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الكويت توقع على بروتوكول لتعديل 
اتفاقية »االزدواج الضريبي« مع سويسرا

وقعت الكويت على بروتوكول لتعديل 
اتفاقيــة جتنــب االزدواج الضريبي فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس 
املــال مع االحتــاد السويســري، وذلك في 

مدينة برن السويسرية.
وجاء التوقيع بعد جلســة املفاوضات 
النهائية التي متت بــني اجلانبني لالتفاق 
بشكل نهائي على املواد التي سيتم إلغاؤها 
وتعديلهــا وإضافتها اســتعدادا للتوقيع 

النهائي.
وترأس الوفد الكويتي الوكيل املساعد 
للشؤون املالية والضريبية أسيل املنيفي، 
وعن اجلانب السويسري مدير االتفاقيات 

الضريبية الثنائية باسكال داس.
وفي تصريح لها، قالت املنيفي »يسعدنا 
اليوم اإلعالن عن توقيع بروتوكول اتفاقية 
جتنــب االزدواج الضريبــي بــني الكويت 
واالحتاد السويسري، والتي متت في جو 
من التفاهــم والتعاون بني البلدين، حيث 
يعــد ذلك تطــورا مهمًا للكويــت ملا متثله 
سويســرا من أهمية اقتصادية في أوروبا 

ووجهة استثمارية مهمة«.
وأفادت املنيفي »بأن هدف الوفد الكويتي 
هو احلصول على أعلى نسبة من اإلعفاءات 
فيمــا يتعلق بأعمال الكويــت في االحتاد 
السويسري من خالل هذا البروتوكول، حيث 
مت إلغــاء مادة أرباح األســهم في االتفاقية 
األصلية واســتبدالها مبــادة جديدة أكثر 
تفصيال ومتنح مزايا إعفاء لالســتثمارات 
احلكوميــة واســتثمارات القطاع اخلاص 
للكويت، إذا كانت االســتثمارات ذات أجل 
طويــل ونســبة التملــك ١٠% بينما كانت 
االتفاقية ســابقا تفرض نســبة ١5% على 
كافة االستثمارات دون استثناء، ويعد ذلك 
مكســبا جديدا للكويت في احملافظة على 
اســتثماراتها وتشــجيعها للتملك بنسبة 

١٠% مع ميزة اإلعفاء الضريبي«.

وأضافت »أن اتفاقية االزدواج الضريبي 
بني البلديــن كانت قد وقعت في ١٩٩٩ في 
الكويت، وقد مضى على توقيعها ٢٠ عاما، 
األمر الذي اســتلزم إجــراء تعديالت على 
نصوصها لتواكب التغيــرات الدولية في 
مجال اتفاقيات جتنب االزدواج الضريبي 
والتــي تشــرف عليهــا منظمــة التعاون 

.»OECD االقتصادي والتنمية
وتعتبر التعديالت املضافة الى االتفاقية 
هي مواد أقرتها منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية OECD حملاربة االستخدام املسيء 
لالتفاقيــات الضريبيــة ومكافحة التهرب 
الضريبــي، والتي تتمثل في اآلتي: إضافة 
مصطلح منع التهــرب املالي، إضافة مادة 
ملكافحة كافة أشكال التهرب املالي وحتويل 
األرباح، تعديل مــادة القوانني الضريبية 
لتشــمل كافة القوانني احلالية املطبقة في 
البلدي باالضافة الى تعديل تعريف املقيم 
فــي البلدين بحيث يعتبر الفرد مقيما في 
الدولة إذا أمضــى ١٨3 يوما فيها وبالتالي 

يخضع للضريبة في هذه الدولة.
ومن ضمن املواد املضافة الى االتفاقية هي 
إضافة مادة بشأن إجراءات تسوية النزاعات 
بني الدولتني حلل النزاعات التي تنشأ بشأن 
اخلالفــات حول خضوع بعــض الكيانات 
التي تزاول العمل فيها، وحتديد مدة ثالث 
سنوات حلل النزاع بني السلطات الضريبية 
في البلدين واللجوء للمحاكم أو التحكيم، 
اضافــة الى تعديل مــواد تتعلق باألرباح 
الرأسمالية وإلغاء االزدواج الضريبي وعدم 
التمييز في املعاملة بني البلدين وآلية تبادل 

املعلومات الضريبية.
جديــر بالذكر، أنه ســوف يتــم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة لتصديق هذا 
البروتوكول وفقا لإلجراءات الدســتورية 
في الـكـويت ومــن ثــــم دخــولــه حــيز 

الـتنفيذ.

االتفاقية تضمن احلصول على أعلى نسبة من اإلعفاءات

 جانب من توقيع اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي بني الكويت وسويسرا 

مؤسسة البترول: الصني أحد أهم 
األسواق اإلستراتيجية بالعالم

مدير عام جديد ينضم إلى فندق جميرا 
في أبراج االحتاد بأبوظبي

أكــد رئيس  »كونــا«: 
مكتب مؤسســة البترول 
الكويتيــة فــي الصــني 
أمــس  بوفتــني  محمــد 
الكويت بالصني  اهتمــام 
باعتبارها أحد أهم األسواق 
االستراتيجية في العالم.
جــاء ذلك فــي تصريح 
بــه بوفتــني علــى  أدلــى 
وفــد  مشــاركة  هامــش 
مؤسسة البترول الكويتية 
برئاســة العضــو املنتدب 
للتسويق العاملي باملؤسسة 

عبدالناصر الفليج ضمن فعاليات معرض 
الصــني الدولي الثاني للواردات في مدينة 

شنغهاي جنوب شرق الصني.
وقــال ان هــذا االهتمــام يأتــي تنفيذا 
لتوجهــات ورؤى الكويت وقيادتها حول 
ضرورة زيادة التعاون االســتراتيجي مع 
الصني، مشيرا الى ان ارتفاع صادرات النفط 

الكويتية الى الصني في تصاعد مستمر.
وأضاف بوفتني ان عبدالناصر الفليج 

وقع خــالل املشــاركة في 
املعــرض عــدة اتفاقيــات 
تعاون حول تزويد النفط 
اخلام الكويتي للشــركات 

النفطية الصينية.
ولفــت الــى ان نائــب 
العضو املنتدب للتسويق 
العاملي باملؤسسة الشيخ 
خالــد الصبــاح ســيلقي 
اليــوم اجلمعــة كلمة في 
إحــدى فعاليات املعرض 
املشــاريع  تتضمــن 
املســتقبلية للمؤسســة 
وحجم الصادرات النفطية الكويتية في 

السوق الصيني.
وأوضح بوفتني ان هذه املشــاركة تعد 
الثانيــة ملؤسســة البتــرول الكويتية في 
معرض الصني الدولــي الثاني للواردات، 
وذلــك إميانا منهــا بأهمية هــذه الفعالية 
االقتصادية العاملية لالطالع عن كثب على 
الفرص االســتثمارية املختلفة السيما في 

الصني.

أعلــن فنــدق جميرا في 
أبــراج االحتــاد عــن تعيني 
ســافينو ليــون في منصب 
املديــر العام لهذا العقار ذي 

اخلمس جنوم.
ســافينو،  ويتمتــع 
اإليطالي اجلنســية، بخبرة 
واســعة فــي إدارة الفنادق 
والضيافــة شــملت آســيا 
وأوروبا والشــرق األوسط 
وأفريقيا، قبل انضمامه إلى 
فنادق ومنتجعــات جميرا. 
وشغل ســافينو العديد من 

املناصب اإلدارية العليا في مجموعة فنادق 
انتركونتيننتــال، مبا في ذلك منصب املدير 
العام لفندق انتركونتيننتال أوساكا، املدير 
املقيم في الدوحة مدير األغذية واملشروبات 
في لندن ومساعد مدير األغذية واملشروبات 
فــي دبي. على مدار ســنوات عمله في قطاع 
الضيافة، اكتسب سافينو خبرة ريادية كبيرة 
في عمليات إدارة الفنادق واملبيعات وتطوير 
فــرق العمل مما جعله أحــد األصول املهنية 

القيمة ملجموعة فنادق جميرا.

ولدى ســافينو شــغف 
باكتشاف وجتربة الثقافات 
املختلفــة مما ســاعده على 
تطويــر أســس متينة لفهم 
املمارسات التجارية والثقافية 
احملليــة في جميــع املواقع 
التي عاش فيها. وســافينو 
مؤيــد وداعم لقيــم التنوع 
والتعددية، ويحظى باحترام 
كبير بسبب نهجه التمكيني 
في القيادة، فضال عن أسلوبه 
املتقن في تعليم وإلهام فريق 
عمله باستمرار، حيث يقوم 
منهجه العملي بالتركيز على جتاوز توقعات 

الضيوف وغرس ثقافة التميز في اخلدمة.
وانضم ســافينو إلــى دوره اجلديد بعد 
االنتهاء من عمله السابق كمدير عام في فندق 
وســبا جميرا شــاطئ املســيلة في الكويت. 
وسينقل ســافينو خبرته الدولية املرموقة 
إلــى فندق جميــرا في أبــراج االحتاد، حيث 
سيكون مسؤوال عن إدارة 3٨٢ غرفة وجناحا 
مبواصفات راقية وعاملية وتاليس سبا و١٢ 

وجهة فريدة لتناول الطعام.

ارتفاع صادرات النفط الكويتية إلى الصني في تصاعد مستمر

محمد بوفتني 

سافينو ليون

ٍ بالتيني مللتقى تشجيع املنتج احمللي »زين« راع

براءة اختراع دولية 
ألحد موظفي »إيكويت« 

أعلنت زين املــزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن رعايتها البالتينية مللتقى 
تشــجيع املنتج احمللي حتت 
شعار »صناعتنا فخرنا«، والذي 
نظمتــه جمعيــة الصحافيني 
الكويتية واجلمعية الكويتية 
حلماية امللكية الصناعية في 
فندق شيراتون الكويت حتت 
رعاية وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات 

خالد الروضان.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافــي أنها شــاركت في 
حفل افتتاح امللتقى، والذي 
شــهد حضور ممثــل راعي 
احلفل نائب املدير العام في 
الهيئة العامة للصناعة محمد 
العدوانــي، ورئيس اللجنة 
املنظمــة للملتقى أمني ســر 
جمعية الصحافيني الكويتية 
عدنان الراشد، ومدير إدارة 
العالقات اخلارجية والداخلية 
في شركة زين الكويت حمد 
املطر، باإلضافة إلى تواجد 
مجموعة مــن القياديني من 

القطاعني العام واخلاص.
وبينت زين ان مشاركتها 
فــي امللتقى أتــت لتؤكد على 
التزامها بالتواجد في األنشطة 
والفعاليات املختلفة التي تسهم 

تعلن مجموعة ايكويت عن فخرها باختراع ثان ألحد 
موظفيهــا الذي حصل على براءة اختراع دولية من قبل 
مكتب براءات االختراع األميركي، إذ متكن نبيل الكندري، 
أخصائي أعمــال الصيانة في ايكويت، من اختراع نظام 
أنود قادر على خلــق حماية كاثودية للقواعد احلديدية 

في املوانئ من التآكل على املدى الطويل. 
وقــد حتقــق االختراع بفضــل التعاون بني الشــركة 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي )KFAS( ومركز صباح 
األحمــد للموهبة واإلبــداع )SACGC(. ويعد هذا اإلجناز 
مســاهمة جديدة في مســيرة النهوض مبؤشــر االبتكار 

العاملي في الكويت.
وقد علق نائب رئيس ايكويت للخدمات الفنية، نواف 
اخلالــدي علــى هذا االجنــاز: نحن فخورون جــدا اليوم 
في ايكويــت لتمكننا من خلق بيئة من االبتكار والتقدم 
هدفها تعزيز رأســمالنا البشري املوهوب، وإننا نتطلع 
دائما إلى الــــدفــــــع قــدما مبـــــعايير البيئة والصحة 

والسالمة واألمن.
وأضــاف نواف: نيابة عــن اجلميع، أتقــدم بالتهنئة 
لنبيــل الكندري على االختــراع اجلديد والى كل موظف 

في ايكويت يساهم في جناحنا.
وعــن االختراع، قال نبيــل الكندري: إن هــذا النظام 
يعتمد تنفيذ إجراءات السالمة ويراعي مراقبة التكاليف 
وصيانتها. وسيمكن هذا االختراع ايكويت من تقليل وقت 

الصيانة من 4٠٠ ساعة إلى ساعتني فقط.
ويعــد هــذا االختراع هــو الثاني في رصيــد موظفي 
ايكويــت الذي حصل على براءة اختراع دولية. وقد قام 
باالختــراع األول املهندس ســحيم الهاجري، والذي كان 
أخصائي أول أعمال الصيانة في ايكويت حيث مت تسجيل 

براءة االختراع في العام ٢٠١7 قبل تقاعده.

ركائزها األساسية.
وأشــارت الشركة إلى أن 
امللتقى قد جاء بتنظيم مشترك 
من قبل جمعية الصحافيني 
الكويتية واجلمعية الكويتية 
حلمايــة امللكيــة الصناعية 
وشركة Nouf Expo بالتعاون 
مع كل من احتاد الصناعات 
الكويتيــة وغرفــة جتــارة 
وصناعــة الكويــت والهيئة 
العامة للصناعة وجهاز حماية 
املنافسة والصندوق الوطني 

احلكومية واألهلية وبتشجيع 
مــن املؤسســات الصناعيــة 
واإلنتاجيــة لبحــث الســبل 
الكفيلة بتحقيق هدف توفير 
التي تســاعد  أفضل الســبل 
املنتجــات الكويتيــة على أن 
حتتل موقعها التنافسي الذي 
تستحقه في السوق الكويتية 
وفي األسواق اخلارجية بالدول 
الشقيقة والصديقة، كما يعكس 
امللتقــى »صناعتنــا  شــعار 
فخرنــا« ثقة القائمــني عليه 
الكويتية،  املنتجــات  بجودة 
وحرصهم على أهمية التطور 
السريع والتجدد الدائم اللذين 
يعتبــران ســمتني الزمتــني 
لالســتمرارية والنمــو، ومن 
هذا املنطلق فقد بحث امللتقى 
في متطلبــات تعزيز قدرات 
الصناعة الكويتية واملؤسسات 
اإلنتاجية مبختلف قطاعاتها.
وأكدت زيــن أنها حترص 
علــى املشــاركة الفعالــة في 
مختلــف األنشــطة احملليــة 
واإلقليميــة التي تهــدف إلى 
اإلسهام في دفع عجلة االقتصاد 
الوطني، حيث لن تدخر الشركة 
جهدا في تقدمي املساندة والدعم 
لــكل جهــة تخــدم األهــداف 
التنموية للدولة وتســهم في 

رفعة الوطن.

لرعاية وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة، حيث 
هــدف بشــكل رئيســي إلى 
تعزيــز دور القطاع اخلاص 
وإبــراز إســهاماته في خطة 
التنمية املنبثقة عن تصور 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لرؤية »كويت 
جـــديـــــدة« بحلــول العام 
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نتيجــة  امللتقــى  وأتــى 
تنادي العديد من املؤسسات 

حتت شعار »صناعتنا فخرنا«

حلماية القواعد البحرية من التآكل

محمد العدواني مكرما حمد املطر على رعاية »زين« للملتقى 

تكرمي نبيل الكندري صاحب االختراع

في دفع عجلة االقتصاد الوطني 
وحتقيــق األهــداف التنموية 
للدولة، لتعكس بذلك دورها 
الرئيسي كشركة وطنية رائدة 
في التفاعل مع مختلف املشاريع 
التخطيطية والتطويرية التي 
تسهم باالرتقاء برفعة وازدهار 
الكويت على جميع املستويات 
واألصعدة، خاصة كونها متثل 
القطاع اخلاص الكويتي الذي 
يعتبر شريكا استراتيجيا في 
خطط التنمية للدولة وإحدى 

رعاية مجموعة »بيتك« لـ»أيوفي« تؤكد جهودها
إلثراء جتربة الصيرفة االسالمية

كّرم مؤمتر أيوفي البنك 
الرابــع  الســنوي  الدولــي 
عشــر الذي عقد في املنامة 
مؤخــرا حتت عنوان: ثورة 
التغيرات في النظام العاملي 
للتمويل اإلسالمي - احلاجة 
الــى احلوكمــة والتوحيــد 
القياسي والدعم التنظيمي، 
كرم مجموعة بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« على رعاية 
أعمال املؤمتر، ومشــاركتها 
الفاعلة في جلسات احلوار، 
وإثــراء الوفد املشــارك من 
مجموعة »بيتك« للمناقشات 
التي عقدت على مدى يومني.
املنتدب  وتسلم العضو 
والرئيــس التنفيذي لبيت 
البحرين  الكويتي  التمويل 
»بيتــك- البحريــن« عبــد 
احلكيم اخلياط درع التكرمي 
من الشيخ إبراهيم بن خليفة 
آل خليفــة رئيــس مجلس 
األمناء في ايوفي، مؤكدا على 
اهمية مؤمتر ايوفي للصرافة 
اإلســالمية، ملــا يبحثه من 
قضايا مستجدة في مسيرة 
عملها وتطورها، مشيرا الى 
ان رعاية مجموعة »بيتك« 
للمؤمتر تؤكد جهودها الثراء 
جتربة الصيرفة االسالمية 
التمويــل  دول  وتعزيــز 
االســالمي فــي االقتصــاد 

العاملي. 
املؤمتــر  تنــاول  وقــد 
حيويــة  مواضيــع  عــدة 

االستثمارات وتنقية املكاسب 
الرأسمالية، مراجعة مشروع 
معايير احملاســبة املالية لـ 
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وضمت قائمة املشــاركني 
عددا من أصحــاب الفضيلة، 
وعلمــاء الشــريعة، وممثلي 
املصارف املركزية، والسلطات 
الرقابية، ونخبة من العاملني 
في الصناعة املالية، وممثلني 
عن اإلدارات العليا للمؤسسات 
املالية اإلســالمية، وشركات 
احملاسبة والتدقيق، واملكاتب 
واجلامعــات،  القانونيــة، 
ومؤسســات التعليم العالي، 

واملؤسسات اإلعالمية.
وتأتي مشاركة »بيتك« في 

في املجال املصرفي، ضرورة 
البحث واملناقشــة للوصول 
الى حلول وتوصيات تتعلق 
بأفضل واجنح السبل للتعامل 
مــع التغيــرات والتطــورات 
املتالحقة وفق األطر التنظيمية 

والرقابية املعروفة.
وتعد أيوفــي إحدى أبرز 
املنظمات الدولية غير الربحية 
املالية  الداعمة للمؤسســات 
اإلســالمية، تأسســت عــام 
١٩٩١ فــي مملكــة البحريــن، 
ولهــا منجــزات مهنية بالغة 
األثر على رأســها إصدار ١٠٠ 
معيار حتى اآلن في مجاالت 
احملاسبة واملراجعة وأخالقيات 
العمل واحلوكمــة باإلضافة 
الــى املعايير الشــرعية التي 
املركزية  البنــوك  اعتمدتهــا 
والسلطات املالية في مجموعة 
إلزامية  من الدول باعتبارها 
أو إرشادية، كما حتظى الهيئة 
بدعــم عــدد من املؤسســات 
األعضاء، من بينها املصارف 
املركزية والسلطات الرقابية 
واملؤسسات املالية وشركات 
احملاسبة والتدقيق واملكاتب 
القانونيــة من أكثــر من 45 
دولة، وتطبق معايير الهيئة 
املاليــة  حاليــا املؤسســات 
اإلسالمية الرائدة في مختلف 
أنحــاء العالــم، والتي وفرت 
درجــة متقدمة من التجانس 
للممارسات املالية اإلسالمية 

على مستوى العالم.

مؤمتر أيوفي السنوي ضمن 
إطار استراتيجية البنك املعنية 
باالرتقاء بالصيرفة اإلسالمية 
مــن حيــث توحيــد املعايير 
بأقصى درجة ممكنة وكذلك 
الصيرفــة الرقمية، وتطبيق 
بقطــاع  الرقمــي  التحــول 
الصيرفــة اإلســالمية، حيث 
يحــرص »بيتك« على رعاية 
هذا احلدث املرموق وحتقيق 
أهدافــه لالرتقــاء باخلدمات 
املصرفيــة الرقمية، في وقت 
يتطلع فيه العالم الى دور اكبر 
وأوسع للصيرفة االسالمية في 
االقتصاد الدولي، كما تفرض 
العديــد مــن املتغيــرات في 
االسواق العاملية، والتطورات 

تقديراً لرعايتها ومشاركتها الفاعلة بأعمال املؤمتر

عبداحلكيم اخلياط يتسلم درع التكرمي

متعلقة مبستقبل الصناعة 
املاليــة اإلســالمية، ضمــن 
6 جلســات حوارية، وهي: 
التحديــات  التغلــب علــي 
التنظيميــة التــي تطرحها 
ومعاجلــة  التكنولوجيــا 
اضطرابات الوساطة املالية 
القائمــة علــى التقنية غير 
املنظمة، احلاجة إلى قواعد 
الشريعة وآليات احلوكمة في 
العقود الذكية القائمة على 
 ،)Blockchain( بلوك تشني
التمويل اإلســالمي املجمع 
والفــرص والتحديات التي 
عمليــة  عليهــا،  يتوقــف 
آليــات ومتطلبــات صنــع 
القرار الشرعي، قضايا فرز 


