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تستغرب كثرة أخذ المخصصات وتطلب إعادة تقييم بعض األصول

إجراءات غير اعتيادية من »المالية« لتحديد مبالغ الزكاة المستحقة على الشركات
زكي عثمان

مازال����ت األزمة املالية تلقى بظاللها على مختلف 
القطاعات، حيث تعاني العديد من الش����ركات خالل 
الفت����رة احلالية من اجراءات غي����ر اعتيادية تتبعها 
وزارة املالية لتحصيل مبالغ الزكاة املس����تحقة على 
الشركات عن 2008. وتقول مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
إن وزارة املالية أبدت اعتراضا على بعض امليزانيات 
التي وصلت إليها رافضة اعتماد العديد من الشركات 
على خيار احلصول عل����ى مخصصات مالية كبيرة 
ملواجهة تداعيات األزمة. واعتبرت املصادر ان اعتراض 
وزارة املالي����ة يأتي في النهاية للوضع الذي اصابها 
من تراجع مبالغ الزكاة املستحقة على هذه الشركات 
بسبب تراجع ارباحها، موضحة ان وزارة املالية طلبت 
اكثر من استفسار وتوضيح متعلق بأمور تفصيلية 
ببعض امليزانيات. واوضحت املصادر ان وزارة املالية 
تعتقد ان الشركات اتبعت اسلوبا ملتويا في بعض 
البنود ومنها على سبيل املثال تقييم بعض االصول 
بأسعار متراجعة جدا وال تعبر عن سعرها احلقيقي 
فضال عن اخذ مخصصات بشكل كبير مما تنظر إليه 

»املالية« على أنه دون وجه حق. 
وقد اشارت املصادر الى ان االجراءات غير االعتيادية 
من »املالية« تأتي في وقت وافقت العديد من اجلهات 
املسؤولة على ميزانيات الشركات املدرجة وفي مقدمتها 
البنك املركزي وادارة السوق وكذلك اجلمعيات العمومية 
لتلك الش����ركات، وهو ما ينظر إليه البعض على انه 
تشدد غير مبرر وال داعي له بعد موافقة كافة اجلهات 

السابق ذكرها على امليزانية.
واس����تنكرت املصادر املجهود الكبير الذي تبذله 
ادارات وزارة املالية في البحث عن تفاصيل دقيقة في 
امليزانيات واجلهود الكبيرة لتحصيل مبالغ مستحقة 

للزكاة وايضا نسبة دعم العمالة الوطنية املقدرة ب� 
2.5% وايضا املبلغ املخصص ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلم����ي واملقدر ب� 1% وهن����ا اقترحت املصادر فكرة 
بحث وزارة املالية ع����ن آلية موحدة للحصول على 
تلك املبالغ دفعة واحدة ومن ثم تقسيمها مبعرفتها 
على اجلهات املس����تحقة السيما ان الشركات تعاني 
لالنتهاء من حتديد املبلغ املستحق على الزكاة ومن 
ثم املبلغ املس����تحق لدعم العمال����ة الوطنية واخيرا 

املبلغ املستحق ملؤسسة التقدم العلمي.
ومن جديد استغربت املصادر سعي وزارة املالية 
للحصول على مبالغ الزكاة املستحقة على الشركات 
وفقا للقانون رقم 46 لسنة 2006 معتبرة ان طريقة 
والدة هذا القانون لم تكن واضحة او بالطريقة السليمة 
ألنها اجبرت الشركات على اخراج مبلغ الزكاة على 
الرغم من ان تلك الشركات قد حتتوي على مساهمني 
من جنسيات مختلفة او من افراد ذوي ديانات أخرى 
وهنا طالبت املصادر بتطبيق قانون »اجلزية« ايضا 

الى جانب قانون الزكاة.
واش����ارت الى ان اجبار الشركات على دفع مبالغ 
الزكاة ليس من صمي����م اختصاص وزارة املالية او 
احلكومة بشكل عام ولكن من اختصاص املواطن او 
املساهم بشكل خاص والذي يخرج مبلغ زكاته بناء 
على ما لديه من اموال واستثمارات بشكل مجمع وليس 

بشكل منفصل وحسب كل استثمار له.
وأكدت املصادر ان تطبيق »الزكاة« على الشركات 
يعتبر شكال من أشكال »الضريبة« على الشركات وهو 
أمر يجب إعادة النظر فيه الس����يما ان هذا القانون ال 
يحتوي على مذكرة ايضاحية حول كيفية التعامل مع 
امليزانيات وبالتالي فعملية التقييم تختلف من موظف 

الى آخر أو حسب االجتهادات الشخصية.
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كونا: أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية إيقاف التداول 
بأسهم ش����ركة األبراج لعدم تقدمي البيانات املالية املرحلية 
للفترة املنتهية في 31 يوليو 2009. وتكمن اغراض »أبراج« التي 
تأسست في عام 1999 وأدرجت في البورصة عام 2006 برأسمال 
17 مليون دينار في متلك أس����هم شركات مساهمة كويتية أو 
أجنبية، وكذلك متلك اسهم حصص في شركات ذات مسؤولية 
محدودة كويتية او اجنبية. كما تكمن أغراضها في االشتراك 

في تأس����يس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وكفالتها لدى 
الغير واقراض الشركات التي متلك فيها اسهما وكفالتها لدى 
الغير وفي هذه احلالة يتعني اال تقل نسبة مشاركة الشركة 
القابضة في رأس����مال الشركة املقترضة عن 20% على األقل. 
وتق����وم بتملك حقوق امللكية الصناعية من براءات االختراع 
أو عالمات جتارية صناعية او رسوم صناعية أو أي حقوق 

أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى.

إيقاف التداول على أسهم »أبراج« لعدم تقديم البيانات المالية المرحلية


