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 مجلس دول الى المضافة القیمة ضریبة إدخال لمناقشة دبي في دیلویتیقوم بزیارة مكاتب  لندن عمدة
 الخلیجي التعاون

 
القنصل وب ألدرمان تشارلز بومانالسید عمدة لندن زیارة دیلویت الشرق األوسط ب المسؤولون فيالشركاء رحب  - 2017 دیسمبر 13

 . 2017دیسمبر  13 بتاریخ دبيتب دیلویت في امكبول فوكس في السید  العام البریطاني في دبي واإلمارات الشمالیة

وتأثیر ذلك على الشركات مجلس التعاون الخلیجي  الى دولإدخال ضریبة القیمة المضافة الحضور مسألة  ناقشفي سیاق ھذا اللقاء، 
جھود الدیلویت  فریق عمل عرضقد على قطاع الخدمات المالیة. ووتأثیر ضریبة القیمة المضافة  كما في منطقة الخلیج،البریطانیة 

تقدیم المشورة عملھم في الشرق األوسط والذي یشھده اإلصالح الضریبي عملیة دعم بھدف الضرائب غیر المباشرة طاع قفي رة ستثمالم
في قطاع الخدمات  یة البارزةبریطانمن الشركات العمالء دیلویت الى النقاش . وانضم للتعامل مع المتطلبات الضریبیة الجدیدة للشركات 

لتنفیذ ضریبة القیمة المضافة واجھونھا یالتحدیات التي والشرق األوسط  اتاقتصادنمو  في المتاحة للشركات الفرصلمناقشة  المالیة
 .2018لعام خالل ا

جمیع الشركات الخاضعة لتنفیذ تمر وقال مارك جانكین، الشریك المسؤول عن الضرائب غیر المباشرة في دیلویت الشرق األوسط: "
تشكل ضریبة القیمة المضافة قد ، حیث بفترة تغییر ،قطاع الخدمات المالیةوخاصةً شركات  ،شرق األوسطضریبة القیمة المضافة في ال

الضرائب غیر المباشرة في الشرق األوسط عدداً كبیراً من مسؤول عن ویضم فریقنا ال .الشركات والخدمات التي تقدمھاتكلفة حقیقیة على 
الناتجة وكیفیة التصدي للتحدیات تقدیم المشورة یتمتعون بالخبرات الالزمة لودول أخرى  والشرق األوسطالخبراء من المملكة المتحدة 

ننا نعتبر أن تنفیذ ضریبة القیمة إال أأولویاتھ الخاصة، قطاع كل وبالرغم من أن ل مختلف القطاعات.في عن تنفیذ ضریبة القیمة المضافة 
من الضرورة كان  ،لذلك .على اختالفھا العملیات التجاریة ة فاعلة في كافةإدخال ھذه الضریبة بطریقالمضافة الناجح سیؤدي إلى 

  ".في ھذا االطار واجھھا عمالؤنایاستعراض بعض األمثلة الحقیقیة لآلثار التنظیمیة والتشغیلیة والمالیة التي 

الخدمات المالیة والمھنیة في المملكة سفیر دولي لقطاع  ألدیرمان تشارلز بومانیعدّ القائم منذ قرون،  عمدة لندن من خالل منصب
انعي وقادة األعمال وص اتویلتقي بممثلي الحكومكما األسواق الدولیة  فيلتجاریة ا وفودال . وفي إطار دوره ھذا یشرف علىالمتحدة

 السیاسات من جمیع أنحاء العالم.

من الواضح أن جمیع  .تب دیلویت الشرق األوسط في دبيامن دواعي سروري زیارة مكإنھ لفي أعقاب اللقاء قائالً: "وقد علّق العمدة 
في إطار تطبیق الخدمات المالیة والمھنیة، تواجھ تحدي اإلصالحات الوشیكة  شركات وبشكل خاصالشركات في الشرق األوسط، 

ھذا خطوة،  شركات خطوةوجیھ التفي تقدیم المشورة ودیلویت كلشركات الرائدة الذي تلعبھ ا الدور الھام ھنا یبرز ضریبة القیمة المضافة.
 ".قد أثار إعجابنا عرض دیلویت الیوم الستراتیجیتھا مع عمالئھا في مواجھة ھذه المسألةو

نرحب  نیابة عن شركة دیلویت الشرق األوسط،بال" :قائالً یرفیھ باالنتین، رئیس مجلس إدارة شركة دیلویت الشرق األوسط كذلك، أفاد ھ
لتعاون في قدماً لمزید من ادبي، ونتطلع  فيتب دیلویت امكفي ل العام البریطاني في دبي واإلمارات الشمالیة القنصبمدة مدینة لندن وبع

 "المستقبل.

 
 -النھایة  -

 
 دیلویت عن نبذة

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللة "دیلویت" اسم یُستخدَم
 .للعمالء خدمات أي العالمیة بدیلویت إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم ال .بھا خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھي .االقتصادیة المجاالت من واسعة

 من وذلك ءللعمال الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء الشركات من
 مختلف في اإلیجابي وأثرھم 245,000 ال دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصول .عملیاتھم تعترض التي التحدیات لمواجھة فاعلة حلول خالل

 Facebook، LinkedIn، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا مراجعة یُرجى القطاعات،

 للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع سویا بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما
 دیلویت عمل فریق ویؤمن .الممیزة نیةالمھ الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا أینما واألسواق

 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في المستدامة لدعم التنمیة الثقة وبناء للشركة االجتماعیة بالمسؤولیة

 

 ) األوسط الشرق (توش أند دیلویت عن نبذة

 وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة لشركاتا من واحدة وھي "المحدودة توھماتسو توش دیلویت" في عضو ھي) األوسط الشرق (توش أند دیلویت
 من مكرس األوسط الشرق منطقة في) األوسط الشرق (توش أند دیلویت شركة تواجد إن .المنطقة في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة في تأسست

 الشركات ان .لھ التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم القوانین وفق بالخدمات للقیام لھا المرخصو المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة الشركات خالل
 خاصة شركة كل أن كما ،) األوسط الشرق (توش أند دیلویت شركة أو\و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال) األوسط الشرق (توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة

 عن ولیس تقصیرھا، أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد) األوسط الشرق (توش أند دیلویت لشركة تابعة أو
 .) األوسط الشرق (توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى الشركات تقصیر أو أفعال

 المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي ةالرائد المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عام) األوسط الشرق (توش أند دیلویت حازت وقد .بلداً  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك 3,300 قرابة وتضم

 السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما .") ITR (ریفیو تاكس انترناشونال" مجلة تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس منطقة دول في الضریبیة لالستشارات
 الشرق في عمل رب أفضل“ األوسط، وجائزة الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦لعام استشاریة شركة أفضل جائزة بینھا من األخیرة
 مجال في متكاملة شركة أفضل" وجائزة وویلز، إنكلترا في القانونیین ھیئة المحاسبین من "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز جائزة"و ،"األوسط

 .المشرق في للشركات االجتماعیة المسؤولیة شركة قبل من "االجتماعیة المسؤولیة

 

 صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة رةالنش ھذه في الواردة المعلومات إنّ 


