
ــبــــر »الـــــــــــــراي« أمـــــــس بـــخـــصـــوص  شــــّكــــل خــ
تــســجــيــل مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ســابــقــة قــضــائــيــة 
بإلزام شركة أجنبية عاملية تسّوق منتجاتها 
فــي الــكــويــت مــن خـــال »وكـــيـــل« محلي بدفع 
أكــثــر من  إلــى  ضــرائــب متراكمة عليها تصل 
4 مــايــن ديــنــار، مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الثقيل 

بالنسبة ملجتمع األعمال املحلي.
ــــرار املــحــكــمــة الــقــاضــي بــفــرض  ــار قـ ــ وقــــد أثـ
الوكيل واملــوزع الحصري  ضريبة دخل على 
حــفــيــظــة الــكــثــيــر مــــن رجــــــال األعــــمــــال الـــذيـــن 
اعــتــبــروا أنـــه يــخــالــف الــتــوجــه نــحــو تحويل 
إلــى مركز مالي، وجــذب املستثمرين  الكويت 

األجانب. 
وفي هذا اإلطار، أفاد رئيس مجموعة علي 
اإلدارة  رئــيــس مجلس  املـــطـــوع،  عــبــدالــوهــاب 
املــطــوع،  بــيــان لاستثمار، فيصل  فــي شــركــة 
التمييز بفرض ضريبة دخــل على  بــأن حكم 
الوكيل واملوزع الحصري جاء مفاجئًا بشكل 
أنه  موضحًا  بكامله،  التجاري  للقطاع  كبير 
من املعلوم سابقًا أن الشركات األجنبية التي 
لديها وكاء محلون يعملون تحت اسمها ال 
بالقرار   

ً
عــمــا الــدخــل،  ضريبة  عليهم  تطبق 

الوزاري رقم )387( الصادر بتاريخ 30 أبريل 
2006 من مجلس الوزراء، والذي»استبعد عقد 

التوزيع من نطاق مرسوم ضريبة الدخل«.
وشــّدد املطوع في تصريح لـ »الـــراي« على 
الـــــــوزراء، ووزارة  لـــم يـــســـارع مــجــلــس  أنـــه إذا 
املــالــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص إلـــى معالجة 
التجاري  القطاع  الحكم، فسيترتب على  هذا 
ســلــبــيــات كــبــيــرة ســتــشــمــل جــمــيــع قــطــاعــاتــه، 
التجارية إلى  الكويت  كما ستتعرض سمعة 
ــــرار كــبــيــرة عــاملــيــًا، لــيــس أقــلــهــا انــســحــاب  أضـ
ــركــــات األجـــنـــبـــيـــة الــعــامــلــة  الـــعـــديـــد مــــن الــــشــ
بــالــســوق املــحــلــي، عـــاوة عــلــى أن هـــذا الحكم 

سيؤثر على رؤية الكويت 2035.
وقال املطوع »املطلوب على وجه السرعة أن 
يعالج مجلس الوزراء هذه اإلشكالية، تفاديًا 
لألضرار التي قد تنتج عن مثل هذه األحكام 

على جميع الشركات األجنبية«.

الرباح
من ناحيته، أوضح مدير عام غرفة التجارة 
ان تفسير »الغرفة«  الــربــاح،  والصناعة، ربــاح 
تــفــرض على  أن  الــتــي يمكن  الــضــرائــب  ملسألة 
الــوكــيــل واملــــــوزع الـــحـــصـــري، يــخــالــف تفسير 
وزارة املالية، وأنه سبق »وقدمنا رأيًا في هذا 
الـــوزارة، مفاده بــأن من يدفع  الخصوص إلــى 

الضريبة هو الوكيل التابع«.
وذكـــر الــربــاح فــي تصريح لـــ »الــــراي« أنــه ال 
ــة فـــي الــعــالــم تــحــصــل ضـــرائـــب من  تــوجــد دولــ
الشركات املصدرة إليها، إال في حاالت محددة 
أو  التجاري،  واالمتياز  املقاولة  أعمال  تشمل 
إنه  إذ  املــوكــل،  الوكيل يعمل لصالح  أن يكون 
في هذه الحاالت يمكن تحصيل ضرائب، أما 
في حاالت الشركات املصدرة للبضائع فليس 
املــعــقــول تحصيل ضــرائــب منها، ألن ذلك  مــن 
املبالغ  هــذه  تحميل  إلــى  بساطة  بكل  سيقود 

اإلضافية على قيمة البضاعة اإلجمالية.
 مع 

ً
وشّدد الرباح »هذا األمر ناقشناه طويا

الوكاالت  قانون  تعديل  وتــم  املعنية،  الجهات 
التطبيق  التجارية على أساسه، وتعميم هذا 

سيؤدي إلى زيادة أسعار البضائع املستوردة، 
العادلة  املنافسة  وال يمكن من خاله تحقيق 
على بضائع مستوردة من أسواق غير مطبقة 

لهذه الضريبة«.
ــثــــل هــــذه  وأضــــــــــاف »نـــــدفـــــع ثــــمــــن بــــعــــض مــ
ــة عـــــلـــــى حــــســــاب  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات الـ
األجنبي  للمستثمر  ودعــواتــنــا  مصداقيتنا، 
بفتح الباب أمامه من ناحية ونغلقه من جهة 
ــدًا أن هــــذه الـــضـــرائـــب ســتــؤدي  ــؤكـ أخـــــــرى«، مـ
إلــى زيـــادة األســعــار باعتبار أن الكويت دولــة 

مستوردة لغالبية سلعها.

املال 
إدارة»الغرفة«  قال عضو مجلس  من جهته، 
مـــقـــرر لــجــنــة الـــتـــجـــارة والـــنـــقـــل، عــبــدالــلــه املـــا، 
إدارة بعض  فـــي  بــوصــلــتــهــا  فــقــدت  الـــدولـــة  إن 
بالفعل  تحقق  ذلــك  وأن  االقتصادية،  شؤونها 
ــرارات والــتــفــســيــرات الــقــانــونــيــة  ــقــ مـــع بــعــض الــ

الصادرة أخيرًا.

ـــ »الــــــــــراي« أن  ــ ــي تـــصـــريـــح ل وأضــــــــاف املـــــا فــ
التعقيدات التجارية تتنامى محليًا، وما يؤكد 
الهجرة  فــي  تفكر  االقــتــصــاديــة  الطبقة  أن  ذلــك 
من السوق املحلي إلى بعض الدول الخارجية، 
بسبب التسهيات التي تمنحها هذه األسواق، 
ــك أرقــــــام االســتــثــمــارات  ــا يـــعـــزز ذلــ مــبــيــنــًا أن مـ
الــكــويــتــيــة فـــي هــــذه األســـــــواق، والـــتـــي ارتــفــعــت 

بشكل كبير في اآلونة األخيرة.
ولفت إلى أن غالبية السلع املستهلكة محليًا 
بــضــرائــب  الـــخـــارج، وتحميلها  مــن  مــســتــوردة 
والدخل  املضافة  القيمة  مثل  إضافية  ورســوم 
إلى  فــي مجموعها  قــد تصل  وغيرهما، والــتــي 
15 فــي املــئــة، وســـط وجـــود إيـــجـــارات مرتفعة، 
سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى 
أن ذلك كله يأتي في وقت يمتاز فيه االقتصاد 

املحلي باالنغاق وهيمنة القطاع العام.
املـــا »املــســتــهــلــك هــو مــن سيتحمل الكلفة  وقـــال 
التي ستترتب على دفع الوكيل واملــوزع الحصري، 

ضرائب«.
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سلبي على االستثمارات األجنبية

| كتب إيهاب حشيش |

ــراي« أن هــنــاك آلية  ــ أكــــدت مــصــادر اقــتــصــاديــة لـــ »الــ
لــلــعــمــل بـــالـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي لــتــحــصــيــل الــــضــــرائــــب مــن 
الشركات العاملية، والوكاء واملوزعن وفق نظم وآليات 
ثــابــتــة وواضـــحـــة، حــيــث تــتــم مـــن خـــال شـــهـــادة الــربــط 

الضريبي مع وزارة املالية.
الضريبية  الــنــظــم  اســتــقــرار  ــدم  عـ أن  املـــصـــادر  ورأت 
وتــفــســيــرهــا بـــطـــرق مــتــبــايــنــة ســيــنــعــكــس ســلــبــًا عــلــى 
تكون  أن  يدعم  ولن  والداخلية،  األجنبية  االستثمارات 
الكويت مركزًا ماليًا أو سوقًا تستوعب رؤوس األموال 

والشركات العاملية.

رجال أعمال أكدوا لـ »الراي« أن قرار »التمييز« يضر بسمعة الكويت التجارية

ضريبة الدخل على الوكيل واملوزع الحصري تصدم »أهل البزنس«
املستهلك الخاسر األول 

فيصل املطوع 

رباح الرباح

عبدالله املال

سالم املطوع

عمر القاضي

رائد ترجمان

املطوع: فلتسارع الحكومة ملعالجة 
الحكم ... سلبياته كثيرة على القطاع 

التجاري

 الرباح: ال توجد دولة في العالم تحّصل 
ضرائب من الشركات املصدرة إليها 

املال: الدولة فقدت البوصلة 
في إدارة بعض شؤونها االقتصادية

| كتب رضا السناري |

| كتب أسامة مروة | 

اتفق بعض مسؤولي وكاالت السيارات في السوق املحلي، 
حال  فــي  والوحيد  األول  الخاسر  سيكون  املستهلك  أن  على 
إقــــرار ضــريــبــة الــدخــل عــلــى الــشــركــات األجــنــبــيــة، الفــتــن إلــى 
بشكل  العاملة  األجنبية  الــشــركــات  تشمل  الضريبة  هــذه  أن 
مباشر في الكويت، وليس الوكاء الذين يقومون باستيراد 

منتجاتها وبيعها للعماء.
»املــطــوع والــقــاضــي«  التنفيذي ملجموعة  املــديــر  أكـــد  وقـــد 
أن ضريبة  الــقــاضــي،  لــهــا، عمر سليمان  التابعة  والــشــركــات 
الـــدخـــل الـــتـــي يــتــم الـــكـــام عــنــهــا تــشــمــل الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة 
العاملة في الكويت، أي تلك التي تملك مقارا رسمية وتبيع 

منتجاتها مباشرة في السوق املحلي.
ـــ »الـــــــراي« أن الــشــركــات  وأوضـــــح الــقــاضــي فـــي تــصــريــح لـ
الكويت،  فــي  األجنبية  للشركات  املحلي  الــوكــيــل  أو  املحلية 
يــقــوم بــشــراء املــنــتــجــات والــبــضــائــع مــن الــشــركــات األجنبية، 
فــإن هذه  الكويت، وبالتالي  إلــى  قبل وصولها  ثمنها  ودفــع 

الضريبة ال تشمله على اإلطاق.
وشّدد على أنه من حق الحكومة الكويتية، أن تعمل على 
فرض الضرائب التي تراها مناسبة، والتي تسهم في حماية 
مصالح املصانع املحلية، ودعــم املنتجات املحلية، وذلــك من 
املنتجات األجنبية على  الجمركية على  خال رفع الضريبة 

سبيل املثال.
ــــدوره، اســتــبــعــد مــديــر عـــام وكــالــة »شــانــغــان« فــي شركة  بـ
القرين لتجارة السيارات، سالم املطوع، فرض ضريبة الدخل 
على الشركات األجنبية في الكويت خال فترة قريبة، معتبرًا 
أنــه من شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى إضعاف املنافسة، وتقليص 

حجم االستثمارات األجنبية في السوق.
وأكد املطوع أن فرض مثل هذه الضريبة لن يضر بأسعار 
السيارات الصينية في السوق الكويتي، خصوصًا وأن هذه 
املــوديــات  ببقية  مقارنة  تنافسية  بأسعار  تــأتــي  الــســيــارات 

املتاحة في الكويت.
مـــن نــاحــيــتــه، رأى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فـــي شـــركـــة شــمــال 
الــخــلــيــج الــتــجــاريــة الــوكــيــل املــعــتــمــد لــســيــارات »هــيــونــداي«، 
رائــد ترجمان، أن املستهلك هو املتضرر الرئيسي من فرض 
ضريبة على الدخل، والتي يمكن أن تطبق في الفترة املقبلة. 
ــــذت فـــي االعـــتـــبـــار في  ــــدد عــلــى أن الــــوكــــاالت املــحــلــيــة أخـ وشـ
الفترة األخــيــرة إمكانية فــرض الــضــرائــب، وذلــك عند ترتيب 

استثماراتها وميزانياتها وعملياتها التشغيلية.

أمـــام تــحــديــات كبيرة  النفطي  الــقــطــاع  يــقــف 
تــــدق نـــاقـــوس الـــخـــطـــر. وأهـــــم هــــذه الــتــحــديــات 
القطاع على تجاوز تقاعد عــدد كبير من  قــدرة 
فكيف سيتعاطى  املــســتــويــات،  كــل  فــي  قيادييه 

الوزير بخيت الرشيدي مع هذا االستحقاق؟
تؤكد مصادر نفطية مطلعة لـ »الراي« أن قرب 
املستويات  كافة  على  النفطية  القيادات  تقاعد 
التنفيذية أو اإلشرافية تقابله فعليًا محدودية 
الـــــكـــــوادر والــــقــــيــــادات الــتــنــفــيــذيــة وخــصــوصــا 

الوسطى ملواجهة هذ الكم من الشواغر. 
وتــشــيــر إلـــى ضـــــرورة وجــــود عـــوامـــل كثيرة 
ــانــــي أهـــمـــهـــا الـــتـــأهـــيـــل  ــثــ ـــف الــ لــتــحــضــيــر الــــصـ
ــهــــات  ــتــــوجــ والــــتــــجــــانــــس واتــــــفــــــاق الـــــــــــرؤى والــ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــغــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع مــشــاريــع 
مـــلـــيـــاريـــة وتـــمـــويـــات ضــخــمــة مــــن مــؤســســات 
عـــاملـــيـــة... وكــــل ذلــــك يــتــطــلــب اســـتـــقـــرارا هيكليا 
الجماعي والتفاوض  العمل  لغة  وفريقا يعرف 

بثبات مع الخارج. 
مــا خلفه استجواب  أن  املــصــادر  وأوضــحــت 
النفط أظهر جليًا ان القطاع النفطي على أعتاب 
التنفيذية،  قياداته  تقاعد  تحول كبير مع قرب 
وتــصــعــيــد جــيــل جـــديـــد مـــن الـــقـــيـــاديـــن وطـــرح 
تــســاؤالت جــوهــريــة، إجــابــاتــهــا ستحدد وجهة 

القطاع النفطي.

ــل يــمــكــن تــحــقــيــق  ومـــــن بــــن الــــتــــســــاؤالت: هــ
القيادين  الكبير مــن  الــكــم  االنــســجــام بــن هـــذا 
الــصــاعــديــن دفــعــة واحــــدة؟ وهــل يمكن أن تؤثر 
املقبلة على رؤيــة وتعامل  الضخمة  التغييرات 
الشركات العاملية والبنوك واملؤسسات العاملية 
ــل ســتــؤثــر  ــ ــة؟ وهـ ــاريـ ــيـ ــلـ املـــمـــولـــة لــلــمــشــاريــع املـ
تسكن  على  والترضيات  الخارجية  الضغوط 
الشواغر، وبالتالي العودة للصراعات الداخلية، 
داخليًا  وتعاماته  القطاع  أداء  على  يؤثر  بما 
مــســؤولــيــة تشغيل  ومـــن سيتحمل  وخــارجــيــًا؟ 
الخدمة  الدخول في  قاربت على  التي  املشاريع 

أو التي يفترض ان تبدأ في التنفيذ؟ 
وشبهت املصادر التغيير املنتظر في القطاع 
الــنــفــطــي بــتــغــيــيــرات الـــعـــام 2013 الــتــي شــهــدت 
تقاعد خبرات نفطية من الوزن الثقيل مع فارق 
أن املشاريع املليارية التي تنفذ أو قيد التنفيذ 
مع  املليارية  والتمويات  العاملية  الشراكات  أو 
مؤسسات دولية لم تكن موجودة آنذاك بعكس 

املرحلة الحالية.
ــــادر ان حـــجـــم الــــشــــواغــــر فــي  ــــصـ وكـــشـــفـــت املـ
القطاع النفطي لنهاية العام الحالي يقدر بنحو 
70 شاغرا، منها 50 إلى 60 للقيادات الوسطى 
فــقــط فــي منصب مــديــر ورئــيــس فــريــق، وتعمل 
الشواغر  هــذه  تسكن  على  التنفيذية  اإلدارات 
في اسرع وقت اي خال شهر رمضان الجاري، 
عــقــب اســتــكــمــال شــواغــر بــعــض نـــواب الــرؤســاء 

الــتــنــفــيــذيــن فــي بــعــض الـــشـــركـــات... وهـــو األمــر 
الجاري على قدم وساق.

وأضـــــافـــــت املـــــصـــــادر أن عــمــلــيــة الـــتـــرقـــيـــات 
ضغوطات  مع  عــادة  تترافق  الشواغر  وتسكن 
وشـــكـــاوى وتــســريــبــات مــغــلــوطــة ضـــد اإلدارات 
التنفيذية ورفع لحدة االنتقادات »وهو ما يمثل 
والكهرباء  النفط  لوزير  كبيرين  وتحديًا  عبئًا 

واملاء«.
ــادر ان األحـــــــــداث األخـــيـــرة  ــ ــــصـ ــتــــبــــرت املـ واعــ
قبل  من  رئت 

ُ
ق النفطي  القطاع  والضغوط على 

متعاملن دولين مع القطاع النفطي »على انها 
االستقرار،  عــدم  رسالة سلبية تعكس جــوا من 
بل ان رؤســاء الشركات العاملية لم يتوقفوا عن 
التساؤل حول إمكانية حدوث تغييرات جوهرية 
فـــي الــقــطــاع، خــصــوصــًا ان هــنــاك اســتــحــقــاقــات 
مليارية  واســتــثــمــارات  تنفذ  ضخمة  ومشاريع 
مــنــتــظــرة وشـــراكـــات عــاملــيــة طــمــوحــة متضمنة 
في استراتيجية 2040، وهو ما يتطلب خبرات 

وكوادر قادرة على تحقيقها«.
ــادر ان الـــتـــغـــيـــيـــرات الــكــبــيــرة  ــ ــــصـ وأكــــــــدت املـ
ــم خـــســـارة خـــبـــرات كــبــيــرة فيها  ــ الــســابــقــة »ورغـ
وإحداث فراغ اال ان تأثيرها ال يقارن بما يحصل 
الــيــوم. فــآنــذاك لــم تكن هــنــاك مــشــاريــع تنفذ بل 
مشاريع مطروحة او أخــرى يوجد خــاف على 
إقــرارهــا، فــي حــن يختلف املــوقــف اآلن بوجود 
مــشــاريــع مــلــيــاريــة قــيــد التنفيذ ومــشــاريــع قيد 

االنشاء وبالتالي فان العجلة تدور بسرعة في 
ظل القلق السياسي العاملي«.

وعــــن الـــضـــوابـــط واملـــعـــايـــيـــر الـــتـــي يــتــم بــنــاء 
عليها اختيار الكوادر، أوضحت املصادر ان هذه 
قــيــاديــون وال مسؤولون  لــم يضعها  الــضــوابــط 
القطاع، »وانــمــا وضعت من شركات عاملية  في 
واعتمدت من مجالس اإلدارات الختيار قيادات 
ســيــقــع عــلــى عــاتــقــهــا إدارة مـــلـــيـــارات الــدنــانــيــر 

وآالف العاملن وعاقات مع زبائن دولين«.
ــدت أن تــوزيــع الــعــامــات والـــدرجـــات »ال  وأكــ
لــكــن طبيعة  الــبــشــريــة،  يقلل مــن قيمة كـــوادرنـــا 
املـــواقـــع الــفــنــيــة تــفــرض وجـــود أوزان وعــامــات 
ــذه الـــعـــامـــات تــطــبــق وفـــق  مــطــلــوبــة فــيــهــا وهــــ
قــدرات  تــنــوع  لضمان  معتمدة  عاملية  منهجية 
القيادي على مستوى الشاغر في شتى املجاالت 
التي ستقع على عاتقه وهي تختلف حسب كل 

شاغر أو منصب«.
ــة الـــتـــرقـــيـــات  ــ ــيـ ــ وأوضـــــحـــــت ان مـــعـــايـــيـــر وآلـ
ــيـــة قــــــــادرة عــلــى  ــنـ »تـــضـــمـــن تــهــيــئــة كــــــــوادر وطـ
الفنية الضخمة واملعقدة  التعامل مع املشاريع 
بــمــا يــســمــح لــهــا الــحــفــاظ عــلــى مـــقـــدرات الــدولــة 
نفطيًا )...( وفي النهاية الحساب بحجم اإلنجاز 
وتنفيذ الخطط االستراتيجية املعتمدة واملقرة 

من مجالس اإلدارات وليس بالشعارات«.
ــــات عــــلــــى عــمــلــيــة  ــــوطـ ــغـ ــ ــــضـ وعــــــــن تــــأثــــيــــر الـ
التغييرات والترقيات، قالت املصادر ان القطاع 

»واجــه في السابق الكثير من هذه الضغوطات 
وتــســريــب املــعــلــومــات املــغــلــوطــة، بــيــد أن عــرض 
الــحــقــائــق الــفــنــيــة فـــي وقــتــهــا وابــــــداء املصلحة 

العامة كانا الفيصل في القرارات«. 
ــادر عـــلـــى وجــــــوب ان تــكــون  ــ ــــصـ وشــــــــددت املـ
»دقيقة  النفطي  القطاع  داخــل  املقبلة  الــقــرارات 
وحاسمة ومحددة وتهدف الى تحقيق مصلحة 
الكويت بعيدا من أي ضغوط نظرا ملا ستؤول 
إليه حالة القطاع النفطي لسنوات مقبلة ومنها 
ــا وتــأثــيــرهــا على  ــهـ ــاءات وقـــدراتـ ــفـ ــكـ اخـــتـــيـــار الـ

املتعاملن العاملين مع القطاع«.
وحــــذرت مــن ان »ال وقـــت لــلــتــجــارب فــي مثل 
هذه الظروف، ومتخذ القرار سيتحمل عبء هذه 
القرارات فإما االنطاق واستمرار اإلنجازات أو 
مواجهة تقلبات أو صدامات داخلية وصدمات 

خارجية«.
وأكدت املصادر ان القطاع النفطي بتعاماته 
الــعــاملــيــة الــحــالــيــة »ال يــمــكــنــه تــحــمــل عــــبء أي 
اخــتــيــارات  نتيجة  عــثــرات  أو  تقلبات جــوهــريــة 
السلبي  مـــردودهـــا  ألن  مصلحية  او  شخصية 
الــقــرارات  الــى ضـــرورة ان تكون  ضخم« مشيرة 
واملنتظر  نفذة 

ُ
امل املشاريع  »بحجم  والــخــيــارات 

تشغيلها ودخولها حيز التشغيل أو التي هي 
إنـــجـــازات حقيقية على  الــتــنــفــيــذ... وكــلــهــا  قــيــد 
التي  العجاف  بالسنوات  مقارنة  الــواقــع  أرض 

تعطلت فيها كل مشاريع الكويت النفطية.

التغييرات مطلوبة والبدائل محدودة والشركات العاملية قلقة من التعامالت املستقبلية

| كتب إيهاب حشيش |

القطاع النفطي أمام منعطف مصيري...
هل تؤثر الضغوط والترضيات على تسكني الشواغر؟

70 شاغرا في القطاع لنهاية العام 
منها 50 إلى 60 للقيادات 

الوسطى 

ال وقت للتجارب وصاحب القرار 
أمام معادلة... إما استمرار 

اإلنجازات أو مواجهة
 الصدامات والصدمات 

القطاع النفطي بتعامالته 
العاملية الحالية ال يمكنه 

تحمل عبء أي تقلبات 
جوهرية أو عثرات


