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حمادة: أوجه قصور عدة بنظام الضريبة احلالي في «املالية»
أحمد مغربي 

املاليــة  كشــف وزيــر 
خليفــة حمــادة ان النظام 
احلالي لــإلدارة الضريبية 
بــه أوجــه قصــور حيــث 
يعتمــد على إجراءات عمل 
يدوية مما يستدعي انتقال 
ملفات املتعاملني مع اإلدارة 
الضريبية بني األقسام مما 
يســتغرق وقتا وجهدا في 
إجناز املعامالت مما يعرض 
هذه امللفات خلطر فقدانها 
وضياعهــا وال يوجــد في 
النظــام احلالــي خاصيــة 
أرشفة إلكترونية وال يوجد 
تكامل بني النظام الضريبي 
احلالــي وأنظمــة اجلهات 
ذات العالقة مما يؤدي إلى 
صعوبة واســتغراق وقت 
وجهــد كبيــر للحصــول 

اإلدارة الضريبيــة إلجناز 
معامالتهم.

البرنامــج  ان  وذكــر 
الضريبي احلالي ال توجد 
فيه آلية إلكترونية إلدارة 
العمليــات الضريبيــة من 
حسابات املكلفني وإقرارات 
وغرامــات وتقاريــر، وهو 
األمر الذي دفع وزارة املالية 
الى تطوير اإلدارة الضريبية 
من خالل اســتجالب نظام 
الضرائب اآللي املتكامل لكي 
يتماشى مع الدول الرائدة 
في مجال النظم الضريبية، 
كما ويأتــي النظام مواكبا 
لرؤية الكويت جديدة ٢٠٣٥ 
وتطبيقــا خلطــة التنمية 
وتنفيذا لتوصيات مجلس 
الرقمي  الوزراء بالتحــول 
جلميع اخلدمات احلكومية.
وفيما يتعلق بالغرض 

والتحصيــل اإللكترونــي 
للمســتحقات الضريبــي 
مــن خــالل عــدة قنـــوات 
مـــن البوابــة اإللكترونية 
وتطبيقــات الهاتف الذكي 
البـــنوك  مــع  والربــط 
الـتجارية لتسهيل إجراءات 
التحصيل وتخفيض تكلفة 

التحصيل.
النظــام  الــى  وأشــار 
يهدف الى تخفيض نفقات 
االلتزام الضريبي املترتبة 
علــى املتعاملني مع اإلدارة 
الضريبية والربط والتكامل 
مع أنظمة اجلهات ذات الصلة 
لبناء قاعدة بيانات صحيحة 
وحصر املكلفني مما يساهم 
في زيادة االلتزام الضريبي 
الضريبيــة  واحلصيلــة 
باعتبــار ان النظــام ذكــي 
يحتوي على أدوات لتحليل 

الضرائــب اجلديــد ذكــر 
حمادة انه يتمثل في رقمنة 
وتبســيط إجراءات العمل 

من النظام والنفع املترتب 
على وزارة املالية واملجتمع 
الكويتي من تطبيق نظام 

وحتول العمل الورقي الى 
إلكترونــي وتقدمي خدمات 
إلكترونيــة عالية اجلودة 
جلميع املتعاملني مع اإلدارة 
الضريبية مما يســاهم في 
تخفيف العب وتوفير الوقت 
واجلهــد ومواكبة التدابير 
الصحية والتسجيل الذاتي 
إلكترونيــا للمتعاملني مع 
اإلدارة الضريبية واحلصول 

على رقم ضريبي موحد.
وذكــر حمــادة ان مــن 
بــني املهام اجلديدة للنظام 
الضريبي هو تقدمي اإلقرارات 
وموفقاتهــا  الضريبيــة 
إلكترونيــا وتطويــر آلية 
فحص اإلقــرارات وإصدار 
الربــط وإرســالها  كتــب 
إلكترونيا وتقييم املخاطر 
حتصيــل  عمليــة  فــي 
الضريبيــة  املســتحقات 

البيانات للكشف عن التهرب 
الضريبي واحلد من الفاقد 
الضريبي مما يســاهم في 
زيادة اإليرادات الضريبية.
كمــا ان النظام يحتوي 
علــى إمكانيــة العمــل عن 
بعــد في حال حــدوث ثمة 
ظروف استثنائية تؤدي الى 
تعطيل العاملني في الدوائر 
احلكومية وإجناز األعمال 
واملهام املوكلة الى موظفي 
القطاع الضريبي واالجتماع 
مــع املكلفــني عــن بعد مع 
توفيــر إمكانيــة الوصول 
امللفات واملســتندات  الــى 
اإللكترونية اخلاصة بهم، 
كما يشتمل البرنامج على 
إمكانيــة الــرد اآللــي على 
استفسارات املتعاملني مع 
اإلدارة الضريبية من خالل 

.(Chabot) نظام

وزير املالية في رده على سؤال برملاني: تطوير النظام الضريبي يتماشى مع التحول الرقمي للكويت

خليفة حمادة

على بيانات دقيقة وكاملة 
وحصر املكلفني.

وقــال حمادة فــي رده 
على سؤال برملاني للنائب 
مهلهل املضف حول خطوة 
املاليــة فــي توريد  وزارة 
وتركيــب وتشــغيل نظام 
إدارة الضرائــب املتكامــل 
(ITAS) والغرض من تركيب 
هذا النظام والنفع املترتب 
للــوزارة واملجتمع  عليــه 
الكويتي، والــذي حصلت 
عليه «األنباء»، قال حمادة 
ان من الدوافع التي اضطرت 
وزارة املالية لطرح مناقصة 
النظــام اجلديــد هــو عدم 
قدرة النظــام احلالي على 
بناء قواعد متكاملة وعدم 
وجود خدمــات إلكترونية 
الوقــت  وتوفــر  تســهل 
واجلهــد على املتعاملني في 

بناء قاعدة بيانات صحيحة وحصر املكلفني مما يساهم في زيادة االلتزام الضريبي واحلصيلة الضريبيةالنظام اجلديد يتبع الرقمنة وتبسيط إجراءات العمل والتحول اإللكتروني لتعامالت اإلدارة الضريبية

«شركات االستثمار»: القطاع اخلاص الكويتي..
كلمة السر للخروج من األزمة احلالية

قال احتاد شركات االستثمار 
إن أزمة ڤيروس كورونا تسببت 
في شلل االقتصاد العاملي، حيث 
يقف العالم اليوم ليشــاهد ما 
يحدث مــن تطــورات جديدة 
لهذا الڤيروس بعد تسلله إلى 
أغلبية دول العالم، وما سببه 
من أضرار لالقتصــاد العاملي 
وإحداث خلل في أســواق املال 
والنفط والسياحة وغيرها من 
القطاعات، مما دفع بالدول إلى 
اتخاذ إجراءات إلنقاذ األسواق 
واحلّد من اجلائحة وتأثيرها 
السلبي على االقتصاد. وأضاف 
االحتاد فــي بيان صحافي، أن 
الكويت ليست مبنأى عن بقية 
الــدول، فنحن نواجــه اليوم 
آالم هذه األزمة على مستويني 
هما األزمة الصحيــة واألزمة 
االقتصادية التي باتت تشكل 
حتديا على املستوى املعيشي 
ومســتقبل األجيــال القادمــة 
بالكويت. وتابع: «ال يخفى على 
اجلميع ما يدور في الســاحة 
من حلول وعالجات مطروحة 
على رأسها قانون الدين العام، 
واالقتراض من صندوق األجيال 
القادمــة لتغطيــة العجــز في 
موازنة الدولة، وهي حلول لها 
مؤيــدون ومعارضون، وهذه 
احللول أو االطروحات ان صح 
التعبير ال ميكن اجلزم مبدى 
جدواها خصوصا اذا غابت عنها 
النظــرة الشــمولية واخلطط 
احملكمة». وأشــار االحتاد الى 
ان هــذه األزمــة كشــفت عــن 
املتضــرر األكبــر منهــا، وهي 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وهي في الغالب شركات تعتمد 
اعتماد مباشر على املبيعات في 
متويل منوها وسداد التزاماتها، 
حيث تفاقمت مشاكلها مع إغالق 
االقتصاد والتباعد االجتماعي، 
فما كان لها اال ان تعرضت هذه 
املشاريع لتدّن في مبيعاتها وإلى 
التوقف الكلي في بعض األحيان 
حتى بالنسبة ألكثر املشاريع 
جناحــا قبل األزمــة.  ويعتقد 
«احتاد شــركات االســتثمار» 
أن جــزءا من مشــاكل القطاع 
اخلاص يأتي حلــه من نفس 
القطاع اخلاص، فأزمة كالتي 
نحاكيها اليوم ال يقتصر حلها 
على جانب واحد أو جانبني فقط 
كاملال العام والقطاع البنكي، 
فهناك آليات ميكن االستفادة 
منها من خالل إشــراك القطاع 
اخلاص كجزء من احلل فالكل 
باستطاعته تقدمي ما يلزم من 
جانبه للنهــوض باالقتصاد.  
وهنا نحن نتطلع إلى اجلهات 
املعنية لسّن تشريعات وخطط 
تعالج مشاكل جذرية على املدى 
الطويــل، لنخــرج باقتصــاد 
متكامل ومتني يلبي احتياجات 

األجيال واملرحلة القادمة.
وتتوافــر لــدى شــركات 
االستثمار من خالل أنشطتها 

اســتثمار رأس املــال املغامر، 
حيــث تتوافر اليوم بالكويت 
التشريعات الالزمة واألرضية 
القانونية إلنشــاء هذا النوع 
من الصناديق، وهي تســمية 
غريبة بعض الشــيء ولكنها 
ليست ســوى اتاحة الفرصة 
الدخــول  للمســتثمرين فــي 
واملساهمة بالشركات الناشئة 
مــن املشــروعات الصغيــرة 
تكــون  التــي  واملتوســطة 
بطبيعتهــا شــركات واعــدة، 
ولكنها عرضة للخسارة كونها 
شركات جديدة وقليلة اخلبرة.

اســتثمار جماعــي»، حيــث 
توجــه رؤوس األمــوال جتاه 
شركات املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة التي مقرها الكويت 
فقط، وتقوم شركات االستثمار 
بجمع رأس املال من عمالئها، 
وفــي املقابــل تقــوم الدولــة 
بضخ رأسمال مماثل ملا تقوم 
الشــركة االستثمارية بجمعه 

في الصندوق.
وهذا النظام معمول به في 
اإلمارات بإمــارة أبوظبي من 
خالل مكتب أبوظبي لالستثمار، 
حيث يقوم املكتب باالستثمار 
في الصناديق والشركات التي 
تســتطيع أن حتصــل علــى 
اســتثمارات من مؤسسات أو 

شركات من القطاع اخلاص.
ثانيا: تشــريع نظام كامل 
يخدم مجــال التمويل التقني 
لتشــابك  نظــرا   ،«Fintech»
االختصاصات في هذا املوضوع 
مع أجهزة مختلفة من الدولة 
بني هيئة أسواق املال والبنك 
املركزي ووزارة التجارة، نقترح 
بتشكيل فريق عمل من جميع 
هذه اجلهات مبا فيها ممثلون 
عن احتاد شــركات االستثمار 
حتــت مظلــة واحــدة ويقوم 
الفريــق بتقــدمي املقترحــات 
لتوضيــح والدفــع بالقوانني 
واللوائح الالزمة لتوفير بيئة 
العمل الالزمة للخدمات املالية 
الرقميــة Fintech وبعــد ذلك 
يتسنى لشــركات االستثمار 
جلب اخلبرات اخلارجية من 
منصات للتمويل اجلماعي او 
انشاء أذرع لها لذات الغرض 
واألفضل من ذلك، قيام املبادرين 
بإطالق منصات مبتكرة تلبي 
احتياجات السوق احمللي بحيث 
ال تشــكل عبئا علــى ميزانية 
الدولــة أو القطــاع املصرفي، 
حيث إنها تربط املســتثمرين 
باملشــاريع بشــكل مباشــر، 
ويكون دور شركات االستثمار 
هو إدارة تلــك املنصات وفقا 
للضوابط املعمول بها واخلاصة 
بإدارة أموال العمالء وأصولها 
وأخالقيات العمل ذات العالقة، 
وميكن أن يتقدم احتاد شركات 
االســتثمار مبقترح إلى هيئة 
أسواق املال مبسودة تشريع 
يضــاف إلــى مــواد الالئحــة 
التنفيذيــة للقانــون رقم (٦) 
لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة 
أســواق املال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية لتنظيم العمل 
التمويــل اجلماعي  مبنصات 
والــذي ميكــن  التشــاركي، 
مــن إضافة نشــاط جديد إلى 
األنشــطة الواردة في الكتاب 
اخلامس (أنشطة األوراق املالية 
واألشخاص املســجلون) من 
الالئحة التنفيذية املشار إليها، 
باإلضافة إلى عدد من املواد في 
كتب الالئحــة التنفيذية ذات 

العالقة.

وهو ما يجعــل هذا النوع 
من االســتثمارات مقبوال لدى 
املستثمرين احملترفني ملعرفتهم 
املسبقة أن جناح شركة واحدة 
او شــركتني في هذا النوع من 
الصناديق، سيغطي اخلسارة 
من باقي الشــركات وحتقيق 
أرباح تفوق اخلمسة أضعاف 
القيمة اإلجمالية املستثمرة. 

ومــن املقتــرح أن تقــوم 
شركات االســتثمار بتأسيس 
صناديق رأس املال املغامر حتت 
رقابة هيئة أسواق املال برخصة 
«مدير محفظة» أو «مدير نظام 

املشاريع الصغيرة املتضرر األكبر من «كورونا» خاصة الشركات املعتمدة على املبيعات لتمويل منوها وسداد التزاماتها

املرخصــة مــن قبــل اجلهات 
الرقابية أدوات مختلفة تستطيع 
من خاللها حتريك األموال جتاه 
القطاعات االقتصادية املختلفة 
حسب احلاجة وحسب اخلطة 
املرســومة، فلديها على سبيل 
املثــال احملافظ االســتثمارية 
والصناديق العقارية والشركات 
ذات الطابــع اخلــاص وهــي 
بطبيعة حالها أكثر مرونة من 

البنوك واملال العام.
احللول املقترحة

صناديــق  إنشــاء  أوال: 

اخلالصة.. الوضع احلالي بحاجة لتحرك سريع

١٤٧ مليون دينار متويالت «الصندوق الوطني» 

خلص احتاد شركات االستثمار في حتليله 
للوضع االقتصادي احلالي، إلى أن االقتصاد 
الكويتي بحاجة ملّحة لوضع احللول لألزمة 
واإلسراع في تنفيذها، فاألزمة اليوم ليست 
كمثيالتها في الســابق إذ لها جانب صحي 
يصعب التنبؤ مبا يخبئه املستقبل لنا، ولكن 
من املؤكد وال اختالف عليه بني اثنني علينا ان 
نعيد النظر في تركيبتنا االقتصادية وتنويع 

مصادر الدخل.
ناهيــك عن إبــراز دور القطاع اخلاص 
في املساهمة مبوازنة الدولة وتوفير فرص 
العمل للقوى العاملة من األجيال القائمة. كل 
ذلك يتطلب الكثير من التعاون بني القطاعني 
احلكومي واخلاص وهو طريق صعب ووعر 

ولكنه لن يعيق عجلة التقدم. 
وأضاف أننا نحتاج اليوم لغرس ثقافة بيئة 

األعمال وهــي ثقافة موجودة ومتأصلة في 
املبادرين من الطاقات الشبابية، ولكن بحاجة 
ملضاعفتها لتغطي اجلانب األعظم من القوى 
العاملة وغرس روح االبداع واملغامرة املدروسة 
وكل ذلك يأتي بعد فرش االرضية القانونية 
والبيئة التشريعية الالزمة لدعم هذا التوجه. 
واختتم االحتــاد، بالقول: «طرحنا اليوم 
كاحتاد شركات االســتثمار يأتي مغايرا ملا 
مت طرحه في السابق، حيث طرحت مبادرات 
كثيرة منذ األزمة املالية العاملية لدعم املشاريع 
الصغيرة بعضها تالشــى مع مرور الزمن 
وبعضهــا اآلخر نتج عنها بــروز عدد من 
الشركات واملشاريع الناجحة وتفشي ثقافة 
املبادرين، ونضع أنفســنا فيما هو نصب 
تخصصنا أال وهو إدارة مخاطر االستثمار 

.«Fintech ،واخلدمات املالية الرقمية

قال احتاد شركات االستثمارإنه من خالل 
العام  إنشاء شراكة استراتيجية بني القطاع 
والقطــاع اخلاص، ميكــن أن يزدهر قطاع 
الشركات الصغيرة واملتوسطة في الكويت. ففي 
عام ٢٠١٣، أعلنت حكومة الكويت التزامها بدعم 
الشركات الصغيرة واملتوسطة من خالل إنشاء 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة بقيمة ٢ مليار دينار 

وأن قيمة العقود املوقعة لم تتعد ١٤٧ مليون 
دينار منذ إنشائه. 

وبعد سبع سنوات من التحضير، نعتقد 
أن الوقت قد حان لقطاع االســتثمار لتقدمي 
خبرته ومعرفته لتحقيق نظرة الكويت ٢٠٣٥ 
أي بعد ١٥ عاما من اآلن، وفي مقياس اخلطط 
االستراتيجية للدول، يعتبر هذا الوقت قصير 

جدا.

الدينار يحافظ على استقراره وقوته 
مقابل الدوالر في ٢٠٢٠

ســعر  حافــظ  كونــا: 
صــرف الدينــار الكويتــي 
مقابــل الــدوالر األميركــي 
على مســتويات مســتقرة 
فلــوس   ٣٠٣٫٢٥ بلغــت 
بنهايــة ديســمبر ٢٠٢٠، 
مقابــل مســتوى ٣٠٣٫٠٥ 
فلــوس بنهايــة ديســمبر 
٢٠١٩، بنسبة تغير ال تكاد 
تذكر وقدرها ٠٫٠٦٦٪، وذلك 
بحسب بيانات بنك الكويت 

املركزي.
ويتطلــب رصد وحتليل حركة ســعر 
صرف الدينــار مقابل العمــالت األجنبية 
معرفة سياســة ســعر الصــرف لدى بنك 
الكويت املركزي، والقائمة على ربط الدينار 
بسلة موزونة من العمالت األجنبية التي 
تربطهــا بالكويت عالقة ماليــة وجتارية 
مؤثرة اســتنادا إلى املرسوم بقانون رقم 

١٤٧ لسنة ٢٠٠٧.
وميتاز هذا النظام بأنه يحقق استقرارا 
نسبيا لسعر صرف الدينار مقابل العمالت 
األجنبية، إذ إن انخفاض الدينار أمام عمالت 
يقابله ارتفاع أمام عمالت أخرى في ضوء 
حركة أســعار الصرف لتلك العمالت فيما 
بينها والوزن الذي حتتله هذه العمالت في 
السلة. \وشهدت أسعار صرف عمالت أجنبية 
رئيسية أخرى ارتفاعا مقابل الدينار لنفس 
الفتــرة إذ ارتفع اليورو مقابل الدينار من 
٣٣٩٫٥٥٢ فلسا إلى ٣٧٢٫٦٦٤ فلسا بنسبة 
٩٫٧٥٪ وارتفع اجلنيه اإلســترليني مقابل 
الدينــار من ٣٩٧٫٥٥٢ إلى ٤١٢٫٨٤٥ فلســا 
وبنسبة ٣٫٨٪. وجاء ذلك في ضوء ارتفاع 
تلك العمالت مقابل الدوالر األميركي الذي 
يحتل وزنا مؤثرا في ســلة العمالت وأتى 
ارتفاعها مقابل الدينار موازيا لالرتفاع الذي 
شهدته أمام الدوالر وبنسبة بلغت ٩٫٦٨٪ 

٣٫٧٥٪ على التوالي.
كما شهد سعر صرف الدوالر األميركي 
مقابل العمالت األجنبية خالل ٢٠٢٠، تقلبات 
واضحة في ضوء استمرار حالة عدم اليقني 
بشــأن آفاق النمــو في االقتصــاد العاملي 
واحلرب التجارية مع الصني، وتوجيهات 
لتبني سياسات حمائية وتداعيات جائحة 
كورونا على االقتصاد العاملي، والسياسات 
املالية ملواجهة حتدياتها والتقلبات في أسعار 
الفائدة على الدوالر التي شهدت مسارا في 
تغيراتها لتنخفض إلى مستويات صفرية.
وأمام هذه التغيرات االقتصادية يتعني 

في حال ارتفاع أو انخفاض الدينار مقابل 
عملة معينة أو أكثر عدم التكهن بأن هناك 
اجتاهــا لرفع أو خفض لقيمة الدينار ففي 
ضوء آلية عمل نظام سعر الصرف القائم 
على سلة العمالت املوزونة يتمتع الدينار 

الكويتي بقوة استقرار.
وعالوة على ذلك، فإن أي حتركات سواء 
انخفاضا أو ارتفاعا تأتي وفق نظام السلة 
التــي وفرت حركة اســتقرار نســبي أخذا 
بعــني االعتبار حرص الســلطات النقدية 
على احملافظة على القوة الشرائية للدينار 

الكويتي واالستقرار النقدي.
ويــدرك املتابع لشــؤون إدارة عمليات 
السياسة النقدية لدى بنك الكويت املركزي 
البنــك االقتصاديــة بوضــوح  وتقاريــر 
التوجهات القوية للمركزي لتعزيز قوة سعر 
صرف الدينار في ظل نظام سلة العمالت، 
إذ يقوم أيضا بتوجيه سياسة سعر الفائدة 
على الدينار في ضــوء تطورات األوضاع 
االقتصادية احمللية وحركة التغير في أسعار 
الفائــدة العاملية مبا يعزز جاذبية الدينار 
وتوطينه واحملافظة على قوته الشــرائية 

ومبا يدعم االستقرار النقدي واملالي.
وكان بنك الكويت املركزي أكد في أكثر 
من مناســبة آخرها في يوليو املاضي قوة 
ومتانة نظام سعر الصرف الذي يوفر ثوابت 
أساسية يدعمها املركزي بصالبة، السيما أن 
سياسة سعر الصرف القائمة على أساس 
ربط الدينار بســلة موزونــة من العمالت 

األجنبية.
والقت هذه السياسة إشادة من خبراء 
صندوق النقد الدولي باعتبارها سياســة 
مناســبة حلالة االقتصاد الكويتي، فضال 
عن أن وكاالت التصنيف االئتماني أشادت 
أيضا بذات السياسة احلصيفة التي ينتهجها 
(املركــزي) فــي إدارة عمليات السياســة 

النقدية.

سياسة «املركزي»  حتافظ على توازن وجاذبية الدينار وتدعم االستقرار املالي

«الكويتية» حتصل على اعتماد «الطيران 
املدني» إلصدار جميع أنواع الرخص الطبية

حصل مركز طب الطيران 
التابــع لشــركة اخلطــوط 
اجلوية الكويتية على اعتماد 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتي إلصدار جميع انواع 
التراخيص الطبية التي تخص 
قطاع الطيران، حيث ان تلك 
العاملني  التراخيص متكــن 
مــن الطياريــن واملضيفــني 
والشركات في قطاع الطيران 
مــن مزاولة أعمالهم بشــكل 
سليم في جميع أنحاء العالم.

وبهذا الشأن، قال الرئيس 
التنفيــذي للخطوط اجلوية الكويتية عادل 
الصانع: «يســر اخلطوط اجلوية الكويتية 
أن تعلــن عــن منحها اعتمــاد اإلدارة العامة 
للطيران املدني إلصدار جميع أنواع التراخيص 
الطبيــة التي تخص العاملــني من الطيارين 
واملضيفني وشركات الطيران الذين يزاولون 
مهنة الطيــران باإلضافة إلى امكانية منحها 
للطيارين لالســتخدام الشــخصي وللطلبة 
املقبلني على دراسة الطيران، وبذلك أصبحت 
اخلطوط اجلوية الكويتية اجلهة الرســمية 
الوحيدة في الكويت التي لديها اإلمكانية في 
اصدار جميع أنــواع التراخيص الطبية في 

قطاع الطيران والذي سيعود 
بــدوره بالفائــدة واملصلحة 
الكبيــرة علــى الشــركة في 
الفتــرة املقبلــة ومبا يحقق 
األهداف واخلطط التي تسعى 
إلى تنفيذها االدارة العليا في 
تطوير الطائر االزرق وجعله 
في مصاف شركات الطيران 

التجاري».
الصانــع:  وأضــاف 
«حصول اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة علــى صالحيــة 
اصــدار التراخيــص الطبية 
جاء نتيجة لعمل دؤوب على مدار السنوات 
املاضية قامت به الشــركة من حيث التزامها 
التام بجميع التعليمات اخلاصة بقطاع النقل 
اجلوي التجاري وملواكبتها ومتابعتها املستمرة 
واملتواصلة واحلثيثة لكافة املقاييس واملعايير 
العاملية اخلاصة بجميع األمور الفنية والطبية 
واإلدارية بكل ما يخص قطاع الطيران، عالوة 
على ذلك ملا متتلكه من خبرة طويلة في مجال 
الطيران منذ العام ١٩٥٤ واألسس التي بنيت 
بأيــدي ابنائها األوفياء الذين عملوا بكل جد 
وإخــالص لبناء تلك الشــركة العريقة على 

مدار ٦٧ عاما».

للطيارين واملضيفني وشركات الطيران في الكويت

عادل الصانع

«الغرفة»: حتديث بيانات الشركات واملؤسسات
ورقم اجلهة املدني.. إلكترونيًا

أعلــن نائب مدير عــام غرفة جتارة 
وصناعة الكويــت حمد العمر أنه أصبح 
بإمكان أعضــاء «الغرفة» حتديث بيانات 
شركاتهم ومؤسساتهم وحتديث رقم اجلهة 

املدني عبر موقعها اإللكتروني، وذلك ضمن 
جهود «الغرفة» لتطوير وتسهيل خدماتها 
اإللكترونية. وقال العمر إن املوقع يحتوي 
على عدد من الروابط املهمة، كما أنه يتيح 

لزواره جتربة فريدة من خالل ســهولة 
التصفح والوصول إلى املعلومة واملشاركة 
التفاعلية واملعرفية، عبر خطوات سلسة 

حمد جراح العمروبسيطة مبا يلبي تطلعات األعضاء.


