
السبت 26 سبتمبر 2009   7محليات

مدى التوافق بين وثيقتي برنامج عمل الحكومة
 للفصل التشريعي الثالث عشر وخطة التنمية الخمسية 

البد للتوافق بني وثيقتي برنامج عمل احلكومة 
للفصل التش���ريعي ال� 13 واخلط���ة التنموية 

اخلمسة من:
أوال: تنشيط احلركة االقتصادية في الدولة 
من خ���ال تعزيز معدالت اإلنف���اق العام الذي 
يعتبر احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي، مع 
التركيز على اإلنفاق االستثماري العام للتعجيل 
في تنفيذ املش���اريع الكبرى ومشاريع التنمية 
الهامة األخرى، باإلضافة إلى تش���جيع اإلنفاق 
االس���تثماري اخلاص من خال إعطاء القطاع 
اخلاص دورا رياديا في متويل بعض املشاريع 

وتنفيذها وإدارتها.
وقد غطت بلدية الكويت هذه السياسة عن 
طريق املشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع 
اخلاص من خال ال� B.O.T كما أشير سابقا، كما 
أنش���أت بلدية الكويت بالفعل بعض الوحدات 

التنظيمية بالهيكل التنظيمي تنصب اختصاصاتها 
حول متابعة وتفصيل تنفيذ املشاريع التنموية 
الكبرى وهي: إدارة املخطط الهيكلي، املكتب الفني 
لوزير الدولة، مكتب التنسيق ملكتب املدير العام، 
وفي حالة استحداث أي وحدات تنظيمية اخرى 

سيحدث تداخل في االختصاصات.
ثانيا: تطوير نشاط اإلحصاء الوطني مبا يدعم 
جهود التنمية وتوفير املعلومات الدقيقة لصناع 
السياس���ات العامة ومتخذي القرار وقطاعات 
األعمال واجلهات اخلارجية، حيث تقوم البلدية 
حاليا بتنفيذ مشروعات حتديث نظام بيانات 
GIS لتقدمي نشاطات إحصائية وطنية على أعلى 
مستوى من الدقة والعلمية في إطار اختصاصات 

البلدية.
 أما مش���روع حتديد مواقع جميع اخلدمات 
حتت األرضي التحتية )املدفونة( وربطه بنظام 

التخطيط اخلاص ببلدية الكويت، فهذا النظام 
تقوم به وزارة األشغال العامة ووزارة الكهرباء 
واملاء حيث انه يدخ���ل ضمن اختصاصاتهما، 
وتفعيل وظيفة التخطيط في املؤسسات احلكومية 
وإش���اعة ثقافة التخطيط ليس من اختصاص 

البلدية.
ثالثا: دراس���ة تخصيص بع���ض اخلدمات 
احلكومية أو تكليف القطاع اخلاص بإدارة بعضها 
لتحسني األداء وتخفيف األعباء غير الضرورية 

التي تتحملها الدولة.
 وتقوم البلدية بإسناد تنفيذ عقود النظافة 

إلى القطاع اخلاص.
وتقوم البلدية بإسناد عقود اعان�����ات الطرق 

السريعة وامليادين إلى القطاع اخلاص.
 وتقوم البلدية بإس���ناد أنشطة الذبح الى 
القطاع اخلاص مثل مس���لخ العاصمة وحولي 

واجلهراء واألحمدي والفروانية.
 كذلك فإن البلدية شرعت في دراسة مشروع 
إصدار التراخيص عن طريق املكاتب االستشارية 

التخصصية. 
 وكذلك اسناد رفع السيارات املهملة واملعروضة 
للبيع للقطاع اخلاص وس���نوافيكم باملشروع 

املفصل عند تنفيذه.
رابع���ا: تفعيل وتطوير األطر التش���ريعية 
الفساد وتعزيز  واآلليات املؤسس���ية ملكافحة 
الشفافية في املجتمع واالقتصاد مبا يدعم التنمية 
ويحسن ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية 
العاملي ومبا يتوافق مع املتطلبات الدولية في هذا 
اخلصوص، ويقوم قطاع الرقابة والتفتيش في 
حدود اختصاصاته واختصاصات البلدية بجزء 
من هذا الدور إال أن تطبيق هذه السياسة على 

مستوى الدولة ليس من اختصاص البلدية.

الصبيح رفع للمجلس األعلى للتخطيط الخطة الخمسية ودور البلدية في برنامج على الحكومة )4 ـ 4(

تصميم مبنى إداري للمجلس البلدي من قبل »األشغال« وتنشيط
الحركة االقتصادية في الدولة من خالل تعزيز معدالت اإلنفاق العام

تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص لتحسين أدائها مبان من 8 أدوار وسرداب لمراكز بلديات محافظات حولي والعاصمة ومبارك الكبير
بداح العنزي

رفع مدير عام البلدية م.احمد الصبيح الى املجلس االعلى للتخطيط والتنمية اخلطة اخلمسية ودور البلدية 
في برنامج عمل احلكومة للفصل التش�ريعي الثالث عش�ر. وتتضمن اخلطة البرامج للسنوات 2009 و2010 
و2012 و2013، مشيرا الى ان البلدية تقوم بدور محوري في التنمية احلضرية والعمرانية في املجتمع الكويتي 

ومازالت الدولة تعتمد عليها في سياستها اإلمنائية في شتى املجاالت ذات الصلة بوظائفها ومهامها.
ويهدف هذا اجلزء من البرنامج إلى عرض املش�روعات التي تنوي بلدية الكويت تنفيذها من ضمن أولويات 
عملها خالل السنوات االربع املقبلة لتوفير متطلبات حتقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وجتاري من 
خالل توفير األراضي للمش�روعات التنموية كقاعدة أساس�ية لالنطالق، باإلضافة إلى حتسني خدمات البلدية 
بش�كل عام لتلبية جميع احتياجات املواطنني املرتبطة بتنمية املناطق حضريا وتطوير اخلدمات املرتبطة 

بصحة وسالمة املواطنني مثل اإلشراف الصحي على األغذية.
 كما تهدف بلدية الكويت إلى تعزيز دور القطاع اخلاص في التنمية من خالل مش�اركة أكبر في تنفيذ بعض 

م.أحمد الصبيحمشروعات البلدية تنفيذا لسياسة دعم وتوسيع دور القطاع اخلاص. وفيما يلي اجلزء الرابع واألخير:

المتوقع صرفه في سنوات البرنامج
المتبقي بعد سنوات البرنامج2010/20092011/20102012/20112013/2012ما تم صرفه قبل سنوات البرنامج

12710500200060006563

تصميم وتنفيذ مبنى إداري للمجلس البلدي
المتطلبات المالية »باأللف دينار«

تصميم وتنفيذ وإشراف مبنى إداري بشارع الشهداء
المتطلبات المالية »باأللف دينار«

  تصميم واشراف وتنفيذ فرع بلدية في محافظة مبارك الكبير
المتطلبات المالية »باأللف دينار«

تصميم واشراف وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية األحمدي
المتطلبات المالية »باأللف دينار«

نسبة تنفيذ المشروع )%(

نسبة تنفيذ المشروع )%(

نسبة تنفيذ المشروع )%(

نسبة تنفيذ المشروع )%(

إنشاء مراكز لفروع البلدية بالمحافظات )حولي � العاصمة(
المتطلبات المالية »باأللف دينار«

نسبة تنفيذ المشروع )%(

)B( المشروعات النمطية
اسم املشروع: تصميم وتنفيذ مبنى اداري للمجلس البلدي.

مدة التنفيذ: 9 سنوات.
التكلفة التقديرية )باأللف دينار(: 15.200 دينار.

أهداف املشروع:
- توفير ساحات لقاعات اللجان ومكتب ملوظفي املجلس البلدي 

واداراته.
- توفير س���احات كمواقف س���يارات ملوظفي البلدية واملجلس 

البلدي واملراجعني.
- توفير ساحات لتنظيم االتصال حتت مجال واحد بني االدارات 

املختلفة خلدمة البلدية واملواطنني.
الطاقة االستيعابية للمشروع:

- مبنى متع���دد االدوار يحتوي على مكاتب وقاعات اجتماعات 
الى جانب مبنى موقف سيارات متعدد االدوار.

اجلهة املنفذة للمشروع:  وزارة االشغال العامة.

اس���م املش���روع: تصميم وتنفيذ واش���راف مبنى اداري بشارع 
الشهداء.

مدة التنفيذ: 9 سنوات.
التكلفة التقديرية )بااللف دينار(: 39000 دينار.

اهداف املشروع:
تخفيض الع���بء املالي على الباب الثاني م���ن ميزانية البلدية 

»ايجارات«.

توفير ساحات مكتبية تخدم موظفي البلدية وجمعها  في مبنى 
واحد بدال من املباني املؤجرة املتفرقة.

الطاقة االستيعابية للمشروع:
مكات���ب ادارية على مس���احة 25 - 28 دورا � مواقف س���يارات 
ميكانيكية لعدد خمس���ة ادوار فوق االرض + دورا س���رداب حتت 

االرض وبعدد اجمالي نحو 300 سيارة 3800م2.
اجلهة املنفذة للمشروع: بلدية الكويت.

اسم املش���روع: تصميم واشراف وتنفيذ فرع بلدية في محافظة 
مبارك الكبير.

مدة التنفيذ: 3 سنوات.
التكلفة التقديرية )بااللف دينار(: 3440.510.

اهداف املشروع:
القضاء على املركزية االدارية وتوفير خدمات البلدية لكل محافظة 

وتس���هيل االمور على املراجعني وتقليل حركة الس���يارات واعادة 
التوزيع املروري بطريقة مرنة.

الطاقة االستيعابية للمشروع:
8 ادوار وسرداب مبساحة 800م2 مبساحة سرداب ودور ارضي 

لكل منها 780م2 و805م2 لكل دور من االول الى الثامن.
اجلهة املنفذة للمشروع: بلدية الكويت.

اسم املشروع: تصميم واشراف وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية 
االحمدي.

مدة التنفيذ: 4 سنوات.
التكلفة التقديرية )بااللف دينار(: 1500.

اهداف املشروع:

توفير مس���احات كمكاتب ملوظفي الف���رع لتقدمي خدمات افضل 
للمواطنني.

الطاقة االستيعابية للمشروع:
املبنى عبارة عن سرداب ودور ارضي و6 ادوار متكررة.

اجلهة املنفذة للمشروع: بلدية الكويت.

اسم املشروع: انش���اء مراكز لفروع البلدية باحملافظات )حولي 
� العاصمة(

مدة التنفيذ: 8 سنوات.
التكلفة التقديرية )بااللف دينار(: 3761 دينارا.

اهداف املشروع:
القضاء على املركزية االدارية وتوفير خدمات البلدية لكل محافظة 

وتس���هيل االمور على املراجعني وتقليل حركة الس���يارات واعادة 
التوزيع املروري بطريقة مرنة.

الطاقة االستيعابية للمشروع:
8 ادوار وسرداب مبساحة 800م2 مبساحة سرداب ودور ارضي 

كل منها 780م2 و805م2 لكل دور من االول الى الثامن.
اجلهة املنفذة للمشروع: بلدية الكويت.

نسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامج
النسب الفعلية لما 

تم تنفيذه قبل البرنامج
2010/20092011/20102012/20112013/2012

نسبة المتبقي

 بعد سنوات البرنامج
0.80.13.313.139.543.2

المتوقع صرفه في سنوات البرنامج
المتبقي بعد سنوات البرنامج2010/20092011/20102012/20112013/2012ما تم صرفه قبل سنوات البرنامج

3011750

نسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامج
النسب الفعلية لما 

تم تنفيذه قبل البرنامج
2010/20092011/20102012/20112013/2012

نسبة المتبقي

 بعد سنوات البرنامج
8020

المتوقع صرفه في سنوات البرنامج
المتبقي بعد سنوات البرنامج2010/20092011/20102012/20112013/2012ما تم صرفه قبل سنوات البرنامج

108550001500098879000

نسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامج
النسب الفعلية لما 

تم تنفيذه قبل البرنامج
2010/20092011/20102012/20112013/2012

نسبة المتبقي

 بعد سنوات البرنامج
0.280.0112.8238.4625.3523.08

المتوقع صرفه في سنوات البرنامج
المتبقي بعد سنوات البرنامج2010/20092011/20102012/20112013/2012ما تم صرفه قبل سنوات البرنامج

010002000440.510

نسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامج
النسب الفعلية لما 

تم تنفيذه قبل البرنامج
2010/20092011/20102012/20112013/2012

نسبة المتبقي 

بعد سنوات البرنامج
0295813

المتوقع صرفه في سنوات البرنامج
المتبقي بعد سنوات البرنامج2010/20092011/20102012/20112013/2012ما تم صرفه قبل سنوات البرنامج

401001000396

نسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامج
النسب الفعلية لما 

تم تنفيذه قبل البرنامج
2010/20092011/20102012/20112013/2012

نسبة المتبقي 

بعد سنوات البرنامج
0.306.766.626.4

البلدية قدمت مشروع برنامج احلكومة في 2013


