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  ؟كيف نستعد لها –جي ديلويت: ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخلي

 وقطاع النقل، وقطاع بالتجزئة، البيع قطاع على المضافة القيمة ضريبة تأثير توضح التي التقارير من سلسلة تصدر ديلويت
  المالية الخدمات وقطاع والمعارض، والمؤتمرات

م التأثيرات المحتملة لضريبة القيمة سعيًا لمساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على فه – 2016أكتوبر  5
تأثير في الشرق األوسط بإصدار سلسلة من التقارير تحت عنوان " ديلويتالمضافة التي سيتم تطبيقها قريبًا في المنطقة، تقوم 

" والتي صممت بحيث توفر فهمًا أوسع لتأثيرات هذه الضريبة اتالقطاع وفقالخليجي مضافة في دول مجلس التعاون ضريبة القيمة ال
 على قطاعات محددة.

في ديلويت  ضريبة القيمة المضافةقطاع استشارات المسؤول عن الخبير في الضرائب ووفي هذا اإلطار، علّق جاستن وايتهاوس، 
الشرق األوسط، قائًال: "مع بداية التطبيق التدريجي لضريبة القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من األول 

ادية بعيدة المدى لم تألفها هذه المنطقة منذ اكتشاف ، سوف تشهد المنطقة بعض التغيرات االجتماعية واالقتص2018من يناير 
حتياطي النفطي فيها بكميات كافية لالستخدام التجاري خالل الستينيات. ويبدو أن الوقت قد حان فعًال لكي نبدأ جميعًا بالنظر ملياً اإل

 وتشغيلي، وتجاري أو مالي." الشركات من منظور تنظيمي،  ىالجديد علإلى التأثيرات المحتملة لهذا اإلجراء الضريبي 

 الكثير من الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي دفع الضرائب؛ ورغم أن بعض الشركات العاملة في السعودية، وقطر، لم تعتد 
ًا. والكويت تدفع ضريبة الدخل الخاصة بالشركات أو الزكاة، إال أن ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى رؤية مختلفة جدمان عُ و

فستؤثر بامتياز على كافة  - فرض على نوع معين من المعامالت النقدية لغرض معينالتي تُ  -المعامالت المالية  ولكونها من ضريبة
 عمليات الشركات مثل تسعير المنتجات، والتكنولوجيا، والدورات التدريبية، وغير ذلك. 

تصنف , "اتالقطاع وفقالخليجي المضافة في دول مجلس التعاون ضريبة القيمة تأثير "في تقريرها األول ضمن هذه السلسلة، 
التغيرات  ادراكمختلفة وذلك بهدف مساعدة القّراء على ال قطاعات السوق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن  ديلويت تأثيرات 

وضعها الحالي إلى الوضع الذي القادمة، كما تسلط الضوء على اإلجراءات التي يجب على الشركات اتباعها من أجل االنتقال من 
 يلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة.  

 تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع البيع بالتجزئة 
يشكل فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي مسألة خطيرة بالنسبة لجميع تجار البيع بالتجزئة. وبحسب 

المتأتية  زبائنهم فقط نسبة أصغر من التكلفة الزائدة ميلتح اختاروا اة في الواقع أفضل حاًال إذديلويت، قد يكون بعض تجار التجزئ
، فيما يتحملون القسم المتبقي أنفسهم سعيًا للحفاظ على حصتهم السوقية. في هذا اإلطار علّق بروس هاملتون، عن فرض الضريبة

التسويقية  خطةال، قائًال: "كنوع من الشرق األوسط في ديلويت الكيةالشركات االستهمدير قسم ضريبة القيمة المضافة لقطاع 
األولية، قد يعرض الكثير من التجار أيضًا تغطية كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة من أجل إبقاء حجم مبيعاتهم عند مستوى معقول 

 ." البدء بتنفيذ الضريبة لحين استقرار االسواق خالل فترة 
 

 ة المضافة على قطاع وسائل النقل تأثير ضريبة القيم
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التي على  العقبات، قائًال: "من الشرق األوسط في ديلويت النقل وسائلصّرح جورج كامبل، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة لقطاع 
ذ أن أي إ  .2017التفكير بها مليًا ما سيحدث مساء الحادي والثالثين من ديسمبر  لتجار التجزئة وخاصة في قطاع وسائل النق

 متسوق يدرك ميزانيته ربما سيفكر بتسريع عملية الشراء لكي يحاول تفادي تكلفة ضريبة القيمة المضافة." 
حسب تقرير ديلويت، فإن تجار وسائل النقل سيواجهون عدة صعوبات تشغيلية تتمثل أهمها في قدرتهم على تلبية االرتفاع الكبير وب

الل الفترة التي تسبق فرض ضريبة القيمة المضافة. والجانب اآلخر لهذه المشكلة هو أنه من المتوقع في الطلب على وسائل النقل خ
  المرجح إغراق السوق بالسيارات المستعملة مع اندفاع المستهلكين للتخلص منها وشراء سيارات جديدة. 

وسيتوجب على التجار التأكد من عدم إصابة زبائنهم بخيبة األمل عند محاولتهم اتخاذ قرارات الشراء بشكل أسرع من المعتاد. 
وسيكون من الضروري االحتفاظ بمخزون مناسب من السيارات وبمواصفات مناسبة؛ فالسيارات التي يتم طلبها قبل مع تسليمها بعد 

 واجه مخاطرة تحميلها تكلفة. تطبيق ضريبة القيمة المضافة ت

 تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع والمؤتمرات والمعارض
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وجهة أساسية إلقامة المعارض والمؤتمرات، وستكون من الصعوبة لهذا القطاع التعامل مع 

تسجيلهم لشركتهم أو عدم أهليتهم لالنتساب لها ويعني ذلك أنهم  المزودين الصغار الذين قد ال يخضعون لضريبة القيمة المضافة لعدم
سيحّملون هذه الضريبة على تكاليفهم، وبافتراض أنهم يرغبون بالحفاظ على هوامش أرباحهم سيتم عندئٍذ إدخال هذه الضريبة ضمن 

 الرسوم التي يفرضونها. 
لترتيب إلقامة المؤتمرات والمعارض، احتمال وجود فترات فاصلة ، وخاصًة عند االتي قد تواجه هذا القطاعمن المشكالت المهمة 

طويلة بين تاريخ إبرام العقد األولي السابق لفرض الضريبة والموعد الفعلي إلقامة المعارض بعد فرض الضريبة؛ وكيف سيتم 
 .التعامل مع مثل هذه الحالة

 مين تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الخدمات المالية والتأ
فرض الضرائب على الخدمات المالية وخدمات التأمين صعوبات كثيرة. وبهذا الصدد قال ستيوارت هالستيد، مدير قسم تواجه عملية 

: "يُعتَبر فرض الضرائب على هذه الخدمات الشرق األوسط ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الخدمات المالية والتأمين في ديلويت
القائمة على ألغراض ضريبة القيمة المضافة، وخاصًة في سياق المعامالت  دمة المالية أو المعاملة الماليةالخ أمرًا صعبًا؛ فقيمة

، يكاد يستحيل تحديدها بدقة واتساق على أساس كل معاملة على حدة. ونتيجًة لذلك فإن اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة الهامش
 " غالبًا ما يُعّد منهجية مفّضلة في السياسة.

مع ذلك، يؤدي اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة أيضًا إلى مشكالت فنية بالنسبة للشركات بقدر المسائل التي يحلها، ويذكر تقرير 
 العديد من هذه المشكالت. ديلويت 
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 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة 
ل حول الكيان القانوني بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصي

لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

ارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلد
دولة، تقدم ديلويت من  150مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذل
 مهنيًا، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز. 200,000نحو  تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

نية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مه ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 
 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):بذة عن ن
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ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة  وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٣٠٠٠

وقد  .(ITR) "يجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيوالمستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخل
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في  حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 


