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ي لالجديد  ديلويت تطبيق 
 
ي دول مجلس التعاون  اللغةلهاتف المحمول ثنائ

ر
ة ف يبة غير المباشر ”الضر

“ ي ر  يوفر  الخليج   إرشادات متخصصة للمهنيير

 
ي دول مجلس التعاون    – 2021، أغسطس 16

يبة القيمة المضافة تشهد تطورات ف  ال تزال منظومة ض 

؛ فقد أعلنت سلطنة ُعمان  ي  من مؤخرا" الخليج 
ً
يبة القيمة المضافة اعتبارا ي تطبيق ض 

أبريل   16عن البدء ف 

يبة خالل السنوات األربعة األ تطبققد ة ستالخليجية ال . وكانت أرب  ع من أصل الدول2021 وىل منذ  هذه الض 

 
ً
يبة القيمة المضافة تنفيذا ي بصورة أولية باستحداث ض  ي مجلس التعاون الخليج 

ام الدول األعضاء ف  الت  

ي وقعت عليها جميع الدول الخليجية. 
 لالتفاقية الموحدة بهذا الشأن الت 

 

يبة غتر ا استجابة منها لحاجة  ايدة لمزيد من المعلومات حول الض  ة، أطلقت  ألسواق الخليجية المت   المباشر

ي “ ) ي دول مجلس التعاون الخليج 
ة ف  يبة غتر المباشر  ”الض 

ً
 جديدا

ً
(، وهو  GCC Indirect Taxديلويت تطبيقا

ي دول مجلس  
يبة القيمة المضافة ف  عبارة عن نسخة متطورة عن تطبيق الهواتف المحمولة السابق ”دليل ض 

ي “ ي الالتعاون الخليج 
، توفر . باالضافة إىل وفرة المواد ف  ستخدم التطبيق  مل ةالجديدالنسخة  تطبيق الحاىلي

ة األساسية قاعدة بيانات حية  ائب غتر المباشر يبة غتر  وتحديثات مستمرة لمعلومات الض  ورية حول الض  الض 

يبة  ة، باإلضافة إىل تضمير  النسخة الجديدة بمجموعة من المواضيع المتنوعة ذات الصلة من بينها ض  المباشر

يبية. القيمة المض ة، والتكنولوجيا الض  يبة االستهالك غتر المباشر  افة، الجمارك والتجارة العالمية، ض 

 

ي  
ة ف  يبة غتر المباشر يك المسؤول عن خدمات الض  بمناسبة إطالق التطبيق الجديد، قال مارك جانكن، الشر

 
ً
 واحدا

ً
يبة القيمة المضافة ال يعكس سوى جانبا ق األوسط: ”إن فرض ض  من المشهد األوسع ديلويت الشر

 من 
ً
ي عشر الماضية، شهدنا مزيدا

؛ فعىل مدار الشهور االثت  ي ي دول مجلس التعاون الخليج 
ة ف  يبة غتر المباشر للض 

. فمن جهة أوىل، بادرت كل من المملكة العربية السعودية ودولة   ي ي الخليج  يت 
ي هذا المشهد الض 

التوسع ف 

يبة اال  ة عىل منتجات إضافية؛ وبدأت السعودية  اإلمارات العربية المتحدة إىل فرض ض  ستهالك غتر المباشر

ي  
ة ف  يبة االستهالك غتر المباشر يبة جديدة عىل المعامالت العقارية. كما صدرت الالئحة التنفيذية لض  بفرض ض 

 زيادة 
ً
يبة القيمة المضافة الحالية. ومن جهة ثانية، شهدنا أيضا ي كانت سباقة إىل فرض ض 

سلطنة ُعمان الت 

ي الدول الخليجية باإلضافة إىل م
يبية ف  ي تمارسها مختلف الهيئات الض 

ي أنشطة التدقيق والمراقبة الت 
لحوظة ف 

ائب.“  ي عدد المطبوعات والتوجيهات اإلرشادية حول مختلف المسائل المتعلقة بهذه الض 
 زيادة ف 

 

ي ا يت 
ي المشهد الض 

ي إىل نتيجة أساسية  وختم جانكن كالمه بالقول: ”إن مراقبة هذه االتجاهات ف 
ي تفض  لخليج 

يبية   ات الض   تجاه التغتر
ً
 استباقيا

ً
ي الدول الخليجية أن تتبت  منهجا

كات العاملة ف  ي عىل جميع الشر
وهي أنه ينبغ 

ي هذا المجال،  
ة. وف  يبة غتر المباشر وليس مجرد العمل بردات الفعل إزاءها إذا ما أرادت التعامل بفاعلية مع الض 

ات  يتعير  عىل هذه ال كات القيام بالعديد من اإلجراءات لضمان جاهزيتها للتكيف بسهولة مع مثل هذه التغتر شر

ي تساعد 
ة متسارعة. ومن بير  هذه اإلجراءات الت  يبة فيها زيادة بوتتر ي منطقة يشهد اإلطار الواسع لفرض الض 

ف 

ي هذا المجال البقاء عىل اطالع عىل أحدث التعليمات واإلرشادات
كات ف  الصادرة عن مختلف الجهات  تلك الشر

ي  
كات ف  اء المناسبير  الذين يستطيعون مساعدة هذه الشر ي منطقة الخليج، باإلضافة إىل اختيار الخت 

يبية ف  الض 

“. ي ي منطقة الخليج العرب 
يبية ف  ة الض   المرحلة التالية من المستر

 

“ يتمتر    ي ي دول مجلس التعاون الخليج 
ة ف  يبة غتر المباشر تجدر اإلشارة إىل أن تطبيق ديلويت الجديد ”الض 

بسهولة تحميله عىل أجهزة الهواتف المحمولة من أي مكان، وتمكير  المستخدم من استالم تنبيهات حية  

ي أ
ي تحدث ف 

ة الت  يبة غتر المباشر ي مجال الض 
ي دولة خليجية، وتوفره باللغتير   وفورية حول أحدث التطورات ف 

ي ديلويت،  
ة ف  يبة غتر المباشر اء الض  ية، باإلضافة إىل تمكير  المستخدم من التواصل مع خت  العربية واإلنجلتر 
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اء،   يبية، وآراء الخت  واستالم التنبيهات الفورية، واالطالع عىل أحدث التعليمات الصادرة عن الجهات الض 

نت. والفعاليات والندوات االفت    اضية عت  اإلنت 

 

 :  من الرابطير  التاليير 
ً
يل تطبيق ديلويت مجانا  يمكن تت  

Deloitte GCC Indirect Tax app – iOS devices 

Deloitte GCC Indirect Tax app – Android devices 

 
 - انتىه  -

  
 

 
 

© 2021 Deloitte & Touche (M.E.). All rights reserved. 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشتر إىل واحدة أو أكتر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرج  االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانوب 

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  ديلو   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر يت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقت  مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر

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

ستشارية 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  مكروقت 

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة ي. إم إ كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصتر

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكتر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتس ال ُيستخد و المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألختر
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر و  أوعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصتر تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

وب    ُيرج  مراجعة موقعنا االلكت 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتت  ديلويت شر

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بير  خمس شر شر
ي أكتر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مت  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي   ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ي ف  : وأثرهم اإليجاب  ي عىل العنوان التاىلي
وب   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرج  مراجعة موقعنا االلكت 

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرج  إرسال رسالة رد   ي الرسائل اإللكت 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلف 
 " ف 
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