
تتزاید أھمیة وتعقیدات االلتزام القانوني والضریبي و علیھ 
فنحن نعلم أن وتیرة التغییر في البیئة الضریبیة تزید من 

الضغط على الشركات لتقدیم االلتزام الضریبي والقانوني بشكل 
أكثر فعالیة. و في مواجھة متطلبات التقاریر المتزایدة وحجم 
التشریعات الجدیدة التي یتم وضعھا سنوًیا ، تحتاج الشركات 

إلى تحقیق المزیج األمثل من المھارات والتقنیات، وللقیام 
بذلك، یجب التعامل مع االلتزام الضریبي والقانوني بطرق 

مختلفة وأكثر ابتكاًرا. 

 إن قدرة الشركات على تقدیم التزامات ضریبیة 
وقانونیة سریعة التطور بشكل استراتیجي وبطریقة 
سریعة وفعالة وقویة، مقیدة بثالثة عوامل رئیسیة: 

الوقت، والمھارة، والتقنیات.

كیف یمكنكم إدارة مسؤولیاتكم الضریبیة والقانونیة 
بشكل أفضل عندما یكون وقت موظفیكم مقیًدا في 

عملیات االلتزام، و یصعب الوصول إلى المھارات 
 المناسبة كما یصعب تطویر و تنفیذ واستخدام أحدث 

التقنیات في إطار زمني محدود و بأقل تكلفة؟

للمساعدة في إدارة وحل ھذه التحدیات التي تواجھھا 
الشركات في الشرق األوسط  ، نقدم اآلن نھًجا مبتكراً 

رقمًیا وُمعاد تصوره من خالل االستعانة بمصادر 
خارجیة - "بوابة واحدة شاملة" لجمیع احتیاجات 

االلتزام لألعمال الضریبیة والقانونیة.

ما ھو مفھوم الخدمات الُمدارة لاللتزام الضریبي و القانوني | إعادة تصور االلتزام؟
إنھا نھج مبتكر من الخدمات المتعلقة بااللتزام الضریبي والقانوني التي تقدم عالقة واضحة وممّكننة رقمًیا ، مع التتبع الفعلي اللتزاماتكم حیث یتم مراقبتھا من قبل اختصاصیین إقلیمیین. 

سیقوم مدیر عملیات االلتزام (CPM)  المخصص لكم  بتنسیق االلتزامات الضریبیة والقانونیة الخاصة بكم في جمیع أنحاء الشرق األوسط (إما باللغة العربیة أو اإلنجلیزیة) ، لتمكین 
فریق عملكم من التركیز على أھداف العمل الرئیسیة األخرى.

یضع النموذج المعیاري احتیاجات العمل الرئیسیة في صلب االلتزام الضریبي والقانوني بدءاً من جمع بیاناتكم ومن ثم معالجتھا وصوالً إلى إتمام التزاماتكم. من خالل الجمع بین خبرة 
أخصائیینا وأحدث الحلول الرقمیة، فإننا نقود الكفاءات و نقوم بتمكین الحوكمة من تقدیم إدارة فعالة لاللتزام الضریبي و القانوني.

الفوائد والنتائج:

منسقة مركزیاً مع مدیر عملیات االلتزام (CPM) الخاص بكم الحتیاجاتكم اإلقلیمیة 
یبدأ التواصل مع مدیر عملیات االلتزام الخاص بك، وھو المسؤول عن التسلیم الناجح الحتیاجاتك الضریبیة و االلتزام القانوني ویجمع فریًقا من ●

خبراء االلتزام المحلیین الذین سیقدمون نتائج تحویلیة.
  رابطك الوحید الذي یتیح لك االستفادة من خبراء محلیین اختصاصیین في جمیع أنحاء المنطقة

من خالل الوصول إلى بیاناتكم، تعمل الخدمات الُمدارة كبوابة تربطك بشبكتنا من االختصاصیین الضریبیین والقانونیین للحصول على الدعم الفعلي ●
عندما تحتاج إلیھ.

  یوفر لكم مزیًدا من الشفافیة باإلضافة إلى عملیات التسلیم الموحدة
تتم إدارتھا مركزًیا ، وتتمیز عملیة  االلتزام الضریبي والقانوني بالشفافیة والبساطة لتحقیق الكفاءة، مما یؤدي إلى توفیر جودة عالیة في الوقت ●

المحدد اللتزاماتك.
  تمكنكم من التركیز على دعم استراتیجیة العمل

أداء المھام بطرق آلیة، وتقلیل عبء االلتزام الضریبي على فریقكم، وتمكینھم من التركیز على الفرص والتحدیات المھمة لألعمال من خالل توجیھ ●
خبراتھم إلى األنشطة والتحلیالت التي تدعم اتخاذ القرارات التجاریة الفعالة.

  یمنحك الوصول إلى أحدث الحلول الرقمیة المبتكرة
من خالل الوصول إلى نظامنا األساسي الموحد للتعاون الرقمي العالمي، مركز المشاركة، یمكنكم اإلشراف على جمیع الخدمات المقدمة، بغض النظر ●

عن المكان الذي ندعمك فیھ في العالم. سیتواصل مركز المشاركة بشكل مباشر مع أحدث الحلول الرقمیة الضریبیة التي یتعین على 
 برایس وترھاوس كوبرز أن توفرھا لتبسیط جمع البیانات وتقلیل نقاط االتصال وتحسین الرؤیة وإعداد التقاریر والرقابة اإلداریة.

 الوقت

المھارات

التقنیات

برایس وترھاوس كوبرز الشرق االوسط 

الخدمات الُمدارة لاللتزام الضریبي

 والقانوني 

 إعادة تصور االلتزام
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الخدمات الُمدارة من برایس وترھاوس كوبرز  تعطي منتجات عالیة الكفاءة من خالل الوقت والمھارات والتقنیات التي توفر لك القدرة على إدارة مصاریفكم في نطاق 
عملیات االلتزام الضریبي والقانوني.

التقنیات



ھذا المحتوى ھو ألغراض المعلومات العامة فقط ، وال ینبغي استخدامھ كبدیل للتشاور مع المستشارین المحترفین.
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آلیة العمل ؟
یتم تقدیم الخدمات الُمدارة من خالل منصة التعاون 

الرقمي الخاصة بنا ، "مركز المشاركة 2020" ، والتي 
         یدیرھا فریق أساسي من مدیري عملیات االلتزام 

(CPM). علماً بأنھ سوف یتم تسلیم احتیاجات  االلتزام 
الخاصة بك باستخدام عملیات مبسطة مبنیة على أحدث 

حلولنا الرقمیة مع العرض الفعلي لحالة كل منتج وجمیع 
المواعید المستحقة. بذلك سوف نحقق لمنظمتكم الرؤیة 

الفعلیة في المجال الرقمي و سوف نضعھا في المقدمة في 
مجال التحول الرقمي والتحقق من أنك تتخذ قرارات 

تجاریة قّیمة.

إن تقدیم جمیع االلتزامات الخاصة بك وتتبعھا على منصة 
واحدة لن یمنحك رؤیة عملك والتحكم في جمیع متطلبات 
االلتزام الخاصة بك فحسب ، بل یمنحك أیًضا رؤیة أكبر 

یمكن أن تساعدك على إدارة وتحسین حوكمة االلتزام 
والمخاطر الضریبیة والقانونیة في عملك بشكل أفضل.

یتم تقدیم خدمات االلتزام القانوني والضریبي في 
برایس وترھاوس كوبرز بناًء على نھج مبتكر وفًقا لمتطلبات 

عملك ویمكن عرضھا فعلیاً من خالل مركز المشاركة.

حان الوقت لرؤیة  االلتزام كفرصة لمؤسستك لجمع رؤى 
تجاریة مھمة. تساھم التقنیات والعملیات المناسبة بشكل كبیر 
من تقلیل عبء االلتزام الضریبي والقانوني، وإن القیام بأداء 

المھام آلیاً یدعم إعداد التقاریر في االلتزام الضریبي باإلضافة 
إلى تقلیل الجھد الیدوي المطلوب للتنسیق وتحلیل البیانات ، 

مما یحرر فریقك لدفع االبتكار وإحداث فرق.

 الضرائب المباشرة

ضرائب الدخل على الشركات •
الضرائب المقتطعة •
   الضرائب المحلیة •

استشارات االلتزام 

بوت الضرائب-•
24/7 الوصول 

المباشر لبنك االسئلة 
األكثر تكرارا

حزم استشارات المتثال•

الموارد البشریة 

االلتزامات للمغتربین•
التأشیرة / الھجرة•
الضرائب الشخصیة•
دعم الموارد البشریة•
إعارة الموارد البشریة•

الضرائب غیر المباشرة
 

ضریبة القیمة المضافة •
ضریبة انتقائیة •

  مركز المشاركة

التسعیر التحویلي

التوثیق •
االلتزام •

 االلتزام القانوني 

سكرتاریة الشركة•
حوكمة الشركات•

المحاسبة و 
الرواتب 

المحاسبة /  مسك •
الدفاتر 

الرواتب •

    اإلقرار الضریبي

قانون االلتزام الضریبي •
للحسابات الخارجیة / معیار 

اإلبالغ المشترك
تقاریر المعلومات العالمیة•
معالجة الضرائب•

للتواصل :

أنطوني تورتزینوفیتش
ھاتف : 5259 791 54 971+

antoni.a.turczynowicz@pwc.com : البرید االلكتروني

روجیھ عقل
ھاتف : 699 100 71 961+

roger.akl@pwc.com : البرید االلكتروني

mailto:antoni.a.turczynowicz@pwc.com
mailto:roger.akl@pwc.com

