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 2018التنفیذیین في الحقل الضریبي خالل العام ار المدراء كبجدول أعمال تتصدر دیلویت: ضرائب تحویل االرباح 
 

لشركات على مواكبة یھدف الى مساعدة ا الذي 2018األوسط للعام دلیل قوانین الضرائب في الشرق  دیلویت أصدرت - 2018 ایار 30
 .المعدالت الضریبیة في منطقة الشرق األوسط وإرشادھا خالل التغییرات الھامة التي تطال األنظمة الضریبیة في المنطقة

 
وال تزال التغیرات التي تشھدھا التشریعات واإلصالحات الضریبیة في الشرق األوسط في تزاید مستمر، وھي تشمل نظام ضریبة القیمة 

. یشكل تطبیق ضریبة القیمة 2018ینایر  1واإلمارات العربیة المتحدة تطبیقھ في  الذي بدأت كل من المملكة العربیة السعودیة المضافة
المضافة، المطبقة على معامالت، تحدیًا حقیقیًا للشركات في المملكة العربیة السعودیة وفي اإلمارات العربیة المتحدة، وخاصة في إطار 

لى كافة عملیات ھذه الشركات. ومن المتوقع خالل الفترة القادمة أن تقدم الدول األعضاء األربع المتبقیة في مجلس التعاون تأثیرھا الكبیر ع
توفر، بفضل رزمة التي وفقا للمعاھدة،  2019الخلیجي بتفعیل خططھا وقوانینھا المحلیة بھدف تطبیق ضریبة القیمة المضافة بحلول العام 

لتي تتألف منھا، االرشاد الكافي لشركات دول مجلس التعاون الخلیجي للبدء بتنفیذ ضریبة القیمة المضافة حتى وإن كانت المبادئ األساسیة ا
 .قوانین ضریبة القیمة المضافة المحلیة في وقت كتابة ھذا التقریر لم تصدر بعد

 
قسم االستشارات  ي دیلویت الشرق األوسط قائالً: "یلتزمنعمان أحمد، الشریك المسؤول عن االستشارات الضریبیة فأفاد في ھذا اإلطار، 

وسائل التواصل مع فریق عمل الواضحة للشركات، باإلضافة إلى  بتوفیر خدمات االستشارات الضریبیة الضریبیة في دیلویت الشرق األوسط
ي المستمرة. لتحقیق ھذا الھدف، تقوم دیلویت دیلویت والعمل على تعزیز ثقتھم في ھذا المجال لتمكینھم من مواجھة تطورات المشھد الضریب

 وبإعداد المواد التعلیمیة حول الضرائب، باإلضافة إلى تقدیم منصات وأدوات مبتكرة مثل تطبیقات والندوات بصورة دوریة، بعقد المؤتمرات
 ". ضریبة القیمة المضافة في دول مجلس التعاون الخلیجي " و ”tax@hand“المحمولة على غرار  دیلویت

 
في خمسة عشر بنداً في إطار مكافحة تآكل القاعدة الضریبیة  (OECD) ومع صدور التوصیات النھائیة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

 Transfer pricing)، ازدادت أھمیة ضرائب تحویل األرباح (Base Erosion and Profit Shifting- BEPSونقل األرباح 
ً مع التوجھ الضریبیة  ةتآكل القاعد تصدت أجندةو وتحویل األرباح لدافعي الضرائب والسلطات الضریبیة في جمیع أنحاء العالم. وتماشیا

العالمي، التزمت العدید من البلدان في منطقة الشرق األوسط بإدخال توصیات مكافحة تآكل القاعدة الضریبیة ونقل األرباح في تشریعاتھا 
 .كثر على ضرائب تحویل األرباح في المنطقةالمحلیة، مما یسلط الضوء أكثر فأ

 
كذلك، أفاد الیكس لو، الشریك المسؤول عن الخدمات الضریبیة الدولیة وصفقات الدمج واالستحواذ في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: "یجب 

مات الضریبیة، حیث أننا الیوم في جدول أعمال جمیع المدراء التنفیذیین في قطاع الخد 2018في العام  أن یتصدر ضرائب تحویل األرباح
یة وقت یتحول فیھ المشھد الضریبي العالمي والمحلي بكل مكوناتھ إلى مستقبل مختلف جوھریًا یتفاقم بفعل التمحیص المتزاید للھیئات الضریب

 ووسائل اإلعالم، مما یشدد أكثر على تحركات قادة ومھنیي قطاع الخدمات الضریبیة. 
 

حصول على فھم أكبر للتحدیات التي تواجھھا الشركات في عملیاتھا ونعمل على توفیر المساعدة الالزمة لكسب الثقة ونحن نسعى الیوم لل
في ھذا المجال، وھي الطریقة التي سنجد بموجبھا ُسبالً أكثر كفاءة لتلبیة  عدم االستقراروتبني االبتكار، وبالتالي تخطي كافة التحدیات وحالة 

 ." دة في ھذه األیام، ومعالجة تحدیات الغد، وخلق الفرق الذي سیمیزنا في أسواق المنطقة والعالماالحتیاجات المتزای
 

 الرابطالتقریر بالكامل، یمكنكم الرجوع الى: على  لالطالع
 - انتھى -

 
 دیلویت عن نبذة
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 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة سوتوھمات توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة المیةع شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي جتمعاتالم في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة عةالتاب الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو 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

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم ساتالمؤس في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على لتحص كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في یینالقانون المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 

 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
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