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أداء الضرائب 
من الواجبات 

العامة
(١ -  ٢)

أصبحت االستدامة املالية غاية منشودة للدولة، لكن 
بات من املؤكد أن هناك مشكلة عدم وجود فهم حقيقي 
ملوضوع أهمية االستدامة املالية، وذلك نتيجة لعدم وجود 
برنامج لتوعية الرأي العام بأن االستمرار في إدارة املالية 
العامة للدولة على هذا النحو لن يحقق الرخاء املنشود 

لألجيال القادمة إن لم يكن حتى لألجيال احلالية.
إن عدم وجود تنوع بالدخل بامليزانية العامة للدولة 
واالستمرار في االعتماد على عوائد النفط كمورد وحيد 
لن يحقق االستدامة املالية، فكما نعلم أن امليزانية العامة 
أصبحت رهينة للصدمات املترتبة على تطورات أسواق 

النفط العاملية، ما بني الوفر والعجز.
كما أن االستمرار في منهجية اإلنفاق احلالية، والتي هي 
أيضا رهينة للقرارات الشعبوية، بال شك سوف تقضي 
علــى دولة الرفاه عاجال أم أجــال، ما لم نرجح قراراتنا 
احلكيمة للمحافظة على رفاهية املواطن مبفهومه الصحيح.
ولتحقيق الرفاهية البد من وجود اســتدامة مالية، 
واالســتدامة ال تتحقق إال من خالل مــوارد بطبيعتها 
مستدامة، وعوائد النفط بكل تأكيد ليست من تلك املوارد 

التي تتسم باالستدامة فهي بطبيعتها ناضبة.
لذلك يأتي دور النظام الضريبي ليحقق تلك االستدامة 
في املالية العامة للدولــة، هذا على الرغم من التخوفات 
التي تثار بشــأن مدى مصداقيــة وموضوعية حتقيق 
النظام الضريبي لالســتدامة املالية، وقد ألتمس العذر 
لتلك التخوفات ألنها مستحقة في ظل عدم وجود إدارة 

مالية تتسم باحلصافة.
ومؤخرا رفضت اللجنة املالية مبجلس األمة، ما جاء 
في اخلطة اإلمنائية للدولة بشــأن تطبيق نظام ضرائب 
على السلع االنتقائية والقيمة املضافة، كما رفضت تطبيق 
الرسوم مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات العامة، إال أن 
في رأيي إن مثل موضوع فرض الضرائب والرســوم 
يجب أن يبحث بشكل موضوعي ومدروس، نعم املوافقة 
املطلقة غير مقبولة، إال أن رفض بحث ودراسة املوضوع 

من حيث املبدأ أيضا غير حصيف.
فالدولة حتتاج إلى موارد مالية لتحقيق نقطة التعادل 
في امليزانية العامة، ويكمن التحدي لها في االختيار بعناية 
نوع الضرائب والرســوم، ونوع النظام الضريبي الذي 
يشــجع املواطنني على تقبله وعدم رفضه، فعلى سبيل 
املثال االشتراكات في صناديق التأمينات االجتماعية التي 
يدفعها املواطنون املنخرطون في سوق العمل، في رأيي 
تعتبر نوعا من أنواع الضرائب، فال أتصور يوجد مواطن 
واحد يرفض مثــل تلك الضريبة، فالصناديق التقاعدية 
حققت االســتقرار االجتماعي لألسرة الكويتية، فكيف 
نتصــور حال املواطنني بدون هــذا النوع من الضريبة 

مهما اختلفت تسميتها؟
(يتبع)

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقًا)
baderalhammad

«املركزي»: القطاع املصرفي قوي ومتني مبواجهة الصدمات وجتاوزها
البنك ينظم اليوم ملتقى حول تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠ .. ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية

جاسم السعدون ماكسيم ربنيكوفد. محمد الهاشل دانييل كانداشيخة البحر

ضمن جهود بنك الكويت املركزي 
الراميــة إلى تعزيز الشــفافية من 
خالل توفير املعلومات واإلحصاءات 
املوثوقــة ذات الصلــة بالقطــاع 
املصرفي واملالي الكويتي، يقيم بنك 
الكويت املركزي اليوم االثنني املوافق 
٢٦ يوليو، من الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
ملتقــى حول اإلصدار التاســع من 
تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠.

وفي إطــار تعزيــز تفاعل بنك 
الكويت املركزي مع جميع األطراف 
املعنية بتعزيز االســتقرار النقدي 
واالستقرار املالي في البالد، صرح 
محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد 
يوســف الهاشــل أن هــذا امللتقــى 
يأتي اســتمرارا لنهج بنك الكويت 
املركزي فــي التواصل مع مختلف 
شرائح املجتمع، وتوفير املعلومات 

والبيانات املوثقة للباحثني واملهتمني 
برصد التطورات في الشــأن املالي 
واالقتصادي، ومتاشيا مع املمارسات 

العاملية املطبقة في هذا املجال. 
هذا، وفي ظل األحداث االستثنائية 
التي شهدها عام ٢٠٢٠ نتيجة جائحة 
ڤيروس كورونــا وتداعياتها على 
الصعيدين الصحي واالقتصادي، فقد 
ركز تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠ 
على كفاءة ومرونة النظام املصرفي 
وقدرته على جتاوز الســنة األولى 
مــن األزمة بنجاح، أضاف الدكتور 
الهاشل أن التقرير يرصد التطورات 
االقتصاديــة واملالية وحتليلها من 
منظور عالقتها باالستقرار املالي، 
ومــدى قدرة القطاع املصرفي على 
مواجهة الصدمات وجتاوزها، بحيث 
يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل 

في تقــدمي اخلدمات املالية وخدمة 
االقتصاد الوطني بكافة قطاعاته. 
وأشــار احملافظ إلى أن التقرير 
يقــع فــي ســتة فصــول، تتناول 
أهــم التطــورات االقتصادية على 
العاملــي واإلقليمــي،  الصعيديــن 
ونظــرة عامة حول القطــاع املالي 
فــي الكويــت، كمــا يذكــر تقييما 
للمخاطــر التــي تواجــه اجلهــاز 
املصرفي مع تغطية ملختلف أبعاد 
مخاطر االئتمان والسوق والسيولة 
ومخاطر التشغيل. ويوضح حتليال 
الجتاهــات ربحية ومــالءة اجلهاز 
املصرفــي وقدرتــه علــى مقاومة 
الصدمات الداخلية واخلارجية وفق 
سيناريوهات مختلفة من الضغوط 
املاليــة واالقتصاديــة. ويعــرض 
تطورات األسواق األساسية في البالد 

واملتمثلة في سوق األسهم وسوق 
العقارات. وأخيرا، يقدم حتليال ألداء 
نظم تســوية مدفوعات املعامالت 

املالية في الكويت.
وسيشــارك عدد من املسؤولني 
التنفيذيــني وخبــراء اقتصاديــني 
كمعقبــني فــي امللتقــى ومــن بني 

املشاركني:
٭ دانييل كاندا رئيس بعثة الكويت 

ـ صندوق النقد الدولي.
٭ ماكســيم ربنيكوف مدير قطاع 
التصنيف السيادي ألوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا في وكالة ستاندرد 

آند بورز.
٭ جاسم السعدون رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الشال االستثمارية 

القابضة.
٭ شــيخة البحــر نائــب الرئيس 

التنفيــذي ملجموعة بنــك الكويت 
الوطني.

كمــا يحضــر امللتقــى كبار من 
املســؤولني املعنيــني فــي الشــأن 
االقتصادي واملعنيني في القطاعات 
املاليــة واملصرفية فــي البالد كما 
 «Zoom» ســيحضره عبر منصــة

املهتمني في الشأن االقتصادي.
هذا، وفي ضوء الظروف الصحية 
وإجراءات التباعد االجتماعي، سيتم 
نقل الفعاليــة بالكامل عبر منصة 
«Zoom» مع تغطيتها عبر حسابات 
بنك الكويت املركزي على وســائل 
التواصــل االجتماعــي املختلفــة. 
ويدعو بنك الكويت املركزي املهتمني 
للمشاركة في الفعالية عبر منصة 
zoom وذلك من خالل الرابط التالي: 

https://events.cbk.gov.kw

«أرزان ثروات» مستشار لتخارج ناجح من عقار في هولندا
أعلنت شركة أرزان ثروات 
والتي تخضع إلشراف سلطة 
دبــي للخدمــات املالية بأنها 
قدمــت استشــارة ناجحــة 
لبيع مبنى مكاتب في مدينة 
اليــدن فــي هولنــدا، حيــث 
يتكون العقار املبيع من مبنى 
مكاتب عالي اجلودة مبساحة 
٢٠٫٦١٦ مترا مربعا مؤلف من 
١٠ طوابق باإلضافة الى ٥٨٦ 
موقفا للسيارات، وقد مت بناؤه 
وفقا ملعايير «برمي املمتازة»، 
ويقــع هذا العقار في منطقة 
األعمال املركزيــة في مدينة 
اليدن، هولندا ويستخدم كمقر 
 Heerema Marine عاملي لشركة

جدير بالذكر أنه مت شراء 
هذا العقار فــي يونيو ٢٠١٦ 
أرزان  ضمــن اســتراتيجية 

٨٪ وتوفيــر دخــل متوقــع 
باإلضافــة الــى حماية رأس 
املــال. وقامــت أرزان ثروات 
بدور املستشار االستراتيجي 
للتخارج من هذا االســتثمار 
الــذي حقق عوائــد إيجابية 
للمســتثمرين خــالل فتــرة 
االستحواذ التي بلغت خمس 

سنوات.
الســياق، قال  وفي هــذا 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
أرزان ثروات مهند أبو احلسن: 
«فــي ضــوء االضطرابــات 
التي أحدثتهــا أزمة الصحة 
العامة التي سببتها جائحة 
كوفيد-١٩ والتقلبات املتزايدة 

في أســعار النفط، يســعدنا 
إعالمكم بأننا متكنا من تقدمي 
املشورة املناسبة بشأن بيع 
عقار Heerema وتلبية هدفنا 
األساسي املتمثل في حماية 
رأســمال مستثمرينا بعد أن 
حقق تدفقا جذابا من الدخل 
الشهري على مدى السنوات 
اخلمس املاضية. إن حتقيق 
هذه النتيجة على الرغم من 
االضطراب العاملي الناجم عن 
الوباء هو تأكيد ملستثمرينا 
على التزامنــا بالعمل اجلاد 
نيابة عنهم في جميع األوقات 
لتقليــل املخاطــر وتنميــة 

العوائد».

ثروات لالستثمارات العقارية 
املــدرة للدخل بهدف حتقيق 
متوسط عائد سنوي بنسبة 

يتكون من مبنى مكاتب عالي اجلودة مبساحة ٢٠٫٦١٦ متراً مربعاً ومؤلف من ١٠ طوابق

 مهند أبو احلسن

Contractors، املقاول البحري 
الرائد حلقول النفط والغاز 

البحرية.


