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  إلدارة اجلودة

املطيري لـ «األنباء»: ٣ حاالت للتفتيش 
على املنشأة بواسطة «تقدير االحتياج»

١٫٣ مليار دينار إيرادات الكويت 
الضريبية في ١٠ سنوات.. 

أكبرها من ضريبة الشركات األجنبية

بشرى شعبان

كشف مدير إدارة تقدير االحتياج في الهيئة العامة 
للقوى العاملة مساعد املطيري عن ربط شهادة تقدير 

االحتياج بسريان صالحية الترخيص للمنشآت. 
وأوضح املطيري أن عملية التفتيش على املنشأة 
من قبل إدارة تقدير االحتياج تتم مع النظام اجلديد 
في ثالث حاالت: األولى عند تأسيس املنشأة وعلى 
أساس النتائج يتم تقدير عدد العمالة وفق النشاط 
واملساحة، واحلالة الثانية ان يتم التفتيش في حالة 
تغيير النشــاط إلى نشــاط آخر، أما احلالة الثالثة 
فتكــون في حــال مت تغيير عنوان املنشــأة يتطلب 
التفتيش على املوقع اجلديد لناحية املساحة ومدى 

مطابقته مع الشروط املعتمدة.

أحمد مغربي

كشــفت بيانات مالية، حصلت عليهــا «األنباء»، ان 
إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة التي حصلتهــا الكويت 
من الشــركات األجنبية واملســاهمة العامة واملقفلة بلغ 
نحــو ١٫٣ مليار دينار خالل الســنوات العشــر املاضية 

(من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٠).
وقالت البيانات الصادرة عن وثيقة رسمية من وزارة 
املالية إن ضريبة الشركات األجنبية التي تخضع إليراد 
مرســوم ضريبة الدخل قد بلغت في الســنوات العشر 
املاضية نحو ٧١٢٫٥ مليون دينار، إذ بلغت السنة املالية 
املاضيــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ ما قيمته ٨١٫٢ مليــون دينار وفي 

السنة ٢٠١٨/٢٠١٧ ما قيمته ١١٠ ماليني دينار.
أما ضريبة الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية فقد حصلت الكويت منها ضرائب بقيمة ٣٦١ مليون 
دينار وبواقع يتراوح بني ٢٦ و٥٠ مليون دينار سنويا.

أما ضريبة الشركات الكويتية واخلليجية املساهمة 
العامــة واملقفلة اخلاضعة لقانون رقم ١٩ لســنة ٢٠٠٠ 
واخلاص بدعم العمالة الوطنية وتشــجيعها للعمل في 
اجلهات غير احلكومية فقــد بلغت ٢٣٧٫٤ مليون دينار 

في ١٠ سنوات.

ال زيادة على الطائرات القادمة.. وال رحالت «شارتر»
مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ان جداول الرحالت التجارية من العواصم اخلليجية والعربية 
والعاملية التي ستصل الكويت أيام اخلميس واجلمعة والسبت 
مجدولة مسبقا. وقالت املصادر إن املوافقات على الرحالت 
التجارية تصدر بنظام ومعايير معينة لكل شركات الطيران 
الى جانب وجود معايير أيضا لشركات الطيران الوطنية. 
وردا على ســؤال حول مدى إمكانيــة اصدار موافقات على 
رحالت إضافية خالل األيام الـ ٣ املذكورة، أجابت املصادر: ال 
نعتقد ان الوقت كاف إلصدار مثل هذه املوافقات التي حتتاج 
الى معايير وضوابط معينة. وبشأن صدور موافقات على 
رحالت شــارتر من دبي وتركيا على ســبيل املثال، أجابت 
املصادر: لم نصدر أي موافقات لرحالت شارتر لنقل ركاب 
غير كويتيني خالل األيام الـ ٣ املذكورة. وعلى صعيد احلجر 
املؤسسي الذي يشمل القادمني على رحالت الوصول اعتبارا 
مــن ٢١ اجلــاري، أوضحت مصادر أخرى أن القرار يشــمل 
الكويتيني القادمني من رحالت سياحية او رحالت استجمام 
او أشغال جتارية، مشيرة الى أهمية إعالن ضوابط العمل 
بهذا القرار، ومنها هل سيشمل املرضى العائدين من رحالت 
العــالج باخلارج الذين قد يحتاج بعضهم الى رعاية طبية 
خاصة ال تتوافر في الفنادق وميكن ان يستعاض عن ذلك 
باحلجر في مستشــفى حكومي او خــاص، وكذلك الطلبة 
العائدون من البعثات الدراسية في عطلة قد تستمر أسبوعا 
او أسبوعني ألمر ما؟ هذا، ولفتت املصادر الى أهمية اإلعالن 
تفصيليا عن احلجر املؤسسي، وهل سيتم طلب احلجز في 
الفندق قبل الســفر ام عند الوصول؟ مشيرة الى ان بعض 
الفنادق حتتاج الى تعليمات واضحة منها: هل ميكن للمرأة 
ان حتجــز غرفة مبفردها، أم البد ان يكــون زوجها مرافقا 
لها؟ والسؤال: ما احلل إذا كانت قادمة من رحلة مبفردها؟ 
مشيرة أيضا إلى أهمية مراعاة ان اي رجل قد ال يستطيع 
ان يحجز غرفة مبفرده فقد متتنع بعض الفنادق، وإن كانت 
توجد فنادق ال متنع، ومادام مجلس الوزراء ارتأى تعميم 
احلجر املؤسسي فالضرورة حتتم إصدار تعليمات واضحة 
ومعممــة على جميع الفنادق. واختتمت املصادر قائلة: ان 
احلجر املؤسسي في الفنادق لراحة القادمني بدال من احلجر 
في احملاجر الذي يحتاج لفرق عمل وتكلفة لتوفير الوجبات 

الغذائية والنظافة وغيرها.

«الطيران املدني» لـ«األنباء»: الطيران التجاري من جميع العواصم مبا فيها دبي وتركيا مجدول مسبقاً.. وال صحة إلصدار موافقات بدخول طائرات خاصة أيام اخلميس واجلمعة والسبت حتمل غير كويتيني

«العدل» و«الصحة»: ال صحة لدخول 
مستشارين بشهادات «PCR » مزّورة

نفت وزارة العدل ما يتداول عن وجود شهادات PCR سلبية 
غير حقيقية منســوبة لبعض املستشارين. وأكدت، في بيان 
لها، تلقت «األنباء» نسخة منه، أن كل ما يروج ال ميت للواقع 
بصلة، موضحة ان جميــع الفحوصات متت وفقا ملتطلبات 
وزارة الصحــة مع التأكيد على احلرص على االلتزام بجميع 

االشتراطات الصحية. 
من جهتها، أكدت وزارة الصحة عبر «اإلعالم الصحي» إن 
من مميزات تطبيق «شلونك» عدم إمكانية تسجيل أكثر من 
اسم على رقم هاتف واحد، موضحة أن مسحة الـ PCR جترى 
في مطار الكويت جلميع القادمني وتعاد في اليوم اخلامس مع 

تطبيق احلجر الصحي وملدة ١٤ يوما. 
وأضافت: هناك أكثر مــن ٣٠ جهة تزداد فيها اإلصابات 
ومن بينها دول عربية ال توجد رحالت مباشــرة بينها وبني 
الكويت. وتابعت: من يأتي من هذه اجلهات يلتزم بفترة مكوث 
ال تقل عن ١٤ يوما في بلد الترانزيت قبل دخوله الكويت. بعد 
ذلك يعمل مسحة PCR جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده 
الطائرة املتجهة إلى الكويت. كما جترى مســحة أخرى عند 
الوصول إلى مطار الكويت جلميع الركاب، وتعاد املسحة في 
اليوم الـ ٥ للقادمني ويجرى تخطيط جيني لرصد التحورات 

كما يطبق حجر صحي إلزامي ملدة ١٤ يوما.

16اقتصاد

حمد املرزوق

لقمان سليم

١٤٨٫٤ مليون دينار صافي أرباح «بيتك» في ٢٠٢٠ 
وتوصية بتوزيع ١٠٪ نقدًا و١٠٪ منحة

«مؤسسة البترول» عن انتقالها إلى 
«صندوق األجيال»: لن يؤثر على عملياتنا 

أو مالءتنا املالية حاليًا ومستقبًال

مقتل الناشط لقمان 
سليم يعيد شبح 

االغتياالت في لبنان.. 
ودعوة أممية لتحقيق 

«يؤدي إلى محاسبة»

«الديوان» للمخالفني: االلتزام باالشتراطات 
.. وإال اخلصم من الراتب اقتصاديون لـ «األنباء»: اإلغالق ليس احلل األمثل 

صالح السلمي:  
مطلوب خطة للحفاظ 

على االقتصاد الوطني

وليد الشريعان: 
أكثر اإلصابات 

من الدواوين واألعراس

غدير اجلمعة: 
إشراك جمعيات 

النفع العام بالقرارات

نواف األربش : اإلغالق 
سيقضي على ٦٠٪ 
من دخل املطاعم

عربية وعاملية

نقل جثة الناشط لقمان سليم بعد العثور عليه مقتوال داخل سيارته بني 
بلدتي تفاحتا والعدوسية في جنوب لبنان                   (محمود الطويل)
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نواف األربش صالح السلمي غدير اجلمعةمحمد الصقر وليد الشريعان

محمد الصقر: 
«الغرفة» تؤيد فتح 

األنشطة االقتصادية

مرمي بندق

أصدر ديوان اخلدمة املدنية تعميما نص على ان عقوبة 
املوظفني غير امللتزمني باالحترازات الصحية تبدأ باإلنذار 
ثم اخلصم من املرتب بطريقة متدرجة تبدأ بتطبيق عقوبة 
اخلصم يوم واحد من املرتب، وتشــديدها مبا يتناسب 
مــع املخالفة وتكرارها بطريقة متدرجة مبا ال يزيد على 
١٥ يوما في املرة الواحدة الــى جانب العقوبات األخرى 

املقررة قانونا.

أصحاب ومسؤولو أندية رياضية لـ «األنباء»:  نطالب بحلول بديلة 
وشباب يستصرخون:حياتنا راح تصير أكل ونوم وزيادة وزن!

وقف النشاط الرياضي.. ومذكرة 
الستثناء «األزرق» والالعبني األوملبيني

دراسة إمكانية تعويض االحتادات واألندية 
عن اخلسائر املالية بسبب هذا التوقف

املال: اختراقات بعض االحتادات 
واألندية لإلجراءات االحترازية 

عقلة لـ «األنباء»: طلبنا استثناء 
نشاط الكرة.. ونأمل املوافقة

«السلة» يطالب باستكمال تدريبات 
األندية ومنتخب الشباب

مواطنون لـ «األنباء»: اخلطر األكبر النتشار الوباء يكمن 
في القادمني من اخلارج واالشتراطات تصب في مصلحة اجلميع

سالالت «كورونا» قد تعيدنا إلى املربع األول وتعّمق جراح وآالم 
«التربية» التي تتطلع إلى عودة الطلبة الى الدراسة وتعمل 
جاهدة إلى إيجاد خطط بديلة من حيث العودة التدريجية

صاحبات صالونات لـ «األنباء»: الديون أغرقتنا والقرار 
لم يراِع التزاماتنا .. واحلالقون: قرار غير منصف متامًا
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٤ كويتيات ضمن قائمة «فوربس» 
لـ «أقوى ٥٠ سيدة أعمال في الشرق األوسط»

هنادي الصالحوضحة اخلطيبشيخة البحر إميان الروضان

٤٠٠٠ ساللة من 
«كورونا» تنتشر في 

العالم ..و أملانيا تلّمح 
إلى خفض اإلجراءات 

قبل نهاية الشتاء

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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نواب: قرارات احلكومة أضّرت بأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.. املراجعة أو احملاسبة
سامح عبداحلفيظ  -  سلطان العبدان

شدد عدد من النواب على ضرورة التراجع 
عن القرارات احلكومية األخيرة اخلاصة مبواجهة 
«كورونا» النعكاســها الســلبي على أصحاب 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة واألضرار 

التي ستلحق بهم جراءها.
في هذا اإلطار، طالب النائب يوسف الفضالة 

مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار إغالق املشاريع 
التجارية لعدم زيادة أضرار ومآسي أصحاب 
املشاريع، مؤكدا أن اخللل في زيادة عدد اإلصابات 
بـ «كورونا» يتركز في السماح بالدخول عبر 
املنافذ البرية واجلوية. ودعا النائب د.عبداهللا 
الطريجي مجلس الوزراء إلى مراجعة قراراته، 
السيما تلك التي يتضرر منها الشباب الكويتي 
في القطاع اخلاص وأصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة، مشددا على ضرورة قيام احلكومة 
باالستفادة من جتارب بعض الدول التي جنحت 
في محاصرة الوبــاء دون اإلضرار بالكيانات 

االقتصادية.
من جهته، طالب النائب أسامة املناور سمو 
رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة 
للنظر في أحــوال املواطنني املتضررين جراء 
القرارات احلكومية االرجتالية وغير املدروسة.

وأبدى النائب أســامة الشــاهني استغرابه 
من قرارات مجلس الوزراء، موضحا أنه تقدم 
بسؤال برملاني الى وزير الصحة يستفسر فيه 
عن مدى االرتباط بني األنشطة التي مت إقفالها 
وزيادة اإلصابات بـ «كورونا» أم ان اختيار هذه 
األنشطة يكون من باب املزاجية واالنتقائية؟
كمــا طالــب النائــب مهند الســاير مجلس 
الوزراء بضرورة مراجعــة القرارات اخلاصة 

مبواجهــة املوجة الثانية مــن جائحة كورونا 
ومعاجلــة آثارهــا على أصحاب املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة. وقال: ان هذه القرارات 
أضرت بأصحاب هذه املشــروعات وتســببت 
لهم في خســائر كبيرة، فالبعض منهم أصبح 
مهــددا بالســجن، وإذا لم تكن هنــاك مراجعة 
لهذه القرارات أو تعويض أصحاب املشروعات 

فستكون احملاسبة شديدة.
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قرعة الشريحة الثانية لـ «من باع بيته» أول مارس

عادل الشنان

هنأ رئيس اللجنة اإلسكانية البرملانية النائب 
فايز اجلمهور املواطنني املعنيني بقانون «من باع 
بيته» الذين سيتســلمون بيوتهم بقرب تسلم 
الشريحة الثانية أوراق القرعة في األول من مارس 
املقبل، متهيدا لتسلمهم بيوتهم واستقرار هذه 
الفئة من األسر الكويتية. كان ذلك عقب اجلولة 
التي قامت بها اللجنة للمشروع اإلسكاني اخلاص 
بقانون «من باع بيته» في منطقة شرق تيماء، 
بحضور وزير الدولة لشــؤون اإلســكان وزير 
الدولة لشؤون اخلدمات د.عبداهللا معرفي، ومدير 
الهيئة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان. من 
جهتــه، قال مقرر اللجنــة النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبــي، ان املشــروع انتهى بطريقة مميزة 

وتصميم رائع «وفي هذا الوقت جتري إزالة أحد 
املعوقات الثالثة الرئيسة في جنوب مدينة سعد 
العبداهللا السكنية». من جهته، قال وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون اخلدمات 
د.عبداهللا معرفي، إن املشروع في شرق تيماء 
يضم ٥٠٩ وحدات ســكنية إضافة إلى خدماتها 
من جمعية تعاونية ومحالت جتارية ومسجد. 
وأوضح د. معرفي، أنه مت إجناز عدد ٤٢٥ بيتا 

من أصل ٥٠٩ بيوت.
من ناحيته، لفت مدير عام مؤسسة الرعاية 
الســكنية بدر الوقيان، إلى أن عدد البيوت في 
املرحلة األولى التي سلمت بلغ ٤٢٥ بيتا، موضحا 
أن «مساحة األرض لهذه البيوت تبلغ ٣٠٠ متر 
مقامــة على دورين، ومكونات البيت هي نفس 

مكونات البيت احلكومي».

عبداهللا معرفي: املشروع يضم ٥٠٩ وحدات سكنية في شرق تيماء

فايز اجلمهور ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.عبداهللا معرفي وصالح املضف وبدر الوقيان خالل اجلولة

التفاصيل ص٤

التفاصيل ص١٠

التفاصيل ص٨

التفاصيل ص١١


