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 “حيوية األعمال التجارية في زمن كورونا”بعنوان 

 ديلويت تُصدر دليل مزاولة األعمال التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

، تميزت دولة اإلمارات “19-كوفيد”منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد  – 2021فبراير  22

إجراءات سريعة من شأنها تيسير مزاولة األعمال في الدولة في األجل القصير، العربية المتحدة باتخاذ 

 باإلضافة إلى إطالق العديد من المبادرات االستراتيجية والناجحة في األجل الطويل.

لتقديم اإلقرارات الزمني ، على سبيل المثال ال الحصر، تمديد الموعد سريعةالاشتملت تلك اإلجراءات 

من أجل قواعد المادة االقتصادية،  19-الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وإجراءات كوفيد

وإعادة الرسوم الجمركية، وتأجيل دفعات إيجارات المكاتب والمقرات، وإلغاء الغرامات، باإلضافة إلى 

في بعض األماكن ومنها  املة في اإلعفاءات من رسوم الترخيص ورسوم التسجيل لجميع المنشآت الع

 المناطق الحرة.
 

دليل مزاولة ”، أصدرت ديلويت مؤخراً المساعدة للشركات واالسواقوعلى خلفية هذه اإلجراءات 

، وهو دليل ضريبي واستثماري يهدف إلى تزويد المستثمرين بمعلومات “األعمال التجارية في اإلمارات

 االستثماري في مختلف مدن دولة اإلمارات العربية المتحدة.  عملية حول الظروف التشغيلية والمناخ
 

ت الدمج واالستحواذ اوبمناسبة إصدار هذا الدليل، قال جان رودريك فان آبي، المدير في قسم ضريبة عملي

لقد كانت دولة اإلمارات من الدول السبّاقة خالل األشهر االثني عشر ”في ديلويت الشرق األوسط: 

اتخاذ مجموعة من التدابير الفاعلة والسريعة التي جعلتها تصمد بطريقة ال تُضاهى في الماضية في 

، وعززت موقعها كمحطة رائدة في العالم للمستثمرين والشركات واألفراد 19-مواجهة جائحة كوفيد

ن على حد سواء. فباإلضافة إلى االستجابة واإلجراءات الطبية المهمة التي اتخذتها لحماية المواطني

والمقيمين فيها، طرحت دولة اإلمارات مجموعة من المحفزات المالية. وقد شكلت هذه االستجابة الرشيقة 

واإلجراءات بكل أنواعها األساس لزيادة معدالت االستثمار األجنبي المباشر واستقطاب المواهب من كل 

 “أرجاء العالم.

  
واستكماالً لتلك اإلجراءات الرامية لتعزيز المناخ االستثماري فيها، بادرت دولة اإلمارات في أواخر 

إلى تعديل قانون الشركات التجارية حيث سمحت بموجب هذا التعديل لألجانب بملكية  2020العام 

رت مع بعض االستثناءات التي سيتم تأكيدها في وقت الحق. كما أصد% 100الشركات بنسبة 

متطلبات ميسرة لحصول األجانب على اإلقامة وتأشيرات الدخول، باإلضافة إلى إعالنها مؤخراً عن 

 منح الجنسية اإلماراتية لألجانب الذين يستوفون بعض الشروط المحددة.

والمسؤول عن في قسم االستشارات الضريبية  تعقيباً على هذه اإلجراءات، أفاد هادي عالوي، الشريك 

تُعدّ دولة اإلمارات العربية المتحدة مركزاً ”الهجرة في ديلويت الشرق األوسط: مل عبر الحدود العخدمات 

تجارياً إقليمياً، كما أنها وجهة محورية في الشرق األوسط يقصدها المستثمرون من كل أنحاء العالم. لقد 

التحتية، باإلضافة إلى وفرت الدولة مجموعة من العوامل مثل البيئة المنفتحة، واالستقرار، والبنى 

التي أسهمت جميعها في استقطاب آالف المستثمرين من مختلف  للشركات واالجانب إجراءات العمل 

دول العالم إلى دولة اإلمارات خالل السنوات الماضية. كما تشرف السلطات المختصة في الدولة على 

تمكين الشركات من الحصول على  اإلصالحات الحالية للتأكد من صياغة إطار تشريعي فاعل من شأنه

المواهب والقوى العاملة التي تحتاجها من أجل ممارسة عملياتها التشغيلية في اإلمارات وفي دول 

 “المنطقة.
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من جانب آخر، أطلقت دبي برنامجاً للعمل االفتراضي أو العمل عن بُعد للسماح للمهنيين ورواد المشاريع 

ن بُعد من دبي لغاية سنة واحدة مع السماح لهم بإحضار أفراد وأصحاب الشركات األجانب بالعمل ع

أسرهم واالستفادة من جميع الخدمات المتاحة في مختلف إمارات الدولة مثل اإلقامة والمرافق العامة 

 وتعليم األطفال في المدارس.

 

 .هنالالطالع على كامل التقرير، يُرجى النقر 

 
 – إنتهى -

 

 

© 2021 Deloitte & Touche (M.E.). All rights reserved. 

كة بريطانية خاصة  ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات  ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر 

ي تقديم الخدمات المهنية ال هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي  26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  . شر ي منطقة د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر كات الحائزة عىل ترخيصس من مكر  وقيى ي البلد  خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د  التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقإم إي.  كات والكيانات مسؤولة  مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان د كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي الُيستخد شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها مجموعة عالمي كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  . ة من شر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، الخاصير  به بشكل مستقل مع العمالءكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش  ال  وتكون هذه الشر
:  . أي خدمات للعمالء أو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون   ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،  ٥٠٠الض  شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي  ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٠٠٠٣٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   . www.deloitte.com وأثرهم اليجانى
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