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تراجع في دول اخلليج خالل الربع األول من العام اجلاري بنسبة  9.97باملئة

حتويالت الوافدين بالكويت قفزت إلى  8.3مليارات دوالر في  6أشهر
ك��ش��ف م��س��ح ت��راج��ع ح��ج��م حت��وي�لات
العاملني ال��واف��دي��ن ف��ي دول اخلليج إلى
اخلارج خالل الربع األول من العام اجلاري
بنسبة  9.97باملائة على أساس سنوي ،وفقا
ملوقع مباشر .
وسجلت حتويالت العاملني بتلك الدول
إل��ى اخل��ارج في الثالثة األشهر األول��ى من
 2019نحو  24.71مليار دوالر ،مقارنة
بــ 27.44مليار دوالر في الفترة املماثلة من
.2018
وتضمنت األرقام بيانات اململكة العربية
السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة ،وقطر
والكويت ،والبحرين ،فيما لم تشمل البيانات
سلطة عمان؛ إذ إن آخ��ر بيانات معلنة لها
عنها للتحويالت في  2017والبالغة 9.8
مليار دوالر.
وأظ��ه��ر امل��س��ح أن حت��وي�لات العاملني
للخارج خالل الربع األول من العام اجلاري،
تراجعت في  4دول خليجية ،على رأسها
البحرين بـ 24.32ب��امل��ائ��ة ،ث��م اإلم���ارات
بـ 11.73باملائة ،وتليهما السعودية 11.54
باملائة ،وأخيرا ً الكويت بـ 7.67باملائة.
وف��ي املقابل ،خالفت دول��ة قطر التوجه
اخلليجي؛ إذ ارتفعت حتويالت العاملني بها
للخارج في الثالثة األشهر األولى من العام
اجلاري  3.96باملائة سنوياً؛ بسبب حاجة
تلك الدولة اخلليجية إلى العمالة األجنبية
للمساعدة في مشروعات استضافة كأس
العام لكرة القدم .2022
ومن أبرز املعوقات على التحويالت املالية
تطبيق قرار مجلس ال��وزراء في السعودية
بتحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملني
الوافدين في القطاع اخلاص ،بشكل سنوي
تدريجي.
وذلك بسداد مقابل مالي عن كل مرافق أو
تابع للعامل الوافد بواقع  100ريال سعودي
شهريا ً اعتبارا ً من بداية يوليو  ،2017و200
ريال شهريا ً في  ،2018ثم  300ريال شهريا ً
العام اجل���اري ،و 400ري��ال شهرياً بداية
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يوليو .2020
كما يواجه ال��واف��دون في دول��ة الكويت
صعوبات عدة؛ إذ تسعى جهات تشريعية
إل��ى ف��رض رس��وم على حتويالت العاملني
إلى اخلارج ،وتبدأ الشريحة األولى لفرض
الرسوم من دينار إلى  99دينارا ً ،وتفرض
عليه  1باملائة ،بينما تبدأ الشريحة الثانية
من  100دينار وحتى  200دينار ،ويفرض
عليه  2باملائة.
أما الشريحة الثالثة من  300دينار وحتى
 499دينارا ً ،ويفرض عليه  3باملائة ،وتبدأ
الشريحة الرابعة من  500فيما أكثر يفرض
عليها  5باملائة كضريبة على حتويالت
الوافدين ،إال أن القانون لم يطبق حتى اآلن.
وف��ي املقابل ،تنخفض إج���راءات توطني

الوظائف ف��ي اإلم���ارات والبحرين ،بينما
تسعى قطر جل��ذب عمالة للمشاركة في
تنفيذ مشروعاتها استعدادا ً الستضافة كأس
العالم .2022
وأظ��ه��رت قاعدة بيانات البنك الدولي
أن متوسط التكلفة العاملية للتحويل 200
دوالر ال يزال مرتفعاً عند نحو  7باملائة في
الربع األول من عام  ،2019مبا يشكل عائقاً
أمام ذلك املورد الهام إلى البلدان األفريقية،
واجلزر الصغيرة في احمليط الهادي.
وأش�����ارت ال��ب��ي��ان��ات إل���ى أن ال��ب��ن��وك
تشكل أعلى قنوات التحويالت تكلفةً؛ إذ
بلغ متوسط ال��رس��وم التي تتقاضها 11
باملائة في الربع األول من العام اجل��اري،
وتليها مكاتب البريد على سلم أكثر قنوات

احلجرف يناقش تعزيز العالقات
االستثمارية مع سفير أستراليا

التحويالت تكلف ًة مبتوسط رسوم أكثر من
 7باملائة.
فيما كشفت بيانات مصرفية عن وجود
قفزة بتحويالت الوافدين من الكويت بنسبة
 ،23%بنهاية النصف األول من عام 2019
لتقفز إلى  8.6مليارات دوالر ،مقارنة مع
 7مليارات دوالر بالنصف األول من عام
، .2018وفقا ملوقع “العربي اجلديد”
وبحسب بيانات صادرة عن بنك الكويت
املركزي ،فإن التحويالت خالل الربع الثاني
شهدت ارتفاعاً بنسبة  15%مقارنة مع
الربع األول من العام اجلاري ،إذ بلغت 4.6
مليارات دوالر ،مقارنة مع  4مليارات دوالر
بالربع األول.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة في الكويت

إنطالق أعمال مؤمتر التحكيم التجاري
اخلليجي بنسخته الـ  24بصاللة

انطلقت أم��س االربعاء اعمال مؤمتر
التحكيم التجاري اخلليجي في نسخته
ال 24حتت شعار (التحكيم في مجاالت
االستثمار األجنبي بدول مجلس التعاون)
الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية
بالتعاون مع فرع غرفة جتارة وصناعة
عمان مبحافظة (ظفار).
وألقى رئيس مجلس إدارة فرع غرفة
جتارة وصناعة عمان مبحافظة (ظفار)
املهندس حسني بن حثيث البطحري كلمة
اكد فيها اهمية التحكيم التجاري وأثره
على قطاع االستثمار.

الدولي ملكافحة متويل اإلره��اب ،واملقرر انعقاده
في مدينة ملبورن االسترالية خالل الفترة من 7
حتى  8نوفمبر  ، 2019كما مت خالل اللقاء مناقشة
العالقات االستثمارية القائمة بني البلدين.

تخفيض القيمة اإليجارية على تابعة
لـ«منشآت» الكويتية في السعودية

قالت شركة منشآت للمشاريع العقارية
إن شركتها التابعة واملموكة لها بالكامل في
السعودية ،شركة منشآت للمشاريع واملقاوالت،
تلقت إفادة من اجلهة اإلدارة امل ُختصة باململكة،
بتخفيض القيمة اإليجارية السنوية امل ُستحقة
على أحد مشاريع الشركة هناك (مشروع برج
القبلة) بنسبة  25باملائة.
وأوض��ح��ت “منشآت” ف��ي بيان للبورصة
الكويتية أمس األربعاء ،إن التخفيض في القيمة
اإليجارية يُعادل  4ماليني ريال سعودي وملدة 5
سنوات تبدأ من هذا العام ،وبذلك يصبح إجمالي
قيمة التخفيض  20مليون ريال مبا يُعادل 1.6
مليون دينار كويتي.
وأش��ارت الشركة إل��ى أن القيمة اإليجارية
ع��ن السنة احلالية مت س��داده��ا بالفعل وفقاً
لذلك ،علماً بأنه لم يتم إجراء أي تعديل في عقد
اإليجاري حيث مت التخفيض بقرار من اجلهة
اإلدارية فقط.
وتوقعت “منشآت” أن يترتب على تخفيض
اإلي��ج��اري��ة ع��ل��ى شركتها امل��م��ل��وك��ة ل��ه��ا في
السعودية ارت��ف��اع ح��ق��وق امللكية ملساهمي

وق��ال ان املؤمتر ال��ذي يستمر يومني
سيناقش ع��دة م��ح��اور هدفها دراس��ة
وتسليط الضوء على احلماية القانونية
التي تنظم االستثمار ف��ي دول مجلس
التعاون اخلليجي باإلضافة إلى التطرق
ملوضوع التحكيم في مجال االستثمار
األجنبي.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال األم�ي�ن ال��ع��ام ملركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون
ل��دول اخلليج العربية أحمد النجم في
كلمة مماثلة ان ظهور التحكيم التعاهدي
بني املستثمر والدولة يهدف إلى تشجيع
وح��م��اي��ة االس��ت��ث��م��ار م��ن أج��ل إمكانية

التحكيم بني مستثمري ال��دول املتعاقدة
وال�����دول املستضيفة ف��ي ال��ع��دي��د من
االتفاقيات الدولية.
ويهدف املؤمتر إل��ى تدريب وتأهيل
احملكمني املؤهلني ونشر ثقافة التحكيم
التجاري باإلضافة إل��ى تبادل املعارف
واخل��ب��رات ب�ين دول مجلس التعاون
ل��دول اخلليج العربية مبشاركة 120
من املختصني واملستشارين واخلبراء
القانونيني واحملامني في مجال التحكيم
التجاري مبختلف املؤسسات احلكومية
واخل���اص���ة ب����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
اخلليجي .وسيناقش املؤمتر في يومه

األول ع��دة محاور في مجاالت التحكيم
ال��ت��ج��اري م��ن بينها حت��دي��ات التحكيم
الدولي في منازعات االستثمار إلى جانب
تأثير قواعد التحكيم في املنازعات على
التشريعات الوطنية واستعراض األوامر
الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم
التجاري.
كما سيناقش املؤمتر مسؤولية القضاء
الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في
منازعات االستثمار إل��ى جانب كيفية
تسوية ال��ن��زاع��ات ف��ي اتفاقية تشجيع
وحماية وضمان االستثمار بني ال��دول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

قامتا بجني  310.3ماليني دوالر مقابل بيع « 540ماديسون أفينيو»

جانب من اللقاء

ال��ت��ق��ى م��ع��ال��ي وزي���ر امل��ال��ي��ة د.ن��اي��ف ف�لاح
احل��ج��رف بسفير أستراليا ل��دى دول��ة الكويت
ج��ون��وث��ان غيلبرت ،ومت خ�لال اللقاء تسليم
معالي ال��وزي��ر ال��دع��وة للمشاركة ف��ي املؤمتر

نحو  3.4ماليني وافد ،يشكلون نحو 70.5%
من إجمالي ع��دد سكان البالد البالغ 4.8
ماليني نسمة.
وف��ي التفاصيل ،ف��إن ال���دول اآلسيوية
حافظت على صدارتها لقائمة ال��دول التي
حت �وّل لها األم��وال من الكويت ،مثل الهند
وبنغالدش والفيليبني ،بينما تأتي الدول
العربية بعدها ف��ي الترتيب مثل مصر
ولبنان.
وبحسب بيانات البنك املركزي ،فإن حجم
التحويالت املالية للوافدين من الكويت
خالل عام  2018بلغ نحو  15مليار دوالر،
بنمو  20%مقارنة بـ  12.5مليار دوالر عام
.2017
وتعادل حتويالت الوافدين من الكويت
ن��ح��و  10%م��ن ال��ن��اجت احمل��ل��ي ل��ل��ب�لاد،
باإلضافة إل��ى كونها تتخطى سنوياً ثلث
إجمالي إيرادات امليزانية العامة.
وفي هذا السياق ،يقول اخلبير االقتصادي
أحمد الهارون وفقا ملوقع “العربي اجلديد”،
إن ال��واف��دي��ن ال ميتلكون أسباباً منطقية
ومقنعة ل�لإب��ق��اء على م�دّخ��رات��ه��م داخ��ل
الكويت ،لذلك يجب وق��ف ال��ق��رارات التي
تصدر ضدهم برفع الرسوم عليهم ،التي
تؤدي بالنهاية إلى تضرر االقتصاد الكويتي
وهرب األموال منه إلى اخلارج.
ويضيف الصانع أن حجم الوافدين في

تزايد مستمر ،وهو ما يعني أن حتويالتهم
املالية ستستمر بالنم ّو في املستقبل ،لذلك
من ال��ض��روري فتح املجال أم��ام الوافدين
الستثمار هذه األموال في الكويت ،من خالل
فتح املجال لهم بتملّك العقارات ،باإلضافة
إلى إمكانية تأسيسهم شركات ميتلكونها
بنسبة  100%دون وج��ود شريك كويتي
ميتلك النسبة الكبرى الشركة ،بحسب ما
يفرضه القانون حاليا ً.
وم��ن جانبه ،يؤكد أستاذ االقتصاد في
جامعة الكويت د .طارق املشعان لـ “العربي
اجلديد” ،أن فرض الضرائب على حتويالت
الوافدين بالكويت لن يؤثر بشكل سلبي
على االقتصاد الكويتي ،بل قد يساعد على
حتفيز النم ّو االقتصادي من خالل العوائد
الضريبية التي ستستفيد منها ال��دول��ة،
باإلضافة الى إمكانية بقاء جزء كبير من هذه
األم��وال وضخّ ها في االقتصاد ،ما سيعود
بالنفع عليه بشكل عام.
ويوضح املشعان أن األمثلة اخلليجية
ع��ل��ى تطبيق ال��ض��رائ��ب ع��ل��ى حت��وي�لات
الوافدين م��وج��ودة وميكن االستفادة من
هذه التجارب ،إذ ستساعد املبالغ احملصلة
من الضرائب على تعزيز إي��رادات الدولة،
�ث الوافدين للتفكير في
باإلضافة إل��ى ح� ّ
استثمار هذه األموال داخل الكويت ،أو على
األقل ادخارها بالبنوك الكويتية.

“منشآت” مببلغ قدره  1.3مليون دينار خالل
الربع الرابع من عام  ،2019موضحة بأن هذا
األمر مبدئي ومرهون باعتماده من قبل مراقبي
حسابات الشركة .كانت عمومية “منشآت”
انعقدت اليوم وأقرت تعديل نص املادة ( )14من
النظام األساسي للشركة ،والذي ينص على “أن
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ()6
أعضاء [ 5أعضاء في املادة قبل التعديل] تُعني
منهم اجلهة أو اجلهات التي يجوز لها انتداب
ممُ ثلني منها في مجلس اإلدارة بنسبة ما متلكه
من أسهم في الشركة وتنتخب اجلمعية العامة
األعضاء الباقني بالتصويت السري”.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن “منشآت” حتولت
للربحية في الربع الثاني من العام اجل��اري
بقيمة  145ألف دينار مقارنة بخسائر الفترة
املماثلة من العام املاضي بقيمة  399ألف دينار.
وع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام
اجل��اري ،تكبدت “منشآت” خسائر بقيمة 1.3
مليون دينار؛ مقابل خسائر بنحو  1.99مليون
دينار للفترة املماثلة من عام  ،2018بانخفاض
نسبته  34.7باملائة.

الكويت والدوحة ضمن أكبر صفقة عقارية في أميركا
قامت شركة “بوسطن بروبيرتز”
العقارية بجني  310.3ماليني دوالر مقابل
مبنى “ 540ماديسون أفينيو” ،في مدينة
نيويورك األمريكية ،ال��ذي كانت متلكه
بالشراكة مع الهيئة العامة لالستثمار
الكويتية وجهاز قطر لالستثمار ملدة 11
عاما  ،وفقا ملوقع سبوتنيك الروسي .
واشترت شركة “ديسكو ويست” ومقرها
سان فرانسيسكو ،مبنى املكاتب املكون
من  36طابقا ،واجلدير بالذكر أنه وصل
سعر ال��ق��دم امل��رب��ع الشهر امل��اض��ي إلى
 1050دوالرا.
والشركة لها خطط كبيرة للمبنى،
حيث أن��ه��م ي��ري��دون إض��اف��ة مساحات
لالستجمام ومواصلة تاريخ املبنى القوي
في التأجير.
ودخ��ل��ت الصفقة ضمن قائمة أكبر
الصفقات العقارية في مدينة نيويورك
للنصف األول من العام احلالي ،وأشارت
شركة  Avison Youngلالستثمارات

ال��ع��ق��اري��ة ،أن املبيعات ال��ع��ق��اري��ة في
نيويورك خالل النصف األول من 2019
لم تكن نشطة ،متوقعة أن حتقق املدينة

هذا العام صفقات جتارية بقيمة  28مليار
دوالر وهذا أقل مستوى منذ عام .2010
وكشف موقع “بيزنو” املتخصص في

األخبار العقارية ،أن املبيعات تراجعت
منذ بلوغ السوق ذروتها في عام ،2015
بسبب التشريعات اجل��دي��دة إلص�لاح
اإليجارات التي دخلت حيز التنفيذ هذا
الصيف والتي أدت إلى تباطؤ كبير.
وم��ن أب��رز الصفقات العقارية التي
سجلت في مدينة نيويورك في النصف
األول :صفقة ب��ي��ع مجمع م��ك��ات��ب 30
هادسون ي��ارد بقيمة  2.2مليار دوالر،
تليها صفقة بيع العقار رق��م  424في
اجل��ادة اخلامسة بنيويورك بقيمة 850
مليون دوالر ،وم��ن ثم املبنى رق��م 450
غرب الشارع اخلامس عشر في املدينة
بـ  591مليون دوالر ،تليه صفقة املبنى
رقم  885في اجلادة الثانية بسعر 565.7
مليون دوالر ،والصفقة اجلزئية بنسبة
 %40للمبنى رقم  237في ج��ادة بارك
بقيمة  500مليون دوالر ،وصفقة بيع
 %66.3من العقار رقم  460في املدينة
بقيمة  291.1مليون دوالر.

أرباح الشركات اخلليجية تتجاوز ملياري دوالر بالربع الثاني 2019

الكويت الثالثة خليجي ًا في أرباح شركات االتصاالت
كشفت إحصائية ارتفاع صافي أرباح
شركات االتصاالت املدرجة في  6أسواق
خليجية خ�لال الربع الثاني والنصف
األول من عام  2019على أساس سنوي،
وفقا ملوقع “مباشر”
وكان النصيب األكبر من صافي أرباح
ال��ق��ط��اع ل��ش��رك��ات االت��ص��االت امل��درج��ة
بسوق األسهم السعودية -تداول ،يليها
اإلمارات ،ثم الكويت.
وأظهرت حسابات “مباشر” ،ارتفاع
أرب���اح  14ش��رك��ات ات��ص��االت خليجية
بنحو  16.7باملائة في الربع الثاني من
عام  2019على أساس سنوي ،وبزيادة
قيمتها  288.11مليون دوالر عن الربع

املماثل من العام املاضي .وقفزت أرباح
الشركات إلى مستوى  2.01مليار دوالر
بنهاية الربع املنتهي في  30يونيو من
ال��ع��ام اجل���اري ،مقارنة ب��أرب��اح بلغت
 1.73مليار دوالر في الربع املقابل من
عام .2018
وكانت شركة االتصاالت السعودية
(االت��ص��االت) أعلى الشركات اخلليجية
ربحية خ�لال الربع الثاني من 2019؛
بواقع  759.47مليون دوالر ،مسجلة
من��وا نسبته  16.5باملائة على أس��اس
سنوي ،مقارنة بأرباحها الصافية في
الربع الثاني من العام املاضي والبالغة
 651.73مليون دوالر.

وحلت مجموعة اإلم��ارات لالتصاالت
(اتصاالت) باملرتبة الثانية في مستوى
الربحية بني شركات االتصاالت اخلليجية
في الربع الثاني من العام اجلاري؛ بقيمة
 607.53مليون دوالر ،مقارنة بـ 598.63
مليون دوالر في الربع املماثل من العام
املاضي.
واس���ت���ح���وذت ش���رك���ة االت���ص���االت
ال��س��ع��ودي��ة  37.7ب��امل��ائ��ة م��ن صافي
أرب��اح القطاع بالربع الثاني من العام
اجل����اري ،فيما بلغت حصة مجموعة
اإلمارات لالتصاالت على  30.16باملائة،
وحلت “زين” الكويتية ثالثة بـ 8.17
باملائة ،ليصل إجمالي حصة الشركات

الثالثة أكثر م��ن  76باملائة م��ن مجمل
أرب���اح ال��ش��رك��ات .وسجلت  4شركات
ات��ص��االت خليجية انخفاضا بصافي
األرب���اح خ�لال الربع الثاني من 2019
على أساس سنوي؛ وهى :زين البحرينية
بنحو  33.8باملائة ،واالتصاالت الكويتية
(فيفا) بنسبة  15.6باملائة ،و”عمانتل”
العمانية بـ  6.3باملائة ،وأخيرا “أوريدو”
عُ مان بنحو  2باملائة.
وجنت الشركات الـ 14أرباحا صافية
بلغت قيمتها  3.97مليار دوالر بالنصف
األول من العام اجلاري ،مقارنة بـ 3.55
مليار دوالر في الفترة املماثلة من العام
.2018

