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 مشاریع البنیة التحتیة  لقطاع الخاص فيستثمارات ادیلویت: الكویت تتطلع ال
 

الكویت  راستمرا" الضوء على فھم الوضع الضریبي في الكویت -دلیل ممارسة األعمال یسلط تقریر دیلویت األخیر حول " - 2018 ایار 7
حیث یرى التقریر أن الكویت توفر سلسلة من . االستثمار في مشاریع البنیة التحتیة وتشجع علىاھتمام القطاع الخاص  طببیئة تستقخلق  في

سنوات، وإعفاءات من الرسوم الجمركیة على  10ضریبة الدخل لمدة تصل إلى إعفاء من ة للمستثمرین األجانب بما في ذلك ھمالفوائد الم
 .ت الصلة إلى الكویتاستیراد المعدات والمواد ذا

 
نظام تسجیل یُتَبع عند تقییم إصدار التراخیص االستثماریة والموافقة  في ھذا اإلطار، قدمت ھیئة تشجیع االستثمار المباشر في دولة الكویت

كویت من خالل تقدیم علیھا، وتھدف معاییر النظام الى تشجیع الشركات التي ساھمت بنجاح في اقتصاد الكویت على االستثمار المباشر في ال
ضرائب قراًرا جدیدًا یَُمّكن دافعي ال الھیئة المذكورة مجموعة من الحوافز والئحة تنفیذیة داعمة لذلك. وفي وقت سابق من ھذا العام، أصدرت

االستثمار في الضریبي السنوي العائد لعملیاتھم المرخصة والمطالبة بھ، األمر الذي یعزز بمجملھ فرص  رصید ھم احتساباألجانب من 
 الكویت. 

 
تفتح الكویت أبوابھا لالستثمار "وقد علّق إیھاب عباس، الشریك المسؤول عن خدمات االستشارات الضریبیة في دیلویت الكویت، قائالً: 

نت في وقت سابق األجنبي وتشجع الشركات على االستثمار فیھا لتكون جزءاً من خطط الكویت التنمویة المستقبلیة. وقد كانت الكویت قدد أعل
ستركز على تطویر شمال الكویت والجزر المختلفة المحیطة بالكویت.  " التي تشمل العدید من المشاریع الضخمة، والتي2035عن رؤیتھا "

كثر من ویھدف برنامج التنمیة إلى جذب االستثمار وتطویر القدرة التنافسیة وتحسین التشریعات لدعم النظم االقتصادیة واالجتماعیة وخلق أ
 فرصة عمل، وبذلك تكون الكویت قد أصبحت بالفعل ساحة جاذبة لفرص االستثمار." 200،000

 
فھم الوضع الضریبي في الكویت" في ھذا المجال نظرة عامة حول الوضع الضریبي في الكویت  -یقدم تقریر دیلویت "دلیل ممارسة األعمال 

لضریبیة األخرى التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخلیجي. كما یتناول الدلیل االعتبارات والتغیرات ا وانتقالھا إلى ضریبة القیمة المضافة
ین الضریبیة الرئیسة لممارسة األعمال في الكویت، إلى جانب العوامل القانونیة واالقتصادیة والسوقیة الرئیسة التي تؤثر على العمالء الذ

، مراجعة خضوعھم الضریبين كانوا موجودین فیھا لبعض الوقت، ولكنھم بصدد إجراء االستثمار في الكویت، أو أولئك الذیفكرون في ی
 .والتي قد تتضمن حلول ناجعة أو طویلة األجل

 
وكانت حكومة الكویت بتطبیق ضریبة القیمة المضافة من خالل التوقیع على معاھدة ضریبة القیمة المضافة مع بقیة ممثلي الدول األعضاء 

ً للتشریع المحلي لضریبة القیمة المضافة من خالل النص على بعض المبادئ التي في مجلس التعاون  الخلیجي، حیث تشكل المعاھدة أساسا
یجب أن یتبعھا جمیع األعضاء، والسماح للكویت اختیار معاملة مختلفة لضریبة القیمة المضافة فیما یتعلق ببعض التوریدات. كما تعھدت 

ة القیمة المضافة من خالل التوقیع على اتفاقیة اإلطار الرئیس مع دول مجلس التعاون الخلیجي، وقد وافق الحكومة الكویتیة بتطبیق ضریب
 .مجلس الوزراء على مشروع قانون ضریبة القیمة المضافة وقدم لمجلس النواب الكویتي للمصادقة علیھ

 
األوسط قائال: "یستلزم إدخال ضریبة القیمة المضافة في  ر المباشرة في دیلویت الشرققسم الضرائب غیروبرت تسانج، شریك في  ویضیف

بھا. وبما أن ضریبة القیمة المضافة ھي ضریبة على االستھالك،  االلتزامالكویت زیادة المتطلبات اإلداریة واإلبالغ وحفظ السجالت الواجب 
ً لتآكل ھوامش األرباح وزیادة  فإنھا ستؤثر بشكل رئیس على العمالء النھائیین من خالل رفع الشركات لألسعار رغم مواجھتھا ھي ایضا

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة  اكتسبناھاالمنافسة السعریة بعد إدخال ضریبة القیمة المضافة. ومن خالل خبراتنا التي 
الترتیبات المناسبة في الوقت المناسب لذلك قد تحظى بمیزة تنافسیة وتتجنب حدوث ارتباكات في  اتخذتالسعودیة، نرى بأن الشركات التي 

 العمل في أعقاب إدخال ضریبة القیمة المضافة. "
 

 الرابطالتقریر بالكامل، یمكنكم الرجوع الى: على  لالطالع
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 دیلویت عن نبذة
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل میةالعال فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من دالمزی على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً ویس بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة دالبل في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا نالخاصی العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات لمالیةا والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس ونالنترناشة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "سطاألو الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 

 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

 اكاالشتر إلغاء
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