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 استطالع ديلويت: 

ي دولة 
 
كات ف يبة االتحادية القادمةعىل الشر  للض 

ً
 اإلمارات أن تستعد جيدا

 
اير    28 ي  اإلماراتية  أعلنت وزارة المالية    –   2022فبر

يبة اتحادية عىل أرباح   2022يناير    31ف  عن استحداث ض 
من    

ً
اعتبارا تبدأ  ي 

الت  المالية  السنوات  عىل  تشي  كات(  )الشر بعده  2023حزيران    \ يونيو  1األعمال  يمثل أو   .

كات حيث ستكون له    بالنسبة لمعظم الشر
ً
 هاما

ً
ي دولة اإلمارات حدثا

يبة االتحادية هذه ف  استحداث نظام الض 
ي هذه المناسبة، وبالرغم من عدم إقرار  

، وإجراءات العمل والتكنولوجيا. ف  مضاعفات واسعة عىل كل من الموظفي  
يبة بموجب قانون رسمي بعد، أجرت ديلويت استهذه   ي  الض 

 لعمالئها بهدف الوقوف عىل الخطوات الت 
ً
طالعا
يبة الجديدة.   لفرض هذه الض 

ً
كات باتخاذها استعدادا  بدأت الشر

يك المسؤول عن  نعمان أحمد فأوضح   ي ديلويت    يبيةالض    الخدمات، الشر
ق األوسطف  ، بعض األسباب وراء  الشر

يبة الجديدة بالقول: ”تسىع دولة اإلمارات من   وراء قرارها هذا إىل تعزيز مكانتها كمركز ماىلي استحداث هذه الض 
اتيجية.   بدأتها نحو تحقيق طموحاتها االسي  ي 

الت  التحّول  ة  إىل تشي    ع مسي  ، باإلضافة  أعمال دوىلي رائد ومحور 
يبية،   الدولية الخاصة بالشفافية الض  المعايي   ام دولة اإلمارات بتطبيق  الي    

ً
القرار مجددا بشكل عام، يؤكد هذا 

يبة الضارة.“ومنع   الممارسات الض 

ي االستبيان تتابع 
كات المشاركة ف  وقد أظهرت نتائج االستبيان الذي أجرته ديلويت أنه بالرغم من أن معظم الشر

كات فقط لديها   كات، غي  أن أقل من رب  ع هذه الشر يبة االتحادية عىل الشر المتعلقة باستحداث الض  التطورات 
  فكرة جيدة عنها. وهذه النسبة ا

ً
يبة نظرا  عىل ضوء عدم توفر تفاصيل كافية عن هذه الض 

ً
لمتدنية طبيعية جدا
يبة والئحته التنفيذية بعد.   لعدم صدور قانون الض 

أشار   الناحية،  هذه  عىل   
ً
يبية  تعقيبا الض  المؤسسية  الخدمات  قطاع  عن  المسؤول  يك  الشر باهميا،  ي محمد 

  ف 
ق األوس ائب  إىل ” أنه  ط  ديلويت الشر يبة بعد، فقد بادرت الهيئة االتحادية للض  وبالرغم من عدم صدور قانون الض 

ي الجديد األمر   يت 
ي تتماشر مع النظام الض 

كات بالمبادئ األساسية والخيارات الت  ي دولة اإلمارات إىل إبالغ الشر
ف 

بهدف والكمية(  )النوعية  األولية  تقييماتها  أرضية صلبة إلجراء  كات  للشر يوفر  للنظام    الذي  الماىلي  التأثي   تقييم 
كات إجراء هذه   ي عىل الشر

تبة عليه. لذلك، ينبىع  ي الجديد وتحديد المخاطر ونقاط الضعف الرئيسية المي  يت 
الض 

يبة الجديدة.“  التقييمات اآلن حت  تستعد بوقت كاٍف لتطبيق الض 

كا  ي شملها استبيان ديلويت تمثل شر
كات الت  كات تتخذ من دولة تجدر اإلشارة إىل أن نصف الشر ت محلية أو شر

كات إىل مواجهة الصعوبات المتمثلة بالتعامل مع    لها، وسوف تضطر معظم هذه الشر
ً
 رئيسيا

ً
اإلمارات مقرا

ونية فيها   تغيي  إجراءات العمل واألنظمة اإللكي 
ً
كات للمرة األوىل، وربما يتعي   عليها أيضا يبة االتحادية للشر الض 

كات  حت  تتكيف مع هذه الض   امات المفروضة عليها. أما الشر ي معايي  االمتثال لاللي  
يبة الجديدة وتستوف 

ق   كات يقع مقرها الرئيسي خارج منطقة الشر كات يملكها أجانب أو شر ي شملها االستبيان فهي شر
المتبقية الت 
 األوسط. 

كات  ي يقع مقرها الرئيسي خارج الدولة، تمارس الشر
كات الت  المحلية القسم األعظم من عىل خالف مجموعة الشر

ة، وبالتاىلي تتسم أقسام / إدارات  
ائب المباشر ي أنها كانت أقل عرضة للض 

عملياتها داخل دولة اإلمارات، مما يعت 
يفرض   أن  المحتمل  فمن  لذلك،  األجنبية.  زميالتها  من  بكثي   أقل  ي  يت 

ض  نضج  ومستوى  بحجم  فيها  يبة  الض 
 أكي  

ً
يبة الجديدة قدرا كات المحلية. استحداث الض    من التحديات عىل هذه الشر

كات الجديدة، ولديها عدد  يبة الشر  مضمون ض 
ً
ي استبيان ديلويت تىعي جيدا

كات المشاركة ف  رغم أن معظم الشر
يبة داخلية، غي  أن  ، باإلضافة إىل أقسام ض  كات ال تزال تخطط لالستعانة  69كاٍف من الموظفي   % من هذه الشر

ي لمساعدت كات الجديدة. بمستشار خارج  يبة الشر ة التعامل مع ض  ي مسي 
 ها ف 

 عىل نتائج االستبيان، أفاد  
ً
ي دولة اإلمارات  أ تعقيبا

ي ديلويت ف 
ائب ف  يك المسؤول عن قطاع الض  :  أليكس لو، الشر

ة زمنية كافية من   كات في  يبة الجديدة؛ لذلك من المهم أن تنظر    22  إىل  16”ال يزال أمام الشر  لتستعد للض 
ً
شهرا

 قصي  المدى، كما يجب أن تدرك أنه يتعي   عليها القيام بالكثي  
ً
ة ماراثونية وليس سباقا إىل هذا األمر عىل أنه مسي 

يبة الجديدة. لذلك، نأمل أن تمثل نتائج   امات االمتثال منذ اليوم األول لشيان الض  حت  تتمكن من تحقيق الي  
يبة الجديدة.“ هذا االستبيان مادة مهمة للتفكي  بكيفية اتخاذ  ة تطبيق الض  ي مسي 

 الخطوة األوىل ف 
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 :  لالطالع عىل النتائج الكاملة الستبيان ديلويت، ُيرج  النقر عىل الرابط التاىلي

-corporate-uae-pages/tax/articles/preparinghttps://www2.deloitte.com/xe/en/
tax.html 

ي دولة اإلمارات، ُيرج  زيارة الصفحة التالية: 
كات ف  يبة الشر  للحصول عىل مواد إضافية حول تطبيق ض 
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشي  إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  يرج  االطالع عىل  . المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حي   التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤو  ق األوسط( شر  لية محدودة: عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات    كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقي  مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، و   هي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقي 

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقواني   والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر د  إلزام شر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصي 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل دال ُيستخد يلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخي 
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة  وعند تقديم الخدمات،. ال تستطيع الشر أو  تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصي  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرج  مراجعة موقعنا االلكي 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتي  ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بي    كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مي  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنت 
ي ع ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرج  مراجعة موقعنا االلكي 
ي ف  : وأثرهم اإليجان   . www.deloitte.comىل العنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرج  إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكي 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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