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ناصر الصباح يرعى الملتقى الثاني للخدمات االستشارية

السلمان :نسعى لرفع كفاءة تنفيذ مشاريع
خطة التنمية 2035
�أك����د رئ��ي�����س احت����اد املكاتب
الهند�سية وال��دور اال�ست�شارية
الكويتية بدر ال�سلمان ،ترحيبه
بانعقاد امللتقى الثاين للخدمات
اال�ست�شارية للخطة التنموية
ل��ل��ك��وي��ت ،وذل���ك حت��ت �شعار
«دور القطاع اخلا�ص يف التنفيذ
والربط الآيل بني اجلهات ذات
ال��ع�لاق��ة لتحقيق الإنتاجية
ومكافحة الهدر والف�ساد».
و�أع���رب ال�سلمان ع��ن �سعادته
برعاية ال�شيخ نا�رص ال�صباح
النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع رئي�س
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى للتخطيط
والتنمية للملتقى ،الذي تنظمه
�رشكة «نوف �إك�سبو» ،يف الفرتة
من � 30أبريل حتى  2مايو ،2019
يف ال��ق��اع��ة امل��ا���س��ي��ة بفندق
�شرياتون الكويت.
وقال« :رعاية النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح للملتقى
ت�ضفي عليه البعد الوطني الذي
ي�ستحق ،خا�صة �أننا ا�ستلهمنا منه
العديد من التوجهات والق�ضايا
التي �سيعاجلها امللتقى والتي

• الشيخ ناصر الصباح

ت�صب يف من��و وت��ط��ور الكويت
وازدهارها».
وح������ول اجل����ه����ات امل��ن��ظ��م��ة
للملتقى،قال ال�سلمان« :ينعقد
امللتقى نتاج جهد وتعاون م�شرتك
ب�ين احت��اد املكاتب الهند�سية
وال��دور اال�ست�شارية الكويتية،
وكل من الأمانة العامة للمجل�س
الأع��ل��ى للتخطيط والتنمية،
واجلهاز املركزي للمناق�صات،
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا

• بدر السلمان

امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ام��ة ،وبلدية
الكويت ،بالإ�ضافة �إلى م�شاركة
اجل��ه��ات احلكومية التنفيذية
واجلهات الرقابية».
وف��ي��م��ا يخ�ص ال��ق�����ض��اي��ا التي
�ستطرح خالل امللتقى� ،أكد بدر
ال�سلمان �أن امللتقى يهدف �إلى
امل�ساهمة يف رفع كفاءة تنفيذ
م�شاريع خطة التنمية  2035خالل
مراحلها املختلفة ،وكذلك الت�أكد
م��ن �صحة و�سالمة ودق��ة تنفيذ

مشاركات واسعة للجهات الحكومية
رح��ب ب��در ال�سلمان مب�شاركة العديد من
اجلهات احلكومية املعنية يف امللتقى ،مثل:
جهاز تطوير مدينة احلرير «ال�صبية» وجزيرة
بوبيان ،وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش،
والبنك ال��دويل ،والإدارة العامة للإطفاء،
ووزارة الكهرباء وامل��اء ،والهيئة العامة
للبيئة ،ووزارة الأ�شغال العامة ،والهيئة
العامة للطرق ،ووزارة ال�صحة ،وجامعة
الكويت ،ووزارة الرتبية ،وم�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية والبنك الدويل.
كما رحب مب�شاركة اجلهات الرقابية ديوان
املحا�سبة ،و�إدارة الفتوى والت�رشيع،
والهيئة العامة ملكافحة الف�ساد ،وجهاز
املراقبني املاليني ،وجهاز مراقبة الأداء
احلكومي ،كما رح��ب مب�شاركة العديد من
املكاتب الهند�سية وال���دور اال�ست�شارية
الكويتية ،التي تتطلع بكل �إيجابية ملا
�سيطرحه امللتقى م��ن اق�تراح��ات ،تتعلق
بتحملها -كقطاع خا�ص -م�س�ؤولية تنفيذ

م�شاريع التنمية �ضمن معايري رقابية فعالة
من قبل اجلهات احلكومة املعنية.
ويف هذا ال�صدد ،قال ال�سلمان�« :إن احتاد
املكاتب الهند�سية وال���دور اال�ست�شارية
الكويتية بجميع �أع�ضائه يتطلعون �إلى
حتمل م�س�ؤوليتهم الوطنية ،من خالل هذا
التوجه اجلديد الذي نعتقد �أنه ال�سبيل الأمثل
ل�ضمان جناح خطة التنمية  2035يف حتقيق
�أهدافها».
كما ت��وج��ه ب��ال��دع��وة للجهات احلكومية
وم�ؤ�س�ساتها واجلهات الرقابية واملكاتب
الهند�سية وال���دور اال�ست�شارية الكويتية
واال�ست�شاريني وحمللي نظم املعلومات
الهند�سية واملتخ�ص�صني يف �إدارة امل�شاريع
وجم���ال ال��رق��اب��ة وال��ت��دق��ي��ق واحلوكمة،
للم�شاركة واال�ستفادة من هذا احلدث املهم،
الذي يتوقع له �أن يخرج بتو�صيات مهمة حتدد
م�سارات جديدة لتنفيذ م�شاريع اخلدمات
اال�ست�شارية وخطط التنمية ل�سنوات مقبلة.

اقتصاد

امل�شاريع والتزامها باملوا�صفات
الفنية املو�ضوعة لها ،ومن بينها
اخت�صار الدورة امل�ستندية واحلد
من الأوامر التغيريية و�صوال �إلى
�أق�صى درجات ال�شفافية وتقلي�ص
ال��ه��در وال��ق�����ض��اء على الف�ساد
وم��واك��ب��ة متطلبات الع�رص يف
�رسعة الإجناز.
وي�ضيف ال�سلمان« :م��ن �أج��ل
حتقيق ذل��ك� ،ستتناول حماور
امللتقى ب�شكل رئي�سي �سبل
ومتطلبات توحيد جهود اجلهات
امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ق��دمي اخل���دم���ات
اال�ست�شارية ،خا�صة فيما يتعلق
بخطة التنمية،وكخطوة �أولى
�سيتم الرتكيز على تطوير البنية
الإداري��ة والتكنولوجية مليكنة
�إ���ص��دار الرتاخي�ص يف اجلهات
التنفيذية والرقابية املعنية
بتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية،
لكي يتم العمل على ربطها �آليا
و�إدخ��ال تكنولوجيا املعلومات
كعامل م�ساعد رئي�سي لتحقيق
التكامل املطلوب من خالل نافذة
واحدة لإ�صدار جميع املوافقات
والرتاخي�ص املطلوبة من جميع
�أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها».

معرض فني
على هامش
الملتقى

استمرار المحادثات بين الصين وأميركا
للتوصل إلى اتفاق تجاري

ق��ال وان���غ �شو وي��ن ن��ائ��ب وزي��ر
ال��ت��ج��ارة ال�صيني �إن ال�صني
والواليات املتحدة مازالتا تعمالن
ليال ونهارا للتو�صل التفاق جتاري
يحقق م�صالح اجلانبني و�آم��ال
العامل.وي�شارك وانغ ب�شكل كبري يف
املحادثات التجارية مع الواليات
املتحدة.
وق��ال وان��غ خ�لال م�ؤمتر �صحايف
على هام�ش االج��ت��م��اع ال�سنوي
ل��ل�برمل��ان ال�صيني �إن���ه متفائل
ب�ش�أن املفاو�ضات مع وا�شنطن و�إن
اجلانبني يعمالن على التو�صل
التفاق لإنهاء التعريفات اجلمركية
ال��ت��ي ف��ر���ض��ه��ا ك���ل ج��ان��ب على
الآخ��ر خالل احلرب التجارية لأن
التعريفات املتبادلة ال تفيد �أيا من
الطرفني.
ولكنه قال �إن �أي �آلية جتارية يتم
حتقيقها البد و�أن تكون مت�ساوية
وع���ادل���ة .وق���ال كليت ويليمز
امل�ست�شار التجاري للبيت الأبي�ض
�إن م�س�ؤويل �إدارة الرئي�س دونالد
ترامب مل يقدموا �أي خطط جديدة
لإر�سال فريق �إل��ى ال�صني لإجراء
حم��ادث��ات جت��اري��ة مبا�رشة على
الرغم من �أنه مازال هناك عمل كثري
يتعني �إجن���ازه من �أج��ل التو�صل
التفاق.

سجل أدنى مستوى في  3أسابيع مقابل الدوالر

خسائر قوية للجنيه اإلسترليني

مع تزايد عدم اليقين بشأن البريكست

�أ���ش��ار ب��در ال�سلمان �إل��ى �أن
امللتقى �سي�شهد �أي�ضا قيام
معر�ض فني تتمكن من خالله
امل���ؤ���س�����س��ات وال����شرك��ات
والهيئات امل�شاركة والراعية
عر�ض �أحدث خططها وخدماتها
املتخ�ص�صة،
وتقنياتها
و�أ�شاد �أخريا بالتعاون الدائم
بني احتاد املكاتب الهند�سية
والدور اال�ست�شارية الكويتية
و�رشكة نوف �إك�سبو لتنظيم
«امللتقى ال��ث��اين للخدمات
اال�ست�شارية للخطة التنموية
للكويت» ،و�أب����دى تقديره
للم�ستوى االح��ت�رايف ال��ذي
يتمتع به فريق عمل ال�رشكة.

بوابة إلكترونية موحدة إلصدار الموافقات وتراخيص البناء
يناق�ش امللتقى متطلبات �إن�شاء بوابة
�إلكرتونية موحدة كمنفذ رئي�سي للح�صول
على جميع امل��واف��ق��ات وال�تراخ��ي�����ص من
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��رق��اب��ي��ة لتنفيذ
اخلدمات اال�ست�شارية للم�شاريع احلكومية

والقطاع اخلا�ص ،وبالأخ�ص كمرحلة �أولى
�إ�صدار املوافقات وتراخي�ص البناء مل�شاريع
خطة عن طريق الدور اال�ست�شارية امل�ؤهلة،
و�سيطرح امللتقى كذلك �أف�ضل ال�سبل لتويل
القطاع اخلا�ص تنفيذ م�شاريع التنمية بكل

مراحلها ،وحتديد دور رقابي فعال للجهات
احلكومية يف تلك امل�شاريع ،واملتطلبات
الفنية والت�رشيعية لتطبيق هذه ال�سيا�سة مبا
يتوافق مع ا�سرتاتيجية الدولة يف تعزيز دور
القطاع اخلا�ص يف منو االقت�صاد الوطني.

«المركزي األوروبي» :توسيع سياسة

التحفيز استجابة للتباطؤ االقتصادي
ق��ال ع�ضو جمل�س
حم��اف��ظ��ي البنك
املركزي الأوروبي
«�إوال��د نوفوتني»
�����ص����ن����اع
ان
قاموا
ال�سيا�سة
ب��ات��خ��اذ ال��ق��رار
ال�صحيح لتو�سيع
�سيا�سة التحفيز
ا�ستجابة للتباط�ؤ
االق����ت���������ص����ادي
الأخري.
واكد نوفوتني �إن
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
• ماريو دراجي
الأوروب�������ي �أراد
الت�أكيد بو�ضوح
على �أننا ل�سنا يف مرحلة ركود اقت�صادي،
وكان البنك املركزي الأوروبي قرر الإبقاء
ع��ل��ى م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة دون تغيري مع
الإ�شارة العتزامه ت�أجيل الت�شديد النقدي
حتى نهاية العام احل��ايل على الأق��ل يف
ظل التباط�ؤ االقت�صادي ال��ذي ح��ذر منه
رئي�س البنك ماريو دراجي م�ؤكد ًا �أنه يجب
«التحرك بحذر يف الظالم».
و�أ���ض��اف �أن��ه على اجلانب الآخ��ر «نحن
نريد �إعطاء �إ�شارات تو�سيعية ،معتقد ًا

• إوالد نوفوتني

�أنه ما قام به البنك كان مبثابة ا�ستجابة
�صحيحة .وخف�ض البنك املركزي الأوروبي
تقديرات النمو االقت�صادي ملنطقة اليورو
مع الإعالن عن اعتزامه �إطالق برنامج جديد
للقرو�ض الرخي�صة طويلة الآجل يف �سبتمرب
املقبل» .و�أو�ضح ع�ضو املركزي الأوروبي
�أنه من �أجل �إجناح هذا الربنامج« ،يجب
�أن تكون م�ستعد ًا جيداً» ،وذلك رد ًا على
ت�سا�ؤل حول املوعد املحدد يف �سبتمرب.
وتابع�« :أعتقد �أن التوقيت �صحيح».

هبوط أسعار
النحاس مع بيانات
صينية سلبية

انخف�ضت �أ�سعار النحا�س خالل تعامالت
اجلمعة ،بعد بيانات اقت�صادية �أظهرت
ت��راج��ع الطلب ال�صيني على املعدن.
و�أثارت بيانات التجارة ال�صينية خماوف
امل�ستثمرين ب�ش�أن �أداء ثاين �أكرب اقت�صاد
يف العامل ،بعد �أن ك�شفت تراجع حاد
جتاوزت ن�سبته  %20لل�صادرات ال�صينية
يف ال�شهر املا�ضي.و�أعلنت ال�صني ت�سجيل
فائ�ضا يف امليزان التجاري بقيمة 4.12
مليارات دوالر يف فرباير املا�ضي مع هبوط
ال�صادرات بنحو  %20.6وتراجع الواردات
بنحو .%5.2
وك�شفت بيانات هيئة اجلمارك ال�صينية
�أن واردات بكني من النحا�س �سجلت �أدنى
م�ستوى منذ مار�س  2018خ�لال ال�شهر
املا�ضي ،حيث بلغ �إجمايل واردات الدولة
الآ�سيوية من النحا�س غري امل�شكل يف
فرباير م�ستوى � 311ألف طن مقابل م�ستوى
� 479ألف طن يف يناير ال�سابق له.
وهبط �سعر العقود الآجلة للنحا�س ت�سليم
مايو يف بور�صة نيويورك بنحو � %1.1إلى
 2.877دوالر للرطل.كما هبط �سعر العقود
الآجلة يف بور�صة لندن بن�سبة  %1.8لت�صل
�إلى  6390دوالر ًا للطن املرتي.

�شهد اجلنيه اال�سرتليني خ�سائر قوية �أمام العمالت
الرئي�سية لي�سجل �أدنى م�ستوى يف � 3أ�سابيع مقابل
الدوالر مع تزايد ال�شكوك حول امتام الربيك�ست.
وتعر�ضت العملة الربيطانية لل�ضغط بعد ت�رصيحات
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي ب�أن اململكة املتحدة قد
ال تغادر االحتاد الأوروبي �إطالق ًا �إذا رف�ض الربملان
�صفقة الربيك�ست التي تفاو�ضت عليها مع بروك�سل.
و�أ�ضافت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية �أن اململكة
املتحدة ق�ضت عدة �أ�شهر يف النقا�ش حول اخلروج
من االحتاد الأوروبي من �أجل حت�سني كافة اخلدمات

الوطنية ،م�شريةً �إلى �أن اليقني الوحيد الآن هو
حالة عدم اليقني امل�ستمرة ومن املقرر �أن ي�صوت
الربملان الربيطاين على �صفقة الربيك�ست البديلة
يف  12مار�س احلايل ،على �أن تتم عملية اخلروج
يف  29مار�س .وتراجع اجلنيه الإ�سرتليني �أمام
الدوالر بن�سبة � %0.6إلى  1.3008دوالر بعد �أن �سجل
 1.2990دوالر خالل التعامالت وهو �أدنى م�ستوى منذ
 18فرباير املا�ضي .كما هبطت العملة الربيطانية
�أمام اليورو بنحو  %1لت�صل �إلى م�ستوى 0.8639
�إ�سرتليني.

سوق السندات األميركي
يتوقع خفض الفائدة
�أظهر �أحد امل�ؤ�رشات التي تر�صد
مدى قوة االقت�صاد الأمريكي والذي
يراقبه بنك االحتياطي الفيدرايل
عن كثب� ،إ�شارات حتذيرية للمرة
الثانية خ�لال ال��ع��ام احل��ايل.
و�سجل منحنى العائد على املدى
القريب ،وال��ذي يعك�س الفارق
بني العائد على �أذون اخلزانة
لآج��ل ع��ام ون�صف وب�ين الأذون
التي يحني موعد �سدادها بعد
� 3أ�شهر ،اجلمعة ،تراجع ًا دون
م�ستوى �صفر للمرة الأول��ى منذ
يناير املا�ضي.
وتعني القراءة ال�سالبة للفارق
بني العقود الآجلة لعوائد �أذون
اخلزانة على امل��دى القريب �أن
ال�سوق يتوقع تخفيف ال�سيا�سة
النقدية خالل فرتة الـ� 12إلى 18
�شهر ًا املقبلة.
ويف ي��ن��اي��ر امل��ا���ض��ي ،تراجع

• جيروم باول

امل�ؤ�رش للنطاق ال�سالب للمرة
الأول��ى منذ مار�س  ،2008وذلك
قبل الإ�شارات التي �أر�سلها رئي�س
املركزي الأمريكي ج�يروم باول
ب�أن البنك لي�س يف عجلة لزيادة
معدالت الفائدة.

وي���أت��ي الهبوط يف ال��ف��ارق بني
ع��وائ��د ال�����س��ن��دات ع��ل��ى امل��دى
القريب بعد بيانات خميبة للآمال
ب�ش�أن امليزان التجاري يف ال�صني
�إل��ى جانب النظرة املت�شائمة
للبنك امل��رك��زي الأوروب����ي مع
خف�ض منظمة التنمية والتعاون
االقت�صادي لتوقعات العامني
احلايل واملقبل.
وال ي���زال ال��ف��ارق ب�ين عوائد
ال�سندات احلكومية الأمريكية
لآجل � 10سنوات وتلك التي يحل
موعد �سدادها بعد عامني داخل
النطاق الإيجابي لكنه يتداول
بالقرب من امل�ستويات امل�سجلة
يف عام .2007
ويعترب ال��ف��ارق ب�ين ال�سندات
طويلة وق�صرية الأج���ل مبثابة
م�ؤ�رش على التنب�ؤ بفرتات الركود
االقت�صادي.

أكبر شركة إلدارة األصول ُتبدي نظرة متفائلة بشأن األسواق الناشئة
ترى �أكرب �رشكة لإدارة الأ�صول حول العامل «بالك روك»
�أن الأ�سواق النا�شئة ميكن �أن تكون «جتارة العقد» مع
عودة امل�ستثمرين �إلى الأ�صول ذات املخاطر العالية
�إلى جانب تعايف ومنو بيانات الن�شاط ال�صناعي يف
كافة �أنحاء العامل النامي.
وقال مدير الإدارة بال�رشكة «عامر ب�ساط»� ،إن هناك
قيمة �أكرب يف الدول النامية على املدى الطويل مع
تكالب امل�ستثمرين على الأ�صول ذات العوائد املرتفعة

كما �أن الأ�سواق النا�شئة تتو�سع بوترية �أ��سرع من
الدول الأكرث �صناعية ،نق ًال عن وكالة «بلومربغ».
ويف الوقت نف�سه ،من املرجح �أن يتعافى النمو
االقت�صادي يف ال�صني خالل الن�صف الثاين من العام
احلايل ،ما يوفر رياح داعمة ل�ل�أوراق املالية ذات
املخاطر العالية.
و�أو�ضح ب�ساط ،وهو اقت�صادي كبري �سابق يف �صندوق
النقد الدويل والذي تخ�ص�ص يف �أ�سواق الدين� ،أن

الأ�سواق النا�شئة مل تعد فئة الأ�صول غري املف�ضلة
كما اعتادت �أن تكون.وي�أتي تفا�ؤل بالك روك جتاه
الأ�سواق النا�شئة بالتزامن مع �أف�ضل بداية لعام منذ
عام � 2012سجلتها �أ�سواق ديون الدول النامية هذا
العام.
وذكر مدير �أكرب �رشكة لإدارة الأ�صول بالعامل �أنه من
ال�صعب ر�ؤية الورقة اخل�رضاء ت�صعد بقوة يف الوقت
الذي مييل فيه االحتياطي الفيدرايل �إلى �إتباع نهج

التحلي بال�صرب ب�ش�أن ت�شديد موقفه النقدي.
وبناء على هذه اخللفية ،ف�إنه قد يكون هناك
وتابع:
ً
قيمة ب�شكل خا�ص يف �أ�صول الربازيل وجنوب �أفريقيا
و�إندوني�سا.
و�أ�ضاف �أنه يتوقع مفاج�آت �إيجابية يف الربازيل على
خلفية برنامج �إ�صالح الرئي�س جايري بول�سونارو
وال��ذي يدعم العملة املحلية «ال��ري��ال».وق��ال �إن
امل�ستثمرين قد ي�ضطروا �إلى ر�ؤية بع�ض التقلبات يف

البداية لكن ب�شكل عام ف�إن �أكرب اقت�صاد يف �أمريكا
اجلنوبية ي�سري يف اجت��اه واع��د للغاية.ويف نف�س
الوقت ،ذكر ب�ساط �أن جنوب �إفريقيا توفر فر�صة
ا�ستثمارية مهمة ،حيث يحتمل �أن ي�صبح التجار
مت�شائمني ب�شكل مفرط قبل االنتخابات املزمع
عقدها يف مايو املقبل .و�أ�شار مدير بالك روك �إلى
�أن العمالت الآ�سيوية تبدو رخي�صة للغاية وبخا�صة
الروبية الإندوني�سية.

