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الثالثاء ٢ يناير ٢٠١٨

15 مليار دوالر حتويالت الوافدين من الكويت
أظهر التقرير السنوي ملركز اإلحصاء اخلليجي أن حجم حتويالت 
الوافدين من الكويت خالل 2016 قد بلغ 15 مليار دوالر )نحو 5 
مليارات دينار(، مشيرا إلى أن حجم التحويالت التي قام بها الوافدون 
في دول اخلليج خالل نفس العام بلغ 111 مليار دوالر. وأضاف التقرير 
أن الوافدين في السعودية احتلوا املرتبة األولى خليجيا بتحويلهم 39 
مليار دوالر، يليهم الوافدون في اإلمارات بتحويلهم 32 مليار دوالر.

ق على أرباح الشركات الكويتية واألجنبية على السواء تطبَّ

الضريبة التصاعدية بديالً في حال تعثر »القيمة املضافة«
محمود فاروق

تستعد الكويت لتطبيق 
نظام ضريبي بالتزامن مع 
القيمة املضافة في  تطبيق 
دول اخلليج، وفي هذا السياق 
تقــول مصــادر حكومية لـ 
»األنباء« إن الكويت قد تلجأ 
إلى تطبيق نظام الضريبة 
التصاعدية بديال عن ضريبة 
القيمة املضافة في حالة عدم 
اعتماد قانون ضريبة القيمة 

املضافة من مجلس األمة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي 
دخلت فيــه ضريبة القيمة 
املضافــة حيــز التنفيذ في 
كل من السعودية واإلمارات 
أمس في خطــوة لتقليص 
االعتماد على النفط، كمصدر 
رئيس لإليــرادات، وتوفير 
إيرادات مســتدامة للحفاظ 
علــى مكانتهما االقتصادية 
األعمــال  بيئــة  وجــودة 

واالستثمار فيهما.
وأشارت املصادر الى أن 
الضريبــة التصاعدية قد ال 
يتــم تطبيقها علــى الدخل 
الفــردي وامنــا متتــد الــى 
التطبيق على أرباح الشركات 
مع وجود حد أدنى لألرباح 
يعفي الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة من دفع الضرائب 
لتحقيقها أرباحا اقل بكثير 

من الشركات الكبرى.
النقــد  وكان صنــدوق 
الدولي اقترح على احلكومة 
الكويتية أن تدخل ضريبة 
الشــركات حيز التنفيذ في 
أبريل ٢٠١6، بحيث تســري 
ضريبة أرباح األعمال على 
األرباح املتولدة في الســنة 
املالية للدولة التي بدأت في 
األول من أبريل ٢٠١6 وذلك 
ضمن املساعدات الفنية التي 
قدمها الصندوق للكويت منذ 
أواخر ٢٠١١ والتي تضمنت 
نظــام  وضــع  باألســاس 
ضريبي موحــد تدفع على 
أساسه الشركات ١٠% ضريبة 
ارباحا سنوية بدال من النظم 
الضريبيــة املعمــول بهــا 
حاليا وهي ١5% على ارباح 
الشــركات االجنبية. وفيما 
يخص الشــركات الكويتية 

فانها تدفع ضرائب عبارة عن 
العلمي  التقدم  ١% ملؤسسة 
و١% ملؤسسة الزكاة و5.٢% 

باملساعدات الفنية للدول من 
أجل املساعدة على حتسني 
إيراداتهــا تقــدمي دراســات 

املمتلكات، أو الضرائب على 
الســلع الكمالية، أو اإلعفاء 
من ضريبــة املبيعات على 
الســلع األساســية، ميكــن 
وصفها بأنها أدوات لتوزيع 
الدخل بشكل متساو وذلك 
ألنها ترفع العبء الضريبي 
لألســر ذات الدخل املرتفع 
وتقلله لألســر ذات الدخل 

املنخفض.
وتوضح املصادر أن من 
مميزات الضريبة التصاعدية 
انها تخفض األعباء الضريبية 
من على األشخاص الذين ال 
يستطيعون تسديدها، كما 
تتــرك هذه األنظمــة أمواال 
وفيــرة في جيوب أصحاب 
الذين  األجــور املنخفضــة 
يحتمــل أن ينفقــوا جميع 
أموالهم ويحفزوا االقتصاد، 
إلــى ان نظــام  باإلضافــة 
الضريبــة التصاعدية لديه 
القدرة على حتصيل ضرائب 
أكثر من الضرائب املوحدة 

أو الضرائب التنازلية.
أبــرز  مــن  وتعتبــر 
االنتقــادات التي توجه الى 
القيمــة  تطبيــق ضريبــة 
حتابــي  أنهــا  املضافــة 
الصناعيــة  املؤسســات 
والتجاريــة الكبــرى علــى 
املماثلة  حساب املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة ملا لها 
من قدرة أكبر على مقاومة 
آثارها السلبية وذلك حسبما 
ورد باراء بعض االقتصاديني 
والتــي تضمنتهــا وثيقــة 

رسمية.

استثناءات واردة
وجتدر اإلشــارة الى ان 
قانــون االتفاقيــة املوحدة 
القيمــة املضافة  لضريبــة 
أشــار في الباب الســادس 
الى بعض االستثناءات التي 
يحاول القانــون ان يحقق 
بعض العدالة الضريبية في 
التطبيق على مجموعة من 
اخلدمات احليوية للمواطن 

حيث نص على اآلتي:
»لــكل دولــة عضــو ان 
تعفى أو تخضع للضريبة 
بنسبة صفر% وفقا للشروط 
التــي حتددها:  والضوابط 

ضريبة دعم عمالة.
وذكر التقرير الســنوي 
لصندوق النقد الذي يختص 

حتليلية، وتصميم سياسات 
لضرائب االستهالك وكذلك 
ضرائــب علــى الدخل ليتم 
االخــذ بهــا وتطبيقهــا في 

الكويت.

العدالة الضريبية
تطبيــق  يتــم  وعــادة 
الضريبــة التصاعدية على 
الدخــل الفــردي وميكن أن 
يتــم تطبيقهــا أيضــا على 
تعديالت القاعدة الضريبية 
من خالل استخدام اإلعفاءات 
الضريبيــة أو الضرائــب 
االنتقائية التــي تؤدي إلى 
توزيــع عادل بــني طبقات 

املجتمع املختلفة. 
املثــال،  فعلــى ســبيل 
الضرائــب على الثــروة أو 

»قطــاع التعليــم، القطــاع 
الصحــي، القطاع العقاري، 

النقل احمللي«.
كما جتدر اإلشارة الى ان 
االتفاقية املوحدة لضريبة 
القيمة املضافة نصت على 
أنه في »حال عدم قيام أي من 
الدول األعضاء ببدء تطبيق 
ضريبة القيمة املضافة بعد 
األول من شهر يناير ٢٠١٨، 
ســوف تعامــل كدولــة من 
خــارج إقليم دول املجلس، 
وأي توريدات من جهة تلك 
الدول ســوف يتم التعامل 
معها علــى أنها أجريت في 
دولة ثالثة خارج إقليم دول 

املجلس«.

تباين خليجي
وأثــار تأجيــل تطبيــق 
القيمــة  علــى  الضريبــة 
املضافــة فــي أغلــب الدول 
اخلليجية تســاؤالت بشأن 
مستقبل التكامل االقتصادي 
اخلليجــي، بينمــا يتخوف 
املواطنــون واملقيمــون في 
اإلمارات والسعودية من أن 
تؤدي هذه الضريبة املقدرة 
5% إلــى مزيــد مــن ارتفاع 

أسعار السلع واخلدمات.
وأعلنت ســلطنة عمان 
منــذ ايــام تأجيــل تطبيق 
ضريبــة القيمــة املضافــة 
حتــى عــام ٢٠١9، في حني 
بدأت السعودية واإلمارات 

تفعيلها امس. 
الســعودية  وتعتبــر 
واإلمارات والبحرين من أكثر 
الدول اخلليجية سعيا لزيادة 
الضرائب، في حني تتحفظ 
قطر والكويت وسلطنة عمان 
على فرض ضرائب جديدة.

ويذكر أن ضريبة القيمة 
املضافة، التي يتحمل أعباءها 
املســتهلك النهائي، تفرض 
على أغلب السلع واخلدمات 
عنــد إجراء عمليــات البيع 
والشــراء، وتفــرض علــى 
القيمة املضافــة للعمليات 
التجاريــة، أي الفــرق بــني 
ثمن الســلعة النهائي وبني 
تكلفــة إنتاجها التي تتمثل 
التصنيع واخلدمات  مبواد 

الداخلية.

4 ضرائب تطبق حاليا في الكويت 
1- تلتزم الشركات األجنبية العاملة في الكويت 
دفع ضريبة الدخل بنسبة%15 من صافي األرباح 
حسب مرسوم ضريبة الدخل املعدل بالقانون 

2 لسنة 2008.
2- 1% الزكاة التي تدفعها الشــركات املساهمة 
العامة واملقفلة واملســاهمة في ميزانية الدولة 

حسب القانون رقم 46 لسنة 2006.
3- مساهمة الشركات الكويتية من القطاع اخلاص 

بنسبة 1% كدعم ملؤسسة األبحاث العلمية.
وكانت احلكومة قد وافقت على مشروع قانون 

االتفاقية املوحدة لضريبة االنتقائية لدول املجلس 
وإحالة املشروع ملجلس األمة، وفي حال وافق 
مجلس األمة على املشــروع سوف يتم فرض 
ضريبة على السلع »التبغ ومشروبات الطاقة 
بنسبة 100% واملشروبات الغازية بنسبة %50«.

4- 2٫5% تدفعها الشركات الكويتية كدعم للعمالة 
الوطنية. ومن املتوقع أن يبدأ فرض ضريبة القيمة 
املضافة بنســبة 5%، وفقا لالتفاقية اخلليجية 
املوحدة التفاقية ضريبــة القيمة املضافة في 

حال املوافقة من مجلس األمة

إعفاءات ضريبية 
للشركات الصغيرة 

واملتوسطة في 
حالة تطبيق 
»التصاعدية«

صندوق النقد أوصى 
بتطبيق ضريبة 

موحدة 10% على 
أرباح الشركات

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

53.4 دوالراً سعر خدمات النطاق العريض شهرياً

ً اإلنترنت في الكويت.. األرخص خليجيا
وصل ســعر اشتراكات 
العريض  النطــاق  انترنت 
في الكويت الى 53.4 دوالرا 
شــهريا وهو األرخص بني 
دول اخلليج وبلغ متوسط 
ســعر االنترنــت فــي دول 
مجلس التعاون ١١6 دوالرا 
في املتوسط وهو ما يفوق 
ضعــف ســعر اخلدمة في 
الكويت حســب موقع هاو 
ماتــش العاملي املتخصص 
في مقارنة اســعار الســلع 
واخلدمات بالدوالر بني دول 

العالم.
وبحســب التقرير فقد 
انترنــت  جــاءت أســعار 
خدمــات النطاق العريض 
في االمارات األغلى بني دول 
اخلليج بســعر يصل الى 
١55.٢ دوالرا شهريا تليها 
قطر بـ ١49.5 دوالرا شهريا 
ثم عمــان بفارق بســيط 
عن قطر ليصل الى ١47.9 
دوالرا والبحرين بـ ٢.١٠5 
الكويــت  دوالرات وقبــل 
الســعودية بسعر  جاءت 

٨4.١ دوالرا شهريا.
ويقصد بالنطاق العريض 
زيادة ســرعة االتصال من 
خالل اشــارات االتصاالت 
الســلكية والالســلكية، ما 
يعني زيادة سرعة االتصال 

باالنترنت. 
وتتبايـــــن أسعــــــار 
اشــتراكات انترنت البرود 
باند )النطاق العريض( بني 
الدول بشكل كبير، حيث ان 
النصف اجلنوبي من الكرة 
األرضية لديه أسعار انترنت 
أغلــى بكثير مــن النصف 

الشمالي.
وتعد بوركينا فاسو أغلى 
الدول في العالم في أسعار 
النطاق  انترنت  اشتراكات 

العريض الشهرية، اذ تبلغ 
9٢3.9 دوالرا شــهريا، في 
حني تتسم ايران بأرخص 
ســعر انترنت فــي العالم 
والذي يبلــغ 5.4 دوالرات 

شهريا.
التقــــدم  يؤثـــــر  وال 
التكنولوجــي على خفض 
أســعار االنترنــت، فعلــى 
املثـــــال يبلــغ  سبيـــــل 
سعـــر االنترنت في الواليات 
املتحــدة األميركيــة ٢.66 
دوالرا شهريـــــا، في حني 
أن سعـــــره في املكسيــك 

أسعار انترنت النطاق العريض في دول اخلليج
سعر اإلنترنت شهرياً بالدوالرالدول

١55.٢اإلمارات
١49.5قطر
١47.9عمان

١٠5.٢البحرين
٨4.١السعودية
53.4الكويت

١١6متوسط السعر

٢6.7 دوالرا.

آسيا.. أرخص األسعار
لدى قارة آسيا التي تعد 
أكبر قارة في العالم أسعار 
انترنــت مناســبة للغاية، 
فالصــني والهنــد تقدمــان 
لسكانهما البالغ عددهما 7.٢ 
مليار نسمة انترنت بتكلفة 
شهرية أقل من 4٠ دوالرا.

وعلى الرغم من ارتفاع 
أسعار االنترنت في بعض 
الــدول اآلســيوية مثــل 
بروناي والوس الى نحو 

٢5٠ دوالرا شهريا، اال أن 
هذه حــاالت اســتثنائية 

وليست قاعدة.
وباالضافــة الــى ايران 
فهناك دول أخرى في آسيا 
تقدم أسعار انترنت رخيصة 
للغايــة مثــل روســيا )١٠ 
دوالرات(، وسورية )١٢.٢ 
دوالرا(، وكازاخستان )١3.5 

دوالرا(.

افريقيا.. أسوأ خدمة
لدى افريقيا أسوأ خدمة 
انترنت، فالعديد من الدول 
ليس لديها بيانات لعرضها 
من األساس، كما أن القارة 
بها دولتــان تقدمان خدمة 
االنترنــت بأســعار باهظة 
للغاية وهما بوركينا فاسو 

وناميبيا.
املثير للدهشــة   ومــن 
أن تأجير شقة واسعة في 
بوركينا فاسو يكلف نحو 
46٠ دوالرا شــهريا، وهــو 
ســعر أقل بكثيــر من ثمن 
تكلفة االنترنت التي تتجاوز 

الـ 9٠٠ دوالر.
ســعر  يتجــاوز  كمــا 
االنترنــت فــي ناميبيا الـ 
45٠ دوالرا شــهريا، لكــن 
ذلك ال ينفي وجود حاالت 
استثنائية لدول في افريقيا 
توفر خدمة االنترنت بسعر 
زهيد مثل مصر ١٢.3 دوالرا 

شهريا.
التقريــر بأن  واختتــم 
أســعار االنترنــت تتباين 
العالــم حســب  بــني دول 
العرض والطلب كأي خدمة 
او سلعة أخرى فقد تكون 
الدولة متقدمة تكنولوجيا 
وتســتطيع تقدمي اخلدمة 
بســعر اقــل ولكــن زيادة 
الطلــب جتعــل اســعارها 

السعودية استحوذت على 40% من القيمة خالل 2017

إصدارات السندات والصكوك اخلليجية 
مستمرة خالل 2018

توقع املدير الشــريك في 
شركة نيوبري لالستشارات 
عصام الطــواري، في مقابلة 
مــع »قنــاة العربيــة« توالي 
اإلصــدارات اخلليجيــة فــي 
أســواق الديــن ســواء كانت 

صكوكا أو سندات.
وشهد عام ٢٠١7، ارتفاعا في 
إصدارات الصكوك اجلديدة، 
لتتجــاوز 95 مليــار دوالر، 
بزيادة ١٢%، عن العام السابق، 

وفق تقرير لوكالة موديز.
دخــول  كان  والالفــت 
الســعودية كالعب رئيســي 
فــي ســوق الصكــوك، بعــد 
أن اســتحوذت اململكــة على 
4٠%، من إصدارات الصكوك 
السيادية خالل العام املاضي.
الطــواري: »ثقــة  وقــال 
املســتثمرين كانت مــا تزال 
جيدة في إصدارات دول املنطقة 
من الصكوك والسندات بالرغم 
مــن التوتر اجليوسياســي، 
واإلصــدارات التي متت القت 

قبوال، وكانــت الزيادة خالل 
٢٠١7، بنحو ١٠ مليارات دوالر 

عما كانت عليه في٢٠١7«.
وقــد عــززت اإلصــدارات 
السيادية النشاط القوي لسوق 
الصكــوك والتــي باتت نحو 
7٠%، من إجمالي اإلصدارات، 
بعد أن كانت ال تتجاوز %45، 

في العام السابق.
وأكد الطــواري أنه خالل 
القادمــة ستســتمر  الفتــرة 
اإلصدارات السيادية في سوق 
الصكوك، ومع إقرار السعودية 
امليزانية الكبرى في تاريخها 
بعجز ما يقارب 7٠ مليار دوالر 
ستكون من أكبر الالعبني في 
سوق الصكوك، حيث تستحوذ 
اململكة على ١١% من اإلصدارات 

في األسواق الناشئة.
وتوقع الطواري أن تصدر 
الســعودية ســندات بقيمــة 
تتراوح بني ٨ إلى ١٠ مليارات 
دوالر، وبني 5 إلى ١٠ مليارات 
دوالر في صورة صكوك، وقد 

تتزايــد بعد منــح احلكومة 
الصالحية للبلديات إلصدار 

سندات أو صكوك.
وفيما يتعلق مبصر، قال 
الطــواري إن مصــر ترتــب 
إلصــدار ســندات بـــ 3 أو 4 
مليــارات دوالر، وســيتبعها 
ســندات باليــورو بقيمة 5.١ 
مليــار. كمــا توقــع أن تقوم 
بنوك مثل بوبيان ووربة في 
الكويــت بإصــدارات جديدة 

ألسواق الدين.

اإلمارات األغلى 
خليجيًا بـ 155.2 
دوالراً تليها قطر 
بـ 149.5 دوالراً 

شهريًا

116 دوالراً 
متوسط التكلفة 

الشهرية خلدمات 
النطاق العريض 
في دول اخلليج

الطواري: »بوبيان« 
و»وربة« قد 

يطرحان إصدارات 
جديدة العام 

احلالي


