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األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية لمس »بوادر تحسن غير كاٍف« في أداء الجهات الحكومية

الوقيان لـ »األنباء«: مجلس األمة سيسارع في إقرار
الخطة السنوية الثانية بناء على جدية الحكومة في التنفيذ

معوقات خطة التنمية رندى مرعي

يالحظ األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان كيف تغير نوع األسئلة التي تطرح عليه. قبل سنة من اآلن كانت الكويت مشغولة مبخلوق تخطيطي جديد اسمه »خطة 

التنمية«، وكثيرون كانوا يسـألون الوقيان إن كانت امللفات التي يقضي 15 ساعة في مكتبه يوميا إلعدادها ومراجعتها، تعني شيئا أكثر من الورق الذي كتبت عليه. يكفيه اآلن أن األسئلة تغيرت، 

فاخلطة انطلقت، وخالفا لكل التجارب السابقة، باتت اخلطة السنوية الثانية في إطار اخلطة الرباعية على الطاولة. يسأل الوقيان اليوم ماذا حتقق وماذا ينتظر الكويت في »سنة ثانية 

خطة«؟

مازال الوقت مبكرا جلمع حصيلة السنة األولى، يقول الوقيان في مقابلة مع »األنباء«: »علينا االنتظار حتى نهاية مارس 2011، موعد نهاية السنة املالية، ملعرفة ما أجنز 

وما لم ينجز«.لكن لدى الوقيان طريقة أخرى للحكم على مدى جناح اخلطة، فقد »قامت األمانة العامة )للتخطيط( بتوقيع عقد استشاري رائد مع البيت االستشاري العاملي 

)مونيتور(، حتديد ما يسـمى مبؤشرات األداء الرئيسية KPIs لكل جهة حكومية لقياس أدائها بشكل عام وفقا الختصاصاتها واستراتيجياتها )في حال وجود استراتيجية 

للجهة( ومدى مساهمتها في تنفيذ الرؤية االستراتيجية للدولة«.

قياس األداء يأخذ في االعتبار معوقات كثيرة، من تأخر االعتمادات إلى نقص األراضي، مرورا بتضارب الصالحيات وكثرة األوامر التغييرية على املشـاريع اإلنشـائية.. 

معوقات يعددها الوقيان ويأمل خيرا في معاجلتها. أما التمويل فال يبدو أن اآللية قيد البحث قد نضجت، لكن في إشـارة ذات مغزى يقول الوقيان »الحظت أن هناك آليات 

أخرى مسـتخدمة لتمويل التنمية في الدول األخرى وهي متوازية مع أجهزتها املصرفية فهناك صناديق التنمية وصناديق لدعم املشـروعات الصغيرة وبرامج املساعدات 

اخلارجية لبناء وتشـغيل مشـروعات تنموية«. هل يعني ذلك أن اجلهاز املصرفي لن يكون وحده في ساحة التمويل؟ ال يقدم الوقيان إجابة صريحة لكنه يكتفي بالقول إن 

»قضية متويل )اخلطة( هي من القضايا التي تسعى الدولة بالتشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية إليجاد أطر قانونية تتعامل معها«.

وقبل أن يسـتفيض الوقيان في شرح مشكالت التنفيذ وخططه ملواجهتها، يبقى متسـلحا بالعطش الكويتي إلى التنمية، وهو الذي 

يحمل في جعبة اخلطة السـنوية الثانية من املشـاريع ما يداعب ذلك العطش، »املشاريع اإلسكانية اجلديدة وتأسيس 

اإلطار املؤسسي إلدارة مشروع مدينة احلرير، ومترو األنفاق والسكك احلديدية وجسر الشيخ جابر األحمد وتطوير 

جزيرة فيلكا وتوسعة وتطوير املطار واستكمال املرحلة األولى من ميناء بوبيان البحري وجتميل وحتديث وسط 

العاصمة«.. وفيما يلي التفاصيل:

وّقعنا عقدًا استشاريًا مع البيت العالمي »مونيتور« لتحديد 
»مؤشـرات األداء« الرئيسـية KPIs لـكل جهـة حكوميـة

يعتبر مؤش���را جيدا سيزيد من القادم من أوجه التعاون بني اجلهات 
احلكومية.

الخطة الجديدة

وه��ل هناك أي تصورات أو ش��روط س��تفرض على اجله��ات املعنية 
للحص��ول على موافقات إلدراجها في مش��اريع اخلط��ة اجلديدة؟ وكيف 

سيتم ذلك؟
بالطبع هناك شروط وإجراءات تفرض على اجلهات للحصول على 
موافقات إلدراج مش���اريعها في اخلطة اجلدي���دة وهذا لتنظيم العمل 
بشكل موضوعي وعلمي. وتسعى األمانة إلى حل مشكالت احلصول 
على املوافقات مع اجلهات املعنية، من خالل تش���كيل جلان مشتركة 
بينها وبني تلك اجلهات لتحديد املعوقات وإيجاد احللول لها. وأسوق 
في هذا املجال مثاال عما قامت به األمانة مع بلدية الكويت من تشكيل 
جلنة تعنى بالتأكد من تخصيص األراضي الالزمة للمشاريع املدرجة 

في اخلطة وتسليمها للجهات ذات الصلة دون عوائق. 
سبق ان ذكر أحد التقارير املصرفية أن احلكومة تبنت برنامجا تنمويا 
طموحا من ش��أنه املس��اعدة على إعادة هيكلة االقتصاد الكويتي وتعزيز 
دور القطاع اخلاص ونش��اطه وتقليص االعتماد على النفط فإلى أي مدى 
التزمت اخلطة التنموية الس��ابقة بهذا الطموح وهل األمر مماثل في اخلطة 

القادمة؟
إن التزام الدولة بتنويع مصادر الدخل يأتي من اعتمادها لألهداف 
اإلس����تراتيجية التي تبنتها في رؤيتها. وإذا ما وسع من مشاركته في 
تنفيذ املشاريع التنموية، يلعب القطاع اخلاص دورا رئيسيا في زيادة 
نس����بة تنوع مصادر الدولة وتقليل االعتماد على النفط في امليزانية 
العامة. ومن املس����تحيل عقال ومنطقا أن يت����م تنويع الدخل في األمد 
القصير، حيث ان تنويع الدخل يعني رفع مستوى تنافسية القطاعات 
االقتصادية الكويتية وأن تكون موجهة الستقبال الطلب على خدماتها 
ومنتجاتها من اخلارج لكي حتقق دخال وطنيا صافيا من تصدير هذه 
اخلدمات. ويعني ذلك تهيئة جيل من اخلريجني مبختلف التخصصات 
املناسبة للقطاعني املالي والتجاري وما يرتبط بهما من خدمات مساندة 
وأن يكتسب قدرات تنافسية عالية جدا تستطيع أن تؤسس صناعات 
قادرة على التنافس عامليا. إن التحوالت الكبرى من واقع اطالعي على 
جناحات بعض الدول أن التحول سيكون بطيئا لكنه راسخ ويعتمد على 
القدرات البشرية وقيادات ونظم إدارية محفزة وجادة وغيرها أكثر من 
كونه انفاقا بال هدف واضح. وهذا ما نأمل بتحقيقه من خالل سلسلة 

اخلطط متوسطة األجل التي ينبغي أن تقودنا إلى حتقيق الرؤية.
إلى أي مدى أنتم متفائلون بإمتام مراحل اخلطة الس��ابقة ومش��اريعها 
وبتعاون اجلهات احلكومية والقطاعات املعنية في اإلس��راع بتنفيذ مراحل 

اخلطة املقبلة وهل من توقيت معني لذلك؟
إن امتام املراحل املختلفة ملشروعات اخلطة السنوية وفق االجراءات 
واجلداول الزمنية ليست اختيارا امنا هو ضرورة وطنية ملحة. فمسار 
حتقيق األهداف االستراتيجية لرؤية صاحب السمو األمير ليس بالتمني 
والتخطيط فقط بل بالتنفيذ املتقن واملدروس وكل تأخير سيؤدي إلى 
تراكم اخلطوات غير املنفذة للمشاريع احلالية مما ينجم عنه ترحيلها 
إلى فترة مقبلة. علينا أن نعرف أن العالم يسير في تنافس اقتصادي 
محموم وسط ظروف اقتصادية صعبة، وأن علينا االسراع في تهيئة 
اقتصادنا الوطن����ي للدخول في هذا التنافس من خالل إقامة الدعامات 
األساسية لبناء تنافسية الكويت املالية والتجارية. والتنافس اإلقليمي 
في هذا املجال بدأ منذ فترة طويلة إال أننا نس����عى إلى رفع مس����توى 
تنافس����يتنا بشكل أفضل مما هو عليه اآلن. وألن معظم العوائق التي 
تواجهنا ميكن حلها والتغلب عليها متى ما توافرت اإلرادة واإلدارة، فإن 
قطار التنمية البد أن يسرع بدال من أن يتباطأ. إن التفاؤل موجود وبدونه 
يسود التشاؤم الذي يؤثر على االنتاجية والعطاء سواء على مستوى 
الفرد أو املؤسسة أو على مستوى الدولة ككل. ولكن علينا توظيف هذا 

التفاؤل بالدفع نحو مزيد من اإلجناز خالل الفترة القادمة.

اخلطوط العريضة لهذه اآللية؟
من املنطقي القول إن الدولة حني اعتمدت إستراتيجية التحول إلى 
مركز مالي وجتاري قد أخذت بعني االعتبار كمحرك رئيس���ي تفعيل 
دور القطاع اخلاص في التنمية. فالش���راكة الت���ي تطمح لها اخلطة 
تتطلب مساعدة القطاع اخلاص وتوفير فرص التمويل له ليلعب دوره 
املطلوب. فالدولة في هذا املجال ال تتطلع إلى تنفيذ كل مشاريعها التي 
أوردتها في اخلطط التنموية من ميزانيتها اخلاصة وإال سينتفي دور 
القطاع اخلاص في التنمية. وقضية متويل )اخلطة( هي من القضايا 
التي تسعى الدولة بالتشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية إليجاد 
أطر قانونية تتعامل معها. فهناك مثال شركات لتنفيذ مشاريع مدينة 
اخليران واملدينة الس���كنية منخفضة التكاليف وهي شركات البد من 
إنش���ائها لتنفيذ هذه املش���اريع العمالقة والدولة جادة في استصدار 

قوانني في هذا الشأن.

تمويل المشاريع

هل أنتم مقتنعون بأن التمويل يجب أن يبقى في إطار اجلهاز املصرفي؟ 
وهل القطاع املصرفي قادر على توفير التمويل الالزم لتمويل اخلطة؟

تاريخيا لعب اجلهاز املصرفي الدور الرئيس���ي في التمويل املالي 
للقطاع اخلاص لتنفيذ املشاريع الكبرى. إال أنني الحظت أن هناك آليات 
أخرى مستخدمة لتمويل التنمية في الدول األخرى وهي متوازية مع 
أجهزتها املصرفية فهناك صناديق التنمية وصناديق لدعم املشروعات 
الصغيرة وبرامج املس���اعدات اخلارجية لبناء وتش���غيل مشروعات 
تنموية. ويبقى في النهاية أهمية االتفاق على ش���كل مناسب لتمويل 
املشروعات التنموية يحقق أهداف التنمية الكويتية واجلهاز املصرفي 

الكويتي. 
وهل تخش��ون من تأخر عجل��ة التمويل وإق��رار امليزانية في اخلطة 

السنوية الثانية كما كان احلال مع اخلطة السابقة؟
إن البيئ���ة اإليجابي���ة التي حتيط عملية تنفيذ اخلطة الس���نوية 
س���واء كانت السابقة أو الالحقة 
تدفعنا للق���ول بأن مجلس األمة 
املوقر سيسارع في إقرار امليزانية 
للخطة القادم���ة بناء على جدية 

احلكومة في التنفيذ. 
وباحلديث ع��ن تفاوت التعاون 
ب��ني اجلهات احلكومي��ة في تنفيذ 
مش��اريع اخلطة الس��نوية ما هي 
اخلطوات التي سيتم اتباعها لتفادي 

هذا التفاوت؟
كما نوهنا سابقا، فإن تنفيذ 
السابقة كان عمال جديدا  اخلطة 
ورائ���دا ف���ي املي���دان التنموي 
للدولة ول���م نفاجأ حني واجهنا 
التف���اوت ف���ي نوعية  بع���ض 
ونسب التعاون من قبل اجلهات 
احلكومي���ة وبينه���ا، األمر الذي 
جعلنا في األمانة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية كمسؤولة عن 
نظام متابعة تنفيذ هذه اخلطط، 
جعلنا نرك���ز أكثر على التدقيق 
في آلية املتابعة ومشاركة اجلهات 
على األرض في حل مشكالتها في 
التنفيذ، حيث قام الش���يخ أحمد 
الفهد بعقد عدة اجتماعات لتذليل 
هذه العقبات بأقصى قدر ممكن. 
وما قمنا به حتى اآلن في هذا املجال 

ثمارها بالشكل املطلوب. 
أما بخصوص مدى حتسن اجلهاز التنفيذي، فهناك بوادر حتسن 
في بعض اجلهات لكن تلمس بوادر التحس���ن غير كاف لقياس تطور 
األداء أو عدم تطوره، لذلك قامت األمانة العامة بتوقيع عقد استشاري 
رائد مع البيت االستش���اري العاملي )مونيتور( والذي يتم من خالله 
حتديد ما ميسى مبؤش���رات األداء الرئيسية KPIs لكل جهة حكومية 
والتي متكن من خالل ذلك القياس معرفة مدى تطور اجناز كل اجلهات 
احلكومية ليس على مس���توى اجناز مشروعاتها في اخلطة السنوية 
إمنا قياس أدائها بشكل عام وفقا الختصاصاتها واستراتيجياتها )في 
حال وجود اس���تراتيجية للجهة( ومدى مساهمتها في تنفيذ الرؤية 
االس���تراتيجية للدولة. وهذه أول خطوة لإلصالح املؤسسي للجهاز 
اإلداري للدولة حيث يتم حتديد املؤش���رات املهمة لقياس جودة األداء 
ومتابعة التغير في هذا املقياس عبر الزمن ومقارنته باملؤشرات املماثلة 
للجهات النظيرة في الدول املتطورة لتحديد فجوات األداء، وهذا أول 

مشروع على مستوى الدولة يقوم مبثل هذا الدور. 

850 مشروعا

شهدت اخلطة الس��نوية األولى تنفيذ حوالي 850 مشروعا، فما نسبة 
التنفيذ لتلك املش��اريع وكيف توضحون للرأي العام توجهكم إلقرار 1000 
مشروع جديد في حني أن مشاريع اخلطة السنوية األولى لم تنفذ كاملة؟

املشاريع الرئيسية املعتمدة في اخلطة السنوية األولى يبلغ عددها 884 
مشروعا في حني التقديرات األولية للمشاريع اجلديدة ستكون أكثر عددا 
إال أننا لن نعرف العدد النهائي إال بعد االنتهاء متاما من إعداد اخلطة. أما 
نسبة التنفيذ ملشاريع اخلطة السنوية األولى فلن تتضح معاملها إال بعد 
نهاية شهر مارس لعام 2011 كونها تعبر عن انتهاء فترة اخلطة السنوية 
األولى. وبالتالي فإن على كل جهة حكومية تس���ريع اجناز مشاريعها 
حتى ال تضطر إلى ادخال خطوات تنفيذ مشاريعها احلالية كجزء من 
الس���نة املقبلة. أما عن الرأي العام فهناك اجماع وتوافق حول أهمية 

الدفع بالتنمية في الدولة كونها 
حتدد مستقبل الكويت ومن هنا 
فأنا مطمئن لتجاوبه مع مساعي 
الدولة في تنفيذ مشاريع اخلطة، 
لكن يبق���ى هناك واقع مهم وهو 
أن الغالبية العظمى من الشعب 
يعمل���ون في القط���اع احلكومي 
وبالتالي فإن مستوى االنتاجية 
في عمل كل واحد منا في مجاله 
وهي مس���اهمات جزئية تتراكم 
في النهاية لكي تصبح نش���اطا 
عاما يهدف إلى حتقيق مستهدفات 
التنمية عبر مش���اريع كل جهة. 
الش���عبية مشفوعة  فاملساهمة 
بجدي���ة متخذ الق���رار على كافة 
املستويات وتبنيه لهذه اخلطط 
يدفع بنا ملتابع���ة العمل بنفس 
احلماس واالندف���اع في حتقيق 

رؤية الدولة اإلستراتيجية. 
ص��رح نائب رئي��س مجلس 
االقتصادية  للش��ؤون  ال��وزراء 
الش��يخ أحم��د الفهد ب��أن طرح 
بعض شركات خطة التنمية تأخر 
بس��بب عدم توافر آلية للتمويل، 
هل توصلت��م إلى تص��ور آللية 
البنك  للتموي��ل يواف��ق عليه��ا 
املرك��زي واحلكوم��ة؟ وم��ا هي 

 ما أهم املشاريع التي ستطرحها اخلطة السنوية للعام 2011- 2012 وفي 
أي قطاعات تتركز؟

في الوقت احلالي، مازالت مش���اريع اخلطة السنوية املقبلة 2011-
2012 في آخر مراحل إعدادها ومراجعة مشروعاتها والتأكد من عالقة 
مشروعاتها مبستهدفات وسياسات اخلطة االمنائية متوسطة األجل، 
لذلك ليس باإلمكان احلديث عن املش���روعات اال بع���د اكتمالها نظرا 
لكونه���ا معرضة للتعديل والتطوير. ولكن ميكن القول ان مش���اريع 
اخلطة السنوية املقبلة ستش���مل قطاعات تنموية عريضة من أهمها 
قطاع الطاقة واإلسكان والبنى األساسية والتحتية والتعليم والصحة 
ومش���اريع اقتصادية مختلفة، وهي مزيج من املش���اريع التطويرية 
واملشاريع اإلنشائية، بعضها مستمر من السنة املاضية والبعض اآلخر 
جديد يتم تقدميه والبدء فيه خالل الس���نة املقبلة. وميكن القول بأن 
مشاريع اخلطة السنوية ليست جميعها متساوية من حيث األهمية، 
فاملشاريع الكبرى والداعمة للسياسات واملشاريع االستراتيجية التي 
تعنى بإشراك القطاع اخلاص في اإلدارة والتشغيل واإلنتاج، باإلضافة 
إلى مشاريع اجلهات احلكومية التي قدمتها لتحقيق أهداف وسياسات 
محددة في اخلطة املتوسطة األجل، وهي مشاريع تعول عليها احلكومة 

إلحداث نقلة نوعية في التنمية. 
وال يفوتني عند احلديث عن خطة الس���نة املقبلة القول ان هناك 
مشاريع مستمرة من السنة احلالية والتي يطول مداها الزمني ليشمل 
عدة اعوام، فاخلطة احلالية اشتملت على مشاريع كبرى مثل: املشاريع 
اإلسكانية اجلديدة وتأس���يس اإلطار املؤسسي إلدارة مشروع مدينة 
احلرير، باإلضافة إلى مشاريع بنية حتتية رائدة كمشروع مترو األنفاق 
والسكك احلديدية ومشروع بناء جسر الشيخ جابر األحمد وتطوير 
جزيرة فيلكا وتوسعة وتطوير مطار الكويت الدولي واستكمال املرحلة 
األولى من ميناء مب���ارك الكبير )بوبيان( البحري وجتميل وحتديث 
وس���ط العاصمة، باإلضافة إلى مش���اريع توليد الطاقة على اختالف 
أنواعها وحجمها وعدة مش���روعات أخرى قد ال يتسع املجال لذكرها 
لكنها موجودة على موقع األمانة االلكتروني، أما املشاريع التي ليست 
وثيقة الصلة باخلطة االمنائية متوسطة األجل فهي التي عادة ما تكون 
منطية أي تق���وم بها اجلهات خلدمة أهداف ومس���ؤوليات وعمليات 
اجلهات حسب قوانني انشائها وليس���ت مرتبطة ارتباطا مباشرا بها 
ولكن قدمتها لترفع من كفاءتها وتزيد من العائد على اجلهود املبذولة 
وعادة ما تهدف إلى رفع مستوى األداء وتطوير آليات العمل وتطوير 

املوارد البشرية.

الجهاز التنفيذي للدولة

 ما الفرق في نوعية املش��اريع بني اخلطة السابقة واخلطة املقبلة؟ وهل 
تلحظون حتسنا في أداء اجلهاز التنفيذي للدولة وقدرته على تنفيذها؟

ال ش���ك أن بناء واقرار خطتني تنمويتني تزامنا مع وجود اهتمام 
حكومي كبير بهما وتوالي اجتماعات حكومية مكثفة ومتابعة مستمرة 
وحثيثة وحتديد معوقات تتعلق بالدورة املستندية وتسريع سلسلة 
من املوافقات وتوفير األراضي وغيرها، كل ذلك ابرز جدية احلكومة في 
تطبيق اخلطة، كما أن اطالق نظام املتابعة على مستوى املشروعات 
واجناز تقريرين للمتابعة أحدهما إلطالع مجلس الوزراء كل 3 أشهر 
وآخر نصف سنوي ملجلس األمة قد ساعد على أخذ مشروعات اخلطة 
على محمل اجلد لدى معظم اجلهات، إال أن انتقال منط تفكير اجلهات 
احلكومية من التخطيط على مستوى اجلهة فقط إلى تخطيط يتكامل 
مع اجلهات األخرى كجزء من منظومة تخطيط على مس���توى الدولة 
بدأ يتطور وهذه روح جديدة البد من مس���اندتها حتى ال تتالشى. إن 
العبء التنموي احلالي يتضمن تركة من املشروعات التي كانت يجب 
أن تتم في الس���ابق ولم تتم، ولو متت آن���ذاك لكنا أفضل حاال اليوم 
على مستوى بعض اخلدمات املقدمة للجمهور. كما أن العبء التنموي 
احلالي يتضمن معاجلة االختالالت االقتصادية واملجتمعية والبشرية 
والتي حتتاج إلى جهود مستمرة ومشروعات طويلة األمد لكي تؤتي 

مـن المهـم االتفـاق علـى شـكل مناسـب لتمويـل 
المشروعات التنموية يحقق أهداف التنمية والجهاز المصرفي

مشـاريع الخطـة السـنوية المقبلـة مزيـج مـن المشـاريع التطويريـة واإلنشـائية بعضهـا مسـتمر مـن السـنة الماضيـة 
نمـط تفكير الجهـات الحكومية مـن التخطيط المنفـرد إلـى التكامل مع الجهـات األخرى على مسـتوى الدولة بـدأ يتطور

عدد د.عادل الوقيان أهم املعوقات التي واجهت تنفيذ »خطة 
التنمية« في السنة األولى بشكل عام، وهي كما يلي:

- تأخر موافقات اجلهات وطول الدورة املستندية.
- مشكالت مالية مثل تأخر االعتمادات.

- املعوقات املؤسسية والتشريعية.
- نقص املوارد البشرية.

- التأخر في توفير األراضي.
- مشكالت تتعلق بتكنولوجيا املعلومات.

- نقص التدريب.
- تداخل االختصاصات.

- تعدد األوامر التغييرية في املشاريع 
اإلنشائية.

شركات الرهن العقاري
أولية ولم ُتحل إلينا لدراستها

قال الوقيان ردا على احلديث عن تأسيس شركات للرهن 
العقاري كحل متويلي للمشكلة اإلسكانية في الكويت، وعدم 
ادراج الفكرة حتى اآلن على األجندة احلكومية كما يبدو ان 
»تأس��يس شركات الرهن العقاري إحدى اآلليات التي ميكن 
استخدامها لتوسيع الرعاية السكنية التي تضطلع بها الدولة. 
وهي حت��ى اآلن فكرة ظهرت في اآلونة األخيرة وال حتيط 
بها تفاصيل كافية إلمكانية دراستها بعمق ولم يتم إحالة هذا 

املوضوع لألمانة لدراسته«.
ولف��ت الوقيان الى ان »عدم وجود متول كاف للنش��اط 
العقاري سيصيب هذا القطاع بالشلل ال محالة، ولكن التمادي 
والتوسع في تقدمي التمويل لتحريك األسعار والنشاط لفترة 
قصيرة س��يعيد ال��ى األذهان ما حصل ملؤسس��ات الرهن 
والتمويل العقاري في الواليات املتحدة )فاني ماي وفريدي 
ماك( وما خلفته من رياح س��موم أصابت االقتصاد العاملي 

بآثار مازالت ظاهرة حتى اليوم«.
لك��ن الوقيان عاد وأكد ان »من املمكن بعد دراس��ة هذا 
املقترح واستيفائه للشروط التشريعية والقانونية واإلدارية 
واملصرفية الالزمة ان تؤدي هذه اآللية دورا هاما في تنفيذ 

املشاريع اإلسكانية في اخلطة التنموية«.

د.عادل الوقيان


