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 سعودیةلمملكة العربیة االفي ضریبة حول الت السنوي یضریبة القیمة المضافة في مؤتمر دیلوتنفیذ العد التنازلي النھائي ل
 

ضریبة القیمة المضافة في المملكة العربیة السعودیة، تطبیق  إطالق عملیةتفصلنا عن أقل من ثالثة أسابیع  مع - 2017 دیسمبر 24
 300 دیلویت المختصین بالضرائب، باإلضافة الى شركاء وخبراءكبار المملكة حول الضریبة في لدیلویت  السنوي مؤتمرال إستقطب
 .لریاض وجدةالخبر واكل من في  2017دیسمبر  13إلى  11من كبرى الشركات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة من  مشارك

 
على والعمالء ختصین المطالع إلالمؤتمر الضریبي السنوي للشرق األوسط على مدى العقد الماضي دیلویت قد نظمت وكانت 

ي ف الماضي مارسخالل شھر المذكور  المؤتمرعقدت كانت دیلویت قد والضریبیة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة. واألدوات مستجدات ال
 .دبي

 
على المؤتمر ركز ،  2018ینایر من في األول  في المملكة العربیة السعودیة ضریبة القیمة المضافة تطبیق عملیة قتراب تاریخ امع و

الشركات على فة ضریبة القیمة المضاحول جلسات الھا تة التي تناولیالرئیسالمسائل  وتركزت البالد. فيالضریبة غیر المباشرة  تنفیذ عملیة
ركات التي أھم مسألة للشالتحضیرات النھائیة، وتحدید  اعداد بشأن شملت توصیات ، حیثینایر من وللأل اتستكمال التحضیرتجھد الالتي 

ضع وو ،اآلخرینالح ضریبة القیمة المضافة، والتواصل مع سلسلة اإلمداد وأصحاب المصإقرارت لالکامل بعد، وإعداد أول بتستعد لم 
 .وحلولھاقة" "المعلمسائل قائمة مرجعیة لل

 
حركة األیدي ، ومستقبل  (BEPS)تآكل القاعدة الضریبیة ونقل األرباحما بعد عالم ھم حول التسعیر التحویلي في اكما تبادل الخبراء رؤ

 .والمشھد الضریبي المتغیر وتأثیره على الشركات المحلیة واإلقلیمیةالعاملة العالمیة 
 

ي أغلب فوھو یشكل  ،دیوحالثابت الالتغییر ھو في دیلویت الشرق األوسط: " عن الخدمات الضریبیة مسؤول الشریك ال وقال نعمان أحمد،
 ً في و. واجھھسنعلى النتیجة النھائیة لما  تؤثرعوامل رئیسة ھي فبنیھ، مدى استعدادنا لتو ھمعالطریقة التي نتعامل بھا أما ، األحیان تحدیا

ك، تحتاج لذل حالة عدم االستقرار التي نشھدھا.في ظل واالستمرار قیادة العلى  ینكون قادرنالبیئة الضریبیة العالمیة الیوم، من المھم أن 
بیة ات الضریواألكادیمی السنویةبالضبط ما تھدف مؤتمراتنا اإلقلیمیة وھذا ، بعملیاتھا وفریق عملھا صل والثقةواتلالشركات إلى الوضوح وا

  ".شركاتلل هإلى توفیر التي ننظمھا
 

ملكة المدلیل ممارسة األعمال في ضافي للشركات في المملكة، أطلقت دیلویت الشرق األوسط "اإلدعم ال وفیروخالل المؤتمر، وبھدف ت
یة السعودیة ستثمار في المملكة العرباللالتي تسعى تي على الشركات الت الرئیسة ال". ویسلط التقریر الضوء على المجاالعربیة السعودیة

 .مدالاحلول عالجیة أو طویلة  بما یشملالضریبیة،  امراجعة مخاطرھلالى الشركات التي تتطلع ضافة إل، بااألولى التركیز علیھاللمرة 
 

 VAT in the GCC“دیلویت تطبیق  ھذا الرابط أو من خالل عبر المملكة العربیة السعودیة فيألعمال اممارسة دلیل یمكن تحمیل 
.guide” mobile app 
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 -النھایة-

 
 نبذة عن دیلویت

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

 www.deloitte.com/aboutالمحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

عة والخاص في مجموعة واستقدّم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام 
دولة، تضع دیلویت في خدمة عمالئھا مجموعة  150 أكثر من من المجاالت اإلقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في

موظفاً مھنیاً  220,000من كفاءات ذات المستوى العالمي وخبرة محلیة عمیقة لتساعدھم على النجاح أینما عملوا. وتضم مؤسسات دیلویت أكثر من 
 ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 

 
 

 نبذة عن دیلویت أند توش (الشرق األوسط):
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق األوسط 

وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و  في المنطقة. 1926العامویمتد وجودھا بشكل مستمر منذ 
وقد حازت دیلویت أند توش  بلداً. 15مكتباً في  26شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  3300اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم أكثر من 

على المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال  2010 منذ العام(الشرق األوسط) 
أفضل صاحب عمل في الشرق األوسط، وأفضل شركة  لالعدید من الجوائز في السنوات القلیلة الماضیة والتي تشم) كما نالت ITRتاكس ریفیو" (

لة فیما یتعلق ، وأفضل منظمة متكامالتمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز جائزةوأستشاریة، 
  المسؤولیة االجتماعیة للشركات.ب
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