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 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + هاتف:
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  الضريبية فاعلية لمساراتها ة أكثرإدار  تتطلع الى األوسط الشرق في شركات الطيران : ديلويت
  لعقد المنصرمنجاحًا ملحوظًا في اسجلت  األوسط الشرق في الطيران شركات: ديلويت -

 
ن "التكّيف مع المتغّيرات التنظيمية" الشرق األوسط مؤتمرها السنوي التاسع تحت عنوا ديلويتعقدت  – 2015مارس  26

المؤتمر عددًا كبيرًا من عمالء  حضراإلصالحات الضريبية والتنظيمية في المنطقة. وقد آخر ما توصلت إليه  وتناولت فيه
بادل ديلويت وشركائها لمناقشة مسائل أساسية تتعلق بالبيئة الضريبية الحالية، بما في ذلك الضريبة على شركات الطيران، ولت

وما  2015وجهات النظر حول بعض الدوافع الضريبية واالقتصادية األساسية التي تؤّثر وستؤثر على المنطقة خالل العام 
 بعده.  

 
مطار دبي، ومن بينها إعادة تأهيل مدرج التطورات األخيرة التي شهدها قطاع البنى التحتية في المنطقة، أّن  هشّك في المما 

في أبو ظبي، وافتتاح مطار حمد الدولي الجديد في الدوحة، باالضافة الى التحديثات الجديد  الرئيسي المطار مبنىومشروع 
المكثّفة في مطار البحرين، ومطار مسقط الدولي الجديد، كلها مشاريع هائلة تسلط الضوء على أهمية االستثمارات وااللتزام 

 المطرد بقطاع الطيران في منطقة الشرق األوسط. 
 

"لطالما كانت  :األوسط الشرق ديلويت في الضريبية االستشارات عن المسؤول الشريك ا الصدد، يقول نعمان أحمد،في هذ
يقة فرض الضريبة على شركات عالقة الضريبة بقطاع الطيران غير مريحة. إذ يعتبر الكثيرون في هذا القطاع أن طر 

م حول الضريبة لن يشكل استراتيجية مثمرة على األمد الطويل في ئمثل هذا الجدل القا لكنالطيران تثقل كاهل هذه األخيرة. 
. تحتاج شركات الطيران إلى في المنطقةالدورات التجارية والسياسية التي تطال  حالة عدم االستقرارظل الوقائع الضريبية و 

 ة مسارها الضريبي العالمي بشكل فاعل وتسديد المبالغ المتوجبة عليها في الوقت المناسب".  إدار 
 

وخالل المؤتمر الذي امتد على يومين، تناول المشاركون األنظمة الضريبية التي تّم إطالقها مؤّخرًا في المنطقة، باإلضافة 
عالم. وتتضّمن هذه االتجاهات الرغبة في احتضان االستثمارات إلى آخر التوجهات الضريبية التي تؤّثر على الضريبة حول ال

وتشجيع االتجاه المقاول، وتسهيل التجارة العالمية والمنافسة على الصعيد الدولي، وزيادة التدقيق في شفافية التخطيط 
 الضريبي. 
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الشفافية تشكل األوسط قائًال: "وهنا شرح ألكس الو، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية الدولية في ديلويت الشرق 
ما يتّم دفعه، أين يتم دفعه، ولماذا يتم دفعه. فالرغبة متزايدة لجعل عملية  –االتجاه السائد والرائج في جدول األعمال اليوم 

 دفع الضرائب مسألة أكثر استقامة، وبالتالي توليد نظام يتيح ازدهار التجارة العالمية واألعمال ". 
 

هالستيد، المدير المسؤول في قسم الخدمات الضريبية لشركات الطيران في ديلويت الشرق األوسط "تشهد شركات أما ستيوارت 
تكنولوجيات رائدة ومتقدمة بنسبة أكبر وإلدارة أفضل للمتوجبات  الطيران في المنطقة فرصًا هامة تتحيح لها استخدام
تمكنها من تعزيز الخدمات العامة التي تقدمها، وبرامج الوالء لديها الضريبية. كذلك، تتمتع شركات الطيران بفرص وافرة 
 بشكل خاص، مّما يحّسن التحصيل الضريبي لديها".  

، الذي يسّلط الضوء على أحدث 2015عام لل االوسط الشرق في الضرائب قوانين دليلوقد أطلقت ديلويت خالل هذا الحدث 
 لمنطقة.األنظمة والقوانين الضريبية السائدة في ا

 
 http://bit.ly/1CrCBM7، يرجى الضغط على الرابط التالي:2015للعام  االوسط الشرق في الضرائب قوانين دليللتنزيل 

 
 –النهاية –  

 
 نبذة عن ديلويت

تسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهما
 ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت

 www.deloitte.com/aboutان التالي: توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنو

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

من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 
 اناً لإلمتياز.مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنو 200,000نحو  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
رات وتوفر الفرص المهنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخب  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 
اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  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  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

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

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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