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التعاون المشترك بين شركة ديلويت ووكالة كوريا لتشجيع االستثمار التجاري
( )KOTRAوهيئة تشجيع االستثمار المباشر( )KDIPAلدعم االستثمارات
الكورية في الكويت والشرق األوسط
 29يناير  – 2019مع تنامي االستثمارات الكورية الجنوبية في منطقة الشرق األوسط ،قامت
هيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت ( )KDIPAمنذ فترة بالتعاون مع وكالة ترويج
التجارة واالستثمار الكورية ( )KOTRAبهدف تعزيز العالقات التجارية بينهما ،وإرساء
األرضية الصلبة للعالقات االقتصادية القوية بين كوريا الجنوبية ودول الشرق األوسط.
ومن خالل التعاون بين وكالة كوريا لتشجيع االستثمار التجاري ) (KOTRAوهيئة تشجيع
االستثمار المباشر في دولة الكويت ( )KDIPAفي هذه المبادرة ،قامت شركة ديلويت الشرق
األوسط (الضرائب) بإنشاء قسما ً خاصا ً لها في مكاتبها في كل من الكويت ودبي من أجل تقديم
جميع أنواع الخدمات االستشارية لألعمال ذات الصلة بالشركات الكورية على أكمل وجه.
"وسط التطورات السريعة التي تشهدها بيئة الضرائب في دولة الكويت ومع الحوافز الضريبية
الجديدة التي تم تقديمها للشركات األجنبية والتي تسعى إلى تنفيذ مشاريع استثمارية طويلة األجل
في البالد ،تقوم شركة ديلويت بموجب هذه االتفاقية بمساعدة الشركات الكورية وذلك من أجل
تحسين نهجها الضريبي المتعلق باستثماراتها في دول المنطقة “ .علق قائال إيهاب عباس ،الشريك
المسؤول عن قسم الضرائب في ديلويت الكويت.
وكجزأ من هذه المبادرة وللسنة الثانية على التوالي ،أقامت ديلويت ندوة حول الخدمات الضريبية
بالتعاون مع هيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت ووكالة ترويج التجارة واالستثمار
الكورية لتسلط الضوء على التطورات التي طرأت على قانون الضريبة في الكويت والشرق
األوسط وقانون االستثمار األجنبي المباشرفي دولة الكويت والقوانين والتشريعات المنظمه .وقد
عقدت الندوة في فندق جميرا في  20يناير  ،2019وحضرها كبار المسؤولين من كل من هيئة
تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت ،وإدارة الضرائب في وزارة المالية ،ووكالة ترويج
التجارة واالستثمار الكورية ،باإلضافة إلى بعض المسؤولين من السفارة الكورية على رأسهم
السفير الكوري ،الدكتور هونغ يونغكي ،والملحق التجاري السيد جيونغ سيونغهيون.
– إنتهى -

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي
مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة

عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات
الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود
شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم
الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص
لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق األوسط) وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش
(الشرق األوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق األوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية
والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا ً.كما
نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام
 ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة التميز في التدريب والتطوير
في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية
االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
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