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جانب من املعرض  محمد الشمري خالل ملتقى الصيانة

في مطار سعد العبداهلل والذي احتضن املعرض األول من نوعه في الكويت خفض تكاليف الصيانة بـ 15% بالتزامن مع انخفاض النفط

»دايناميك افييشن« تطلق طائراتها الصغيرة الشبابية »البترول الوطنية«: ننفق 200 مليون دوالر  على صيانة املصافي

عبدالرحمن خالد

اقامت ش����ركة »دايناميك 
افييش����ن« املع����رض األول 
للطائ����رات الصغيرة، والتي 
تعتب����ر الوكيل ف����ي الكويت 
للشركة املصنعة »داميوند« 
النمس����اوية، وذلك يوم أمس 
في مطار سعد العبداهلل، كما 
ان احلدث يعد األول من نوعه 
الكويت، بحضور رسمي  في 
وشعبي الفت للمهتمني بعالم 
الطي����ران، وميكن للعديد من 
ش����رائح املجتمع امتالك تلك 
الطائرات التي طرحتها الشركة 
وقيادتها بسهولة كوسيلة سفر 

شخصية وعائلية متميزة.
شهد املعرض حضورا كثيفا 
من الش����خصيات العسكرية 
واملدني����ة ورج����ال األعم����ال 
والش����باب، كما حضر مدير 
التسويق بالشركة النمساوية 
املصنع����ة للطائ����رات، حيث 
الش����ركات  عقد مقابالت مع 
أبدوا رغبتهم  الذين  واألفراد 
في ش����راء طائ����رات من هذا 
النوع، وبعدما اطلعوا كذلك 
على جت����ارب بع����ض مالك 
هذه الطائرات الذين حضروا 
املعرض ومنهم رجال أعمال 
من قطر والسعودية حرصوا 
على املشاركة بطائراتهم في 
املعرض، واطلعوا أيضا على 
اجلديد الذي تقدمه الش����ركة 

النمساوية.

أحمد مغربي
 

قال مدير الصيانة مبصفاة 
التابعة لشركة  الش���عيبة 
البت���رول الوطني���ة محمد 
الش���مري ان الشركة تعمل 
على خفض تكاليف الصيانة 
بنسبة تتراوح ما بني 10 و%15 
في ظ���ل انخفاض أس���عار 
النفط واملردود على عمليات 
إلى ضرورة  التكرير، الفتا 
أال يؤث���ر ذلك على عمليات 
املتبعة في  األمن والسالمة 
الشركة واملصافي، موضحا 
ان »البترول الوطنية« تنفق 
سنويا نحو 200 مليون دوالر 

لصيانة مصافيها الثالث.
الش���مري على  وأضاف 
هامش اللقاء السنوي الثاني 
للصيانة الذي تنظمه شركة 
الوطنية، ان هناك  البترول 
ضرورة للحد من االيقافات 
غير املجدولة في املصافي، 
مبين���ا ان اي اغ���الق غير 
مجدول في املنشأة النفطية 
يحتاج على االقل ما بني 5 الى 
6 أيام للعودة الى العمل وهذه 

خسارة كبيرة جدا.
ولف���ت الش���مري إل���ى 
ضرورة دخ���ول »البترول 
الوطنية« عبر استراتيجية 
جديدة للصيانة خصوصا 
في ظ���ل تنفيذ املش���اريع 
التي تصل كلفتها  اجلديدة 
الى 30 مليار دوالر، متوقعا 

وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام شركة »دايناميك افييشن« 
املنظمة للمعرض أحمد الباطني 
»ان املعرض اس����تهدف عددا 
م����ن الش����رائح املختلفة في 
املجتم����ع الكويتي مثل رجال 
األعمال والشركات والشباب 
هواة الطيران، إذ ضم طائرات 
تسع كل منها أربعة أشخاص 
ويتواف����ر منها أيضا طائرات 
تسع س����بعة اشخاص، وهي 
طائرات ف����ي متناول اجلميع 
م����ن حيث األس����عار، وتلبي 
احتياج����ات رج����ال األعمال 
الذين يسافرون بشكل متكرر 
إل����ى دول املنطقة أو اوروبا، 
والش����يء نفس����ه بالنس����بة 
للشركات حيث تسهل انتقال 
قياديي هذه الشركات والفنيني 
في وق����ت وجي����ز للمناطق 
البالد وكذلك  النائية داخ����ل 
إلى البالد املجاورة ومختلف 
الدول العربي����ة واالوروبية، 
النماذج مناسبة أيضا  وهذه 
الذي����ن يرغبون  للطياري����ن 
في امتالك طائرة ش����خصية، 
الطيران من الشباب  ولهواة 
وميكن استخدامها في الرحالت 
العائلية، باإلضافة إلمكانية 
اس����تخدامها من قبل وزارتي 
الدفاع والداخلية في عمليات 
امليداني،  االستطالع واملسح 
وأيضا كليات ومعاهد الطيران 
في البالد، فهي طائرات متعددة 
االستخدامات وتلبي مختلف 

االحتياجات، وتناسب السوق 
الكويتي نظرا حلب الش����عب 
الكويتي للس����فر في مختلف 
الباطني  العطالت«. وأضاف 
أن الطائرات التي ستباع من 
خالل املعرض ستحصل على 
أميركي، مع توفير  ترخيص 
كبريات الشركات املتخصصة 
في مجال التأمني على الطائرات. 
وأشار إلى أن شركة »دايناميك 
افييش����ن« بالكويت ستقدم 
حزمة من اخلدمات واالمتيازات 
لعمالئه����ا مث����ل الصيان����ة 
وتدريب الشباب على قيادة 
الطائرات، خصوصا أن  تلك 
اسعار تلك الطائرات ستجعلهم 
قادرين على ش����رائها، فهي ال 
تتجاوز اس����عار الس����يارات 
الفارهة والرياضية املنتشرة 

في البالد.
وأوض����ح أن ه����ذا النوع 
من الطائرات سيوفر وسيلة 
مواصالت س����هلة، خصوصا 
أن احلص����ول على ترخيص 
بقيادتها ليس باألمر الصعب، 
إذ تس����مح القوانني الكويتية 
برخص الطيران اخلاصة وميكن 
استخدام مطارات الدولة مقابل 
رسوم مالية معقولة، ومن ثم 
تعتبر هذه الطائرات مشروعا 
شبابيا بامتياز، وتكلفة وقودها 
رخيصة مقارنة بالطائرات ذات 
احلجم الكبير، كما أن وقودها 
متوافر ف����ي مختلف مطارات 

العالم.

ان تشكل املشاريع اجلديدة 
قفزة نوعية في ادارة الصيانة 
الستخدام احدث التكنولوجيا 
املوج���ودة في العالم ومنها 
نظم الصيانة املميكنة ونظم 
ادارة قطع الغيار وكلها توفر 

الوقت واجلهد واملال.
وعن توظيف الكويتيني، 
قال لدينا سياس���ة توظيف 
بنس���بة 25% للكويتي���ني 
في عق���ود املقاولني ونقوم 
بتدريبهم وتهيئتهم ألعمال 
ف���ي املش���اريع  الصيان���ة 
اجلديدة. وأوضح الشمري 
التي جنتها  الثم���ار  ان من 
البترول الوطنية من التدريب 
للعناصر الكويتية هو قيام 
احد املهندسني باصالح احد 
السخانات التي كانت توقفت 
عن العمل في مصفاة ميناء 
اثناء  عبداهلل ومت اصالحه 
العمل ودون توقف، وايضا 
في الش���عيبة حدث تسرب 
ف���ي احد الصمام���ات قامت 
الكويتية بإصالحه  االيدي 

دون توقف العمل.
إلى أن عمليات  وأش���ار 
الصيانة مهمة جدا لضمان 
اعتماد املصافي وخصوصا في 
ظل ازمة النفط احلالية التي 
تتطل���ب تخفيض النفقات، 
مشيرا إلى أن املؤمتر فرصة 
لتحسني اداء املعدات واحلد 

من التوقفات.
من جهته، قال مايكل ترنر 

املستشار املستقل واخلبير 
في الصيانة والذي ش���غل 
س���ابقا مدير عام في شركة 
اوركس القطرية االجنليزية، 
للق���درات  التطوي���ر  ان 
وامل���وارد  التكنولوجي���ة 
البش���رية اصبح���ت مهمة 
ملنع اإلغالقات غير املجدولة، 
الى اس���باب هذه  مش���يرا 
اإلغالقات ومنها اسباب غير 
مباشرة وانخفاض في األداء 
وأسباب مجهولة وتوقف احد 

القواطع وسقوطه.
وعدد ترنر العوامل التي 
يجب التركيز عليها في اعمال 
الصيانة وهي التواصل حول 
الس���المة وأعمال التفتيش 
واالختبار ووضوح االجراءات 
وان تكون موضوعة بشكل 
سلسل وسهل وممتع وإدارة 
البشرية بكفاءة  االخفاقات 
وإج���راء حتقي���ق مفصل 
العمل  باحلوادث وضغوط 
وطريق���ة توظي���ف ه���ذه 
الضغوط واختيار املقاولني 
التنظيمية  األكفاء والثقافة 
والسالمة السلوكية والتعلم 
من األخطاء والتحديث لدليل 
العمل بشكل يدوي والثقافة 
املؤسس���اتية والتغي���رات 
التنظيمية والسرعة للتجاوب 
مع املتغيرات املستمرة ومنها 
التكنولوجية، مشيرا الى ان 
كل مؤسس���ة ال بد ان تعمل 

على هذه العوامل.

الشركة تنفذ 
مشاريع

بـ 30 مليار دوالر.. 
وقفزة نوعية في 
عمليات الصيانة

املتطورة

الطائرات مناسبة 
لهواة الطيران 

والرحالت 
العائلية وعمليات 

االستطالع واملسح 
امليداني لوزارتي 
الداخلية والدفاع 

املدني

رغم تراجع أسعار النفط واإليرادات

ً »الوطني«: اإلنفاق الرأسمالي يحافظ على منو قوي.. ويرتفع 9٫9٪ سنويا

وذكر التقرير أن اإليرادات 
غي����ر النفطية تراجعت إلى 
نصف قيمتها مقارنة بالسنة 
املالية السابقة لفترة التسعة 
أش����هر األولى، ويعزى ذلك 
بنسبة كبيرة إلى تأجيل دفع 
التعويضات من جلنة األمم 
املتحدة للتعويضات. وقد نتج 
عن ذلك انخفاض اإليرادات 
والرسوم املتنوعة بنحو مليار 
دينار أو 93%. وتزامن ذلك مع 
تراجعات في رسوم اخلدمات 
التي انخفضت بنسبة %13، 
نتيجة تراجع االيرادات من 
خدمات اإلسكان والكهرباء 
واملاء. ومع ذلك، كان هناك 
حتسنات في جوانب أخرى، 
إيرادات ضريبة  ارتفعت  إذ 
الدخ����ل بنس����بة 42% على 
أساس س����نوي على خلفية 
ارتفاع اإليرادات الضريبية 
على الشركات األجنبية غير 
النفطية وارتفاع اإليرادات 
الضريبي����ة عل����ى دخ����ول 

الشركات.

إلى 335 مليون دينار، ويأتي 
ذلك متاشيا مع ارتفاع عدد 
املشاريع املرس����ية في عام 

 .2015
وبلغ إجمال����ي اإليرادات 
احلكومية 11.4 مليار دينار 
لألش����هر التسعة، منخفضا 
بذل����ك بنس����بة 46% عل����ى 
أساس س����نوي. وتراجعت 
النفطية نتيجة  اإلي����رادات 
النخفاض سعر النفط. وبلغ 
متوسط سعر خام التصدير 
الكويتي 48 دوالرا للبرميل 
التسعة أشهر األولى  خالل 
من السنة املالية 2016/2015 
وبل����غ 31 دوالرا فق����ط في 
شهر ديسمبر. ومن املرجح 
أن تستمر أسعار النفط عند 
مس����تواها املنخفض خالل 
األش����هر املتبقية من السنة 
املالي����ة، ونتوق����ع أن تبلغ 
إيرادات النف����ط 12.4 مليار 
املالية،  السنة  دينار بنهاية 
أي بانخفاض بنسبة 45% عن 

السنة املالية السابقة. 

2.8 ملي���ار دينار منذ بداية 
املالية حتى تاريخه  السنة 

بنسبة 9% سنويا. 
إن اإلنفاق  التقرير  وقال 
الرأسمالي حافظ على منوه 
القوي إذ ارتفع بنسبة %9.9 
على أساس س����نوي. وهذا 
يعكس االلتزام بخطة التنمية 
احلكومية مع تسارع وتيرة 
ترس����ية وتنفيذ املش����اريع 
مؤخ����را. وقد بل����غ اإلنفاق 
الرأس����مالي للس����نة املالية 
2016/2015 وحتى اآلن 42% من 
ميزانية السنة ككل، افضل من 
متوسطه للسنوات اخلمس 
املاضية البال����غ 33%، وهو 
ما يعكس حتس����ن التنفيذ. 
وبلغ اإلنفاق على املشاريع 
والصيانة وشراء األراضي 
)الب����اب الرابع( 908 ماليني 
دينار مسجال ارتفاعا بنسبة 
8.6% على أس����اس سنوي. 
ويستمر إنفاق وزارة األشغال 
العامة في االرتفاع بنس����بة 
53% عن السنة املاضية ليصل 

لتأخير بعض الوزارات في 
اإلبالغ عن املصروفات.

أن اإلنفاق  التقرير  وبني 
اجلاري انخفض على الرغم 
من تس���ارع من���و األجور 
التراجع  والرواتب. ويعود 
في اإلنفاق احلالي بنس���بة 
16% على أس���اس س���نوي 
بشكل رئيسي إلى التراجع 
الوقود  ف���ي تكلفة/س���عر 
الكهرباء. وانخفضت  ودعم 
املختلف���ة  املصروف���ات 
التحويلي���ة  واملدفوع���ات 
)الباب اخلامس( بنس���بة 
15% على أس���اس س���نوي 
بسبب انخفاض تكلفة دعم 
الوقود. كما تراجع اإلنفاق 
البضائ���ع واخلدمات  على 
الثاني( بنسبة %51  )الباب 
على أساس سنوي نتيجة 
الوقود  تراجع اإلنفاق على 
املخص���ص للكهرباء واملاء 
بنس���بة 60% على أس���اس 
س���نوي. في الوقت نفسه، 
ارتفعت األجور والرواتب إلى 

قال تقري����ر بنك الكويت 
الوطني إن البيانات املؤقتة 
العامة لألش����هر  للميزانية 
السنة  التس����عة األولى من 
املالية 2016/2015 تشير إلى 
أن اإلنفاق احلكومي حافظ 
على منوه وس����ط استمرار 
النفط.  انخف����اض أس����عار 
التراجع  الرغم م����ن  وعلى 
الذي خيم على اإلنفاق بشكل 
عام، يس����تمر اإلنفاق على 
األجور والرواتب واإلنفاق 
الرأسمالي في االرتفاع. ويلقي 
اإلنفاق الرأس����مالي الضوء 
على تس����ارع معدل تنفيذ 
املش����اريع، وهو ما يستمر 
في دع����م النمو االقتصادي. 
الوقت نفسه، تراجعت  في 
اإليرادات احلكومية بسبب 
هبوط أسعار النفط. ونتيجة 
لذلك، سجلت احلكومة عجزا 
بل����غ 2.5 مليار دينار خالل 
األشهر التس����عة األولى من 
املالية. وفي تقديرنا  السنة 
املالية 2016/2015  أن السنة 
ستقفل على عجز بقيمة 4.3 
مليارات دينار قبل حتويل 
مخصص صندوق احتياطي 
القادمة، أو بنسبة  األجيال 
الن����اجت احمللي  10.8% م����ن 

اإلجمالي.
وأش���ار التقري���ر إل���ى 
اس���تقرار اإلنفاق احلكومي 
اعتبارا من ش���هر ديسمبر 
عند 9.2 مليارات دينار منذ 
بداي���ة الس���نة املالية حتى 
تاريخ���ه، وكان ه���ذا الرقم 
أقل بنس���بة 15% عن نفس 
الفترة العام املاضي ويشمل 
مدفوعات مؤجلة بقيمة 1.14 
مليار دينار مستحقة لوزارة 
الكهرباء واملاء واملؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية. 
ومع ذلك، يعد معدل اإلنفاق 
البالغ 48% من ميزانية السنة 
املالية 2016/2015 أعلى بقليل 
من متوسط شهر ديسمبر 
خلم���س س���نوات املاضية 
وال���ذي بل���غ 44%. وكانت 
قيمة اإلنف���اق الفعلي أعلى 
من ذلك إذ بلغت 13.9 مليار 
دينار وفقا لبيانات جديدة 
تنش���رها وزارة املالية بناء 
على عمليات سحب فعلية 
أجريت من حسابات احلكومة 
الكويت املركزي.  لدى بنك 
ويعزى هذا الفرق احملاسبي 
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2.5 مليار دينار عجز 
الـ 9 أشهر .. 

و4.3 مليارات دينار 
العجز بنهاية السنة 
املالية 2016/2015 

ارتفعت األجور 
والرواتب إلى 2.8 
مليار دينار بـ %9 

سنويًا

معدل اإلنفاق 
الرأسمالي األفضل 

خالل الـ 5 سنوات 
املاضية 

908 ماليني 
دينار اإلنفاق على 

املشاريع والصيانة 
وشراء األراضي بنمو 

سنوي %8.6

53% ارتفاع
 إنفاق »األشغال« 

على املشاريع
بـ 335 مليون دينار 

تطوير طريق اجلهراء احد اكبر مشاريع التنمية احمللية  )محمد هاشم(


