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المنطقة في ابانیةالی االستثمارات لدعم الیابانیة الخارجیة جارةالت لھیئة المعتمد الضریبي المستشار األوسط الشرق دیلویت  
         

 العائد لھیئة التجارةمع ازدیاد أعداد الشركات الیابانیة التي تستثمر في المنطقة، أطلق مكتب دبي  - 2017 اكتوبر 23
ودعم نشاطاتھا خارج في التوسطة لمؤسسات الصغیرة والما استثماراتلتعزیز مؤخرا منصة  JETRO ة الخارجیة الیابانی

قسم الخدمات الضریبیة في دیلویت الشرق األوسط لھذه المبادرة  انضموقد . المنطقةمتواجدین في منسقین یابانیین  بفضلھذه 
ُ بإنشاءبصفة المستشار الضریبي الرسمي،  ُ خصصتمفي دبي   ا وفریقامكتب حیث قامت دیلویت أیضا لخدمة الشركات  ا

 .ي كافة المجاالتفالیابانیة 
 

یبیة العالمیة وخدمات الدمج واالستحواذ في الضرالشریك المسؤول عن قسم الخدمات ألیكس لو، في ھذا اإلطار، أفاد السید 
ة یضریبیسعى قسم الخدمات الدیلویت الشرق األوسط "یعد برنامج دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة مبادرة قیمة للغایة، و

 .ستثمار في المنطقة"المتعلق باالوسط إلى مساعدة الشركات الیابانیة على تحسین نھجھا الضریبي دیلویت الشرق األفي 
 

العریقة الصغیرة والمتوسطة في الخارج على العالقات االقتصادیة تعزیز استثمارات المؤسسات ویعتمد إطالق منصة 
توقیع مذكرة تفاھم لتعزیز المبادرات المشتركة التي تدعم بین اإلمارات العربیة المتحدة والیابان. ویأتي ذلك بعد والوطیدة 

 .البلدین كليفي  االقتصاديللنشاط التجاري والنمو  رئیسيً  والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تعتبر عنصراً  االبتكار
 

أكتوبر  8في والمتوسطة لدعم المؤسسات الصغیرة وقد أقیم حفل االفتتاح الرسمي لمنصة اإلمارات العربیة المتحدة والیابان 
زیر االقتصاد والتجارة والصناعة الیاباني السید ھیروشیغ كل من معالي و، وحضره أبو ظبيفي فندق سانت ریجیس  2017
 .وزیر االقتصاد اإلماراتي المھندس سلطان بن سعید المنصوري،ومعالي سیكو، 

 
ذات صلة بالحكومة تعمل على تعزیز التجارة ھیئة ھي  JETROالتجارة الخارجیة الیابانیة أن ھیئة لو ألیكس وأضاف السید 

عام البلدا. واعتبارا من  16منصة في  22حتى اآلن ھذه الھیئة المتبادلة واالستثمار بین الیابان وبقیة العالم. وقد أنشأت 
، 2006عام مكتباُ عن ال 211من  ةملحوظمسجلة بذلك زیادة مكتبا یابانیا في اإلمارات العربیة المتحدة،  442 لدیھا، 2017
 ." .في الشرق األوسط برامجھمأن نكون جزءا من كدیلویت  ویسرنا

 
 النهاية

 
 نبذة عن دیلویت

دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:  دیلویت توش توھماتسو المحدودة
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ي مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص ف
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  تضم دیلویت عملیاتھم.
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ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشر
 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

لمالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة ا
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

ت أیًضا وقد حصل .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز

 


