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 یمة المضافة في دول الخلیج العربيتفاعلیاً ومجانیاً عن ضریبة الق  Appدیلویت تطرح تطبیقاً 

          
في دول مجلس التعاون الخلیجي الست بعد توقیع  2018مع اقتراب تطبیق ضریبة القیمة المضافة في بدایة العام  – 2017مایو  28

عاملة في المنطقة أن تتفكر ممثلي ھذه الدول بصورة رسمیة على اتفاقیة ھذا النظام الضریبي الجدید، أصبح لزاماً على جمیع الشركات ال
  بالتفصیل باآلثار المحتملة لتطبیق ھذه الضریبة على أعمالھا. 

 
وفي سعیھا لمساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخلیجي على فھم مثل ھذه اآلثار المحتملة لضریبة القیمة المضافة ومتابعة 

لشرق األوسط تطبیقاً تفاعلیاً عن ضریبة القیمة المضافة یمكن تنزیلھ مجاناً على جمیع عملیاتھا التشغیلیة تحت تأثیرھا، صممت دیلویت ا
ویفید ھذا التطبیق كال من الشركات واألفراد على حد سواء في إعطائھم  و آندروید. iOSالھواتف واألجھزة المحمولة التي تعمل بنظام 

 كن لھا أن تؤثر على أعمالھم.فكرة مفصلة عن آلیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة وكیف یم
 

ولتحقیق الغایة المرجوة من ھذا التطبیق الجدید، حرصت دیلویت على تقسیمھ إلى عدة أقسام من السھل تصفحھا والتنقل بینھا واالستفادة 
ونیة، وفكرة عن تأثیر تعلیمات وإرشادات رسمیة، ومقاطع فیدیو، ومواد تعلیمیة إلكتر منھا. ویحتوي ھذا التطبیق على مواد تعلیمیة مثل

ھذه الضریبة على األعمال ورسوم بیانیة معلوماتیة، باإلضافة إلى االتفاقیات والقوانین المحلیة ذات الصلة بالضریبة الجدیدة. كما 
ة على یتضمن تطبیق دیلویت اختبارات قصیرة تتراوح بین المستوى األساسي والمتقدم حیث یستطیع المستخدمون  اختیار أحدھا واإلجاب

األسئلة مستفیدین من میزة محاوالت اإلجابة غیر المحدودة المرفقة بكل اختبار وذلك لقیاس مدى إلمامھم بجمیع جوانب ضریبة القیمة 
المضافة. عالوة على ذلك، یحتوي تطبیق دیلویت على آلة حاسبة خاصة بضریبة القیمة المضافة لمساعدة المستخدمین على حساب 

 عند تطبیقھا وإعطائھم فكرة عن العالقة التفاعلیة بین ضریبة القیمة المضافة والضریبة الجمركیة. %5لبالغة النسبة الضریبیة ا
 

شریك المسؤول عن الضریبة غیر المباشرة في دیلویت الشرق األوسط: الوبمناسبة إطالق ھذا التطبیق المحمول، قال جاستن وایتھاوس، 
ساعد الشركات واألفراد على فھم ضریبة القیمة المضافة بصورة سریعة ویدفعھم للتواصل مع ال شك أن تطبیق دیلویت الجدید سوف ی”

خبراء ضریبة القیمة المضافة والضرائب الجمركیة العاملین في دیلویت حیث یحتوي ھذا التطبیق على قاعدة معرفیة حیّة تزّود 
یمة المضافة في أي مكان یتواجدون فیھ من خالل أجھزتھم المختصین بنافذة لالطالع على المعلومات األساسیة حول ضریبة الق

المحمولة، كما یستطیعون الحصول على إشعارات فوریة وحیّة عن كل المستجدات حول ضریبة القیمة المضافة فور حصولھا في أي 
 “مكان من دول مجلس التعاون الخلیجي.

 
 یمكن تنزیل تطبیق دیلویت من الروابط التالیة:

Deloitte VAT in the GCC guide App – iOS devices 

Deloitte VAT in the GCC guide App – Android devices 

  

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

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


 
 

یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
ل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصی

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

اریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلد
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذل
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

نیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھ ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 
 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):بذة عن ن

دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 
 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة  وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "یجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخل
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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