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االقتصادية139.8 -
الخطة الخمسية تحتاج إلى جدول زمني 

وبنى تشريعية وتسلسل في تنفيذ المشاريع
الكويت تنفق 2.7 
من 12 مليار دينار 
مخصصات خدمات 
ونسبة الهدر تصل إلى %80

عاطف رمضان
القت الخطة الخمسية التنموية التي اعلنت 
عنها الحكومة مؤخرا استحس���ان العديد من 
التشريعية  الس���لطة  المس���تثمرين وممثلي 
بالكويت، وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد انه على الحكومة ان تس���تمع لكل 
االنتقادات وأال تتشنج في ردودها بل تأخذها 
بصدر رحب وان يكون هناك تعاون بين السلطات 
للوصول الى خطة تنمية وبرنامج عمل ضمن 

اطار متفق عليه من قبل الجميع.
مصادر استثمارية أكدت ل� »األنباء« ان الخطة 
الخمسية ينقصها كثير من االمور ولم تتطرق 
الى بعض الجوانب المهمة، مشيرة الى ان هذه 
الخطة التنموية باتت تفرض نفس���ها »اآلن« 

على الكويت.
وقد وص���ف البعض الخطة التنموية بأنها 
عبارة عن اجراء استباقي لتحديد المسار التنموي 
وأوجه التوظيفات االستثمارية لالنفاق الرأسمالي 

والتشغيلي.

إعداد الخطط

وأكد البع���ض ان الكويت تعيش حاليا في 
مرحلة اعداد خطط تنموية عبارة عن استحقاق 

او استدراك تجاوزنا فيه تاريخ التنفيذ.
واشارت المصادر الى انه على سبيل المثال 
فإن التعليم بحاجة الى برنامج طموح وكذلك 

الخدمات الصحية 
وغيره���ا م������ن 
الخدمات األخرى 
الى  بحاجة ايضا 
طموح  برنام���ج 
حت���ى نك���ون قد 
الى نقطة  وصلنا 
البداية الصحيحة 
التي البد ان نبدأ 
خطواتن����ا م���ن 

عندها.
وقال���ت: الب��د 
ان نعلم جي�دا من 
وضعنا في م��وقع 
االستدراك وليس 
التخطيط بم�عنى 
انن���ا اصبحنا في 
مس���توى خل���ف 

تاريخ التنفيذ.
واوضح�������ت 
المصادر ان آليات 
العمل لتنفيذ هذه 
البرام�ج »معيقة« 
لتنفيذ اي خطط 
مهم���ا بلغت تلك 
الخط����ط م������ن 
افكار محكم�ة في 
توظيفاتها وطريقة 

رصد المخططات لها.
من جانب آخر، قالت المصادر ان ع�ناص�������ر 
ومستلزم������ات التنفي�ذ غي��ر مستوفية ايضا من 
حيث بيئة العمل وتفتقد الكثير، االمر الذي يجعل 
تنفيذ اي من المشاريع مستحيال وقد يعيدنا 

للمربع الذي فيه ندور في حلقات مفرغة.

أرض الواقع

وبينت المصادر ان هناك امورا تخص نماذج 
تنفيذ المشاريع على ارض الواقع ومتابعتها، 
مشيرة الى ان هذه النماذج غير معمول بها او 
غير صالحة وال تؤدي الى تجسيد هذه المشاريع 

على ارض الواقع.
ولفتت المص���ادر الى ان الخطة لم تتطرق 
الى امور مهمة ايض���ا حيث ان الكل ركز على 
عناوي���ن ومواضيع الخطة ول���م يتم التطرق 
الى االسباب والمعوقات التي وضعتنا في هذا 
المس���توى او الموقف الذي نعيش فيه حاليا، 
حيث اننا »متخلفون جدا« عن المستوى الذي 
نستطيع ان ننطلق منه في التخطيط الستكمال 
المسيرة التنموية القائمة التي يجب ان نكون 
عليها او التي كان قطار التنمية يسير في طريقه 
نحوها قبل 25 عام���ا او في العقود التي تلت 

استكشاف النفط.
واضافت المص���ادر قائلة: لقد مضت فترة 
اكتش���اف النفط وانش���اء المصافي ومحطات 
الكهرباء والمدارس وأرصفة الموانئ وخدمات 

التعليم والمستشفيات وغيرها.
وذك���رت المص���ادر ان الخط���ة التنموية 

تحتاج الى جدول زمني يتناس���ب مع الدورة 
االقتصادية للسلع والخدمات فال يجوز تنفيذ 
المشاريع التنموية والتعاقد عليها خاصة ان 
مكونات المش���اريع تتمثل في سلع وخدمات 
وقد تك���ون التكلفة التنموية غير مجزية وقد 
يستحيل تنفيذها نظرا الرتفاع تكاليفها وذلك 
بسبب االختيار السيئ في التوقيت من الدورة 

االقتصادية.

أفضل األسعار

واشارت المصادر الى ان الخطط التنموية 
البد ان تلتزم بالجودة المطلوبة واألداء الجيد 
في تنفيذ المشاريع ويتطلب ايضا اعداد النماذج 

المناسبة لتحصيل افضل االسعار.
هذا ولم تتطرق الخطة ايضا الى موضوع 
مهم وهو اننا بحاجة الى بنى تنظيمية تشريعية 
كثي���رة وتحت���اج كذلك الخط���ة الى توضيح 
لالدوار المناطة بكل جهة من حيث المسؤولية 

والصالحيات.
كما انه م���ن االهمية بم���كان التوفيق بين 
 البرامج التنموية وتكاملها من حيث االتساق في 
التنفيذ حتى ال يكون هناك تضارب واختالل في 
 المشروع، وذلك كما وصفه الشيخ احمد الفهد 
بانه مش���روع أمة النه يتك���ون من مجموعة 
مشاريع البد ان تكون »منسقة« فيما بينها حتى 
يكون التوظيف امثل لالمكانيات والموارد في 
تنفيذ هذه المشاريع حتى يكون هناك تفاوض 
وفق اقتصاديات الحجم لالس���تفادة منها في 
الحص���ول عل���ى 

افضل االسعار.
واوض�ح������ت 
المصادر انه البد من 
وجود تسلسل في 
التنفيذ الستكمال 
المش���روع عل���ى 
اتم وج���ه وحتى 
تك���ون بعض  ال 
معيقة  المشاريع 
في تنفيذ مشاريع 

اخرى.
وقالت المصادر 
ان الحكومة ايضا 
الدولة  او وزارات 
الى اعادة  تحتاج 
آلياتها  هيكلة في 
او  وكاالت  م���ن 
ادارات، مشيرة الى 
ان بعض الوزارات 
باالمراض  مليئة 
االدارية والمساوئ 
الت���ي ظلت طوال 
السنوات الماضية 
زاد  مم���ا  تتفاقم 
من نس���بة وجود 
ه���ذه االم���راض 
والتش���وهات مما 

يجعل من الصعوبة معالجتها.
وبينت المصادر ان بعض الوزارات تحتاج 
الى اعادة هيكل�ة الدارات هذه المشاريع بالكفاءة 
المطلوبة وانه ال يمكن البدء في تنفيذ المشاريع 
قبل النظر الى الجهات الحكومية وتط�وي����ره���ا 
وتشخيص الخلل بالشكل الذي يتم من خالله 
القضاء على جميع المسالب والمساوئ، واشارت 
المص���ادر الى ان القطاع الخاص ايضا يحتاج 

الى اعادة هيكلة وتأهيل.
الكوي���ت اآلن  المص���ادر قائل���ة:   وزادت 
 تنف���ق ميزاني���ة تقدر ب���� 2.7 ملي���ار دينار 
كمخصصات دعم »كهرب���اء وخدمات صحية 
 وغيرها« م���ن اجمالي ميزانية االنفاق البالغة 
 12 ملي���ار دين���ار تقريب���ا اي 20% منها وهذه  
النسبة كبيرة جدا بكل المفاهيم االقتصادية، 
األمر الذي يؤكد ان نسبة عدم الكفاءة في االداء 
الحكومي بشكل عام وفق هذه النسبة من الدعم 
بشكل مباش���ر تمثل 0.2% او دون 20% اي ان 
نس���بة الهدر وعدم الكفاءة تصل الى اكثر من 
80% وهذا ال يحدث ف���ي اي دولة مما يتطلب 

اعادة هيكلة.
المص���ادر بضرورة االس���تعانة  وطالبت 
بالمستشارين في تنفيذ المشاريع وايضا نقل 
الحكومة من النموذج الحالي الى نموذج جديد 
بكل ما تعنيه الكلمة م���ن حيث الفكر واالداء 

وآليات التنفيذ.
وعن���د ذلك نس���تطيع ان نق���ول اننا فهما 
احتياجات التنمية واوفينا الكويت حقها وبدأنا 

نسير في الطريق الصحيح.

آليات عمل الخطة وعناصرها 
ومستلزماتها غير مستوفية 
ومعيقة لتنفيذ المشاريع

التسلسل في تنفيذ المشاريع 
أمر ضروري حتى ال تكون بعضها 
معيقة لتنفيذ مشاريع أخرى

الخط��ة ل��م تتط�رق 
لألس�باب والمعوق��ات 
مس�ي�رة  أّخ�رت  الت�ي 
التنمي���ة اس�تكم�ال 

الحكوم��ة و»الخ��اص« 
هيكلة  إلعادة  يحتاج�ان 
الفكر  حي�ث  من  وتطوير 
التنفي�ذ وآلي�ات  واألداء 

منى الدغيمي 
علمت »األنباء« من مصدر رفيع املستوى أن مجلس ادارة 
بنك الكويت الدولي والعضو املنتدب سيعقدون اجتماعا مع 
األمني العام للمجلس العام للبنوك واملؤسسات اإلسالمية د.عز 
الدين خوجة في 17 ديسمبر املقبل. وقالت املصادر ان الغرض 
االساس����ي من دعوة د.خوجة قيامه بالتعرف عن قرب على 
خدمات وأعمال البنوك واملؤسسات االستثمارية االسالمية في 

العالم والدول اخلليجية مشيرا الى انه سيتم تسليط الضوء 
على املعايير احملاس����بية والشرعية وغيرها، وعرض آليات 
تطوير املنتجات املالية االسالمية. وكشف املصدر أن االجتماع 
مع األمني العام للمجلس العام للبنوك اإلسالمية سيكون في 
مقر البنك مع مجلس االدارة والعضو املنتدب ومجموعة من 
خبراء تابعني للبنك حيث ستجري مفاوضات في إطار التعاون 

بني البنك واملجلس العام للبنوك االسالمية.

»الدولي« يستضيف األمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات اإلسالمية الشهر القادم 


