 2016يناير 6 
القاعدة  مبادرة مكافحة تآكل بتلتزم في مجموعة العشرين،  فاعالً  اً واحدة من اإلقتصادات الرائدة في المنطقة وعضوالتي تعتبر 

حالياً جهودها بهدف إدخال هي تبذل و .(OECD) االقتصاديةنظمة التعاون والتنمية وخطة عمل م   (BEPS) الضريبية ونقل األرباح
الحات إلى نظامها الضريبي عن طريق اقتراح رسمي لقواعد ضرائب تحويل األرباح وغيرها من التغييرات في النظام الضريبي اإلص

 مثل اإلدخال المحتمل لضريبة القيمة المضافة مع دول مجلس التعاون الخليجي االخرى.  

قد تمت مناقشة هذا الموضوع باإلضافة إلى غيره من الموضوعات ضمن ندوة ديلويت األخيرة التي تعقد سنوياً بهدف إلقاء الضوء 
. وقد جرى عقد الندوة هذه السنة في الخبر والرياض مجال الضريبة والزكاة في المملكة العربية السعوديةعلى آخر المستجدات في 

 وجدة وحضرها أكثر من 300 مسؤول إقليمي في خدمات الضرائب ومدراء ماليين ومصرفيين ومحامين. 

عدة الضريبية وخالل الندوة، تناول المتحدثون ومن بينهم خبراء في ضرائب تحويل األرباح تأثير ضرائب تحويل األرباح وتآكل القا
 .  عمل في الخارجالسعودية التي تشركات ونقل األرباح على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في المملكة العربية السعودية وال

وضريبة أرباح  وحددت ندوة ديلويت أساسيات القانون السعودي لضريبة الدخل على الشركات بما في ذلك تطبيق حجب الضرائب
المواضيع األخرى التي تم مناقشتها التغيرات األخيرة والتحديثات التي أدخلت على قانون الضرائب واألنظمة الداخلية  رأس المال. ومن

مع أمثلة عملية عن كيفية تأثير هذه التغيرات على الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. كما تمت مناقشة تطبيق ذات الصلة 
في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك اإليضاحات والتعاميم الصادرة عن مصلحة الزكاة  الزكاة على دافعي الضرائب

ظمة السلطات المختصة تقوم حالياً بوضع أنالمتحدثون أّن أفاد وضريبة الدخل وأوامر االستئناف الصادرة عن السلطات المعنية. وقد 
تناولت الندوة مواضيع معاهدات اإلزدواج الضريبي واآلثار العملية على قد الدولية، فأّما من ناحية الضريبة  .رسمية خاصة بالزكاة

 اقتطاع الضرائب وغيرها من قضايا تفسير المعاهدات. في إطار تعاملها مع مصلحة الزكاة وضريبة الدخل لدى الشركات 

دنتونز وباإلضافة إلى القضايا الضريبية، تناول المتحدثون موضوع قانون الشركات السعودي الجديد، المقدم باإلشتراك مع شركة 
، والمقترح تطبيقه ابتداًء من شهر مايو المقبل. السعودية  

 طفي ديلويت الشرق األوس يبيةالضر االستشاراتوشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين من شركة ديلويت نعمان أحمد، المسؤول عن 
خدمات المسؤول على ، ووسام مرهج، جّدة ، وفرحان فاروق، المسؤول عن خدمات الضرائب في ديلويتوالمملكة العربية السعودية

 ، وعادل راوالمسؤول عن ضرائب تحويل األرباح في ديلويت الشرق األوسط. في الرياض الضرائب

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

المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:  ديلويت توش توهماتسو
www.deloitte.com/about 

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

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
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  كماعالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. 

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

المشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية و
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  على عدة جوائز في السنوات األخيرة

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

 

 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

