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  تحفّز الطلب على مستشاري الضرائب المتخّصصين في الشرق األوسطبية العالمية ئالضراالتشريعات 
 2015لعام بتصنيف الفئة األولى في الخليج  تحظى الضرائب في ديلويت استشارات

الضريبية السريعة التنامي تفرض انعكاسات بعيدة األمد بالنسبة إلى  والقوانين التشريعاتباتت  – 2014تشرين الثاني  2
ً محلي بفعل تزايد الرقابةوالشركات وإدارتھا العليا في الشرق األوسط.  ُ ودولي ا قد وجدت الشركات نفسھا ، فوحال عدم االستقرار ا

االقسام  تنقل الضريبة من ،لھاتثال ال بد من االم قوانين جديدةو تشريعات تحت المجھر أكثر من أي وقت مضى، مع اقتراحات
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى جدول أعمال مجلس اإلدارة. وما زالت الشركات تتأثر بمبادرة  ة للشركاتاخليالد

ً تلك  ذات التأثير لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل األرباح، وأجندات االتحاد األوروبي والدول العشرين، وخصوصا
  العالمي. 

 
 ً في تطوير الضرائب، والذي وعلى ضوء ھذه األمور، تزداد أھمية استعداد الشركات الشرق أوسطية لھذا العصر الجديد نسبيا

ً ما يتطلّب استشارة ضريبية متخّصصة. وبات من األسھل تحديد مصدر ھذه االستشارة وأي من الشركات جديرة بالثقة  غالبا
 2015مثل التقرير الدولي حول الضرائب، وتصنيف الضرائب العالمية لعام ، في ھذا القطاعد مقاييس مرموقة وذلك بفعل وجو

  . 2015على أنّه من تصنيف الفئة األولى للعام  في الشرق األوسطديلويت في  الضريبية االستشارات قسم  صنفتوالتي 
  
ً للتقرير الدولي حول الضرائب يتّم منح صفة الفئة األولى إلى و تتمتّع "بشبكة دولية وسمعة رائدة في ات التي مؤسسالوفقا

بشكل دقيق حيث عمل  2015" وقد تّمت عملية تجميع البيانات على الصعيد العالمي لتصنيف الضرائب .مجالھا الخاص
الباحثون على استجواب المدراء التنفيذيين الضريبيين والمستشارين الضريبيين عبر الھاتف، والبريد اإللكتروني، وبشكل 

. ووفقاً لرالف كانينغھام، مدير التحرير في التقرير دولة  56 في شخصي لتجميع تصنيفات الشركات الرائدة وصياغة التعليقات 
الدولي للضرائب، تّم التحقّق من كل معلومة تّم تزويدھا بشكل حيادي للحرص على أّن اآلراء مبنية على البراھين وليس على 

  إلى نوعية عملھا. الكالم المتناقل. وقد ارتكزت التصنيفات على حجم الشركات وعمق مواردھا وخبرتھا، باإلضافة 
  

"يسّرنا أن يتم تصنيفنا مّرة أخرى  :األوسط الشرق ديلويت في الضريبية االستشارات عن المسؤول الشريكعمان أحمد، نوقال 
من قبل التقرير الضريبي العالمي ضمن نخبة الفرق الضريبية في الشرق األوسط. وال شك في أّن نجاحنا الدائم في التصنيفات 

ا في نبقى ملتزمين بالعمل مع زمالئنسوعالقات ديلويت الشرق األوسط. و دقة وجودة خدماتناعلى  ةالضريبية العالمية ھو شھاد
لتزويد العمالء الذين يعملون أو يستثمرون في الشرق األوسط بأعلى مستوى من االستشارة المھنية التي  شبكة ديلويت العالمية

  " .يتّم تقديمھا
  
في ومھني  يكألف شر 28ديلويت الشرق األوسط جزءاً من شبكة عالمية تتضّمن حوالى  في الضريبية االستشاراتقسم شّكل يو

قسم  اعتماد ، ما يتيح للعمالء النفاذ إلى الخبراء المعترف بھم، على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي. وقد تّم الضرائبقطاع 
 من قبل ھيئات مستقلة  في الشرق األوسط أعلى مستوى تصنيفي ضمن    ديلويت الشرق األوسط في الضريبية االستشارات

  .  2010منذ العام 
  

 - النھاية -
 

  عن ديلويتنبذة 
يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

 ويتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت
 www.deloitte.com/aboutماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: توش توھ

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



 

عترض عملياتھم. تضم من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحديات التي ت
 مھنياً، كلھم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  ديلويت

ية ذات جودة عالية ما يجمع فريق ديلويت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاھة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مھن
دوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المھنية المميزة. ويؤمن للعمالء واألسواق أينما وج

 فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليھا.
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "ديلويت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنية اسست في منطقة الشرق األوسط  ديلويت

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  ويمتد وجودھا
 ٣٠٠٠رية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المھنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدا

على المستوى األول  ٢٠١٠بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتباً في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل 
وقد حصلت أيًضا على عدة  .(ITR) "لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

رق جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الش
 .األوسط من ھيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 
 


