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الضرائب وزيادة الرسوم ممران صعبان َّ
يمسان جيوب املواطنني

اإلصالحات االقتصادية الشاملة ..تصطدم بمخاوف مجتمعية
كتب حسام رجب

ع� ��زت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ل� ��«ال� �ن� �ه ��ار» ،ت��أخ��ر
اتخاذ اصالحات اقتصادية مؤثرة وقوية
الى مخاوف تتعلق بزيادة االعباء المالية
على المواطنين ،إذ إن كل نصائح االصالح
الشامل وخطط تنفيذ المعالجات تتطلب
ف��ي االس� ��اس ف ��رض ض��رائ��ب م�ع�ي�ن��ة ورف��ع
رسوم خدمات.
وب �ي �ن��ت ال� �م� �ص ��ادر ذات� �ه ��ا أن م ��س ج �ي��وب

تمويل مشروعات
التنمية املقبلة..
جار عن حلول
البحث ٍ
خارج املوازنة
توسيع الشراكة بني
«العام» و«الخاص»..
وتعديل أهداف بعض
املشاريع

المواطنين امر غير مرغوب فيه ،لذا يصعب
ت ��وس� �ي ��ع ن� �ط ��اق االص � ��الح � ��ات ف� ��ي ال ��وق ��ت
الحاضر.
وق��ال��ت ان البحث مستمر ع��ن ح�ل��ول ألزم��ة
ً
السيولة ،والتي تنفرج جزئيا مع ارتفاعات
ال�ن�ف��ط األخ �ي ��رة ،ح�ي��ث ارت �ف��ع س�ع��ر برميل
ً
ال �ن �ف��ط ل�ي�ب�ل��غ  83٫32دوالرا ،ول �ك��ن م ��ازال
ً
ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ي �م �ث��ل ح� ��ال م�ت��وس��ط
المدى حتى تنويع مصادر الدخل بالشكل
المالئم.
وتحدثت ال�م�ص��ادر ذات�ه��ا ع��ن دراس��ة أكثر
م ��ن م �ق �ت��رح ل �ت��وف �ي��ر ت �م��وي��ل ل �م �ش��روع��ات
التنمية ال يعتمد بشكل كلي على الموازنة
ال � �ع� ��ام� ��ة ،وك� �ش� �ف ��ت ع � ��ن ت� ��وج � �ه� ��ات ك��ذل ��ك
لتوسيع اطار الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،وتعديل اهداف بعض المشاريع
لتصبح خ��دم�ي��ة وم � ّ
�درة ل�ل��دخ��ل ف��ي ال��وق��ت
ذاته.
ف� ��ي ح� �ي ��ن ت� ��واص� ��ل ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
تنحيف ميزانياتها للعام ال�م��ال��ي المقبل
 2023-2022للحدود الدنيا ،بهدف االلتزام
بسقف اعلى للمصروفات بحدود  20مليار
دي �ن��ار .وق��ال��ت م�ص��ادر ل��«ال�ن�ه��ار» ،إن ق��رار
خفض اإلن �ف��اق ال�ع��ام ي��أت��ي استجابة لقلة
السيولة في االحتياطي العام.
وت � � �ح � ��اول ال � �ج � �ه� ��ات ال �م �خ �ت �ص ��ة ج ��اه ��دة
ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى ال � �م � �ص� ��روف� ��ات ،وزي � � ��ادة
االي � � ��رادات وت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال ��دخ ��ل ،حتى
ت �ن �ت �ه��ي س � �ن ��وات ال �ع �ج��ز ال� �م ��ال ��ي ب �س��الم،
وت�ن�م��و االي� � ��رادات ب�ش�ك��ل ج�ي��د م��ع ص�ع��ود
النفط.

إيلون ماسك قائد نادي الرجال السري
حافظ ايلون ماسك على تصدره نادي الـ« 100مليار دوالر» بثروة تبلغ نحو  222مليار دوالر ،وجاء بعده
في المركز الثاني جيف بيزوس بثروة بلغت  191مليار دوالر ،ويليه برنار أرنو بثروة بلغت  156مليارا .
وجاء الهندي موكيش امباني في المركز الحادي عشر األخير بثروة تبلغ  101مليار دوالر.

في إطار إيجاد البدائل لزيادة اإليرادات

ِّ
َّ
«الضريبة املضافة» في الخليج ..السعودية تتصدر والكويت تؤجل

أدى ت��راج��ع أس�ع��ار النفط ف��ي  2016إل��ى ت�ض��اؤل ع��ائ��دات
حكومات دول مجلس التعاون الخليجي .مع تراوح سعر
ً
دوالرا ،وه��و أدن ��ى م�س�ت��وى ل��ه ف��ي ع��ام
ال�ب��رم�ي��ل ع�ن��د 30
ً
 2016قبل أن يرتفع إلى  53دوالرا للبرميل في نهاية العام،
م��ا دف��ع دول الخليج إل��ى إع��ادة تقييم اإلن�ف��اق الحكومي
إليجاد البدائل لزيادة اإليرادات.
وعلى صعيد اإلي ��رادات ،تم التوصل إل��ى اتفاقية ضريبة
القيمة المضافة المشتركة لجميع دول مجلس التعاون
الخليجي الست في ع��ام  ،2016وتعهدت بتنفيذ ضريبة
القيمة المضافة بنسبة  ،٪5وهي األول��ى من نوعها على
المقيمين ف��ي المنطقة ال��ذي��ن اع �ت��ادوا م�ن��ذ ف�ت��رة طويلة
الضرائب المنخفضة.
ك��ان��ت ال�م�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة واإلم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
المتحدة أولى الدول التي طبقت الضريبة في يناير ،2018
بينما أجلت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى موعد
تنفيذ الضريبة المضافة إلى أبعد من ذلك.
وض ��ري� �ب ��ة ال �ق �ي �م��ة ال� �م� �ض ��اف ��ة ه� ��ي ن� � ��وع م� ��ن ال� �ض ��رائ ��ب

ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا ال �ح �ك��وم��ات ع�ل��ى ب�ي��ع ال �خ��دم��ات وال�س�ل��ع
للمستهلكين .يتم احتسابها بالتساوي على ك��ل عملية
شراء.
وفي محاولة لتأمين اإليرادات غير النفطية لتمويل جهود
اإلغ��اث��ة م��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ض��اع�ف��ت ال �س �ع��ودي��ة ،أكبر
مصدر للنفط ف��ي ال�ع��ال��م ،ضريبة القيمة المضافة ثالث
مرات إلى  ٪15في يوليو من العام الماضي.
ف��ي ح�ي��ن أف� ��ادت ب�ل��وم�ب�ي��رغ أن ال �ب �ح��ري��ن ت�خ�ط��ط ح��ال� ً�ي��ا
لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى  ٪10في محاولة
لتعزيز إي� ��رادات ال��دول��ة وخ�ف��ض ع�ج��ز م�ي��زان�ي�ت�ه��ا ،ال��ذي
ات� �س ��ع إل � ��ى م �س �ت ��وى ق �ي ��اس � ً�ي ب �ل ��غ  ٪18٫3م� ��ن ال �ن��ات��ج
االقتصادي في عام  ،2020وفقا لتقديرات صندوق النقد
الدولي.
وفيما يلي تصنف فوربس الشرق األوس��ط دول الخليج
ً
وف��ق��ا ل�ن�س��ب ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة ال�م�ض��اف��ة ال�ح��ال�ي��ة وت��اري��خ
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،وت�س�ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ت �ق��دي��رات ص �ن��دوق النقد
ال��دول��ي ل��أرص��دة ال�م��ال�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة كنسبة م�ئ��وي��ة من

أميركا تنجو مؤقتًا
من التخلف عن
سداد ديونها

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة د�ستي �لكر�م
لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

ها�سم علي عبد�لر�سا د�ستي
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

أق � � � � ّ�ر ال � �ك� ��ون � �غ� ��رس األم � �ي ��رك ��ي
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ي ��رف ��ع س�ق��ف
ّ
الدين العام للواليات المتحدة ّإلى
ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة ،ف��ي إج ��راء م��ؤق��ت
ّ
يجنب أك�ب��ر ق��وة اقتصادية في
ال �ع��ال��م خ�ط��ر ال ��وق ��وع ،ألول ّم��رة
في تاريخها ،في وه��دة التخلف
عن السداد.
وبعدما كان مجلس الشيوخ قد
أق � ّ�ر م �ش��روع ال �ق��ان��ون األس �ب��وع
ال �م��اض��ي ،واف ��ق م�ج�ل��س ال �ن��واب
ع �ل ��ى ال � �ن� � ّ�ص ب �ف �ض��ل أغ �ل �ب �ي �ت��ه
ال��دي � ًم��وق��راط �ي��ة ،إذ ص � ّ�وت 219
نائبا مع المشروع وّ 206
ضده.
ويرفع النص سقف الدين العام
للبالد بمقدار  480مليار دوالر،
األمر الذي سيسمح لها بالوفاء
بالتزاماتها المالية حتى نهاية
ّ
ديسمبر ال بل حتى مطلع العام
المقبل .وبإقراره في الكونغرس
ُ
سيحال ّ
النص إل� ّ�ى الرئيس جو
بايدن الذي سيوقعه على الفور،
وفق ما أعلن البيت األبيض.
الواليات
القانون عن
ُويبعد هذا
ّ
ً
ال�م�ت�ح��دة م��ؤق�ت��ا ش�ب��ح التخلف
ع��ن ال �س ��داد وع��واق �ب��ه ال�ك��ارث�ي��ة
على القوة االقتصادية العمالقة
وسائر دول العالم.
ول��م ُي �ح� َ�رز ه��ذا ال�ت�ق��دم م��ن دون
اض �ط��راب��ات ،إذ ّإن ال �ن� ّ�ص ك��ان
م��وض��ع ن�ق��اش��ات ال تنتهي في
م �ج �ل� ً�س ال �ش �ي��وخ ال � ��ذي ص ��ادق
أخ � �ي ��را ع �ل��ى ت �س��وي��ة ال�خ�م�ي��س
الماضي.

مناورة خطيرة جدًا
ف��ي ال��واق��ع ،رف��ض الجمهوريون
ال �م��واف �ق��ة ع�ل��ى أي خ �ط��وة ل��رف��ع
س �ق��ف ال ��دي ��ون ألن �ه��م ي��ؤك��دون
أن ذل� ��ك س �ي �ك��ون ًب �م �ن��زل��ة م�ن��ح
ج��و ب��اي��دن ش �ي �ك��ا ع �ل��ى ب�ي��اض
لتمويل خطتيه االستثماريتين
الضخمتين.

الناتج المحلي اإلجمالي في عامي  2019و:2020
 -1المملكة العربية السعودية :ضريبة القيمة المضافة
الحالية .٪15
 -2اإلمارات :ضريبة القيمة المضافة الحالية .٪5
 -3البحرين :ضريبة القيمة المضافة الحالية .٪5
 -4سلطنة عمان :ضريبة القيمة المضافة الحالية .٪5
 -5قطر :ضريبة القيمة المضافة الحالية.٪0 :
 -6الكويت :ضريبة القيمة المضافة الحالية.٪0 :
فقد أجلت الكويت ،مثلها مثل قطر ،تطبيق نظام ضريبة
القيمة المضافة ،على ال��رغ��م م��ن توقيع اتفاقية ضريبة
ال �ق �ي �م��ة ال �م �ض��اف��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي في عام  .2017وقد أرجأ البرلمان الكويتي تاريخ
التنفيذ مرات عدة.
ف ��ي ح �ي��ن ت ��راج �ع ��ت ال �م �ي��زان �ي��ة ال �م��ال �ي��ة ل �ل �ك��وي��ت ال �ع��ام
ال �م��اض��ي ،ح�ي��ث ان�ت�ق�ل��ت م��ن ف��ائ��ض ف��ي ال �ن��ات��ج المحلي
اإلجمالي بنسبة ً ٪4٫4في عام  2019إلى عجز قدره ٪9٫4
العام الماضي ،وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

نشــرة إعـالني ـ ــة

َّ
صندوق النقد خفض توقعاته
لالقتصاد العاملي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف لنمو
االقتصاد العالمي لعام  ،2021بسبب تداعيات جائحة
ك ��ورون ��ا ال �ت��ي م��ا زال� ��ت ت��ؤث��ر ع �ل��ى اق �ت �ص��ادات ال �ب �ل��دان
الفقيرة مع معاناتها من نقص اللقاحات واإلمدادات.
وأش� ��ار ال �ص �ن��دوق ف��ي ت�ق��ري��ر آف ��اق االق �ت �ص��اد ال�ع��ال�م��ي
األخ �ي ��ر إل ��ى اس �ت �م��رار ت �ع��اف��ي االق �ت �ص��اد وس ��ط تفشي
جائحة كورونا ،إال أنه يرى أن انتشار دلتا وغيرها من
ال�م�ت�ح��ورات ق��د ي�ك��ون لها آث��ار ف��ي ق��درة االق�ت�ص��اد على
التصدي لها.

تويوتا تحتفي بفوزها السادس
في بطولة العالم للراليات خالل رالي فنلندا

احتفل فريق «جــازو للسباقات»  GRاملشارك في
بطولة العالم للراليات  WRCمؤخرًا بفوزه السادس
في املوسم الحالي من البطولة التي ينظمها االتحاد
الدولي للسيارات ، FIAوذلك خالل مشاركته في
رال ــي فـنـلـنــدا ،حـيــث ق ــدم إلـفــن إيـفــانــز ومـســاعــده
سكوت مارتن ً
أداء متميزًا على منت مركبة تويوتا
يــارس للراليات  WRCالتي تحمل الرقم  .33ومع
تبقي سباقن من البطولة لهذا العام أصبح التحدي
على لقب بطولة السائقن محصورًا ضمن فريق
«ج ــازو للسباقات»  ،GRما يعني أن الفوز بلقب
بـطــولــة الـســائـقــن لـلـعــام الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي بــات
مضمونًا ألحــد سائقي فريق «جــازو للسباقات»
 ،GRوذلــك بالتزامن مع تقدم الفريق أكثر ليمنح
تويوتا الفوز ببطولة املصنعن.
في رالــي فنلندا الــذي يقام للمرة األولــى منذ أكثر
مــن عــامــن ،واج ــه الـفــريــق مـنــافـســة شــديــدة على
ال ـطــرق الـســريـعــة امل ـك ـســو ٍة بــالـحـصــى ،حـيــث كــان
إيفانز أفضل سائق على مستوى الفريق بعد أن
حــل فــي املــركــز الثالث بشكل عــام مــع نهاية اليوم
األول مــن السباق على مــنت مركبة تويوتا يــارس
للراليات  WRCالتي تحمل الــرقــم  ،33وذلــك بعد
أن قدم ً
أداء قويًا رغم أنه كان املتسابق الثاني الذي
يشارك خــالل اليوم األول .وفــي اليوم الثاني ،فاز
إيفانز بأربعة جوالت من أصل أربعة ،واستفاد من
زمني بلغ  9.1ثانية في اليوم الثالث واألخير
فارق
ٍ
ٍ
ً
زمن
ليحقق الفوز بكل ثق ٍة وجدارة مسجال أسرع ٍ
في مرحلة «باور» األخيرة  ،Power Stageويحرز
نقاط إضافي ٍة.
الحد األقصى من النقاط وهو خمس ٍ

وب ــذل ــك ،تـحــافــظ مــركـبــة تــويــوتــا يـ ــارس لـلــرالـيــات
 ،WRCالـتــي ط ــورت فــي مدينة يــوفــاسـكــوال مقر
ال ــرال ــي ،عـلــى سجلها الـخــالــي مــن ال ـخ ـســارة على
ط ــرق مدينتها مـنــذ مشاركتها األول ــى فــي الـعــام
 .2017كما أن انتصار هذه املركبة للمرة الخامسة
ً
والعشرين في بطولة العالم للراليات إجماال ،وتتويج
تــويــوتــا لـلـمــرة  200ف ــي بـطــولــة ال ـعــالــم لـلــرالـيــات،
ُ ِّ
يجعلها املصنع الثالث الذي يحقق هذا اإلنجاز .أما
إيفانز ،فقد استطاع تقليص الـفــارق لهذا املوسم
مع متصدر البطولة أوجييه إلى  24نقطة مستفيدًا
من الفوز الثاني الذي حققه .هذا وقد عززت تويوتا
ّ
بدورها صدارتها في بطولة املصنعن بـ  61نقطة.
ومــن املـقــرر أن تكون املحطة التالية لفريق جــازو
للسباقات  GRفي رالي إسبانيا الذي سيقام في

مدينة سالو ،جنوب برشلونة التي ستستضيف
الجولة قبل األخيرة من املوسم خالل الفترة  14إلى
 17أكتوبر .ويعود رالي إسبانيا إلى أجندة البطولة
طرق
عام من التوقف ،وسيقام هذه املرة على ٍ
بعد ٍ
إسفلتية سريعة وسلسة بعد أن كــانــت متنوعة
خــالل السنوات املاضية ،مــا يجعله تحديًا نوعيًا
لفريق تويوتا.

مالحظات السباق:
● مركبة تويوتا ي ــارس للراليات  WRCرقــم 33
(السائقان :إلفن إيفانز وسكوت مارتن)
● املركز :األول
● ال ـتــوق ـيــت 2 :ســاع ـتــان و 19دقـيـقــة و 13ثانية
وسبعة أجزاء من الثانية

