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ديلويت تعقد مؤتمر الشرق األوسط حول الضرائب للعام  2019في دبي
 06يناير  - 2019تعقد ديلويت مؤتمرها السنوي للسنة الثانية عشر على التوالي في الشرق األوسط حول الضرائب للعام 2019
في دبي يومي األحد واإلثنين الموافق  10و  11فبراير  .2019وقد نظمت ديلويت هذا المؤتمر الضريبي في الشرق األوسط خالل
االثنتي عشرة سنة الماضية بهدف تحديث معلومات الممارسين والعمالء حول آخر مستجدات الضرائب العالمية واإلقليمية وحلول
الضرائب التكنولوجية .وسيغطي مؤتمر  2019في جدول أعماله احتياجات الشركات المختلفة في ظل تطور المشهد الضريبي في
المنطقة.
في هذا السياق ،علّق نعمان أحمد ،الشريك المسؤول عن االستشارات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط قائالً" :في هذا المؤتمر
الحصري الذي يستمر ليومين ،سيناقش خبراء الخدمات الضريبية من جميع أنحاء شبكة ديلويت العالمية التغيرات غير المسبوقة
التي تشهدها الساحة الضريبية الدولية واإلقليمية".
وستجمع جلسات المؤتمر أخصائيي ديلويت في مجال الضرائب ونخبة من كبار عمالء الشركة في هذا القطاع لمناقشة االتجاهات
والتحديثات الضريبية العالمية الحالية ،وضرائب تحويل األرباح في المملكة العربية السعودية ،ومستقبل الخدمات الضريبية في
العصر الرقمي ،باإلضافة إلى إدخال ضريبة القيمة المضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي وماهية المشهد في أعقاب التنفيذ.
كذلك ،أفاد اليكس لو ،الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية الدولية وصفقات الدمج واالستحواذ في ديلويت الشرق األوسط،
وعميد مؤتمر الشرق األوسط حول الضرائب للعام  ،2019قائالً" :لقد بذلنا جهدا ً كبيرا ً في تنظيم مؤتمر مختلف هذا العام تحت
عنوان "مستقبل القطاع الضريبي في عصر التكنولوجيا" سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة التي ستزود
ضيوفنا بنظرة جديدة حول القطاع الضريبي ،مع التركيز على ما ستؤول إليه الوظيفة الضريبية مستقبالً وماهية التقنيات المتاحة
للشركات لتسهيل الخدمات الضريبية في هذا السياق".
لمزيد من المعلومات حول المؤتمر ولتسجيل الحضور ،يرجى اتباع هذا الرابط
– إنتهى -
نبذة عن ديلويت
يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها
بشخصية قانونية خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضاء ،يرجى
مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية.
وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  ١٥٠دولة ،تقدم ديلويت كفاءات متميزة وخدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي
تعترض عملياتهم ،حيث يلتزم مهنيو ديلويت اّل 220,000بإحداث أثر إيجابي.

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية ،وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد
وجودها منذ سنة  1926في المنطقة.

وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل  26مكتبا ً في  15بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
عام  2010على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو" ) .(ITRكما حصلت على عدة جوائز خالل
السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية لعام  2016خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط ،وجائزة أفضل رب عمل في الشرق األوسط ،وجائزة التميز
في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ،وجائزة أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية.

