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الثالثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ اقتصـاد

«طيران اجلزيرة» تتوقع ٣٫٨ ماليني 
مسافر في ٢٠٢٢

روهيت راماشاندران: الشركة ستواصل حتقيق األرباح في ٢٠٢٢

روهيت راماشاندران

«نفط الكويت» متدد أجل عروض مناقصة 
تنظيف التربة امللوثة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت 
مددت حتى ١٩ يوليو املقبل املوعد النهائي 
لتقــدمي العطــاءات اخلاصــة مبناقصة 
مشــروعها الثاني ملعاجلة التربة والتي 
تتضمن أعمال احلفر والنقل في جنوب 
الكويــت (SKETR-٢)، علمــا بأن املوعد 

السابق ينتهي في ٢٦ اجلاري.
وقالت املجلة انه سيتم تقسيم املشروع 
إلى مناطق وحزم مختلفة وستتم ترسيتها 
على شركات متعددة، وهذا هو العقد الثالث 
من نوعه الذي يتم طرحه في إطار برنامج 
اإلصــالح البيئي الكويتــي  الذي يعتبر 
األضخم من نوعه في العالم، حيث تبلغ 
تكلفته مليارات الدوالرات، وتقدر قيمة 
العقد احلالي بحوالي ٥٠٠ مليون دوالر.

ومن املتوقع أن يشــمل نطاق العطاء 
القادم معاجلة ٨-٩ ماليني متر مكعب من 

التربة امللوثة.
ويعتبر SKETR-٢ املشــروع الثاني 
املتعلق مبعاجلة التلوث في جنوب البالد، 
حيث توجد كمية أكبر من التربة امللوثة 
بالنفط، وقد تأخر بالفعل عدة مرات بعد 
أن طلب املقاولون مزيدا من الوقت إلعداد 

عطاءاتهم.
وكان العقــد في األصل قــد طرح في 
أكتوبــر ٢٠٢١ مــن قبل اجلهــاز املركزي 
للمناقصات العامــة، حيث حدد يوم ٢٣ 
يناير ٢٠٢٢ موعدا نهائيا لتقدمي العطاءات، 
وقد شهد عام ٢٠٢١ تأخير وإلغاء العديد 
مــن العطاءات املخطط لها لشــركة نفط 
الكويت بسبب مشكالت امليزانية وتداعيات 

ڤيروس كورونا.

١٩ يوليو املقبل املوعد اجلديد لتقدمي العطاءات اخلاصة باملشروع

نظام «ITAS» للضرائب املتكاملة.. يعود إلى الواجهة مجددًا

البورصة تتماسك.. وتقلص خسائرها إلى ٧٠ مليون دينار

علي إبراهيم

الضرائــب  نظــام  عــاد 
املتكاملة «ITAS» الذي تسعى 
وزارة املالية إلى امتالكه نحو 
الواجهة مجددا، إذ إن الوزارة 
باتت مطالبــة باتخاذ قرارها 
النهائي في شأن الشركة التي 
ســتتولى تنفيذ تلك اخلطوة 
املهمــة بالقطاع الضريبي في 
الوزارة قبــل تاريخ ٨ يوليو 
القطاع  املقبل. ويأتي ســعي 
الضريبــي فــي وزارة املالية 
إلــى اســتجالب نظــام إدارة 
 ،«ITAS» الضرائــب املتكاملة
فــي إطــار عمليــات التطوير 
املســتمرة للقطــاع، بينما مت 
حتديد تلك النظم حتديدا كونها 
ستســاعد الوزارة فــي إدارة 
القوانــني الضريبية احلالية، 
وأي قوانني أخرى قد تستحدث 

في املستقبل.
وفي هــذا الصــدد، علمت 
«األنبــاء» عبــر مصادرهــا 
املاليــة  املطلعــة، أن وزارة 
تلقت عرضا ماليا وحيدا في 
شأن املمارسة اخلاصة بتوريد 
وتركيب وتشغيل نظام إدارة 
الضرائب املتكامل «ITAS»، وأن 
العطــاء املقدم في شــأن تلك 
املمارسة جاء بتكلفة قد تصل 
إلى نحو ٥٫٥ ماليني دينار، وأن 
وزارة املالية أمامها فترة متتد 
حتى تاريــخ منتصف يوليو 
املقبل لدراسة العطاء وتقدمي 
التوصيات املناســبة واتخاذ 
القرار املناسب في هذا الشأن.

وبدأت اإلدارة الضريبية في 
وزارة املالية مشروعات طموحة 
قبل سنوات لتطوير أعمالها، 
والتي كان من ضمنها ممارسة 
لتقــدمي خدمــات استشــارية 
اإلدارة الضريبيــة  لتطويــر 
واختيار مورد فائز مناســب 
لتوريد نظام إدارة الضرائب 
املتعلقة  املتكامل واخلدمــات 
بذلــك، وكذلك تقــدمي خدمات 
إدارة املشروع وإدارة التغيير 
وضمان اجلــودة خالل فترة 
تطويــر نظام إدارة الضرائب 

شريف حمدي

قلصــت بورصة الكويت 
خسائرها السوقية في جلسة 
تعامالت امس إلى ٧٠ مليون 
دينار بنسبة انخفاض ٠٫١٦٪ 
مقارنــة مع نحــو ١٫٤ مليار 
دينار في جلسة اول من امس 
التي شهدت تراجعات حادة، 
وبلغت القيمة ٤٢٫٥٤ مليار 
دينار تراجعا من ٤٢٫٦١ مليارا. 
ومتاسكت بورصة الكويت في 
جلسة امس إلى حد كبير من 
خالل عودة التوازن النسبي 
فــي التعامالت، بعــد هدأت 
النزعة البيعية نسبيا، وهو 
ما يتضح من ارتفاع ٤٧ سهما 
في جلســة امس مقارنة مع 
١٩ ســهما في جلسة أول من 
امس، فيما تراجعت اســهم 
٧٢ شــركة مقابــل ١٠٤ اول 
من امس، واســتقرت اســهم 
٩ شركات، ولم يجر التداول 
على اسهم ٣١ شركة. وجاءت 
خسائر بورصة الكويت امس 
في إطار استمرار جنوح اغلب 
اســواق املنطقة لالنخفاض 
على وقع تراجع اسعار النفط 
بالســوق العاملي بنحو ٦٪، 
وشــهد الســوق الســعودي 
حتسنا كبيرا في األداء بتحول 
مؤشراته للون األخضر بعد 
خســائر قياســية اول مــن 
امس جتاوزت ٤٪، كما قلص 

القياديــة خاصــة البنكيــة، 
تصدرها ســهم بيتك بـ ١٧٫١ 
مليون دينار، تاله الوطني بـ 
٨٫٥ ماليني دينار، ثم اجيلتي 
بـــ ٦٫٢ ماليني دينار، واهلي 
متحد بـــ ٥٫٣ ماليني دينار، 
واعيان بـ ٤٫٧ ماليني دينار. 
كما ارتفعت احجام التداول 
بنسب ٢٢٫٧٪ من خالل تداول 
٢٥٨٫٨ مليون سهم ارتفاعا من 
٢١٠٫٨ ماليني سهم، تصدرتها 
اعيان بـ ٣٨٫٣ مليون ســهم. 

نقطة ليصل إلى ٥٥٩٣ نقطة، 
وتراجع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫٢١٪ بخسارة ١٥٫٢ 
نقطة ليصل إلى ٧١٦٢ نقطة.

ومن املتوقــع ان يعود 
الزخم الشرائي للبورصة 
خالل اجللسات املقبلة في 
ظل تراجع اسعار كثير من 
األسهم ملســتويات مغرية 
للشراء خاصة مع اقتراب 
نهايــة النصــف األول من 

العام احلالي.

قطاعيا، تراجعت املؤشرات 
الوزنية لـ ٩ قطاعات تصدرها 
ســلع اســتهالكية بـ ٤٫٥٪، 
تاله قطــاع التكنولوجيا بـ 
٢٫٢٪، فيما ارتفعت مؤشرات 
٣ قطاعــات تصدرها الطاقة 
بـــ ٠٫٢٧٪. وتراجع مؤشــر 
الســوق األول بنسبة ٠٫١٩٪ 
بخسارة ١٥٫٤ نقطة، ليصل 
إلى ٧٩٢٨ نقطة، كما تراجع 
الرئيســي  الســوق  مؤشــر 
بنسبة ٠٫٢٨٪ بخسارته ١٥٫٤ 

شركة واحدة تقدمت بعطاء لتوريده وتركيبه بكلفة قد تصل إلى ٥٫٥ ماليني دينار.. والقرار قبل منتصف يوليو

بعد أن هدأت النزعة البيعية التي سادت باجللسات املاضية نسبياً

سوق قطر ايضا من خسائره 
لتصل امس إلى ٠٫٤٪، وكذلك 
البحرين بـ ٠٫٠٨٪، فيما حتول 
ســوق مســقط للمكاسب بـ 
٠٫٤٪، اما اكبر اخلسائر امس 
فكانت من نصيب سوق دبي 
املالي بـ ١٫٦٪ وسوق ابوظبي 
بـــ ١٪. وارتفعت الســيولة 
بنسبة ٣١٪ بنهاية تعامالت 
امــس مبحصلة ٧٤٫١ مليون 
دينار ارتفاعا من ٥٦٫٤ مليون 
دينار، متحورت حول األسهم 

احلد األدنى للضرائب عامليًا يفتح نقاشًا داخل «املالية» حول اإليرادات التي قد تضيع على الكويت

٤٧ سهمًا ارتفعت أسعارها أمس مقابل ١٩ سهمًا بجلسة األحد في إشارة إلى حتسن األوضاع

محمود عيسى تطوير اإلدارة الضريبية مرتبط بدليل سهولة ممارسة أنشطة األعمال ومبؤشرات دفع الضرائب

ذكــرت صحيفــة «ذا ناشــيونال» 
اإلماراتيــة ان شــركة طيــران اجلزيرة 
الكويتية تعكف علــى تقييم العطاءات 
املقدمة من الشــركات صانعة محركات 
الطائرات «برات آند ويتني» والشــركة 
املوردة احلالية «سي إف إم إنترناشونال» 
لشراء محركات نفاثة، بعد ان كانت قد 
اصــدرت طلبا الســتدراج العروض في 

مايو املاضي.
الرئيــس  ونقلــت الصحيفــة عــن 
التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة روهيت 
راماشاندران قوله ان املجال مفتوح لدى 
«طيران اجلزيرة» لتقدمي العروض من 
شركة «سي إف إم إنترناشونال»، وهي 
مشــروع مشترك بني شــركتي «جنرال 
إلكتريك وسافران»، وشركة «برات اند 
ويتني» اململوكة لشركة ريثيون، موضحا 
أن القرار النهائي سيتوقف على الشروط 

التجارية للصفقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة 
املوردة احلالية «سي إف إم إنترناشونال» 
ستكون اخليار الطبيعي لشراء احملركات، 
قــال راماشــاندران: «مصلحة الشــركة 
االخرى املنافســة برات انــد ويتني أن 
تبذل قصــارى جهدها للفوز بهذا العقد 
ألنه لم يتم بعد اتخاذ قرار حقيقي بهذا 

الشأن».
صفقة طائرات ضخمة

جتدر اإلشــارة الى ان مجلس إدارة 
الشــركة كان قد وافق في يناير املاضي 
علــى صفقة بقيمــة ٣٫٤ مليارات دوالر 
لشراء ٢٨ طائرة ضيقة البدن من شركة 
«إيرباص»، وذلك بعد توقيع اتفاقية أولية 
في معــرض دبي للطيــران في نوفمبر 
٢٠٢١، حيث شــملت الصفقة ٢٠ طائرة 
مــن طراز «Neo A٣٢٠»، باالضافة الى ٨ 

.«Neo Aطائرات من طراز «٣٢١
وقال راماشاندران إنه ينبغي ان يتخذ 
القرار بشأن احملركات التي ستستخدم 
في تشــغيل الطائرات قبل ٢٤ شهرا من 
املوعد املقرر لتسليم الطائرات، مضيفا أن 
لدى شركته الوقت الكافي، لكن الشركة 
قد تتخذ القرار املناسب بهذا الشأن قبل 

ذلك بوقت طويل.
جتدر االشارة الى ان تسليم الطائرات 
الـ٢٨ سيبدا اعتبارا من عام ٢٠٢٦، وهي 
مدة تتجاوز املوعد املطلوب من قبل طيران 
اجلزيرة، ولكنه اوضح ان الشركة برغم 
ذلك عملت على تسلم طائرتني من طراز 
 CFM» مزودتني مبحركات «Neos A٣٢٠»

Leap» بحلول نهاية أغسطس.
وقد اشاد راماشاندران بالدعم الكبير 
الذي تلقته «طيران اجلزيرة» من شركة 
«إيرباص»، االمــر الذي مكنها من ابرام 
بعض اتفاقيات التبادل (slot swaps) مع 
شركات تأجير طائرات وشركات طيران 
أخرى، لكنه امتنع عن ذكر اســماء تلك 
الشــركات التزامــا مبتطلبات الســرية 
املتعلقة بهذا املوضوع، مشــيرا الى ان 
أول طائرتــني مــن هذه الطلبية ســيتم 

تسليمهما خالل الشهرين املقبلني.
استمرار الربحية

وفي سياق متصل، اعرب راماشاندران 
عن الثقة بأن حتقق الشــركة في ٢٠٢٢ 
أرباحا للعام الثاني على التوالي، وعزا 
ذلك الى انتعاش الطلب على السفر بعد 
تخفيف القيــود التي فرضتها تداعيات 
ڤيروس كورونا، مضيفا انه برغم الظروف 
التشــغيلية املضطربة فــي ٢٠٢٠، فقد 

متكنــت الشــركة في ٢٠٢٢ مــن العودة 
لتحقيق اإليرادات والربحية بفضل زيادة 
عدد املسافرين على طائراتها من ناحية، 
ومنو عمليات الطيــران ومبنى طيران 
اجلزيرة الذي متتلكه وتديره الشركة، 
الــذي يولد حاليا ٢٠٪ مــن أرباحها من 

ناحية اخرى.
وعن املسافرين على طيران اجلزيرة 
في ٢٠٢٢، قال ان من املتوقع زيادة حوالي 
٢٥٪ في اعدادهم عن مســتويات ما قبل 
اجلائحــة في عــام ٢٠١٩، حيــث يتوقع 
ان يصــل العدد الى ٣٫٨ ماليني مســافر 
على األقل هذا العام. وســترتفع عوامل 
احلمولة، وهي مؤشر لقياس استخدام 
املقاعد املتاحة، إلى حوالي ٨٠٪هذا العام.

ارتفاع أسعار الوقود

ولكــن راماشــاندران اعتبر اســعار 
الوقود املرتفعة، التــي جتاوزت حاليا 
ضعف ما كانــت عليه في العام املاضي 
من بني أكبر الضغوط التي تواجه قطاع 
األعمال، مشــيرا الى ان فاتورة الوقود 
تســتحوذ علــى نحو ٣٥٪ مــن إجمالي 

التكاليف التشغيلية للشركة.
وزاد ان الشركة رفعت أسعارها متاشيا 
مع ارتفاع أسعار النفط وانها بالتالي ال 
تتحوط ملواجهة ارتفاع اسعار الوقود، 
لكن ذلــك لم يؤثر على حجوزات فصل 
الصيف خالل الفترة بني يوليو إلى أواخر 
سبتمبر والتي قال انها ظلت قوية جدا 
ناهيك عن اقبال املســافرين الكويتيني 
على وجهات غير تقليدية مثل طشقند 

وتبليسي وكامتاندو.
وابــدى الرئيس التنفيــذي لطيران 
اجلزيــرة ارتياحه جتاه اقتــراح إعفاء 
املواطنني الكويتيني من متطلبات تأشيرة 
الشنغن عند السفر إلى االحتاد األوروبي 
لفتــرات قصيرة تصل إلى ٩٠ يوما الن 
ذلك سيعزز حركة السفر إلى هذه الدول، 
والتي ستشــكل جزءا من شبكة طيران 
اجلزيــرة الحقا، مع االخــذ في االعتبار 
اخلطط التي وضعتها الشركة لبدء رحالت 
جديــدة إلى دول شــرق أوروبا بحلول 
نهايــة العام، باالضافة الى ان الشــركة 
ستطلق هذا األســبوع خطوطا جديدة 
إلــى ڤيينــا وبراغ، فضال عــن اضافة ٣ 
مدن جديدة في الســعودية إلى شبكتها 
في غضون الشهر املقبل، باالضافة الى 

تسيير رحالت الى ٦ مدن حاليا.
وستضيف الشركة التي تسير رحالت 
بالفعل إلى مشهد، ثالثة مسارات أخرى 

على األقل في إيران.
وفــي ختــام حديثــه لصحيفــة ذا 
ناشــونال، كشف راماشــاندران النقاب 
عــن اعتزام طيران اجلزيــرة االنضمام 
إلى شــركات طيران خليجية أخرى في 
تســيير رحالت مكوكية بــني العاصمة 
القطريــة والكويت خالل فعاليات كأس 
العالم لكرة القدم هذا العام بعد ان توقع 
هذا األسبوع اتفاقا مبدئيا بهذا الشأن.

املتكامل في الوزارة.
واستهدفت الوزارة من خالل 
تلــك اخلدمات االستشــارية، 
دراسة الوضع احلالي إلجراءات 
العمــل الضريبيــة، وتقييــم 
الهيــكل التنظيمــي احلالــي، 
وإعــداد تقرير الفجــوة بناء 
على الوضع احلالي واملستقبلي 
الالزمة،  التوصيــات  وتقدمي 
وكذلك إعداد تصور للنموذج 
املســتقبلي وتطويــر الهيكل 
الهندسي لألنظمة املعلوماتية، 
العمــل  وتصميــم إجــراءات 
املســتقبلية، وتطوير الهيكل 
التنظيمــي، وإعــداد الوصف 
الوظيفي، وإعداد طلب تقدمي 
العروض الختيار نظام ومورد 
مناســب لتطوير نظام إدارة 
الضرائب املتكامل واخلدمات 
اإللكترونيــة املتعلقــة بذلك، 
وتقــدمي خدمات استشــارية 
للقيام بإدارة املشروع طوال 
فترتــه، وتقدمي خدمات إدارة 
التغيير طوال فترة املشروع.

وفي الســياق ذاته، ذكرت 

مصادر مطلعة أن نقاشا فتح 
في وزارة املالية بشأن الركيزة 
الثانية املتعلق باحلد األدنى 
للضرائب عامليا عند ١٥٪، والتي 
ستشــكل فرصا ضائعة على 
املوازنــة العامة للدولة إذا مت 
حتصيل فارق الضريبة خارج 
الكويت. وبينت املصادر في هذا 
الصدد، أن وزارة املالية بدأت 
في االســتئناس بآراء جهات 
متخصصة في هذا الشأن حتى 
تعرف ما اإلجراءات املطلوبة 
منها في املستقبل خصوصا أن 
االتفاقية املتعلقة باحلد األدنى 
للضريبة حظيت بتوقيع نحو 
١٤٠ دولة حول العالم، فيما لم 
توقع عليها الكويت حتى اآلن.

ولفتــت املصــادر إلــى أن 
ذلك امللف حتديدا يحتاج الى 
معاجلة ســريعة، إذ إن كافة 
الشركات الكويتية التي تعمل 
خارج الكويت وينطبق عليها 
احلد األدنى لإليرادات املجمعة 
عنــد نحو ٢٤٠ مليون دينار، 
ســتصبح عرضــة للخضوع 

إلــى تلــك الضريبــة وهو ما 
يعد إيرادات عامة ضائعة على 
الدولة، ما يجب معه الوصول 
إلى آلية حتقق الصالح العام 

منها.
متصــل،  ســياق  وفــي 
التي  تضمنت االختصاصات 
يعمل وزير املالية عبدالوهاب 
الرشيد على استقطاب عناصر 
كويتية لتولي مهامها، وظيفة 
اختصاصي لرسم السياسات 
الضريبية لتواكب املتغيرات 
الدولية، استيفاء لاللتزامات 
الدوليــة اخلاصــة بتطبيــق 
اتفاقيــة MLI، وهي االتفاقية 
الدولية متعددة األطراف لدى 
التعــاون االقتصادي  منظمة 
املعايير  والتنمية، لتطبيــق 
التخطيــط  ملنــع  احلديثــة 
الضريبــي الضار، واالزدواج 
الضريبــي، وتنفيــذ التدابير 
املتعلقة باالتفاقيات الضريبية 
ملنــع تآكل الوعــاء الضريبي 
والتحويل املصطنع لألرباح.

هــذا، ويتوقــع االنتهــاء 

من مشــروع تطويــر اإلدارة 
الضريبيــة فــي ٢٠٢٤، حيث 
يعمل املشــروع على تطوير 
الضريبــة في الكويــت وفقا 
ألحدث املمارسات العاملية من 
خالل اســتجالب نظــام إدارة 
ضرائــب متكامــل اخلدمــات 
اإللكترونيــة املتعلقــة بهــا 
القوانــني احلاليــة  ليغطــي 
ســيتم  والتــي  الضريبيــة 
اســتخدامها مستقبال. وقالت 
«املالية» إن مشــروع تطوير 
اإلدارة الضريبية مرتبط بدليل 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال 
ومبؤشــرات دفــع الضرائب، 
وتتركز مؤشرات قياس األداء 
للمشــروع في نسبة تطبيق 
الهيــكل التنظيمــي ونســبة 
تطبيــق اإلجــراءات اجلديدة 
ونســبة تطبيق النظام اآللي 
واملؤقت اجلديد ونسبة االلتزام 
الضريبــي ومســتوى تنمية 
البشــرية ومستوى  القدرات 
التوعيــة  برامــج  تطبيــق 

والتواصل.

٣ صناديق سيادية خليجية و٩ أفريقية وقعت اتفاقية لترويج االستثمار
رويترز: وقعت الهيئة العامة لالســتثمار 
ضمن ثالثة صناديق سيادية خليجية اتفاقية 
أمس في الرباط مع ٩ صناديق أفريقية للترويج 

لالستثمار في القارة.
ووقع االتفاقية باإلضافة إلى الهيئة العامة 
لالســتثمار كل من جهاز أبوظبي لالستثمار 
وشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو)، وذلك 
على هامش االجتماع األول ملنتدى االستثمار 
األفريقي، الذي يعد منصة جتمع الصناديق 

السيادية في أجنوال وجيبوتي ومصر وإثيوبيا 
والغابون وغانا واملغرب ونيجيريا ورواندا، 
فيما لم يكشــف منظمو املنتدى عن تفاصيل 
حول كيــف ســتدعم الصناديــق اخلليجية 

نظيرتها األفريقية.
وقال الرئيــس التنفيذي لشــركة أبوظبي 
القابضة محمد السويدي، إن املنتدى سيمكننا من 
استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملني في 
أفريقيا لـ «إيه.دي.كيو» والشركات التابعة لها. 

وقال الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية 
األفريقية املشاركة في احلدث، إن املنتدى سيركز 
على حشد رأس املال واألسهم وتعزيز املشروعات 
الصديقة للبيئة واالستثمار في اللوجستيات 

لتحسني الترابط بني دول القارة.
ومــن بني الصناديق الســيادية األفريقية 
التي وقعت االتفاقية صندوق إثمار كابيتال 
في املغرب وهيئة االســتثمار الســيادية في 

نيجيريا والصندوق السيادي في مصر.


