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 للمراجعة: السيدة نادين الحسن

 المسؤولة عن العالقات العامة في ديلويت الشرق األوسط
  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 
 

  اهتمام الشركات الصينية باالستثمار في الكويت ديلويت:
 

 ضّمت عمل جلسة ديلويت عقدتفي إطار اهتمام الشركات الصينية المتزايد في سوق اإلستثمار في الكويت،  – 2015نوفمبر  30 
في  والتطّورات تجاهاتاإل آخر عن نبذة الجلسة هذه خالل ديلويت وقدمت. الصينيين والمهنيين التنفيذيين المدراء من منتقاة مجموعة

األسبوع الثالث من نوفمبر خالل م هذا الحدث . وقد نظّ نظام الضرائب الكويتي والمبادرات المطلقة حديثاً لجذب االستثمارات األجنبية
، وباسم أبو الخير، مدير في الكويتفي ديلويت  خدمات الضرائبعن  إدارته إيهاب عباس، الشريك المسؤول ىفي الكويت وتولّ 

 .األوسط الشرق ديلويت في الصينية الخدمات مجموعة مديرة تود، مادلين بمساعدةالضرائب، خدمات 
 

على وأعداد متزايدة من الشركات الصينية المهتمة باالستثمار في الكويت.  اس قائالً: "نشهد اليوم توافدعبّ يهاب إوفي هذا السياق، علّق 
النظام الضريبي الكويتي وقوانين  التي شهدها  التغييراتفي ظّل آخر هذه الشركات أن تعيد النظر في استراتيجياتها وعملياتها التجارية 

 ممّيز موقع في نفسها ديلويت تجد القطاعات، كافة في والدولية الواسعة خدماتها شبكة وبفضلالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
 كما. آن في تطرحها التي والتحديات بالفرص المليئة المنطقة هذه في التجارية حاجاتهم واستباق الجدد العمالء هؤالء مع للتواصل
لعمالئها في الكويت  للتطبيق وقابلةومستدامة  ةفاعل وحلول خدمات تأمين في اإلقليمية وخبرتها العالمي انتشارها من ديلويت وتستفيد

 ". األجنبية المهتمة في االستثمارات فيها تلشركالو
 

 ومنح الترخيص إجراءات تبسيط خالل من األجنبية لالستثماراتوترويج نفسها كوجهة  اقتصادها لتنويع الكويت جهود مع اً تماشيو
القادرة على خلق فرص عمل  ا، تحظى شركات التكنولوجيقطاعات في األجنبية تاالستثمارا تعزيز في للمساعدة والضمانات الحوافز

المتواجدة حالياً في  الصينية الشركاتوقيمة إضافية لإلقتصاد الكويتي باألفضلية في قطاع اإلستثمار األجنبي المباشر. وبالتالي، فإّن 
 .لقطاع فرصاً مناسبةتجد في هذا ا الكويت في أعمالها توسيع إلى تتطلع التي أوالكويت 

 
 ةتخصصمة عالمي خدماتمكاتب التي تمتلك  الرائدة الخدمات المهنية واحدة من شركاتديلويت تعتبر كما علقت مادلين تود قائلة: "

إذ يقوم مكتب الصين للخدمات في ديلويت الشرق األوسط  ،ستشارات للشركات الصينية أو الشركات المهتمة بالسوق الصينيةاالب
هتمامات نصل إلى فهم أفضل ال ، نأمل أن. من خالل هذه الجلسات والمناقشاته دبي بتقديم هذه الخدمات في المنطقة ككلومركز

نمو تحقيق للشركات الصينية التي تسعى لالمقدمة  لخدماتلمستوى متميز ضمان  بهدفواحتياجات مجتمع األعمال الصيني في الكويت 
لهم ولشركائهم  تعود بالفائدة المتبادلةودائمة ومجزية في الكويت تكون قات تجارية في هذه السوق، وكذلك مساعدتهم على بناء عال

 ." المحليين
 

-النهاية-  
 

 
 نبذة عن ديلويت

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150عضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األ
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مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج معما يج
ة المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهني عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ت في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسس

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى  على ۲۰۱۰قد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً. و ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
, أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط  على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 


