
اقتصـاد
االثنني ٢٣ اغسطس ٢٠٢١

13

إدارة أراضي وأمالك الدولة 
العقارية.. بني الرؤية والواقع 

(٢ - ٢)

إن فصل إدارة أمالك الدولة كنشــاط عن وزارة 
املالية من شأنه أن يخلق خلال في تناسق األعمال فيما 
بني جباية األموال من إيرادات استغالل أمالك الدولة 
واألعمال األخرى التي تقوم بها اإلدارة املالية العامة، 
فكيف ســتتمكن الهيئة املزمع إنشاؤها من معاجلة 
اخللل في تسجيل قيمة أمالك الدولة العقارية والتي 
لم تستطع وزارة املالية من معاجلته رغم هيمنتها على 
أنشطة املالية العامة للدولة، والتي متلك من األدوات 
في فرض هيبتها؟ فهذا تقرير ديوان احملاسبة للسنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ قد أشــير فيه إلى ظهور تباين في 
قيمة أمالك الدولة العقارية باحلساب اخلتامي لإلدارة 
العامة للدولة مببلــغ وقدره ٢٫٧ مليار دينار تقريبا، 
األمر الذي يدلل على عدم بذل العناية الكافية ملتابعة 
قيد تلك األمالك في سجالت اجلهات احلكومية املعنية.
وفي سياق حالة سابقة عندما تقدم بعض أعضاء 
مجلس األمة مبقترح قانون بفصل أحد أنشطة وزارة 
املاليــة، اعترضت وزارة املالية على مثل هذا املقترح 
بحجة أن فصل النشاط يخل مببدأ التكامل بني عناصر 
دورة امليزانية، وتكامل السياسات التي تضعها الوزارة 
في هذا الشأن، وأن وزارة املالية مازالت تبذل جهدها 
نحو حتسني أداء املالية العامة في الكويت، ورفع كفاءة 
أداء األجهزة املالية في اجلهات احلكومية، إلى جانب 
رفع كفــاءة قطاعات وزارة املالية املختلفة، والذي ال 
يتحقق إال بتكاملها، حيث تكتمل دورة امليزانية كما 
جاء في نصوص املرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ 
بقواعد إعداد امليزانيــة العامة والرقابة على تنفيذها 

واحلساب اخلتامي.
كما بررت بأن السلطة التنفيذية في سعيها لعالج 
االختالل الهيكلي للماليــة العامة للدولة قد أصدرت 
القرار رقم ٦٦٦ لسنة ٢٠٠١ بشأن ضبط منو الهياكل 
التنظيمية بالــوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة، بعد أن انعكس ذلك سلبا على هيكل 
تصنيف امليزانية فأصبحت املصروفات اجلارية متثل 
٥٣٫٥٪ من جملة املصروفات العامة ومتثل املرتبات من 
املصروفات اجلارية ٤٧٪ تقريبا، وأصبح الباب األول 
ـ املرتبات من املصروفات احملصنة (ميزانية الســنة 

املالية ٢٠١٤/٢٠١٣).
وما يضيف املقترح بفصل النشاط ما هو إال تضخم 

في النفقات اجلارية إضافة إلى ما هو عليه اآلن.
كما أن األخذ مبقترح فصل النشاط من شأنه أن 
يحفز قطاعات أخرى في وزارة املالية للمطالبة بإنشاء 
أجهزة خاصة لها خارج نطاق وزارة املالية، رغبة في 
الكوادر اخلاصة مما يفرغ الدور الريادي لوزارة املالية 

في ضبط وتخصيص املوارد املالية.
لــذا، هل مضي وزارة املالية بإنشــاء هيئة عامة 
لألراضي والعقارات تعنى بإدارة أراضي وامالك الدولة 
العقارية يتوافق مع ما كانت تبديه من رأي بشــأن 
مقترحات أعضاء مجلس األمة بشــأن فصل بعض 

أنشطة وزارة املالية؟
وهل مبادرة وزارة املالية للتقدم مبشروع قانون 
بهذا الشأن يتالءم مع ركائز رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي 
تستهدف الهيكل احلكومي ليكون رشيقا وأن يعالج 

االختالالت في املالية العامة؟
وهل ورد مثل هذا املشروع ضمن أولويات املتطلبات 
التشريعية في برنامج عمل احلكومة (٢٠٢١-٢٠٢٤/٢٠٢٢-

٢٠٢٥)؟
في رأيي أن اإلجابة عن تلك التســاؤالت تعد أمرا 
ضروريا قبل املوافقة على إنشاء كيان خاص إلدارة 

أراضي وأمالك الدولة العقارية.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

baderalhammad.com

«العلوم والتكنولوجيا» منحت رنا الفارس العضوية الفخرية
قام وفد من أعضاء مجلس 
الكويتيــة  إدارة اجلمعيــة 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
واالبتكار، مكونا من رئيس 
د.محمــد  االدارة  مجلــس 
العطــار، ونائــب الرئيــس 
عبداملجيــد الشــطي، وأمني 
الرزوقي،  الســر د.مســاعد 
اإلدارة  مجلــس  وعضــوا 
د.محمــد ســلمان، بزيــارة 
الى وزيرة االشــغال العامة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــرة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 

املعلومات د.رنا الفارس.
وأوضحــت اجلمعية في 
بيــان صحافــي، أنــه خالل 
الزيــارة قدم العطــار فكرة 
موجزة عن اجلمعية وتاريخ 
نشــأتها وأهميتها في نشر 
ثقافة العلوم والتكنولوجيا 
املجتمــع  فــي  واالبتــكار 
الكويتي ملا لذلك من دور في 
تقدم وتطــور املجتمع، كما 
اســتعرض أهداف اجلمعية 
واملتمثلة في توعية املجتمع 

التعريف باملؤشرات العاملية 
وااللتزام بها في مجال العلوم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار 
اجلهــات  مــع  والتعــاون 
املعنيــة لتحديــث بيانــات 
اخلبــرات العلمية املتوافرة 
في الدولــة وكذلــك تنظيم 

إدارة اجلمعية الكويتية للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، قام 
رئيس مجلس اإلدارة د.محمد 
العطار بإبــالغ د.رنا الفارس 
بقرار مجلــس االدارة منحها 
العضوية الفخرية باجلمعية، 
حيث قبلت الوزيرة العضوية، 
والتي يتم منحها للشخصيات 
الكويتيــة أو من اجلنســيات 
األخرى، وذلــك نظرا لدورها 
العلــوم  البــارز فــي مجــال 
والتكنولوجيا وتنمية املجتمع.

دعم االبتكار

أثنــت  جانبهــا،  مــن 
الفــارس على هــذه اجلهود 
واألهــداف النبيلــة واملهمة 
للجمعية، وأكدت على أهمية 
التكنولوجيــا واالبتكار في 
تطــور وتقــدم األمم، كمــا 
أبدت ســعادتها بهــذا اللقاء 
مع نخبة مــن ذوي اخلبرة 

واالختصــاص فــي مجــال 
والتكنولوجيــا  العلــوم 
واالبتكار، وأكدت على أهمية 
تراكــم اخلبــرات وضرورة 
االســتفادة منهــا في شــتى 
إلــى  املجــاالت، وأشــارت 
حرصها على أن يتم متثيل 
جمعيات النفع العام املهنية 
ومؤسســات املجتمع املدني 
بكثير من االنشــطة التابعة 
لشــئون  الدولــة  لــوزارة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 

املعلومات.
وأبدت الفارس رغبتها في 
التعاون مع اجلمعية الكويتية 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
إلــى  مشــيرة  واالبتــكار، 
الــوزارة  إمكانيــات  أن كل 
ستكون مسخرة لهذا التعاون 
واملشاركة بفعاليات اجلمعية 
ذات الصلة، وطلبت أن تكون 
لها مشــاركة شــخصية في 
الفعالية القادمة، وذلك لترك 
بصمــة واضحة على دعمها 

للجمعية.

واحملاضــرات  املؤمتــرات 
واللقاءات العلمية والتنويرية 
واملشاركة على كل املستويات 
احمللية واإلقليمية والعاملية 
في متثيل الكويت في احملافل 

الدولية.
وفي اخلتام، وباسم مجلس 

خالل زيارة وفد من اجلمعية لوزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

د.رنا الفارس في لقطة جماعية مع د.محمد العطار وعبداملجيد الشطي ود.مساعد الرزوقي ود.محمد سلمان

بأهمية العلوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار لتنويــع مصادر 
القومــي وحتقيــق  الدخــل 
الوطنــي  تقــدم االقتصــاد 

واحلضاري.
أن  العطــار  وأضــاف 
أيضــا  اجلمعيــة  أهــداف 

د.محمد العطار: العضوية متنح للشخصيات البارزة مبجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية املجتمع

اجلزاف: الرؤساء التنفيذيون باخلليج متفائلون بانتعاش أسواق األسهم
أصدر مركز ذا كونفرنس 
بــورد اخلليــج للبحــوث 
والتجاريــة  االقتصاديــة 
مقياســه النصــف ســنوي 
للنصــف األول مــن ٢٠٢١ 
لثقــة الرؤســاء التنفيذيني 
فــي دول مجلــس التعاون، 
والذي مت بعد استطالع آرائهم 
وتوقعاتهــم في شــهر مايو 
املنصرم للظروف االقتصادية 
احلالية واملقبلة في ظل جهود 
التعافي من جائحة ڤيروس 

كورونا.
وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيــذي للمركــز  املديــر 
د.مهدي اجلزاف، إن مؤشــر 
التنفيــذي  الرئيــس  ثقــة 
فــي دول مجلــس التعــاون 

شعور متفائل، بينما مقياس 
ثقة اقل من ٥٠ نقطة يدل على 
شــعور متشائم)، مقارنة بـ 
٥١ نقطة في النصف الثاني 
مــن العام املاضــي، وهو ما 
شــكل ارتفاعــا بـــ ٣٣٪ مما 
يشــير إلــى انتعــاش كبير 
في ظروف األعمــال، عالوة 
على ذلك، فإن ثقة الرؤساء 
التنفيذيني اخلليجيني لألشهر 
الستة املقبلة ارتفعت بنسبة 
٤٠٪ مقارنة مبا كانت عليه 

من قبل.

احلالية، الظروف االقتصادية 
بعد ستة شــهور، وتوقعات 
الرؤساء التنفيذيني للقطاعات 

التي يعملون بها.
وأشــار مقياس الظروف 
االقتصاديــة احلالية إلى أنها 
حتســنت بشــكل ملحــوظ 
خالل الستة شــهور السابقة 
لالستبيان، حيث جنحت دول 
اخلليج في تطعيم نسبة كبيرة 
من ســكانها حتــى باملقارنة 
بالعديد من دول العالم املتقدمة 
اقتصاديا، وهو ما مكن معظم 
الدول اخلليجية من العودة إلى 
منط احلياة «شبه الطبيعي» 
والذي يؤدي أيضا إلى سرعة 
تعافي األســواق، املتوقع أن 
تعــود قريبا إلى مســتويات 

«ما قبل الوبــاء». إضافة إلى 
ذلك، فقد ارتفعت أسعار النفط 
بنحو ٥٠٪ تقريبا خالل األشهر 

الستة املاضية.
ولقــد أظهرت الدراســات 
وجــود ارتبــاط طــردي بني 
أسعار النفط ومستوى نشاط 
األسواق في منطقة اخلليج، 
وهو ما ساهم في تعزيز ثقة 
الرؤساء التنفيذيني في ظروف 
العمل في األسواق في الوقت 
الراهن، واملتوقع أن تســتمر 
هــذه الثقة لألشــهر الســتة 
املقبلــة. كما حتســن مقياس 
التوظيف إلى «متفائل قليال» 
بعد أن كان «متشــائم قليال» 
فــي النصــف األول من العام 

املاضي.

ويعد الدافع الرئيسي لهذا 
التفــاؤل غيــر املســبوق هو 
إعادة فتح األسواق واألنشطة 
التجارية الناجت عن انتشــار 
الناجحة  التطعيــم  حمــالت 
بني ســكان الــدول اخلليجية 
والزيادة األخيرة في أســعار 
النفــط. يســتند مؤشــر ثقة 
الرؤســاء التنفيذيــني الــذي 
طورته منظمة «ذا كونفرنس 
بــورد» العاملية في عام ١٩٧٦ 
الى ثالثة مقاييس أساســية، 
وهــي الظــروف االقتصادية 

«ذا كونفرنس بورد»: في ظل إعادة فتح األسواق واألنشطة التجارية مع انتشار حمالت التطعيم ضد الڤيروس

د. مهدي اجلزاف

اخلليجي للنصف األول من 
العام احلالــي ارتفع إلى ٦٨ 
الذي  الثقة  نقطة (مقيــاس 
يزيد على ٥٠ نقطة يدل على 

«الوطني»: تقليص التدابير التحفيزية يقفز بالدوالر ألعلى مستوياته
قــال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن مســؤولي 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي أشاروا في اجتماعهم 
األخير إلى خطط تقليص وتيرة 
مشترياته الشهرية من األصول 
بقيمة ١٢٠ مليار دوالر قبل نهاية 
العام احلالي، مع التأكيد على 
أن ذلك التناقص التدريجي ال 
يعد مقدمة الرتفاع وشيك في 
ســعر الفائدة، حتى ان بعض 
أجــزاء من محضــر االجتماع 
أشارت إلى أن عددا من األعضاء 
فضلوا االنتظار حتى أوائل عام 
٢٠٢٢ لبدء التناقص التدريجي 

للسياسات التيسيرية.
كما أن انتشار ساللة دلتا 
املتحــورة ومخاوف التضخم 
سيكونان من التحديات الصعبة 
فــي املســتقبل. باإلضافة إلى 
ذلك، أشــار محضر االجتماع 
إلــى أن عــددا مــن األعضــاء 
رأوا أن االقتصــاد وصــل إلى 
مستوى التضخم املستهدف، 
وأن االحتياطي الفيدرالي «على 
وشــك أن يكــون راضيا» عن 
التقدم احملرز في سوق العمل. 
أما بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، 
فيعتقد االحتياطي الفيدرالي أن 
معدالت التوظيف لم تصل بعد 

التوالي بانخفاضها مبقدار ٢٩ 
ألف طلب لتصل إلى ٣٤٨ ألف 
طلب في األسبوع املنتهي في 
١٤ أغسطس. وعلى الرغم من 
أن املطالبــات اآلن أقــل بكثير 
من الرقم القياسي البالغ ٦٫١٤٩ 
ماليــني الذي مت تســجليه في 
أبريل ٢٠٢٠ إال أنها التزال أعلى 
من نطاق ٢٠٠-٢٥٠ ألف طلب 
والذي يعتبر مســتوى جيدا 
لظروف سوق العمل. وتشير 
البيانات إلى تعافي سوق العمل 
بصفة عامة بالتزامن مع تراجع 
معــدل البطالة إلــى ٥٫٤٪ من 
مستوى ٦٫٣٪ بداية عام ٢٠٢١.

إال انه وعلى الرغم من ذلك 
مازالت هناك فجوة كبيرة في 

تراجعت مبيعات التجزئة 
البريطانية بشكل غير متوقع 
بانخفاض بنســبة ٢٫٥٪ على 
أســاس شــهري فــي يوليو، 
مسجلة أعلى معدل انخفاض 
منذ إغالق يناير وأسوأ بكثير 
مــن االرتفاع املتوقع بنســبة 
٠٫٤٪. ويشير احملللون إلى أن 
حجم االنخفاض يعكس على 
األرجح تأثير انتشــار ساللة 
دلتا املتحــورة في ظل ارتفاع 
حاالت اإلصابة وسوء األحوال 
اجلوية مما أجبــر العديد من 
العمال على اخلضوع للحجر 
الصحي. إال أن اجمالي املبيعات 
ارتفع اآلن بنسبة ٥٫٨٪ مقارنة 
بشهر فبراير ٢٠٢٠. ومستقبليا 
حذر جتار التجزئة من أن تزامن 
العوامل التي تتضمن تداعيات 
اجلائحــة وانفصــال اململكــة 
املتحدة عن االحتاد األوروبي 
قد أثــر على توافــر املوظفني 

والسلع.
وإلى جانب ضعف بيانات 
التضخم، تساعد تلك البيانات 
في تخفيــف الضغــوط التي 
يتعــرض لهــا بنــك إجنلترا 
ملناقشــة أي خفــض محتمل 
لبرامــج التحفيــز النقــدي. 
وقــد حذر البنــك املركزي من 

تضاعف املستوى املستهدف 
ألسعار املستهلكني البالغ ٢٪ 
بنهايــة العام احلالــي، إال أن 
تباطؤ وتيرة مبيعات التجزئة 
ساهم في احلد من تلك املخاوف. 
وجنح االقتصــاد البريطاني 
حتى اآلن في استعادة معظم 
خســائره البالغة ١٠٪ في عام 
٢٠٢٠ حيــث عانــت البالد من 
ارتفاع عــدد ضحايا اجلائحة 

وتدابير اإلغالق املمتدة.
انخفضــت أســعار النفط 
بنحو ١٢٪ منذ يوليو بســبب 
تزايد املخاوف املتعلقة بساللة 
دلتا املتحورة وارتفاع الدوالر 
األميركي. ومع وصول املزيد من 
اإلمدادات إلى السوق وارتفاع 
حاالت اإلصابة بالڤيروس شهد 
الطلب ضعفا في كل أنحاء آسيا، 
خاصة في الصني. كما تزايدت 
اإلمدادات في الســوق بعد أن 
اتفقت األوبك وحلفاؤها على 
صفقــة إنتاج جديــدة تقضي 
بزيادة اإلنتاج مبقدار ٤٠٠ ألف 
برميل يوميا. وأعلنت املنظمة 
أن تلك الزيادة ستستمر حتى 
يتم تعويض كل اإلنتاج املفقود 
بســبب اجلائحة. إال انه على 
الرغم من ذلك ارتفعت األسعار 
بنسبة ٣٠٪ تقريبا هذا العام.

سوق العمل. حيث كان هناك 
حوالــي ٨٫٧ ماليــني عامل في 
يوليــو املاضــي يبحثون عن 
وظيفة من بني نحو ١٠ ماليني 
فرصة عمل. وقد تستمر العديد 
من األسباب في املساهمة بعدم 
الوصول إلى التوظيف الكامل. 
وال يقتصر األمر على املخاوف 
املســتمرة بشأن اجلائحة، بل 
يقوم املوظفون اآلن بالضغط 
لزيادة األجور. وفي ذات الوقت 
فشلت البرامج التحفيزية التي 
تبنتهــا احلكومــة في حتفيز 
الناس على تولــي الوظائف. 
واستجابة لذلك ارتفع متوسط 
الدخل في الســاعة بنسبة ٤٪ 
في يوليو على أساس سنوي.

انتشار ساللة دلتا املتحورة ومخاوف التضخم أبرز التحديات االقتصادية الصعبة في املستقبل

إلى معيــار «التقدم امللموس» 
الذي وضعه البنك املركزي.

انخفاض مبيعات التجزئة 
فــي الوقت الذي ميثل فيه 
املســتهلكون نحــو ٧٠٪ مــن 
جميع األنشــطة في الواليات 
املتحــدة، انخفضــت مبيعات 
التجزئة بنسبة ١٫١٪ في يوليو 
بعد تسجيل منو بنسبة ٠٫٧٪ 
في يونيو. وتصدرت مبيعات 
السيارات وقطع الغيار قائمة 
السلع التي تراجعت مما أدى 
إلى تراجــع مبيعات التجزئة 
األساسية بنسبة ٠٫٤٪ فقط. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
االنخفاض الشــهري، سجلت 
املبيعات، التي وصلت قيمتها 
إلى ٦١٧٫٧ مليار دوالر، مكاسب 
بنســبة ١٥٫٨٪ علــى أســاس 
سنوي. ومن املتوقع أن يتحول 
منــو اإلنفــاق من الســلع إلى 
اخلدمات خالل العامني املقبلني.
باالنتقال إلى سوق العمل 
نلحظ انخفاض أعداد األميركيني 
الذين تقدموا بطلبات جديدة 
للحصول على إعانات البطالة 
لتصــل إلى أدنى املســتويات 
املســجلة في ١٧ شهرا. وبذلك 
تكــون طلبــات البطالــة قــد 
تراجعت لألسبوع الرابع على 

«سيمبل فالينغ»: «الكويتية» متتلك أحدث الطائرات من «إيرباص» و«بوينغ»
محمود عيسى

قال موقع ســيمبل فالينغ 
املتخصص بشؤون الطيران، 
إن اخلطوط اجلوية الكويتية، 
الناقل الوطني للكويت، حتظى 
باهتمام حكومي أقل بكثير من 
نظيراتها اخلليجية املجاورة، 
ولكنها مع ذلك التزال تشــغل 
أســطوال حديثا من الطائرات 

عريضة البدن. 
وأوضــح املوقع ان أصول 
«الكويتيــة» يشــمل طائــرة 
«إيرباص A330-800» النادرة، 
وفي املستقبل سيضم األسطول 
A350- أيضا طائرة «إيرباص
900» فــي وقت الحق من هذا 
العقد، وتعد طائرات «بوينغ 
300ER-777» العشر التابعة 
للخطــوط اجلويــة الكويتية 
أساس أسطول الشركة طويل 

املدى وعريض البدن. 

بصــورة تاريخيــة عــددا ال 
بأس به ويبلغ 10 من طائرات 
«إيرباص A300s»، و16 طائرة 
«إيربــاص A310s»، ومضــى 
املوقع الى القول أن «الكويتية» 
عملت على حتديث أسطولها 
بأحــدث جيــل مــن طائــرات 
«إيربــاص A320neo»، والتي 
ســيتم اســتخدامها ملسارات 
أقصر لوجهات الشرق األوسط، 

اجلويــة الكويتيــة على هذه 
الطلبات، بعد أن تعاقدت على 
 «A330neo» 8 طائرات من طراز

املطورة األقصر.
وحتى اآلن، تسلمت الشركة 
طائرتني فقط من هذه الطائرات، 
وهناك طائرة ثالثة من طراز 
«A330-800» سيتم استالمها 
في وقت قريب، حيث خضعت 
لرحــالت جتريبيــة نهائيــة 
مؤخرا، وتتميز الطائرة بأنها 
توفر مــدى اطــول يصل إلى 
 8150 أو  كيلومتــرا   15094

ميال بحريا.
ومــن املمكن، أن يتم طلب 
A330-» املزيــد من طائــرات
800» فــي املســتقبل من قبل 
شركات طيران أخرى، حيث يتم 
التخلص التدريجي من احلجم 
 ،«A330-200» املكافئ األقدم
وهــذا هو بالضبــط ما تفعله 

اخلطوط اجلوية الكويتية.

يعد جوهر أسطول شركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
عالي الســعة وطويــل املدى، 
هو طائرات بوينغ العشر من 
طــراز «300ER-777»، وقبل 
األزمة كانت «الكويتية» تقوم 
بتشغيل الطائرات إلى وجهات 
بعيدة مثل مطار جون كينيدي 

بنيويورك.
وفي حني أن الطائرة قادرة 
على القيام مبهام طويلة املدى 
وعابــرة للقــارات، فقد قامت 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
أيضــا بتشــغيلها في خدمات 
أقصر، حيث قد تلبي ســعتها 
الكبيرة الطلب، وشمل ذلك مدنا 
مثل إسطنبول وبيروت، حيث 
قد تختار شركات النقل األخرى 
استخدام طائرات «بوينغ 737» 
التركية،  كاخلطوط اجلويــة 
و«إيربــاص A320» مــن قبل 

طيران الشرق األوسط.

ودبي وقطر. 
يعد أحــد اجلوانب األكثر 
إثــارة لالهتمام في أســطول 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
احلالــي، هــو وجــود طائرة 
«إيرباص A330-800»، وهي 
مــن الطائرات النادرة جدا في 
الوقت احلالي، حيث مت طلب 15 
طائرة فقط من هذا الطراز حتى 
اآلن، فيما «تهيمن» اخلطوط 

الناقل الوطني للكويت يحظى باهتمام حكومي أقل من نظرائه اخلليجيني

كما يشمل أسطول الشركة 
الكبير: 7 طائــرات «إيرباص 
طائــرات  و6   ،«A320-200
و5   ،«A320neo «إيربــاص 
A330-» إيربــاص طائــرات 
200»، وطائرتــان «إيربــاص 
A330-800»، و10 طائــرات 

.«777-300ER بوينغ»
وأشــار املوقع إلى أن هذه 
القائمة تدل على أن اخلطوط 
اجلوية الكويتيــة تعتمد الى 
حــد كبيــر جــدا على شــركة 
«إيرباص» في تكوين اسطولها 
مــن الطائــرات، ولطاملا كانت 
تعتمــد مزيجا من الشــركتني 
املصنعتــني، ولكــن من حيث 
األعداد املجردة للطائرات فإن 
طائرات إيرباص ظلت االكثر 

وفرة في األسطول.
وكانــت الشــركة تشــغل 
طائرات بوينغ من طراز «767» 
و«747»، لكنهــا اســتخدمت 


