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الضریبي دیلویت مؤتمر   من أبرز محاور الخلیجي التعاون مجلس دول في المضافة القیمة على الضریبةتأثیرات 
 لشرق األوسط لالعاشر السنوي 

 
 

رؤساء ال الطالعالسنوي  يبیمؤتمر الضرللسنة العاشرة على التوالي ال الشرق األوسط أطلقت دیلویت - 2017 مارس 23
 2017المؤتمر ھذا العام  قدعُ . وقد ةلضریبیعلى آخر المستجدات ا ئھا في منطقة الشرق األوسطوعمالھنیین مالتنفیذیین وال

في بیئة متقلبة باستمرار  یبيالمشھد الضرمواكبة على  ولینؤالمس مساعدة حول كیفیة  آذار وتمحور 23و 22 بتاریخفي دبي 
في المجال ھنیین كبار المبین الرؤساء التنفیذیین وللتفاعل فرصة  حدوثھ. وكان المؤتمر حین التغیر رسم مسار علىو

 .مختلف أنحاء الشرق األوسط والعالم نظرائھم في ھذا القطاع منویبي الضر
 
 المسؤول عن الخدمات دان النج، المدیر العام العالمي السید  ن فیھمدیلویت بمفي  المسؤولینعدد من كبار قد حضر المؤتمر و

الذي بلغ عددھم نحو  ینضرالحمع ا الذین تشاركوا خبراتھم، العالمیة دیلویت توش توھماتسو المحدودة شبكة فيیبیة الضر
 .ئھاعمالء دیلویت وشركاشخص من  مائتي

 
المنطقة نشاطات المؤسسات في تأثیرھا على مدى المحلیة والدولیة و المستجدات في األسواقتضمنت موضوعات النقاش و

دول في  القیمة المضافةى عل ضریبةالتي تشھدھا ال كما تطرق المؤتمر إلى عملیة اإلصالحوما بعده.  2017 العام خالل
لوائح الزكاة  وعلىعمان، في سلطنة على قانون ضریبة الدخل جریت مجلس التعاون الخلیجي، والتعدیالت األخیرة التي أ

ن وھو عبارة ع -وتسعیر األرباح األرباح، ونقل الضریبیة القاعدة تآكل ومكافحةالجدیدة في المملكة العربیة السعودیة، 
 ،الدولیةالتجارة كما ، عیر تتعّلق بكافة الصفقات التي تجري بین الشركات ذات األعمال المترابطةترتیبات في التس

سلسلة  الضریبي ھاؤتمردیلویت في مستضافت وللمرة األولى ھذه السنة، إ في األسواق. ذات التغییرات الجذریة والتكنولوجیا
تشمل إدارة  للعمالء خارجیةخدمات وعلى المؤسسات الضریبي وتأثیرھا  العالمیة العاملة األیدي حركة حول دوراتالمن 

 .العقود وموظفي ،واالمتثال الضریبي للموظفین االجانب الرواتب
 
 یستطیع استقراءال أحد قائالً:"  الشرق األوسطفي دیلویت  خدمات الضریبیةالالمسؤول عن ، الشریك نعمان أحمدوضح أو

مفاھیم ال ةنماذج األعمال الجدیدوستتحدى الیوم.  بأن الغد سیختلف إلى حد كبیر عن تماماً، إال أنھ لمن المؤكد المستقبل
تحلیالت بصیرة اإلنسان الالروبوتات ووتكمل  ،إدارة المخاطر عدیالت الھیئات الناظمة أساستتزعزع ، والضریبیة التقلیدیة

یحدث في آن معاً من  ماكل " یشكل استیعاب وأضاف:  .ثمین"الوقت ال األتمتةفي حین تحرر  متزاید،على نحو  وتحفزھا
ً تغییرات في القطاع الضریبي   ".أمام المسؤولین عن الخدمات الضریبیة في یومنا ھذا تحدیا

 
في خضم نحن الیوم ” ، فقال:دیلویت الشرق األوسطفي لدولیة یبیة  اخدمات الضرالمسؤول عن ال شریكال، لو ألیكسأما 

ً المیضریبة عالنظر بوضع الإعادة  في  خلقویالقدیم المشھد الضریبي العالمي  مكوناتكل الذي تتغیر فیھ ، وھو الوقت ا
كلھا  ات المتبعة، والتغیرات التنظیمیة الداخلیة الدقیقة والفاعلة.تقنیالوتطور  ،زیادة الشفافیةمغایراً بالكامل مع  الً مستقبالمقابل 

 الشركات سعيتغیرات جذریة تسلط الضوء أكثر فأكثر على المسؤولین المھنیین في ھذا القطاع." واختتم قائالً: " خالل 
في ھذه المرحلة  ئناالشرق األوسط ندعم عمالننا في دیلویت إللتكیف مع كل ھذه التغییرات المعقدة والطلبات المتزایدة، 

استخدام ب، ككل من خالل التركیز على العملیةي فاعل نموذج تشغیلوقیادة  رصین بناء أساسم على ھالدقیقة لمساعدت
 ة الالزمة في ھذا اإلطار".كمووالح ،، والمواردالمناسبة التكنولوجیا
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 نبذة عن دیلویت

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

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

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

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

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج یجمعما 
نیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھ عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

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

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

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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