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تصنيف  ITRلقطاع الخدمات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط -اإلمارات العربية المتحدة
كرمت الضرائب
 27ديسمبر  – 2020في دليل  2021لكبار مستشاري الضرائب في العالمّ ،
الدولية ( )ITRاليوم قطاع الممارسات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط  -اإلمارات العربية
المتحدة بعدد من التصنيفات الرفيعة المستوى تقديرا ً ألبرز منجزاتها ومن بينها تصنيف
المستوى األول للضرائب.
وقد أعرب نعمان أحمد ،الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط
عن سعادته بهذا التصنيف قائالً ”:إننا سعداء جدا ً بهذا التكريم الذي يُع ّد شهادة رفيعة تؤكد من
جديد على قدراتنا في المجال الضريبي وكذلك التزامنا نحو عمالئنا في الشرق األوسط .ويكتسب
هذا التكريم أهمية خاصة ألنه يأتي في وقت ظلت التقلبات فيه هي العنوان الثابت الوحيد في بيئة
الضرائب في منطقة الشرق األوسط ،مما يثبت قدرتنا على التفوق واإلمساك بزمام القيادة وسط
أجواء عدم اليقين التي تلف المنطقة بأكملها“ .
في دليل هذه السنة ،حصل قطاع الخدمات الضريبية والقانونية في ديلويت على  128تصنيف
من المرتبة األولى .كما حصلت ديلويت على المراتب التالية في تأكيد مستمر على باقة الخدمات
الواسعة التي تقدمها وفق معايير الجودة العالية:
-

المرتبة األولى في  77منطقة جغرافية والمرتبة الثانية في  43منطقة جغرافية في
مجال الضرائب العالمية
المرتبة األولى فيق  51منطقة جغرافية في مجال تسعير المعامالت العالمية

وتثبت هذه المراتب المتقدمة تركيز ديلويت على تقديم الخدمات التي تُحدث تأثيراً مهما ً نظرا ً
لتميزها بالقيمة العالية ،والتوجه الرقمي ،والتكامل على صعيد العالم .والجدير بالذكر أن تصنيف
الضرائب الدولية ( )ITRيستند على تعليقات العمالء الفردية وعلى أبحاث فريق التحرير حول
األسواق الفردية والتي توفر صورة شاملة عن سوق االستشارات الضريبية للشركات العاملة
في العديد من المناطق القضائية حول العالم.
كذلك ،أعربت ليزا سكوت ،المسؤولة عن مجلة ديلويت غلوبال – الضرائب الدولية ،عن
سرورها العميق لفوز ديلويت بالترتيب األول عن دليل الضريبة وتسعير المعامالت العالمي لعام
 ،2021وقالت ”:لقد جاء هذا الترتيب األول ثمرة للمالحظات والتقييمات اإليجابية التي قدمها
عمالؤنا عن مجموعة الخدمات المتنوعة التي نقدمها في األسواق العالمية باالستناد إلى رؤية
عميقة ووضوح شديد وثقة كبيرة بجودة خدماتنا .كما تدل هذه المراتب األولى على المهارات
العالية التي يتمتع بها المهنيون في ديلويت وقدرتهم على تقديم خدمات مهنية مترابطة عالمية مع
تفهم شديد الحتياجات عمالئنا وخبرة رائدة في األسواق العالمية من أجل مساعدة عمالئنا على
التغلب على التحديات التي تطرحها الخدمات الضريبية وتسعير المعامالت التي تواجههم اليوم.
“

 -انتهى -
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