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٩٪ ضريبة دخل إماراتية قد تطول الشركات الكويتية
علي إبراهيم

قــال رئيــس اخلدمــات الضريبية 
في الكويت ومصــر وليبيا واخلبراء 
الضريبيني في pwc الشــرق األوسط، 
شريف شوقي، إن الشركات الكويتية 
التــي لهــا اســتثمارات خارجية يتم 
جتميعها في البيانات املالية املجمعة 
في ميزانية الشركة األم بالكويت يطبق 
عليهــا قانون الركيزة الثانية املتعلق 
باحلد األدنى للضريبة عامليا عند ١٥٪، 
وذلــك حتى في ظل عــدم وجود كيان 
اعتباري او قانوني تابع للشــركة في 
اخلارج، متطرقا فــي الوقت ذاته إلى 
تأثير ضريبة دخل الشركات في اإلمارات 

على الشركات الكويتية.
وبني شــوقي خــالل ورشــة عمل 
برايس وترهاوس كوبرز - الشــطي 
وشــركاه بالتعاون مع احتاد شركات 
االستثمار حول «التأثيرات الرئيسية 
وأفضل املمارسات لالستعداد للتغييرات 
والتحديثــات القادمة في املنطقة»، أن 
شركات االستثمار التي لها أذرع تابعة 
في اخلارج، ووصل حد إيراداتها لنحو 
٧٥٠ مليون يورو ستطبق احلد األدنى 

للضريبة بالتبعية.
بــدوره، حتــدث املديــر التنفيذي 
خلدمــات الضرائــب فــي pwc وليــد 
عبدالفضيــل، عن ضريبة الدخل التي 
ستطبق في اإلمارات خالل العام املقبل 
بنسب تتراوح بني ٠ و٩٪ واثرها على 
الشــركات الكويتيــة، مبينــا أن نظام 
ضريبة الشــركات املطبــق هناك يعد 
ضمن األنظمة األكثر تنافســية دوليا، 
حيث ستطبق الضريبة بنسبة ٠ إلى ٩٪.

ولفت عبدالفضيل إلى أنها ستكون 
٠٪ للدخــل اخلاضــع للضريبة حتى 
٣٧٥ ألف درهم، و٩٪ للدخل اخلاضع 
للضريبة الذي يزيد على ٣٧٥ ألف درهم، 
مبينا أن النســبة الضريبية ستكون 
مختلفة على الشركات الكبرى متعددة 
اجلنسيات املستوفاة ملعايير محددة يتم 
وضعها وفق «الركيزة الثانية» ملشروع 
تآكل الوعاء الضريبــي ونقل األرباح 
التابعــة ملنظمة التعــاون االقتصادي 

والتنمية.

بدوره، سلط الشريك في pwc، حسام 
عفيفي الضوء على الضرائب في اإلمارات 
بالنظر إلى أن الدولة تتطلع إلى إدخال 
ضرائب احتادية على الشركات والتي 
سيتم العمل بها للسنوات املالية التي 
تبــدأ في أو بعــد ١ يونيو ٢٠٢٣، حيث 
ســيتم تطبيــق الضرائب فــي جميع 
اإلمارات وعلى جميع األنشطة التجارية 
على حد ســواء، باســتثناء استخراج 
املوارد الطبيعية، والتي ستظل خاضعة 

للضرائب على مستوى اإلمارة.
بدوره، قال الشريك في pwc، مصطفى 
سالم، إن شركات املنطقة احلرة ستكون 
ضمن نطاق ضريبة دخل الشركات في 
اإلمارات وســتكون مطالبة بالتسجيل 
وتقدمي إقرار ضريبي، ولكنها ســتظل 
تستفيد من اإلعفاءات الضريبية بنسبة 
٠٪في حال االلتــزام بجميع املتطلبات 
التنظيمية والرقابية وعدم مزاولة األعمال 

التجارية في البر الرئيسي للدولة.
وتطرق إلى أنه سيكون هناك نسب 
ضرائــب مختلفــة للشــركات متعددة 
اجلنســيات التي تستوفي املعايير في 
إطار «الركيزة الثانية»، حيث تستحق 
ضريبة دخل الشركات على أساس صافي 
الربح احملاسبي املفصح عنه في البيانات 
املاليــة للشــركة، مع احلــد األدنى من 
االستثناءات والتعديالت، وميكن ترحيل 
اخلسائر الضريبية املتكبدة من تاريخ 

ســريان ضريبة دخل الشركات مقابل 
الدخــل اخلاضع للضريبة في الفترات 

املالية التالية.
بدورها، قالت األمني العام املساعد في 
احتاد شركات االستثمار، فدوى درويش، 
إن معظم شركات االستثمار تدير محافظ 
في دول اخلليج ودول أخرى وســوف 
تتأثر بتطبيق ضريبة الركيزة الثانية 
املتعلقة باحلد األدنى للضريبة عامليا.
وأضافت درويش أن ورشــة العمل 
أظهــرت أن الدولة التي لــن تدخل في 
اتفاقية احلــد األدنى للضريبة وكانت 
لديها معدالت ضريبية صفرية أو أقل 
من مستوى ١٥٪ على الشركات، ستفقد 
إيرادات ضريبية مســتحقة لها والتي 

ستحصلها دولة أخرى.
ولفتت إلى ان الورشة أوضحت أن 
تطبيــق ضريبة احلد األدنى عامليا في 
يونيــو ٢٠٢٣ وتوقيــع نحو ١٤٠ دولة 
عليها وفي ظل النشاط الكبير للشركات 
الكويتية في اخلارج فإن دور االحتاد في 
هذا اجلانب ينصب على تنبيه وتوعية 

الشركات لالستعداد ملا هو قادم.
وشــددت درويــش على انــه يجب 
االنتبــاه إلــى تفاصيل تلــك الضرائب 
وأثرها املباشر على الشركات في الكويت 
للوصــول الى املمارســات األفضل في 
التعامل معها وكذلك حتقيق اخليارات 
األفضل للشركات والدولة على حد سواء.

«احتاد االستثمار» و«pwc» ناقشا تأثيراتها واالستعدادات املطلوبة لها مع «الركيزة الثانية»

(زين عالم) جانب من ورشة العمل 

«وربة» يواصل دعمه حلملة «لنكن على دراية»

«بوبيان»: عبداهللا املجحم رئيسًا
للخدمات املصرفية «الشخصية» و«اخلاصة»

ع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع «أيكيا» KIB يوقِّ

يواصل بنك وربة دعمه، 
ومســاهماته الفاعلة حلملة 
«لنكن علــى درايــة»، وهي 
حملــة توعويــة مببــادرة 
من بنــك الكويــت املركزي، 
الكويت،  واحتــاد مصــارف 
لتسليط الضوء على حقوق 
العمــالء، وتوعيتهــم، فيما 
يتعلق بالتعامل مع البنوك، 
وذلك ضمن التزامه بتوعية 
العمالء حول حقوقهم، وكيفية 
احملافظــة علــى حســاباتهم 

ومدخراتهم.
وحول هــذه احلملة، قال 
أميــن املطيري مديــر قطاع 

أعلن بنــك بوبيان عن 
حصوله على موافقة بنك 
املركــزي لتولى  الكويــت 
عبــداهللا املجحــم منصب 
رئيس اخلدمات املصرفية 
واخلدمــات  الشــخصية 
املصرفية اخلاصة في بنك 
بوبيان مشكال بذلك إضافة 
كبيرة للبنــك الذي يعمل 
الكفاءات  على اســتقطاب 
مختلــف  فــي  الوطنيــة 

القطاعات.
قــــد  وكــــــان املجحم 
انضــم لبنك بوبيان العام 
املاضــي محمــال بخبرات 
عديــدة تتجــاوز ٢٠ عاما 
من خالل عمله في العديد 

مواصال سعيه إلثراء جتربة 
عمالئــه املصرفية باملزيد من 
العروض التمويلية املتميزة 
على اخلدمات االســتهالكية، 
 (KIB) قام بنك الكويت الدولي
مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة 
اســتراتيجية مع شركة ايكيا 
الكويت لألثاث ومستلزماته، 
ضمن حفــل توقيع بحضور 
كل مــن مديــر عــام اخلدمات 
املصرفيــة لألفراد فــي البنك 
عثمان توفيقــي، ومثل إيكيا 
الكويت، كل من مديرة التسويق 
والتواصــل إليســا ألبينديــا 

واملدير املالي عادل كيجوج.
هــذا، وتتضمــن االتفاقية 
عروضــا متويليــة مبتكــرة 
ومرنة، مع تسهيالت ائتمانية 
طويلة األمد، مقدمة لعمالء كال 
الطرفني، فبموجب هذه الشراكة، 
سيتم منح عمالء KIB متويالت 
ائتمانية ميسرة ملدة تصل لغاية 

بنك وربة على نشر الثقافة 
االدخــار  وثقافــة  املاليــة، 
واالستثمار، إضافة إلى توعية 
العمالء والشــركاء بخدمات 
ومنتجات البنوك اإلسالمية، 
وكيفية االستفادة منها، وذلك 
عبر نشــر املــواد التثقيفية 
والنشــرات التوعويــة على 
منصات التواصل االجتماعي، 
وجميع القنوات اإللكترونية 
للبنك، بهدف تسليط الضوء 
على حقوق العمالء وتوعيتهم 
بشــأن حقوقهم والتزاماتهم 

عند التعامل مع البنوك.
وتابــع: يحــرص بنــك 

وصوال إلــى منصب مدير 
عــام اخلدمــات املصرفية 
اخلاصة كما اكتسب خبرات 
كبيــرة من عملــه في أحد 
أكبر املكاتب االستشــارية 
واحملاســبية فــي الكويت 
وكذلك فــي الهيئة العامة 
لالســتثمار، باإلضافة إلى 
شــغله لعضويــة مجلس 
اإلدارة في كل من بنك لندن 
والشرق األوسط وشركة 

اإلمناء العقارية.
ويدعــم هــذا التاريــخ 
املهني سجل أكادميي مميز 
حيث حصــل املجحم على 
بكالوريــوس احملاســبة 
وماجســتير إدارة األعمال 

 KIB عثمــان توفيقي: يلتــزم
باســتمرار على اختيار أفضل 
الشركاء من مزودي اخلدمات 
االســتهالكية ملكافــأة عمالئه 
بأعلى جــودة للمنتجات التي 
يرغبــون بهــا، ومييزهم عن 
غيرهم مبا يالقــي تطلعاتهم 
ويتماشى مع أسلوب حياتهم.
مــن جانبهــا، قالت ممثلة 

وربة علــى القيام مبثل هذه 
احلمالت والبرامج التوعوية 
املصرفية، حيــث يقدم هذه 
املبادرات بشكل منتظم على 
وسائل التواصل االجتماعي، 
باإلضافة إلى إرسال الرسائل 
الرقميــة عبــر تطبيق وربة 
أونالين، مؤكــدا على التزام 
بنك وربة بدعم االستدامة على 
املستوى املجتمعي واملستوى 
االقتصــادي، فــي مبــادرات 
يتــم اختيارهــا وحتديدهــا 
استراتيجيا مبا يعود بالنفع 
علــى البنــك بشــكل خاص، 

وعلى البالد بشكل عام.

من جامعة الكويت بتقدير 
امتياز. هــذا باإلضافة إلى 
مــن  للعديــد  حضــوره 
الدورات والبرامج التدريبية 
التنفيذيــة داخــل وخارج 
الكويت، وإجازته كمراقب 
حسابات معتمد في الكويت. 
ويعــد انضمــام املجحــم 
عنصرا مهمــا في عمليات 
التطوير املستمر للبنك في 
مجــال اخلدمات املصرفية 
اخلاصــة والشخصيــــــة 
والتي يحرص البنك على 
االســتمرار فــي تطويرها 
سعيا لالستمرار في تقدمي 
أعلــى مســتويات اخلدمة 

للعمالء.

ايكيا، ألبينديا: نحن متحمسون 
جــدا لبدء هــذا التعــاون مع 
KIB. لــدى ايكيــا رؤية خلق 
حيــاة أفضل للجميــع، ومن 
التي  خالل اخلدمــة اجلديدة 
سنقدمها بهذا التعاون، سنسهم 
في حتقيــق أحالم العديد من 
ســكان الكويت في احلصول 
على منزل جميل ومريح وآمن.

أمين املطيري

عبداهللا املجحم

فريقا عمل KIB وأيكيا بعد توقيع االتفاقية

التسويق واالتصال املؤسسي 
فــي بنك وربــة: نحرص في 

مــن املؤسســات املرموقة 
في الكويــت، أبرزها بيت 
الكويتي والذي  التمويــل 
تــدرج فيــه فــي املناصب 

١٨ شــهرا، كما ســيقوم البنك 
بتقدمي خدمة «املساومة» لتمويل 
مشتريات العمالء، والذي يبدأ 
من ٣٠٠ دينــار لغاية ٢٥ ألف 
دينار دون أرباح، وميتد حتى 

١٨ شهرا بحد أقصى.
وفــي كلمــة منه فــي هذه 
املناسبة، قال مدير عام اخلدمات 
املصرفيــة لألفراد فــي البنك، 

بخبرة متتد لـ ٢٠ عاماً في العديد من املؤسسات املرموقة


