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 خالل ديوانية «األشغال» األسبوعية للحديث عن مشاريع قطاع التنمية والتخطيط

 بن نخي: توّجه لـ «األشغال» للتخّلص من النظام الورقي بشكل نهائي
 فرج ناصر

  قال الوكيل املســــاعد للتنمية 
والتخطيط في وزارة األشــــغال 
العامة م.محمد بن نخي انه مت العمل 
على تطوير برامج ملتابعة املشاريع 
يتكون من عدة برامج تتكامل مع 
بعضها بحيث تتم متابعة جميع 
عقود الــــوزارة ابتداء من مرحلة 
جتهيز العقد وحتى مرحلة التسليم 

االبتدائي والنهائي للعقد.
  وتابع: هناك مراحل محددة متر 
فيها جميع املشاريع أولها مرحلة 
الطرح والترسية ثم مرحلة متابعة 
تنفيذ املشروع، الفتا إلى أن األشغال 
تعتبر أولى الوزارات التي فعلت 
نظام الدفع اإللكتروني، مبينا ان 
شــــهادات الدفع حاليا تصدر عن 
طريق نظام الدفع اآللي بدون أي 
نسخ ورقية ابتداء من املوقع وحتى 
تصل إلى اإلدارة املالية، كاشفا عن 
توجه الوزارة إلى متابعة النظام 
اإللكتروني حتــــى البنك املركزي 
ولكن نحن بحاجة إلى إقرار قوانني 

منها نظام البصمة اإللكترونية.
  وأوضح بن نخي خالل ديوانية 
وزارة األشغال األسبوعية وجود 
عــــدة مشــــاريع لوضــــع برنامج 
إلكتروني لتنفيذ املشــــاريع منذ 
مرحلة الدراســــة والطرح، مبينا 
انه لن يكون هناك نظام روقي في 
املســــتقبل القريب حيث ستكون 
جميع مخاطبــــات القطاع املعني 
بباقي اجلهات والقطاعات عبر هذا 
النظام اإللكتروني وكذلك مستندات 
النظام اجلديد  ان  العقد، مبينــــا 
يشتمل على تأهيل املقاولني واملكاتب 
االستشارية حيث ان النظام املعمول 
به سابقا يتطلب حضور مندوب 
من الشركات لتزويدنا بالبيانات 
احملدثة، ولكن اآلن مع النظام اجلديد 
ميكن للشركات حتديث بياناتها عن 

طريق البوابة اإللكترونية.
  وتابع بن نخي انه مت تطوير 
نظام اعتماد جهاز املقاول بطريقة 
إلكترونيــــة من خالل النظام، إلى 
جانب متابعة تنفيذ متابعة برنامج 
عمل احلكومة من خالله عن طريق 
متابعة الدفعات املالية، الفتا إلى أن 
االستفادة احلقيقية من هذا البرنامج 
تكمن في أنه سيكون لدينا بنك من 
املعلومات وتقارير وإحصائيات 
جاهزة جلميع البرنامج، وبالتالي 
ميكن معرفة مكان اخللل والتقصير 
فــــي أي جزئية أو مرحلة هل هي 

في الطرح أو التنفيذ.
  وأكد بن نخي انه مت االنتهاء من 
غالبيــــة األجزاء في هذا البرنامج 
وقمنا بتطبيق النظام اإللكتروني، 
الفتا إلى أنه سيكون في املرحلة 
القادمة هناك دورات جلميع افراد 
الوزارة على نظام املشــــاريع قيد 
الدراســــة والطــــرح، متوقعا في 

منتصف شهر يناير املقبل أن يتم 
تفعيل النظام بشكل كامل.

  وكشف بن نخي أنه خالل السنة 
املالية القادمة ٢٠١٢/٢٠١١ سيتم طرح 
مشروع نظام ميكنة الوزارة، الفتا 
إلى هذا املشروع ضخم ولذلك في 
البداية سيتم تأهيل الشركات التي 
نرى أن لديها القــــدرة على عمل 
ميكنة متكاملة للوزارة مبا يتماشى 
مع ربط جميع مشــــاريع الوزارة 
اخلارجية بالقطاعات املعنية في 
نظام إلكتروني متكامل، مشيرا إلى 
وجود توجه لدى الوزارة باالنتهاء 
من النظام الورقي بشــــكل نهائي 
أو  الرسمية  سواء في املستندات 

املخططات في املوقع.
  وأضاف بن نخي: في كل سنة 
مالية نضع برنامجا مسبقا يحتوي 
علــــى جميع الــــدورات والبرامج 
التدريبيــــة التي ســــيتم عقدها، 
الفتا إلى أن هذه البرامج متنوعة 
ومختلفة وتشــــمل برامج إدارية 
وهندســــية وحاســــبا آليا، وبلغ 
إجمالي عدد البرامج التي عقدتها 
الوزارة ١٩٩ برنامجا تدريبيا، ومت 
تدريب ما يقارب ٢٢٠٠ من موظفي 

الوزارة.

   مشاريع لن تتكرر

  وأضاف ان الوزارة اآلن ومع كم 
املشاريع الهائل لديها ومن ضمنها 
املشاريع غير النمطية والتي لن 
تتكرر مرة أخرى مثل مشــــاريع 
مستشــــفى جابر ومينــــاء مبارك 
الكبير وجسر جابر، مت اتخاذ قرار 
بتدريب موظفي الوزارة من خالل 
هذه املشاريع احليوية والضخمة، 
السيما أن قيمة هذه املشاريع عالية 
والفكر الهندسي فيها متطور مع 
وجود نسبة كبيرة من مهندسي 
الوزارة حديثي التخرج، لذلك قمنا 
املاضية  بإحصائية في السنوات 

التخطيط إلى طرح هذه االتفاقية 
من أجل تقدمي اخلدمات االستشارية 
لغزارة مشــــاريع وزارة األشغال 
وذلك عن طريق دعوة وتأهيل ١٢ 
مكتبا استشاريا عامليا متخصصا 
في إدارة املشاريع. وأوضح املال انه 
بعد الدراسة الفنية واملالية متت 
الترسية على املكتب االستشاري 
العاملي Faithful+Gold بالتعاون 
 Kuwait united مع املكتب احمللي
development، مشيرا إلى أنه سيتم 
خالل هذه االتفاقية تقدمي خدمات 
استشارية عالية املستوى في إدارة 
املشاريع بوجود خبراء متخصصني 
في هذا املجال لتقدمي أفضل األنظمة 
والنظريات وأحدث التقنيات وذلك 
حسب املقاييس العاملية في مجال 
إدارة املشــــاريع ملختلف قطاعات 
الوزارة ووضع نظام حتكم إلدارة 

.(PCS) املشاريع

  دورات تنشيطية

  بدورها أشارت رئيسة قسم 
التدريب في إدارة التطوير اإلداري 
فاطمة املسري إلى وجود ٤ دورات 
تنشيطية في الشروط احلقوقية 
واألوامـــر التغيريـــة إلى جانب 
املهنيـــة عن طريق  األخالقيات 
التدريب عن بعـــد بالتعاون مع 
ديوان اخلدمة املدنية وآلية اتخاذ 
القرار، مشيرة إلى أن تلك الدورات 
مت استحداثها مؤخرا بعد أن مت 
إعداد خطة عن طريق املهندسني 
من ذوي اخلبـــرة والكفاءة في 
الـــوزارة، وهـــي دورات جديدة 
كونها من إعـــداد وتنفيذ كوادر 

وزارة األشغال. 
  وأضافت بالنســــبة لبرنامج 
التخرج ســــيكون لهم  حديثــــي 
تدريب فعلــــي وعملي في مواقع 
العمل، باإلضافة إلى أنه مت حتديد 
أهداف تفصيلية تدريبية بناء على 

املســــميات الوظيفية التي سيتم 
الــــدورات وهي  تدريبها في تلك 
املهندس املدني واملعماري، مؤكدة 
أنه خالل اخلطط القادمة سيكون 
هناك اهتمام باملهندســــني في كل 
التخصصات عن طريق تدريبهم 
على كيفية تنفيذ املشاريع الضخمة 

وغير النمطية. 
  وكشفت املسري أنه جار إعداد 
اخلطة التدريبية لسنة ٢٠١٢/٢٠١١ 
القطاعات  بناء على احتياجــــات 
الفنية واإلداريــــة، بعد عقد عدة 
القطاعات  اجتماعات مع جميــــع 

ودراسة احتياجاتهم. 

  كتب رسمية

  من جانبها قالت رئيس مكتب 
اإليفــــاد شــــروق توفيقــــي: قمنا 
مبخاطبة جميع قطاعات الوزارة 
عن طريق الكتب الرسمية بشأن 
التسجيل خالل شهري  فتح باب 
سبتمبر ونوفمبر املاضيني، حيث 
تقدم ١٨٢ موظفا يرغبون في إكمال 
دراستهم عن طريق خطة اإليفاد 

لعام ٢٠١٢/٢٠١١.
  وأوضحت توفيقي ان ديوان 
اخلدمة املدنية هو من يضع خطة 
اإليفاد التي نطبقها على موظفي 
الوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق 
املعايير التي وضعها الديوان مت 
اعتماد ترشــــيح ١٣٧ موظفا حتى 

تاريخ ١٦ من الشهر اجلاري. 
  وفي ردها على ســــؤال حول 
إمكانية إكمال املوظفني دراساتهم 
املتدنية  الشــــهادات  من أصحاب 
سواء املتوسطة أو الثانوية قالت: 
ال ميكن للموظفني الذين يحملون 
شــــهادات أقل من الثانوية العامة 
إكمال دراساتهم وذلك وفقا للشروط 
التي وضعها ديوان اخلدمة ان يكون 
املوظف حاصال على الثانوية كحد 

أدنى لشروط اإليفاد. 

أوضحــــت أن أكثر مــــن ٦٠٪ من 
مهندسي الوزارة خبرتهم أقل من 

٥ سنوات.
   وفي رده على سؤال بخصوص 
ما ذكره ديوان احملاسبة عن وجود 
نســــبة غياب كبيرة في صفوف 
املوظفني وأنه كان رد أحد مديري 
اإلدارات في الوزارة للمراقب املالي 
في الديوان الذي استفسر عن سبب 
الغياب «خلهم يغيبون ويريحون 
ألنهم ما يعرفون شــــي»، قال بن 
نخي: اجلميع يعرف ان هناك نظاما 
ملتابعة حضور وانصراف املوظفني 
تابعا إلدارة شؤون املوظفني في 
الوزارة وهي املسؤولة عن غياب 
املوظفني عن طريق متابعة أجهزة 

البصمة.
  وأضاف: إذا ما مت استثناء عدد 
من املوظفني من نظام البصمة فإن 
ذلك يتم في حــــدود ضيقة جدا، 
مضيفا ان هناك تعليمات من قبل 
جلنة التخطيط بــــأن يتم وضع 
جهاز البصمة حتى في مواقع العمل 
اخلارجية، مبينا انه في العقود التي 
ال تشــــمل وضع نظام البصمة مت 

فيها استحداث أوامر تغيرية على 
عقودها لتوريد أجهزة البصمة.

  بيانات ثابتة

   بدورها قالت م.ابتسام الشمري 
مديرة إدارة مكتب نظم املعلومات 
كان املوقع الرسمي للوزارة يحتوي 
على بيانات وقوائم ثابتة وبطيئة 
التحديث، لذلك عملنا على إنشاء 
بوابة حديثة حتتوي على معلومات 
حديثة ومتطورة باســــتمرار إلى 
جانب اخلدمــــات اإللكترونية، مت 
البرامج ذات  تصميمها بأحــــدث 

السرية واألمان العالي.
  وأوضحت الشمري ان البوابة 
اإللكترونيــــة التــــي انطلقت في 
شهر يونيو املاضي حتتوي على 
مجموعة من املعلومات والبيانات 
احلديثــــة، باإلضافــــة إلى مناذج 
إلكترونية ونبــــذة تعريفية عن 
جميع قطاعات الوزارة ومشاريعها 
القائمة، الفتة إلى أنه يتم العمل 
حاليــــا على تطوير نظــــام الدفع 
اإللكتروني للخدمات التي تقدمها 
الوزارة، كاشفة انه خالل شهر يناير 

املقبل ســــيتم االبتداء بطرح دفع 
املمارسات بطريقة إلكترونية عن 

طريق البوابة.
  من جهته أوضــــح مدير إدارة 
التخطيــــط م.أنور املال ان اإلدارة 
تتكون من ٣ أقســــام: الدراســــات 
واملتابعة واإلحصاء واملعلومات 
وتخطيط القوى العاملة، وتعتبر 
هذه اإلدارة حلقة الوصل بني وزارة 
األشغال وباقي اجلهات احلكومية 
التي تتعامل معهــــا الوزارة مثل 
للتخطيــــط  األعلــــى  املجلــــس 

والتنمية. 
التخطيط  إدارة  ان    وأوضــــح 
منوط بهــــا إعــــداد برنامج عمل 
احلكومة اخلاص بوزارة األشغال 
التعامل  ومتابعة تنفيذه، وكذلك 
مع رئاســــة مجلس الوزراء فيما 
يستجد من مشاريع إلضافتها في 
برنامج عمل احلكومة والتنسيق 
بني الوزارة كجهة مســــؤولة عن 
التخطيط مع كل القطاعات الفنية، 
ومن أبرز أعمــــال هذه اإلدارة هو 
املتابعة الدورية واملستمرة ملا يتم 
تنفيذه من برنامج عمل احلكومة 

السيما خطة التنمية ملدة السنوات 
إلى جانب متابعة  املقبلة،  األربع 
صــــرف ميزانية الســــنة احلالية 
انه مت حتديث  واملقبلة، موضحا 
املشاريع مبا يتماشى مع املخطط 
الهيكلي املعتمد من بلدية الكويت 

للفترة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٣٠.
املال أن عدد املشاريع    وكشف 
اإلنشائية للعام ٢٠١١/٢٠١٠ بلغت 
١٣٩ مشروعا بقيمة إجمالية تصل 
إلى ٢٫٨٤٢ مليار دينار، مشيرا إلى 
أن املطلوب للصرف خالل هذا العام 
فقط ٤٧٠ مليونا، بينما عدد املشاريع 
للسنة املالية ٢٠١٢/٢٠١١ بلغت ١٣٢ 
مشروعا ٦٫٤٥٠ ماليني دينار، بينما 
املطلوب للصرف خالل هذا العام 

فقط ٦١٨٫٥١٤ مليون دينار.
  وأشار إلى أن من أهم املشاريع 
في هذه اإلدارة االتفاقية االستشارية 
العاملية لتقــــدمي الدعم الفني لكل 
التــــي تعتبر  الــــوزارة  قطاعات 
لــــإلدارة، مؤكدا انه  نقلة نوعية 
هــــذه االتفاقية جاءت انطالقا من 
الرغبة األميرية في جعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، بادرت إدارة 
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   المـال: عـدد المشـاريع اإلنشـائية فـي ٢٠١١/٢٠١٠ بلـغ ١٣٩ مشـروعًا بقيمـة تصل إلـى ٢٫٨٤٢ مليـار دينار


