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 األميركية التجارة الغرفة وة من بدعضريبة القيمة المضافة في البحرين تناقش  ديلويت
 

 

اإلمارات العربية المتحدة في إطار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى غرار  - 2018 نيسان 16

لمجلس التعاون لدول ، وقعت البحرين اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة 2018يناير  1والمملكة العربية السعودية التي أدخلتاها في 

 ، بالرغم من عدم تحديد موعد دقيق بعد. 2019يناير  1الخليج العربية، وهي تلتزم بتطبيقها في المملكة بحلول 

وفي سعيها لدعم الشركات المحلية وترسيخ وعي الجمهور، دعت غرفة التجارة األمريكية شركة ديلويت العالمية الرائدة في تقديم 

 9 الموضوع فيها حول ضريبة القيمة المضافة، خالل حدث أقيم حول هذا يتالضريبية غير المباشرة لتقديم رؤالخدمات االستشارية 
ممثلين عن شركات من قطاعات مختلفة باإلضافة إلى مسؤولين بحضور في فندق سويس بل هوتيل السيف، البحرين،  2018أبريل 

 .حكوميين
 

كامبرن، الشركاء في ديلويت الشرق األوسط، عن الدروس والعبر التي انبثقت عن  خالل هذا الحدث، تحدث بروس هاملتون ومايكل

كات تجربة كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا السياق. ومن األمثلة التي قدماها، عدم أخذ العديد من الشر

صدور القانون، مما جعلهم يواجهون ضغوطات خانقة من حيث الجداول مشروع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على محمل الجدّ، لحين 

 الزمنية للتنفيذ والمواعيد النهائية له. 
 

لم  ؤسساتالعديد من الشركات للمباشرة في عملية التنفيذ، إال أن الكثير من الم وقد أوضح كامبرن بأن " نشر مشروع القانون قد حثّ 

، من شأن األثر طبيق ضريبة القيمة المضافة على عملياتها التجارية، حيث قللوا، من بين أمور أخرىتحسن تقدير التأثير الذي قد يحدثه ت

باإلضافة  المترتب على المحاسبة الخاصة بضريبة القيمة المضافة على التغييرات المطلوبة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.

بة القيمة المضافة على العالقات داخل سالسل التوريد الخاصة بها )في كل من المنبع إلى ذلك، لم يقدر العديد من الشركات تأثير ضري

 .والمصب(، وكالهما يعتبران أساسيين في عملية التنفيذ
 

العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في منطقة  ديلويت في هذا اإلطار، أفاد هاميلتون قائالً: "لقد ساعدت

األوسط خالل مرحلة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، ونقترح البدء بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن، والتشاور مع أصحاب المصلحة الشرق 

 "قوي للمشروع ! ً حليفكيفية التعامل مع مشروع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، حيث ال غنى عن وجود  الرئيسين ومناقشة

 

عمليات  بة القيمة المضافة ليست مسؤولية مالية فحسب، بل هي تشمل أيًضا وظائف أخرى مثلكذلك، أضاف كامبرن قائالً: " إن ضري

يع وتكنولوجيا المعلومات والفريق القانوني، وما إلى ذلك. ومن المهم بامتياز التأكيد على أن التغيير سيطال كافة األصعدة في بالشراء وال

 " .أمثلة في هذا السياقاألعمال التجارية ومن بينها الفواتير والعقود ك
 

ورغم أن البحرين لم تنشر بعد مشروع القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة، إال أنه من الممكن البدء باألعمال التحضيرية وفقاً 

 لإلتفاق الموحد الذي يحدد مبادئ ضريبة القيمة المضافة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
 

 

 - انتهى -

 

mailto:nelhassan@deloitte.com


 
 

 يتديلو عن نبذة

 

 شركاتها من كل ويتمتع بضمان محدودة خاصة بريطانية شركة وهي المحدودة، توهماتسو توش ديلويت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" ديلوي" اسم يُستخدَم

ء. للعمال خدمات أي "العالمية ديلويتـ "ب ليهاإ والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم الا. به خاصة مستقلة قانونية بشخصية بها المرتبطة والشركات األعضاء

 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة يُرجى األعضاء، وشركاتها المحدودة توهماتسو توش ديلويت لمجموعة القانوني الكيان حول التفاصيل من المزيد على للحصول

 www.deloitte.com/about :التالي

 
 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعين من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالية والمشورة اإلدارية واالستشارات والضرائب الحسابات تدقيق خدمات ديلويت تقدم

 كاتالشر من مترابطة عالمية شبكة بفضل شركة ٥٠٠ ألفضل العالمية فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بين من ألربع خدماتها توفر وهية. االقتصادي المجاالت

 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالية خدمات المتميزة الكفاءات ذوي المستشارين من مجموعة خالل من ديلويت تقدم حيث دولة، ١٥٠ من أكثر في األعضاء

 مراجعة يُرجى القطاعات، مختلف في يجابياإل وأثرهم ٢٢٢٢٢٢٢الـ ديلويت مهنيي حول التفاصيل من المزيد على للحصولم. عملياته تعترض التي التحديات لمواجهة

 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالية االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونية مواقعنا

 

ً سوي بالعمل وااللتزام النزاهة على مبنية ومبادئ موحدة ثقافة هي ديلويت فريق يجمع ما  أينما واألسواق للعمالء عالية جودة اتذ مهنية خدمات لتقديم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعية بالمسؤولية ديلويت عمل فريق ويؤمن ة.المميز المهنية الفرص وتوفر الخبرات وتنمية والتطور المستمر التعلم من داخلية بيئة دعم على نحرص كما .وجدوا

 .يهاإل ينتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمية لدعم الثقة وبناء للشركة

 

 (األوسط الشرق) توش أند ديلويت عن نبذة

 

 في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة الشركات من واحدة وهي ة"المحدود توهماتسو توش يلويت"د في عضو هي (األوسط الشرق) توش أند ديلويت

 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في (األوسط الشرق) توش أند ديلويت شركة اجدتو إن ة.المنطق في ١٩۲٦ سنة منذ وجودها ويمتد األوسط الشرق منطقة

 والخاصة التابعة الشركات نه. إل التابعة البلد في االجراء المرعية والمراسيم للقوانين ا وفق بالخدمات للقيام لها والمرخص المستقلة القانونية بالشخصية وتتمتع لها التابعة

 ديلويت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما(، األوسط الشرق) توش أند ديلويت شركة أو/و البعض بعضها تلزم أن تستطيع ال (األوسط الشرق) توش أند يتديلو بشركة

 الشركات تقصير أو أفعال عن وليس ا،تقصيره أو أفعالها عن فقط مسؤولة تكون والتي بها الخاصين العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد (األوسط الشرق) توش أند

 (. األوسط الشرق) توش أند ديلويت بشركة والخاصة التابعة األخرى

 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالية والمشورة اإلدارية واالستشارات والضرائب الحسابات تدقيق بخدمات تقوم التي الرائدة المهنية الشركات من ديلويت وتعتبر

 األول المستوى على ۲٠١٠ عامال منذ  (األوسط الشرق) توش أند ديلويت حازت وقدبلداً.  ١٤ في مكتبا ۲٥ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٬٣٢٢ قرابة

 األخيرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما(. ITRو" )ريفي تاكس نترناشونالة " امجل تصنيف حسب الخليجي التعاون مجلس دول منطقة في الضريبية لالستشارات

 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في الماليين المدراء جوائز توزيع حفل خالل ۲٠١٦" لعام استشارية شركة أفضل" جائزة بينها من

 .االجتماعية" المسؤولية مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وويلز، إنكلترا في القانونيين المحاسبين هيئة من  "األوسط الشرق في والتطوير التدريب في التميز

 .صدورها وقت في صحيحة اإلخبارية النشرة هذه في الواردة المعلومات إنّ 

 

 بريد إلى المرسل. كلمة "إلغاء االشتراك" في موضوع اللمنع تلقي أية رسائل إلكترونية، يرجى توجيه بريد الكتروني يحمل  

 
 


