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العمل البلدي یساھم مساھمة حیویة في التنمیة الحضریة واالقتصادیة و االجتماعیھ وتشكل المجالس
البلدیة إلى جانب الدولة سن القوانین و واللوائح و المقترحات التي تساھم في تطویر البلدان و تفعیل
مختلف االستراتیجیات التي تشمل جمیع مجاالت التنمیة و تسخیر كافة االمكانیات للنھوض واالرتقاء

. في الخدمات
لما كان العمل البلدى یواجھ العدید من التحدیات كالنمو السكانى المتسارع و التطور العمرانى
وتغيير انماط الحیاة الحدیثة فأصبح تخطیط المدن یتعلق بالقرارات التي تؤثر على استخدام

األراضي والبیئیة المبنیة وتطویرھا لالستخدامات المختلفة مع التغییر المستمر في النمو السكاني
. والتركیبة الدیموغرافیة والتغییر في االقتصاد والتطور التكنولوجي
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فنجد ان دور المجالس البلدي اصبح مھما في مواكبة التنمیة والتنمیة المستدامھ فبناء الدول
والمدن تحتاج الى المزید من التخطیط والبنیة التحتیة تواكب أحدث التطورات التكنولوجیة
العالمیة لنجعل منھا مدن عصریة ذكیة تلبي طموحات المواطن ، وللوصول الى ھذا الھدف
علینا أستخدام كافة الطاقات التقنیة المتاحة في عملیة تخطیط المدن و إدارتھا ، فمجالس

البلدي تساھم بتعدیل القوانین و التشریعات ودورھا في استخدامات التكنولوجیة ولو رجعنا الى
الوراء بضعة عقود وقارنا بین المدن في الدول المتقدمة في تلك الفترة مع وضعھا الحالي

لوجدنا تطورا بدرجة الیمكن تصدیقھ حیث تطورت المدن بسرعة قیاسیة ، وھذا یأتي بالطبع
نتیجة حتمیة الستخدام التكنولوجیا الحدیثة في تخطیط وتطویر المدن ومن ثم في تطویر كافة

الخدمات في ھذه المدن
 
 
 
 



دور المجالس البلدي في تخطیط و تطویر المدن

 

 
والشوارع والمستشفیات  فالمدارس  المرافق  كافة  على  للتكنولوجیا  الواضح  التأثیر  فنجد 
والتطور التنظیم  من  الدرجة  ھذه  الى  وصلت  قد  المروریة  االنظمة  وحتى  التجاریة  والمؤسسات 
بفضل استخدام التقنیات الحدیثة وھذا بالطبع یوصلنا الى نتیجة واحدة وھي أن الفائدة التي نحصل
:. علیھا تأتي من دور مجالس البلدي واالستراتیجیات المتبعھ
: المحاور

A. . دعم المجالس البلدي بالفنیین والمستشاریین المتخصصین
B. . تطویر اللوائح واالجراءات والقوانین  المنظمة للعمل البلدي
C. . دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي
D. تأثیر المجالس البلدي في تطویر المدن
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الجھاز التنفیذي للبلدیھ العالقة المجلس البلدي
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A. . دعم المجالس البلدي بالفنیین والمستشاریین المتخصصین

فریق
التخصصات الفنیة
األستشاریة

الدعمالمجلس البلدي
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A. . دعم المجالس البلدي بالفنیین والمستشاریین المتخصصین

لرئیس    الفنیــــة  والمسانده  الدعـــم  تقدیــــم  مھمامه  من  تكون  األستشاري  الفني  الفریق 
لھا یفتقر  التي  التخصصي  الطابع  ذات  الفنیـــــة  االستشارات  وتقدیم  البلدي  المجلس  وأعضاء 
نادرة استشاریة  فنیة  تخصصات  لعدة  تحتاج  التي  الكبیرة  للمشاریع  نظرا   ، البلدي  المجلس 
تدعم القرارات الصادرة في المشاریع الكبرى ذات الطابع الخاص وایضا القرارات والدراسات
التي تحتاج الي تعدیل وتطویر لمواكبة التطور والتنمیة العمرانیة التي تشھدھا الدول ومشاركة
منا باصدار القرارات التي تتناسب مع ھذه المشاریع التنمویة لذلك فان الحرص  بانشاء المكتب
التخاذ البلدي  اعضاء  ودور  البلدي  المجلس  اداء  مستوى  رفع  اھمیة  على  حرصنا  ھو  فني 
القرارت المناسبة التي تنعكس على دور اداء جھاز البلدیة ویكون المكتب الفني بمستوى جھاز
البلدیة الذي یضم عدة تخصصات فنیة استشاریة لدراسة المشاریع وابداء الرأي الفني السلیم
الذي یعطي قوة في اتخاذ القرارت
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A. . دعم المجالس البلدي بالفنیین والمستشاریین المتخصصین

مستشار تخطيط مدن

مستشار  اقتصادي

مستشار  بيئي

مستشار قانوني

مستشار معماري

الدعم الفني
رئیــــس
وأعضاء

المجلس البلدي
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A. . دعم المجالس البلدي بالفنیین والمستشاریین المتخصصین

ان قوة قرارت المجلس البلدي وتطبیقھا دون ان یشوبھا اي لغط او ضعف في اتخاذ القرار
انما یعود للخبرات والموارد البشریة التي تدعم و  تساعد رئیس و اعضاء المجلس البلدي ،
بتقدیم البلدي  المجلس  في  العمل  أداء  تطویر  في  األستشاري  الفریق  یساعد  سوف  لذلك 
الدعم االفني والتخصصي للمجالس البلدیة و تطویر أداء األعضاء ودعمھم وتقدیم المشورة
.لھم

.
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B. تطویر اللوائح واالجراءات والقوانین  المنظمة للعمل البلدي .

 
  مشروعات القوانین واللوائح المتعلقة بشئون البلدیة
والتخطیط واالجتماعي  الحضاري  التطور  یواكب  بما  البلدیة  والتشریعات  األنظمة  و  اللوائح  كافة  تطویر 
لالستثمارات المستدامة في أمالك البلدیات، وتوفیر المناخ المناسب لدعم االستثمار في القطاع الخاص والعام
و كذلك وضع اآللیات المناسبة للرقابة على األجھزة التنفیذیة بالبلدیة و بإيجاد اآللیات الفاعلة لتنشیط دور
الوزارات الخدمیة في تعزیز الشفافیة في تقدیم المعلومات الفنیھ للمجلس البلدي  و كذلك المساھمھ في تحقیق
الروابط تعزیز  و  البلدي  القرار  صنع  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  التنسیق  عبر  المجتمعیة  الشراكة 
. واألتصال مع الجمعیات والبلدیات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة لتبادل  المعلومات ورفع كفاءة  األداء
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B. تطویر اللوائح واالجراءات والقوانین  المنظمة للعمل البلدي .

دراسة
القوانین •
اللوائح•

األنظمھ الحالیھ•

الفلتره
الدینامیكیھ
الفنیھ

اجراءات تصحیحیھ•
لوائح جدیدة مطوره•
للتطبیق• قابلھ  أنظمھ 
والتنفیذ
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B. تطویر اللوائح واالجراءات والقوانین  المنظمة للعمل البلدي .

تطویر في  البلدي  المجلس  في  الفني  األستشاري  الفریق  ساھم  لقد 
: بعض اللوائح و األجراءات  مثال

● تطویر وتعدیل بعض لوائح البناء كنسبة البناء للسكن الخاص
● تعدیل لوائح واجراءات تراخیص الزراعھ
● وانصبھ مجسمات  بعمل  المیادین  استغالل  الئحة  باقرار  توصیھ 

تذكاریھ
● التوصیھ باستمالك عدة مناطق وتغییر استغالل  النشاط
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

اقرار القوانین
واللوائح واألنظمھ التنفیذ و التطبیق الرقابة و المتابعھ
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

ان أھمیة الرقابھ الھندسیھ  ھو فرض لتطبیق القوانین و اللوائح واألنظمھ الصادره من   
المجلس البلدي  و متابعة  لمستوى األداء لجھاز البلدیھ ، لذلك الدور الرقابي یحتاج الي دعم

. من رئیس واعضاء المجلس البلدي  والمسانده من الجھاز التنفیذي في التطبیق
 

: مثال
أن حرص المجلس البلدي في تطبیق النظام و المتابعھ ھو قیام رئیس  المجلس البلدي   
السید/ عبدالرحمن الحمیدان بتشكیل لجنھ برئاسة نائب الرئیس السید/ صالح العسعوسي

وذلك بتتبع ورصد مواطن الخلل والفساد في البلدیھ بشفافیھ تامھ ، وقد استعانة في
االستشاریین والمتخصصین فنیا وذلك لتحقیق نتائج تساعد المجلس في اتخاذ القرارات

. السلیمھ
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

الخطوات التي اتبعتھا اللجنھ  ھو عمل استبیانات للمراجعین و الموظفین  و ذلك ألستشفاء آرائھم حول
: أداء البلدیھ

 
: االستبیان االول مقدم للمراجعین

 
مدى قیام موظفي البلدیھ بأداء و اجباتھم و فق النظم و اللوائح:         67.4 % نعم :32.6 ال●

ھل وجدت أي معوقات أو خلل أداري أو تعقید في تقدیم الخدمات :         39.7% نعم  : 60.3 ال●
برأیك ھل اخلل یعود الي النظم و اللوائح والقوانین :                           72.3% نعم  : 27.7% ال●
ھل ھناك قصور في أداء البلدیھ بشأن التوعیھ بالنظم واللوائح والقوانین :  79.1%نعم : %20.9 ال●

ھل تجد صعوبھ اتخاذ القرار من قبل موظفي البلدیھ:             36.8% نعم   :63.2% ال●
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

: األستنتاجات
1) أن البعض وبنسبة 67.4%  یرى بان الموظفین یقومون بواجباتھم وفق االلنظم واللوائح ، ولكن

الثلث منھم یعتقد بعدم قیام موظفین البلدیھ بواجباتھم  وھنا تكمن الخطوره
2) من أسباب التعقید في الخدمات ھو الروتین وعدم المام الموظفین باللوائح باألضافھ الي سیادة

ثقافة التعقید والخوف من تحمل المسئولیھ
3) عدم االستقرار في الھیكل األداري والمالي للبلدیھ یؤدیان الي ظھور الخلل في تقدیم الخدمات

4) یجب مراجعة النظم واللوائح والقوانین
5) التوعیھ المستمره للجمھور باللوائح والنظم بمختلف الوسائل

6) القیادیین غیر مؤھلین وكفاءتھم ناقصھ في مجال اتخاذ القرارات الحاسمھ
7) الحاجھ في عمل دورات تدریبیھ في اتخاذالقرار والتخلي عن المركزیھ
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

الخطوات التي اتبعتھا اللجنھ  ھو عمل استبیانات للمراجعین و الموظفین  و ذلك ألستشفاء آرائھم حول
: أداء البلدیھ

 
: االستبیان الثاني مقدم للموظفین

 
ھل ھناك اجتماعات دوریھ بین القیادات و الموظفین :                    63.8%  نعم    : 36.2% ال●
ھل توجد امتیازات للموظفین المجتھدین :                                   10.2 % نعم   :  89.8 % ال●
ھل تؤید تعدیل اللوائح والنظم لتسییر عمل البلدیھ :                         15.3 % نعم   :84.7 % ال●
ھل یعاني الموظف من قلة الدورات التدریبیة :                             77.5 % نعم   :  22.5% ال●
ھل انت راضي عن انتاجیة العمل  باألداره :                               78.4%  نعم   : 21.6 %  ال●
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

: األستنتاجات
1) أكثر من ثلث القیادیین ال یجتمعون مع موظفیھم

2) یحتاج القیادیین لدورات تأھیلیھ لزیادة كفاءة االتصال مع الموظفین
3) االجتماعات تساھم في وضع حلول فوریھ للمشاكل
4) عدم تطبیق مبدأ المساواة ونظام الثواب والعقاب
5) االصابھ باالحباط والالمباالة في انتاجیة العمل

6) تطویر وتعدیل اللوائح والنظم لمواكبة التطور و لتتماشى مع تغییر نمط الحیاه
7) ضرورة عمل الدورات وتكثیفھا لرفع مستوى االداء

8) عمل  لقاءات دوریھ بین الموظفین والقیادیین
9) تشجیع الموظفین بحب العمل وذلك برصد مكافأه للمجتھدین
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

الدور الرقابي

اللوائح والقوانینأداء الموظف
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

الجھاز الرقابي في البلدي یعتمد علیھ المجلس البلدي وذلك لمتابعة القرارات الصادره  واللوائح المقره
البلدي المجلس  ان  نجد  لذلك  البلدیھ   مع  المواطنین   وتجاوب  القوانین   ھذه  فاعلیة  مـدى  یقـاس  كي   
الكویتي بدأ بتحقیق طلبات ورغبات المواطنین والموظفین في البلدیھ  في تشكیل لجنة القصور في اداء
. الجھاز التنفیذي  بالبلدیھ  حیث  تمكن من عمل التوصیات التي القت االستحسان ومعرفة اماكن الخلل
من العمل  فرق  وتشكیل  ھندسیھ  ادارات   استحداث  في  الكویتي  البلدي  المجلس  تجارب  نجد  وبالتالي 
الخبرات الھندسیھ  ھو ناتج  من توصیات  و تقاریر  الدور الرقابي الذي یقوم  بھ  المجلس البلدي على
.  أداء البلدیھ  ككل
لذلك فان تفعیل  الدور الرقابي الھندسي یحتاج الي مراقبین فنیین متخصصین ألداء المھمھ على اكمل
وجھ  دون قصور في اداء الرقابھ المھنیھ  و إال فإن غیاب الدور الرقابي سوف یؤدي الي ضیاع ھیبة
.البلدیھ وتـفشي الفساد وتجاوز القوانین و كثرة المخالفات  وبالتالي تدھور المدینھ وضیاع التنظیم  لھا
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

اقرار القوانین
واللوائح واألنظمھ التنفیذ و التطبیق الرقابة و المتابعھ
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

التطویر في  ساعد  العاملھ  ولجانھ  البلدي  المجلس  في  عاتقھم  على  الملقاة  الرقابي  الدور  أن 
تجاه البلدیھ  خدمات  في  الرقي  و  النھوض   في  االصالح   مبادئ  ترسیخ  و  االداء  وتحسین 
. المواطنین  والحیاه المدنیھ المترفھ
 
وھذا ما یدفعنا لفكرة إنشاء جھاز رقابي أو  قسم خاص للرقابھ و المتابعھ في المجلس البلدي  
ومدى الصادره   القرارات   وتنفیذ  تطبیق  مدى  لمعرفة  للبلدیھ   التنفیذي  الجھاز  مع  بالتنسیق 
البلدي المجلس  یدعم   الذي  األستشاري  الفني  الفریق  مع  وبالتعاون  الواقع   ألرض  مالئمتھا 
.  بالمشوره والرأي
 
و البلدي  المجلس  )  في  األداء  (جودة  على  الحصول  إستراتیجیة  الي  نتطلع  مایجعلنا  وھذا 
البلدیات مجلس  على  عرضھا  وبالتالي  البلدي  المجلس  أعضاء  ألداء  المھني  التطویر  مواكبة 
. العالمي
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C .  دورالرقابھ الھندسیھ في المجالس البلدي .

: ممیزات الرقابھ الھندسیھ➢
لمراقبة منع كافة التجاوزات واالستثناءات في البلدیھ➢
مدى التقید باألنظمھ والقوانین➢
فاعلیة الموظف في أداء عملھ➢
تحسین النظم واللوائح➢
رفع كفاءة األداء والرقي بالخدمات➢
تحقیق االستدامھ في العمران➢
الحد من تفشي الفساد➢
زیادة في االیرادات والمحافظھ على اموال الدولھ ➢
التأكید على استمراریة المشاریع➢
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D. تأثیر المجالس البلدي في تطویر المدن

نتیجة للتطور العمراني والتنظیمي التي تشھدھا دولة الكویت ولما تتمتع بھ دولتنا من نمو   
نحاول مسئولیات  عدة  عاتقنا  على  یقع   ، المجاالت  جمیع  في  حضاري  وازدھار  اقتصادي 
باجتھاد تحملھا وحلھا بقدر مانستطیع ، لذلك قام الفریق الفني  بإقترح االخذ باالعتبار بتطبیق
في التصمیمات SMART CITY & BUILDING واستخدام نظام المدن والمباني الذكیة
في والرقمیة  التقنیة  التكنولوجیا  احدث  باستخدام  متطور  طابع  ذات  مدننا  لتكون   ، الھندسیة 
التصمیم والتعمیر ، و لتكون نموذجا  لبناء مدن متمیزه تتوفر فیھا رفاھیة العیش و مقومات
. التطور العمراني
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D. تأثیر المجالس البلدي في تطویر المدن

لذلك كان األھتمام من رئیس  و أعضاء المجلس البلدي  تبني نھج سیاسة وإستراتیجیة  التنمیة
في النوعیھ  النقلھ  في  تساھم  التي  األقتراحات  وتبني  القرارت  تفعیل  في  المستدامھ   العمرانیة 
األداء وبدى المالحظ  تأثیر المجلس البلدي في تطویر المدن و ذلك بإقرار المدن الصناعیة و
السكنیھ الحدیثھ  و إقرار المشاریع التنمویھ التي تساھم في دفع عجلة التنمیھ  للبالد و تكون
 مدننا ذات طابع متطور باستخدام احدث التكنولوجیا التقنیة والرقمیة في التصمیم والتعمیر و
لتكون نموذجا  لبناء مدن متمیزه تتوفر فیھا رفاھیة العیش و مقومات التطور العمراني ومدن
. عصریة بمقاییس حضاریة
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D. تأثیر المجالس البلدي في تطویر المدن

:  فنجد التأثیر المجالس البلدي في تطویر المدن
تطویر كافة األنظمة والتشریعات البلدیة بما یواكب التطور الحضاري واالجتماعي➢
تعزیز التنمیة المستدامھ➢
العمل على تنمیة وتطویر البنیة التحتیة للمناطق➢
المناخ المناسب لدعم االستثمار في القطاع الخاص والعام➢
المدني➢ المجتمع  ومؤسسات  البلدیات  في  التنفیذیة  األجھزة  بین  المجتمعیة  المشاركة  تعزیز 
ودعم أنشطتھا والعمل على االرتقاء بأدائھا
دعم مؤسسات المجتمع المدني المھتمة بشئون العمران➢
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: التوصیــات
 
عمل الورش التدریبیة والندوات والمحاضرات التي تطور من أداء األعضاء•
تشكیل فریق استشاري فني متخصص لدعم المجالس البلدي•
تشكیل جھاز لمراقبة أداء األعضاء والمجالس ویقوم بتقییم ومتابعة اإلنجازات•
التوصل• تم  ما  وآخر  خبراتھم  على  واالطالع  اآلخرین  تجارب  على  االنفتاح 
.إلیھ
.استحداث أنظمة لتحفیز المشاركة في العمل البلدي وتطویره•
مشاركة النقابات المھنیھ و األكادیمیھ في التطویر•
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• دور مجالس البلدي في تخطیط وتطویر المدن

المھندس المعماري / مزید عبداللة المطیري

شــــكـرا
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السـيـرة الذاتيـــــــــــة
 

                                                                  األسم : مزید عبداللة مزید المطیري
المؤھل : بكالوریوس ھندسة معماریة

المستوى االكادیمي: مھندس معماري اختصاصي اول
المستوى الوظیفي : مدیر ادارة – بلدیة الكویت

ھاتف :9078803- 00965
Email: maziad11@hotmail.com

 
: التسلسل الوظيفي

 
مھندس معماري – ادارة تنمیة المشاريع•

  مھندس معماري – ادارة البناء•
مسئول مركز الصلیبیخات – ادارة البناء•

  مسئول مركز السالمیة – ادارة البناء•
مراقب عام –األدارة الفنیة مكتب مدیر عام بلدیة الكویت•

مساعد میر ادارة –األدارة الفنیة مكتب مدیر عام بلدیة الكویت•
مدیر ادارة – منسق عام باللجنة المكلفة بالقیام بأعمال المجلس البلدي•

مدیر ادارة الشؤن الھندسیة و منسق عام مكتب رئیس المجلس البلدي-حالیا•
عضو في لجنة الزراعة والمظالت 97-1998م*

عضو في لجنة السكن الخاص 2005-2004*
عضو لجنة محافظة العاصمة برئاسة محافظ العاصمھ*

عضو فریق عمل تطویر شارع سالم المبارك*
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العضوية
 

AIA عضو في الجمعیة االمریكیة المعماریة*
PMI    عضو في الجمعیة االمریكیة ألدارة المشاریع*

VE  عضو في الجمعیة االمریكیة للھندسة القیمیة*
عضو وخبیر ھندسي ومحكم ( فئة ب) في المركز العربي للتحكیم – القاھرة*

عضو في  جمعیة المھندسین الكویتیة*
رئیس رابطة المعماریین الكویتیة*

عضو في جمعیة المھندسین البحرینیة*
عضو في  نقابة بلدیة الكویت*

عضو لجنة تطویر شارع سالم المبارك*
عضو وممثل المجلس البلدي في فریق عمل محافظة العاصمة برئاسة المحافظ*

عضو حملة  بیئة مناسبة للمعاقین*
عضو في فریق مكافحة  الفساد بالمجلس البلدي*

عضو تحكیم في مشروع مبنى المجلس البلدي الجدید*
عضو اللجنھ الفنیھ العلیا المنظمھ لمؤتمر التوجھ*

مھندس محترف  في الھندسھ المعماریھ*
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الدورات واملؤتمرات
 

(مؤتمر التوجھ للعماره (الكویت•
(دبي)  city escape مؤتمر•

مؤتمر البناء والتشیید (الكویت ) مشارك•
( مؤتمر مجالس البلدیھ  (الكویت•

(مؤتمر المدینة العالمي (تركیا•
دورة التحكیم الھندسي في المشروعات الھندسیة*

دورة بناء فریق العمل الناجح*
دورة مدراء االدارات في ظل المتغیرات*

دورة- تدریبیة تخصصیة مدیر مشروع محترف*
دورة – الزمالة المركز العربي في العقود والمطالبات*

واعداد المحكمین
دورة – الدورة المتقدمة العداد المحكمین*

دورة – الھندسة القیمیة*
دورة-ادارة المشروعات الھندسیة*

دورة-ترقیة في التحكیم للمركز العربي للمحكمین*
دورة- برنامج األتوكاد- تأسیس*

دورة – برنامج األتوكاد – متقدم*

:الدراسات الفنیة و األعمال و المقترحات
 

بحث في دراسة تحلیلیة فنیة لمنطقة جلیب الشیوخ•
بحث في دراسة نسبة البناء في السكن الخاص•

دراسھ عامھ لتطویر المدینھ•
اقتراح بالمجلس البلدي باستخدام واالخذ باالعتبارات للمدن•

الذكیة في المدن الجدیدة
اقتراح بانشاء ھیئة علیا للتطویر العاصمة•
تصمیم واشراف على عدة مشاریع متنوعھ•

مؤسس لعدة مكاتب ھندسیة•
مستشار وخبیر ھندسي لعدة جھات•

عمل محاضرات ودورات عن اسس وطرق التصمیم•
عمل مقاالت عن العمارة والتصمیم•

المشاركة في تقییم عدة تصامیم حكومیھ•
 


