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ديلويت :ضرائب تحويل االرباح في الشرق األوسط
 ديلويت الشرق األوسط تطلق العدد األول من سلسلة التقارير الرسمية حول ضرائب تحويل األرباح :التحضير للتشريعاتالمناسبة في الشرق األوسط
  ٪82من المشاركين في استطالع ديلويت وافقوا على أن هيكلية ضرائب تحويل االرباح تخضع لتقييم هام في الشرقاألوسط وشمال أفريقيا
 14يناير  - 2019أطلقت ديلويت الشرق األوسط العدد األول من سلسلة التقارير الرسمية لمساعدة الشركات على التحضير
للتشريعات المتعلقة بضرائب تحويل األرباح ) (Transfer Pricingفي الشرق األوسط .يشمل العدد األول من سلسلة التقارير
نتائج استطالع العمالء حول ضرائب تحويل االرباح للشركات العاملة في المنطقة .كما يقدم التقرير إرشادات أساسية على
الشركات مراعاتها عند تقييم المخاطر والفرص الناشئة عن التشريعات الجديدة المتعلقة بضرائب تحويل االرباح.
وضرائب تحويل االرباح عبارة عن ممارسة تسمح بتسعير المعامالت داخليا ً في الشركات وبين الشركات التي تعمل تحت سيطرة
أو ملكية مشتركة ،بما في ذلك المعامالت عبر الحدود .ولقد بدأ عدد ٌ من دول مجلس التعاون الخليجي تبني لوائح ضرائب تحويل
االرباح ،كما وقعت السلطات المعنية في هذه الدول اإلطار الشامل لتآكل القاعدة الضريبية ونقل األرباح ( Base Erosion and
) ،)Profit Shifting (BEPSوهي تلتزم بتطبيق أربعة معايي ر منها كحد أدنى .ومن دول الشرق األوسط األخرى التي وقعت
على هذا اإلطار مصر وتونس ،بينما وقعت الكويت االتفاقية المتعددة األطراف والتي من المتوقع أن يوقعها لبنان قريبا ً.
في هذا السياق ،علّق شيف ماهالينغام ،الشريك المسؤول عن ضرائب تحويل االرباح في ديلويت الشرق األوسط ،قائالً " :إن
موافقة  ٪82من المشاركين في استطالع ديلويت على أن هياكل ضرائب تحويل االرباح تخضع لتقييم هام في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا تشير إلى أن الفرص المتاحة للشركات المستثمرة في المنطقة ال حصر لها .كما يتوفر لدينا في ديلويت آلية
فاعلة لضرائب تحويل االرباح لمساعدة الشركات على إدارة المخاطر وتقديم الحلول لدعم ممارساتهم حول ضرائب تحويل االرباح
بهدف تحقيق أهدافهم الضريبية".
النتائج الرئيسة لالستطالع
شمل استطالع ديلويت المدراء الماليين ومسؤولي الضرائب الرئيسيين في المنطقة ،وأفضى الى النتائج الرئيسة التالية:






حظي التزام ضرائب تحويل االرباح باهتمام  ٪65من الم ْست َطلعين.
عدّل  ٪25من الم ْستَطلعين فعليا ً سياسة  /هيكلية ضرائب تحويل االرباح للمجموعة في شركاتهم استجابة للتطورات
التشريعية األخيرة في المنطقة.
وافق  ٪82من المستطلعين على أن ضرائب تحويل االرباح تخضع لمزيد من التقييم في المنطقة.
أفاد  ٪50من الم ْستَطلعين بﺄن المدراء التنفيذيين ومجالس اإلدارة قد عدلوا وجهات نظرهم حول التخطيط الضريبي منذ
اعتماد اللوائح التنظيمية في المنطقة.
يساور  ٪54من الم ْستَطلعين القلق بشﺄن زيادة اهتمام وسائل اإلعالم والمجموعات السياسية والمجموعات الناشطة بعملية
فرض الضرائب على الشركات.

في هذا اإلطار ،أفاد نعمان أحمد ،الشريك المسؤول عن االستشارات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط ،قائالً " :مع إدخال عدد
من التشريعات المتعلقة بضرائب تحويل االرباح في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات القليلة المقبلة ،أمامنا
فرصة إلطالق إطار تسعير منظم داخل المجموعة يتوافق مع استراتيجيات االستثمار والتغلب على المخاطر من خالل تطبيق
حلول التكنولوجيا التي تتماشى مع "النظم القائمة للشركات ".
لإلطالع على التقرير الرسمي بالكامل (العدد األول) ،يرجى زيارة الرابط
– إنتهى -
نبذة عن ديلويت
يستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي مجموعة عالمية
من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم
ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com/about

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات اال ستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب والخدمات
المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة عالمية مترابطة من
الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ  ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف
القطاعات ،يرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم
الخدمات المهنية االستشارية وقد تﺄسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود شركة ديلويت أند توش
(الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية
اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق األوسط) وبشكل
مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشرق األوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق األوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية والمالية
وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا ً.كما نالت عدة جوائز خالل
السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام  ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية
للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في
إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.

