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ديلويت تصدر دليل قوانين الضرائب في الشرق األوسط للعام  4102خالل منتدى ديلويت الضريبي السنوي الثامن للمنطقة
 21مايو  – 4102أنهت ديلويت اليوم أعمال المنتدى الضريبي السنوي الثامن في الشرق األوسط الذي أقيم على مدار يومين وجمع أكثر من مئة
عميل وشريك في ديلويت لمناقشة أهم المستجدات والتطورات في مجال الضرائب في المنطقة ،وتناول بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي
كما ركز على األسواق التي بدأت تجذب استثمارات على غرار العراق وليبيا وموريتانيا.
في هذا السياق قال نعمان أحمد ،الشريك المسؤول عن االستشارات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط" :تناول المؤتمر هذه السنة القضايا
الضريبية الخاصة بالشركات المتواجدة في الشرق األوسط .وتم مناقشة الهيكلية الضريبية لقواعد تآكل وتحويل األرباح باالضافة الى التطور
االقتصادي والحوافز واإلعفاءات الضريبية في البلدان الرئيسية في المنطقة .وأضاف نعمان" :كما تم التداول مع زمالء من ديلويت عالميا بالهيكلية
الضريبية من منظار دولي  -وهو خير مثال على تبادل الخبرات واآلراء البناءة المتواجدة في هذا المنتدى".
وقد التقى المشاركون على مدى يومين في جلسات عامة لتبادل اآل راء حول المواضيع التي تؤثر على المشهد الضريبي العالمي ،بما في ذلك
االعتبارات المتصلة بالهيئات الرقابية واالقتصادية التي يجب على المدراء التنفيذيين والمختصين في المجال الضريبي مراعاتها في ما يتعلق بماهية
التعامل الضريبي للشركات الخاصة بهم.
باإلضافة إلى ذلك ،تم عقد عدد من الورش في منتدى ديلويت الضريبي السنوي الثامن لمناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع الراهنة ومن أهمها
التطورات الضريبية الخاصة بكل دولة في المنطقة ،وضرائب تحويل االرباح والضرائب المتصلة بقطاع البنوك والمؤسسات المالية واإلطار
الضريبي للتعامل مع التطورات السريعة في األسواق.
في هذا اإلطار ،أشار ألكس الو ،الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب الدولية في ديلويت الشرق األوسط قائال" :إن السلطات الرقابية الضريبية
تزيد من تركيزها على التبادل التجاري ،وهو توجه أدى إلى تطور القوانين المحلية وزيادة مستوى المعاهدات الدولية التي يتم إبرامها في المنطقة.
وأضاف أن ذلك يقدم فرصا مهمة للمستثمرين الذين يسعون إلى إقامة األعمال في الشرق األوسط وأن هذا المؤتمر يساعد المدراء التنفيذيين في
مجال الضرائب على فهم السياسات الضريبية المتبعة في المنطقة واعتماد ما تقدم من آراء لتتناسب وأعمالهم.
وقد أطلقت ديلويت خالل هذا المنتدى أحدث نسخة من دليل قوانين الضرائب للشرق األوسط للعام  4102الذي يسلط الضوء على أهم وأحدث
األنظمة والقوانين والتشريعات الضريبية التي تؤثر على المنطقة.
يمكنكم االطالع على دليل قوانين الضرائب في الشرق األوسط للعام  4102على الرابط التالي
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نبذة عن ديلويت
يُستخدَم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت
توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
واسعة من المجاالت االقتصادية .وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  051دولة ،تقدم ديلويت من خالل مجموعة
من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم.
تضم ديلويت نحو  011,111مهنياً ،كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانا ً لإلمتياز.
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويا ً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة
عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا .كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.
ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط
ويمتد وجودها منذ سنة  ٦٢٩١في المنطقة.
وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة
 ٠٣٣٣شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٩١مكتبا ً في  ٦١بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ٩٣٦٣على المستوى
األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو " (ITR).وقد حصلت أيضًا على
عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط  ,أفضل شركة استشارية ,وجائزة التميز في التدريب والتطوير في
الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز.

