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ال خطة إستراتيجية 
لدى إدارة اجلامعة 

إلجناز املدينة 
اجلامعية

كثرة التعديالت على 
تصاميم الكليات 

املختلفة نتيجة عدم 
وضوح املتطلبات أو 
كثرة طلبات اجلهات

بني أن النتائج التي توصل إليها في حدود ما مت االطالع عليه من بيانات ومعلومات لعدم توفير  بعض املستندات التي طلبها ألغراض التدقيق

»األنباء« تنشر تقرير »احملاسبة« حول أسباب تأخر جامعة الشدادية
ترس���يم احلدود لكلية الهندسة 

والبترول وكلية العلوم.
7- تغيي����ر النم����ط املعماري 
للكليات ليكون هناك منط واحد.

8- الغاء موقع الشويخ كموقع 
مكمل للمدينة اجلامعية في موقع 
الش���دادية ونقل جميع مكونات 

الشويخ الى موقع الشدادية.
9- اعادة دراسة مكونات احلرم 
الطب���ي بحيث يتم فصل الطلبة 
الذكور عن االناث في جميع كليات 
احلرم الطبي فصال كامال وانشاء 
كليات منفصلة للذكور واالناث 
على حدة )التكلفة التقديرية لذلك 

300 مليون دينار اضافية(.
10- زيادة كلي���ة جديدة في 
الطبي )كلي���ة الصحة  احل���رم 

العامة(.
11- اضافة بعض املس���احات 
التي لم تكن مخصصة س���ابقا 

للمدينة اجلامعية بالشدادية.
12- زيادة عدد محطات الكهرباء 
الفرعية بناء على متطلبات وزارة 

الكهرباء واملاء.
السيارات  13- زيادة مواقف 
واملراف���ق االخرى نتيجة  زيادة 

الطاقة االستيعابية للجامعة.

المخطط الهيكلي المعتمد في 2010

التي رأت  نتيجة للتغييرات 
ادارة اجلامع���ة ادخاله���ا ضمن 
املخطط الهيكلي املعتمد من بلدية 
الكويت في 2006/10/2 لتتواكب 
م���ع املتطلبات اجلدي���دة، قامت 
ادارة اجلامعة بإصدار العديد من 
االوام���ر التغييرية على اتفاقية 
املخطط الهيكلي واتفاقيات تصميم 
مباني الكليات املبرمة مع املكاتب 
االستشارية لتنفيذ تلك التغييرات 
الفصول  املذكورة تفصي���ال في 
القادمة، باالضافة الى ادراج بند 
مراجعة وتعديل املخطط الهيكلي 
 UK/16/08-09 ضمن اتفاقية رقم

الدارة اعمال املشروع.
ومن ثم قام املستشار بإعادة 
توزي����ع االس����تعماالت نتيج����ة 
التغيي����رات التي طلبته����ا ادارة 
اجلامعة وقدم االستشاري املخطط 
الهيكلي املعدل وعرضه على بلدية 
الكويت الذي اعتمدته في 2010/11/1، 
وقد احتوى املخطط الهيكلي املعدل 
في 2010 عل����ى املكونات الواردة 
في املخطط رق����م )2( وهي على 

النحو التالي:

مكونات المخطط الهيكلي 
المعتمد في 2010:

اوال: احلرم الرئيسي ويتكون 
من كليات الطلبة والطالبات:

مباني كلي���ة اآلداب – مباني 
كلية التربية – مباني كلية العلوم 
– مباني كلية الهندسة والبترول 
– مباني كلية الشريعة والدراسات 
االسالمية – مباني كلية احلقوق 
– مباني كلية العلوم االجتماعية 
– مبان���ي كلية العلوم االدارية – 

مباني كلية البنات.

ثانيا: مرافق الدعم االكاديمي – 
الحرم الرئيسي:

مراكز االنش���طة الترفيهية 
والطالبية )طلب���ة / طالبات( 
– وح���دات االدارة والعمليات 
املركزية – املسجد الرئيسي – 
قاعة املؤمترات – املركز الثقافي 
– مكتبة اجلامع���ة والوحدات 
االكادميية – مبنى احتاد الطلبة – 
نادي اعضاء هيئة التدريس 1 و2 
– مركز الزوار – مركز املعلومات 
– املرافق الرياضية + االستاد 

– نادي موظفي اجلامعة.

ثالثا: كليات الحرم الطبي )طلبة 
وطالبات( والمرافق المساندة:

كلي���ة الط���ب – كلية طب 
االس���نان – كلي���ة الصيدلة – 
الطبية املساعدة  العلوم  كلية 
– كلية الصحة العامة – مراكز 
الطالبية والترفيهية  االنشطة 
)طلب���ة / طالب���ات( – مراكز 
تدريب – املس���جد الرئيسي – 
مصلى – مركز البحوث – نادي 
اعض���اء هيئة التدريس رقم 3 

– مستشفى اجلامعة.

رابعا: االسكان:

مباني سكن الطلبة – مباني 
سكن الطالبات – سكن موظفي 
املستشفى – سكن هيئة التدريس 
– مدرسة منوذجية  روضة – 

فندق.

خامسا: مرافق الخدمات:

محطات مراف���ق مركزية – 
محطات كهرباء فرعية – مرافق 
ادارة النفايات – مرافق التأثيث 
املباني االكادميية  واالسكان – 
املساندة + املطبعة + ادارة االمن 
والسالمة – مستودعات اخلدمة – 
مجمع اخلدمات – مخازن – ادارة 
االنشاءات والصيانة  اخلدمات 

الزراعية – وحدة الصيانة.

اخرى

مواقف سيارات + ساحات 
مفتوحة + س���رق + قس���ائم 
مستقبلية + عدد 5 مساحات 

لكليات مستقبلية.
 ٭مريم بندق

املس���تقبلية.

المحور الثاني: المكونات 
األساسية للحرم الجامعي 

بالشدادية عند صدور القانون رقم 
)30( لسنة 2004

بصدور املرسوم بقانون رقم 
)2004/30( بتاري���خ 2004/5/4 
املدينة  واخلاص بإنشاء وتنظيم 
اجلامعية اجلديدة والذي نص في 
املادة االولى منه على: »يخصص 
موق���ع جغرافي موحد في منطقة 
العوازم والشدادية إلقامة  صيهد 
منشآت مدينة جامعية جديدة تتكون 
من حرمني جامعي���ني منفصلني، 
احدهما للذكور واآلخر لإلناث وذلك 
مبساحة وقدرة استيعابية كافية 

لتحقيق هذا الغرض«.
كما نصت املادة اخلامسة من 
القانون على التالي: »تقوم الدولة 
خالل عش���ر سنوات اعتبارا من 
تاريخ العمل بهذا القانون ببناء 
املدينة اجلامعية اجلديدة املشار 
إليها في امل���ادة األولى، وتوفير 
الكف���اءات واإلمكانيات واملوارد 
املالية الالزمة لهذا الغرض« فإنه 
كان لزاما على اجلامعة عمل دراسة 
جديدة لنقل كافة كليات اجلامعة 
الى املوقع اجلديد بالشدادية مع 
النظر باملشاريع اجلاري  إعادة 
تنفيذها آنذاك وإلغاء البعض منها 
واإلبقاء على البعض اآلخر، ومت 
آنذاك حتديد تكلفة تقديرية بنحو 
475 مليون دينار كويتي ألعمال 
التصميم واإلنشاء فقط دون تكلفة 

األجهزة واملعدات واالثاث.
قررت اجلامعة جتميع الكليات 
املختلفة في موقع واحد متكامل 
املرافق واملكون���ات وهو موقع 
الشدادية مع اإلبقاء على موقع 
الش���ويخ ليكون موقعا مكمال 
الش���دادية وذلك حلداثة  ملوقع 
مبانيه وكذلك لكونه من املواقع 
ذات اخلصوصية للكويت ومت 
حتديد متطلبات موقعي الشدادية 
والشويخ ليحتوي موقع الشدادية 
الكليات املختلفة واملباني  على 
الرئيسية إلدارة اجلامعة واملباني 
اخلدمية بينم���ا يحتفظ موقع 
الشويخ مبباني األنشطة الطالبية 
والرياضية والبحثية وذلك على 
النحو املبني في املخطط الهيكلي 

املعتمد في 2006.

المحور الثالث: تطور المخطط 
الهيكلي للمدينة الجامعية

1� املخط���ط الهيكلي املعتمد 
في 2006

قامت اجلامعة بإعداد الشروط 
املكات���ب  املرجعي���ة وتأهي���ل 
االستش���ارية العاملية لدعوتهم 
لتنفي���ذ األعمال االستش���ارية 
اخلاصة بإعداد املخطط الهيكلي 
للمدينة اجلامعية، اذ مت توقيع 
 05-04\03\ku االتفاقي���ة رق���م
إلعداد املخطط الهيكلي للمدينة 
اجلامعية اجلدي���دة مع املكتب 
الكندية  العامل���ي للمجموع���ة 
املعماري���ة CCA بالتضامن مع 
املكتب احمللي دار اس اس اتش 
 SSH انترناشيونال لالستشارات
بتاريخ 2004/11/23 بحيث تشتمل 

األعمال على االطوار التالية:
الط���ور األول: جمع وفحص 

وحتليل املعلومات.
التخطيط  الثان���ي:  الط���ور 

العملي والوظيفي.
افكار  الثالث: تطوير  الطور 
بدائ���ل واختي���ارات املخط���ط 

الهيكلي.
الطور الرابع: تطوير الفكرة 
املخت���ارة )صياغ���ة � املخطط 

الهيكلي(.
اع���داد  الط���ور اخلام���س: 
املستندات النهائية لتنفيذ املخطط 

الهيكلي.
مت االنتهاء من املرحلة اخلامسة 
واألخي���رة واخلاص���ة بإع���داد 
مستندات تنفيذ املخطط الهيكلي 
في ديسمبر 2005 حيث اشتمل 
الش���دادية على املكونات  موقع 
املوضحة باملخطط رقم )1( والذي 
مت اعتماده من قبل اجلامعة في 
فبراير 2006 واعتماده من بلدية 
الكويت في 2006/10/2 ويشتمل 

على املكونات التالية:
2- التغي���رات الت���ي طرأت 
على املخطط الهيكلي املعتمد في 

.2006
1- زيادة الطاقة االستيعابية 
للمدينة اجلامعية من 30000 الى 

40000 طالب وطالبة.
2- زيادة مساحة العديد من 
الكليات بنسبة حوالي 30% نتيجة 
زيادة الطاقة االستيعابية للحرم 

اجلامعي.
3- تطوي���ر الواحة الفاصلة 
بني احلرم���ني اجلامعيني )ذكورا 
واناثا( وتكييف الرواق الداخلي 
وما ترتب عل���ى ذلك من اضافة 

محطة خدمات مركزية.
4- زيادة عدد املالجئ من 3 
الى 29 ملجأ عاما حسب متطلبات 

الدفاع املدني.
5- تعلية سقف السرداب من 
5.5م الى 8 م ليستوعب اخلدمات 

املارة به.
6- اضافة كلية البنات في حرم 
الذكور باحلرم الرئيسي وتعديل 

املكونات االساسية.
ولتحقيق ه���ذا الهدف، فإنه 
سيتم تناول ذلك من خالل احملاور 

التالية:
٭ احملور األول: رؤية اجلامعية 
بتنفيذ املش���روع قب���ل اصدار 

القانون رقم 2004/30.
٭ احمل���ور الثان���ي: املكون���ات 
االساس���ية للح���رم اجلامع���ي 
القانون  بالشدادية عند صدور 

رقم 2004/30.
٭ احملور الثالث: تطور املخطط 

الهيكلي للمدينة اجلامعية:
1 � املخط���ط الهيكلي املعتمد 

.2006
التي طرأت  التغيي���رات   �  2
على املخط���ط الهيكلي املعتمد 

في 2006.
3 � املخطط الهيكلي املعتمد 

في 2010.
املرتقبة على  التعديالت   �  4
املخط���ط الهيكل���ي املعتمد في 

.2010
احملور األول: رؤية اجلامعة 
بتنفيذ املش���روع قب���ل اصدار 

القانون رقم 30 لسنة 2004
قامت جامعة الكويت بتنظيم 
ورشة عمل عن تخطيط املواقع 
اجلامعية في الفترة من 17 الى 
19 فبراي���ر 2003 قدمها املكتب 
 Educational Consulting Services
وشارك فيها قطاعات مختلفة من 
اجلامعة بهدف وضع اجتاهات 
ومالمح اخلطة التنفيذية لتحديث 
املخطط الهيكلي جلامعة الكويت 
واشتملت محاور الورشة على 4 

محاور رئيسية وهي:
1 � تعيني ووصف املتغيرات 
التخطيطية الت���ي ينبغي على 
جامعة الكويت حتديدها واخلاصة 
بأس���لوب العم���ل وباملخرجات 

املتوقعة من املخطط الهيكلي.
2 � وصف نوع واطار املخطط 
الهيكلي املطلوب وذلك من خالل 
مراجعة انواع املخططات الهيكلية 
التي تس���تخدمها املؤسس���ات 
وتطوي���ر  الدارة  التعليمي���ة 

منشآتها.
3 � حتديد املدخالت التخطيطية 
الالزمة لدعم اعداد املخطط الهيكلي 

)املدخالت الكيفية والكمية(.
4 � وص���ف مراح���ل اع���داد 
وحتديث املخطط الهيكلي بجامعة 

الكويت.
الورش���ة  واس���فرت هذه 
عن توصيات كان���ت مبنزلة 
الورقة االولى في سبيل اعداد 
املتطلبات الرئيسية للمخطط 
الهيكل���ي للمدين���ة اجلامعية 
اجلديدة بالشدادية، حيث كانت 
مبان���ي اجلامعة آنذاك موزعة 
على س���بعة مواق���ع مختلفة 
)اخلالدي���ة � اجلابرية � كيفان 
� الشويخ � العديلية � حولي � 

الفنطاس(.
قام���ت اجلامع���ة باع���داد 
اس���تراتيجية لتطوير املخطط 
الهيكلي والطاقة االس���تيعابية 
للجامعة حتى س���نة االستقرار 
2025 وقد وافق مجلس اجلامعة 
على تلك االستراتيجية بجلسته 
رقم 2003/4 بتاريخ 2003/10/25 
وحرصت اجلامعة من خالل تلك 
االستراتيجية على التوزيع االمثل 
للكلي���ات ومراك���ز العمل على 
مواقعها املختلفة حيث تضمن 

التوزيع التالي:
أ � موقع الشويخ: يشمل كلية 
الهندسة والبترول، كلية احلقوق، 
كلية العلوم االدارية باالضافة الى 

فصول دراسية عامة.
ب � موقع اخلالدية: يش����مل 
الدراس����ات  العلوم، كلية  كلية 
ادارة اجلامعة واالمانة  العليا، 

العامة.
� موقع اجلابرية: يشمل  ج 
مرك����ز العلوم الطبي����ة )كلية 
الطب، كلية الصيدلة، كلية طب 
االس����نان، كلية العلوم الطبية 

املساعدة(.
د � موق���ع العديلية وكيفان: 
يشمل املراكز البحثية مثل مركز 
خدمة املجتمع ومركز التعلم عن 
بعد ومركز اخلوارزمي وغيرها 

من االدارات املساندة.
ه� � موق���ع الفنطاس: مركز 

علوم البحار.
الش���دادية: يشمل  و� موقع 
كلي���ات التربية، اآلداب، العلوم 
االجتماعية، كلية البنات، الشريعة 

باإلضافة ملركز اللغات.
قدرت آنذاك التكلفة التقديرية 
ملوقع الشدادية ب� 185.000.000 
د.ك ليس���توعب ف���ي املرحلة 
األول���ى 12000 طالب وطالبة 
و1000 عض���و هيئ���ة تدريس 
)نس���بة 1 : 12( باإلضافة الى 
4000 موظف وعامل )نس���بة 
1 : 3( إذ اش���تم����لت املرحلة 
األولى عل���ى الكليات واملرافق 
اجلامعية وهي كليات التربية 
والش���ريعة واآلداب والعلوم 
االجتماعية وكلية البنات ومركز 
اللغات بينما اشتملت املرحلة 
الثانية على املرافق الرياضية 
واإلسكان واملرحلة الثالثة هي 
إلنشاء كليات جديدة تستوعب 
اع���دادا اكب���ر م���ن الطل����بة 
وحس�������ب احتياجات الدولة 

إنش���اء ديوان  25 من قان���ون 
احملاس���بة رقم 30 لسنة 1964 
وتعديالته والت���ي تنص على: 
»يقوم الديوان بفحص ومراجعة 
كل حساب أو عمل آخر يعهد اليه 
بفحصه ومراجعته مجلس األمة 

أو مجلس الوزراء«.

رابعا: إجراءات تنفيذ التكليف

1- أص���در رئي���س دي���وان 
احملاسبة باإلنابة قرارا رقم 115 
لسنة 2011 بتاريخ 22 سبتمبر 
2011 واملتضمن تش���كيل فريق 
يتولى تقدمي تقرير عن مراحل 
س���ير العمل في مشروع تنفيذ 
السالم اجلامعية  مدينة صباح 
في منطقة الش���دادية للوقوف 
على مدى االلتزام بتنفيذه وفقا 
للخطط والبرامج املعتمدة على 
النحو الوارد تفصيال في كتاب 
األمانة العام���ة ملجلس الوزراء 
رقم )311/20-6096( املؤرخ في 

8 سبتمبر 2011.
2- باشر فريق التكليف فور 
صدور قرار رئيس ديوان احملاسبة 
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإجناز 
ما تضمنه التكليف وفقا خلطة 
عمل وجدول زمني مت اعتمادهما 

من رئيس ديوان احملاسبة.

خامسا: نطاق أعمال التكليف

الزمن���ي إلجن���از  النط���اق 
التكليف

مت إع���داد ه���ذا التقرير بعد 
بحث ودراسة جميع املوضوعات 
التي تضمنها قرار رئيس ديوان 
احملاسبة املشار اليه منذ صدور 
القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن 
إنشاء وتنظيم املدينة اجلامعية 

حتى السنة املالية 2012/2011.

النطاق الموضوعي إلنجاز التكليف

أوال: قام فريق العمل في سبيل 
أدائه لمهامه بإعداد خطة البحث 
وتم اعتمادها من رئيس الديوان، 
وباشر الفريق إنجاز التكليف وفقا 

لذلك.

ثانيا: اعتمد الفريق في دراسته على 
فحص وتدقيق المصادر التالية:

٭ قرارات مجلس الوزراء الصادرة 
بشأن مشروع تنفيذ مدينة صباح 

السالم اجلامعية.
٭ البيانات املالية اخلاصة باملدينة 
اجلامعية منذ اعتماد املش���روع 
بامليزانية ومراحل تدرج التكلفة 
الكلي���ة ومبرراتها واالعتمادات 
الصرفية السنوية )كما وردت 

من وزارة املالية(.
٭ بيانات ووثائق ومس���تندات 
عقود واتفاقيات جامعة الكويت 
التي أبرمتها بخصوص تصميم 
وإشراف وتنفيذ وإدارة مشاريع 
مدينة صباح الس���الم الصباح 
اجلامعية في منطقة الشدادية.

٭ ردود اجلامع���ة عل���ى كتب 
ومراس���الت ديوان احملاس���بة 
بخصوص البيانات التي طلبها 

إلمتام إجناز التكليف.
ثانيا: قام الفريق بعقد عدد من 
االجتماعات مع بعض مسؤولي 
اجلامعة مبختلف مس���مياتهم 

الوظيفية وهي كما يلي:
٭ مدير البرنامج اإلنشائي.

٭ مساعد مدير البرنامج اإلنشائي 
باجلامعة.

٭ رئيس قسم حسابات املشاريع 
املالي���ة  ب���اإلدارة  اإلنش���ائية 

باجلامعة.

سادسا: المعوقات التي واجهت 
الديوان لدى أدائه للمهام المناطة به

1- عدم توفير بعض املستندات 
التي طلبه���ا الديوان واملطلوبة 

ألغراض التدقيق.
2- تأخ���ر اجلامعة بتزويد 
الفريق بالبيانات واملس���تندات 
املطلوبة ليتسنى له إنهاء التكليف 
الوق���ت احمل���دد وبالكفاءة  في 

املطلوبة.
املالي���ة  3- تأخ���ر اإلدارة 
باجلامعة بتزويد الفريق بالبيانات 
املالية للدفعات الشهرية لعقود 

واتفاقات املدينة اجلامعية.
وعليه ووفقا ملا تقدم فقد أجرى 
الفريق أعم���ال التدقيق الالزمة 
لتنفيذ التكليف املش���ار اليه وفقا 
للتخطيط املوضوع للوصول الى 
البيانات واملستندات واإلفادات 
التي تقدم لضمان املعقول لتأكيد 

اجلوانب املتعلقة بالتكليف.
وان ديوان احملاسبة توصل 
بالتقرير  ال���واردة  النتائج  الى 
املرفق ف���ي حدود ما مت االطالع 
عليه م���ن بيان���ات ومعلومات 

ومستندات.

الفصل الثاني: مراحل إنشاء 
مدينة صباح السالم الجامعية

يه����دف ه����ذا الفص����ل الى 
دراسة اخلطوات التي قامت بها 
اجلامعة لتحديد مكونات املدينة 
اجلامعية اجلديدة بالش����دادية 
قبل وبعد صدور القانون رقم 
30 لسنة 2004، وذلك من حيث 
عدد الكليات واملرافق املساندة 
الطاقة االس����تيعابية  وتقدير 
للطلبة والطالبات وغيرها من 

اجلامعة في متابعتها العمال هذه 
املكاتب.

14 � عدم تقيد إدارة اجلامعة 
بالضوابط واالختصاصات املالية 
واإلداري���ة للجهات الرقابية في 
التعامل مع مشروع مدينة صباح 

السالم اجلامعية.
� عدم االخ���ذ بتوصيات   15
اجلهات الرقابي���ة لتعديل املدة 
الواردة في القانون رقم 30 لسنة 
2004 بشأن انشاء وتنظيم املدينة 

اجلامعية.
تشتمل احللقة األولى اليوم 
على التعريف بطبيعة التكليف 
التنفي���ذ والقيود  واج���راءات 
الت���ي صادف���ت فري���ق العمل 
املكلف بإجناز التكليف ويشير 
الديوان الى أن املنهج الذي اتبع 
في اعتم���اد التقرير اعتمد على 
ايضاح املخطط الهيكلي للمدينة 
اجلامعية وتفاصيل االتفاقيات 
االستش���ارية والعق���ود وما مت 
بش���أنها من تغييرات واسلوب 
االدارة املتبع وصوال للمعوقات 
وكل ذلك كان االساس للنتائج 

التي مت التوصل إليها.

الفصل األول

التعريف بطبيعة التكليف 
وإجراءات تنفيذه

أوال: قرار التكليف

ورد لرئيس ديوان احملاسبة 
كتاب األمني العام ملجلس الوزراء 
رقم )311/20-6096( املؤرخ في 
8 س���بتمبر 2011 متضمنا قرار 
مجلس الوزراء رقم )1178/ثالثا( 
املتعلق بتكليف ديوان احملاسبة 
للتحقق من مراحل سير العمل 
في مشروع تنفيذ مدينة صباح 
الس���الم اجلامعية ف���ي منطقة 
الش���دادية للوق���وف على مدى 
االلت���زام بتنفيذه وفقا للخطط 
والبرامج املعتمدة وبيان مواضع 
التأخي���ر والعقبات التي تعوق 
التنفيذ وأسبابها والسبل الكفيلة 
بتجاوزها ومعاجلتها ليتم إجناز 
املشروع وفق البرنامج الزمني 

املعتمد.

ثانيا: مضمون التكليف

أوضح كت���اب األمانة العامة 
ملجلس الوزراء املشار اليه اهتمام 
مجلس الوزراء في التسريع في 
املدينة  عملية إجناز مش���روع 
اجلامعية اجلديدة في الشدادية، 
ومن أجل تذليل كل الصعوبات 
واملعوقات التي تواجه املشروع 
وبهدف الوقوف على مدى سير 
ه���ذا املش���روع وفق���ا للخطط 
والبرامج املرسومة، وفي إطار 
متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 
)1157/ثانيا( املتخذ في اجتماعه 
رقم )38-2011/2( املنعقد بتاريخ 
2011/8/7 القاض���ي ب���� »تكليف 
وزارة التعلي���م العالي )جامعة 
الكويت( بالعمل على قبول عدد 
2095 من الطلبة احلاصلني على 
نسبة القبول، بالتنسيق مع كل 
من وزارة املالية وديوان اخلدمة 
املدني���ة بهذا الش���أن أفاد وزير 
التربي���ة ووزير التعليم العالي 
بأن مشروع املدينة اجلامعية لن 
يتم تنفيذه في موعده املقرر )عام 
التأخير سيتسبب  2014( وهذا 
في تعطيل املش���روع واقتراحه 
بإحال���ة املوضوع ال���ى ديوان 
احملاس���بة ملراجعة اإلجراءات 
القائمة والتعرف على األسباب 
التي أدت الى تأخير إجناز تنفيذ 
مش���روع مدينة صباح السالم 

اجلامعية.

ثالثا: السند القانوني للتكليف

صدر تكليف مجلس الوزراء 
املشار اليه استنادا ألحكام املادة 

صباح السالم اجلامعية أولوية 
إلجنازه من قبل اجلامعة واجلهات 
احلكومية وفقا للقانون رقم 30 
لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم 

املدينة اجلامعية.
8 � تأخير اجلهات احلكومية 
في حتدي���د متطلباتها ومتابعة 

احتياجات املشروع.
9 � طول الدورة املستندية لدى 
اجلامعة بشقيها املالي واإلداري 
نتيجة تع���دد اجلهات واللجان 

املشرفة.
10 � عدم تناسب اجلهاز الفني 
لدى اجلامعة )املشرف على تنفيذ 
مدينة صباح السالم اجلامعية( 

مع حجم االعمال املوكلة له.
11 � محدودية اجلهاز العامل 
ضمن البرنامج اإلنشائي )املشرف 
التنفيذ من قبل اجلامعة(  على 
وقلة اخلبرة الفنية والقانونية 
واملالية لدى العاملني فيه وعدم 
استقرار إدارة البرنامج اإلنشائي 
املدير ومس���اعد  وعدم تف���رغ 

املدير.
سياس���ات  تغيي���ر   �  12
واستراتيجيات العمل مبشروع 
السالم اجلامعية  مدينة صباح 

بتغيير االدارة اجلامعية.
املكات���ب  � ع���دم قي���ام   13
االستش���ارية التي تستعني بها 
اجلامعة ألعمال إدارة وتصميم 
مش���روع مدينة صباح السالم 
اجلامعية بدوره���ا على الوجه 
ال���ذي يحق���ق ضبط  األكم���ل 
تكلفة ومدة املشروع، وقصور 

تنشر »األنباء« تقرير ديوان 
احملاسبة حول تكليف مجلس 
الوزراء بشأن التحقق من مراحل 
سير العمل في مشروع تنفيذ 
مدينة صباح السالم اجلامعية 

في منطقة الشدادية.
وقد خلص التقرير الى أن 
الشدادية  تأخر إجناز جامعة 
يرجع إلى 15 معوقا على رأسها 
غياب الرؤية والتخطيط لهذا 
املش���روع لدى اجلامعة وما 
يتصل بدور الدولة واملؤسسات 
احلكومية ذات العالقة وغياب 
التنسيق مع اجلهات احلكومية 
وأوردها التقرير بالتفصيل على 

النحو التالي:
� ع���دم وج���ود خط���ة   1
استراتيجية متكاملة لدى إدارة 
اجلامعة لتحقيق اهداف القانون 
رقم 30 لس���نة 2004 بإجناز 
املدين���ة اجلامعية خالل املدة 

املنصوص عليها بالقانون.
2 � عدم وضوح الروية لدى 
إدارة اجلامعة بشأن مكونات 
املدينة اجلامعية بالش���دادية 
وكثرة التعديالت التي طرأت 
على املخطط الهيكلي أدى إلى 
الذي  اعتماده في 2010، األمر 
أدى الى انقضاء سبع سنوات 
من مدة العمل بالقانون البالغة 
عشر س���نوات دون االنتهاء 
من إنش���اء أي م���ن الكليات 

اجلامعية.
3 � ع����دم حتقي����ق اله����دف 
املنشود من صدور القانون رقم 
)2004/30( والقاضي باالنتهاء 
من إنش����اء املدين����ة اجلامعية 
في مايو 2014، حيث لم تنجز 
اجلامعة حتى تاريخه سوى عدد 
6 اتفاقيات تصميم من أصل 13 
اتفاقية وعدد 3 عقود من أصل 
21 عقدا والتي متوقع االنتهاء 
منها ع����ام 2019 وفق تقديرات 

مستشار املشروع.
4 � كث���رة التعدي���الت على 
تصامي���م الكلي���ات املختلف���ة 
نتيجة ع���دم وضوح املتطلبات 
أو كثرة طلبات اجلهات املستفيدة 
أو زيادة الطاقة االس���تيعابية، 
التصاميم  والتأخر في اجن���از 
النهائية ومستندات الطرح مما 
ترتب عليه التأخر بالبدء بتنفيذ 

الكليات واملرافق.
الكلية  التكلفة  � تضخ���م   5
إلنش���اء مدينة صباح الس���الم 
اجلامعية منذ ص���دور القانون 
رقم 30 لسنة 2004 بشأن إنشاء 
وتنظيم املدينة اجلامعية اجلديدة 
نتيجة التأخر في التنفيذ وكثرة 

التعديالت وتغيير املتطلبات.
6 � تداخل اختصاصات وتعدد 
القرار  اجلهات واللجان متخذة 
باجلامعة بش���أن املوضوعات 
املتعلقة بتصميم وتنفيذ كليات 
الس���الم  ومباني مدينة صباح 
اجلامعية، ساهم في تأخير اجناز 

املشروع.
7 � عدم إعطاء مشروع مدينة 

تقسيم املساحات في احلرم اجلامعي بالشدادية:
النسبة )%(املساحة )م2(املرفق

327.3145.74مرافق الكليات )احلرم الرئيسي(1
265.6604.66مرافق الدعم األكادميي )احلرم الرئيسي(2
365.4716.41الكليات واملرافق املساندة )احلرم الطبي(3
604.46810.59اإلسكان4
867.97915.21مرافق اخلدمات5
170.5772.99مساحة الكليات املستقبلية6
1.247.57021.87مساحات مفتوحة7
672.71311.79مساحات مواقف السيارات8
1.183.25820.74الطرق9

5.705.280100اإلجمالي

 ٭ التعديالت املرتقبة على املخطط الهيكلي املعتمد 2010
1 � إضافة كلية العمارة التي صدر املرسوم االميري رقم )390( بتاريخ 2010/10/19 بإنشائها لتكون إحدى 

الكليات اإلضافية للمدينة اجلامعية مبوقع الشدادية.
2 � إضافة كلية احلاسب اآللي والتي جار إصدار التشريع املتعلق بها.

مكونات املخطط الهيكلي املعتمد في 2006
موقع الشويخ*موقع الشدادية

كلية اآلداب � كلية العلوم � كلية الهندسة والبترول � كلية 
احلقوق � كلية العلوم االجتماعية � كلية البنات � كلية 

العلوم االدارية � مركز العلوم الطبية )الطب � طب االسنان � 
الصيدلة � العلوم الطبية املساعدة( � كلية الدراسات العليا � 
املستشفى اجلامعي � مركز اللغات � املكتبات � املباني االدارية 

� االدارة العليا � االمانة العامة � عمادة القبول والتسجيل � 
عمادة شؤون الطلبة � مركز نظم املعلومات � مركز التعلم عن 
بعد � مباني سكن الطالبات � مباني سكن الطالب � املنشآت 
الرياضية للذكور واالناث � مراكز احلي وخدمة املجتمع � 
املخازن العامة وورش الصيانة � مباني سكن اعضاء هيئة 

التدريس.
مركز املؤمترات � املكتبات املركزية يتم إضافتهم مستقبال.

سكن عام � املكتبة املركزية � مركز املؤمترات � نادي اجلامعة 
� ڤيالت الضيافة � مركز الدراسات االستراتيجية � مركز 

دراسات اخلليج واجلزيرة العربية � مطبعة اجلامعة � جريدة 
آفاق اجلامعية � مجلس النشر العلمي � ادارة املخازن � ادارة 
التأثيث واالسكان � ادارة املكتبات � مخازن � نادي املوظفني 
� املجمع الرياضي واالستاد الرياضي � مركز خدمة املجتمع 

والتعليم املستمر � مركز اخلوارزمي � مراكز بحيثة.
*مت االبقاء على موقع الشويخ 
ليكون موقعا مكمال ملوقع الشدادية 
ويحتوي على املكونات اعاله.

     

جمل�س الإدارة

جمعية العدان والقصور التعاونية

دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية واالنتخابات
2012/4/12م ب�ش�أن املوافقة  بن�ء على كت�ب وزارة  ال�شوؤون االجتم�عية والعمل املوؤرخ يف 

على حتديد يوم االثنني 2012/4/30 لعقد اجلمعية العمومية واالنتخ�ب�ت.

ي�شر جمل�س اإدارة اجلمعية دعوة ال�ش�دة امل�ش�همني الب�لغني من العمر )21 ع�مً� ف�أكرث ( 

2011/10/31م  ت�ريخ  وامل�ش�همني يف اجلمعية حتى  العمومية  انعق�د اجلمعية  ت�ريخ  يف 

حل�شور اجتم�ع اجلمعية العمومية واملقرر عقده� يوم االثنني املوافق 2012/04/30م يف 

مت�م ال�ش�عة الرابعة ع�شرًا مبقر مدر�شة )ن�شف يو�شف الن�شف املتو�شطة بنني( مبنطقة 

الق�شور قطعة )5(.

علمً� ب�أنه يف ح�لة عدم اكتم�ل الن�ش�ب الق�نوين يوؤجل االجتم�ع ملدة ن�شف �ش�عة لي�شبح 

ق�نونيً� بح�شور )25 ع�شوًا( للنظر يف جدول االأعم�ل على النحو الت�يل:

اأول: 

1- من�ق�شة التقرير االإداري عن ال�شنة امل�لية يف 2011/10/31 والت�شديق عليه.
2- �شم�ع تقرير مراقبي احل�ش�ب�ت عن ع�م 2011 م

امليزانية العمومية واحل�ش�ب�ت اخلت�مية  3- من�ق�شة تقرير مراقب احل�ش�ب�ت والت�شديق على 
لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2011/10/31م.

4- تعيني مراقب ح�ش�ب�ت لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2012/10/31 م وحتديد اأتع�به.

ثانيا:

اأع�ش�ء جدد ملجل�س االإدارة بداًل من الذين انتهت ع�شويتهم م�ش�ء يوم االإثنني  انتخ�ب ثالثة 

املوافق 2012/04/30 م بعد انته�ء من�ق�شة بنود جدول االأعم�ل وملدة ثالث �ش�ع�ت.

مالحظة هامة:

اأواًل: 

ث�����ن����ي����ً�: 

ث�����ل����ث����ً�:

راب������ع������ً�:

خ�م�شً�: 

ان�شموا للجمعية وامل�ش�همني  الذين  ال�ش�دة االأع�ش�ء  يقت�شر ح�شور  االجتم�ع على 

انعق�د  ت���ري��خ  يف   ك�ملة  ميالدية  �شنة   21 العمر  م��ن  بلغوا  مم��ن   2011/10/31 حتى 

اجلمعية العمومية واالنتخ�ب�ت.

اأو  االأ�شلية  املدنية  البط�قة  اإح�ش�ر  واالنتخ�ب�ت  العمومية  ي�شرتط حل�شور اجلمعية 

�شه�دة اأ�شلية من املعلوم�ت املدنية وال يعتد ب�أي م�شتند اآخر.

يجب ح�شور الع�شو ب�شخ�شه وال يجوز االإن�بة اأو التوكيل عنه.

ال�شتيف�ء  اجلمعية  اإدارة  مراجعة  ال��دع��وة  ت�شلهم  مل  الذين  الب�لغني  االأع�ش�ء  على 

ملف�تهم وا�شتالم الدعوة وذلك قبل موعد اجتم�ع اجلمعية العمومية واالنتخ�ب�ت.

اأخرى  امل�ش�همة مع جمعي�ت  ازدواجية  امل�ش�همني ب�جلمعية ممن لديهم  ال�ش�دة  على 

اإح�ش�ر براءة الذمة تفيد ب�ن�شح�بهم منه� حتى يتمكنوا من ح�شور اجلمعية العمومية 

واالنتخ�ب�ت.


