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اجلمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ امللتقي الثالث للخدمات االستشارية 

خلطة التنمية
١٠ - ١٢ يناير ٢٠٢٣

قاعة البركة - فندق كراون بالزا

عبدالوهاب العيسى: املشاريع التنموية.. تعاني فجوة بني الواقع والطموح

بدر السلمان: لدينا كفاءات باملكاتب االستشارية.. وصل بعضها للعاملية

ناقشت اجللســة الثانية 
من اليــوم الثالــث واألخير 
الثالــث للخدمات  للملتقــى 
التنمية،  االستشارية خلطة 
التحديات واملشاكل واحللول 
للعمل االستشاري الهندسي 

الكويتي.
وفــي هــذا الســياق، أكد 
عضو مجلس األمة عبدالوهاب 
العيسى وجود فجوة كبيرة 
بــني الواقــع والطمــوح فــي 
الكويــت، مبينــا أن اجلهات 
احلكوميــة التي تقوم بإعداد 
خطتها للمشــاريع التنموية 
واملســتقبلية، تواجــه عــدم 
وجود رؤيــة حقيقية إلعادة 
هيكلــة االقتصاد الوطني في 
ظــل احلالــة املالية الســيئة 

للميزانية.
وأكد العيسى أن التجاذبات 
السياسية في الكويت أثبتت 
عدم قدرة الدولة على متويل 
املشاريع التنموية املطروحة 
ضمــن خطة التنميــة، حيث 
تواجــه امليزانيات املطروحة 
لهذه املشــاريع بعــدم توافر 

طارق عرابي

تواصلــت أمــس فعاليات 
اليوم الثالث واألخير من امللتقى 
الثالث للخدمات االستشارية 
خلطة التنمية، والذي ينظمه 
احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشــارية الكويتية، حيث 
عقدت جلستان في اليوم األخير 
من امللتقــى، ناقشــت األولى 
التحديات الداخلية واخلارجية 
واحللول ملشروعات اإلسكان 
والبناء، فيما ناقشت اجللسة 
الثانيــة التحديات واملشــاكل 
للعمل االستشــاري الهندسي 

الكويتي.
املكاتب االستشارية

وفــي هــذا الســياق، أكــد 
عضو مجلس األمة عبدالوهاب 
العيسى، وجود فجوة كبيرة 
بــني الواقــع والطمــوح فــي 
الكويــت، مبينــا ان اجلهــات 
احلكومية التــي تقوم بإعداد 
التنموية  خطتها للمشــاريع 
واملســتقبلية، تواجــه بعدم 
وجود رؤيــة حقيقية إلعادة 
هيكلة االقتصــاد الوطني في 
ظــل احلاليــة املالية الســيئة 

للميزانية.
وأضــاف أن احلكومــات 
املتعاقبة فــي الكويت تعتبر 
حكومات ضعيفة جدا مبا فيها 
احلكومة احلالية التي أثبتت 
ضعفها في اجللســة األخيرة 
ملجلــس االمــة، وذلــك عندما 
فشــلت فــي مناقشــة قانون 
بلغــت قيمتــه االجماليــة ٢٣

مليار دينار.
وأكد العيسى أن التجاذبات 
السياســية في الكويــت امام 
حكومــة ال متلــك الدفــاع عن 
مشــاريعها، أثبتت عدم قدرة 
الدولة على متويل املشــاريع 
التنمويــة املطروحــة ضمــن 
خطــة التنمية، حيــث تواجه 
امليزانيــات املطروحــة لهــذه 

فيما وضعت احلكومة خططا 
لتوظيف ٢٤ ألف مواطن سنويا 
ليصــل العدد إلــى ٦٤٠ ألف 
موظف حكومي في ٢٠٣٥، أي 
على عكس ما وضعته احلكومة 

ضمن أهداف خطة التنمية.
ترسيات املشاريع

من جانبها، قالت م.جنالء 
الغــامن، مــن دار مستشــارو 
اخلليــج، إن جائحة كورونا 
كان لها أثر سلبي على قطاع 
املقاوالت واملكاتب الهندسية 
في الكويت، خاصة أن االقتصاد 
الكويتي يعتمد بشكل أساسي 
على املشاريع احلكومية، لذلك 
عانت املكاتب الهندســية من 
توقف املشــاريع احلكومية، 
كما أنها تأثرت ســلبا بسبب 
قلة مــوارد الدخل، فضال عن 
تأخر إقــرار امليزانية في ظل 
عدم االستقرار السياسي وما 
تبعه من اضطرابات سياسية.
زاد  مــا  أن  وأضافــت 
الوضع ســوءا هــو عدم دعم 
احلكومة للمشاريع الصغيرة 

٤٠٠ ألف موظف، فيما وضعت 
احلكومة خططا لتوظيف ٢٤

ألف مواطن سنويا ليصل العدد 
إلى ٦٤٠ ألف موظف حكومي 
فــي ٢٠٣٥، أي علــى عكس ما 
وضعته احلكومة ضمن أهداف 

خطة التنمية.
تبعات «كورونا»

بدوره، أكد الوكيل املساعد 
لقطــاع املشــاريع اإلنشــائية 
بوزارة األشغال العامة م.سرور 
العتيبــي أن جائحــة كورونا 
سببت اضطرابات كبيرة وأدت 
إلى نقص كبير في أعداد العمالة، 
فضال عن انخفاض الطلب على 
النفط وتراجع أسعارها، األمر 
الذي اضطر الدولة إلى حتجيم 
اإلنفــاق احلكومــي، وتوقــف 
اخلطــة اإلمنائية إلــى حد ما، 
السيما بعد ارتفاع أسعار بعض 
املواد وتأخــر وصول بعضها 
بسبب اإلغالقات واضطرابات 

حركة الشحن والنقل.

جنوب صباح األحمد، ومدينة 
جنوب ســعد العبداهللا، كلها 
مشــاريع جديد قيــد الطرح 

والترسية.
ولفت خريبط إلى أن حجم 
تصاميم املشاريع اجلديدة في 
العام ٢٠٢٣ يصل إلى ٣٠ مليون 
دينار، فيما يتوقع أن تتكلف 
العقــود التنفيذيــة مبدينــة 
املطالع نحو مليار دينار، لكن 
املكاتب االستشارية في الكويت 
باتت تتخوف من طول الدورة 

املستندية.
مشاريع «األشغال»

من ناحيته، قــال الوكيل 
الرقابــة  لقطــاع  املســاعد 
والتدقيــق بوزارة األشــغال 
العامــة م.أمين املوســوي إن 
وزارة األشــغال العامة لديها 
خطــة لطــرح مجموعــة من 
املشاريع املستقبلية التي مت 
االنتهاء من أعمال تصاميمها، 
والتي أصبحت جاهزة للطرح 

خالل العام احلالي.
وأضاف أن وزارة األشغال 

العمالة، الســيما في ظل بروز 
تطبيقــات حديثــة فــي مجال 
البنــاء والتي أصبحت جاهزة 
لكي يتبناها القطاع احلكومي 
وقطــاع املقــاوالت ما يســهل 
عمليــة اإلدارة ويرفع اجلودة 

واإلنتاجية.
حل املشكلة اإلسكانية

مــن جانبــه، قــال املديــر 
التنفيذي للتطوير في شــركة 
العقــارات املتحــدة مشــاري 
احمليالن إن العام ٢٠٠٤ شــهد 
إقصــاء القطــاع اخلــاص من 
التطوير العقاري، حتى أصبحت 
املشــكلة اإلسكانية واحدة من 
أكبــر املشــاكل التــي تواجهها 
الكويــت، بعــد أن ارتفــع عدد 
الطلبــات اإلســكانية إلى ١٤٠

ألف طلب.
وأضاف أن املطور العقاري 
يعتبر عنصرا أساسيا في كل 
دول العالــم، بدليل أن املطور 
العقاري الكويتي الذي خرج من 

الذي شهده طرح  االنخفاض 
املشاريع في وزارة األشغال، 
إمنا يرجع سببه إلى استثناء 
بعض الــوزارات علــى غرار 
التربيــة والصحــة  وزارات 
والعــدل مــن تنفيــذ املباني 
واملرافــق اخلاصة بها، وذلك 
وفق ميزانية معينة وصلت 
في بعض األحيان إلى نحو ١٠
ماليني دينار، خاصة أن هذه 
الوزارات لديها من اإلمكانيات 
الفنية والهندسية  واألجهزة 
ما يساعدها على القيام بذلك.

اختصاصات «الفتوى والتشريع»

من جهته، أكد املستشــار 
في إدارة الفتوى والتشــريع 
ان  الرشــيدي  د.عبــداهللا 
اختصاصــات إدارة الفتــوى 
والتشريع مرجعها إلى القانون 
والدســتور، وأن دورها يأتي 
من خالل التحضير والتدقيق 
على القوانني واملشاريع ومن 
ثــم إســداء الــرأي والنصح 
للمتعاقدين مبا فيها اجلهات 
احلكومية. وأضــاف أن دور 

على قراءة احتياجات الســوق 
احمللي بشكل أفضل من غيره.

وأضاف أن حترير األراضي 
وتوزيعها على اكثر من مطور 
عقــاري، مــن شــأنه أن يخلق 
منافســة تسهم في حل الكثير 
من املشاكل والقضاء على الهدر، 
وذلك من خالل جهاز فني ميتلك 
املرونة في التعامل مع املقاولني، 
وبالتالي التنفيذ بشكل أفضل 

وأسهل.
واختتــم احمليالن يقول إن 
حل املشكلة اإلسكانية يتطلب 
توفير ميزانية تتراوح بني ٢٨

و٣٠ مليار دينار، وبالتالي فإن 
أي خلل في جزء من أجزاء هذه 
املشــكلة يجعلها مشكلة غير 
قابلة للحل، لذا يجب إشــراك 
جميــع العناصر فــي حل هذه 

املعضلة لضمان جناحها.
القطاع املصرفي الكويتي

من جهتــه، أكد االقتصادي 
في بنك الكويت الوطني صقر 

واملتوســطة، وغيرهــا مــن 
شركات القطاع اخلاص التي 
القطاعات  أكثــر  كانــت مــن 
تضررا بسبب اجلائحة، علما 
انه وحتى بعد إقرار امليزانية 
مازالت معاناة شركات القطاع 
اخلــاص على حالها بســبب 
توقــف ترســية املشــاريع 
اجلديدة التي مت طرحها دون 
أي أمــل على املــدى القصير، 
خاصة أن نسبة املشاريع التي 
متت ترسيتها خالل السنتني 

األخيرتني ال تتجاوز ١٠٪.
املشاريع اجلديدة

بــدوره، قــال املعمــاري 
ناصر خريبــط، نائب املدير 
العام لقطاع شؤون التخطيط 
العامــة للرعاية  باملؤسســة 
الســكنية، إن الدولــة مقبلة 
علــى طرح مشــاريع ضخمة 
جدا، لكن املشــكلة تكمن في 
أنه ال أحــد يعرف حجم هذه 
املشــاريع، مبينــا أن مدينــة 
املطالع الســكنية التي يبلغ 
حجمها ١٠٠ كيلومتر، ومدينة 

وأضاف أن الضبابية التي 
ما زالت تســيطر على األجواء 
العامة، والتخوف من االنكماش 
االقتصادي املهمني حاليا، خلق 
حالة من عدم اليقني لدى الدولة 
والقطــاع اخلــاص علــى حــد 
سواء، األمر الذي يؤثر بشكل 
مباشر على اخلطط املستقبلية 
وخطط طرح العقود اجلديدة 
والتوظيف، مبينا أنه على الرغم 
من عــودة اإلنفــاق احلكومي 
بعد حتسن أســعار النفط، إال 
أن الرؤيــة احلكومية ما زالت 

غير واضحة.
وأشــار العتيبــي إلــى أن 
جائحة كورونا أعطتنا العديد 
مــن الدروس، كمــا أنها خلقت 
فرصا أكبر، خاصة على صعيد 
التطور الرقمي الذي ميكن أن 
يفتح املجال أمــام خلق املزيد 
من الفرص اجلديدة أمام قطاع 
املقاوالت بالشــكل الذي ميكن 
أن يسهم في خفض التكاليف 
ورفع اإلنتاجية وتقليص أعداد 

العامة تعتبر املسؤول األول عن 
طرح وتنفيذ املباني احلكومية 
كافة، وتنفيذ شبكات الصرف 
الصحي وصيانتها، فيما أوكلت 
مهمة تنفيذ الطرق واجلسور 
وصيانتها إلى هيئة الطرق.

وكشف عن أن خطة وزارة 
األشــغال تتضمن مشــاريع 
تطويــر مراكز الضواحي في 
املناطق الســكنية، وذلك من 
خــالل خطة طموحة تشــمل 
جميع املناطق، كما أنها لديها 
خطط إلنشاء مركز ثقافي في 
كل محافظــة على غرار مركز 
جابــر األحمــد الثقافــي فــي 
محافظــة العاصمــة، ومركز 
عبداهللا الســالم في محافظة 
حولــي، وكذللــك ســتطرح 
الوزارة مجمع الشــيخ نواف 
األحمــد الصبــاح لطباعــة 
املصحــف الكــرمي، ومبانــي 
احملاكم التي من بينها «محكمة 
االحــداث»، واملقر الرئيســي 
لهيئــة تشــجيع االســتثمار 

املباشر.
ولفــت املوســوي إلى أن 

السوق الكويتي جنح في تنفيذ 
مشاريع إسكانية بدول اخلليج 
العربي وعدد من الدول العربية، 
موفــرا بذلك أفضــل املنتجات 
العقارية ملواطنــي تلك الدول 

وبأفضل األسعار واخلدمات.
وقــال إن املعضلــة كبيرة 
واملشكلة األساسية في الكويت 
هي مشكلة مالية وليست قضية 
بنية حتتية أو غيرها، وإمنا هي 
نظام مستدام عناصره األساسية 
متوافرة في الكويت، سواء على 
صعيــد املكاتب الهندســية أو 
املطور العقاري أو املقاولني، بل 
وحتى الدور احلكومي املتمثل 

في الرقابة واملتابعة.
وأعرب احمليــالن عن أمله 
في أن يكون للمطور العقاري 
وجهة نظــر في حل املشــكلة 
اإلسكانية بالكويت، خاصة أن 
املطور الكويتي هو األقدر على 
فهم الذوق الكويتي واحتياجات 
الكويتيــة، فاملطــور  األســرة 
العقــاري الكويتي هــو األقدر 

«الفتوى والتشــريع» املكمل 
يتضمن التدقيق على العقود 
املوقعة وجتديدها أو متديدها 
علــى حســب احلاجــة، وهو 
األمر الــذي برزت له احلاجة 
أثنــاء فترة جائحــة كورونا 
التي شــهدت انتهــاء العديد 
من العقود الرئيســية والتي 
كان البد من متديدها في ظل 

ظروف اجلائحة.
وقال إن القوانني املنظمة 
لعمل جهاز الفتوى والتشريع 
شــهدت تطورات عديدة منذ 
إنشــائه حتى يومنا هذا، كما 
مت في العام ٢٠٠٢ إنشاء جهاز 
خدمــة املواطن لتقييــم أداء 
اجلهات احلكومية، ومن بعده 
إنشاء بوابة إلكترونية رسمية 
موحدة، ثم إنشاء جهاز متابعة 
األداء احلكومية الذي مت إحلاقه 
بسمو رئيس مجلس الوزراء، 
وهو اجلهــاز الذي عمل على 
التعاقدات احلكومية  توحيد 
ووضع قوالب العقود اإلدارية، 
وذلك كله لضمان وسالمة هذه 

العقود.

حمــد الزايــد، امتــالك القطاع 
الكافيــة  الســيولة  املصرفــي 
لتمويل املشاريع التنموية في 
الدولــة، حيث ميتلــك القطاع 
املصرفي ما يزيد على ٤٠ مليار 
دينار كسيولة، وذلك في الوقت 
الــذي تعاني فيه احلكومة من 
اســتنزاف االحتياطــي العــام 
والعجوزات املتتالية على مدى 
آخر ٦ ســنوات بسبب تقلبات 

النفط منذ العام ٢٠١٤.
وأشار إلى أن املالية العامة 
تبقــى رهينة تقلبات أســواق 
النفط، لذلك فإن ضعف السيولة 
الذي واجهتــه امليزانية خالل 
الســنوات األخيــرة ميكــن أن 
يتكرر مجــددا وينذر بتدهور 
ويضعــف  املالــي  الوضــع 
املجــال أمام متويل املشــاريع 
الرأسمالية التي لها عائد إيجابي 
على االقتصاد في املســتقبل، 
وبالتالي يضطرها إلى العودة 
إلى التقشف والتأخير في إجناز 
املشاريع التنموية ذات العوائد 

االقتصادية.
وأيــد الزايــد الــرأي الذي 
يدعو إلى متكني القطاع اخلاص 
للعب الدور األساســي في حل 
املشــكلة اإلســكانية بالكويت 
ألســباب عديدة أهمها املرونة 
والسرعة في اإلجناز، ملا ميتلكه 
القطاع اخلاص من خبرة وقدرة 
علــى التنفيذ، الســيما إذا كان 
هــو صاحب املصلحــة األولى 

واألخيرة في حل املشكلة.
واختتم بقوله إن احلل يكمن 
في تعديل القوانني والتشريعات 
التي يؤدي نقصها إلى ضغوط 
تضخمية بالســوق من خالل 
خلــق مشــاكل في األنشــطة 
االســتثمارية واملضاربــة في 
القطــاع الســكني، ناهيك عن 
وجود شــبهة فساد وعمليات 
القطــاع  أمــوال فــي  غســيل 
العقاري، والعقبات التي تواجه 
إجناز مشــاريع الشــراكة بني 

القطاعني العام واخلاص.

اجللسة الثانية من اليوم األخير ناقشت التحديات واملشاكل واحللول للعمل االستشاري الهندسي الكويتي

امللتقى الثالث للخدمات االستشارية خلطة التنمية اختتم فعالياته أمس

(قاسم باشا) عبدالوهاب العيسى وجنالء الغامن وناصر خريبط وم.أمين املوسوي ود.عبداهللا الرشيدي خالل فعاليات اجللسة الثانية  

م.بدر السلمان وم.سرور العتيبي ومشاري احمليالن وصقر حمد الزايد خالل فعاليات اجللسة األولى  (قاسم باشا)

الســيولة الالزمة، خاصة ان 
التجاذبات السياسية املختلفة 
متكنت من ســحب «الكاش» 
املوجــود فــي امليزانيات إلى 
اجتاهــات أخرى بعيــدا عما 

رصدت من أجله.
وقــال إن قانــون «الدين 
العــام» يعتبــر حــال ألزمــة 
الســيولة في الكويــت، لكن 
مجلــس األمــة بات يخشــى 
من إقــرار هذا القانون، وذلك 
خوفــا مــن اختطــاف القرار 
السياســي وتوجيه السيولة 
التي سيوفرها «الدين العام» 

إلى غير مكانها الصحيح.
ولفــت العيســى إلــى أن 
خطة التنميــة التي طرحتها 
الكويت ارتبطت بشكل مباشر 
بعدد الســكان، وليس بهدف 
رفع مســتوى البــالد، مدلال 
على كالمه بأن «رؤية كويت 
٢٠٣٥» تهــدف إلــى الوصول 
بعدد موظفي احلكومة إلى ١٨٠
ألــف موظف في ٢٠٣٥، بينما 
بلغ عدد املوظفني احلكوميني 
اليوم إلــى ٤٠٠ ألف موظف، 

املشاريع بعدم توافر السيولة 
الالزمة، خاصة ان التجاذبات 
السياسية املختلفة متكنت من 
ســحب «الكاش» املوجود في 
امليزانيات إلى اجتاهات أخرى 

بعيدا عما رصدت من أجله.
وقال ان قانون «الدين العام» 
يعتبر حال ألزمة السيولة في 
الكويت، لكن مجلس األمة بات 
يخشى من إقرار هذا القانون، 
وذلك خوفا من اختطاف القرار 
السياســي وتوجيه السيولة 
التي سيوفرها «الدين العام» 

إلى غير مكانها الصحيح.
إلــى أن  العيســى  ولفــت 
خطــة التنمية التــي طرحتها 
الكويت ارتبطت بشكل مباشر 
بعدد الســكان، وليس بهدف 
رفع مســتوى الكويت، مدلال 
علــى كالمه بــأن رؤية كويت 
٢٠٣٥ تهدف إلى الوصول بعدد 
موظفي احلكومة إلى ١٨٠ ألف 
موظف في ٢٠٣٥، بينما بلغ عدد 
املوظفني احلكوميني اليوم إلى 

جنالء الغامن: نسبة املشاريع املرساة في آخر عامني ال تتجاوز ١٠٪ نتيجة تأثيرات «كورونا»

«الرعاية السكنية» أمام حتٍد كبير حاليًا في ظل جتاوز الطابور اإلسكاني ١٠٠ ألف طلب

ناصر خريبط: حجم تصاميم املشاريع اجلديدة بالكويت خالل ٢٠٢٣ يصل إلى ٣٠ مليون دينار

سرور العتيبي: «كورونا» سببت اضطرابات وأدت لنقص كبير بأعداد العمالة في الكويت

أمين املوسوي: «األشغال» تخطط لطرح مشاريع جديدة خالل ٢٠٢٣.. انتهت من تصاميمها

مشاري احمليالن: حل املشكلة اإلسكانية بالكويت يتطلب ميزانية بني ٢٨ و٣٠ مليار دينار

عبداهللا الرشيدي: القوانني املنظمة لعمل «الفتوى والتشريع» شهدت تطورات عديدة منذ إنشائه

صقر الزايد: القطاع املصرفي لديه ٤٠ مليار دينار سيولة.. كافية لتمويل املشاريع التنموية

عبدالوهاب العيسى خالل جلسات ملتقى اخلدمات االستشارية


