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أخباراً قديمة أم فصل جديد؟ –يجي دول مجلس التعاون الخلفي  المضافة القيمة ضريبةديلويت:   
 

 1أثار اإلجراء الذي اتخذته دولة اإلمارات العربية المتحدة في رفع الدعم عن المحروقات اعتباراً من  – 2015أغسطس  18
في  أغسطس نقاشاً واسعاً حول اإلصالح الضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي كافًة. ففي وقت تواجه فيه هذه الدول ارتفاعاً 

 ديلويتاألعباء على موازناتها الوطنية، تتزايد حاجتها الملحة إلى تحقيق اإلستدامة المالية على المدى الطويل. في هذا اإلطار، كشفت 
، أّن حاجة دول مجلس التعاون أخبار قديمة أم فصل جديد" –"ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي في تقريرها 

الخليجي لتخفيف العبء عن موازناتها سوف تترجم في معظم، إن لم يكن في كل هذه الدول، عبر االعتماد الواسع لضريبة القيمة 
 سلع والخدمات. المضافة على ال

 
، وأقل عرضة لإلحتيال، وأقل قدرة من حيث التشغيل علة، وأقل كلفةاوبحسب تقرير ديلويت، تصنف ضريبة القيمة المضافة على أنها ف

 اإلستثمار. وتشدد ديلويت على أهمية النقطة األخيرة باعتبار أنّ تشجيع  التأثير سلباً علىمن غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على 
استناداً إلى أّن معظم تكاليف ضريبة والحكومات ال تسعى إلى توليد اإليرادات على حساب استثمارات القطاع الخاص. في الواقع، 

بين تشجيع  بدل من المؤسسات التجارية، فإّن هذه الضريبة قادرة على تحقيق التوازن القيمة المضافة تقع مباشرة على المستهلك 
 .  ستثماراتوزيادة اال اإلستثمار

 
وفي هذا اإلطار، علّق نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب في ديلويت الشرق األوسط، قائالً: "يعتبر قرار تطبيق 

ية ال يستبعد احتمال االتجاهضريبة القيمة المضافة استجابة منطقية لتلبية حاجة الحكومات الحالية لتوليد المزيد من اإليرادات. إال أن هذا 
ضريبة القيمة ّن أضريبة الدخل على الشركات أو الضريبة على الدخل الشخصي، بل يعني أنواع أخرى من الضرائب مثل  تبني

إّن فأحمد: "مقارنة مع ضريبة القيمة المضافة،  نعمانكثر مالئمة الحتياجات الحكومات في الوقت الراهن." وأضاف األالمضافة هي 
على نمو الناتج المحلي اإلجمالي. ومن ناحية أخرى، فإن كمااإلستثمار في المنطقة، على سلباً ثر تؤضريبة الدخل على الشركات 

خدمت هي سمعة ومعفاة من الضرائب التي عرفت بأنها إلى سمعة هذه المنطقة اعتماد ضريبة الدخل الشخصي يشكل تحدياً كبيراً 
"المنطقة بشكل جيد في الماضي.  

   
ديلويت أنه من المرجح أن يكون هناك اتجاه أحادي أو متعدد األطراف لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تقرير  عتبري، من ناحية أخرى

من آخرى ع انوأ هاأي حكومة بعد على اعتمادعدم إقدام في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القريب.  فعلى الرغم من 
تغير كنتيجة مباشرة لإلنخفاض المستمر في أسعار النفط، واتساع الفجوات المالية يتشير أن هذا الواقع سوف الدالئل إال أن الضرائب، 

التي تواجهها معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والحاجة إلى إيجاد إيرادات كافية لتمويل الخطط اإلقتصادية على  في الميزانيات
دولة اإلمارات العربية المتحدة لخفض الدعم على أسعار الوقود المدى الطويل. وهكذا، من المرجح أّن القرار التاريخي الذي اتخذته 

 .الضرائب في غضون األشهر الستة المقبلة حول في دول مجلس التعاون الخليجيالقائم لنقاش ترجمة عملية لسوف يؤدي إلى 
 

في ديلويت الشرق األوسط قائالً: "بصرف النظر عن أّي شيء  خدمات الضرائب غير المباشرةوختم ستيوارت هالستد، المسؤول عن 
بالنظر  إذ دولة اإلمارات في خفض الدعم عن أسعار الوقود إلى زيادة التركيز على التخطيط المالي في المنطقةآخر، سوف يؤدي قرار 

عن األثر االقتصادي لضريبة القيمة المضافة، فإّن تنفيذ مثل هذه الضريبة يبدو مناسبا نظراً إلى مجموعة االحتياجات إلى ما نعرفه 
زيادة اإليرادات العامة على حساب النمو إلى السياسات بالضرورة انعو ." وأضاف هالستد: "ال يسعى صتحتاج الى التوازنلتي ا

 "قيام بذلك، فمن المرجح أن تكون ضريبة القيمة المضافة هي الحل األمثل.االقتصادي ولكن، إذا تحتم عليهم ال
 

  http://bit.ly/1PwQ9u8للحصول على التقرير الكامل، الرجاء زيارة الرابط التالي: 
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 نبذة عن ديلويت
و أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أ

ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 
اجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مر

www.deloitte.com/about 

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

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 ياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز.مهن 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج ما يجمع
لم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التع 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):نبذة عن 
توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق  ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦ومدير وموظف يعملون من خالل  شريك ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب  سنوات األخيرةعلى عدة جوائز في ال

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