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اقتصـاداالثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

٣٥٠ إلى ٧٥٠ فلسًا رسوم دفع على حجوزات السفر «أونالين»
باهي أحمد

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة 
أن العديد من الشــركات املزودة خلدمات 
حجوزات الطيــران والفنادق عبر املواقع 
والتطبيقــات اإللكترونيــة بــدأت تفرض 
رســوما على معامالت الدفــع اإللكتروني 
للحجوزات «أونالين»، تتراوح قيمتها بني 
٣٥٠ و٧٥٠ فلسا على عملية الدفع الواحدة.

وأكدت املصادر أن ما ال يقل عن ٤ شركات 
شــهيرة مــن بينها شــركات محلية لديها 
منصات وتطبيقــات خاصة باحلجوزات، 
فرضــت رســوما علــى أي عمليــة حجز 
تتــم «أوناليــن» عبــر منصاتهــا أو مــن 
خالل املنصات الوســيطة املتخصصة في 
البحث عن أفضل خيارات أوأسعار التذاكر 
وحجــوزات الفنادق، بحيث يقوم العميل 
بدفع تلك النسبة مع كل عملية حجز يقوم 
بها، مبينة أن تلك النسبة ثابتة ال تتغير 

مهما ارتفعت قيمة احلجوزات.
وأشــارت املصــادر إلــى أن الكثير من 

الشركات لم تفرض تلك الرسوم حتى اآلن، 
إال أنها وفي سياق ما حدث مؤخرا قد تصبح 
مضطرة إلى مجاراة الشركات األخرى في 
فرض تلك الرسوم إذ ستمثل عوائد ضائعة 
على إيراداتها التشغيلية طوال العام، مبينة 
أن الشركة التي تقوم بإجراء نحو ١٠٠ ألف 
حجز على مدار العام سيضيع عليها ما بني 
٣٥ و٧٥ ألف دينار سنويا كإيرادات بدأت 

شركات أخرى حتصيلها.
وفي الســياق ذاتــه، كشــفت مصادر 
متقاطعة في مكاتب الســياحة والســفر، 
عن أن أســعار التذاكر في الفترة احلالية 
تشهد تباينا طفيفا بني عدد من التطبيقات 
العامليــة وبعض الشــركات احمللية التي 
متتلك تطبيقات ومواقع الكترونية خاصة 
بها، إذ تشهد املواقع العاملية انخفاضا في 
األسعار مقارنة بنظرائها احملليني، ويرجع 
هذا التباين إلى عرض التطبيقات العاملية 
لسعر التذكرة بعد وضع خصم عليها وهو 
األمر الذي يتنافى مع سياسة السوق في 
الكويت والذي يفرض عليه قانونا عرض 

التذكرة بســعرها للجمهور كما تسعرها 
شركة الطيران ودون خصومات، على أن 
تنال شــركة الســياحة حوافز تقدر على 

حجم مبيعاتها.
وأشــارت إلى أن زيادات األسعار تأتي 
في مواقع أخرى بســبب بعض اإلضافات 
التي تضعها كل شركة حجز وفقا لسياستها 
اخلاصة، وما تقدمه كل شركة من خدمات 
 «check» اضافية على سعر التذكرة كوضع
افتراضي بخصومات إضافية تقدم بصورة 
تلقائيــة للعميل ما يحمله تكلفة إضافية 
قد تصل إلى نحو ١٠٪ من سعر التذكرة.

وتتضمن قائمة تلك اخلدمات اإلضافية 
التأمني على السفر والذي يصل إلى ٥ دنانير 
وامكانية تغيير موعد الرحلة واملرونة في 
التذكرة واحلصول على رسائل sms مقابل 
مبلغ معني، ناهيك عن تكلفة اخلدمة والتي 
تتحصل عليها املكاتب وتختلف من شركة 
إلى شــركة أخرى فبعضها يضع نســبة 
على ســعر التذكرة وبعضها يضع مبلغا 

معينا ثابتا.

شركات سياحة تعمل في السوق احمللي وأخرى عاملية بدأت فرضها

٤٫٧ مليارات دينار إيرادات الضرائب والرسوم في ١٠ سنوات
علي إبراهيم 

أظهــرت بيانــات رســمية 
أن إجمالــي إيــرادات الكويــت 
من الضرائب والرســوم خالل

الـــ ١٠ ســنوات املاضية بلغت 
٤٫٧٥ مليارات دينار، بينما بدأت 
تلك العوائد في التراجع مع بدء 
ظهور جائحة كورونا، لتعاود 
االرتفاع مجددا خالل العام املالي 
املاضــي. وتفصيليا، كشــفت 
احلســابات اخلتاميــة للدولة 
عن الـ ١٠ ســنوات املاضية أن 
إيرادات الدولة من ٤ تصنيفات 
محاسبية للضرائب والرسوم 
تبــدأ بالضرائــب والرســوم 
علــى صافي الدخــل واألرباح 
والضرائــب والرســوم علــى 
املمتلكات، ومثيالتها على السلع 
واخلدمات، والضرائب والرسوم 
على التجارة واملعامالت الدولية 
بلغــت نحــو ٤٫٧٤٩ مليــارات 

دينار.
املالــي  العــام  وســجل 
٢٠١٩/٢٠١٨ أعلى معدل إيرادات 
من الضرائب والرســوم خالل 
تلك الفترة، حيث بلغت قيمتها 
٥٧٤٫٢٥ مليون دينار، يليه العام 
املالــي ٢٠١٧/٢٠١٦ فــي املرتبة 
الثانية إذ بلغت قيمة الضرائب 

اجلانب إذ تستحوذ سنويا على 
احلصة األكبر، تليها الضرائب 
على صافي الدخــل واألرباح، 
ثــم الضرائب والرســوم على 
املمتلــكات ثالثــا، وفي املرتبة 
الرابعة الضرائب والرسوم على 

السلع واخلدمات.
وفي الســياق ذاتــه، أظهر 
مشــروع ميزانية العام املالي 
احلالــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أن الدولة 
قــدرت حجــم إيراداتهــا مــن 
الضرائــب والرســوم بواقــع 

الســلع واخلدمات، كما أنها 
ملخاطــر  التحســب  بــدأت 
اإليــرادات الضائعــة نتيجة 
تطبيق القوانــني الضريبية 
العديد  عامليا خصوصا وأن 
من الشركات الكويتية ستدفع 
ضرائب تصل إلى ١٥٪، فيما 
ستستفيد الكويت بـ ٣٫٥٪ فقط 
من تلك اإليرادات الضريبية، 
وستحظى دول أخرى بنسبة 
الـ ١١٫٥٪ املتبقية نظرا لتدني 
الضرائب فــي الكويت لدون 
احلد األدنى العاملي، إذ وقعت 
١٤٠ دولة على اإلطار الشامل 
التعاون االقتصادي  ملنظمة 
والتنمية، مبا في ذلك معظم 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والذي ســيربط احلد األدنى 

العاملي للضريبة عند ١٥٪.
إيرادات الغرامات 

كشــفت أرقام امليزانية أن 
إيــرادات الكويت املقــدرة من 
الغرامات واجلزاءات واملصادرات 
ارتفعت بنحو ٣٫٦٪ مبا قيمته 
٦ ماليني دينــار لتبلغ ١٧٠٫٥٨

مليون دينار خالل العام املالي 
احلالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، قياسا إلى 
١٦٤٫٥٦ مليون دينار في تقديرات 

السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

٥٦٤٫٦٨ مليون دينار، من بينها 
١٥٨ مليــون دينار إيرادات من 
الضرائب على الدخل واألرباح 
الرأســمالية، و١٨ واملكاســب 

مليون دينار إيرادات الضرائب 
على امللكيــة، و٣٨٨٫٦٨ مليون 
دينار إيــرادات الضرائب على 

التجارة واملعامالت الدولية.
يذكر أن الكويت ال توجد 
بهــا ضرائــب علــى مجموع 
الرواتــب واألجــور والقوى 
العاملــة، أو ضرائــب علــى 

٥٦٤٫٦٨ مليون دينار متوقع حتصيلها خالل العام احلالي

والرســوم احملصلــة ما يناهز 
٥٥٨٫٨ مليون دينار، وحل العام 
املالــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ثالثا بنحو 
٥٣٠ مليون دينار، بينما شهد 
العام ٢٠١٣/٢٠١٢ أدنى معدالت 
إيــرادات الضرائب والرســوم 

بواقع ٣٥٠٫٦٩ مليون دينار.
وتشير األرقام التفصيلية 
إلى أن اإليرادات من الضرائب 
التجــارة  علــى  والرســوم 
واملعامــالت الدولية تأتي على 
رأس مصــادر اإليــراد لهــذا 

الكويت متتلك أكبر مشاريع طاقة عاملة بالغاز 
في الشرق األوسط بقيمة ١٨ مليار دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن تراجع نشاط مشروعات 
الطاقة النظيفة خالل فترة انتشار وباء كورونا 
يهدد اجلهــود املبذولة لتقليــص االنبعاثات 
انسجاما مع أهداف عام ٢٠٣٠، السيما ان العديد 
من الدول في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا أعلنت أهدافا ووعودا جريئة في وقت 
ســابق حتدد مبوجبها نسبة مساهمة الطاقة 
املتجــددة أو النظيفة في مجمل مزيج الطاقة 
لديها والتي سيتم توليدها بحلول عام ٢٠٣٠.

ومــع ذلك فــإن اإلنفاق امللتــزم مبثل هذه 
املشاريع على مدى السنوات الـ ٥ املاضية لم 
يتجاوز ما نسبته ١٫٢٪ فقط من حصة الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي في جميع أنحاء املنطقة.
وعلى صعيد متصــل، قالت مجلة ميد إن 
الكويت أصبحت في مرحلة التأهيل املســبق 
حلزمتي شمال الزور ٢ و٣ ومشروع خيران ١

املستقل لتوليد الطاقة وحتلية املياه، وستبلغ 
طاقة هذه املرافق مجتمعة ٤٥٠٠ ميغاواط من 
الكهرباء و١٥٣ مليون غالون إمبراطوري يوميا 

من املياه احملالة.
ومن بني دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
متتلك الكويت أكبر مشاريع الطاقة التي تعمل 
بالغاز ومبيزانية تقدر بحوالي ١٨ مليار دوالر، 
أي ما يعادل ثلث اإلجمالي اإلقليمي، وتشمل 
املشاريع األخرى املخطط لها في الدولة مجمع 
النويصيب بطاقة ٣٦٠٠ ميغاواط ومنشــآت 

مماثلة في الشعيبة والدوحة.
وباملقابل، فقد اســتبعدت دول مثل عمان 

ودبي مشاريع محطات جديدة لتوليد الكهرباء 
العاملــة بالغاز في املســتقبل. ومع ذلك، فإن 
مستوى املشروعات اجلاري تنفيذها لهذا النوع 
من أصول توليد الطاقة اليزال قويا عند حوالي 

٥٨ مليار دوالر.
ومضت املجلة إلى القول ان ان وباء كورونا 
كان له تأثير خطير على تطوير الطاقة املتجددة 
والنظيفة من خالل اإلضرار بامليزانيات الوطنية 
وكبح جماح تنفيذ املشــاريع، ففي عام ٢٠٢٠

انخفضت قيمة ترسيات مشاريع الطاقة املتجددة 
والنظيفة إلى ٢٫٥ مليار دوالر فقط مقارنة مع 

أكثر من ٦ مليارات دوالر في العام السابق.
إال ان الوضــع قد حتســن فــي عامي ٢٠٢١
و٢٠٢٢، حيث جتاوز إجمالي الترســيات ٩٫٥

مليارات دوالر سنويا، ولكن تبقى هناك حاجة 
لتعزيز اإلنفاق بصورة كبيرة إذا أرادت املنطقة 
حتقيق أهداف التحول اإلقليمي في مجال الطاقة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضافت املجلة في أحدث مؤشراتها اإلقليمية 
املتعلقة بتحول الطاقــة انه يتبني ان املغرب 
واألردن هما الدولتان اللتان التزمت كل منهما 
بنســبة ٥٠٪ من الطاقة اخلضراء بحلول عام 
٢٠٣٠، وبالتالي فهما تواصالن قيادة املنطقة 
من حيث إمكانات حتول الطاقة لديهما، ميتلك 
كال البلدين بالفعل طاقة متجددة ونظيفة تبلغ 
أكثر من ٣٣٪ من إجمالي الطلب على الطاقة.

وسجل كالهما أيضا إنفاقا فوق املتوسط 
علــى توليد الطاقة اخلضــراء اجلديدة خالل 
السنوات الـ ٥ املاضية، حيث خصص كل بلد 

أكثر من ٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.

٣١٫٦ مليار دينار أنفقتها الكويت على مشاريع «النفط»
أحمد مغربي

كشــفت بيانــات ماليــة، 
حصلت عليهــا «األنباء»، عن 
أن  مؤسسة البترول الكويتية 
قامت بوضع خططها اخلمسية 
ملشــروعاتها الرأسمالية التي 
تســاهم في تنفيــذ توجهاتها 
االستراتيجية املعتمدة، والتي 
رصدت لها ٤١٫٨ مليار دينار.

أن  البيانــات  وأظهــرت 
إجمالــي  ما مت صرفه من قبل 
«البترول» وشركاتها التابعة 
على اخلطة اخلمسية املعتمدة 
حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢ بلغ ٣١٫٦

مليار دينار وبنســبة ٧٥٫٧٪ 
من إجمالي املبالغ املرصودة.

وقالت البيانات إن «مؤسسة 
البتــرول» تأخــرت في تنفيذ 
مشاريعها، ما أدى الى انخفاض 
الصرف ويعزى ذلك الى العديد 
من االســباب يتلخص أبرزها 
في تأجيــل أو الغاء أو إيقاف 
أجــزاء من نطــاق عمل تنفيذ 
بعض املشــاريع الرأســمالية 
بهــدف تقنــني املصروفــات 
الرأسمالية، وذلك بعد تفشي 
جائحة ڤيروس كوفيد - ١٩.

ورصدت «البترول» عددا 
مــن العوامــل التي ســاهمت 
في تأخيــر تنفيذ املشــاريع 
فــي صعوبة احلصــول على 
التصاريــح الالزمــة لدخول 
العمالــة املطلوبــة لتنفيــذ 
املشاريع الرأسمالية، وإغالق 
بعض أبــراج احلفر بســبب 
نقــص فــي القــوى العاملة، 
أداء بعض املقاولني  وضعف 

التابعة فــي االلتزام بتغطية 
االحتياجات التمويلية وسداد 

دفعات القروض.
ووفقا للبيانات، فإن شركة 
الكويت تســتحوذ على  نفط 
النصيــب األكبــر مــن املبالغ 
املالية املرصودة لإلنفاق على 
املشــاريع بواقــع ٤٥٪، حيث 
بلغت الكلفة النهائية ملشاريع 
اإلنتــاج واالستكشــاف نحو 
٢١٫٧٤ مليــار دينار، فيما بلغ 

صرف بلغت ٩٤٫٦٪.
وتركزت مشاريع البترول 
الوطنية في مشــروع الوقود 
البيئي لتطوير مصفاتي ميناء 
األحمدي وميناء عبداهللا ورفع 
الطاقة التكريرية لهما، فضال 
عــن مشــاريع إســالة الغــاز 
الوقود  والكبريت ومحطــات 

واملستودعات.
الكويتيــة  الشــركة  أمــا 
للصناعات البترولية املتكاملة 

لم تنفق منها الشركة سوى ٨١٫١
مليون دينار فقط، وذلك بنسبة 
صرف بلغــت ١٤٫٦٪ ليجعلها 
بذلــك أدنــى شــركات القطاع 
النفطي إنفاقا على املشــاريع 

ضمن خطتها اخلمسية.
أما شــركة ناقــالت النفط 
الكويتية فرصدت مبالغ قدرت 
بنحو ١٤٠ مليون دينار أنفقت 
منها ٧٤٫٦ مليــون دينار، أي 

بنسبة صرف بلغت ٥٣٫٣٪.

الصرف الفعلــي حتى مارس 
٢٠٢٢ نحــو ١٤٫٣ مليار دينار 
وبنسبة صرف بلغت ٦٥٫٧٪.
التكريــر وتطوير  وجلهة 
املصافي الكويتية، فإن شركة 
البترول الوطنية الكويتية التي 
تتولى هذا اجلانب رصدت لها 
كلفة نهائية للمشاريع بلغت 
٦٫٢ مليــارات دينار، فيما بلغ 
املنصرف الفعلــي نحو ٥٫٨٩

مليــارات دينــار، أي بنســبة 

(كيبك) فرصدت «البترول» لها 
ميزانية لتنفيذ املشاريع تبلغ ٦

مليارات دينار، وبلغ املنصرف 
الفعلي حتى مارس ٢٠٢٢ نحو 
٥٫٦ مليارات دينار، أي بنسبة 

صرف بلغت ٩٣٫٤٪.
وأظهــرت البيانــات تدني 
الصرف بشكل واضح في شركة 
صناعة الكيماويات البترولية، 
حيث رصدت «البترول» نحو 
٥٢٢٫٤ مليون دينار للمشاريع 

وأشــارت البيانات الى أن 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
أنفقت ما مقداره ٩٦٢٫٦ مليون 
دينار من أصل ١٫٤ مليار دينار 

خالل اخلطة اخلمسية.
وقامــت شــركة كوفبيــك 
بإنفاق نحو ٣٫٥ مليارات دينار 
من أصل ٣٫٨٧ مليارات دينار مت 
رصدها، وكذلك شركة البترول 
العاملية أنفقت نحو مليار دينار 

من أصل ١٫٧٥ مليار دينار.

ل ٧٥٫٧٪ من اعتمادات خطتها اخلمسية البالغة قيمتها ٤١٫٨ مليار دينار املرصودة من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تشكِّ

باإلضافــة الى طــول الدورة 
املســتندية وطلبــات اللجان 
املعنية للحصول على املوافقات 
املطلوبة، حيث ان كل ما سبق 
قد أدى الى تأخر االستفادة من 
مشــروعات اخلطة اخلمسية 
وحتقيــق العوائــد املرجــوة 
منهــا والتي كانت ستســاعد 
في حتسني سيولة املؤسسة 
النقديــة في ظل  وتدفقاتهــا 
استمرار املؤسسة وشركاتها 

إجمالي املبالغ املالية املرصودة في القطاع النفطي (ألف دينار)

املنصرف حتى مارس التكلفة النهائية املقدرةاجلهة
نسبة الصرف ٪٢٠٢٢

٢١٫٧٤٦٫٠٠٠١٤٫٣٠١٫٦٠٠٦٥٫٧شركة نفط الكويت
شركة البترول الوطنية 

٦٫٢٢٦٫١٠٠٥٫٨٩٤٫٦٠٠٩٤٫٦الكويتية

الشركة الكويتية للصناعات 
٦٫٠٩٧٫٠٠٥٫٦٩٥٫٩٠٠٩٣٫٤البترولية املتكاملة

شركة صناعة الكمياويات 
٥٥٢٫٤٠٠٨١٫١٠٠١٤٫٦البترولية

١٣٩٫٩٠٠٧٤٫٦٠٠٥٣٫٣شركة ناقالت النفط الكويتية
الشركة الكويتية لنفط 

١٫٤١٦٫٢٥٩٩٦٢٫٦٠٠٦٧٫٩اخلليج

الشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية 

اخلارجية
٣٫٨٧٢٫٩٤٦٣٫٥٦٢٫٧٠٠٩١٫٩

شركة البترول الكويتية 
١٫٧٥١٫١٥٣١٫٠٩٦٫١٠٠٦٢٫٥العاملية

مؤسسة البترول الكويتية 
٧٫٨٩٩٢٫٢٠٠٢٧٫٨(املكتب الرئيسي)

٤١٫٨٠٨٫٦٥٧٣١٫٦٧١٫٥٠٠٧٥٫٧اإلجمالي

٥٫٩ مليارات دينار أنفقتها «البترول الوطنية».. و٥٫٧ مليارات لـ «كيبك»«نفط الكويت» تستحوذ على ٤٥٪ من اإلنفاق بواقع ١٤٫٣ مليار دينار


