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 القیمة المضافة والرسوم الضریبیةبضریبة المستثمرین توعیة لتعریف حلقات وزارة المالیة اإلماراتیة تنظم سلسلة 
 مع اقتراب تطبیق ضریبة القیمة المضافة في دول مجلس التعاون الخلیجيخطوة أخرى 

 
 

التوعیة بھدف تعریف  حلقاتأطلقت وزارة المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة مؤخراً سلسلة من  - 2017 مارس 14
بضریبة القیمة المضافة والرسوم الضریبیة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخلیجي تطبیقھا مع بدایة المستشارین والشركات 

الحلقة خصصت وزارة المالیة وفرض ھذا النوع من الضرائب.  مشروع في الحالیةوإطالعھم على المرحلة  2018عام 
الحلقات لشركات عامة. یمكن االطالع على تفاصیل ھذه التالیة إلى االحلقات لمستشارین المالیین، بینما توجھت في لاألولى 

  .https://mof.gov.ae/ar/pages/workshops.aspxعبر زیارة الموقع اإللكتروني 
 
الضروریة لتمكین الشركات من مواصلة  تُعتبر ھذه الجلسات التوعویة خطوة بالغة األھمیة نظراً ألنھا توفر المعلوماتو

وفي ھذا تطبیق. مرحلة ال وضع الخطط الالزمة للتعامل مع ضریبة القیمة المضافة والرسوم الضریبیة ال سیما مع اقتراب
في دیلیوت الشرق األوسط جمیع رجال األعمال استشارات الضریبة غیر المباشرة  مدیرالسیاق، نصح بروس ھامیلتون، 

  والتسجیل فیھا.الحلقات ن زیارة الموقع اإللكتروني المذكور لیعرفوا إن كانت تتوفر لدیھم شروط حضور ھذه والمستثمری
 

ومن المحتمل أن یشكل تطبیق ضریبة القیمة المضافة تحدیاً كبیراً أمام الشركات في دول مجلس التعاون الخلیجي األمر الذي 
من خالل اتخاذ مجموعة من الخطوات المناسبة أولھا تحدید التأثیرات الناجمة یستدعي من مدراء ھذه الشركات االستعداد لھا 

التأثیرات. وفي ھذا المجال، ترى دیلویت أن تأثیر ضریبة بھذه وتعریف جمیع الموظفین  ، باألرقام،عن فرض ھذه الضریبة
سیؤثر المجال األول على و یة، ومالیة.القیمة المضافة على الشركات یتوزع على ثالثة مجاالت رئیسیة: استراتیجیة، وتشغیل

على  عموم الشركة؛ وسوف تتأثر العملیات الیومیة للشركات من جراء المجال الثاني؛ بینما سیظھر تأثیر المجال الثالث
 التكالیف اإلجمالیة والسیولة النقدیة. 

 
تتوقع دیلویت ” :دیلویت الشرق األوسط الشریك المسؤول عن االستشارات الضریبیة فيیقول نعمان أحمد، وفي ھذا المجال، 

أن یستغرق تطبیق ضریبة القیمة المضافة بصورة كاملة سنتین أو ثالثة على األقل لتصبح ساریة المفعول على نحو شامل 
وكامل. وخالل ھذه الفترة االنتقالیة، سترزخ الشركات التي لم تستعد جیداً لھذه الضریبة في الوقت المناسب تحت ضغط كبیر 

 “لالمتثال لمتطلبات ضریبة القیمة المضافة.
 
لدعم الشركات وتحضیرھا یعملون دیلویت في منطقة الخلیج العربي في االستشارات الضریبیة خبراء  أنّ  جدیر بالذكرال

للتغیرات الضریبیة القادمة بطریقة فعّالة. ولھذا الغرض، أعدت دیلویت منھجیة تھتم بكل االعتبارات المتعلقة بالشركات، 
تتضمن تصمیم نموذج تشغیلي ألقسام الضریبة المضافة، وتنفیذ الحلول وتحضیر الشركات لالمتثال لمتطلبات ھذه الضریبة 

 یرھا من العناصر المفیدة.باإلضافة إلى غ
 
  

 -النهاية  -

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

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

شارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلست
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

لعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة ل
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

م خدمات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدی ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 إلیھا. لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

قوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي ت
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "تعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس ال
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .را وویلزوالتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلت
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