
أصبحت الكويت ق��اب قوسني أو أدنى 
من اللحاق بركب دول اخلليج والدخول 
في عصر تطبيق الضرائب والتي باتت أحد 
أدوات املالية العامة التي تستهدف اخلروج 
من أزم��ة تذبذب أسعار النفط والتعامل 
بجدية مع املشكالت املزمنة التي تعانيها 
ميزانيات ال��دول النفطية ومنها الكويت 
التي ات��خ��ذت إج���راءات إصالحية شاملة 
ف��ي السنوات القليلة املاضية التي تلت 

تراجعات أسعار النفط احلادة .
وم��ع تطبيق دول م��ج��اورة لضريبتي 
»القيمة املضافة« و«االنتقائية«، حملت 
احلكومة الكويتية على عاتقها تطبيقهما 
ال��ت��زام��اً بعضويتها داخ���ل دول مجلس 
التعاون اخلليجي وسعياً منها لزيادة 
إيراداتها غير النفطية وتنفيذ إستراتيجية 
ك��وي��ت ج��دي��دة 2035 ال��ت��ي متثل محور 

إرتكازها التنموي في السنوات املقبلة.  
وفي هذا اإلطار أوضح رئيس مجموعة 
الياقوت القانونية الشريك اإلستراتيجي 
ملجموعة  نكسيس العاملية احملامي خليفة 
الياقوت أن أي حديث عن تطبيق ضريبتي 
القيمة املضافة واإلنتقائية في الكويت 
يجب أن يكون في إط��ار م��ت��وازن ويتسم 
باملوضوعية وم��راع��اة البعد اإلجتماعي 

واإلقتصادي. 

 وأضاف الياقوت في بيان صحافي أنه 
إذا كان هدف احلكومة للتطبيق من زاوية 
تعظيم إيراداتها وإيجاد بديل لإليرادات 
النفطية يسهم في تعزيز إي��رادات الدولة ، 
فهناك منظور آخر ال يقل أهمية وهو عدم 
إثقال كاهل املواطن بأعباء مالية تزيد من 
معاناته والتزاماته التي عانى منها في 
اآلون��ة األخيرة بسبب تطبيق السياسات 
املالية التقشفية التي مت تطبيقها مؤخراً 
ومنها زي��ادة أسعار احمل��روق��ات والطاقة 
والتي تستهدف في مجملها ترشيد النفقات .

 وأشار الياقوت إلى أنه إذا كانت البيانات 
ال��ص��ادرة من بعض القياديني في وزارة 
املالية تشير إل��ى أن احلصيلة املتوقعة 
من تطبيق هذا النظام الضريبي ستكون 
في حدود 1.1  مليار دينار  تقريباً سنوياً 
موزعة على القيمة املضافة بقيمة  600 

مليوناً واالنتقائية بواقع 500  مليوناً. 
 وشدد الياقوت علي أنه وفقاً لدستور 
دول��ة الكويت، فإنه ال ضريبة إال بقانون 
وعلى ذل��ك ف��إن أي حديث عن تطبيق هذا 
النظام الضريبي الب��د أن مير عبر بوابة 
مجلس األم��ة  ويأخذ حقه في املناقشات 
والدراسات القانونية واإلقتصادية داخل 
جل���ان امل��ج��ل��س وك��ذل��ك ط��رح��ه للنقاش 
املجتمعي واإلستماع آلراء املتخصصني 
والباحثني لضمان خروجه بالشكل الذي 
يسهم في انتعاش اإلقتصاد وحتسني بيئة 

األعمال وتشجيع اإلستثمار .
 وأوض���ح ال��ي��اق��وت ب��أن��ه ال يقف ضد 
تطبيق النظام الضريبي بشكل عام ،فهو 
بال شك له العديد من اإليجابيات أهمها 
تنويع مصادر الدخل وعدم اإلعتماد على 
اإلي���رادات النفطية كمصدر وحيد للدخل 
،وكذلك ما سيفرضه تطبيق ضريبة القيمة 
املضافة على الشركات والتجار من إمساك 
دفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مما يحقق 

إنضباطاً للسوق وأي��ض��اً ضبط السلوك 
اإلستهالكي وحتفيز املواطن نحو اإلدخار 
وأخ��ي��راً احل��د م��ن اإلق��ب��ال على إستهالك 
وشراء السلع الضارة مثل منتجات التبغ 
من خالل فرض ضريبة إنتقائية على مثل 

هذه السلع.
وشدد الياقوت على ض��رورة  أن يشعر 
املواطن مبردود تطبيق هذه الضريبة يعود 
عليه بالنفع من خ��الل اإلرت��ق��اء مبستوى 
اخلدمات املوجهة إليه، مع ضمان وجود 
رقابة قوية وفعالة على السوق لضبط 
األس��ع��ار وع���دم ال��ت��الع��ب م��ن قبل بعض 
التجار اجلشعني ضعيفي النفوس، فبغير 
ذل��ك سيخلق تطبيق الضريبة حالة من 
السخط والتذمر الشعبي ول��ن جنني من 

النظام الضريبي سوى سلبياته.
واختتم الياقوت التأكيد على أن��ه قبل 
ف��رض ه��ذه الضريبة الب��د أن تتم دراس��ة 
أبعادها وتأثيراتها بشكل مستفيض، حيث 
الب��د م��ن استقصاء آراء أص��ح��اب اخلبرة 
والدراية بجانب نقاش مجتمعي لها بشكل 
نضمن معه تطبيق جيد للضريبة من 
دون تأثيرات سلبية في مجتمع االقتصاد 
واألعمال للحفاظ على امليزات التنافسية 
لالقتصاد والسوق الكويتي كسوق واعد 

وجاذب لالستثمارات األجنبية.
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ق��ال الرئيس التنفيذي جلهاز تطوير مدينة احلرير 
)الصبية( وجزيرة بوبيان فيصل املدلج ان زي��ارة الوفد 
الصيني للكويت تأتي تفعيال ملذكرة التفاهم بني البلدين 

املتعلقة بإنشاء ووضع آليات تطوير املشروع.
وأض��اف املدلج في تصريح صحفي أم��س  االح��د على 

هامش لقائه وف��دا صينيا زائ���را للبالد أن ه��ذا املشروع 
يعكس الرؤية األميرية السامية بتحويل البالد إلى مركز 
مالي وجت��اري وثقافي دول��ي. وأوض��ح ان الوفد يضم 35 
شخصية من كبار املسؤولني في اجلهات احلكومية الصينية 
برئاسة نائب رئيس مجلس ال��دول��ة للتنمية واالص��الح 

التابع للرئاسة الصينية الوزير نينيغ جي جه.وذكر أن تلك 
اخلطوات واللقاءات تأتي تلبيه للرغبة السامية في مشاركة 
الكويت مبشروع طريق احلرير الذي سيعمل على استعادة 
الكويت دورها التجاري واالقتصادي في املنطقة السيما أنها 

تتمتع مبوقع جغرافي متميز.

الروضان : الكويت أظهرت أداء ًا قتصاديًا وماليًا متميزًا

احلجرف بعد خصخصة البورصة : نأمل في مشاريع أخرى يديرها القطاع اخلاص

أكد وزير املالية الدكتور نايف احلجرف 
أمس  االحد ان احلكومة تؤمن بدور القطاع 
اخلاص في عملية اخلصخصة فضال عن دعم 
القطاع اخلاص لتحقيق رؤية )كويت جديدة 

.)2035
واضاف احلجرف خالل املؤمتر الصحفي 
مب��ن��اس��ب��ة اإلع����الن ع��ن تخصيص شركة 
)ب��ورص��ة الكويت( ان خصخصة بورصة 
الكويت يعتبر حدثا تاريخيا ساهم في إجنازه 

أطراف عديدة.
وأع���رب ع��ن متنيات احلكومة ف��ي رؤي��ة 
مشاريع أخرى يديرها القطاع اخلاص لكي 
يكون هناك إصالحات اقتصادية لالستفادة 
من ري��ادة هذا القطاع ولتمارس دوره��ا من 

خالل الرقابة واالشراف.
من جهته ق��ال وزي��ر التجارة والصناعة 
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون اخل��دم��ات الكويتي 
خالد الروضان خالل املؤمتر إن هذه اخلطوة 
تأتي ف��ي ظ��ل م��ا شهده االقتصاد الكويتي 
من تطور كبير على م��دار السنوات املاضية 

والتقدم امللحوظ في حتسني بيئة األعمال.
وأضاف الروضان أن الكويت أظهرت أداء 
اقتصاديا وماليا متميزا ضمن استراتيجيتها 
ملواكبة االنفتاح االقتصادي العاملي وذلك 
من خ��الل اق��رار العديد من القوانني املالية 
واالق��ت��ص��ادي��ة واالستثمارية لتكون أكثر 

انفتاحا وشفافية وجاذبية.
من جهته وصف رئيس مجلس مفوضي 
هيئة أسواق املال املدير التنفيذي للهيئة أحمد 
امللحم في املؤمتر تخصيص شركة بورصة 
الكويت ب«احل��دث االستثنائي والتاريخي« 

قوال وفعال وفق كافة املقاييس.
وأض��اف امللحم »يكفي القول بأن احلدث 
ميثل جناحا في إجناز أول وأهم توجه نحو 
مشاريع اخلصخصة في تاريخ الكويت كما 

أنه تناول مرفقا من أهم مرافقنا االقتصادية«.
وأك��د أن ه��ذا النجاح الالفت أت��ى ترجمة 
خلطة محكمة مترافقة بشفافية تامة وفقا 
ملبادئ املنافسة والعالنية والعدالة اإلجرائية 
واملوضوعية وه��و جن��اح ليس فقط لهيئة 
أس��واق امل��ال بل لكافة شركائنا في منظومة 

أسواق املال.
وأوض���ح أن خصخصة ال��ب��ورص��ة ميثل 
للهيئة استحقاقا قانونيا واقتصاديا في 
ال��وق��ت ذات���ه ف��م��ن ال��ن��اح��ي��ة األول����ى يأتي 
االستحقاق القانوني في ه��ذا التوجه وفقا 
لنص امل��ادة )33( من قانون إنشاء الهيئة 
)رقم 7 لسنة 2010( التي نصت على قيامها 
مبنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة حتل 

محل سوق الكويت لألوراق املالية.
وت���اب���ع »ك��م��ا ت��ض��م��ن��ت حت���دي���دا آلل��ي��ة 
تخصيص أس��ه��م ه��ذه الشركة وف��ق نسب 
وشرائح معينة من بينها نسبة ال تقل عن 26 
في املئة وال تزيد عن 44 في املئة تخصص 
الكتتاب الشركات املسجلة في السوق مع 

مشغل عاملي أو مشغال عامليا منفردا.
وأف���اد ب��أن االع��ت��ب��ارات ال��ت��ي جعلت من 
خصخصة البورصة استحقاقا اقتصاديا 
وطنيا ميكن إي��ج��ازه��ا باعتبارها خطوة 
حاسمة ف��ي دع��م توجهات اإلص���الح املالي 
واإلداري احلكومي وتعزيز دور القطاع 
اخلاص في الواقع االقتصادي احمللي ومتكينه 

من استعادة ريادته.
وقال امللحم انه ال ميكن بحال من األحوال 
رؤي��ة إجن��از ملف خصخصة السوق بعيدا 
عن التوجهات التنموية احلكومية إذ أن هذا 
التوجه يعد ترجمة جلانب مهم من رؤية 

)كويت جديدة 2035(.
وذك��ر أن الهيئة حرصت على العمل في 
مسارين متالزمني بشأن سوق امل��ال احمللي 

أدي��ا إل��ى جن��اح خصخصته وتبني مشروع 
لتطويره يشمل كافة مفاصل عمله وقد متكنت 
مع شركائها في منظومة أسواق املال وبدعم 
حكومي من حتقيق جناحات عدة في املسارين 

معا.
وفي سياق آخر أجمع اقتصاديون كويتيون 
على أن »خصخصة بورصة الكويت« ستشكل 
عالمة فارقة في تاريخ اقتصاد الدولة السيما 
أن القطاع اخلاص بات شريكا استراتيجيا في 

حتقيق رؤية )كويت جديدة 2035(.
وق���ال ه���ؤالء االق��ت��ص��ادي��ون ف��ي ل��ق��اءات 
متفرقة مع وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
أمس  األحد إن بورصة الكويت باتت جتني 
ثمار اخلطة التي تسير عليها هيئة أسواق 

املال الكويتية بشأن تطوير بنيتها التحتية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة )الريادة 
للتمويل واالستثمار( مهند الصانع أن تدخل 
بورصة الكويت مرحلة جديدة في تاريخها 

بعد البدء في إجراءات خطوات التخصيص.
وأضاف الصانع أن البورصة مرت بعدة 
استحقاقات ايجابية أبرزها الترقية ملؤشر 
)ف��وت��س��ي راس���ل( م��ا يحتم على التحالف 
الفائز مب��زاد تخصيصها ابتكار منتجات 
استثمارية جديدة وايجاد أدوات متويلية 
مثل املعمول بها عامليا لتحريك السوق وجذب 

االستثمارات.
ورأى عضو مجلس اإلدارة ف��ي شركة 
)صروح القابضة( سليمان الوقيان أن قيادة 
زم��ام ت���داوالت ب��ورص��ة الكويت ثاني أهم 
بورصات املنطقة اخلليجية في فكر القطاع 
اخل��اص ستدفعها إل��ى »أريحية« في طرح 
أدوات استثمارية لم تكن متوفرة من قبل 
مثل س��وق )ال��س��ن��دات( و)األوب��ش��ن( فضال 
عن إمكانية العمل بنظام سندات التحول 
لألسهم مستقبال. وأضاف الوقيان أن نظرة 

القطاع اخلاص دائما ما تتقدمها كيفية حتقيق 
األرباح وهو ما ستعمل عليه إدارة هذا املرفق 
احليوي حني تنتهي كل مراحل التخصيص 
ما ينعكس مباشرة على مواءمة تنفيذ خطط 
اجتذاب االستثمارات األجنبية وإعادة توطني 

االستثمارات احمللية.
ووص����ف رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة شركة 
)الصناعات الكويتية( محمد النقي خطوة 
البدء في تنفيذ املرحلة األول��ى من مراحل 
التخصيص أنها نتاج صريح جلهود مجلس 

مفوضي هيئة اسواق املال الكويتية.
وأك��د النقي أن االقتصاد الوطني أصبح 
في حاجة ماسة ال��ى محفزات حتركه الفتا 
إلى أن تخصيص البورصة األقدم في املنطقة 
من شأنه حتريك الثقة في السوق ما يشجع 
ج��ه��ات محلية وغ��ي��ره��ا أن ت��دخ��ل السوق 
باستثمارات مباشرة أو عبر الصناديق 
واحمل��اف��ظ االستثمار ما يصب في مصلحة 

السوق.
من جهته رأى رئيس جمعية )املتداولني( 
محمد الطراح أن هذه اخلطوة ستفتح آفاقا 
جديدة أم��ام بورصة الكويت ما سيزيد من 
عافيتها ويساعد على إع��ادة الثقة وتوطني 
أم���وال املستثمرين بعدما ك��ان��ت تستثمر 
في أس��واق م��ال خارجية كما أنها ستعطي 
دفعة قوية للشركات املدرجة في ظل احلالة 
اإليجابية التي تشهدها البورصة بعد ترقيتها 
على م��ؤش��رات عاملية. وأض��اف ال��ط��راح أن 
صغار املتداولني يحذوهم األم��ل في رؤية 
أدوات متويلية مبتكرة وفق الوعود التي أعلن 
عنها التحالف الفائز باملزايدة خالل اليومني 
املاضيني ما ينعكس إيجابا على أحجام وقيم 
وأع���داد الصفقات كما ك��ان احل��ال قبل عام 
2008 وهو ما ينتظره اجلميع في املرحلة 

املقبلة.

خليفة الياقوت

كويتية  أسهم   7 ت��درج  »فوتسي« 
جديدة مبؤشراتها 

أعلنت مؤسسة فوتسي راسل لألسواق الناشئة، دخول أسهم كويتية جديدة 
إلى مؤشراتها، وسيترتب على ذلك شراء الصناديق األجنبية لهذه األسهم اعتبارا 

من 14 مارس املقبل.
وذك��رت املؤسسة في بيان، أن األسهم اجلديدة تتضمن ت��داول البنك األهلى 
املتحد البحريني على مؤشر الشركات الكبيرة، وبنك اخلليج على مؤشر الشركات 

املتوسطة.
فيما سيتم إدراج أسهم شركات )امل��دار، الساحل، بتروغلف، املستثمرون، 

الرابطة( على مؤشر الشركات متناهية الصغر.

اخل�������راف�������ي: حت����ال����ف »االس����ت����ث����م����ارات 
الوطنية« يتطلع للنهوض بالبورصة 

قال ممثل حتالف شركة االستثمارات الوطنية، عقب فوز التحالف مبزايدة بيع 
%44 من أسهم رأس املال املصدر واملدفوعة لشركة بورصة الكويت، إن »التحالف 

يتطلع إلى النهوض بالبورصة وتطبيق املعايير العاملية خللق قيمة ُمضافة«.
وأضاف بدر اخلرافي ل�«سي إن بي سي« عربية، إن فوز التحالف بهذه املزايدة 

ُيعد حدثاً إيجابياً للقطاع اخلاص الكويتي.
وقال اخلرافي إن التحالف كان على قناعة تامة بسعر التقييم الذي بنى عليه 

قرار الدخول في املزايدة.

9.33 نقطة املؤشر العام ينخفض  
استهلت البورصة تعامالتها االسبوعية أمس  االحد على انخفاض املؤشر العام 
33ر9 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5188 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في 

املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 5ر122 مليون سهم متت من خالل 4749 صفقة 

نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار كويتي )نحو 11ر55 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 09ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4753 
نقطة وبنسبة 9ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 8ر92 مليون سهم متت عبر 

2894 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار )نحو 51ر15 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق األول 8ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5426 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 13ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 6ر29 مليون سهم متت 

عبر1855 صفقات بقيمة 9ر11 مليون دينار )نحو 27ر39 مليون دوالر(.

»أو.ت��������ي.س��������ي«: ان���خ���ف���اض ح��ج��م 
7.1 باملئة التداوالت بنسبة 

شهدت منصة )تداوالت نظام خارج املنصة( املعروف اختصارا ب)أو.تي.سي( 
خالل جلسات االسبوع املنتهي اخلميس املاضي انخفاضا في حجم التداوالت 

بنسبة 1ر7 في املئة مقارنة مع االسبوع قبل املاضي.
وقالت شركة )املوازي دوت كوم( في تقرير لها انه مت تداول 3ر5 مليون سهم 
بينما شهدت قيمة التداوالت ارتفاعا بنسبة 7ر44 في املئة بقيمة 8ر108 ألف 

دينار )نحو 04ر359 ألف دوالر أمريكي( في 34 صفقة. 
 وأضافت ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء ايجابيا حيث بلغ حجم 
التداوالت 3ر2 مليون سهم بقيمة 19ر60 ألف دينار )نحو 6ر198 الف دوالر( 

متت عبر 24 صفقة.
واضافت الشركة أن الصفقات اخلاصة سجلت اداء سلبيا خالل االسبوع حيث 
بلغت التداوالت 9ر2 مليون سهم بينما ارتفعت قيمة التداوالت بنحو 6ر48 الف 

دينار )نحو 6ر160 ألف دوالر( متت عبر 10 صفقات.   

أحمد امللحمخالد الروضان خالل املؤمتر  احلجرف متحدثاً

امل��ال« »أس���واق  ل���  ق��ان��ون��ي��ًا  اس��ت��ح��ق��اق��ًا  مي��ث��ل  ال��ب��ورص��ة  خصخصة  إجن��از  امل��ل��ح��م: 
األرب����اح حت��ق��ي��ق  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ت��ق��دم��ه��ا  م���ا  دائ���م���ا  اخل����اص  ال��ق��ط��اع  ن��ظ��رة  ال���وق���ي���ان: 
ال��ت��خ��ص��ي��ص إج�����������راءات   ب���ع���د  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  ت����دخ����ل  ال����ب����ورص����ة  ال����ص����ان����ع: 
حت��رك��ه م���ح���ف���زات  إل����ى  م���اس���ة  ح���اج���ة  ف���ي  أص���ب���ح  ال���وط���ن���ي  االق���ت���ص���اد  ال���ن���ق���ي: 

شدد على أال تكون على حساب زيادة معاناة  املواطنني  

الياقوت: مراعاة البعد االقتصادي ضرورة 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان اجمالي وزن عند تطبيق »القيمة املضافة« و»االنتقائية« 

املعادن الثمنية املوسومة منها خالل يناير املاضي 
بلغ حوالي 8ر2 طن حصلت عنها رسوما تقدر 

بقيمة 139 ألف دينار كويتي. 
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي أمس  االحد ان 
وزن الذهب احمللي واخلارجي املوسوم منها بلغ 
نحو 2245 كيلوغراما حصلت عنها رسوما تقدر 

بنحو 2ر112 ألف دينار
. واض��اف��ت ان كمية ال��ذه��ب احمللي املوسومة 
بلغت 1233 كيلوغراما فيما بلغت كمية الذهب 

اخلارجي 1012 كيلوغراما.
واوضحت ان كمية الذهب احمللي املوسومة من 
عيار 22 بلغت 249 كيلوغراما في حني بلغت كمية 

الذهب اخلارجي 407 كيلوغرامات.
واش��ارت الى ان كمية الذهب احمللي املوسومة 
من عيار 21 بلغت 963 كيلوغراما في حني بلغت 
كمية الذهب اخلارجي نحو 302 كيلوغرام مضيفة 
ان كمية الذهب احمللي املوسومة من عيار 18 بلغت 
نحو 21 كيلوغراما في حني بلغت كمية الذهب 

اخلارجي 302 كيلوغرام.
وق��ال��ت ان كمية السبائك الذهبية املوسومة 
بلغت حوالي 522 كيلوغراما حصلت الوزارة عنها 

رسوما تقدر بنحو 26 ألف دينار.
الفتة الى ان كمية الفضة املوسومة بلغت 86 
كيلوغراما وحصلت عنها رس��وم��ا ت��ق��در بنحو 

7ر430 دينار.

139 ألف دينار رسوم  »التجارة«: 
2.6طن معادن ثمينة وسم 

ب��ح��ث س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ل���دى م��ال��ي��زي��ا سعد 
العسعوسي م��ع مسؤولي وزارة تنمية ري��ادة 
األعمال املاليزية امكانية تصدير األخشاب الى 

الكويت.
وق���ال السفير العسعوسي ل��وك��ال��ة االن��ب��اء 
الكويتية )كونا( أمس  األحد عقب حضوره مؤمترا 
دوليا أقيم في والي��ة )ترينجانو( املاليزية انه 
التقى عددا من كبار املسؤولني بالوزارة لبحث سبل 

التعاون في املجال االستثماري والتجاري السيما 
في قطاع األخشاب واملواد الغذائية.

وأشار إلى أنه اطلع على الصناعات واملنتجات 
في الوالية وبحث امكانية تصديرها الى الكويت.

وذك��ر أن��ه استعرض م��ع كبار املسؤولني في 
ال���وزارة تطوير أساليب تصدير البضائع الى 
السوق الكويتي وامكانية ترتيب زي��ارة وفد من 

احتاد الغرف التجارية املاليزية الى الكويت.

العسعوسي يبحث تصدير 
األخشاب املاليزية إلى الكويت


