
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
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 خاطر لدى الشركات المتعّددة الجنسيةديلويت: ضرائب تحويل االرباح مسألة أساسية في إدارة الم
 

 ق األوسطالشر راو مديراً لخدمات االستشارات في ضرائب تحويل االرباح في عادل ديلويت: تعيين -
 
النامية  ساسيةإحدى األسواق األمنطقة الشرق األوسط والتي تتطلع اليها الشركات المتعّددة الجنسية على أنها تشهد  – 2015فبراير  3

 . Transfer Pricing ضرائب تحويل االرباح ومنها ،تشريع وإدارة الضرائب، تطوراً في لمفي العا
 
تتعلّق بكافة الصفقات التي تجري التي التسعير عمليات  شمل، وهي تملحوظاً في المنطقةاهتماماً ضرائب تحويل االرباح اليوم شهد تو

المادية، وتأمين الخدمات، وتحويالت الملكية الفكرية، وإصدار القروض،  بين الشركات ذات األعمال المترابطة، بما فيها نقل السلع
الشرق االوسط  ديلويت، عينت التطور وتلبية الحتياجات العمالء في المنطقة وغيرها من عمليات التمويل األخرى. وتجاوباً مع هذا

ضرائب تحويل االرباح. وقد أمضى راو ثماني سنوات ضمن فريق المتعلقة بخدمات االستشارات مسؤوالً عن راو" مديراً عادل "
ة للشركات، ويحمل العديد من يالعالمي في ديلويت في المملكة المتحدة. وهو خبير في المحاسبة اإلدارضرائب تحويل االرباح 

معهد المحاسبين القانونيين في المملكة المتحدة، باالضافة الى ماجستير في ن ضرائب تحويل االرباح مالشهادات في الضرائب الدولية و
 القانون والمحاسبة من كلية االقتصاد في لندن.   

 
تهيمن بالفعل على أجندة أصبحت أهمية متزايدة بصفتها احدى أهم مسائل الضرائب الدولية وقد ضرائب تحويل االرباح تكتسب 

 ات المتعّددة الجنسية والسلطات الضريبية في العالم النامي. الضرائب بالنسبة إلى الشرك
 

في ديلويت الشرق األوسط: "يستحيل على  خدمات االستشارات الضريبيةفي هذا السياق، يقول نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن 
وخصوصاً على  -بعين االعتبار في يومنا هذا ضرائب تحويل االرباح الضرائب الدولية، من دون أن يأخذ  المرء الغوص في مجال

سنة في مجال  15لمدة عادل التشريعات القانونية على المستوى الدولي. ومما ال شّك فيه أّن خبرة  التي تشهدهاضوء التغييرات 
استشارات الضرائب في تشّكل إضافة مهّمة الى فريق عمل الضريبي في المجال  برته الدوليةباالضافة الى خضرائب تحويل االرباح 

  ”في هذا المجال. خدماتنا للعمالء ديلويت الشرق االوسط وتعزز
 

مكافحة تآكل القاعدة ل) األخيرة OECDويضيف نعمان أحمد قائالً: "إن مبادرة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (
، مما دفع بالعديد من الدول إلى ضرائب تحويل االرباح، قد سلّطت الضوء باضطراد على أهمية )BEPSنقل األرباح (الضريبية و

 ".ضرائب تحويل االرباحاالجماع على أهمية  تعزيز أنظمتها في مجال 
 

مركز في إلى فريق عمل ديناميكي ني متحمس النضمامي : "إنعادل راو، قال انتقاله الى ديلويت الشرق االوسطوتعليقاً على خطوة 
الدولية الخاصة ضرائب تحويل االرباح الحالية وشبكة خبرات المركز ديلويت الدولي للتمّيز الضريبي في دبي. وال شك في أّن 

أنحاء إلى كافة عمالئنا في  في االستشارات الضريبية الدوليةحلول البديلويت ستمدني بمنّصة ممتازة لتقديم مجموعة متكاملة من 
 المنطقة".  
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 نبذة عن ديلويت
يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت  ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من
 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

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

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

خدمات مهنية ذات جودة  فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 ون إليها.لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتم  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة  وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي
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) "التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في   عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .نكلترا وويلزالشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إ
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