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التكنولوجيا تتصدر جدول أعمال مديري الضرائب في الشرق الأوسط

 29أكتوبر  - 2018تواصل ديلويت االستثمار في الخدمات التكنولوجية الخاصة بالضرائب في الشرق األوسط ،وقد عينت لهذه
الغاية شريكا ً جديدا ومديرة في قطاع يشهد تحديات متزايدة مع إدخال ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي
بشكل خاص وفي ظل بيئة عالمية أكثر تعقيداً.
وقد استمرت ديلويت الشرق األوسط على مدى السنوات الماضية في االستثمار في تطوير المهارات المتعددة الجوانب واالساسية
لتحديد استراتيجية الضريبة وضريبة القيمة المضافة ،وفي مساعدة الشركات على اختيار التكنولوجيا المالئمة وتطبيقها بما يتوافق
مع متطلبات الهيئات الناظمة والقانونية.
تماشيا ً مع هذه االستراتيجية ،عيَّنَت ديلويت الشرق األوسط جيسون ريش شريكا ً مسؤوالً عن خدمات تكنولوجيا الضرائب في قطاع
االستشارات الضريبية لديها .وقد انتقل جيسون إلى دبي قادما ً من ديلويت كندا حيث كان يترأس قسم االبتكار الضريبي .تمرس
جيسون في مجال ضريبة القيمة المضافة ،وعمل لمدة  20عا ًما في ديلويت كندا حيث كان شريكا ً خالل السنوات السبع الماضية.
في هذا اإلطار ،أفاد نعمان أحمد ،الشريك المسؤول عن االستشارات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط قائالً" :يسرني أن أرحب
بجيسون في قطاع الخدمات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط الرائدة عالميا ً في مجال التكنولوجيا الضريبية ،ونحن نسعى
إلحداث نقلة جريئة في هذا المجال في منطقة الشرق األوسط وبقيادة جيسون".
كذلك ،انضمت هرياتي حمزة كمديرة رئيسة إلى ديلويت الشرق األوسط بعد انتقالها إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام،
وستسخر خبرتها في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور تكنولوجي .تتمتع هرياتي بخبرة
 17عا ًما وسجل حافل وعالمي في مجال االستشارات الضريبية واألعمال وخاصة في تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة والمتعددة
االختصاصات في مجال تخطيط موارد المؤسسات معززة بتعليقات العمالء.
وأضاف نعمان" :إن إنشاء وظيفة ضريبية عالية األداء أمر بالغ األهمية لنجاح التحول الضريبي .ويعتبر االستخدام الفاعل
للتكنولوجيا ،وإدارة البيانات والتحليالت جزءا ً أساسيا ً من هذا التحدي .كما يوفر فريق ديلويت المتخصص في تكنولوجيا الضرائب
ثروة معرفية في التكنولوجيا والخدمات الضريبية ،وفي التحليالت المتقدمة والروبوتات والذكاء االصطناعي ،مما يخلق منه ًجا
منظ ًما وقيمة مضافة".

 انتهى -نبذة عن ديلويت
يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها
بشخصية قانونية خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضاء ،يرجى
مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت
االقتصادية ،وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  500شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من

 150دولة ،حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض
عملياتهم .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ 245,000وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل
االجتماعي التالية Facebook :أو  LinkedInأو.Twitter
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادىء مبنية على النزاهة وااللتزام بالعمل سويا ً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعمالء واألسواق اينما وجدوا.
كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفيرالفرص المهنية المميزة ،ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم
التنمية المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية ،وقد تأسست في منطقة الشرق
األوسط ويمتد وجودها منذ سنة  1926في المنطقة .إن تواجد شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصية
القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفق القوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له .إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) ال
تستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع
العمالء الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط).
وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل  25مكتبا ً في  14بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق
األوسط) عام  2010على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو" ) .(ITRكما حصلت على عدة
جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية لعام  2016خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط ،وجائزة أفضل رب عمل في الشرق
األوسط ،وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ،وجائزة أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة اإلخبارية صحيحة في وقت صدورها.

للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية ،يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "إلغاء االشتراك" في خانة الموضوع.

