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 ية المتحدةاإلمارات العرب -الشرق األوسط ضريبية في ديلويتخدمات الال لقطاع ITR  تصنيف
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اإلمارات العربية  -في ديلويت الشرق األوسط  الممارسات الضريبية( اليوم قطاع ITRالدولية )

تصنيف ومن بينها تقديراً ألبرز منجزاتها  التصنيفات الرفيعة المستوىالمتحدة بعدد من 

  .المستوى األول للضرائب

 الشرق األوسط وقد أعرب نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية في ديلويت

سعداء جداً بهذا التكريم الذي يُعّد شهادة رفيعة تؤكد من  إننا” عن سعادته بهذا التصنيف قائالً:

جديد على قدراتنا في المجال الضريبي وكذلك التزامنا نحو عمالئنا في الشرق األوسط. ويكتسب 

وان الثابت الوحيد في بيئة هذا التكريم أهمية خاصة ألنه يأتي في وقت ظلت التقلبات فيه هي العن

الضرائب في منطقة الشرق األوسط، مما يثبت قدرتنا على التفوق واإلمساك بزمام القيادة وسط 

 “بأكملها. أجواء عدم اليقين التي تلف المنطقة 

 

ف تصني 128القانونية في ديلويت على في دليل هذه السنة، حصل قطاع الخدمات الضريبية و

من المرتبة األولى. كما حصلت ديلويت على المراتب التالية في تأكيد مستمر على باقة الخدمات 

 الواسعة التي تقدمها وفق معايير الجودة العالية:

 

منطقة جغرافية في  43منطقة جغرافية والمرتبة الثانية في  77المرتبة األولى في  -

 مجال الضرائب العالمية

 العالمية المعامالتجغرافية في مجال تسعير منطقة  51المرتبة األولى فيق  -

 

ً نظراً  وتثبت هذه المراتب المتقدمة تركيز ديلويت على تقديم الخدمات التي تُحدث تأثيراً مهما

لتميزها بالقيمة العالية، والتوجه الرقمي، والتكامل على صعيد العالم. والجدير بالذكر أن تصنيف 

على تعليقات العمالء الفردية وعلى أبحاث فريق التحرير حول ( يستند ITRالضرائب الدولية )

العاملة صورة شاملة عن سوق االستشارات الضريبية للشركات األسواق الفردية والتي توفر 

 .القضائية حول العالملمناطق في العديد من ا

 

الضرائب الدولية، عن  –كذلك، أعربت ليزا سكوت، المسؤولة عن مجلة ديلويت غلوبال 

العالمي لعام  المعامالتتسعير لترتيب األول عن دليل الضريبة والعميق لفوز ديلويت باسرورها 

جاء هذا الترتيب األول ثمرة للمالحظات والتقييمات اإليجابية التي قدمها  لقد” :، وقالت2021

ؤية عمالؤنا عن مجموعة الخدمات المتنوعة التي نقدمها في األسواق العالمية باالستناد إلى ر

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 

نا على تفهم شديد الحتياجات عمالئنا وخبرة رائدة في األسواق العالمية من أجل مساعدة عمالئ

اليوم. التي تواجههم  المعامالتتسعير التي تطرحها الخدمات الضريبية والتغلب على التحديات 

“ 
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، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش  ي
ي هذا البيان الصحف 

كة بريطانية خاصة ف  توهماتسو المحدودة، وهي شر
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف 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 ذات   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش مس ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى ؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر 

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

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 ترخيصمكر  وقيى  للقوانير  وا س من خالل الشر

ً
ي البلد لتقديم الخدمات وفقا

لمراسيم المرعية الجراء ف 
كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د  التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر

كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة وتكون هذه ا مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر لشر
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  كات المرخص لها بشخصية قانونية أل اتتمتع  . مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر خير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  ها.  وتكون هذه الشر تقدم ديلويت توش  ال  أو تقصير
:  . 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  تعتيى ديلويت 
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات إستشارات الدارية والمالية، وخدمات شر

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

ي  ١٥٠كات األعضاء المرخص لها ف  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

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

 .للصحافةإرسالها الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت  المعلومات
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