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حممد ال�شرقاوي
طم���أن نائب رئي���س الهيئة العام��ة للطرق والنق��ل الربي املهند�س �س��عود
النقي املوظف�ين الراغبني يف النقل للعمل بالهيئة قائال عندما �صدر قانون
الهيئة وتعديالته يف  2015اخلا�ص��ة بتبعية التعيينات للخدمة املدنية �ضمن
للموظفني املنقولني للهيئة احل�صول على نف�س حقوقهم الوظيفية كما كانوا
يف وزارتهم فنحن كمجل�س ادارة من�شي حاليا يف خطني متوازيني ال�سعي لإقرار
كادر خا�ص ليكافئ املتميز وا�شراك املوظفني يف النجاحات ولدينا العديد من
الو�س��ائل ميكن ان ننفذها يف هذا اجلانب ومن خالل القنوات الر�س��مية كما
انه يف امل�س��تقبل �س��يكون هناك �شركات و�س��وف يكون هناك موظفني يف هذه
ال�شركات ولن يكون و�ضع ال�شركات كما هو يف القطاع العام من ناحية احلافز
املايل والوظيفي ومن اهم اال�ش��ياء التي نناق�ش��ها حاليا مع اجلهات امل�سئولة
مكاف�أة املوظف يف الوقت احلايل على ان يتم و�ضع �آلية ملكافاة املتميزين واقرار
مكافاتهم و�أ�شرتطنا ان جميع املهند�سني واملوظفني الذين �سوف ينقلون دون
خا�سرة اي ميزة وظيفية كان يح�صل عليها يف الوزارة املنقول منها.
واو�ض��ح النقي يف لقاءه مبجل��ة «العامل» انه بالن�س��بة للهيكل التنظيمي مت
ار�س��اله ملجل�س اخلدمة املدنية و�س��وف يق��ر قبل بدء عم��ل الهيئة يف االول
م��ن ابريل املقبل هذا الهيكل ي�ش��مل القطاعات و االدارات واالق�س��ام و�ش��رح
لالخت�صا�صات وحتدثنا مع وزير اال�شغال العامة القراره كما و�ضحنا ملعاليه
انه كون امل�س��ئولني يف اال�ش��غال قد ح�ض��روا مع البلدية واملوا�صالت وجلنة
اخلدمات الوزارية ومت اخذ رايهم وابدوا موافقتهم فالبد ان تنقل امل�ش��اريع
كاملة.

طم�أن املوظفني الراغبني يف النقل للعمل بالهيئة

النقي � :إقرار الهيكل التنظيمي للحفاظ على حقوق العاملني
قبل بدء عمل الهيئة يف الأول من �أبريل

العامــل

هل هناك ميزات مالية او وظيفية ميكن
ان تعود على العاملني بالهيئة؟
 البد ان نو�ضح امرا مهما يف هذا ال�صددولالخوة يف اجلهات املنقول منها اخت�صا�صات
للهيئة نقول ان الهيئة مل تن�ش�أ هيئة جديدة
فهي هيئة جديدة مب�سماها فقط بينما اعمالها
قائمة فعلى �سبيل املثال �سوف ينقل جهاز وزارة
اال�شغال العامة املنفذ مل�شاريع الطرق حتت
مظلة الهيئة بكوادره وم�شاريعه وميزانيته كذلك
نف�س ال�شئ بالن�سبة للوزارات االخرى والقانون
وا�ضح يف هذا ال�صدد والندري ملاذا هذا الرتدد
مع العلم ان االمر من املفرت�ض ان يكون م�شجع
الن الهيئة ووفقا للقانون متول نف�سها بنف�سها
وميكن ان يكون هناك مردود مادي اف�ضل يف
امل�ستقبل على العاملني بالهيية واليعني ذلك اننا
�سنفر�ض ر�سوم على املواطنني او غريهم فقد
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يفهم البع�ض ان فر�ض ر�سوم ميكن ان يطال
املواطن لكن من حق الهيئة ان�شاء �شركات
باال�ضافة اىل اعادة تنظيم ال�شركات املوجودة
مثل �شركة النقل العام التي حتتاج اىل تطوير
وتنظيم وتعمل بكفاءة اكرث باال�ضافة اىل
التاك�سي ف�سوف يكون له �شركة باال�ضافة اىل
املواقف العمومية واعالنات الطرق وغريها
من م�صادر الدخل االخرى والتي �سوف تعزز
االقت�صاد الوطني .
ماهي ابرز مالمح اخلطوات االوىل التي
قمتم بها واالخت�صا�صات واالدارات
التي مت نقلها لتبعية الهيئة؟
 بعد �صدور قرار جمل�س الوزراء املوقر بنقلادارات واخت�صا�صات يف وزارة اال�شغال العامة
وبلدية الكويت ووزارة املوا�صالت با�شرنا
اول �شئ بنقل ادارة النقل الربي من وزارة

املوا�صالت يف نوفمرب من العام  2016وقطعنا
�شوط كبري يف هذا ال�صدد ولدينا اخت�صا�صات
يف وزارة اال�شغال العامة منها قطاع الطرق
وال�صيانة ماعدا �صيانة �شبكة ال�صرف ال�صحي
واملركز احلكومي للجودة اي�ضا لدينا ادارات
واخت�صا�صات يف بلدية الكويت �سوف تنقل
والتي لها عالقة بهيئة الطرق والنقل الربي
و�سوف تكون موزعة على مراحل وتبد�أ بع�ضها
من االول من فرباير من العام اجلاري والباقي
يف االول من ابريل املقبل على ان يكون املخطط
الهيكلي اخر املراحل يف االول من يوليو العام
اجلاري ولقد حر�صنا على النقل على مراحل
حتى اليتم ارباك او التاثري على �سري العمل
بامل�شاريع واالعمال وفيما يخ�ص وزارة اال�شغال
العامة فكونها متلك م�شاريع جارية يكون النقل
يف االول من ابريل املقبل بداية ال�سنة املالية

