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 150دولة حول العالم تطبقها

ضريبة القيمة المضافة تطبق على الفارق بين سعر الشراء وإعادة البيع
اً
ريا
�أثارت تلك ال�رضيبة
جدل كب ً
منذ بدء احلديث عن تطبيقها،
�إذ تعد �إح���دى �أك�ثر ال�رضائب
انت�شارا يف العامل،
اال�ستهالكية
ً
فهناك �أكرث من  150دولة حول
ال��ع��امل تطبقها ،وذل��ك يف كل
م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل العملية
الإنتاجية �أو اخلدمية.
ما القيمة امل�ضافة؟ وكلمة القيمة
امل�ضافة تعني ك��ل مدخل من
خامات �أو خدمات �أو غري ذلك،
ما قد ي�ضاف للخدمة �أو ال�سلعة
�أثناء ت�صنيعها ،وكلما �أ�ضيفت
قيمة لل�سلعة �أو اخلدمة و�أعيد
بيعها فُ ر�ضت �رضيبة ،وحت�سب
القيمة امل�ضافة عن طريق الفارق
بني ثمن بيع ال�سلعة �أو ت�أدية
اخلدمة ،وثمن �رشاء املواد التي
دخلت يف �إنتاجها وتطويرها،
�إ�ضافة �إلى ثمن ال�رشاء الأ�صلي
لل�سلعة �أو اخل��دم��ة وتفر�ض
ال�رضيبة على تكلفة القيمة
امل�ضافة لل�سلعة �أو اخلدمة،
والتي تقدر بحا�صل طرح �سعر
البيع بعد �إ�ضافة القيمة من
�سعر التكلفة قبل البيع بعد نحو
ثمانني عام ًا من االقت�صاديات
املرتكزة على عائدات النفط،
ت��ع��اين ح��ك��وم��ات دول جمل�س
التعاون اخلليجي ال�سعودية
والإم���ارات والكويت والبحرين
وقطر وعمان ،من �أعباء كبرية
على ميزانياتها املالية ،نتيجة
االنخفا�ض امل�ستمر يف �أ�سعار
النفط ،بعد �أن و�صل �سعر الربميل
الواحد �إلى �أدنى م�ستوياته منذ

ع��ام  .2003ويف ظ��ل ال�سعي
�إل���ى ال��ت��ح��ول م��ن اقت�صادات
البرتودوالر وحتقيق اال�ستدامة
املالية ،كانت �أولى اخلطوات
التي قامت بها هذه الدول العمل
على حتقيق الإ�صالح ال�رضيبي،
من خالل �إدخ��ال ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة �أو الـ.VAT
تعترب دول جمل�س التعاون
اخلليجي مالذ ًا �رضيبي ًا للأفراد
وامل�ؤ�س�سات
وامل�ستثمرين،
التجارية .لذلك �أث��ار �إعالنها
عن ه��ذا التطبيق اجلديد جد ًال
وا�سع ًا حول النتائج العديدة
املرتتبة.
فما هي الـVAT؟ وكيف تعمل؟
كيف ومتى �ستطبق يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي؟ وكيف �ست�ؤثر
على الأفراد وال�رشكات العاملني
يف تلك املنطقة؟
الـ� VATأو ال�رضيبة على القيمة
امل�ضافة ،هي ن��وع من �أن��واع
ال�رضائب غري املبا�رشة� ،أي
ال�رضائب التي ال تفر�ض مبا�رشةً
على دخ��ل ال��ف��رد �أو ال�رشكة،
ب��ل ع��ل��ى ال�����س��ل��ع واخل��دم��ات
واملعامالت التجارية .مبعنى
�آخر ،هي �رضيبة مفرو�ضة على
اال�ستهالك .بالن�سبة �إل��ى دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،من
املتوقع �أن تفر�ض هذه ال�رضيبة
على معظم ال�سلع واخلدمات،
با�ستثناء بع�ض املواد الأولية
واخلدمات الأ�سا�سية.
زي����ادة �إي������رادات ه���ذه ال���دول
وتخفيف العبء املوجود حالي ًا

على ميزانياتها نتيجة انخفا�ض
�أ�سعار النفط.
تعترب الـ VATواحدة من �أف�ضل
ال�رضائب على �صعيد الفعالية
املرتفعة ،و�سهولة التطبيق،
وكلفة الت�شغيل املنخف�ضة.
كون ال�رضيبة تقع مبا�رشة على
امل�ستهلك ب��د ً
ال من امل�ؤ�س�سات
التجارية ،ف�إنها �أقل خطر ًا من
غريها يف ال��ق��درة على تهديد
اال�ستثمار.

متى وكيف �ستطبق ال�رضيبة؟
مل يتم الإع�لان حتى اليوم عن
موعد تطبيق �رضيبة الـ VATيف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
�إال �أنه من املتوقع �أن يبد�أ العمل
بها اعتبار ًا من �أول يناير ،2018
�أو �أول يناير  2019كحد �أق�صى.
كما من املتوقع �أن يتم تطبيق
ال�رضيبة مبعدل قيا�سي بن�سبة
 .%5ول��ن تفر�ض على جميع

 % 87,2يرغبون بالعمل في دول الخليج

 %98من المهنيين في الشرق األوسط

يخططون للبحث عن وظيفة جديدة
ما ان يح�صل املوظف العربي على وظيفة جديدة حتى يبد�أ يف التذمر منها ،مفكر ًا
يف البحث عن عمل �آخر ،ب�رشوط �أ�سهل و�ساعات �أقل وراتب �أعلى ،على الرغم من
ندرة فر�صة العمل يف منطقة حتا�رصها الأزمات واحلروب من كل اجلهات.
 %98من املهنيني يف ال�رشق الأو�سط يخططون للبحث عن وظيفة جديدة يف العام
ً
وحما�سة للتقدم �إلى وظائف جديدة
 ،2017فيما ي�شعر  %95ب�أنهم �أكرث ا�ستعداد ًا
هذا العام مقارنة بالعام املا�ضي ،وفق ًا مل�سح �أجراه �أخري ًا موقع بيت.كوم
للتوظيف ،و�صدر حتت عنوان التقدم املهني يف ال�رشق الأو�سط يف . 2017
البحث عن وظيفة جديدة ال يعك�س متام ًا مواقف املهنيني من و�ضعهم املهني خالل
العام املا�ضي .فقد �أبدى  %40ر�ضاهم عن النمو املهني الذي �أحرزوه خالل العام
 ،2016وك�شف  %52ب�أنهم التزموا بتحقيق الأهداف املهنية التي حددوها.
وعمان
وقد �شارك يف امل�سح  9934موظف ًا من الإم��ارات وال�سعودية والكويت ُ
وقطر ولبنان والأردن وم�رص واملغرب واجلزائر وتون�س واليمن وغريها .عرب
 %87.2عن رغبتهم بالعمل يف دول اخلليج يف عام  .2017وهو توجه �سائد لدى
املوظفني العرب منذ �سنوات ،نظر ًا ملا تتمتع به املنطقة من �سقف رواتب ٍ
عال
جد ًا قيا�س ًا ملا هو موجود يف دول املنطقة يف املغرب العربي وال�شام وم�رص،
وما حتققه دول اخلليج من منو اقت�صادي م�ستقر يخلق �سنوي ًا فر�ص عمل كثرية،
على الرغم من �أزمة �أ�سعار النفط .وكذلك ت�شجعهم عوامل اال�ستقرار الأمني
ً
مقارنة مبا تعانيه كثري من الدول العربية الأخرى من
وال�سيا�سي واالقت�صادي
حروب وا�ضطرابات.
ولكن الكفة يف ذلك بد�أت متيل ب�شكل وا�ضح لفائدة الإنرتنت ،ف�رشكات التوظيف
العادية مل تعد تلقى �إقبا ًال وال العالقات ال�شخ�صية ما زالت تفي بالغر�ض للح�صول
على وظيفة ،ويك�شف امل�سح عن �أن  %83.7من املجيبني �سيق�ضون املزيد من
الوقت يف البحث عن وظائف جديدة على االنرتنت ،و�أن غالبيتهم �سيبحثون عن
فر�ص العمل على مواقع التوظيف دون اللجوء ال�ستخدام �أية و�سيلة �أخرى.

اإلمارات أعلى الدول عربي ًا في أسعار
اإلنترنت ذي السرعة العالية للمنازل

الغالء في بعض الدول العربية يعتبر عائق ًا أمام التنمية واإلصالحات

يتزايد عدد م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت
يف املنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،للرتفيه
والعمل وخا�صة للم�شاركة يف �شبكات
التوا�صل االجتماعي .الفي�سبوك
وت��وي�تر فقد قفز ع��دد م�ستخدمي
الإن�ترن��ت يف ال�رشق الأو���س��ط �إلى
 128مليون ًا �سنة  ،2016بزيادة
 21.4مليون ًا عن � 2015أي حوايل
 .%17وبلغ عدد م�ستخدمي من�صات
التوا�صل االجتماعي يف املنطقة
 63مليون ًا �سنة  2016بزيادة 21.4
مليون ًا عن  ،2015وفق ًا للأرقام التي
ن�رشها موقع  %55 .linkedinمن
التون�سيني مث ًال ي�ستعملون في�سبوك
يومي ًا ،مقابل  33مليون م�رصي.
هذا اال�ستخدام املتزايد يجعل �سوق
الإن�ترن��ت م��ن �أك�ثر الأ���س��واق منو ًا
وربح ًا يف املنطقة .لكن الأ�سعار
تتباين من دولة عربية �إلى �أخرى.
فوفق ًا للرتتيب العاملي الذي ين�رشه
موقع  numbeoللأرقام ،لأ�سعار
الإنرتنت يف العامل ،ف�إن الإمارات
هي الدولة العربية الأغلى يف �سعر
الإن�ترن��ت وال�ساد�سة عاملي ًا كما
حتوز قطر مكان ًا لها يف الدول الع�رش
الأغلى �سعر ًا للإنرتنت يف العامل،
فيما حتتل تون�س املركز  92عاملي ًا
والأرخ�ص عربي ًا.
تُ عد الإم��ارات �أعلى الدول عربي ًا يف
�أ�سعار الإنرتنت ذي ال�رسعة العالية
للمنازل ،بالن�سبة ل��ل��دول التي
توفر هذه ال�رسعة� ،إذ و�صل �سعره

إلقامة ملتقى ومعرض يقام في الربع األول 2018

مذكرة تفاهم بين البيئة
وليدرز جروب
وقّ ���ع رئ��ي�����س جمل�س االدارة
واملدير العام للهيئة العامة
للبيئة ال�شيخ عبدالله �أحمد
احلمود ال�صباح مذكرة تفاهم مع
�رشكة ليدرز جروب لال�ست�شارات
والتطوير ممثلة مبديرها العام
نبيلة العنجري بهدف التعاون
يف اقامة ملتقى ومعر�ض بيئة
نظيفة وخ�رضاء Green&Clean
 Exposition&Forumوذلك
لكون الهيئة متثل املظلة التي
ترعى �أن�شطة البيئة يف البالد.
وجاءت هذه املذكرة بناء على
االقرتاح املقدم من �رشكة ليدرز
جروب لفكرة امللتقى واملعر�ض
وباعتبارالهيئة
امل���ذك���ور،
العامة للبيئة اجلهة امل�س�ؤولة
عن و�ضع االطار العام لربامج
التثقيف والرتبية والتوعية
البيئية ورف��ع م�ستوى الوعي
البيئي وحت��ق��ي��ق امل�شاركة

• الشيخ عبدالله احلمود ونبيلة العنجري أثناء املؤمتر الصحافي

املجتمعية االيجابية يف حماية
البيئة من خالل اقامة الفعاليات
والأن�شطة والربامج املتخ�ص�صة

يذكر �أن املعر�ض وامللتقى
�سوف يقام يف الربع االول من
�سنة .2018

لتعزيز قدرات رأس المال البشري

مستخدموه في الشرق األوسط  128مليون ًا بزيادة  21,4مليون ًا

�إل��ى  171.3دوالر ًا �شهري ًا ،وت�صل
�أ�سعار الإن�ترن��ت املوجهة لقطاع
الأعمال وال�رشكات فيها �إلى 403.3
دوالرات �شهري ًا .لكن ذلك ال يبدو
باهظ ًا قيا�س ًا ملعدالت الدخل ال�شهر
للأفراد وال�رشكات يف الإمارات ،التي
يبلغ فيها متو�سط الرواتب ال�شهري
 10206دوالرات.
�أما تون�س التي تقدم �أرخ�ص �سعر
ل�ل�إن�ترن��ت امل��وج��ه ل��ل��م��ن��ازل يف
املنطقة العربية ،فت�سجل �أعلى �سعر
للإنرتنت املوجه لل�رشكات وقطاع
الأع��م��ال� ،إذ ي�صل �إل��ى ح��دود 912
دوالر ًا �شهري ًا ،فيما �سجل ال�سودان
�أدنى �سعر بقيمة  11.4دوالر ًا �شهري ًا،
وفق ًا مل�سح ن�رشت نتائجه �شبكة
الهيئات العربية لتنظيم قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف عام
.2016
لكن ترتيب ال��دول العربية وفق ًا
ل�سعر الإنرتنت ال يعك�س مدى غالء
الأ�سعار �أو تدنيها قيا�س ًا للمقدرة
ال�رشائية للأفراد يف كل دولة وقيا�س ًا
�أي�ض ًا للحد لأدنى للرواتب.
فمث ًال يف م�رص ،التي تعترب ثاين
�أرخ�ص دولة عربية يف �سعر الإنرتنت،
�إذ ال يتجاوز ثمن  10ميغابيت �إنرتنت
�شهري ًا الــ 19دوالر ًا ،ال يعترب ذلك
�سعر ًا رخي�ص ًا قيا�س ًا لقدرة املواطن
ال�رشائية يف بلد ال يتعدى فيه احلد
الأدنى للرواتب  1200جنيه� ،أي نحو
 63دوالر ًا .وكذلك الأم��ر بالن�سبة

ال�سلع واخل��دم��ات� ،إذ �ستعفى
منها املواد الغذائية الأ�سا�سية،
وخ��دم��ات الطبابة والتعليم،
وال�سلع امل�صدرة من دول جمل�س
التعاون اخلليجي �إلى اخلارج.
تت�سلم امل�ؤ�س�سات التجارية
م�����س���ؤول��ي��ة ف��ر���ض ال�رضيبة
وحت�صيلها م��ن امل�ستهلكني،
وحتويلها �إلى اجلهات احلكومية
املخت�صة يف �أوق����ات معينة
يتفق عليها .وميكن للم�ؤ�س�سة

التجارية �أن تعفى �أو تتكبد
ال�رضيبة بح�سب نوع ال�سلع �أو
اخلدمات التي تقدمها:
�إذا كانت امل�ؤ�س�سة التجارية
تعمل يف تقدمي ال�سلع �أو اخلدمات
املعر�ضة لل�رضيبة على القيمة
امل�ضافة ،يحق لها �أن ت�سرتجع
ال����ضرائ��ب ال��ت��ي تكبدتها يف
تكاليفها من الدولة.
�إذا كانت امل�ؤ�س�سة التجارية
ت��ع��م��ل يف ت��ق��دمي ال�����س��ل��ع �أو
اخلدمات املعفاة من ال�رضيبة
على القيمة امل�ضافة ،ال يحق
لها �أن ت�سرتجع ال�رضيبة التي
تكبدتها يف تكاليفها ،وبالتايل
ت�صبح الـ VATيف هذه احلالة
من �ضمن نفقات امل�ؤ�س�سة.
كيف ت�ؤثر الـ VATعلى الأفراد
وال�رشكات؟
تفر�ض الـ VATعلى �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات امل�ستهلكة.
وب��ال��ت��ايل ،م��ن امل��ت��وق��ع �أن
ترتفع الأ�سعار مبعدل ال�رضيبة
املفرو�ضة � .%5إال �إن��ه يوجد
�سيناريوهان خمتلفان:
يف ح��ال قامت امل�ؤ�س�سة ببيع
منتجها بال�سعر نف�سه �أي مع
ال�رضيبة �أو من دونها ،تبقى
الأ�سعار ثابتة وينخف�ض ربح
امل�ؤ�س�سة.
يف ح��ال ق���ررت امل�ؤ�س�سة �أن
حتافظ على نف�س ن�سبة �أرباحها،
ورفعت �سعر منتجها بعد �إدخال
ال����ضري��ب��ة ،ت��رت��ف��ع الأ�سعار
بالن�سبة �إلى امل�ستهلك ،ويبقى
م�ستوى ربح امل�ؤ�س�سة م�ستقراً.

وهذا من الأمور الأخرى املثرية
للجدل يف م�س�ألة ال�رضيبة على
القيمة� ،إذ ُي�ترك للم�ؤ�س�سات
التجارية خيار التحكم بالقدرة
ال�رشائية للم�ستهلكني.
ويف ح�ين ال ميكن بعد توقع
الت�أثريات التي ميكن �أن ترتتب
ع��ن ه���ذا التطبيق ،فمطلوب
م��ن امل�ؤ�س�سات التجارية �أن
ت�ستعد لتعديل بع�ض �أنظمتها
و�إجراءاتها ل�ضمان توافقها مع
املتطلبات ال�رضيبية اجلديدة.
وي�شمل ذلك:
فر�ض ال�رضيبية على ال�سلع �أو
اخلدمات باملعدالت ال�صحيحة.
احت�ساب امل��ع��دالت ال�رضيبية
الواجب حت�صيلها ودفعها.
تقدمي العائدات على ال�رضائب
�إل����ى ال���دول���ة يف امل��واع��ي��د
املحددة.
احلفاظ على الوثائق ال�صحيحة
املتعلقة ب��ف��وات�ير و�سجالت
وح�سابات امل�ؤ�س�سة.
باخت�صارّ � ،إن تطبيق الـ VATيف
دول جمل�س التعاون اخلليجي،
�سي�ساعد احلكومات على تنويع
االقت�صاد وتخفيف االعتماد على
النفط .ومن املرجح �أن ت�ستخدم
الإي���رادات املح�صلة يف متويل
م�شاريع تنموية م�ستدامة،
وت��ول��ي��د ع��دد كبري م��ن فر�ص
العمل .ويف حال طبقت ب�شكل
�سليم ،ل��ن تكبد امل�ؤ�س�سات
التجارية �أي نفقات �إ�ضافية،
ما �سيعود بالفائدة على جميع
الأطراف املعنية.

لتون�س ،التي يبلغ فيها احلد الأدنى
للرواتب  153دوالر ًا.
وبالعك�س ،بالن�سبة للدول ذات
الأ�سعار الباهظة ،فقطر التي يبلغ
فيها معدل الرواتب  11473دوالر ًا
�شهري ًا ،حتتل املركز الثاين عربي ًا
والعا�رش عاملي ًا يف غالء الأ�سعار
بنحو  70دوالر ًا لـ 10ميغابيت
�شهري ًا ،وهو مبلغ يعترب زهيد ًا.
يدفع تدين �سعر الإنرتنت يف كثري
م��ن ال���دول العربية ال��ن��ا���س �إل��ى
ا�ستعمال مكيف ملن�صات التوا�صل
االجتماعي ويخلق م�ساحات �أكرث
للتعبري والتوا�صل ويمُ ّكن املواهب
والرواد والنا�س العاديني من �إيجاد
منرب للتعبري والو�صول �إلى جمهور
يف الف�ضاء االفرتا�ضي �أو�سع مما هو
موجود يف الواقع.
فقد مكن الإنرتنت الرخي�ص  6ماليني
تون�سي� ،أي ن�صف ال�شعب ،من
احل�ضور على في�سبوك %66 ،منهم
من فئة ال�شباب ،و %43من الن�ساء.
�أما يف م�رص ،فح�رض  33مليون ًا على
في�سبوك ن�صفهم من ال�شباب وثلثهم
من الن�ساء ،فيما يوجد �أكرث من 6
ماليني على �إن�ستغرام ،وفق ًا مل�سح
�أج��رت��ه م�ؤ�س�سة � Medianetأخر
العام .2016
ك��م��ا ت�ساعد �شبكة الإن�ت�رن���ت يف
الأن�شطة التعليمية .فح�سب م�سح
�أجرته كلية حممد بن را�شد للإدارة
احلكومية بدبي ،بال�رشاكة مع �رشكة

بيت دوت ك���وم ،ملتابعة درا�سة
توجهات ا�ستخدام الإنرتنت والأجهزة
اجلوالة يف املنطقة العربية ،ات�ضح
�أن اال�ستخدامات التعليمية للإنرتنت
تنح�رص يف عمليات ال��ب��ح��ث عن
معلومات بن�سبة  ،%63بالإ�ضافة
�إلى ا�ستخدام من�صات تعلم اللغة مرة
واح��دة على الأق��ل يف اليوم بن�سبة
� ،%28أما  %45من الأفراد فيقر�أون
مدونات تعليمية مرة واح��دة على
ّ
الأق��ل يف اليوم ،يف حني ال يتعدى
الذين ي�شاهدون �أ��شرط��ة الفيديو
التعليمية مرة واحدة على الأقل يف
اليوم ن�سبة .%27
كما �أ�شار  %79من �أفراد العينة �إلى �أن
�شبكة الإنرتنت جعلتهم �أكرث انخراط ًا
يف �ش�ؤون جمتمعاتهم ،وعبرّ %94
يح�سن
منهم عن �أن ا�ستخدام الإنرتنت
ّ
الن�شاط االجتماعي.
وي��ع��زز ت���دين �أ���س��ع��ار الإن�ترن��ت
ف���ر����ص امل�����ش��ت��غ��ل�ين يف العمل
احل��ر ،كاملدونني ،واملربجمني،
ُ
والكتاب
وامل�صممني وال�صحفيني،
امل�ستقلني يف ك�سب مزيد من العائدات
بحكم �أن �أغلب عملهم يكون من خالل
الإنرتنت وعربها ،خا�صة �أن �سوق
العمل احلر ت�شهد منو ًا متزايد ًا يف
الآونة الأخرية يف املنطقة العربية.
وت�ساعد �أي�ض ًا �أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية ورواد الأعمال يف توفري
امل�صاريف الت�شغيلية مل�شاريعهم
النا�شئة.

بنك برقان أطلق برنامجه لتأهيل

الشباب للعمل المصرفي
�أطلق بنك برقان برنامج التدريب ال�صيفي امل�صمم
خ�صي�ص ًا للطلبة ،والذي �أقيم على مدى �أ�سبوعني.
وانطلق الربنامج بهدف توفري الأ�ساليب الرائدة
واملم ّيزة يف عامل الأعمال جليل ال�شباب ،وت�أهيلهم
ل�سوق العمل امل�رصيف .و�أكد بنك برقان �أنه يف ظل
التغري ال�رسيع يف جمال الأعمال امل�رصفية واملالية،
فهو ملتزم بتعزيز ق��درات ر�أ���س املال الب�رشي يف
الدولة ،وا�ستالم زمام املبادرة لتلبية املتطلبات
املتنامية وفق �أحدث املمار�سات املبتكرة .و�صقل
اخل�برات الدرا�سية� ،إ�ضافة �إل��ى �أن�شطة تفاعلية
وزيارات ميدانية هادفة �إلى خمتلف الإدارات والأفرع
يف البنك.
وتت�ضمن الزيارات التعليمية امليدانية �شبكة وا�سعة
من فروع البنك ومركز االت�صال لديه ،كما قامت على

هام�ش تلك الزيارات ف�صول درا�سية وحلقات نقا�شية
وبحث �شملت �رشح ًا وا�سع ًا حول الأن�شطة اليومية.
وخالل التدريب ،ح�صل الطلبة على فر�صة ال�ستك�شاف
جوانب خمتلفة من العمل امل�رصيف ،ف�ض ً
ال عن اكت�ساب
اخلربات الوظيفية.
وانطالق ًا من التزام بنك برقان مب�ساعدة الطلبة
وجيل ال�شباب على التطور يف بيئة تناف�سية� ،ساهم
الربنامج التدريبي يف تعزيز املهارات الفردية
والتكنولوجية لدى الطلبة امل�شاركني يف فعالياته،
حيث ح�صل الطلبة على فر�صة للم�شاركة يف ور�ش
العمل اخلا�صة ببناء وتطوير مهارات التوا�صل لديهم
وتوعيتهم ب�أهميته� ،إلى جانب تدريبهم على كيفية
�إن�شاء وبناء فرق عمل من خالل منوذج لغرفة �ألعاب
ت�سمى بغرفة املحا�رصين .TRAPPED IN
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