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 قبل "مراجعة الضرائب الدولیة" منالضریبیة ستشاراتھا دیلویت تحظى بأعلى درجات التمیز ال

في دول مجلس التعاون الخلیجي للعام الضریبیة  ستشاراتھادیلویت تحتفظ بالمرتبة األولى من حیث أعلى درجات التمیز ال
2017 

، 2017شارات الضریبیة تصنیفاً من الدرجة األولى من قبل "مراجعة الضرائب الدولیة" للعام ـتنالت دیلویت لالس – 2017ینایر  29
تقدم للشركات والتي  الضریبیة،ستشارات دة في تقدیم االائالشرق األوسط الرفي دیلویت ھذا التصنیف  . وققد حازتدولة 50وذلك في 

 .بثقة تامةفي دول المنطقة التغیرات الضریبیة غیر المسبوقة مواجھة  علىخبرتھا في االستشارات الضریبیة فتساعدھم 

ھذا التنویھ یؤكد على التزام دیلویت  إنّ  الفاھوم، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت الشرق األوسط، بأن "عمر  صرحّ في ھذا اإلطار، 
من الخدمات الضریبیة وغیرھا  نصب عینینا، في مجال منضعھ ینفي مصلحة عمالئنا الذ حقیق أثر إیجابي یصبّ المستمر في ت

 ".في منطقة الشرق األوسط على الصعید العالميخدمات ال
 

خر  لنیلھا المرتبة أن " دیلویت تفتباالستشارات الضریبیة في دیلویت الشرق األوسط، المسؤول عن نعمان أحمد، الشریك  فادأكذلك، 
دول مجلس التعاون ومحافظة ، World Tax (2017مراجعة الضرائب الدولیة (المزید من الدول وذلك ضمن من بین  األولى

المتعددة  الیوم تخلق للشركاتلبیئة الضریبیة العالمیة اإن التحول السریع الذي تشھده واستطرد قائال " على المرتبة األولى." الخلیجي 
على مواجھة ھذه ئنا مساعدة عمالفي غیراً لم یسبق لھ مثیل. وتلتزم شركة دیلویت بتوفیر الریادة حال من عدم االستقرار وت الجنسیات

التي ونوعیة الممارسات الضریبیة العالمیة  المھارات العالیة. ویسلط ھذا التصنیف الضوء على أعمالھمرست بثقة تامة، أینما حدیات الت
ً ومتقدمة تكدیلویت، ومدى تأثیرھا من خالل تقدیم خدمات متكاملة تتمتع بھا   ."على المستوى العالمي  نولوجیا

 
معطیات السوق وخبراء الضرائب لخاص بھا، باإلضافة إلى باالستناد الى بحث فریق التحریر ا مراجعة الضرائب الدولیة،صّمم تقریر 

یوفر صورة كاملة عن االستشارات الضریبیة من خالل تعیین تصنیفات للشركات المعنیة وھو، وفقاً للمحررین،  في جمیع أنحاء العالم.
في  "الضریبیة الخبرات واالختصاصاتالتصنیف األول للشركات التي تتمتع "بالمستوى األفضل من  في بلدان مختلفة من العالم. یمنح

الرائدة وشبكاتھا االستشاریة الدولیة  تھاسمعشبكة عمالء الشركة المتعددي االختصاصات، و البلد المعني. كما ویستند التصنیف على
 ومواردھا، ومھنییھا ذوي الدرایة والخبرات، وقدراتھا الكاملة في مجال الخدمات الضریبیة من حیث النوعیة والتخصصات.  

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

دودة، وهي ��كة ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المح
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 
على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 

 www.deloitte.com/aboutي: ُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التال

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

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
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المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 
 متياز.مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل�� 200,000نحو  تضم ديلويت

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

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

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

ات مهنية ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدم
 .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  ١٥ مكتباً 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 ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

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

 


