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   ییرات الضریبیة في العالمالتغ للشركات حول السعودیة في السنوي ھامؤتمر تعقد دیلویت
 

في العالم وفي  والزكاة الضرائب في مجال مستجداتالعقدت شركة دیلویت مؤخراً مؤتمرھا السنوي حول  – 2016دیسمبر  22
مر ھذا المؤت عقدوي المملكة العربیة السعودیة. فوالتي لدیھا األثر الكبیر على استراتیجیات وخطط وربحیة الشركات العاملة المملكة 

 في المملكة العربیة السعودیة. العاملة  الشركاتمن مختلف  مسؤوالُ  350أكثر من  الریاض وجدة والخبر واستضاففي 

استحداث ضریبة القیمة المضافة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي إلى جانب مستجدات أخرى تتعلق الى وقد تطرأ المؤتمر 
من  )OECDالذي تناقشھ حالیاً منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ( )BEPS( األرباح ونقل الضریبیة القاعدة تآكل مكافحة بمفھوم

دولة تلو األخرى. كما ناقش المؤتمر مواضیع أخرى مھمة من بینھا تحدیثات قانون ضریبة دخل في أجل تطویر إطار إلعداد التقاریر 
للزكاة والضرائب بما في ذلك استحداث بوابة إلكترونیة لعملیات  الشركات السعودیة، والتطورات في أسالیب عمل الھیئة العامة

مناقشات حول لوائح الزكاة، وقانون الضریبة المحتبسة والمستجدات ذات الصلة كالتوضیحات والتعامیم والتسجیل تحت اسم "إیراد"، 
 المختلفة الصادرة عن الھیئة العامة للزكاة والضرائب. 

أحمد، الشریك المسؤول عن االستشارات الضریبیة في دیلویت الشرق األوسط، حیث قال: "نظراً  في ھذا اإلطار، تحدّث نعمان
، فمن المھم للغایة اآلن أن مجلس التعاون الخلیحيفي معظم دول منطقة  2018الحتمال استحداث ضریبة القیمة المضافة بحلول العام 

ر التأثیرات والتغیرات األخرى التي ستترتب على استحداث ھذه الضریبة. تأخذ مختلف المنشآت والمؤسسات في المنطقة بعین االعتبا
، ولوائح الزكاة، واستحداث بوابة "إیراد" اإللكترونیة، كلھا أمور ستغیّر مفاھیم اللعبة )BEPS( األرباح ونقل الضریبیة القاعدة تآكلف

 مع تأقلم األنظمة االقتصادیة مع واقع ھبوط أسعار النفط." 

دة المناقشات مجموعة من كبار المدراء التنفیذیین في دیلویت مثل نعمان أحمد؛ فرحان فاروق، المسؤول في االستشارات تولى قیا
الضریبیة في دیلویت جدة؛ وجورج كامبل، مدیر في قسم الضرائب غیر المباشرة في دیلویت الشرق األوسط؛ وعادل راو، مدیر قسم 

 في قسم الضرائب في دیلویت جدة.  رئیسيوسط؛ وساجد هللا خان، مدیر تقییم الحواالت في دیلویت الشرق األ

الشركات العاملة في المملكة العربیة السعودیة تأثیر المشھد  تدركوختم أحمد حدیثھ بقولھ: "من المھم اآلن أكثر من أي وقت مضى أن 
الضرائب على العملیات المستقبلیة وعلى ھذه الشركات أن تخطط مسبقاً إذا ما أرادت الحفاظ على  باستمرار في مجال العالمي المتغیر

 ." ربحیتھا

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة 
كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع 

على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 
 ww.deloitte.com/aboutwُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 
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تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  دولة، تقدم ديلويت 150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

سؤولية ا��جتماعية ديلويت بالم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠منذ عام  أند توش (ال��ق ا��وسط)
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

ي التدريب والتطوير والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز ف ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 


	ديلويت تعقد مؤتمرها السنوي في السعودية للشركات حول التغييرات الضريبية في العالم

