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 لس التعاون الخليجيفي دول مجضريبة القيمة المضافة تطبيق  تصدرديلويت 
 العربية ةباللغ للهواتف المحمولة 

 

 
للهواتف  في دول مجلس التعاون الخليجيضريبة القيمة المضافة  تطبيق نسخة منمؤخراً ديلويت  أصدرت - 2018 أغسطس 8

وقد  ،متوفر للجميع اعلي المجانيالتفليكون متوفراً باللغتين اإلنكليزية والعربية. إن هذا التطبيق العربية  ةباللغ واألجهزة المحمولة
أكانت لمساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على فهم اآلثار المحتملة لضريبة القيمة المضافة تم تصميمه 

بيق تططور ال أو هي في ،اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديةهذه الضريبة قد أدخلت إلى األسواق على غرار 
يتم تحديث هذا التطبيق بانتظام ليوفر أحدث اإلرشادات الرسمية والتشريعات واألدلة . مجلس التعاون الخليجي األخرىدول في 

في دول مجلس التعاون غير المباشرة والمعلومات االلكترونية التي تغطي آخر ما آلت إليه ضريبة القيمة المضافة والضرائب 
 .الخليجي

   
اإلمارات العربية التي أدخلت إلى كل من  ضريبة القيمة المضافةيج في الشرق األوسط قد بدأت مسيرة تطبيق وكانت دول الخل

متبقية تطبيقها في الاألربعة مجلس التعاون الخليجي دول . على أن تباشر 2018يناير  1في  المتحدة والمملكة العربية السعودية
 . 2019نهاية العام 

 
حرصت ديلويت على تقسيمه إلى عدة أقسام من وآندرويد وقد  iOSواألجهزة المحمولة التي تعمل بنظام  يتوفر التطبيق للهواتف

ديلويت، كما ويوفر آخر  هو يحتوي على الملخص األسبوعي لنشاطاتكذلك، . السهل تصفحها والتنقل بينها واالستفادة منها
إلضافة إلى سلسلة من المواد التعليمية. وسيتمكن األفراد من اختبار التطورات التي آلت إليها الضريبة غير المباشرة المهمة، با

من اختبارات قصيرة باإلضافة الى العديد من خالل قياس مدى إلمامهم بجميع جوانبها معرفتهم حول ضريبة القيمة المضافة و
 .األسئلة العامة والخاصة بالقطاعات المختلفة من خالل محاوالت غير محدودة

 
لقد أثبت المسؤول عن اإلستشارات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط، قائالً " مدير طار، علق نعمان أحمد، الوفي هذا اإل

للشركات واألفراد على حد سواء مع آالف التنزيالت التي شهدها العام الماضي نظًرا لمدى مالءمته  هامةأنه أداة  ديلويت تطبيق
ي وسهولة التواصل مع خبراء الضرائب غير المباشرة في ديلويت، وستستمر ديلويت وسهولة استخدامه وتحديثه المنتظم الفور

 ".في االستثمار في هذه األداة التفاعلية التي أثبتت عن مدى إفادتها كافة العمالء وغيرهم
 

 :يمكن تنزيل التطبيق مجانًا على الروابط التالية
 

iOS devices –Deloitte VAT in the GCC guide App  

Android devices –Deloitte VAT in the GCC guide App  
 

أو آبل  متجر زيارةمنك  يرجى جهازك، على دول مجلس التعاون الخليجيضريبة القيمة المضافة في  يقتطبحملت في السابق  إذا

 اً سواء كنت مستخدم التطبيق،حثك ي. وعند تشغيل التطبيق ألول مرة، لديكللتطبيق  إصدار أحدثتوفر  من للتأكد بالىجوجل 

ً حالي مأ اً جديد  أو اإلنجليزي النص على النقر خالل من متى رغبت هاتغييرعد ذلك ب كيمكنو، تريدها التي اللغة تحديدعلى ، ا

 .بسهولة جديدةال لغةال اختياربذلك  كيمكنو، الرئيسية اللغات شاشة تظهر حيث ،الشاشة من العلوي األيمن الجانب في العربي

 

هىانت -  - 

mailto:nelhassan@deloitte.com
https://itunes.apple.com/lb/app/vat-in-the-gcc-guide/id1223001902?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.vatassessment&hl=en


 
 

 نبذة عن ديلويت

ا األعضاء والشركات ويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتهأعضاء ديليستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من 

للعمالء. للحصول على المزيد من التفاصيل حول المرتبطة بها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات 

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

ي مجموعة واسعة من المجاالت لخاص فتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام وا

 150شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500االقتصادية، وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

خدمات عالية الجودة للعمالء، وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم.  دولة. حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة

  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي التالية 245,000للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ

Facebook  أوLinkedIn  أوTwitter 

هة وااللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما ما يجمع فريق ديلويت هو ثقافة موحدة ومبادىء مبنية على النزا

ية للشركة وبناء الثقة لدعم التنمية ية االجتماعنحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤول

 المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

 نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:

 

د تأسست في منطقة الشرق االستشارية وق ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة"، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية

ة في المنطقة. إن تواجد شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصي 1926األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 

إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( ال تستطيع  لمرعية اإلجراء في البلد التابعة له.القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم ا

مستقل مع العمالء  ط( تتعاقد مباشرة وبشكلأن تلزم بعضها البعض و/أو  شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( ، كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش )الشرق األوس

 أند توش )الشرق األوسط(.الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها، وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى  التابعة والخاصة بشركة ديلويت 

شريك  3,300دارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة الشركات الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلوتعتبر ديلويت من 

على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون  2010بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( عام  14مكتباً في  25ومدير وموظف يعملون من خالل 

خالل حفل توزيع  2016، كما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية لعام (ITR)"إنترناشونال تاكس ريفيو"  الخليجي حسب تصنيف مجلة

ق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا جوائز المدراء الماليية في الشرق األوسط، وجائزة "أفضل رب عمل في الشرق األوسط"، وجائزة "التميز في التدريب والتطوير في الشر

 وويلز، وجائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية".

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

 

 رة "إلغاء االشتراك" في خانة الموضوع.للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبا

 

 

http://www.deloitte.com/about
https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte

