27

اقتصـاد

االحد  ١٠مارس ٢٠١٩

برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وبدعوة من احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية

«نوف إكسبو» تستعد لتنظيم امللتقى الثاني

للخدمات االستشارية خلطة التنمية  30أبريل املقبل

أكــد رئيــس احتــاد
املكاتب الهندسية والدور
االستشــارية الكويتيــة
م.بدر السلمان ،في تصريح
صحافي ،ترحيبه بانعقاد
امللتقــى الثانــي للخدمات
االستشــارية للخطــة
التنمويــة للكويت ،وذلك
حتت شعار «دور القطاع
اخلاص في التنفيذ والربط
اآللــي بــن اجلهــات ذات
العالقة لتحقيق اإلنتاجية
ومكافحة الهدر والفساد».
وأعــرب الســلمان عن
ســعادته برعاية الشــيخ
ناصــر صبــاح األحمــد
النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء ووزير
الدفــاع ورئيــس املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية
للملتقى ،الذي تنظمه شركة
«نوف إكسبو» ،في الفترة
من  30أبريل حتى  2مايو
 ،2019في القاعة املاســية
بفندق شيراتون الكويت.
وقــال« :رعايــة النائب
األول لرئيــس مجلــس
الــوزراء ووزيــر الدفــاع
الشــيخ ناصــر صبــاح
األحمــد للملتقــى تضفي
عليــه البعد الوطني الذي
يســتحق ،خاصــة أننــا
اســتلهمنا منه العديد من
التوجهات والقضايا التي
ســيعاجلها امللتقى والتي
تصــب فــي منــو وتطور
الكويت وازدهارها».
تعاون مشترك

وحول اجلهات املنظمة
للملتقى ،يقول الســلمان:
«ينعقد امللتقى نتاج جهد
وتعاون مشترك بني احتاد
املكاتب الهندسية والدور
االستشــارية الكويتيــة،
وكل مــن األمانــة العامــة
للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية ،واجلهاز املركزي
للمناقصــات ،واجلهــاز
املركــزي لتكنولوجيـــا
املعلومات العامة ،وبلدية
الكويــت ،باإلضافــة إلــى
مشاركة اجلهات احلكومية
التنفيذيــــــة واجلهـــات
الرقابية».
أهداف امللتقى

وفيما يخــص القضايا
التــي ستطـــــرح خــال
امللتقى ،يؤكــد أن امللتقى

م .بدر السلمان

الشيخ ناصر صباح األحمد

السلمان :رعاية الشيخ ناصر صباح األحمد للملتقى تضفي عليه ُبعد ًا وطني ًا يستحقه
امللتقى يهدف إلى املساهمة في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع خطة التنمية 2035
يهدف إلى املساهمة في رفع
كفاءة تنفيذ مشاريع خطة
التنمية  2035خالل مراحلها
املختلفــة ،وكذلــك التأكد
من صحة وســامة ودقة
تنفيذ املشاريع والتزامها
الفنيــة
باملواصفــات
املوضوعة لها ،ومن بينها
اختصار الدورة املستندية
واحلد من األوامر التغييرية
وصوال إلى أقصى درجات
الشــفافية وتقليص الهدر
والقضــاء علــى الفســاد
ومواكبة متطلبات العصر
في سرعة اإلجناز.
ويضيف السلمان« :من
أجل حتقيق ذلك ،ستتناول
محــاور امللتقــى بشــكل
رئيسي ســبل ومتطلبات
توحيــد جهــود اجلهــات
املعنية بتقــدمي اخلدمات
االستشارية ،خاصة فيما
يتعلــق بخطــة التنميــة،
وكخطــوة أولــى ســيتم
التركيز على تطوير البنية
اإلداريــة والتكنولوجيــة
مليكنــة إصدار التراخيص

فــي اجلهــات التنفيذيــة
والرقابيــة املعنية بتقدمي
اخلدمــات االستشــارية،
لكي يتم العمل على ربطها
آليــا وإدخــال تكنولوجيا
املعلومات كعامل مســاعد
رئيســي لتحقيق التكامل
املطلوب من خــال نافذة
واحــدة إلصــدار جميــع
املوافقــات والتراخيــص
املطلوبة من جميع أجهزة
الدولة ومؤسساتها».

املؤهلة ،وسيطرح امللتقى
كذلك أفضل السبل لتولي
القطــاع اخلــاص تنفيــذ
مشــاريع التنميــة بــكل
مراحلها ،وحتديد دور رقابي
فعال للجهات احلكومية في
تلك املشاريع ،واملتطلبات
الفنية والتشريعية لتطبيق
هذه السياسة مبا يتوافق
مع استراتيجية الدولة في
تعزيز دور القطاع اخلاص
في منو االقتصاد الوطني.

بوابة إلكترونية موحدة

مشاركات متميزة

كمــا يناقــش امللتقــى
متطلبــات إنشــاء بوابــة
إلكترونيــة موحدة كمنفذ
رئيسي للحصول على جميع
املوافقات والتراخيص من
اجلهات احلكومية والرقابية
لتنفيذ اخلدمات االستشارية
للمشــاريع احلكوميــة
والقطـــــــاع اخلــــاص،
وباألخـص كمرحلـــة أولى
إصدار املوافقات وتراخيص
البناء ملشــاريع خطة عن
طريق الدور االستشــارية

وفي سياق متصل ،رحب
السلمان مبشاركة العديد
مــن اجلهــــات احلكومية
املعنية فــي امللتقى ،مثل:
جهاز تطوير مدينة احلرير
«الصبية» وجزيرة بوبيان،
وهيئة تشجيع االستثمار
املباشــر ،والبنك الدولي،
واإلدارة العامــة لإلطفاء،
ووزارة الكهربــاء واملــاء،
والهيئــة العامــة للبيئة،
ووزارة األشــغال العامة،
والهيئــة العامــة للطرق،

ووزارة الصحة ،وجامعة
الكويت ،ووزارة التربية،
ومؤسسة البترول الكويتية
والبنك الدولي.
كما رحـــب مبشاركـــة
اجلهــات الرقابيــة ديوان
احملاسبة ،وإدارة الفتوى
والتشريع ،والهيئة العامة
ملكافحــة الفســاد ،وجهاز
املراقبني املاليــن ،وجهاز
مراقبة األداء احلكومي ،كما
رحب مبشاركة العديد من
املكاتب الهندسية والدور
االستشــارية الكويتيــة،
التــي تتطلع بكل إيجابية
ملــا ســيطرحه امللتقى من
اقتراحات ،تتعلق بتحملها
كقطاع خاص -مسؤوليةتنفيــذ مشــاريع التنمية
ضمن معايير رقابية فعالة
من قبل اجلهات احلكومة
املعنية.
وفــي هذا الصــدد ،قال
السلمــــــان« :إن احتــاد
املكاتب الهندسية والدور
االستشــارية الكويتيــة
بجميع أعضائه يتطلعون

«موديز» :اقتصاد الكويت القوي يدعم تصنيفها االئتماني
الوكالة استكملت مراجعتها الدورية لتصنيف الكويت كمصدر للسندات

محمود عيسى

أعلنت وكالة موديز خلدمات املســتثمرين عن استكمالها
مراجعة جميــع تصنيفاتها الدورية ملصدري الســندات في
مجموعــة من الدول واحلكومات ومن ضمنها الكويت ودول
االحتاد األوروبي .وأشــارت إلى أن هذه املراجعة الدورية ال
تتعلــق مبتطلبات حتديــد تواريخ التقييــم التي قد حتدث
فيها بعض إجراءات التصنيف الســيادية وشــبه السيادية
األخرى ،وال تعتبر إجراء تصنيفيا بأي حال ،وأنها ليســت
مؤشرا على ما إذا كان إجراء التصنيف االئتماني محتمال في
املســتقبل القريب أم ال ،وال ميكن تغيير تصنيفات االئتمان
وحالة التوقعات في مراجعة احملفظة التي لن تتأثر بالتالي
بهذا اإلعالن .وأشارت الوكالة الى أن تصنيف امللف االئتماني
للكويت كمصدر من فئة ( )Aa2وهو يستمد الدعم من خالل
القــوة االقتصادية العالية للبالد ،والتي تعكس مســتويات
الثروة املرتفعة بشكل استثنائي باإلضافة إلى ثرواتها الضخمة
من الهيدروكربونات.
وأضافت الوكالة أن درجة القوة املؤسسية للكويت «املعتدلة
( ،»)+تستمد الزخم من سجلها القوي الذي يتصف بسياسة
ماليــة ونقدية فعالــة وذات مصداقية ومســتويات تضخم
مســتقرة وتصنيف اجلدارة املالية عند مســتوى عالية جدا
( )+والتي يدعمها املستوى املنخفض من الديون احلكومية
املرتفعة وان كان آخذا في االرتفاع ،وأصول صندوق الثروة
السيادية الضخمة ،ناهيك عن قابليتها املعتدلة لتحمل مخاطر
األحداث التي تعكس تعرضها للمخاطر اجليوسياسية اإلقليمية
وارتفاع مستوى االعتماد على مضيق هرمز في تصدير النفط.
وانتهــت موديز الى القول بــأن هذه الوثيقة متثل وجهة
نظرها في تاريخ النشر ولن يتم حتديثها حتى إعالن املراجعة
الدورية التالي ،والذي سيشمل التغييرات املادية في ظروف
االئتمان (إن وجدت) خالل الفترة موضوع البحث.

إلى حتمــل مســؤوليتهم
الوطنيــة ،من خــال هذا
التوجه اجلديد الذي نعتقد
أنه السبيل األمثل لضمان
جناح خطة التنمية 2035
في حتقيق أهدافها».
وفــي ختــام حديثــه،
توجــه الســلمان بالدعوة
للجهـــــات احلكوميــــة
ومؤسســاتها واجلهــات
الرقابية واملكاتب الهندسية
والــدور االستشاريـــــة
الكويتية واالستشــاريني
ومحللي نظــم املعلومات
الهندســية واملتخصصني
فــي إدارة املشاريــــــــع
ومجــال الرقابة والتدقيق
واحلوكمــة ،للمشــاركة
واالستفادة من هذا احلدث
املهــم ،الــذي يتوقع له أن
يخــرج بتوصيــات مهمة
حتــدد مســارات جديــدة
لتنفيذ مشــاريع اخلدمات
االستشاريـــــة وخطــط
التنمية لسنوات مقبلة.
وأشــار السلمان إلـــى
أن امللتقى سيشــهد أيضا
قيام معــرض فني تتمكن
مــن خاللــه املؤسســـات
والشركـــات والهيئــات
املشاركة والراعية عرض
أحدث خططهــا وخدماتها
وتقنياتهــا املتخصصــة،
وأشــاد أخيــرا بالتعاون
الدائم بني احتـــاد املكاتـب
الهندسيـــــــة والــــدور
االستشــارية الكويتيــة
وشركـــة نــوف إكســبو
لتنظيــم «امللتقــى الثاني
للخدمــات االستشاريـــة
للخطة التنموية للكويت»،
وأبدى تقديره للمســتوى
االحترافي الذي يتمتع به
فريق عمل الشركة ،ودعا
الراغبــن فــي املشــاركة
واحلضور إلى االتصال مع
شــركة « »NoufEXPOعلى
الرقم  +96522469921أو
علــى البريــد اإللكتروني:
،info@noufexpo.com.kw
أو زيارة املوقع اإللكتروني
اخلاص بامللتقى على www.
،noufexpo.com.kw/encon2
وميكنهــم كذلــك مخاطبة
احتاد املكاتب الهندســية
والــدور االستشاريــــة
الكويتيــة علــى هاتــف:
 +965 22420482داخلــي
 302أو زيـــارة املوقـــــع
.www.oiace.org

سنركز على ميكنة إصدار
التراخيص في اجلهات
التنفيذية والرقابية
وإصدارها عن طريق الدور
االستشارية املؤهلة
احملاور ستتناول
توحيد جهود اجلهات
املعنية بتقدمي اخلدمات
االستشارية
امللتقى سيناقش إنشاء
بوابة إلكترونية موحدة
إلصدار املوافقات وتراخيص
البناء ملشاريع اخلطة
التنموية

