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تساهم بإيرادات متوقعة تتخطى 800 مليون دينار في 2018

الضرائب تنقذ املوازنة من العجز وحتوله لفائض
محمود فاروق 

أظهرت بيانات حكومية 
حصلت »األنباء« على نسخة 
منها أن عوائد ضريبة القيمة 
املضافة قد تساهم في حتول 
العجز املالي للموازنة العام 
املقبــل الى فائــض يصل لـ 
 4.5( دينــار  مليــار   ١.٣6
مليــارات دوالر( وذلك الى 
جانب عوامل أخرى تساعد 
على زيادة االيرادات وخفض 

النفقات.
البيانــات أن  وكشــفت 
ايــرادات الدولة من ضريبة 
القيمــة املضافــة ســترتفع 
لتصل الى 8٠٠ مليون دينار 
)٢.٧ مليار دوالر( في املوازنة 
فــي حــال اقرارها فــي دور 
انعقاد مجلس األمة املقبل.

وذكرت البيانات احلكومية 
الصادرة ضمن تقرير الفريق 
االقتصــادي لوزيــر املالية 
ان الكويــت ســتكون اكثر 
اســتجابة لتطبيق ضريبة 
القيمة ملضافة مقارنة بدول 
التعاون خاصة في السعودية 
وعمــان والبحريــن، وذلك 
نظرا لإلجراءات احلكومية 
التــي ســتقوم بهــا الدولة 
لتكييف املواطنني مع تطبيق 
الضريبة التي ســيتضمنها 
إصالح بعض التشــريعات 
التجاريــة بحســب تقارير 

بحثية.
البيانات ان  وأوضحــت 
ادخال الضريبة في الكويت 
ســيكون على شكل مراحل 
تستهدف الشركات الكبرى 
في املقام االول، مع االخذ في 
االعتبار ان غالبية الســلع 
االستهالكية لن تشهد ارتفاعا 

ملحوظا باألسعار، مع عدم 
توقع معــدل تضخم ظاهر 
وبارز في حالة ذوي الدخول 
املنخفضة واملتوســطة، اما 
في حالة الشــرائح الدخول 
املرتفعــة فــإن التضخــم 
ميكن اســتيعابه من خالل 
آليات انفاق مختارة، شاملة 
فواتير املطاعم واالتصاالت 

ومشتريات التجزئة.
ان  الكويــت  وأعلنــت 

وتفــرض الضريبة على 
اغلب السلع واخلدمات بدول 
مجلس التعاون بحدود %5 
بناء على موافقة مسبقة لدول 
مجلس التعاون عليها بنهاية 
العام املاضي وذلك استجابة 
القتراح مــن صندوق النقد 
الدولــي فــي اطــار معاجلة 
االختالالت املالية التي حدثت 
بدول التعــاون بعد تهاوي 

اسعار النفط. 

ميزانية السنة املالية ٢٠١٧-
٢٠١8 ستتضمن عجزا ماليا 
قدره 6.6 مليارات دينار )6.٢١ 
مليار دوالر(، حيث سيصل 
اجمالي االيرادات املتوقعة في 
موازنة السنة املالية احلالية 
نحو ١٣.٣ مليــار دينار، ما 
يعــادل )4٣.6 مليار دوالر( 
وإجمالــي النفقات املتوقعة 
يبلغ ١9.9 مليــار دينار، ما 
يعادل )65.٢ مليار دوالر(. 

ان  البيانــات  وأكــدت 
عمليات بيع وتأجير العقارات 
والرعاية الصحية واخلدمات 
التعليمية ضمن قائمة البنود 

املستثناة من الضرائب.
وأشارت البيانات إلى ان 
عوائد ضريبة القيمة املضافة 
ستساعد في ايجاد ايرادات 
تتراوح بــني ١.٢ -٢.١% من 
الناجت احمللي بدول التعاون.
ولفتــت الــى ان تطبيق 

وقائمة الضرائب طويلة 
وشــاقة علــى املواطــن وال 
تقتصر فقــط على ضرائب 
القيمة املضافــة والضريبة 
أنــواع  االنتقائيــة فهنــاك 
عديدة من الضرائب والرسوم 
تطبق في كل الدول وأشهرها 
الضرائب على أرباح الشركات 
والضرائب على دخول األفراد 
ووفق االتفاقــات اخلليجية 
املعلنــة لتطبيــق ضرائــب 
إضافة إلنعاش إيرادات الدول 
اخلليجية غير النفطية تأتي 
ضريبة أرباح الشركات والتي 
يتم فرضها كنسبة ثابتة من 
صافي أرباح الشركات سنويا.

وفي آخر التقارير الصادرة 
من وكالة التصنيف االئتماني 
العاملية ســتاندرد آند بورز 
توقعت ان يتم بدء تطبيق 
ضريبة أرباح الشركات في 
الكويت خالل النصف األول 
من العام ٢٠١9 وهو ما ميكن 
ان يتــم بعد عــام واحد من 
بدء تطبيق ضرائب القيمة 
املضافة والضريبة االنتقائية 
فهل يشــهد الصيــف املقبل 
ارتفاعــا في درجــة حرارة 
األعبــاء الضريبية وتطلق 
احلكومــة مشــروع قانون 
ضريبي جديد للموافقة من 
مجلس األمة؟ وبعد موافقة 
مجلس الوزراء أول من أمس 
على مشاريع قوانني ضرائب 
القيمــة املضافة والضريبة 
االنتقائيــة يترقب الســوق 
الكويتــي البدء في دراســة 
أثر تطبيق ضرائب جديدة 
وهو ما يزيد من األعباء على 
القطــاع اخلاص وزيادة في 
األسعار يتحملها املستهلك 

النهائي في كل األحوال.

ضريبة القيمــة املضافة قد 
ال يكون كافيا ملعاجلة العجز 
املالي في االجل الطويل، ولذلك 
فهناك حاجة إلصالح ضريبي 
آخر مبــا في ذلك رفع معدل 
الضريبة ألكثر من 5% والعمل 
بضريبة الشركات واألفراد، 
مؤكدة البيانات على ضرورة 
زيادة العــبء الضريبي مع 
االستمرار في تدفق العمالة 
الوافدة املاهرة، وكذلك جذب 
مستثمرين اجانب جدد خالل 

املرحلة املقبلة.
وقالــت ان هنــاك حاجة 
ماســة إلصــالح اشــمل من 
االصالح الضريبي ليشــمل 
دعــم السياســات احملفــزة 
للنمو، مبا في ذلك السياسات 
املرتبة باالستثمار والتجارة 
والعمالة بهدف دعم املوقف 
التنافسي لدول التعاون على 
ان يتم العمل بهذه االجراءات 
ضمن سياسات تنسيقية بني 

دول التعاون. 
ويتــم تطبيــق ضريبة 
القيمــة املضافــة باقتطــاع 
5% مــن تكلفــة كل مرحلــة 
من مراحــل االنتاج وهو ما 
يســاهم في النهايــة بزيادة 
بنفس النســبة في أســعار 
الســلع واخلدمات يتحملها 
املستهلك بالكامل وال يتحمل 
املنتج في كافــة املراحل ايا 
من تلك الزيادات، فبداية من 
املادة اخلام زراعية او معدنية 
او خدمة يتم اقتطاع 5% من 
تكلفتها وما تضيفه املرحلة 
الالحقة من قيمــة الى ثمن 
الســلعة يتــم اقتطاع نفس 
النســبة وهكذا حتى تصل 
للمستهلك مضافا اليها 5% الى 
الثمن النهائي الذي تباع به.

املصدر: وزارة املالية

فائض متوقع 
باملوازنة املقبلة 

يصل لـ 1.3 مليار 
دينار 

السوق الكويتي 
األكثر مرونة خليجيًا 

في امتصاص أثر 
الضريبة

تغير متوقع في 
آلية إنفاق أصحاب 
الدخول املرتفعة 

واملتوسطة

غالبية السلع 
االستهالكية لن 

تشهد ارتفاعًا 
ملحوظًا في األسعار

في النصف األول بنمو 735%.. وبربحية للسهم 35.29 فلساً

6.5 ماليني دينار أرباح »الكويت للتأمني«
الكويــت  اعلنــت شــركة 
للتأمــني، عــن حتقيق صافي 
ربــح بقيمة 6.5 ماليني دينار 
خالل النصــف األول من عام 
٢٠١٧، باملقارنــة مع خســارة 
بقيمة ١.٠٢6 مليون دينار عن 
الفترة نفسها من العام املاضي، 
بارتفاع بنسبة ٧٣5% وبلغت 
ربحية الســهم ٣5.٢9 فلســا 
مقابل خسارة )5.55 فلوس( 
للســهم الواحد لنفس الفترة 

من العام املاضي. 
وقــال الرئيــس التنفيذي 
لشركة الكويت للتأمني سامي 
شــريف في بيان صحافي ان 
الشــركة واصلــت احملافظــة 
على حتقيق أدائها التشغيلي 
املتنامــي خالل النصف األول 
من هذا العام، بفضل تطبيقها 
خلطتها السنوية املوضوعة 
أهدافــا طموحة  واملتضمنــة 
ومحددة مرتبطة بجدول زمني 
اســتطاعت االلتزام بتحقيقه 
بإتقــان، الفتا إلــى أن نتائج 
النصف األول لهذا العام تعكس 
النمو املتواصل للشركة، حيث 

حققــت »الكويــت للتأمــني« 
ارتفاعا في حقوق املساهمني 
لتصل إلى 6٧.6 مليون دينار 
فــي نهاية النصــف األول من 
٢٠١٧، باملقارنة مع 56.٣ مليون 
دينار عن الفترة نفســها من 
العام املاضي بزيادة تساوي 
٢٠% ما يعكس قدرة الشركة 
على حماية أصولها وحقوق 

مساهميها. 
وأضاف سامي شريف أن 
قيمة األقساط املكتتبة بلغت 
٢١.6 مليون دينار في النصف 
األول للعام احلالي مقارنة مع 
٢٠.5 مليون دينار عن الفترة 
نفسها العام املاضي بارتفاع 
قدره ١.١ مليون دينار وبنسبة 
تســاوي 5.٣%. كمــا ارتفعت 
موجودات الشركة إلى ٣.١64 
مليون دينار في نهاية الفترة 
احلاليــة باملقارنــة مع ١45.8 
مليون دينار لنفس الفترة من 
العام املاضي بزيادة قدرها ١8.5 
مليون دينار وبنسبة تساوي 

 .%١٣
وشدد شريف على أن ارتفاع 

صافي أرباح الشركة قد حتقق 
بالرغم من زيادة االحتياطيات 
الفنية لتصل إلى ٧8.١ مليون 
دينار للفترة احلالية مقارنة 
مع ٧٢.6 مليون دينار لنفس 
الفترة العــام املاضي بزيادة 
نســبتها ٧.5% ما يدعم قدرة 
الشركة على الوفاء بالتزاماتها. 

سامي شريف

مقابلة

مؤسسه سعود المخيال يروي لـ »األنباء« انطالق التطبيق اإللكتروني

»انستا سلة«.. بوابة جديدة لبزنس التوصيل

كيف تستفيدون من 
بيانات املستخدمني؟

٭ بيانــات املســتخدمني 
هي بالطبع ســرية، ولكن 
نســتفيد منهــا بطريقــة 
نقــوم  مختلفــة، حيــث 
مبتابعة طلبات كل عميل، 
ونبحــث عن مــاذا يفضل 
ومتــى يطلــب ونســوق 
العروض املفضلة واملهتم 

بها.
الشراء  ونسهل عملية 
ان  حيــث  للمســتخدم، 
التطبيق يحتوي على أكثر 
مــن ١٠ آالف منتــج، لذلك 
نحرص علــى ان ال يدخل 

املستخدم مبتاهات.
التطبيق  والتعامل مع 
سهل جدا، حيث ال يحتاج 
املستخدم لتسجيل الدخول، 
ويحتــوي التطبيــق على 
اقسام كاملشروبات واللحوم 
واملجمدات والشــيكوالته 
اليوميــة  والعــروض 
واالدوات املنزلية، باالضافة 
الى اقسام فرعية على حسب 
العالمة التجارية للمنتج، 
لذا يتبضع املستخدم كأنه 
فــي اجلمعيــة وال يحتاج 

للذهاب اليها.

اين ترون انفسكم 
بعد 5 اعوام، وما 

فرصة طرح التطبيق 
للبيع او االستحواذ 

من مستثمرين 
آخرين؟

٭ انا ارى التطبيق بعد عام 
واحد فقط متفرعا بأغلب 
دول اخلليــج، وبالفعــل 
بدأنا بتطوير قسم االعمال 
الكتشــاف تلك االســواق، 
وعلــى حســب دراســتنا 
للســوق فــإن الكويت في 
املركز الرابع كاكبر سوق 
والتجــارة  للمدفوعــات 
االلكترونيــة فــي املنطقة 
واتوقع ان يتخطى وعدد 
املســتخدمني الـــ ١٠٠ ألف 
مستخدم خالل عام واحد.

املواد حتى توصيله ملنزله، 
وذلك خالل 9٠ دقيقة، ومن 
املمكن ان يصل الطلب خالل 
١5 دقيقة حســب الزحمة 

وحجم الطلب.
ويتم الدفــع عبر الكي 

نت او الكاش.

ما أبرز التحديات 
التي واجهتكم؟

العديــد مــن  ٭ واجهنــا 
الصعوبــات، خاصــة في 
ان  حيــث  اجلمعيــات، 
بعــض اجلمعيــات ليس 
لديهــا نظــام التخزين او 
املخازن الكافية للبضائع، 
او حجــم تلــك البضائع، 
ولكننا اوجدنا نظاما معينا 
في تلك اجلمعيات ملعرفة 
حجم تلك البضائع وعددها 
وما حتتويــه، ويأتي ذلك 
 »software«بسبب ضعف الـ
املوجود في نظام اجلمعية، 
لذا انصــح دائما من يقرر 
تأسيس شــركة باالهتمام 
 »software« بأمرين، االول
قوي جدا وادارة قوية جدا 
وذات خبــرة، وضــرورة 
االهتمام برواتب املوظفني 
بحيث ان املوظف تستفيد 
منــه عندما تعطيــه راتبا 
يتناســب مــع املعيشــة 

احلالية.

ما استراتيجيتكم 
وخططكم للتوسع 

مستقبليا؟
٭ فــي احلقيقــة، خطتنا 
البقــاالت  ســتكون دعــم 
وادخــال  الصغيــرة، 
منتجات استهالكية جديدة 
ومقتنيات من خارج البالد 
غير املوجــودة واملطلوبة 
من بعض املواطنني الذين 
يســافرون دائما الى دول 
اوروبية واميركا، وسيتم 
تســويقها على التطبيق. 
وخالل الـ 6 اشهر املقبلة، 
سندخل السوق اخلليجي، 
ولكن عبر خطوات معينة.

ما رسوم التوصيل 
وهل تتعاملون مع 

البقاالت؟
٭ الفــرق بــني اجلمعيــة 
والبقالة، اننا نقوم بتوصيل 
املواد االستهالكية املطلوبة 
من اجلمعية ونحصل على 
٧5٠ فلسا للتوصيل، بينما 
البقالة يحصلون على ١5٠ 

فلسا للتوصيل.

كيف بدأ التطبيق 
العمل وما التطوير 

الذي مت عليه؟
٭ بدأنا بعدد ٢ مطورين، 
ولدينا في الوقت احلالي ١٧ 
مطورا ووضعنا تكنولوجيا 
مختلفة بتطبيقنا اذ قمنا 
بتصنيع »كودات« ببرمجة 
تكنولوجيــا خاصــة بنــا 
معتمدين علــى مطورين 
لديهم خبرة في هذا املجال 
التي  وخبــرة باملميــزات 
نعمل بهــا وليس اي كود 

برمجة عادي.

 ما مراحل عمل 
التطبيق وكيفية 

التوصيل والوقت 
الذي حتتاجه العملية 

الواحدة؟
٭ حتتوي عملية التوصيل 
على ثالثة مراحل، االولى 
تكمن فــي اختيــار املواد 
االستهالكية من اجلمعية، 
الثانية عملية  والعمليــة 
لوجستية توصيل الطلب 
من اجلمعية لبيت املستهلك، 
اما العملية االخيرة والثالثة 
وتعــد اهــم مرحلــة وهي 
خدمة االتصال الهاتفية او 
خدمة العمالء، اذ ان موظف 
خدمة العمالء هو القاضي 
فيكتشف صاحب العمل منه 
االخطاء والسلبيات سواء 
فــي التوصيــل او تأخير 
الطلب وتسليمه للزبون.

ويســتطيع املستخدم 
مشــاهدة عمليــة طلبــه 
اخلاص منذ بداية اختيار 

نتعامل مع 10 
جمعيات تعاونية.. 

و240 بقالة

بدأنا بـ 7 
موظفني ولدينا 

اآلن 180 
وأسطول مكون 

من 60 سيارة 
توصيل 

حققنا
 »Break Even«

في 4 شهور 
فقط.. ونسعى 
للتوسع خليجيًا 

خالل 6 أشهر

عبدالرحمن خالد

يـدخـــل التـطــبــيـق 
االلكتروني »انســتا سلة« 
ليستحوذ على حصة بسوق 
التوصيل الضخم بالكويت 
والذي تتعدى قيمته مليارات 
الدنانيــر والتقت »االنباء« 
الشاب  التطبيق  مؤسس 
سعود املخيال ذا الـ 31 
عاما، والذي يرى ان سوق 
االلكترونيــة هو  التجــارة 
القادم  الناجح  »البزنس« 
ليروي قصة انطالق التطبيق 
وفكرته القائمة على اختصار 
عبء الذهاب للجمعية او 
البقالــة وتوفير ســاعات 
للحصــول علــى حاجات 
املنزل في 5 دقائق فقط 

وتفاصيل احلوار كاالتي: 
كيف بدأمت فكرة 

»انستا سلة«؟
٭ مهنتي االساسية التجارة 
في العقار، ومن املعروف ان 
العقار دائما مربح وثابت 

ونسبة اخلطر به ٠%.
الوقــت احلالي،  وفــي 
وبعد قراءة طويلة للسوق، 
واالحــداث التي تتســابق 
عليه، فقد اختلف الوضع 
بالنســبة لظهــور جتارة 
التجــارة  جديــدة وهــي 

االلكترونية.
وتعـتــــبر التجـــــارة 
االلكترونيــة مختلفة عن 
الباقي قليال، اذ يســتطيع 
املســتهلك او الشــخص 
العــادي وهــو جالس في 
التطبيــق  بيتــه، يفتــح 
االلكترونــي على املوبايل 
الذكي، ويشتري احتياجاته 
التي يريدها، ثم تصله الى 

بيته.
لتطبيــق  وبالنســبة 
»انســتا ســلة«، اذ نقــوم 
بفكرة التوصيل ولكن عبر 
او  التعاونية  اجلمعيــات 
الهايبر ماركتس والبقاالت، 
وقد وقعنا في البداية مع 
4 جمعيــات ولدينــا عدد 
5 ســيارات، ولكــن حاليا 
متعاقدين مع ١٠ جمعيات 
تعاونيــة و٢5٠ بقالة في 
كافة انحاء الكويت، ولدينا 
6٠ سيارة تتجول بالشوارع 
و١8٠ موظف مع العلم اننا 

بدأنا بـ ٧ موظفني.
وانطلــق التطبيق منذ 
4 شــهور وحققنــا بعدها 
وهــو   »Break Even«
نقطة تعادل االيرادات مع 

املصروفات.

شعار التطبيق سعود املخيال


