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دول اخلليج تسعى 
حاليًا لتخفيف العبء 

عن موازناتها

الضرائب ستقع 
مباشرة على 

املستهلك قبل 
املؤسسات 

التجارية

تطبيق ضريبة 
القيمة املضافة يؤثر 
سلبًا على شركات 
االستثمار باملنطقة

عماد العبالني

فهد العنزي

جانب من احلضور علي أبو احلسن أحد املتحدثني

بالتعاون مع موقع StartupQ8خالل مشاركتها في »العقارات الكويتية والدولية«

»الوطني« يستقبل 200 متدرب جامعي خالل الصيف

أكادميية VIVA Coded تستضيف منتدى »إنفينيتي« تركز استثماراتها في مكة املكرمة والبوسنة وتركيا
الشركات الناشئة بالكويت

»بيتك«: 21 ألف عميل استفادوا
 من خدمة »التبرع إلفطار صائم وزكاة الفطر«

إنفينيتي  أعلنت ش���ركة 
العقارية عن انضمامها للشركات 
املشاركة في معرض العقارات 
الكويتية والدولية، من تنظيم 
شركة إكسبو سيتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات، والذي 
سينطلق من 14 إلى 17 سبتمبر 

املقبل في الريجنسي.
وكش���ف مدي���ر املبيعات 
بشركة إنفينيتي العقارية فهد 
العنزي عن عدد من املشاريع 
التي تعتزم الشركة  اجلديدة 
طرحها أمام عمالئها في القريب 
العاجل في عدد من األسواق 
العاملية اجلذابة، مش���يرا إلى 
أن هذه املشاريع تقع في أكثر 
األس���واق طلبا واس���تقرارا 
السياسية  الناحية  سواء من 
أو االقتصادي���ة. وأضاف ان 
انتهت م���ن تنفيذ  الش���ركة 
البوسنة  مشاريع في أسواق 
والهرس���ك وتركيا، وذلك في 
إطار اس���تراتيجية الش���ركة 
الرامي���ة الختيار األس���واق 
املستقرة والتي من شأنها ان 
العوائد االس���تثمارية  توفر 
املجدية للعميل س���واء على 

املدى املتوسط أو البعيد.
العن���زي ان اختيار  وأكد 
األس���واق الت���ي تعم���ل بها 
»إنفينيتي« يأتي بعد دراسات 
مستفيضة لهذه األسواق سواء 
م���ن الناحية السياس���ية أو 
االقتصادية أو األمنية، وذلك 
لضم���ان جدوى االس���تثمار 
ف���ي تلك األس���واق من جهة، 
وضمان حتقيق أعلى العوائد 
للمستثمرين من اجلهة األخرى. 
وح���ول املش���اريع اجلديدة 
للشركة قال العنزي ان الشركة 
بصدد طرح مش���روع عقاري 
مميز في منطقة »اوس���نيك« 
في البوسنة والهرسك، حيث 
يقع هذا املش���روع على أرض 
تبلغ مساحتها اإلجمالية نحو 
33 ألف متر مرب���ع، ويتألف 
من 45 وح���دة تتنوع ما بني 
أراضي وفلل سكنية مبساحات 
وإطالالت جميلة وجذابة، إلى 
جانب مجموعة من اخلدمات 
واملرافق الرئيسية التي تخدم 
س���كان وقاطني املشروع من 
سوبر ماركت، صيدلية، مسجد، 
مناطق ألعاب ونوافير مائية.

الكويت  اس���تقبل بنك 
أكثر م���ن 200  الوطن���ي 
طالب وطالبة من اجلامعات 
واملعاهد العليا في الكويت 
التدريبة  في اطار دوراته 
الصيفي���ة الت���ي تنظمها 
البشرية  املوارد  مجموعة 
ف���ي البن���ك به���دف دعم 
الشباب وتهيئتهم لظروف 

ومتطلبات سوق العمل.
كما انض���م إلى دورات 
امليداني للبنك  التدري���ب 
ه���ذا الصي���ف ع���دد من 
الطلبة املبتعثني للدراسة 
في اخل���ارج، حيث يوفر 
»الوطني« له���م برنامجا 
تدريبا مكثف���ا في ادارات 

مختلفة وفي الفروع ملنحهم 
الالزمة والتجربة  اخلبرة 
امليدانية التي تساعدهم في 

دراستهم األكادميية.
ويق���ول مدي���ر ع���ام 
البشرية  املوارد  مجموعة 
في بن���ك الكويت الوطني 
عماد العبالني: »الوطني« 
ملت���زم بدع���م الش���باب 
والطلبة اجلامعيني اميانا 
منه بأهمية االستثمار في 
هذه الشريحة الواعدة. وقد 
ش���ارك خالل هذا الصيف 
أكثر من 200 طالب وطالبة 
من مختلف اجلامعات في 
برامج تدريب ميدانية مت 
إعدادها خصوصا ملنحهم 

الالزمة في سوق  اخلبرة 
العمل.

أن  العبالني  وأض���اف 
البنك يحافظ على موقعه 
اخليار األول أمام الشباب 
ويواص���ل توفير الفرص 
الت���ي تتيح  التدريبي���ة 
للش���باب إضافة اخلبرة 
على جتربتهم األكادميية 
واستثمارها في مستقبلهم. 
ويركز بنك الكويت الوطني 
في برامجه التدريبية على 
العم���ل امليدان���ي لتمكني 
الطاقات الش���ابة وتأهيل 
امكاناته���ا لتتناس���ب مع 
متطلبات الفرص الوظيفية 

املتوفرة في السوق.

الش���ركة  ان  وأض���اف 
ستقوم كذلك بطرح مشروع 
آخر منطقة أخرى هي منطقة 
»ميشوفيتش«، حيث من املقرر 
ان تطرح الشركة هناك مشروع 
»منتجع شهد« الذي يقع على 
أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية 
نحو 25 ألف متر مربع، ويتألف 
من 30 وحدة سكنية مختلفة 
األحجام واملساحات، إلى جانب 
املرافق اخلدمية الرئيسية التي 
من بينها مسجد، سوبر ماركت، 
ومطاعم، الفتا إلى ان مشروع 
»منتجع ش���هد« يقع مبحاذاة 
مشروع »درمي سراييڤو« الذي 
السابقة  يعد أحد املش���اريع 

للشركة في سراييڤو.
الثاني  الس���وق  وح���ول 
الذي تعمل فيه الش���ركة قال 
العن���زي ان الس���وق التركي 
يع���د أحد األس���واق الواعدة 
التي اهتمت شركة »إنفينتي« 
بدخوله واالستثمار فيه، الفتا 
إلى استمرار الشركة بتسويق 
»صك���وك اإلج���ارة ملجموعة 
فنادق انفينيت���ي في منطقة 

تقسيم الواقعة في تركيا.

أعلنت شركة االتصاالت 
ع���ن   VIVA الكويتي���ة 
 VIVA« استضافة أكادميية
أول  للبرمج���ة،   »Coded
أكادميية لتعليم هندس���ة 
البرمجي���ات باخللي���ج، 
ومنتدى الشركات الناشئة 
في الكوي���ت بالتعاون مع 
موقع StartupQ8 متحدثني 
من عالم الشركات الناشئة 
ليتبادال مع الطلبة بعضا من 

الدروس والتجارب التي مرا 
بها ويستعرضا مشاريعهما 
احلالية. وش���ارك كل من 
املتحدثني علي أبو احلسن 
أحد مخترعي GoTap، نظام 
الدفع البيئ���ي اجلديد في 
الكويت، وصالح املس���لم 
 Prodesign أحد مؤسس���ي
لتكنولوجيا املعلومات وأحد 
مبتكري FanScan التطبيق 
القائم على موقع انستغرام 

والذي مت حتميلة أكثر من 3 
ماليني مرة. وبهذه املناسبة، 
يقول مدير إدارة اتصاالت 
الشركات في VIVA عبدالرزاق 
بدر العيس���ى: يشرفنا ان 
نستضيف هذين الشابني 
الكويتيني اللذين تبادال مع 
احلضور سبل إدارة املشاريع 
الناشئة من مناظير مختلفة 
وكيفية التوفيق بني األعمال 

والتكنولوجيا. 

استفاد أكثر من 21 الفا من 
عمالء بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« من خدم����ة »التبرع 
إلفطار صائ����م وزكاة الفطر« 
عب����ر أجهزة الص����رف اآللي 
التي أطلقها البنك خالل شهر 
رمضان بالتنس����يق مع بيت 
ال����زكاة وللم����رة األولى في 
الكويت، مب����ا يعكس جناح 
اخلدمة التي تعبر عن سعي 
ال����دؤوب لتحقيق  »بيت����ك« 
العم����الء وااللتزام  تطلعات 

بخدمة املجتمع.
الزكاة بصرف  وقام بيت 

مبالغ زكاة الفطر التي أودعها 
العم����الء عبر اجهزة الصرف 
اآلل����ي للعديد من الش����رائح 
املجتمعية احملتاجة وشملت 
أكثر 2400 مستفيد منهم االرامل 
وااليتام واملرضى والغارمون 
وأسر السجناء وكبار السن 
وذوو الدخول الضعيفة. كما 
استفاد أكثر من 2000 شخص 
من برنامج والئم افطار الصائم 
داخل الكويت من خالل توزيع 

60 الف وجبة افطار. 
ويح����رص »بيت����ك« على 
تعزيز دوره في دعم وتوثيق 

التراب����ط والعطاء  أواص����ر 
التواصل  واإلخاء، وتقوي����ة 
والتفاعل واملشاركة مع أفراد 
املجتمع، حيث جتسد اخلدمة 
هوي����ة »بيت����ك«، والتزام����ه 
مبواكبة احتياجات العمالء بكل 
املناسبات، كما انها في الوقت 
ذاته تأكيد على طرح »بيتك« 
للخدمات االلكترونية املعاصرة 
واملبتكرة التي تتماش����ى مع 
متطلبات العمالء واحتياجات 
السوق وتخضع العلى درجات 
اجلودة واالمان وفق املعايير 

العاملية جلودة اخلدمة.

خدمات إعالنية

»املركزي« يوافق لـ »برقان« بإعادة 
شراء سندات مصدرة بالدينار

»االمتياز« تتخارج من »خليج 
البحرين« بنحو 250 ألف دينار

»التأمينات« تزيد حصتها في »بيتك«

أفادت مجموعة االمتياز االستثمارية بأنها تلقت خطابا 
من بنك أركابيتا يفيد باسترداد جزئي من رأس املال املستثمر 
في شركة خليج البحرين للتطوير. وأوضح بيان الشركة 
املنشور على موقع البورصة االلكتروني امس، أنه سوف 
يتم تسلم مبلغ يعادل 247.6 ألف دينار )نحو 816.5 ألف 
دوالر(. وبحسب البيان سوف يظهر التأثير احملاسبي على 
البيانات املالية ملجموعة االمتياز في الربع الثالث من العام 
احلالي وذلك بتحقيق صافي ربح يعادل 187.77 ألف دينار. 
ونوهت املجموعة في البيان أنها الزالت قيد حتصيل املبلغ 

خالل شهر من اآلن.

أظهرت حركة امللكيات املعلنة على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية أمس تغير بعض نسب امللكيات، تبني 
ارتفاع حصة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( من 6.020% إلى %6.690، 
بزيادة قدرها 0.670%. وفي تقرير ل� »مباشر«، صعدت 
حصة شركة بترو لألعمال املتكاملة وأخرى في شركة 
املدينة للتمويل واالس���تثمار )املدينة( من 6.8% إلى 
7.71% بزيادة نس���بتها 0.91%.وتخارجت شركة طابة 
اخلير القابضة بحصة جتاوزت نسبتها 6% في شركة 
هيتس تيليكوم القابضة )هيتس(، علما بأن »املدينة« 

متتلك في األخيرة حصة نسبتها 29% تقريبا.

قال بنك برقان إنه وخالل شهر سبتمبر من عام 2010 قامت 
شركة »Jersey( Limited( 1.Burgan Finance No« - شركة 
ذات غرض خاص »SPV« مؤسسة ومملوكة بالكامل من قبل 
بنك برقان - بإصدار سندات دين مساند مببلغ 400 مليون 
دوالر بسعر 7.875% تستحق في 2020 )سندات الشريحة 
الثانية بالدوالر(. وأضاف بيان البنك على موقع البورصة 
اإللكتروني أمس، أنه وخالل ش���هر ديسمبر من عام 2012 
أصدر البنك س���ندات دين مساند مببلغ 100 مليون دينار 
تستحق في عام 2022 )سندات الشريحة الثانية بالدينار، 
والتي متثل - مع سندات الشريحة الثانية بالدوالر - سندات 
الشريحة الثانية(. وفي وقت اإلصدار كان التزام بنك برقان 
فيما يتعلق بسندات الشريحة الثانية )االلتزام( مصنف 
كرأس���مال الشريحة الثانية. وحيث إن سندات الدين ذات 
الصلة برأسمال الشريحة الثانية املقومة بالدوالر املصدرة في 
سبتمبر 2010 لم تعد مؤهلة كرأسمال الشريحة الثانية لبنك 
برقان وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي بشأن قواعد بازل 
3، وقد انعكس استبعاد أوراق الدين من رأسمال الشريحة 
الثانية في البيانات املالية لبنك برقان منذ 31 ديسمبر 2014. 
وحيث متنح شروط أوراق الدين املصدرة بالدوالر خيار 
االسترداد املبكر في أو بعد تاريخ 29 سبتمبر 2015، ومن 
ثم فقد حصل بنك برقان على موافقة بنك الكويت املركزي 
على استعمال حق استرداد السندات املصدرة بالدوالر. كما 
أنه وفي إطار سعي البنك إلى استبدال السندات املصدرة 
بالدينار بسندات تدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس املال 
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي بشأن قواعد بازل 3، 
ومن ثم فقد حصل على موافقة بنك الكويت املركزي على 

إعادة شراء السندات املصدرة بالدينار.

خفض دعم اإلمارات للوقود يحفز االجتاه بني دول التعاون

»ديلويت«: تطبيق ضريبة القيمة املضافة باخلليج سالح ذو حدين

التاريخي الذي اتخذته دولة 
اإلم���ارات العربي���ة املتحدة 
الدعم على أس���عار  خلفض 
الوقود سوف يؤدي إلى ترجمة 
عملية للنقاش القائم في دول 
مجلس التعاون اخلليجي حول 
الضرائب في غضون األشهر 

الستة املقبلة.
وختم ستيوارت هالستد، 
املسؤول عن خدمات الضرائب 
املباش���رة في ديلويت  غير 
الشرق األوسط قائال: »بصرف 
النظر عن أي شيء آخر، سوف 
ي���ؤدي قرار دول���ة اإلمارات 
الدعم عن أسعار  في خفض 
الوقود إلى زيادة التركيز على 
التخطيط املالي في املنطقة إذ 
بالنظر إلى ما نعرفه عن األثر 
القيمة  االقتصادي لضريبة 
املضافة، فإن تنفيذ مثل هذه 
الضريبة يبدو مناسبا نظرا 
إلى مجموعة االحتياجات التي 

حتتاج الى التوازن«.
وأضاف هالستد: »ال يسعى 
صانعو السياسات بالضرورة 
إلى زيادة اإلي���رادات العامة 
على حساب النمو االقتصادي 
ولكن، إذا حتتم عليهم القيام 
بذلك، فمن املرجح أن تكون 
ضريب���ة القيمة املضافة هي 

احلل األمثل«.

حكومة بعد عل���ى اعتمادها 
أنواع اخرى من الضرائب، إال 
أن الدالئل تشير أن هذا الواقع 
سوف يتغير كنتيجة مباشرة 
لالنخفاض املستمر في أسعار 
النفط، واتساع الفجوات املالية 
التي تواجهها  امليزانيات  في 
التعاون  معظم دول مجلس 
اخلليجي، واحلاجة إلى إيجاد 
إيرادات كافية لتمويل اخلطط 
االقتصادية على املدى الطويل. 
وهكذا، من املرجح أن القرار 

كبيرا إلى سمعة هذه املنطقة 
التي عرف���ت بأنها معفاة من 
الضرائب وهي سمعة خدمت 
املنطق���ة بش���كل جي���د في 

املاضي«.
التقرير أنه من  واعتب���ر 
املرجح أن يكون هناك اجتاه 
أح���ادي أو متع���دد األطراف 
لتطبيق ضريبة القيمة املضافة 
ف���ي دول مجل���س التعاون 
اخلليجي على املدى القريب. 
فعلى الرغم من عدم إقدام أي 

الشخصي، بل يعني أن ضريبة 
القيم���ة املضافة ه���ي األكثر 
مالئمة الحتياجات احلكومات 

في الوقت الراهن«. 
وأض���اف: »مقارن���ة مع 
ضريبة القيمة املضافة، فإن 
ضريبة الدخل على الشركات 
تؤثر سلبا على االستثمار في 
املنطقة، كما على منو الناجت 
احمللي اإلجمالي. ومن ناحية 
أخرى، ف���إن اعتماد ضريبة 
الدخل الشخصي يشكل حتديا 

أثار اإلجراء الذي اتخذته 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
في رفع الدعم عن احملروقات 
نقاشا واسعا حول اإلصالح 
ف���ي دول مجلس  الضريبي 
التعاون اخلليجي كافة. ففي 
وق���ت تواجه فيه هذه الدول 
ارتفاع���ا ف���ي األعب���اء على 
موازناته���ا الوطنية، تتزايد 
حاجتها امللح���ة إلى حتقيق 
االس���تدامة املالية على املدى 

الطويل. 
ف���ي هذا اإلطار، كش���فت 
ديلويت في تقريرها »ضريبة 
القيمة املضافة في دول مجلس 
� أخبار  التعاون اخلليج���ي 
قدمية أم فص���ل جديد«، أن 
التعاون  حاجة دول مجلس 
اخلليجي لتخفيف العبء عن 
موازناتها ستترجم في معظم، 
إن لم يكن في كل هذه الدول، 
عبر االعتماد الواسع لضريبة 
القيمة املضافة على الس���لع 

واخلدمات. 
التقري���ر فان  وبحس���ب 
ضريبة القيمة املضافة تصنف 
على أنها فاعلة، وأقل كلفة من 
حيث التشغيل، وأقل عرضة 
لالحتيال، وأقل قدرة من غيرها 
من أشكال الضرائب املباشرة 
على التأثير سلبا على تشجيع 

االستثمار. 
ويشدد التقرير على أهمية 
النقطة األخي���رة باعتبار أن 
إلى  احلكوم���ات ال تس���عى 
توليد اإليرادات على حساب 
القطاع اخلاص.  استثمارات 
إلى أن  الواقع، واستنادا  في 
معظم تكاليف ضريبة القيمة 
املضافة تقع مباش���رة على 
املستهلك بدل من املؤسسات 
التجارية، فإن هذه الضريبة 
قادرة عل���ى حتقيق التوازن 
بني تشجيع االستثمار وزيادة 

االستثمارات. 
وفي هذا اإلطار، علق نعمان 
أحمد، الشريك املسؤول عن 
خدمات الضرائب في ديلويت 
الشرق األوسط، قائال: »يعتبر 
القيمة  قرار تطبيق ضريبة 
املضافة اس���تجابة منطقية 
لتلبي���ة حاج���ة احلكومات 
احلالي���ة لتولي���د املزيد من 
اإليرادات. إال أن هذا االجتاه 
ال يس���تبعد احتمالية تبني 
أنواع أخرى من الضرائب مثل 
ضريبة الدخل على الشركات 
الدخل  أو الضريب���ة عل���ى 

اإلمارات: تأخر تطبيق ضريبة القيمة املضافة لعدم اتفاق دول اخلليج
دبي ـ رويترز: قالت وزارة املالية اإلماراتية أمس إن اإلمارات ما 
زالت تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة املضافة لكن فرض 
الضريبة تأخر لعدم التوصل الى اتفاق بني دول اخلليج على 

نسبة الضريبة واإلعفاءات اخلاصة بها.
ونقلت وكالة أنباء اإلمارات )وام( عن الوزارة قولها في بيان إنه 

»حال توصل دول التعاون إلى اتفاق نهائي على املواضيع املتعلقة 
بتطبيق ضريبة القيمة املضافة... فإنه سيتم اإلعالن عن ذلك 

بشكل مباشر«.
وتدرس دول اخلليج فرض ضريبة القيمة املضافة منذ سنوات. 

ويعتقد بعض احملللني أن األمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على 
مستوى املنطقة بدال من تطبيقها في كل دولة في أوقات مختلفة 

وذلك للحد من عمليات التهريب واإلضرار بتنافسية االقتصادات.
وذكرت الوزارة أنه فور التوصل الى قرار بخصوص فرض 

ضريبة القيمة املضافة »ستعطى القطاعات املعنية بتطبيقها مهلة 
زمنية ال تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات 

االلتزام بالضريبة«.
من ناحية أخرى قالت الوزارة إنها ما زالت تدرس إصالح نظام 

ضريبة الشركات في اإلمارات، مشيرة إلى أن نسبة الضريبة قيد 
الدراسة.

وأضافت أنه سيتم »إعطاء القطاعات املعنية مهلة زمنية ال تقل عن 
سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات االلتزام بالضريبة 

وذلك بعد اعتماد املشروع وصدور القانون«.


