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مقدمة

بلدية الكويت هى القلم الذى يرسم به معالم دولة الكويت من حيث التقدم العمرانى وتنظيم األراضى 

عاتقها  على  أخذت  البلدية  أن  حيث  والثقافى  والتوعوى  التنموى  الجانب  إبراز  خالل  من  ومسحها 

مسئولية الدور الحيوى طبقا ً لقانون رقم 2005/5 .

تتوزع مهام بلدية الكويت وواجبتها إلى عشر قطاعات رئيسية وعدة إدارات مكملة تدعم تلك الخدمات 

لتخرج بأفضل حلة وهى قطاع الرقابة والتفتيش – قطاع التنظيم العمرانى – قطاع المساحة – قطاع 

المشاريع – قطاع الخدمات – قطاع الشئون المالية واإلدارية – قطاع التطوير والمعلومات – قطاع 

فروع البلدية بمحافظات مبارك الكبير والعاصمة – قطاع فروع البلدية بمحافظات حولى واألحمدى 

– قطاع فروع البلدية بمحافظات الفروانية والجهراء .

تحرص إدارة التخطيط والبحوث سنويا ً على إصدار التقرير اإلحصائى السنوى فى الموعد المحدد 

حيث يتم فيه حصر وتجميع إنجازات القطاعات وإدارات البلدية وتحليلها وعمل مقارنات للسنة المالية 

السابقة مع إضافة نسبة التغيير باإلرتفاع أو اإلنخفاض لبعض إنجازات اإلدارات .

وال يسعنا إال أن نشكر كل من تعاون معنا وأرسل اإلنجازات بالوقت المحدد ، حتى يتم إبراز دور 

البلدية على أكمل وجه .

                                                                                       مدير إدارة التخطيط والبحوث 
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االدارات التابعة     

     لوزير الدولة لشئون البلدية
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نبذه عن مكتب الوزير و اإلدارات التابعة له

أوال ً : مكتب وزير الدولة لشئون البلدية
1-  تنظيم وتحديد برامج لقاءات ومقابالت وزير الدولة لشئون البلدية .

2-  القيام بجميع اإلتصاالت الخاصة بوزير الدولة لشئون البلدية .

3-   تنظيم ومتابعة جوالت وزيارات وزير الدولة لشئون البلدية .

4-   متابعة كافة التقارير الواردة من كافة الجهات والوزارات والهيئات واإلدارات واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك بالتنسيق

       مع الجهات المختصة بالبلدية .

5-   استقبال المواطنين والمراجعين الراغبين فى مقابلة الوزير والرد على استفساراتهم ومتابعة إنجاز معامالتهم 

      وتوجيههم إلى جهات االختصاص بالبلدية .

6-  التنسيق مع إدارة العالقات العامة وخدمة المواطن فيما يتعلق باستقبال ضيوف وزير الدولة لشئون البلدية .

7-   التنسيق مع الجهات المختصة ) إدارة الخدمات العامة – إدارة العالقات العامة ( فيما يتعلق بتجهيز قاعة  

      االجتماعات والمناسبات التى يحضرها الوزير .

ثانيا ً : المكتب الفنى لوزير الدولة لشئون البلدية
ويباشر االختصاصات التالية : 

1-  دراسة الموضوعات المقرر عرضها على المجلس البلدى وإعداد تقرير موجز عنها لوزير الدولة لشئون البلدية . 

2-   دراسة ومراجعة محاضر اجتماعات المجلس البلدى وإعداد التقارير الفنية الالزمة .

3-   دراسة التقارير والمذكرات الواردة إلى مكتب وزير الدولة لشئون البلدية من الجهات المختلفة بالبلدية وعرض

     موجز عنها واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها .

4-   تقديم المشروة الفنية لوزير الدولة لشئون البلدية .

5-   إعداد الدراسات المتعلقة بخطط البلدية فى جميع المجاالت .

6- إعداد الدراسات والتقارير الفنية عن الموضوعات التى تعرض على المجلس البلدى لتقديمها لوزير الدولة لشئون

 البلدية 

7-   تحديد أولويات المشروعات المعروضة طبقا ً للخطة العامة للبلدية قبل العرض على وزير الدولة لشئون البلدية .

اإلدارت التابعة لوزير البلدية 
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ثالثا : مكتب المتابعة :

1-  متابعة قرارات وتوصيات المجلس البلدى وإعداد الردود .

2-   متابعة قرارات المجلس البلدى لدى مجلس الوزراء .

3-   متابعة الدراسات الفنية واألبحاث التمهيدية للمشاريع المطروحة على المجلس البلدى .

4-   متابعة أعمال اللجان المشكلة من قبل وزير الدولة لشئون البلدية .

5-   متابعة إعداد الردود على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس األمة وأعضاء المجلس البلدى والجهات الحكومية 

    والجهات األهلية  فيما يتعلق بأعمال البلدية .

6-   متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدى مع الجهاز التنفيذى ومؤسسات الدولة والمواطنين .

7-   إعداد التقارير الدورية الالزمة عن كافة الموضوعات التى يتم متابعتها من قبل المكتب .

رابعا : اإلدارة القانونية
وتباشر االختصاصات التالية :

1-   تمثيل البلدية أمام القضاء ومباشرة التحقيقات المحالة إليها ومتابعة كل ما يتعلق بسير القضايا والقرارات واألحكام

       الصادرة فيها .

2-   التفتيش الفنى على العاملين باإلدارة القانونية والتنسيق بين المستشارين فيما يتعلق بأعمال اإلدارة ومتابعتها 

      ومتابعة مندوبى المحاكم .

3-   اتخاذ كافة إجراءات األحكام ومباشرة اإلجراءات الخاصة بالحجوزات والمطالبات المالية وإبداء الرأى القنونى 

      لمختلف إدارات وأقسام البلدية ومراجعة العقود التى تبرمها البلدية .

  خامسا : إدارة الشكاوى واالقتراحات:

1- استقبال معامالت وشكاوى المواطنين بشتى الوسائل ) الشخصية المباشرة أوغير المباشرة ووسائل التواصل االجتماعى 
واألجهزة  االعالمية االخرى والرد عليها .

2- الرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم والقيام بالبحث األولى لمعامالتهم ولشكواهم قبل إحالتهم الى الجهات المعنية داخل              
الجهة.

3- بحث ودراسة الشكوى المقدمة بكافة صورها المكتبية والميدانية .

4- متابعة سير المعاملة أو الشكوى داخل وخارج الجهات المعنية .

5- اخطار المواطن بما انتهى اليه االمر.

6- إعداد التقارير الدورية اإلحصائية والتحليلية بالمؤشرات العامة إلنجاز المعامالت والشكاوى وإرسالها الى الجهات المعنية 
مشفوعة بالتوصيات الالزمة .

اإلدارت التابعة لوزير البلدية 
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7- اتخاذ ا لتدابير الالزمة لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات البلدية بالتنسيق مع الجهات االخرى .

8- التنسيق والتعاون مع جهاز تقييم أداء الجهات الحكومية ، وتزويده بالمعلومات واالحصائيات الدورية المطلوبة .

9- استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم  .

10- حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بشكاوى ومعامالت المواطنين على الحاسب اآللى  والعمل على استخدام هذه المعلومات 
فى سرعة انجاز األعمال .

11- تقديم االقتراحات والتوصيات ذات العالقة بتحسين إجراءات سير العمل ومعالجة الثغرات التى تصادف اإلدارة أثناء متابعة 
انجاز معامالت المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص .

12- اسثمار الوسائل االعالمية ووسائل التواصل االجتماعى فى تنفيذ اختصاصات اإلدارة .

13-  أعمال الصادر والوارد .

14- أعمال الطباعة والتصوير والتجليد.

15- أعمال الخدمات العامة .

16- أعمال شئون الموظفين .

17- أعمال الحفظ واألرشفة .

18- كتابة وتوزيع التقارير والنشرات والتعاميم .

اإلدارت التابعة لوزير البلدية 
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   اللجان التي شارك فيها المكتب الفني:

نسبة التغيير2016/20152015/2014اسم اللجنهم

-30لجنة تقصي الحقائق1

% 10550اللجنة القانونيه والماليه2

%121017اللجنه الفنية3

% 7528ورش عمل4

-10لجنة محافظة األحمدي5

-10لجنة اإلصالح والتطوير6

-3420اإلجمالي
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1 1
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لجنة تقصي الحقائق اللجنة القانونيه  
والماليه

اللجنه الفنية  ورش عمل لجنة محافظة  
األحمدي

لجنة اإلصالح  
  والتطوير

عدد اللجان

اإلدارت التابعة لوزير البلدية المكتب الفنى 
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 اإلجتماعات التي حضرها المكتب الفني :

نسبة التغيير2016/20152015/2014اإلجتماعم

%273523اللجنة المشكله بالقرار الوزاري رقم 1137/2014

%81547رئيس المكتب الفني مع  اعضاء المكتب بخصوص المحاضر2

%131023رئيس المكتب الفني بمجلس األمة3

%4175رئيس المكتب بمجلس الوزراء4

-10اللجنه القانونية والمالية5

-10لجنة تقصي الحقائق ألبراج االتصاالت6

-10لجنة متابعة إنشاء مختبر فحص األغذية7

-10اللجنه الوزاريه بشأن قانون البلدية8

-10بخصوص التعديالت النهائية على جدول 4 الخاص بأبنية المخازن9

-20بخصوص محضر رقم 1014/2014

-130لجنة التدقيق الفني لمعامالت المجلس البلدي11

-7261اإلجمالي

27

8

13

4
1 1 1 1 1 2

13
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30

اللجنة 
المشكله 
بالقرار  

الوزاري رقم 
2۰14/13۷

رئيس المكتب 
الفني مع  

اعضاء 
المكتب 

بخصوص 
المحاضر

رئيس المكتب 
الفني بمجلس 

األمة

رئيس المكتب 
بمجلس  
الوزراء

اللجنه 
القانونية  
والمالية

لجنة تقصي  
الحقائق 
ألبراج  
 االتصاالت

لجنة متابعة  
إنشاء مختبر  
 فحص األغذية

اللجنه 
الوزاريه  

بشأن قانون 
 البلدية

بخصوص 
التعديالت 

النهائية على 
 4جدول 

الخاص بأبنية  
المخازن 

بخصوص 
محضر رقم 
2۰14/14

لجنة التدقيق 
الفني  

لمعامالت 
المجلس 

البلدي

عدد اإلجتماعات

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  المكتب الفنى 
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  الكتب الواردة 

نسبة التغيير2016/20152015/2014الكتب الواردةم

%37418مكتب الوزير 1
%94278المدير العام2
%534مكتب المتابعه3
%220إدارة التخطيط والبحوث4

قطاع التنظيم اللجنه المشكله بالقرارالوزاري رقم 5
137/201429313753%

%1082إدارة التطوير والتدريب6
%5180إدارة المستودعات7
%4850اإلدارة القانونيه8
%25810559قرارات وزارية وتعاميم9

%1131112قرارات إدارية وتعاميم10
%262119محاضر المجلس البلدي11
110قطاع المعلومات12
%2150لجنه محافظة األحمدي  13
%9455اللجنه الفنية14
%1366قطاع الرقابه والتفتيش15
- 50أبراج اإلتصالت وتقصي الحقائق 16
- 0 1لجنة اإلصالح والتطوير17
- 0 5اجتماع بمجلس األمة 18
- 0 6نائب المدير العام لمحافظتي العاصمة والجهراء19
- 0 1ورشة عمل محافظة الجهراء 20
- 0 2نظم المعلومات 21
%11918اللجنه القانونيه والمالية 22
- 0 5ورش عمل23
- 0 5ورشة عمل اإلصالح والتطوير 24
- 0 2الشئون الماليه 25
- 0 1لجنة السالمة 26
- 0 163لجنة التدقيق الفني  27
- 0 1الخدمات العامة 28

- 983497اإلجمالي

اإلدارت التابعة لوزير البلدية المكتب الفنى 
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  الكتب الصادره 

نسبة التغيير2016/20152015/2014الكتب الصادرةم

%485411مكتب الوزير + تصديقات على محاضر المجلس البلدي1

قطاع التنظيم اللجنة المشكله بالقرار الوزاري رقم 2
137/201429215845%

%110قطاع المعلومات3

%660إدارة الشئون المالية4

%33129112شئون الموظفين5

-1760لجنة التدقيق لمعامالت المجلس البلدي6

%15566إدارة نظم المعلومات7

330مكتب المتابعة8

%61353اإلدارة القانونية9

%82161مكتب المدير العام10

-10نزع الملكيه11

%6350المستودعات12

-20رئيس لجنة اإلعالنات13

%3650قطاع الماليه واإلدارية14

%5260نائب المدير العام لشئون قطاع حولي ومبارك الكبير15

%171323إدارة الخدمات العامه16

-920576اإلجمالي

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  المكتب الفنى 
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  بيان المعامالت الواردة 

نسبة التغيير2016/20152015/2014المعامالت الواردةم

%2134977قرارات وزارية وتعاميم1
%3401895كتب محولة من الوزير للمتابعه2
-3120كتب واردة من القطاع واإلدارات التابعة للوزير3
-1270كتب واردة من المدير العام4
-4670كتب واردة من قطاعات البلديه لمختلفة5
%47242310أخرى6

-1931490اإلجمالي

213
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467 472
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قرارات وزارية 
وتعاميم

كتب محولة من 
الوزير للمتابعه  

كتب واردة من القطاع  
واإلدارات التابعة  

للوزير

كتب واردة من المدير  
العام

كتب واردة من 
قطاعات البلديه  

لمختلفة

أخرى

المعامالت الواردة

اإلدارت التابعة لوزير البلدية مكتب المتابعة
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  بيان المعامالت الصادرة :

2016/2015المعامالت الصادرة م

39كتب لمعالي الوزير )اعداد ومتابعه (1

175كتب متابعة للقطاع واإلدارات التابعة للوزير 2

573كتب متابعة لقطاعات البلديه المختلفه 3

3كتب خاصه باللجنه العليا للتخطيط4

179كتب متابعة للمدير العام 5

125أخرى6

1094اإلجمالي 
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أخرى

المعامالت الصادرة

  اإلجتماعات التي تمت :

2016/20152015/2014اإلجتماعاتم
81اللجنه العليا للتخطيط1
03اإلجتماعات التنسيقية3
01المحاضرالتي قام المكتب  بصياغتها3

85اإلجمالي

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  مكتب المتابعة
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مراقبة القضايا

إداريمدني + تجاري البيان 

1395794عدد القضايا الواردة من المحكمة 

163321عدد القضايا المرفوعة من البلدية 

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  اإلدارة القانونية 
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مراقبة التحقيقات

نسبة التغيير2015/20162014/2015البيان

%41225039اجمالي المذكرات 

%28323616اجمالي المذكرات الواردة

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  اإلدارة القانونية 
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مراقبة الفتوى

قسم العقود قسم الفتوى العامة البيان 

1499438صادر

1361441وارد

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  اإلدارة القانونية 



24التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 

قسم الدعم المالى واإلداري

نسبة التغيير2015/20162014/2015البيان 

%1266766283الصادر

%123012612الوارد

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  اإلدارة القانونية 
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قسم المخالفات

نسبة التغيير2015/20162014/2015نوع المخالفة

%3942504621نظافة

%371036282إعالنات 

%1567850سالمة 

%30021229بناء

%1918124934إشغاالت طرق

%9551559841أغذيه

%8618152قانون 87/9

%1296161719محالت

%2247288822بائع متجول 

%61120466أغذيه مستوردة 

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  اإلدارة القانونية 
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الكفاالت

نسبة التغيير2015/20162014/2015البيان

%1659136517الواردة من إدارات البلدية 

%1925138028الصادرة من اإلدارة القانونية 

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  اإلدارة القانونية 
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 السكرتاريه

نسبة التغيير2015/20162014/2015البيان

%38731019الوارد 

%49842514الصادر

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  اإلدارة القانونية 
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إجمالي عدد المعامالت حسب الحالة 

المجموع الحالة 
83إجراء الالزم 

253تم اإلنجاز 

193حفظ

14يعمم

543اإلجمالي 
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اجمالى عدد المعامالت حسب الحالة

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  إدارة الشكاوى واإلقتراحات
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    إجمالي عدد المعامالت حسب النوع 

المجموع التصنيف 

22استفسار

5اقتراح

181شكوى

335معاملة إدارية 

543اإلجمالي 
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اإلدارت التابعة لوزير البلدية  إدارة الشكاوى واإلقتراحات
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  إجمالي عدد المعامالت حسب المصدر

المجموع المصدر
17اتصال هاتفي 

151التواصل االجتماعي
20حضور شخصي 
20البريد االلكتروني 

335معاملة 
543اإلجمالي 
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اتصال هاتفي   التواصل االجتماعي حضور شخصي    معاملة البريد االلكتروني

إجمالى عدد المعامالت حسب المصدر

 

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  إدارة الشكاوى واإلقتراحات



التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 31

   إجمالي عدد المعامالت حسب التصنيف

المجموع التصنيف

337إدارية 

112خدمات 

93هندسية 

1قانونية 

543اإلجمالي 
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400
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اجمالى عدد المعامالت حسب التصنيف

اإلدارت التابعة لوزير البلدية  إدارة الشكاوى واإلقتراحات
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إجمالي عدد المعامالت حسب الجهة 

المجموع الجهة 

3مدير إدارة اإلنشاءات 
1مدير إدارة األنظمة الهندسية 

13مدير فرع بلدية محافظة األحمدي 
3مدير فرع بلدية محافظة الجهراء 
5مدير فرع بلدية محافظة العاصمة 
7مدير فرع بلدية محافظة الفروانية 
16مدير فرع بلدية محافظة حولي 

2مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
2مدير فرع بلدية محافظة الجهراء - فرق الطوارئ

2إدارة التخطيط و البحوث 
2مدير إدارة شئون الموظفين
1مدير إدارة المستودعات

1خاص
2إدارة مركز نظم المعلومات 

60اإلجمالي 
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اإلدارت التابعة لوزير البلدية  إدارة الشكاوى واإلقتراحات
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قطاع 
الرقابة والتفتيش 
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نبذة عن قطاع الرقابة والتفتتيش
مكتب رئيس القطاع :

 1 -  حصر وتبويب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل ذا ت ا لعالقة بكافة اإلدارات فى القطاع .

 2 - إعداد مشروعات القوانين  واللوائح والقرارات المنظمة لعمل إدارات القطاع .

 3 -  دراسة المشروعات التى تعرض على رئيس القطاع وإبداء الرأى فيها .

إدارة الرقابة الهندسية : 
1 - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وفقا لإلجراءات اإلدراية المتبعة والمتعلقة بــ : 

        - اللوائح المتعلقة بأنظمة السالمة .

        -  اللوائح  والقرارات والقوانين المنظمة فى جوانب أعمال البناء والتراخيص الهندسية .

        -  اللوائح المتعلقة بتفعيل الدور الرقابى للبلدية .

2  - متابعة المشروعات التى تقوم البلدية بتنفيذها من النواحى الفنية والهندسية .

إدارة الرقابة المالية واإلدارية : 
  1 - الرقابة على كافة اإلعمال اإلدارية والمالية بالبلدية .

  2 - رفع تقارير دورية عن سير العمل بالبلدية لبيان مدى تطبيق اللوائح واألنظمة .

إدارة الرقابة الميدانية : 
 1 -  القيام بكافة التدابير واإلجراءات العملية المرتبطة بالتنفيذ الدقيق لكافة اللوائح المنظمة للعمل البلدى .

 2 - إعداد التقارير الفنية .

 3 - تقديم التقارير الدورية عن سير العمل .

إدارة رقابة الخدمات البلدية :
 1 - مراقبة وتنفيذ القوانين واللوائح  المتعلقة بـــ :

     - أعمال الرقابة والتراخيص وكافة األعمال المرتبطة باألغذية  واألسواق والمسالخ .

     - تفعيل الدور الرقابى والمحافظة على الصحة العامة .

     - المتابعة والتدقيق فى تطبيق الئحة المدافن وفقا ألنظمة اللوائح .

 2 - متابعة المشروعات التى تقوم البلدية بتنفيذها فيما يتعلق بالخدمات البلدية .

إدارة خدمة المواطن : 
  1 - استقبال المعامالت وشكاوى المواطنين بشتى الوسائل .

  2 - الرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم والقيام بالبحث األولى لمعامالتهم وشكواهم .

  3 - التنسيق والتعاون مع جهاز خدمة المواطنين وتقييم إداء الجهات الحكومية وتزويده بالمعلومات االحصائية 

        الدورية المطلوبة  

  4 - استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم .

اإلدارت التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش
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إدارة رقابة الخدمات البلدية 

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيانالرقم

%7912436الكتب الصادرة1

%7410530الكتب الواردة2

52%
48%

رقابة خدمات البلدية

الكتب الصادرة

الكتب الواردة

اإلدارت التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة رقابة خدمات البلدية
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إدارة الرقابة المالية واإلدراية 

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيانالرقم

%1208331الكتب الصادرة1

%18113525الكتب الواردة2

40%

60%

الرقابة المالية 

الكتب الصادرة

الكتب الواردة

اإلدارت التابعة لقطاع الرقابة والتفتيشإدارة الرقابة المالية 
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إدارة الرقابة الهندسية 

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيانالرقم

%8234076الكتب الصادرة1

%4422588الكتب الواردة2

65%

35%

الرقابة الهندسية

الكتب الصادرة

الكتب الواردة

اإلدارت التابعة لقطاع الرقابة والتفتيشإدارة الرقابة الهندسية 
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إدارة الرقابة الميدانية 

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيانرقم

%15124739المجموع الكلى للمعامالت المنجزة والصادرة1

%49261019الجوالت التفتيشية )شئون هندسية(2

%36042014الجوالت التفتيشية ) خدمات البلدية(3

%15866172468مراجعة رخص البناء4

      

151 492 360

15866

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

المجموع الكلى للمعامالت  
المنجزة والصادرة

الجوالت التفتيشية             
)شئون هندسية(

الجوالت التفتيشية             
(  خدمات البلدية) 
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 الرقابة الميدانية

اإلدارت التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة الميدانية 
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مراقبة االستقبال ونظم المعلومات :

اقتراحاتشكاوياستفسارات
العددالموضوعالعددالموضوعالعددالموضوع
19هندسية74هندسية34هندسية
11خدمات54خدمات26خدمات
0أخرى31أخرى5أخرى

2016/201565 159 30
2015/201479 148 38

%21 %7 %18نسبة التغيير

   إجمالي االستفسارات والشكاوي واالقتراحات:

اتصال هاتفيحضور شخصيمكتب الوزيرالبريد االلكترونيالنوع

20971028العدد

   نتيجة االستفسارات والشكاوي واالقتراحات:

لم يتم الردتم الرد

قيد الدراسةعدم الموافقةموافقة 

43 1313588العدد

257اإلجمالي

300اإلجمالي العام

مالحظة هامه : تم إلغاء إدارة خدمة المواطن من الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت بتاريخ 2015/10/11حسب القرار 
الوزاري رقم 2015/505 و تم استحداث بدال منها إدارة الشكاوى  و االقتراحات التابعة لوزير الدولة لشئون البلدية .

اإلدارت التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة خدمة المواطن



40التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 

 

34

26

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

خدمات هندسية أخرى

استفسارات

74

54

31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

هندسية  خدمات أخرى

شكاوى 

19

11

0
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

هندسية  خدمات أخرى

اقتراحات

اإلدارت التابعة لقطاع الرقابة والتفتيشإدارة خدمة المواطن
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االدارات
 التابعة لمدير عام البلدية 
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نبذه عن االدارات التابعة للمدير العام

يتألف المدير العام للبلدية من :-

1- إدارة العالقات العامة . 

2- لجنة السالمة 

3- إدارة األنظمة الهندسية .

4- إدارة التنسيق .

5- مكتب المدير العام .

من اهم اإلختصاصات :-
أوال :إدارة العالقات العامة :-

1-تحديد اتجاهات الرأي العام و استخدام الوسائل الفعالة للتأثير عليه .

2- شرح السياسة التي تتبعها البلدية و القيام بأعمال الزينة و رفع األعالم .

ثانيا : لجنة السالمة :-
1- النظر في األمور المتعلقة بانظمة السالمة و تحديد مواصفات الالفتات و العالمات اإلرشادية والتحذيرية .

2- التعاون مع الجهات التي لها عالقة بموضوع السالمة و التنسيق بينهم و وضع خطط و برامج لتطوير خدمات السالمة .

ثالثا: إدارة االنظمة الهندسية :-
1- إعداد الدراسات النظمة البناء و مراجعنها باستمرار و مخططات المشاريع الكبرى و المشاريع الحكومية .

2- إصدار الرتراخيص الخاصة بالبناء و مراجعة نظم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و وضع اللوائح و النظم لمتابعة 

    المكاتب الهندسية و اعتماد تعهدات  اإلشراف المقدمة من قبلهم .

3-  تنظيم عمل المقاولين و تصنيفهم و إصدار و تجديد و إالغاء التراخيص الخاصة بهم .

4- إعداد قوانين و  نظم و برامج و نماذج الرقابة و المتابعة  لشئون البناء و السالمة و مراجعنها بصفة مستمرة .

5-  المتبعة و التدقيق لطلبات رخص البناء الصادر من إدارة التراخيص الهندسية و إدار التدقيق والمتابعة الهندسية التابعة 

     للمحافظات و إعداد اإلحصائيات الخاصة بهم .

6 - إعداد كافة االشتراطات و المواصفات و امعايير المرتبطة بتجميل و ترميم المباني .

اإلدارت التابعة لمدير عام البلدية
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رابعا: إدارة التنسيق :-
1- تنسيق اإلجراءات التنفيذية لمشروعات البلدية ذات الطابع الفني و إجراء الدراسات الفنية واألبحاث التمهيدية .

2- تنفيذ قرارات و توصيات المجلس البلدي والقرارات الوزارية و إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الميزانية 

    اإلنشائية للبلدية  .

3-  التنسيق مع اإلدارات المعنية بإعداد البرامج و  و االولويات الخاصة بالدراسات و المشاريع  والتأكد من مدي تنفيد

   الخطط و برامج العمل .

4- حصر و تبويب كاف الموضوعات الفنية الوارده لمكتب المدير العام و سرعة استرجاعها عند الحاجة .

5-  متابعة أسئلة االعضاء الوارده للبلدية من مجلس األمة و المجلس البلدي .

6- اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية البلدية و الحساب الختامي و إعدلد التقارير االزمة لمتابعة مدي التنفيذ 

   و االلتزام بالبرنامج الزمني المتعلق باالعتمادات المالية .

7- اإلشراف على إعداد الردود النهائية بمالحظات ديوان المحاسبة على أعمال البلدية و شئون التوظف و الحساب 

    الختامي للبلدية .

8-دراسة القرارات و التوصيات الصادرة من جميع اللجان و فرق العمل المشكلة في البلدية و توفير قاعدة البيانات 

    والمعلومات الخاصة بكل ما تنجزه القطاعات .

اإلدارت التابعة لمدير عام البلدية
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اإلدارت التابعة لمدير عام البلدية

إدارة العالقات العامة 

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%371365قسم االستقبال
%995247قسم االعالم

%933958قسم التصوير 
%10922451عدد الشكاوي الصحفية

%835929عدد الردود على الشكاوي الصحفية
%25431419عدد الشكاوي االذاعية

%7410831عدد الردود على الشكاوي  اإلذاعية
%430100عدد الردود على الشكاوي الهاتفية

اإلعالنات الرسمية في الجريدة و الصحف المحلية واإلذاعة 
%1281225والتلفزيون

%8411728تسهيالت المهمة للقاء المسؤولين بالوسائل اإلعالمية 
%724932مراقبة اعمال الزينة واألعالم 
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إدارة التنسيق
أواًل :   األعمال التي تقوم بها اإلدارة بصفة مستمرة .

1 ( دراسة الموضوعات المحالة من مدير عام البلدية إلى اإلدارة الواردة من الجهات المختلفة حيث تقوم اإلدارة 
بدراستها واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها واتخاذا اإلجراءات الالزمة وفق تعليمات مدير عام البلدية .

مع  بالتنسيق  البلدية   عام  مدير  قبل  من  اإلدارة  من  تطلب  التي  التقارير  وإعداد  واإلحصاءات  البيانات  توفير   )  2
القطاعات المعنية .

 3 ( إبداء الرأي في الموضوعات ذات الصفة العاجلة التي يطلبها المدير العام وعقد اجتماعات مع الجهات ذات 
العالقة التخاذ التوصيات المتعلقة بتلك المواضيع وعرضها على مدير عام البلدية التخاذ القرار .

 4( إعداد الكتب الالزمة لمتابعة مشاريع البلدية والتنسيق مع القطاعات ذات العالقة بهذا الشأن وإعداد تقارير لمدير 
عام البلدية بالموقف التنفيذي لتلك المشاريع .

5( إعداد الردود للكتب المحالة من مدير عام البلدية لإلدارة سواء لجهات داخلية أو خارجية ومخاطبة القطاعات ذات 
الصلة بالمواضيع التي تخص أكثر من قطاع وتجميع الردود وإعداد رد موحد للجهة المعنية .

6( متابعة الكتب المحالة من مدير عام البلدية للقطاعات المختلفة وتوجيه الكتب إليها لإلفادة عما تم بشأنها .

7( متابعة محاضر اإلجتماعات التي تحال لإلدارة من المدير العام .

8( عقد إجتماعات تنسيقيه لبعض المواضيع بتكليف من قبل السيد مدير عام البلديه .

* اللجان وفرق العمل التي تشارك فيها اإلدارة :

- بناء على القرار الوزاري رقم )176 لسنة 2014( الصادر بتاريخ 2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية 
الكويت تشارك اإلدارة حالياً بالتالي : 

1(  فريق عمل متابعة و تسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية لدولة الكويت  :

تم تشكيل الفريق بموجب القرار رقم ) 2014/303( بتاريخ 2014/6/1 .  

تم تشكيل الفريق بموجب القرار رقم ) E75/2015( بتاريخ 2015/10/1 .  

الموافقات  إصدار  ومتابعة  التنمية  خطة  لمشاريع  الالزمة  المواقع  تخصيص  بمتابعة  الفريق  عمل  ويختص   
التنظيمية والهيكلية وتراخيص البناء وتسهيل إجراءات مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت لدى بلدية الكويت 
و إعداد تقارير دورية للمجلس األعلى للتخطيط و التنميه بالتنسيق مع كافة الجهات الحكوميه من وزارات و 
الجهات  بين  الرسمية  المراسالت  و  الفريق  إجتماعات  لحضور  الدعوى  توجيه  خالل  من  وهيئات  مؤسسات 

وكذلك التنسيق بين القطاعات المختلفه بهذا الشأن .

إدارة التنسيق 
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2( لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقته للتخييم الربيعي :

      تم تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم )2013/7642( بتاريخ 2013/12/21 .

    وتختص اللجنة بدراسة و تحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقته للتخييم الربيعي ووضع الضوابط واإلشتراطات 
التى تساهم فى تحقيق مصلحة المواطن من رواد البر و كذلك الحفاظ على البيئه البريه ، وكذلك إقتراح مواقع 
جديدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه و إعداد المخططات التنظيميه لمواقع التخييم وتزويد الجهات المعنيه بها 
عقب إعتمادها و إعداد برنامج إلكتروني لتسجيل المواقع المخصصة للتخييم وتحديد إحداثياتها وإعداد نماذج 
بعقد  اللجنه  وقامت   2014 مايو  في شهر  اللجنه  إنتهى عمل  .وقد  التخييم  أعمال  تنظيم  فى  المستخدمة  البلديه 

إجتماعات تكميليه إلستكمال األعمال المتعلقه بها بناءا على طلب السيد مدير عام البلديه .

      تم تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم )2016/52( بتاريخ 24/1/2016 .

3(  اإلجتماعات التمهيدية للمزايدات والمناقصات والممارسات وفقًا للتعاميم الواردة بهذا الشأن :

     تم عقد عدد )1( إجتماع خالل شهر إبريل 2015.

تم عقد عدد )5( اجتماعات للمزايدات و المناقصات عن شهر مايو 2015  .

تم عقد عدد )7( اجتماعات للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر يونيو 2015  .

تم عقد عدد )1( اجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر يوليو 2015  .

تم عقد عدد )8( اجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر أغسطس 2015  .

تم عقد عدد )1( اجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر سبتمبر 2015  .

تم عقد عدد )7( اجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر أكتوبر 2015  .

تم عقد عدد )3( اجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر نوفمبر 2015  .

تم عقد عدد )4( إجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر ديسمبر 2015  .

تم عقد عدد )4( إجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر يناير 2016  .

تم عقد عدد )4( إجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر فبراير 2016  .

تم عقد عدد )9( إجتماع للمزايدات و المناقصات و الممارسات عن شهر مارس 2016  .

إدارة التنسيق 
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4( لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسيه و الدور اإلستشاريه .

5( اإلجتماعات التنسيقيه بحضورالسيد مدير اإلداره وتشمل :

- حضور إجتماعات المجلس األعلى للتخطيط  والتنميه المتعلقه بمشاريع خطه التنميه لدولة الكويت 

- حضور إجتماعات تنسيقيه بشأن المباني قيد اإلنشاء .

- حضور إجتماعات تنسيقيه بشأن المسلخ المركزي .

- حضور إجتماعات تنسيقيه بوزارة التجاره والصناعه .

- حضور اإلجتماعات التنسيقيه بشأن إستعدادات البلدية لعيد األضحي المبارك ومراسم ذبح األضاحي .)سبتمبر(

- حضور اإلجتماعات التنسيقية بشأن المخالفات الصناعية و شبكات الربط الصحي . )سبتمبر(

-حضور إجتماعات تنسيقية بشأن تحديد أماكن الشواء في الحدائق العامة و الساحات .)ديسمبر(

ثالثًا:  األعمـــــال اإلداريـــــــة :

1.طباعة الكتب الصادرة من اإلدارة إلى قطاعات البلدية المختلفة أو ما يرسل لمدير عام البلدية إلعتمادة .

2. عمل ملفات للكتب الصادرة والموضوعات المختلفة ذات الصلة بعمل اإلدارة .

3. التنسيق بين اإلدارة والقطاعات األخرى ذات العالقة بعمل اإلدارة .

4. عمل إحصائيات متابعة للموظفين وما أنجز من أعمال .

إدارة التنسيق 
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البيان اإلحصائي للكتب الواردة والصادرة إلدارة التنسيق

من ابريل 2015 / إلى مارس 2016 

    

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان
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 قسم الدراسات

نسبة التغير2016/20152015/2014الردود علي االستفسارات

%14750الردود على أسئلة و استفسارات المجلس البلدي و األمة

%550الردود على استفسارات وزير البلدية 

%825730الردود على استفسارات مدير البلدية 

%443813الردود على استفسارات اإلدارة القانونية 
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إدارة األنظمة الهندسية 
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  قسم مزاولة المهنة

نسبة التغير2016/20152015/2014اعمال المكاتب الهندسية

%192934تسجيل تراخيص المكاتب الهندسية و الدور االستشارية 

%414814تسجيل تجديد قيد مكتب هندسي أو دور استشاري

%33716152تسجيل مهندس معتمد من مكتب هندسي أو دار استشارية 

%12510020تسجيل نقل اعتماد مهندس 

%22414236تسجيل تجديد قيد مهندس 
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  تابع ... قسم مزاولة المهنة

نسبة التغير2016/20152015/2014اعمال المكاتب الهندسية

%495745368تعهدات اإلشراف بناء هيكل ) سكن خاص (

%5775811تعهدات اإلشراف بناء كامل  ) شامل جميع التراخيص (

-930تعهدات حفر و تدعيم و تجهيز مواقع 

%9609580.02تعهد هدم ) كل أنواع التراخيص ( 
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  قسم المقاولين

نسبة التغير2016/20152015/2014الغاءتجديدجديدنوع تصنيف المقاول )جديد(
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نسبة التغير2016/20152015/2014البيان

تسجيل تجديد المقاولين المصنفين من قبل لجنة المناقصات 
المركزية 

39112667%

  الشكاوي

نسبة التغير2016/20152015/2014البيان

%9277الشكاوي علي المقاولين )حولي(

%13284الشكاوي علي المقاولين )العاصمة(

%11281الشكاوي علي المقاولين )الفروانية(

%6183الشكاوي علي المقاولين )مبارك الكبير(

%12650الشكاوي علي المقاولين )االحمدي(
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54التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 

اإلدارت التابعة لمدير عام البلدية

 الطابع الخاص

نسبة التغير2016/20152015/2014نوع االستعمال
110معارض
%20860مستشفى
%13746مخازن

-10الحرف و الصناعات الصغيرة 
%8712فنادق 

%2150صناعات خفيفة 
-10سكن خاص 

%402635سكن استثماري
%1250تجاري - معارض 

%491765تجاري - داخل المدينة
%24912848تجاري 

%563832استعمال صناعي 
%42832723أخرى 

%5299171335910736المساحات 
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 قسم المباني الحكومية

نسبة التغير201620152015/2014البيان

%445113العاصمة

%28306حولي

%35335الفروانية

%12137االحمدي
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إدارة األنظمة الهندسية 



56التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 

اإلدارت التابعة لمدير عام البلدية

البيان
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نسبة 2015/20162014/2015البيان
التغيير

%6481436233مباشرة عمل إلصدار رخصة السالمة 
%22828520ال مانع لتجديد تصنيف لبلدية 

%2172191ال مانع لتسجيل مقاولين لجنة المناقصات المركزية لدى البلدية 
%47454ال مانع إللغاء رخصة تصنيف مقاوالت بلجنة شعبة المقاولين 

%2729187731ال مانع لإلفراج عن الكفاالت المصرفية 
%38495760المانع لإلفراج عن التأمين النقدي 
%62684726تسجيل حوادث إتالف كافة الجهات 

%8019258إجتماعات لجان إثبات الحالة التابعة لكافة الوزارات 
%31497668عدد الحاالت التي تم البت فيها من قبل لجنة إثبات الحالة لكافة الوزارات 
-1510إعداد قرارات و مذكرات و دراسات بالموضوعات الخاصة بلجنة السالمة 

%32341823كتب صادرة إلى إدارات البلدية المختلفة و كتب صادرة إلى هيئات الدولة المختلفة 
%8368633استخراج كشف باإلتالفات للمراجعين و متابعة السجالت 

%155081119428إجمالي المعامالت 
%33755783000359إجمالي المبالغ التي تم البت فيها من قبل لجان إثبات الحالة ) بالدينار الكويتي (
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اإلدارت التابعة لمدير عام البلدية

  قيمة اإلتالفات التي تم سدادها للوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة

نسبة التغيير2015/20162014/2015البيان 

%7110428343375وزارة الكهرباء والماء 

%13052114493510 وزارة المواصالت 

%48109395المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

%601049092هيئة الزراعة والثروة السمكية

-2076830 الوزارات و الجهات المختلفة 
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  مركز الحكومة مول

نسبة التغيير2016/20152015/2014نوع المعاملة

%5393251253شهادات صحية 

%736476384الشهادات الخاصة  لموظفي البلدية 

    مالحظة : إنجازات شهر فبراير 2016 لم ترسل من قبل اإلدارة .
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قطــاع التنظيـــم 
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم

نبذه عن قطاع التنظيم

يتألف قطاع التنظيم من :
1- إدارة التنظيم      

2-إدارة المخطط  الهيكلي 

3- مكتب رئيس القطاع 

من أهم أختصاصات القطاع :

1- تنفيذ و اقتراح المخططات العمرانية والهيكيلية والعمل على تطويرها و المساهمة في تكوين قاعدة للمعلومات

   والبيانات .

2- تنفيذ الدراسات للمحافظة علىالطابع التقليدي التراثي والنواحي الجمالية للدولة .

3- إنجاز الدراسات الخاصة بالتصميم الهندسي للطرق واإلشارات الضوئية و و ضع المواصفات الفنية .

4- تنفيذ المخططات التنظيمية الخاصة بالساحات المكشوفة و الخضراء والنواحي الترفيهية والمحميات الطبيعية .

5- تجديد التراخيص المؤقته لمشاريع القطاع الخاص والقطاع الحكومي و تزويد المكتب الهندسي باالرتفاعات 

   المقترحة  للقسائم و مواقع المرافق العامة .

6- تخصيص و تثبيت الجسور و محطات البنزين و المحوالت الكهربائية و ضخ المجاري و غيرها .

7- إعداد  الدراسات والخطط الهيكلية للدولة و متابعة المخطط الهيكلي .

8- القيام بالدراسات التطويرية العامة لمختلف المناطق الحضرية و وضع المعايير التخطيطية العمرانية للدولة .

9-  إعداد الدراسات الخاصة بتقييم الصورة البصرية للمشاريع و المتابعة والتنسيق لتفيذ الدراسات و المشاريع .

10-  القيام باإلجراءات المتعلقة بالمشاريع و الدراسات االستشارية و التخطيطة باالستعانة بالبيوت االستشارية .

11- إعداد الدراسات الرامية إالى تشجيع القطاع الخاص في تطوير و إنجاز المشاريع العمرانية الحكومية و برمجة 

     مشاريع  القطاع الخاص ضمن االولويات .

12-  إقامة النصب التذكارية وفقا لمعايير محددة . 
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم 

   ادارة التنظيم

المعامالت البيان
الواردة

االراء 
التنظيمية

االرتفاعات 
بالطرق

الموافقات التنظيمية لتصاريح 
العمل الخاصة بقسم الطرق

الموافقات التنظيمية 
لتصاريح الصناعية

2016/2015471823884267831487

2015/20141406934482993353210

%58%11%10%11%70نسبة التغير
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المعامالت الواردة االراء التنظيمية االرتفاعات بالطرق الموافقات التنظيمية  
لتصاريح العمل الخاصة  

بقسم الطرق

الموافقات التنظيمية  
لتصاريح الصناعية

 إدارة التنظيم
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم 

 اهم االنجازات لمحافظة العاصمة

تثبيت حدود موقع مشروع مجمع الرياضات المثيرة بين موقع النافورة الموسيقية وصالة التزلج بالقطاع الثاني من الحزام . 1
األخضر 

تخصيص موقع لصالة اجتماعية متعددة األغراض وقاعة مؤتمرات منطقة الحزام األخضر قطاع 1 .. 2

 ترحيل مقصف كشك األلعاب والبقالة المتعارض مع مدخل طوارئ المركز الصحي بمنطقة الصليبخات قطعة 5 . 3. 

نقل وتعديل موقع جمعية بالقطعة 1 بمنطقة قرطبة .. 4

تخصيص موقع مسجد بديل لمسجد براك الصبيح الواقع بمنطقة كيفان ق 3 .. 5

تخصيص موقع مدرسة سكينة االبتدائية بنات الحكومية منطقة الشامية ق 8 للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . 6
بصفة مؤقتة .

دراسة طلب شركة إدارة المرافق العمومية تغيير نشاط مراكز الخدمة في جميع المواقف السطحية التابعة لها . . 7

تخصيص موقع إلقامة فرع مكتبة بصفة مؤقتة بمنطقة الروضة ق 2 مركز الضاحية  بناءا على طلب وزارة الشئون . 8
اإلجتماعية والعمل 

توسعة موقع مسجد جاسم بن علي بورسلي منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة ) ج ( . . 9

تثبيت وتسليم موقع الفحص الفني واختبار القيادة وفق المخطط المعدل لوزارة الداخلية بمنطقة الجيوان . . 10

الموافقة على تعديل استعمال القسيمة 42 من القطعة ط بمنطقة الشويخ الثانية من خدمية وحرفية وتجارية إلى قسيمة صناعية .. 11

تثبيت حدود الموقع المخصص لمبنى حرس مجلس األمة الواقع بالقطعة 15 منطقة القبلة داخل المدينة .. 12

تخصيص موقع لمركز الشرق األوسط االقتصادي والمالي التابع لصندوق النقد الدولي . . 13

تأشيرة وزير البلدية على كتاب نائب المدير العام لشئون التنظيم أ ت/699 في 2011/1/19 م بشأن طلب المجلس الوطني . 14
للثقافة والفنون لنزع ملكية قصر الشيخ فهد السالم الصباح المالك الحالي عبدهللا عيسى اليوسفي شرق قطعة 3 باعتباره من 

المباني المحافظ عليها تاريخياً . 

دراسة مشروع تصميم وتنفيذ المقر الدائم لألمانة العامة لألوقاف . . 15

الموافقة على إقامة المعارض التجارية المؤقتة في صاالت األندية الرياضية والصاالت الموجودة في مختلف مناطق الكويت . . 16

دراسة التعديالت بمشروع مبرة المتميزين لخدمة العلوم الشرعية بمنطقة الشويخ . . 17

دراسة مشروع تأهيل وبناء مستشفى الطب الطبيعي . 18
تخصيص أراضي لمشاريع الجهات الحكومية .. 19
مشروع تطوير الجزيرة الخضراء بالواجهة البحرية .. 20
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم 

اإلضافات والتعديالت المطلوبة من الديوان األميري على مشروع مركز الشيخ جابر األحمد الصباح الثقافي االجتماعي بمنطقة . 21
الشويخ . 

تثبيت حدود المنطقة المخصصة لوزارة العدل المحصورة بين قصر العدل القائم حالياً والتوسعة من الجهة الشرقية وإضافتها . 22
إلى مشروع قصر العدل الجديد بمنطقة القبلة . 

تخصيص موقع يستغل كمواقف للشاحنات والجزء اآلخر بالموقع المقابل لجامعة الكويت بمنطقة الشويخ منطقة الدفان .. 23

استحداث مداخل ومخارج للمشروع المقترح لمركز كرة اليد بمنطقة الدعية قطعة 2 . . 24

طلب موافقة تنظيمية على مبنى السوق المركزي لجمعية العديلية التعاونية قطعة 4 . . 25

تثبيت وتسليم موقع الفحص الفني واختبار القياده بمنطقة الجيوان وفق المخطط المعدل للمنطقة .. 26

مشروع القرية التراثية بشارع عبدهللا األحمد بمنطقة الشرق داخل المدينة .. 27

تخصيص الموقع الذي انتهت مدته للجمعية االقتصادية الكويتية ومواقف السيارات المجاورة له الواقعة بمنطقة بنيد القار قطعة . 28
 . ) 3 (

الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية بتعديل في القواطع الداخلية مصنع البسكويت - تكرير الزيوت - تعبئة الزيوت . 29
داخل حدود موقع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ضمن ميناء الشويخ .

تسليم موقع مخفر الشويخ القديم قطعة ج بمنطقة الشويخ الثالثة . . 30

تخصيص موقع لحجز السيارات بجوار مخفر الشرطة الواقع بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية جنوب المسلخ .. 31

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات الخاصة بمشروع مستشفى الشرطة بمنطقة الصباح الطبية . . 32

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع مبنى محطة كهرباء ضمن موقع مستشفى البابطين بمدينة . 33
الصباح الطبية .

تثبيت وتسليم توسعة مسجد سعد سلطان بطى بوطيبان بمنطقة الدعية ق 4 . . 34

 تطوير المدينة الترفيهية وتوسعتها من خالل التوسع إلى األرض المالصقة لها منتزه . 35
الشيخ زايد .

خصيص موقع لهيئة أسواق المال بمنطقة شرق قطعة 1 ) دراسة بالمجلس البلدي ( .  .36  

37.  تتثبيت وتسليم فرع الغاز الكائن بمنطقة اليرموك قطعة  3 .  

تخصيص موقع دائم لبناء مقر رئيسي لهيئة تشجيع االستثمار المباشر بالقطعة 2 بمنطقة الشرق داخل المدينة ) دراسة بالمجلس   .38  
البلدي ( .
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم 

طلب وزارة العدل الموافقة على تعديل موقع المحكمة الدستورية ومحكمة اسواق المال بغرناطة قطعة رقم 3 .  .39  

تثبيت موقع لوزارة الداخلية لحجز السيارات بجوار مخفر الشرطة الجديد بمنطقة الشويخ .  .40  

تثبيت وتسليم موقع مدرسة ابتدائية بنات بالقطعة رقم 3 بمنطقة غرناطة .  .41  

الموافقة التنظيمية على إصدار ترخيص عيادة طبية ضمن مبنى المقر الرئيسي لشركة ناقالت النفط الكويتية بمنطقة الشويخ ع .  .42  

الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة  بمشروع إضافة مبنى بمدرسة عبدهللا العتيبي الثانوية قطعة 2 بمنطقة   .43  
الخالدية .

تثبيت حدود موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وموقع بيوت بهبهاني وعقار ورثة يوسف محمد حسين بهبهاني والشارع الخدمي   .44  
والواقع غرب بيوت بهبهاني بمنطقة القبلة قطعـــة 14.

تثبيت حدود موقع حرس مجلس األمة في القطعة 15 بمنطقة القبلة - داخل المدينة .  .45  

تثبيت موقع صالة األفراح بمنطقة الدسمة قطعة رقم 4 .  .46  

تخصيص موقع لصالة اجتماعية متعددة اإلغراض وقاعة مؤتمرات بمنطقة الحزام األخضر قطاع 1 وموافقة المجلس البلدى   .47  
بهذا الشأن ,

تخصيص موقع للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ضمن محافظة العامة منطقة غرناطة )   .48  
دراسة بالمجلس البلدي ( .

تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير مركز ضاحية عبدهللا السالم قطعة 3 ) دراسة بالمجلس البلدي ( .  .49  

50.  الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع سكن اإلمام والمؤذن الواقع بمنطقة الفيحاء قطعة 2 قسيمة   
103 ملك وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .

الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع إضافة مبنى مدرسة عبدالعزيز الغربللي ابتدائية بنين بالقطعة )   .51  
3 ( منطقة قرطبة .

الموافقة التنظيمية على التعديالت بالمخططات المعمارية الخاصة بمشروع مباني الخدمات العامة ضمن موقع الهيئة العامة   .52  
للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ التعليمية .

تسليم موقع حديقة عامة مؤقتة ضمن منطقة الشامية قطعة 8 .  .53  

الموافقة التنظيمية على التعديالت بالمخططات المعمارية الخاصة بمشروع مبنى مركز تقويم وتعليم الطفل .  .54  

الموافقة التنظيمية الضافة سكن عاملين لمسجد / السهول والرشيد قطعة ) 4 (  بمنطقة عبدهللا السالم   .  .55  

تعديل مخطط مساحي لفرع دكاكين الكائن بمنطقة الدعية قطعة رقم ) 2 ( .  .56  

الموافقة التنظيمية التعديلية على المخططات المعمارية بمشروع تطوير جمعية المهندسين الكويتية بالقطعة رقم ) 3 ( بمنطقة   .57  
بنيد القار . تعديل قرار المجلس البلدي بتطوير مركز ضاحية عبدهللا السالم قطعة ) 3 ( .

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع إضافة مبنى بمدرسة لولوه مال صالح ابتدائي بنات قطعة     .58  
) 5 ( منطقة السرة .

تخصيص موقع مسجد بديل لمسجد صبيح براك الصبيح الواقع بمنطقة كيفان قطعة رقم )3( .  .59  

تثبيت وتسليم مسجد قائم مسجد مطلق الخزام بمنطقة الفحيحيل قطعة ) 59 ( .  .60  
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تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات داخل حدود مقبرة الصليبخات .  .61  

تسليم موقع مشروع المقر الدائم لمنطقة المدن العربية بمنطقة الشويخ ع اإلدارية .  .62  

تسليم موقع دكاكين بمنطقة النزهة قطعة ) 3 ( تابع لجمعية النزهة التعاونية .  .63  

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع مبنى بلدية الكويت فرع لمحافظة العاصمة بمنطقة المرقاب   .64  
قطعة ) 2 ( .

تنزيل حدود القسيمة التنظيمية رقم ) 76 ( من المخطط رقم ت م/1 / 1 / 6 ط على المخطط المساحي رقم م/21144 بالقطعة رقم   .65  
) 3 ( بمنطقة الشرق - داخل المدينة .

تخصيص الشاطئ المقابل لموقع مشروع جابر األحمد الثقافي بساحة العلم بالشويخ وذلك إلقامة أعلى سارية علم بالعالم .  .66  

تخصيص مواقع إلنشاء محطات تعبئة وقود في المناطق الجديدة والطرق المستحدثة .  .67  

الضوابط واالشتراطات الخاصة لتخصيص إلقامة أفرع البنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسية ) بالمجلس البلدى ( .  .68  

مشروع حديقة الشهيد بالقطعة رقم ) 4 ( بمنطقة حدائق السور - داخل المدينة .  .69  

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع إضافة مبنى بمدرسة لولوه مال صالح ابتدائي بنات قطعة )   .70  
5 ( منطقة السرة .

تخصيص الموقع القديم للنادي الكويتي الرياضي للصم بمنطقة الفيحاء كنادى فرع الفتيــــــــــات .  .71  

إضافة أنشطة لمحطة الوفود الواقعة بمنطقة الخالدية التابعة للشركة األولي لتسويق الوقود محطة رقم ) 33 ( .  .72  

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بتعديالت داخلية بمشروع مهبط طائره ضمن مبنى خدمة اإلسعاف   .73  
الجوى بمنطقة الصباح الصحية الشويخ الصحيــة.

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بإضافة مبنى دور ارضي ضمن حدود مدرسة بيبي السالم الثانوية   .74  
بنات في منطقة الدسمة قطعة ) 4 ( ملك وزارة التربية .

طلب الموافقة التنظيمية على إضافة مركز إسعاف ضمن مستوصف الحميضي بمنطقة الشويخ الشمالي قطعة ) 6 ( .  .75  

طلب الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع إضافة مبنى بمدرسة السرة متوسطة بنات بالقطعة ) 2 (   .76  
بمنطقة السرة .
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  أهم اإلنجازات لمحافظة حولي  :-

بيع قسيمة الدولة منطقة سلوى ق 3 قسيمة 59 بالمزاد العلني . . 1

تخصيص موقع بغرض إنشاء مركز صحي جديد بمنطقة البدع . . 2

تسليم حدود توسعة السوق في مركز ضاحية الجابرية ق 2 . . 3

تثبيت حدود موقع بيت الزكاة المخصص بمنطقة مبارك العبدهللا ق 7 . . 4

دراسة إنشاء مجمع بالزا قسيمة 37 ق 71 منطقة السالمية . . 5

تخصيص أراضي لمستشفى مبارك العبدهللا لبناء مراكز طبية .. 6

تخصيص أرض لمعهد سعود الناصر الصباح منطقة مشرف . . 7

تخصيص أرض إلقامة مبنى إدارة صيانة الطرق والشبكات بحولي .. 8

مشروع المسلخ المركزي لمحافظة حولي . . 9

تثبيت المواقف المتعارضة مع القسيمة 58 بالمركز اإلداري التجاري السالمية .. 10

تخصيص أرض لمجلس التعاون الخليجي بمنطقة غرب مشرف . . 11

دراسة ترخيص عدد ) 9 ( أفرع لبيت الزكاة بالزهراء ومشرف والسالم وسلوى والرميثية والشعب .. 12

دراسة مشروع منتزه حطين . . 13

استحداث ممرات مشاة للمعاقين من مواقف سيارات منطقة البالجات الواجهة البحرية . . 14

تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات منطقة السالم قطعة ) 6 ( . . 15

تخصيص موقع مسجد منطقة الزهراء قطعة ) 8 ( .. 16

تسليم موقع الحديقة ضمن منطقة الصديق قطعة ) 5 ( . . 17

تسليم حدود موقع ديوانية الصيادين بالسالمية . . 18

مشروع عقد المدرسة اإلنجليزية للبنات الخاصة بحولي قطعة ) 212 ( قسيمة ) 2 ( . . 19

تثبيت موقع قسيمة ) 9 ( ضمن المركز التجاري واإلداري قطعة ) 1 ( بالسالمية .. 20

تثبيت موقع بيت الزكاة المخصص ضمن حدود محافظة حولي غرب مشرف قطعة )7(.. 21

تثبيت وتسليم موقع مخصص إلدارتي صيانة المباني والطرق والشبكات منطقة السالمية .. 22

تثبيت ونقل جميع المواقع التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة . . 23

تطوير مشروع مجمع السالمية الشمالي قسيمة ) 1 أ ( قطعة ) 22 ( منطقة السالمية . . 24

عمل زيارات ميدانية ورفع تقارير حول معوقات باألراضي المقترح تخصيصها . . 25
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تسليم وتثبيت حديقة بيان قطعة 5 . . 26

إنشاء مركز للفحص المبكر للسرطان بمنطقة انجفة .. 27

تخصيص موقع مسجد قطعة ) 39 ( بمحافظة حولي . . 28

دراسة تخصيص أرض للهيئة العامة لذوي اإلعاقة في غرب مشرف .. 29

تثبيت وتسليم مصلى دائم في حولي قطعة 182 . . 30

تسليم موقع مخصص لمبنى إداري لجمعية مشرف قطعة 4 .. 31

تسليم حدود القسيمتين 9 و 10 لسكن اإلمام والمؤذن في حولي قطعة 90 . . 32

إعادة تثبيت حدود نادي البولينغ الكويتي في السالمية . . 33

إعادة تثبيت مواقع خاصة إلنشاء مدارس جديدة في منطقة حولي التعليمية .. 34

دراسة مشروع عبدهللا السالم الثقافي قطعة 1 السالمية . . 35

تسليم المواقع الخاصة بديوانية الصيادين ومواقف السيارات المجاورة في السالمية . . 36

دراسة إعادة تنظيم القسائم من 267 إلى 355 في المباركية ملك ورثة الشيخ أحمد الجابر الصباح . . 37

دراسة طلب معهد الكويت لألبحاث العلمية توسعة مرسى سفينة األبحاث في رأس األرض . . 38

تثبيت مركز خضار حولي . . 39

تثبيت مواقف سيارات للمبنى اإلداري لجمعية مشرف قطعة 4 . . 40

تعديل حدود مركز حولي الصحي .. 41

دراسة طلب وزارة اإلشغال العامة  تنظيم الطرق المؤقتة في حولي والسالمية .. 42

دراسة طلب وزارة التربية الموافقة على تحويل موقع محجوز الى استخدام إدارى قطعة     ) 145 ( بالسالمية . 43

دراسة طلب إنشاء مارينا لمبنى الثروة السمكية .. 44

دراسة طلب وزارة الشئون االجتماعية والعمل  استغالل مبنى البريد القديم لجمعية السالمية . 45

طلب استمالك المساحة المتبقية من مشروع سعاد الصباح قطعة 15 في منطقة  مشرف . 46

إعادة تنظيم عقار ورثة الشيخ جابر األحمد قسيمة 457  قطعة 2 بمنطقة الصديق . 47

دراسة طلب تخصيص ارض لجهاز امن الدولة .. 48

دراسة تعديل حدود مشروع مركز حولي والنقرة الصحي .. 49

دراسة مشروع انجاز وصيانة منتزه السالمية .. 50

دراسة اقتراح عضو المجلس البلدى فهد الصانع إضافة أنشطة لجدول األنشطة التجارية . 51

دراسة طلب وزارة الخارجية تخصيص قطعتي أرض لمقر دائم لمركز مجلس التعاون الخليجـــــــــــــــــي .. 52
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إعادة تثبيت وتسليم مبنى نظم المعلومات قطعة 7 بمنطقة الزهراء .  .53  

دراسة طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إدراج نشاط متحف تربوى ضمن األنشطة التجارية في منتزه   .54  
السالمية.

55.  دراسة طلب وزارة التربية إعادة تثبيت واستالم حدود المواقع الخاصة بمشاريع إنشاء المدارس .  

دراسة الئحة ضوابط االستثمار في النادية الرياضية .  .56  

دراسة مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الدبلوماسية في منطقة مشرف .  .57  

دراسة تخصيص أراضي مجاورة لمستشفي مبارك لبناء مراكز طبية متخصصة .  .58  

تعديل حدود مركز حولي الصحي بالمركز االدارى والتجاري .  .59  

دراسة تخصيص مقرات الجمعيات الخيرية في كافة المحافظات .  .60  

دراسة طلب وزارة العدل تخصيص موقع لمباني مراكز الرؤية .  .61  

إعداد تقرير بشأن إضافة مبنى لمدرسة خاصة في قطعة ) 8 ( حولي .  .62  

دراسة تخصيص موقع مسجد في قطعة ) 2 ( السالم .  .63  

دراسة منح تراخيص إضافية لدار تحفيظ القرآن الكريم قطعة ) 4 ( الرميثية .  .64  

دراسة تخصيص موقع مسجد في قطعة ) 227 ( السالمية .  .65  

دراسة طلب بناء سور حول منزل سفير جنوب السودان في حطين قسيمة ) 209 ( قطعة ) 2 (.  .66  

دراسة تخصيص مسجد باسم جواد احمد بوخمسين قطعة ) 7 ( مشرف .  .67  

طلب فرع بلدية حولي الكشف على مواقع المدارس المقامة على أمالك الدولة .  .68  

دراسة مشروع توسعة المركز العلمي بالسالمية .  .69  

طلب الشباب والرياضة تخصيص موقع للكاراتيه والجمباز ضمن مركز شباب السالمية .  .70  

دراسة طلب موافقة تنظيمية إلضافة مطبخ تحضيرى بمستشفى مبارك .  .71  

دراسة المساحات االستثمارية األندية الشاملة والمتخصصة .  .72  

دراسة تخصيص ارض لمشروع تكنولوجيا المعلومات واإلحصاء .  .73  

دراسة طلب تخصيص موقع لمحطة وقود في جنوب السرة .  .74  

دراسة طلب وزارة العدل تخصيص ارض لمشروع تكنولوجيا المعلومات واإلحصاء .  .75  
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دراسة طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون تخصيص ) 10000 م 2 ( لمتحف طار رجب .  .76  

دراسة طلب األوقاف تخصيص موقع مسجد في قطعة ) 2 ( منطقة الصديق .  .77  

دراسة طلب وزارة الشئون تخصيص مواقع إلدارات العمل بمحافظة الدولة .  .78  

دراسة طلب جمعية الروضة وحولي تخصيص مواقف لفرع الكهرباء والبنشر .  .79  

دراسة طلب الشئون ترخيص مبرة على الغانم .  .80  

 

   أهم اإلنجازات لمحافظة مبارك الكبير   :-

تسليم مشاريع حدائق األطفال في العدان والقرين والقصور .. 1

دراسة نقل مستشفى الضمان الصحي بمنطقة امغرة .. 2

تسليم الموقع المقرر للهيئة العامة لالستثمار وتنفيذ المستودعات والمنافذ الحدودية بالعبدلي .. 3

دراسة تخصيص موقعين إلقامة بنكين ضمن ضاحية صباح السالم بناءاً على طلب وزارة الشئون االجتماعية والعمل.. 4

الرد على اإلدارة القانونية بشأن الدعاوى المرفوعة ضد البلدية .. 5

الموافقة التنظيمية على بالج رقم ) 3 ( التابع لبلدية الكويت بمنطقة المسيلة .. 6

تسليم الموقع المقرر للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حديقة بمنطقة المسايل قطعة ) 1 ( .. 7

دراسة تخصيص ارض لوزارة الداخلية 200 إلف متر .. 8

الموافقة على ضم مساحة األرضي الواقعة بجوار دار القرآن الكريم بمركز السراج المبنى بالقرين قطعة ) 4 ( .. 9

دراسة تنظيم قسائم منطقة غرب ابوفطيرة الحرفية .. 10

الموافقة على تغيير أنشطة المحالت لجمعية صباح السالم .. 11

دراسة إزالة العوائق بالمقر الجديد لالتحاد الكويتي للسياحة بمنطقة صباح السالم .. 12

تسليم حدود موقع المستودعات الجمركية بمساحة ) 5.46( كيلو متر والمنطقة الحرفية     بمنطقة العبدلي للهيئة العامة . 13
لالستثمار .

تسليم حدود موقع المستثمر االجنبى بمساحة 5.0 كيلو متر للهيئة العامة لتشجيع االستثمار المباشر بمنطقة العبدلي .. 14

دراسة إقامة أندية ومراكز لألنشطة الرياضية لألشخاص ذوى اإلعاقة في جميع المحافظات .. 15

تسليم االستراحة رقم 6 طريق الصليبية بالجهراء .. 16

الموافقة التنظيمية إلنشاء مبنى أدارى الدارة المخازن يصبحان .. 17

دراسة تحويل القسيمة 353 من سكن استثمارى الى عيادات طبية بالقطعة 2  بمنطقة صباح السالم .. 18
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الرد على استفسارات اإلدارة القانونية بشأن دعاوى المواطنين .  .19  

الموافقة التنظيمية للمركز الثقافي بمنطقة ابوفطيرة الحرفية .    .20  

الموافقة التنظيمية للمركز االسالمي ) مسجد الدعوى ( بمنطقة صبحان .  .21  

دراسة مشاريع التقسيم في الشريط الساحلي .  .22  

دراسة تخصيص مواقع إلقامة محطات اإلرسال واالستقبال للهاتف النقال بالمسيلة قطعة 7 .  .23  

تم رفع تقرير للمجلس البلدي بخصوص  طلب وزارة التربية الموافقة على بناء مدرسة خاصة لجميع المراحل بمنطقة صباح   .24  
السالم .

الموافقة على إنشاء مخازن بصبحان لوزارة الكهرباء والماء .  .25  

دراسة ترخيص القسائم بمنطقة ابوفطيرة الصناعية والبالغ مساحتها 250 م .  .26  

استالم مواقع حدائق األطفال بمنطقتي العدان والقصور .  .27  

دراسة االقتراح المقدم من العضو عبدهللا الكندرى بشأن إنشاء معهد صحي للمعاقين في كل محافظة .  .28  

طلب إنشاء استراحات وكافيتريا ضمن مشروع كاسرة األمواج لنادي ضباط الشرطة بمنطقة ابوالحصانية .  .29  

دراسة طلب وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية تخصيص موقع مسجد بمنطقة ابوفطيرة قطعة رقم ) 2 ( .  .30  

الكشف على البنوك بمنطقة مبارك الكبير لتخصيص عدد ) 1 ( بنك في جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .  .31  

تسليم الموقع المقرر للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لحديقة بمنطقة الفنيطيس قطعة ) 5 ( .  .32  

تجديد ترخيص دار حضانة السيدة / نرجس حسين الشطي بمنطقة القصور.  .33  

طلب وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية نقل سكن اإلمام والمؤذن المخصص بمنطقة صباح السالم قطعة ) 10 ( بجوار مسجد   .34  
إبراهيم السبتي .

طلب الموافقة التنظيمية لمشروع مطعم وجبات سريعة ملك جمعية العدان والقصور قطعة ) 7 ( مركز ضاحية فرعي .  .35  

طلب السيدة / عامرة على عبداللطيف الحمد بإنشاء كاسرة أمواج لقسيمتها الكائنة بمنطقة المسيلة قطعة ) 7 ( قسيمة رقم ) 3 (   .36  
والتي تمثل القسيمة رقم ) 144 ( .

دراسة طلبات الجمعيات التعاونية .  .37  

دراسة اعتماد مخططات مبنى تدريب موظفي إدارة المخازن التابعة لوزارة الكهرباء والماء بصبحان .  .38  

دراسة طلب توفير ديوانية لكبار السن والمتقاعدين بمنطقة العدان والقصور .  .39  

الموافقة التنظيمية لمركز ضاحية الفنيطيس .  .40  

دراسة مشروع تقسيم الشيخ جابر العلي .  .41  

دراسة مشروع قسيمة الشيخ صباح السالم الصباح .  .42  

الرد على الدعاوى القانونية المرفوعة من المواطنين ضد بلدية الكويت .  .43  
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تخصيص مواقع لنادى سلوى ونادى القرين الرياضي .  .44  

الموافقة التنظيمية للهيئة العامة للصناعة .  .45  

دراسة طلب الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة تخصيص ارض كموقع دائم للهيئة بمنطقة غرب مشرف بمساحة )   .46  
10000 م 2 ( .

دراسة طلب وكيل وزارة اإلعالم إقامة مهرجان صيفي يشمل فعاليات األسرة والطفل في منطقة شاطئ المسيلة .  .47  

دراسة طلب تخصيص مواقع لمراكز الدفاع المدني بالمحافظات الست .  .48  

دراسة مشروع السياج االمنى لحماية المنشأت التنظيمية لفي منطقة جنوب وغرب الكويت .  .49  

  أهم اإلنجازات لمحافظة الجهراء   :-

 دراسة تخصيص موقع تخزين ضمن منطقة كبد بناءاً على طلب األمانة العامة  . 1
لمجلس الوزراء .

إيصال الخدمات األساسية للموقع المخصص لتجميع اإلطارات التالفة جنوب طريق السالمي . . 2

المواقع المخصصة للهيئة العامة للصناعة لتجميع وتدوير اإلطارات المستعملة جنوب طريق السالمي . . 3

إنشاء سوق شعبي بمدينة الجهراء قرب إدارة مرور محافظة الجهراء . . 4

دراسة طلب وزارة الدفاع تخصيص موقع راس القيد بوبيان . . 5

دراسة االقتراح المقدم من العضو / مشاري القضاب المطوطح بشأن توسعة المقهى الشعبي بمحافظة الجهراء . . 6

دراسة االقتراح بتخصيص موقعين لبيع الخيام في كل من محافظتي الجهراء واالحمدي . . 7

نقل الموقع المقرر للهيئة العامة لالستثمار بمنطقة السالمي . . 8

دراسة إقامة أندية ومراكز لألنشطة الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع المحافظات .. 9

10.  دراسة مشروع تربية الدواجن وانتاج البيض والدجاج الالحم ونقل المزارع والمسلخ من امغرة إلى منطقة الشقايا .   

11.  درسة موقع سوق بيع االبل جنوب الدائري السادس محافظة الجهراء .   

12.  دراسة تخصيص موقع لشركة المدينة اإلعالمية .   

13.  دراسة تخصيص عدد موقعين للبنوك مركز ضاحية النسيم قطعة 1 بناءاً على طلب وزارة الشئون االجتماعية والعمل .   

14.  طلب الهيئة العامة للصناعة ضم وإضافة مساحة إلى القسيمة الصناعية رقم ) 107 ( بمنطقة الصليبية الصناعية رقم 107   
بمنطقة الصليبية الصناعية . 

15.  مشروع االستراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات بالدوحة .   

16.  نقل مبنى التدريب الميداني لعمليات الشرطة شرق طريق الصبية .  

تخصيص موقع مركز خفر السواحل بجزيرة وربه .  .17  
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تخصيص موقع مسجد مع سكن عائلي لإلمام والمؤذن ومواقف للسيارات على طريق العبدلي لوزارة األوقاف والشئون   .18  
االسالمية .

الموافقة لشركة البترول الوطنية الكويتية بإضافة مبنى لنظام الغسيل اآللي للسيارات بمحطة وقود رقم ) 87 ( بمنطقة النسيم   .19  

زيادة مساحة موقع قاعدة خفر السواحل لوزارة الداخلية في منطقة الصبية .  .20  

توسعة مشروع نواف األحمد الجابر الصباح اإلسكاني ) مشروع شمال المطالع سابقاً ( .  .21  

تخصيص موقع للصناعات التحويلية وتشكيل المعادن بمنطقة النعايم بديال عن الموقع الحالي جنوب سعد العبدهللا .  .22  

تخصيص موقع لمعسكر الحرس الوطني في منطقة السالمي .  .23  

تخصيص موقع إلقامة حديقة أطفال في مدينة سعد العبدهللا قطعة ) 8 ( لوزارة الشئون  االجتماعية والعمل .  .24  

تجديد ترخيص دار حضانة تكنو كيدز ثنائية اللغة بمدينة سعد العبدهللا قطعة ) 10 ( شارع   ) 48 ( منزل ) 37 ( لوزارة   .25  
الشئون االجتماعية والعمل  .

تثبيت حديقة عامة بمنطقة النسيم قطعة ) 2 ( .  .26  

تسليم موقع مسنة المغاوير ) خليج كاظمة (  بمنطقة الدوحة التابع لوزارة الدفاع .  .27  

مشروع مبنى محكمة اإلحداث بمنطقة الصليبية .  .28  

إقامة فرعين لجمعية سعد العبدهللا التعاونية في البر خالل منتزة المخيمات في منطقة السالمي والمطالع .  .29  

تسليم المركز االسالمي لصاحب السمو االمير الشيخ / سعد العبدهللا الصباح بمنطقة سعد العبدهللا قطعة ) 3 ( .  .30  

تخصيص ارض إلنشاء فرع لبنك الدم في منطقة الجهراء الصحية باستقطاع مساحة من المزرعة العائدة لصاحب السمو أمير   .31  
البالد .

تخصيص موقع مسلخ وفق نظام ) BOT( بمنطقة كبد .  .32  

تسليم حدود الموقع المخصص إلنشاء منطقة الجهراء التعليمية لوزارة التربية .  .33  

تخصيص موقع مسجد لوزارة األوقاف باسم الشيخ مالك الصباح على طريق العبدلي .  .34  

توسعة طوارئ كهرباء الجهراء الجديد قطعة ) 9 ( بمدينة سعد العبدهللا .  .35  

تثبيت الموقع المخصص لوزارة الصحة كمركز صحي تخصصي جديد بمنطقة سعد العبدهللا قطعة ) 11 ( .  .36  

توسعة موقع لوزارة الدفاع ) معسكر المغاوير 25 ( على طريق الصبية .  .37  

تسليم موقع المدينة الصناعية غرب البالد منطقة السالمي الى الهيئة العامة للصناعة .  .38  

إعادة تثبيت واستالم حديقة القيروان بالقطعة ) 1 ( الى الهيئة العامة للزراعية .  .39  

توسعة معسكر كاظمة الحالي للحرس الوطني من الناحية الشرقية .  .40  
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تخصيص أرض إلنشاء فرع لبنك الدم في منطقة الجهراء الصحية باستقطاع مساحة من المزرعة العائدة لصاحب السمو   .41  
األمير البالد .

إعادة تثبيت موقع محطة تعبئة الوقود لشركة البترول الوطنية الكويتية بمنطقة العيون .  .42  

تخصيص موقع مركز خفر السواحل لوزارة الداخلية بجزيرة وربة .  .43  

تخصيص مدينة الحجاج الواقعة بمدينة الجهراء للجيش الكويتي .  .44  

تثبيت االستراحة رقم ) 2 ( على طريق السالمي واالستراحة رقم ) 9 ( على طريق العبدلي.  .45  

تسليم الموقع المخصص لمحطة توليد الطاقة الكهربائية على طريق العبدلي الى ممثل هيئة تشجيع االستثمار األجنبي .  .46  

تخصيص موقع لمركز إطفاء وإسناد لإلدارة العامة لإلطفاء بمنطقة الصليبية .  .47  

أهم اإلنجازات لمحافظة االحمدى   :-

دراسة طلب وزارة التربية تغيير تخصيص وتثبيت حدود الموقع المحجوز لوزارة التربية بنطاق محافظة االحمدى إلنشاء مركز . 1
تدريبات االحمدى بمنطقة الفحيحيل قطعة ) 7 ( .

دراسة تخصيص المساحة المتبقية من المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية  سابقا لغرض عمل مشروع ترفيهي . 2
سياحي وتطوير منتزه الخيران السياحي بمنطقة الخيران شرق المرحلة A بمنطقة صباح األحمد البحرية .

دراسة تثبيت وتسليم حدود المواقع التابعة لشركة المشروعات السياحية .. 3

تجهيز المخطط المساحي لمشروع الوفرة اإلسكاني .. 4

دراسة تخصيص موقع لمركز إطفاء بمنطقة الزور .. 5

االنتهاء من دراسة تخصيص األرض الواقعة بين مركز علوم البيحار بالفنطاس وخفر السواحل الستغاللها من قبل جامعة الكويت . 6
.

الموافقة على توسعة مشروع الوفرة اإلسكاني وترقيمها .. 7

إعادة تثبيت وتسليم موقع المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية جنوب البالد .. 8

دراسة المواقع المقترحة لقسائم تربية األبقار بكبد .. 9

دراسة مدرج الشيخه فريحه األحمد الجابر الصباح الخاص بفريق الجليعة للطيران الالسلكي في منطقة بنيدر .. 10

إعادة تقسيم بلوك مشاتل بالموقع المخصص لمزارع تربية الدواجن بمنطقة الوفرة الزراعية.. 11

دراسة طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فرز بعض القسائم واستحداث أنشطة وتغير بعض قسائم الخدمات . 12
بمشروع الوفرة في المناطق الجديدة والطرق المستحدثة بدولة الكويت .

فرز بعض القسائم واستحداث أنشطة وتغير بعض قسائم الخدمات بمشروع الوفرة لتربية اإلبل والماشية في المنطقة الجنوبية .. 13

دراسة قسائم مشروع الصباحية قطعة ) 4 ( .. 14
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   15.  تسليم الموقع المخصص لوزارة الشئون االجتماعية إلقامة صالة أفراح ومواقف سيارات ضمن منتزه ابوحليفة .
دراسة مشروع المرفأ البحري لشركة نفط الكويت الواقع بمنطقة ابوحليفة قطاع ) 3 ( الشريط الساحلي » ج » .  .16  

دراسة قسائم سكراب ميناء عبدهللا .  .17  

تثبيت الموقع المخصص للهيئة العامة للشباب والرياضة كموقع بديل للنادي الكويتي للربع ميل لسباق السيارات والدراجات   .18  
بمنطقة عريفجان .

تجهيز المخططات المعتمدة للموقع رقم ) 10 ( منطقة ميناء عبدهللا الصناعية .  .19  

دراسة مشروع فاليوبارك في المنطقة الواقعة بمحاذاة منطقة الشعبية الصناعية الغربية .  .20  

دراسة تخصيص موقع بديل لمسلخ بمنطقة الوفرة الزراعية .  .21  

دراسة توفير مواقع سوق الجمعة والماشية والطيور والخيام في االحمدى .  .22  

دراسة تجديد عقود أمالك الدولة لجميع محطات تقوية اإلرسال واالستقبال الخاصة بشركة اوريدو .  .23  

دراسة تحويل تخصيص الموقع المحجوز لوزارة التربية بالفحيحيل قطعة 60 قطاع 11 من مدرسة الى مبنى أدارى لمنطقة   .24  
االحمدى التعليمية ومبنى مواقف سيارات متعددة الطوابق

تم تخصيص عدد 2 موقع بنك بمركز ضاحية االحمدى الجديدة .  .25  

دراسة تخصيص ارض إلقامة االحتفاالت باألعياد والمناسبات الوطنية عليها .  .26  

دراسة إضافة أنشطة غذائية بمجمع الفحيحيل للصناعات الحرفية .  .27  

دراسة مواقع المسالخ المخصصة بموجب قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدى .  .28  

تثبيت وتسليم حدود المواقع المخصصة لوزارة التربية النشاء مدارس في منطقة على صباح السالم .  .29  

دراسة الموقع المخصص القامة مركز إسناد اإلطفاء والطوارئ الرئيسي للقطاع النفطي جنوب منطقة االحمدى .  .30  

تسليم موقع مركز الضاحية ضمن مشروع مدينة صباح االحمد البحرية .  .31  

تثبيت الموقع المخصص للصادرات والواردات ومنطقة جمركية لوزارة المواصالت          ) مؤسسة الموانئ الكويتية ( خارج   .32  
منطقة الشعيبة الصناعية .

دراسة تخصيص موقع إلقامة ديوانية الصيادين بالفنطاس بدال من موقعهم الحالي بالسالمية .  .33  

تثبيت الموقع المخصص لدراسة وتصميم األعالف وصناعة السيالج وموقع  لدراسة وتصميم إقامة مشاتل بمنطقة الوفرة   .34  
الزراعية .

تثبيت الموقع المخصص للهيئة العامة للشباب والرياضة كموقع بديل للنادي الكويتي للربع ميل لسباق السيارات والدراجات   .35  
بمنطقة عريفجان .

دراسة واعتماد المخططات المعمارية بمناطق مختلفة بالمحافظة .  .36  

دراسة طلبات الجمعيات التعاونية .  .37  

دمج وفرز القسائم المختلفة بالمحافظة .  .38  
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دراسة طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع إلقامة مركز الدفاع المدني بهدية .  .39
دراسة تطوير تجميع النفايات المنزلية بالكويت .  .40  

دراسة توسعة مستشفى العدان بناءاً على طلب وزارة الصحة .  .41  

دراسة تخصيص موقع بديل لمسلخ الوفرة .  .42  

دراسة بيع قسائم الدولة بالمزاد العلني .  .43  

دراسة تخصيص موقع بديل لمحطة معالجة مياه الصرف بالخيران .  .44  

تثبيت الموقع رقم ) 4 ( إلنشاء محطة تعبئة وقود المخصص لشركة البترول الوطنية الكويتية بالمنطقة الحضرية الجديدة   .45  
بالجنوب الشرقي من مدينة صباح األحمد السكنية .

تثبيت الموقع المخصص لدراسة وتصميم األعالف وصناعة السيالج وموقع لدراسة وتصميم إقامة مشاتل بمنطقة الوفرة   .46  
الزراعية .

47.  دراسة مشروع معالجة النفايات اإلنشائية واالستفادة منها .  

48.  تسليم الموقع المخصص إلقامة مسجد ومواقف سيارات وسكن عائلي لخدمة المسجد والمواقع ضمن القطعة رقم ) 2 ( بمنطقة   
هدية . 

49.  دراسة طلب وزارة المواصالت ترخيص محطة إرسال واستقبال للهاتف النقال بمنطقة صباح األحمد البحرية .   

50.  دراسة الموقع المخصص إلقامة فرع بلدية محافظة األحمدي بمنطقة األحمدي .  

51.  تثبيت الموقع رقم ) 6 ( إلنشاء محطة تعبئة وقود المخصص لشركة البترول الوطنية الكويتية بمنطقة شمال منطقة الوفرة   
الزراعية . 

52.  دراسة الموقع المخصص للصادرات والواردات ومنطقة جمركية لوزارة المواصالت    
) مؤسسة الموانئ الكويتية ( في خارج منطقة الشعيبة الصناعية الغربية .

53.  دراسة طلب اتحاد وكالء السيارات تخصيص أرض بمساحة ال تقل عن مليون متر مربع لتخزين السيارات .   

54.  تثبيت الموقع المخصص لوزارة الشئون االجتماعية والعمل إلقامة سوق مركزي مصغر لجمعية هدية بمنطقة هدية قطعة أ  

إعادة تثبيت وتسليم عدد 4 مواقع لمحطات تقوية االرسال واالستقبال ضمن   .55   
 محافظة األحمدي .

تثبيت الموقع المخصص لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية إلقامة مسجد ومواقف سيارات وسكن عائلي لخدمة المسجد   .56  
بالقطعة رقم ) 2 ( بمنطقة هدية .

دراسة اقتراح موقع إلقامة ديوانية الصيادين بمنطقة الفنطاس بدالً من موقعهم الحالي بمنطقة السالمية .  .57  
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أهم اإلنجازات لمحافظة الفروانية   :-

الموافقة التنظيمية لمركز المؤتمرات بجامعة الكويت .. 1

صدور قرار مجلس بلدي بتخصيص موقع إلقامة مسرح مدرج ضمن حدود جامعة الكويت بمساحة 2500 م2 واستكمال . 2
اإلجراءات الخاصة بهذا الموضوع .    

إعادة تثبيت وتسليم موقع محطة وقود الصليبية الواقعة بمنطقة كبد على طريق الدائري السادس . . 3

اعتماد األنشطة الخاصة بمركز ضاحية اشبيلية . . 4

الموافقة التنظيمية لمشروع حديقة عامة بالقطعة ) 8 ( بمنطقة العارضية .. 5

دراسة المخطط التنظيمي المعدل لمنطقة غرب عبدهللا المبارك .. 6

تخصيص موقع إلقامة مسجد مع مواقف سيارات بمنطقة العارضية الحكومية .. 7

تثبيت وتسليم الموقع المخصص لمسجد مع سكن عامل لإلمام والمؤذن بمنطقة الفردوس قطعة ) 7 ( .. 8

توسعة مسجد السالم الواقع بالقطعة ) 6 ( بمنطقة العارضية .. 9

دراسة إدراج بعض األنشطة لالستثمار في مراكز الشباب والساحات الرياضية .. 10

الموافقة التنظيمية لمجمع أحواض السباحة بنادي النصر الرياضي بمنطقة العارضية الحكومية . . 11

رفع تقرير للمجلس البلدي بشأن استمالك المساحة الصافية المتبقية من العقار العائد للشيخة سعاد الصباح بالقطعة ) 1 ( بمنطقة . 12
السرة . 

إعداد رد لوزارة الداخلية بشأن المشاريع التابعة لهم عدد ) 8 ( مشاريع ودراسة الوضع الحالي لكل مشروع . . 13

تثبيت وتسليم الموقع المخصص لمطعم وجبات سريعة ضمن مركز ضاحية األندلس والرقعي قطعة ) 11 ( . . 14

رفع تقرير للمجلس البلدي بشأن إعادة تنظيم القسائم من 132 إلى 157 بالقطعة ) 4 ( بمنطقة الصديق بجنوب السرة . . 15

دراسة تخصيص موقع لبنك الدم ضمن حدود محافظة الفروانية . . 16

تثبيت وتسليم الموقع المخصص إلقامة مجمع محالت ضمن مركز ضاحية األندلس والرقعي بالقطعة ) 11 ( . . 17

تثبيت وتسليم موقع مسجد مخصص بالقطعة ) 9 ( بمنطقة الفردوس .. 18

تجديد الموافقة التنظيمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي . . 19

 تخصيص قسائم بجليب الشيوخ التحاد نقابة العاملين بالقطاع الحكومي . 20
والنقابات التابعة له . 

إعداد تقرير للمجلس البلدي بشأن زيادة عدد طوابق مستشفى األمراض السارية بمنطقة األندلس لعدد ستة أدوار بما فيها الدور . 21
األرضي . 

إعداد تقرير للمجلس البلدي بشأن زيادة عدد طوابق مستشفى الفروانية بمنطقة صباح الناصر إلى ثمانية طوابق .. 22

وضع نظام لتراخيص المبرات والجمعيات الخيرية بمحافظات الكويت ومخاطبة األنظمة الهندسية بذلك .. 23
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الموافقة التنظيمية القامة مدرسة حكومية نموذجية وروضة أطفال بمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية .. 24

الموافقة التنظيمية لعمل تعديالت داخلية بالمباني التالية ) مركز األنشطة الرياضية والترفيهية للطالبات والطلبة - مركز . 25
المعلومات( ضمن مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية .

تجديد الموافقة التنظيمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي .. 26

تعديل مكونات مشروع جمعية الشرطة االستهالكية بمنطقة االستعماالت الحكومية بالعارضية .. 27

إعادة تثبيت وتسليم الحدائق المخصصة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ضمن محافظة الفروانية .. 28

تخصيص موقع إلقامة مسجد مع مواقف سيارات بمنطقة االستعماالت الحكومية العارضية.. 29

توسعة مسجد السالم الواقع بالقطعة ) 6 ( بمنطقة العارضية .. 30

صدور قرار مجلس بلدي بالموافقة على إقامة مسرح وخدماته بمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية ودراسة المخططات . 31
المعمارية الخاصة بالمسرح .

دراسة تخصيص مقرات للجمعيات الخيرية والمبرات محافظات الكويت .. 32

زحزحة موقع مدرستين حكوميتين ضمن منطقة الرقعي قطعة ) 16 ( لتالفي التداخل مع مسارات كيبالت ارضية جارى دراسة . 33
تخصيصها لتغذية محطة الجيوان .

تجديد عقود أمالك الدولة الخاصة بمواقع االتحاد الكويتي للمزارعين ضمن منطقتي األندلس والرقعي .. 34

دراسة تخصيص موقعين إلقامة مطعمين ضمن مركز الضاحية الفرعي بمنطقة عبدهللا المبارك .. 35

تثبيت وتسليم الموقع المخصص القامة مطعم وجبات سريعة ضمن مركز ضاحية األندلس والرقعي قطعة ) 11 ( .. 36

توسعة مسجد الشالحي بالقطعة ) 13 ( بمنطقة جليب الشيوخ .. 37

اقتراح تخصيص موقع لمشروع إسكان جنوب منطقة عبدهللا المبارك بمساحة)4.5  كم 2 ( ومخاطبة وزارة النفط إلبداء الرأي . 38
حول الموقع المقترح والتنسيق مع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات لإلفادة بالرأي حول الموقع .

اقتراح عمل منطقة خضراء عازلة تفصل موقع وزارة الدفاع عن المنطقة السكنية بمنطقة عبدهللا المبارك .. 39

التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي لدراسة تخصيص موقع بديل للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  بديالً عن . 40
المساحة المتنازل عنها من قبلهم لمشروع غرب عبدهللا المبارك اإلسكاني .

دراسة طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة إدراج بعض األنشطة لالستثمار ضمن مراكز الشباب والفتيات والساحات . 41
الرياضية .

مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت وتسليم قسائم الشارع اإلعالمي بمنطقة العارضية تخزين .. 42

الموافقة التنظيمية لبناء مركز تحفيظ القرآن بالقطعة ) 4 ( بمنطقة صباح الناصر .. 43

الموافقة التنظيمية إلنشاء مبنى المخازن اللوجستية على مساحة ) 111,000,0  م2( بمنطقة غرب عبدهللا المبارك جنوب . 44
طريق الصليبية .

دراسة تخصيص مواقع لحراج المركبات الثقيلة والمعدات المستعمله .. 45
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 46.   صدر قرار مجلس بلدي زيادة ارتفاع المباني في مستشفى الفروانية بمنطقة صباح الناصر الى ثمانية أدوار            

  ) ارضي + سبعة أدوار ( وتمت الموافقة التنظيمية لمشروع توسعة مستشفى الفروانية ) مبنى المستشفى ( .

مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت وتسليم القسائم المخصصة للصحف بالشارع اإلعالمي بمنطقة العارضية عدد ) 8 ( صحف .  .47  

إنهاء إجراءات تسليم قسائم الشارع اإلعالمي للصحف المعنية ومخاطبة وزارة المالية ) إدارة أمالك الدولة ( الستكمال   .48  
اإلجراءات .

إصدار الموافقة التنظيمية لمشروع توسعة مستشفى اإلمراض السارية بمنطقة األندلس .  .49  

تثبيت وتسليم المواقع المخصص كمدارس لوزارة التربية بمنطقة صباح الناصر .  .50  

إعادة تثبيت وتسليم الحدائق المخصصة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمحافظة الفروانية .  .51  

استكمال إجراءات تثبيت وتسليم مسجد بالقطعة ) 8 ( بمنطقة عبدهللا المبارك .  .52  

اعتماد المخططات المعمارية للسوق المركزى والمحالت بمنطقة عبدهللا المبارك .  .53  

إعداد تقرير للمجلس البلدي لتخصيص موقع لجمعية العون المباشر بمنطقة خيطان .  .54  

تثبيت وتسليم موقع ردم النفايات السكانية العاملة .  .55  

إعداد تقرير بشأن متابعة مشاريع الدولة المدرجة بخطة التنمية .  .56  

دراسة اقتراح تخصيص موقع مسجد مع مواقف سيارات بمنطقة االستعماالت الحكومية بالعارضية .  .57  

إصدار الموافقة التنظيمية إلنشاء مبنى المخازن اللوجستية جنوب طريق الصليبية بمنطقة الشدادية .  .58  

صدور قرار مجلس البلدى بالموافقة على إقامة سوق مركزى بمساحة ) 4360 م 2 ( ضمن حدود مدينة صباح السالم الجامعية   .59  
واخطار الجامعة بذلك وتنزيلة على المخططات ذات الصلة .

صدور قرار مجلس البلدي بالموافقة على إلغاء إعادة تنظيمي القسائم العائدة للشيخة / شريفه الحمد المبارك الصباح والتي   .60  
تحمل أرقام من ) 132 ( الى ) 157 ( بالقطعة ) 4 ( بضاحية الصديق ومخاطبة وزارات الخدمات لتطبيق الشروط الواردة 

بالقرار .

إعداد تقرير إلدارة المخطط الهيكلي بشأن اقتراح تخصيص موقع لمشروع إسكاني جنوب منطقة عبدهللا المبارك بمساحة    )   .61  
4,5 كم 2 ( بعد االنتهاء من التنسيق مع وزارة النفط واللجنة الفرعية للمرافق والخدمات للموقع المقترح .

إعداد تقرير للمجلس البلدي بشأن طلب وزارة التجارة والصناعة تخصيص موقع مؤقت لسوق حراج السيارات والمركبات   .62  
الثقيلة والمعدات المستعملة بمساحة)000/0, 500 م2 (.

دراسة الطلبات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة بشأن ربح أنشطة تجارية في ترخيص واحد .  .63  

دراسة المخططات المساحية والتنظيمية لنادي النصر الرياضي بمنطقة االستعماالت الحكومية بالعارضية وتنزيل التوسعة   .64  
الخاصة بالنادى على المخططات المساحية ذات الصلة وتعديل عقد أمالك الدولة بالمساحة الصحيحية للنادى .

دراسة اقتراح تخصيص موقع للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالقطعة)25 ( بمنطقة خيطان .  .65  
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أهم اإلنجازات للمكاتب المؤقته  :-

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشويخ الصحية لمؤسسة نسيبة لمقاوالت عامة للمباني - مشروع إنشاء . 1
وإنجاز وصيانة مبنى إدارة تسجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية بناءاً على طلب وزارة 

الصحة . 

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشرق لشركة اإلنماء العقارية لتنفيذ العقد رقم ) ب ك/أ أ /12-. 2
2012/2011 ( مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار خلف مجمع دسمان بناءاٍ على طلب وزارة 

األشغال العامة. 

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشرق لشركة مركز الكويت الصناعي لتنفيذ العقد رقم ) 166 ( مناقصة . 3
رقم ) م ع 61 / 2011/2010 ( استكمال تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة مدرسة متوسطة بنات بمنطقة اشبيلية قطعة ) 1 ( 

التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح بناءاً على طلب وزارة التربية .

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة تسنيم للتجارة العامة والمقاوالت مشروع إنشاء دار تحفيظ القرآن الكريم . 4
بالقطعة رقم ) 5 ( بمنطقة الروضة بناءاً على طلب وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . 

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة إدارة اإلنشاء والبناء للتجارة العامة والمقاوالت إنشاء وإنجاز وصيانة . 5
البنك األهلي الكويتي قطعة ) 10 ( بمنطقة سعد العبدهللا بناءاً على طلب وزارة الشئون االجتماعية والعمل . 

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشرق لشركة الشرق األوسط لإلنشاءات لتنفيذ العقد رقم ) 115 ( مناقصة . 6
رقم ) م ع / 66 / 2011/2010 ( استكمال تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة مدرسة متوسطة بنين بمنطقة اشبيلية قطعة ) 4 ( 

التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح بناءاً على طلب وزارة التربية.

التصريح بإضافة ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الرقعي لشركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ . 7
العقد ) د أ / هـ / 83 ( مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع محاكم الفروانية بناءاً على طلب الديوان األميري.

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة مجموعة هاي سالنت للمقاوالت - مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة وتوسعة . 8
السوق المركزي الجديد لجمعية الفنطاس التعاونية بمنطقة الفنطاس بناءاً على طلب وزارة الشئون االجتماعية والعمل.

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة األداء األول للتجارة العامة والمقاوالت - مشروع تصميم وترخيص رمبة . 9
تفتيش الحاويات في منطقة الشحن الجوي بمنطقة مطار الكويت الدولي بناءاً على طلب اإلدارة العامة للطيران المدني .

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لمؤسسة نسيبة لمقاوالت عامة للمباني لتنفيذ العقد رقم ) م ع ر س /ع / 1250 - . 10
2016/2015 ( مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع القيروان اإلسكاني قطعة ) 2 ( بمنطقة القيروان بناءاً على 

طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية . 

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة ) INABENSA ( لتنفيذ العقد رقم ) 147507 ( مشروع تزويد وتركيب . 11
خطوط هوائية جهد ) 132 ( ك.ف في منطقة الشقايا بناءاً على طلب معهد الكويت لألبحاث العلمية . 

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة جليب الشيوخ لشركة أبوشيبة للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ المناقصة . 12
رقم ) هـ ش ر - 2010 - 2011 ( إنشاء وإنجاز وصيانة مركز شباب جليب الشيوخ بناءاً على طلب الهيئة العامة للشباب 

والرياضة . 
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التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ العقد رقم )م أ م   .13  
/101/2015/2014/201( تصميم وإنشاء مبنى لتقديم خدمة اإلسعاف الجوي بمنطقة الشويخ الصحية بناءاً على طلب وزارة 

الصحة . 

  ) UBC ( التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة جنوب السرة ) استعماالت حكومية لشركة المباني المتحدة  .14  
لتنفيذ العقد رقم ) هـ م أ/288 ( إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز الـ B.O.T بناءاً طلب وزارة 

األشغال العامة.

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة مركز األحمدي للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ العقد رقم ) م ع ر س /ع   .15  
 / 1256 - 2016/2015 ( مشروع توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبالت الضغط المتوسط والضغط المنخفض بالقطاعين 

) N1&N3 ( بمشروع مدينة جابر األحمد اإلسكاني بناءاً على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية  . 

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة إدارة اإلنشاءات والبناء للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ فرع بنك وربه   .16  
التابع لجمعية الشهداء التعاونية قطعة ) 4 ( بمنطقة الشهداء بناءاً على طلب وزارة الشئون االجتماعية والعمل .

التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة المنقف لشركة القبعة الزرقاء للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ العقد رقم )   .17  
40 - 2014 ، 2015 ( إنشاء وإنجاز وصيانة مركز إطفاء التابع لإلدارة العامة لإلطفاء بناءاً على طلب اإلدارة العامة لإلطفاء .

طلب الديوان االميرى التصريح باضافة  ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة الجهراء لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي   .18  
وأوالده لتنفيذ العقد رقم د أ / 5 / 80 مشروع اعمال تطوير واإلنشاء والتجهيز الطبي والتأثيث والصيانة التشغيلية لمستشفي 

الجهراء الجديد .

طلب وزارة االشغال العامة  التصريح بتجديد ترخيص خالطه مركزية مؤقته  بمنطقة الصبية لتحالف شركة هيونداى والمجموعة   .19  
المشتركة لتنفيذ تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الصباح  ) الجسر الرئيسي ( وصلة الصبية .

طلب وزارة الكهرباء والماء التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة جابر األحمد لتنفيذ العقد إعمال إنشاء   .20  
وانجاز وصيانة ابراج مياه عذبه لتغذية لتغذية منطقة جابر األحمد وخط المياه العذبة لتغذية منطقة شمال غرب الصليبخات .

طلب شركة البترول الوطنية الكويتية التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة جنوب ميناء عبدهللا لتنفيذ   .21  
مشروع الوقود البيئي .

طلب الجامعة االمريكية في الكويت  التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد لشركة العمارات الجديدة للتجارة   .22  
والمقاوالت مشروع إضافة صالة رياضية بمبنى الجامعة األمريكية بالقطعة 67 بمنطقة السالمية .

طلب الديوان االميرى تجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة الرقعي لشركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة   .23  
والمقاوالت لتنفيذ عقد مشروع إنشاء وانجاز وصيانة مجمع محاكم الفروانية .

طلب األمانة العامة لمجلس الوزراء  التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد لشركة المجموعة المشتركة للمقاوالت   .24  
لتنفيذ مشروع مقر حلف شمال األطلسي )الناتو( قطعة ب بمنطقة مشرف . 

طلب وزارة الداخلية التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة العارضية لشركة جلوبال كونستراكشن للتجارة   .25  
العامة والمقاوالت لتنفيذ العقد 588 / 2013 - 2014 إنشاء وانجاز وصيانة مبنى قسم الفحص الفني لمحافظة الفروانية .
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طلب وزارة الصحة  التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد لشركة ناسا اإلنشائية للتجارة العامة والمقاوالت   .26  
لمشروع إنشاء وانجاز وصيانة مركز بنك الكويت الوطني التخصصي ألمراض الدم والسرطان وزراعة النخاع لألطفال بمنطقة 

الصباح الصحية .

طلب وزارة الصحة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد  لشركة اإلنشاءات المتحدة أسكو لتنفيذ العقد م خ ع /   .27  
57 / 2010 / 2011 - 116 تصميم وإنشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمشروع توسعة المستشفى االميرى قطعة 3 

منطقة الشرق . 

طلب وزارة الخارجية  التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد للشركة العامة للمباني مشروع إنشاء وانجاز   .28  
وصيانة مبنى السفارة البحرينية وسكن السفير قسيمة 10 منطقة الدعية . 

طلب وزارة االوقاف والشئون اإلسالمية التصريح بترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد لمؤسسة الفزير للتجارة العامة   .29  
والمقاوالت لتنفيذ مسجد كوثر احميم بمنطقة مبارك الكبير قطعة 4 . 

طلب وزارة األشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة الصليبية لشركة ساى النجاز وصيانة   .30  
وتنفيذ البنية التحتية للموقع العام للسجن المركزي .

طلب وزارة الصحة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة المدير الكويتي إلدارة المشاريع العقارية  لتنفيذ   .31  
مشروع  إنشاء وانجاز مركز إسعاف جديد بمنطقة السالمية قطعة رقم 71 . 

طلب إدارة الوقف الجعفري التصريح بترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد لشركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت   .32  
لتنفيذ القسيمة 31 + 31 ب قطعة رقم 1 مشروع حسينية معرفي بمنطقة الشرق . 

طلب شركة البترول الوطنية الكويتية ترخيص سكن عمال مؤقت لشركة طارق الغانم للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ العقد   .33  
CB / 1362 أعمال خدمات السقالة وأعمال تحضير وحماية األسطح بالدهان لمصافي الشركة الثالث بمنطقة الشعيبة .

طلب وزارة الكهرباء والماء التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد لشركة دبي للكيبالت الخصوصية المحدودة )   .34  
دوكاب اإلمارات ( وشركة المقاوالت الوطنية CCN لتنفيذ العقد رقم و ك م/ع / 2013 / 2012 / 4577 بمنطقة صباح االحمد .

طلب وزارة الصحة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة صباح الناصر لشركة سيد حميد بهبهاني   .35  
وأوالده لتنفيذ العقد ص / م خ ع / 43 / 2013 / 2014 - 45 تصميم وإنشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمشروع 

توسعة مستشفى الفروانية . 

طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة الشويخ لشركة بيان الوطنية   .36  
التجارية مشروع إنشاء وصيانة اإلستاد الرياضي والمنشات الرئيسية بمجمع الهيئة .

طلب وزارة  الكهرباء والماء  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الزور لشركة جيوتي ليمتيد لتنفيذ العقد و ك م/4769   .37  
- 2014 / 2015 توريد وتركيب خطوط هوائية جهد 400 ك ف .

طلب معهد الكويت لألبحاث العلمية تجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة الرسن اند توبرو ليمتد لتنفيذ مشروع   .38  
محطة الشقايا . 

طلب وزارة  اإلشغال العامة  التصريح بتجديد وإضافة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة لشركة الفوز المتحدة للتجارة العامة   .39  
والمقاوالت لتنفيذ العقد رقم هـ م أ / 269 تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة مواقف السيارات الخاص بالمقر الدائم لبرنامج إعادة 

هيكلة القوى. 
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طلب شركة البترول الوطنية الكويتية التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة لشركة سيمنس   .40  
لاللكترونيات والخدمات الكهربائية لتنفيذ العقد رقم 19 تنفيذ إعمال الطاقة الكهربائية لمشروع الوقود البيئي 2020 بمنطقة 

ميناء عبدهللا .

طلب الديوان االميرى  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة المرقاب لشركة الهاني لإلنشاءات والتجارة لتنفيذ إنشاء   .41  
وصيانة إعمال الحفر والتدعيم وسحب المياه الجوفية لمشروع حديقة الشهيد ) المرحلة الثانية ( .

طلب وزارة اإلشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة القبلة لشركة التوباد للتجارة العامة   .42  
والمقاوالت لخدمة مشروع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

طلب جامعة الكويت ) البرنامج اإلنشائي (  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة المجموع المشتركة للمقاوالت لتنفيذ   .43  
مشروع صيانة كلية اآلداب والتربية ومدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية .

طلب بلدية الكويت ) إدارة المناقصات والعقود ( إضافة مكاتب مؤقتة وتشوين المعدات بمنطقة صبحان الشركة معرفي   .44  
الكويتية للتجارة العامة لتنفيذ مناقصة إعمال النظافة العامة لمناطق صباح السالم / صباح السالم الساحلية / العدان / القصور / 

المسيلة ومناطق أخرى .            

 PETROFAC INTERNATIONAL طلب شركة نفط الكويت  ترخيص سكن عمال مؤقته لشركة  .45  

لتنفيذ العقد رقم 14050476 مشروع EF / 1901 مركز التجمع الجديد GC-29 في شمال الكويت .

طلب شركة آللئ الكويت العقارية التصريح بتجديد  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد  لمشروع مدينة صباح األحمد   .46  
البحرية مدينة لؤلؤة الخيران السكنية سابقا. 

طلب وزارة اإلشغال العامة  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشويخ لشركة مجموعة الفليج المتحدة للتجارة العامة   .47  
لتنفيذ العقد ق ص / ش / 55 صيانة وإنشاء شبكة المجارى الصحية في محافظة العاصمة .

طلب وزارة الكهرباء والماء  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة عبدهللا المبارك لشركة ايجيتك كيبل - السويدى   .48  
لتنفيذ تزويد وتمديد كيبالت أرضية جهد 132 ك ف معزولة بمادة XLPE مع ملحقاتها في المدينة الجامعية بمنطقة الشدادية 

المرحلة الثانية.

طلب وزارة الصحة التصريح بترخيص مكاتب مؤقته وتشوين مواد بمنطقة الشويخ الصيحة لشركة المباني المتحدة لتنفيذ   .49  
مشروع الشيخة / سلوى الصباح للخاليا الجذعية والحبل السرى بمنطقة الصباح الطبية التخصصية .

طلب شركة الغانم انترناشيونال  للتجارة العامة والمقاوالت التصريح بتعديل موقع المكاتب المؤقته وتشوين المواد لمشروع   .50  
إنشاء وانجاز وصيانة مجمع محاكم الفروانية بمنطقة الرقعـــــــــــي .

طلب وزارة الصحة  التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشويخ الصحية لشركة الغانم انترناشيونال   .51  
للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ تصميم وانشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة مشروع مركز الكويت للسرطان . 

طلب الهيئة العامة للصناعة إضافة ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد ضمن حدود الموقع لشركة مشرف للتجارة العامة   .52  
والمقاوالت لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ إعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية . 

طلب الديوان االميرى التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة المجموعة المشتركة للمقاوالت لتنفيذ العقد   .53  
رقم د أ / ه /90 مشروع تصميم وإعادة تأهيل قصر السالم . 

طلب وزارة  الصحة  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة أبناء عيسى عبدهللا العثمان للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ   .54  
مشروع إنشاء مركز إسعاف الجهراء الرئيسي قطعة 2 . 

 .  

 .  
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طلب وزارة الكهرباء والماء التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة صبحان الشمالي لشركة كي سي سي    .55  

للهندسة والمقاوالت لتنفيذ العقد رقم 4873 / 2014 / 2015 إصالح وتحديث الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد 
ولحيم كيبالت ضغط في محافظة مبارك الكبير .

طلب وزارة اإلشغال العامة التصريح  بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الظهر لشركة الكويتية لبناء المعاملة   .56  
والمقاوالت لتنفيذ العقد رقم ق ص / ش / 51 إنشاء وانجاز وصيانة شبكة المجارى الصحية لمدة سنة وينتهى بتاريخ 28 / 5 / 

. 2017

طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة اإلنشاء والتصنيع العقاري لتنفيذ العقد م ع ر   .57  
س / ع / 1258 - 2015 / 2016 مشروع صيانة للطرق والربط الخارجي للحزام الشجري A/B/C/D وخزانات مياه الري 

بمشروع مدينة صباح األحمد السكنية .

طلب وزارة  الصحة تجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشويخ الطبية لشركة الصقر للتجارة العامة والمقاالوت   .58  
بالتحالف مع السادة شابورجي بالونجي لتنفيذ تصميم وإنشاء وصيانة مستشفى الصباح الجديد .

طلب وزارة اإلشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة ابوفطيرة الصناعية لشركة الفوز   .59  
المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ استكمال أنشاء وانجاز مبنى محافظة مبارك الكبير .

طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج التصريح بتجديد  ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة النويصيب لشركة الغانم   .60  
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث منفذ النويصيب الحدودى .

-أهم اإلنجازات لقسم الطرق  :-

دراسة استحداث أو تخصيص أو تثبيت أو تسليم أو ترخيص مواقف سيارات سطحية أو متعددة األدوار بمناطق ) اشبيلية قطعة . 1
رقم 4 - مواقف سيارات لخدمة مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني بمنطقة الرقعي - مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار 

بالقرب من مبنى وزارة اإلعالم بمنطقة القبلة - مواقف سيارات ضمن حدود معهد الكويت للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة الدوحة 
وكلية المجتمع الكويتية بمنطقة الجهراء - مواقف سيارات كلية المجتمع الكويتية بمنطقة الجهراء ( وذلك للمساهمة في حل 

مشكلة عدم توافر مواقف السيارات وتكدس السيارات ببعض مناطق دولة الكويت .

دراسة بعض التطويرات المقترحة على شبكة الطرق بمناطق ) استحداث مدخل لمنطقة خيطان الجنوبي من تقاطع طريق الملك . 2
فيصل مع الدائري السادس - إعادة تنظيم فتحات الدخول والخروج المخالفة بمنطقتي صباح السالم والعدان - استكمال ممشى 
بمنطقة شمال غرب الجهراء - استحداث شبكة طرق محيطة بموقع الفحص الفني للمركبات بمنطقة القصر - مدخل ومخرج 

لمديرية أمن محافظة األحمدي - شبكة طرق محيطة بموقع نادي البولينج بمنطقة السالمية .

دراسة استحداث أو تخصيص أو تثبيت أو تسليم أو ترخيص العديد من خدمات البنية التحتية والمسارات المتعلقة بها ومنها على . 3
سبيل المثال ال الحصر ) مسار مقترح مياه ثالثية المعالجة من طريق الدائري السادس حتى حدود مدينة صباح السالم الجامعية 
- توسعة محطة توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بالقرب من راس الزور - محطة ضخ بمحاذاة طريق الدائري السادس - 

مسار خط أنابيب وقود لشركة البترول الوطنية في منطقة جنوب الشعيبة حتى منطقة المطالع - محطات تحويل رئيسية بمنطقة 
الصليبية وبمنطقة جابر األحمد - محطات تحويل رئيسية بمنطقة أبوحليفة - خط صرف أمطار بمنطقة الفروانية - مسار لتمديد 
كيبل ألياف ضوئية  من مقسم المطالع إلى مركز العبدلي - عدد 2 محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الصليبية - موقع بديل 
لمحطة التوليد الكهربائية بمنطقة النويصيب - تسليم حدود مشروع محطة الخيران وتوسعتها لتوليد الكهرباء وتقطير المياه ( .
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دراسة استحداث / أو تخصيص / أو تثبيت / أو تسليم / أو ترخيص مواقف سيارات سطحية أو متعددة األدوار بمناطق   .4   
) مجمع األفنيوز بمنطقة الري ، توسعة مواقف سيارات الخاصة بالسوق المركزي بمنطقة الفنطاس - توسعة مواقف سيارات 

الحرس الوطني بمنطقة الرقعي - توسعة مواقف سيارات لخدمة مسجد بمنطقة الفردوس قطعة 4 ومسجد بمنطقة الجهراء 
الصناعية - مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار بمنطقة الرقعي قطعة رقم 18 وذلك للمساهمة في حل مشكلة عدم توفر 

مواقف للسيارات وتكدس السيارات ببعض مناطق دولة الكويت .
دراسة بعض التطويرات المقترحة على شبكة الطرق ) حارة تخزينية ومخرج لمنطقة المهبولة الى طريق رقم ) 211 ( -   .5  

استحداث طريق تخديمي موازى لطريق الفحيحيل بمنطقة المهبولة - استحداث ممشى بمنطقة شمال غرب الجهراء وتطوير 
ممشى بمنطقة الرقة ودراسة ممشى بمنطقة فهد األحمد - تثبيت شبكة الطرق الغير قائمة بمنطقة غرناطة .

دراسة استحداث  / أو تخصيص  / أو تثبيت  / أو تسليم  / أو ترخيص العديد من  خدمات البنية التحتية والمسارات المتعلقة   .6  
بها ومنها على سبيل المثال ال الحصر ) مسارات كيبالت أرضية لتغذية محطات منطقة امغرة الصناعية ومنطقة الصليبية 
الصناعية ومنطقة الوفرة الزراعية ومنطقة صباح السالم والجزء الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة صباح السالم الجامعية 

بالشدادية ومنطقة العقيلة - عدد 9 مواقع لخزانات أرضية للمياه الصحية المعالجة بالجهة الجنوبية للدولة وموقع بالجزء الواقع 
بين طريق الدائرى السابع وطريق الصليبية - تخصيص وتسليم موقع محطة تحويل رئيسية لتغذية مشروع مجمع مدارس 

التربية الخاصة بمنطقة الجهراء ( .
دراسة استحداث / او تخصيص  / او تثبيت / أو تسليم  / أو ترخيص مواقف سيارات سطحية أو متعددة األدوار ) توسعة   .7  
مواقف سيارات الحرس الوطني بمنطقة الرقعي - توسعة مواقف سيارات لخدمة مسجد بمنطقة الفردوس قطعة 4 ومسجد 

بمنطقة الجهراء الصناعية - مواقف سيارات سطحية بمنطقة جنوب السرة  لالستعماالت الحكومية - مبنى مواقف سيارات 
متعدد األدوار بمنطقة الرقعي قطعة ) 18 (   .

دراسة بعض التطويرات المقترحة على شبكة الطرق بمناطق مختلفة ) عمل ازدواجية للطرق رقم 298 من طريق الملك فهد   .8  
، استحداث حارة في الجزيرة أمام محطة الوقود رقم 114 الواقعة على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز - تثبيت محور جسر 
المشاة الرابط بين مجمع الكوت ومجمع المنشر بمنطقة الفحيحيل - مشروع منظومة مراقبة المرور - مدخل ومخرج لمنطقة 
مبارك الكبير قطعة 2 - جسر مشاة يربط بين مجمع 360 ومسجد بمنطقة الزهراء قطعة 7 - مدخل ومخرج من طريق 270 

الى منطقة العدان - مدخل ومخرج لمنطقة الزهراء قطعة 1 ومنطقة القادسية ( . 
دراسة استحداث  / أو تخصيص  / أو تثبيت  / أو تسليم  / أو ترخيص العديد من خدمات البنية التحتية والمسارات المتعلقة   .9  

بها ومنها على سبيل المثال ال الحصر  ) مسار مجرور صرف أمطار المناطق الجنوبية - محطة تحويل رئيسية بمنطقة 
الفحيحيل قطعة 4 ومنطقة حولي قطعة 184 - والمنطقة الوسطي بمبارك الكبير وضمن موقع أجيلتي للمخازن العمومية - 

مسار كيبالت كهربائية أرضية بمنطقتي أمغرة والصليبية الصناعيتين ( .
دراسة استحداث / أو تخصيص / أو تثبيت / أو تسليم / أو ترخيص مواقف سيارات سطحية أو متعددة األدوار بمناطق  )   .10  

تعديل أبعاد وتصميم مواقف السيارات متعددة األدوار التابع لمحكمة الجهراء ، مواقف سيارات مؤقته لنادي القادسية 
الرياضي ، مواقف سيارات بمنطقة االستعماالت الحكومية بجنوب السرة ، مواقف سيارات بمنطقة الفردوس قطعة ) 4 ( 

لخدمة مسجد ، مواقف سيارات تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ ( وذلك للمساهمة في حل مشكل 
عدم توافر مواقف السيارات وتكدس السيارات ببعض مناطق دولة الكويت .

دراسة بعض التطويرات المقترحة على شبكة الطرق  بمناطق ) مدخل ومخرج لمنطقة خيطان قطعة رقم 8 من طريق   .11  
المطار ، مدخل ومخرج من شارع الخليج العربي لمشروع عبدهللا السالم الثقافي ، تسليم مواقف وشبكة طرق بمنطقة اليرموك 

قطعة ) 3 ( .

دراسة استحداث  / أو تخصيص  / أو تثبيت  / أو تسليم  / أو ترخيص العديد من  خدمات البنية التحتية والمسارات المتعلقة   .12  
بها ومنها على سبيل المثال ال الحصر  )كيبالت أرضية بعرض 5 م من منطقة الصباحية حتى منطقة الشعيبة ، مجمع توزيع 

مياه الخيران التابع لمشروع خيران لتوليد الكهرباء وتقطير المياه ، مسار خط أنابيب نفط وغاز بطول 47,618  كم بين 
منطقة الزور وحقل برقان ، محطة تحويل رئيسي داخل حدود المنطقة العسكرية بمحافظة مبارك الكبير ومحطة رئيسية 

بمنطقة غرب مشرف الدبلوماسية ومحطة بمنطقة القصر قطعة 2 ، محطة ضخ بمنطقة الصليبية الزراعية (
13.  متابعة تنفيذ بعض األعمال المتعلقة ببعض المشاريع الهامة ومنها على سبيل المثال ال الحصر أعمال البنية التحتية الخاصة   

بمنطقة الشدادية الصناعية .
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم إدارة المخطط الهيكلى  

  مشاريع الدراسات االستشارية

الموقف التنفيذياسم المشروعم

مشروع تحديث وتطوير نظم المعلومات 1
الجغرافية

  تم اإلنتهاء من جميع إجراءات المشروع ومخاطبة الشئون الماليه وإدارة 
العقود والمناقصات بتاريخ 14/5/2015 إلعتماد المراقب المالي قبل توقيع 

العقد كما تمت مخاطبة إدارة الشئون الماليه بالكتاب رقم 1119 بتاريخ 
28/7/2015 إلعادة عرض الموضوع على وزارة الماليه إلعتماد مستندات 
التعاقد ، وذلك بناءا على ما تم اإلتفاق عليه من اجتماع وزارة الماليه بحضور 
السيد مدير عام البلديه بتاريخ 15/7/2015 . تم اإلنتهاء من جميع اجراءات 

المشروع وتمت مخاطبة إدارة الشئون القانونيه لتذييل العقد تمهيدا للتوقيع 
العقد خالل اإلسبوع الثاني من شهر يناير 2016حيث تم العقد بتاريخ 

19/1/2016 وجاري العمل وفق البرنامج الزمني 

مشروع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء2

جاري العمل وفق البرنامج الزمني بالمرحلة األخيرة ، مرحلة إعداد التقارير 
النهائية ، وما يقابلها من دفعة أخيره عند استالم التقارير النهائيه . تم 

االنتهاء من كافة اعمال المشروع وجاري مراجعة التقارير النهائية وتم رفع 
الدفعة النهائيه لالمانات بتاريخ 13/3/2016 لحين استالم التقارير النهائية 

إلستكمال المالحظات حول الترجمه .

تم اإلنتهاء من أعمال المشروعمشروع دليل حساب الرحالت المرورية3

مشروع التحديث المستمر للنموذج المروري 4
لدولة الكويت - العقد الثاني

تم اإلنتهاء من التقييم الفني ومخاطبة لجنة اختيار البيوت اإلستشاريه بنتائج 
التقييم إلستكمال إجراءات التقييم المالي وترسية المشروع . سيتم تأجيل 
المشروع نظرا لعدم توفر إعتمادات ماليه بالسنه الماليه 16/17 بسبب 

تخفيض الميزانيه من قبل وزارة المالية .

مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 5
تم االنتهاء من أعمال المشروع2030

تم االنتهاء من أعمال المشروعمشروع تطوير شبكة وسائل النقل العام6

تم االنتهاء من أعمال المشروعمشروع بنك المعلومات المرورية7

مشروع المعايير القياسية لإلستعماالت 8
تم اإلنتهاء من أعمال المشروعالتجارية

مشروع توفير وتطوير مواقع الدراكيل9

جاري العمل وفق برنامج المشروع وتم  صرف الدفعة الثانيه بتاريخ 
27/5/2015 والدفعه الثالثه في 14/9/2015 والدفعة الرابعة بتاريخ 

22/10/2015 والدفعه الخامسه بتاريخ 9/12/2015 وجاري إعداد كتاب 
صرف الدفعه 6و7 بتاريخ 30/12/2015 و 17/1/2016 والدفعه 8 

بتاريخ 24/2/2016 والدفعة 9 ب29/2/2016 والدفعة 10 االخيره ب 
8/3/2016 علما بأنه يتم الصرف من العهد . 
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم

 تابع / مشاريع الدراسات اإلستشاريه:

الموقف التنفيذياسم المشروعم

مشروع المخطط المحلى للمنطقة الجنوبية - المنطقة 10
تم اإلنتهاء من أعمال المشروعاالقليمية األولى

مشروع المخطط المحلى للمنطقة الشمالية - المنطقة 11
تم االنتهاء من كافة أعمال المشروعاالقليمية الثانية

مشروع المخطط المحلى لمنطقة شمال المطالع - 12
تم االنتهاء من كافة أعمال المشروعالمنطقة اإلقليمية الثالثة

مشروع المخطط المحلى للمنطقة الغربية – النعاييم 13
تم اإلنتهاء من أعمال المشروع)المنطقة اإلقليمية الخامسة(

مشروع تطوير وتحديث منطقة الشويخ الخدمية الحرفية 14
تم االنتهاء من أعمال المشروعوالتجارية

تم االنتهاء من أعمال المشروعمشروع اإلدارة المرورية لمنطقة السالمية15

تم االنتهاء من أعمال المشروعمشروع اإلدارة المرورية لمنطقة حولى16

مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة17

جاري التنسيق مع اللجنه العليا للمخطط الهيكلي والمشاريع 
اإلنشائية الكبرى ، وتم اإلنتهاء من دعوة المكاتب اإلستشاريه 
وتم اجراء االجتماع التمهيدي للمكاتب اإلستشاريه المدعوه 

بتاريخ 18/6/2015 . وتمت احالة مستندات وقرار لجنة البيوت 
االستشاريه الخاص بترسيه المشروع على المكتب االستشاري 
الى البلديه بموجب كتاب معالي وزير الدولة لشئون التخطيط 
بتاريخ 7/12/2015 تمت مراجعه مسودة العقد ومخاطبه 

المكتب االستشاري إلجراءالتعديالت المطلوبة وكذلك مخاطبه 
إدارة الشئون المالية بالكتاب رقم 1781 بتاريخ 17/12/2015 
لتعديل التكلفه اإلجماليه التقديريه للمشروع لتصبح 3234383 
د. ك وفقا للعرض المالي المعتمد للمكتب اإلستشاري الفائز ، 
كما تمت مخاطبة كل من إدارة الشئون القانونية وإدارة الفتوى 
والتشريع بتاريخ 10/1/2016 و4/2/2016 ورد رد ادارة 

الفتوى والتشريع بتاريخ 11/2/2016 تمت مخاطبة لجنة اختيار 
البيوت اإلستشاريه إلستكمال المستندات المطلوبه لمخاطبة ديوان 

المحاسبة وبتاريخ 9/3/2016 تمت إعادة مخاطبة اإلدارة 
لإلستفسار عن أحد البنود الواردة بكتاب الفتوى والتشريع بتاريخ 

15/3/2016  تمت إعادة  مخاطبة لجنة البيوت اإلستشاريه 
لإلستعجال بتزويدنا بالمستندات المطلوبة .

جاري التنسيق  حول تحويل المشروع لإلدارة العامة لإلحصاء المرصد الحضري لدولة الكويت18
والمشروع ليس له ميزانية 

مشروع المخطط المحلى لمنطقة الحدود الشمالية 19
تم االنتهاء من أعمال المشروع- المنطقة االقليمية السابعة

إدارة المخطط الهيكلى  
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اإلدارت التابعة لقطاع التنظيم إدارة المخطط الهيكلى  

 تابع / مشاريع الدراسات اإلستشاريه:

الموقف التنفيذياسم المشروعم

مشروع أنظمة النقل الذكية20

تم  اإلنتهاء من كافة إجراءات المشروع حيث وردت موافقة ديوان 
المحاسبة وجاري اعداد العقد في صورته النهائية ومن ثم توقيع العقد ، 
تمت مخاطبة الشئون الماليه بكتاب رقم 1117 بتاريخ 27/7/2015 
لعرض مستندات التعاقد على وزارة الماليه إلعتماد المستندات تمهيدا 

لتوقيع العقد وذلك بناء على ما تم اإلتفاق عليه في اجتماع وزارة المالية 
بحضور السيد مدير عام البلديه . تم اإلنتهاء من كافة اإلجراءات وفي 
انتظار الكفاالت البنكية والعقد لتذييله من اإلدارة القانونيه ، سيتم تأجيل 
الموضوع نظرا لعدم توفر اعتمادات ماليه للسنه الماليه 2016/2017

مشروع وسائل عبور المشاة21

تم استالم العروض الفنيه بتاريخ  19/4/2015 وتم اإلنتهاء من التقييم 
الفني ومخاطبة لجنه اختيار البيوت اإلستشاريه بتاريخ 22/6/2015 وتم 

فتح العروض الماليه في 14/7/2015 وجاري اجراء التقييم لها ، تم 
اعداد مسودة العقد ومخااطبة كل من اإلدارة القانونيه والفتوى والتشريع 
بتاريخ 19/1/2016 وسيتم تأجيل الموضوع نظرا لعدم توفر اعتمادات 

ماليه للسنة المالية 2016/2017

22

البنك المروري ) المرحلة الثانيه( 
استشارات 

تم توقيع العقد بتاريخ 7/3/2015 للجزء الخاص باإلستشارات وتم 
توقيع عقد الجزء الخاص بالبرامج ) باب ثالث( بتاريخ 27/1/2015. 
تم صرف الدفعه األولى والثانيه وجاري اعداد كتب طلبات الصرف 
بقيمة 138619 د. ك ، 51620 د . ك ، تم طلب الدفعة الثالثه 

بتاريخ 9/7/2015 علما بأن دفعات المشروع شهريه .تم طلب الدفعة 
رقم4،5،6  بتاريخ 9/9/2015  و1/11/2015 و 10/11/2015 

على التوالي والدفعة 7 بتاريخ 29/12/2015.

انشاء بنك مروري )المرحله الثانية ( 
نوع برامج حاسب آلي ) باب ثالث (

تم توقيع العقد في 27/1/2015 وتم طلب الدفعةرقم 1 بتاريخ  
8/10/2015 وتمت إعادة صرف الدفعة المستحقة بتاريخ 

27/12/2015 بعد إعادة مذكرة توضيحية باللغة العربية لكيفية الصرف 
على المشروع بناء على طلب إدارة الشئون المالية وتم طلب صرف 

الدفعه 2 بتاريخ 11/2/2016 والدفعه 3 بتاريخ 2/3/2016 والدفعه 4 
بتاريخ 13/3/2016 والدفعة 5 بتاريخ 13/3/2016 والدفعة 6 بتاريخ 

13/3/2016 ، يتم الصرف من العهد 
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قطـــاع المســاحة
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اإلدارت التابعة لقطاع المساحة

نبذه عن قطاع المساحة 
يتألف قطاع المساحة من :

إدارة المساحة .  .1

إدارة تحديد الملكية .  .2

مكتب رئيس القطاع .  .3

أهم اختصاصات القطاع :
1- إنشاء وصيانة نقاط التحكم األرضية وشبكة االرتفاعات .

2 - مسح وتجهيز وإعداد المخططات العامة والخاصة والكروكيات التنظيمية وكروكيات االدعاءات .

3 - إعداد الخرائط الطبوغرافية لكافة الظواهر وبمختلف مقاييس الرسم .

4 - قراءة وإعداد تقارير المصورات الجوية والتخطيط واإلشراف على مشاريع التصوير الجوى وحفظ كافة 

        األفالم واألصول للصور الجوية .

5 - تجهيز تقارير تفصيلية عن كروكيات االدعاءات ، ودراسة المعامالت واالستفسارات الخاصة بشأن القضايا

          المرفوعة فى المحاكم وقضايا ادعاءات الملكية وإعداد التقرير الفنى الالزم .

6 - تطبيق القوانين فى شأن تحديد أمالك الدولة خارج خط التنظيم العام واالجراءات المتعلقة بتنظيم القطع 

           التنظيمية وتطبيق القوانين الجراءات البحث والبت فى طلبات االخالء اإلدارى .

أهم الخدمات التى يقدمها القطاع :
1 -تثبيت المواقع التى يتم تخصيصها من قبل المجلس البلدى وتجهيز المخططات المساحية لها وتسليمها إلى ممثلى 

   الوزارات  والهيئات والجهات األخرى .

2 - مسح المواقع والعقارات والطرق وتجهيز المخططات المساحية لها . 

3 - فرز ودمج قسائم السكن الخاص وتسليم الحدود ألصحاب العالقة .

4 - زرع نقاط مساحية للمواقع وتزويد الجهات المختصة بهذه النقاط .

5 - إعداد كتب التحديد للقسائم والبيوت والعقارات وإفادة الجهات المختصة بها .

6 - طباعة وتصوير المخططات المساحية بإختالف أحجامها ومقاييسها حسب طلب اإلدارات الفنية  ووزارات 

     الدولة المختلفة 

7 - عمل وطباعة الخرائط الملونة لدولة الكويت والمحافظات الستة وتزويد الجهات الطالبة .

8 - تزويد وزارات الدولة بالبيانات الرقمية الطبوغرافية والتصوير الجوى .

9 - تكبير وطباعة الصور الجوية وتزويد جهات االختصاص بها .
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اإلدارت التابعة لقطاع المساحة إدارة المساحة 

      نوع المعاملة
مجموع 

المعامالت 
الحكومية

الحكومة 
المنتهية

الحكومة 
المتبقية

مجموع 
المعامالت 

االهلية

االهلية 
المنتهية

االهلية 
المتبقية

7341147638فرز
1165362313نقاط مساحية

2115621192تحديد احداثيات
725000تقسيم

231891421117248869تسليم موقع
795029633تخصيص موقع

95474815911148اعادة تثبيت حدود
101000تعديل حيازة زراعية

1910932239دمج قسائم
110372017دمج وفرز قسائم

642413معرفة مساحة عقار
27216734البحث الفني

251137114866719القطع التنظيمية
55080177713304تحديد

220220القانونية
1457570822503319االرتباط

10100624شكاوي تظلم
11078321064معالجة البيانات

334167157431923تثبيت حدود
4327161317854بيان تجاوز

1254877746321425تثبيت وتسليم
627496130101الخرائط

17143550طلب صور جوية
15411143332310طلب مخططات
27243110مطلوب سي دي

481731241113اعادة تثبيت وتسليم
502723110تثبيت وتوسعة
1486000زحزحة موقع
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اإلدارت التابعة لقطاع المساحة إدارة المساحة 

  تابع  الجدول السابق 
 

      نوع المعاملة
مجموع 

المعامالت 
الحكومية

الحكومة 
المنتهية

الحكومة 
المتبقية

مجموع 
المعامالت االهلية

االهلية 
المنتهية

االهلية 
المتبقية

211000قسم التصوير وطبع الخرائط

25421202قسم المساحة الميدانية
202000تغير استغالل

321000معلومات رقمية
95417142محضر استالم حدود

2016/2015250815069911148092932186
2015/2014309915971053156601132911329
%80%17%26%5%5%19نسبة التغير

2508
1506 991

11480

9293

2186

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

مجموع المعامالت  
الحكومية

الحكومة المنتهية الحكومة المتبقية مجموع المعامالت  
االهلية

االهلية المنتهية االهلية المتبقية

إجمالى أنواع المعامالت
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قطـــاع المشــاريع 
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

نبذه عن قطاع المشاريع 

أوال : إدارة تنمية المشاريع

1 -تقوم إدارة تنمية المشاريع بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بالبلدية لدراسة المخطط الهيكلى للدولة وتحديد 

       الخطة العامة للمشاريع التنموية العمرانية ودراسة إمكانية مشاركة القطاع االص فى تنفيذها وذلك بما يتماشى مع 

       قانون رقم ) 2008/7 ( الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة المشابهة .

2 -تقوم بلدية الكويت بمخاطبة الجهاز الفنى لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ألخذ الموافقة المبدئية

     على الطرح .

3 - تحديد المكونات الرئيسية والشروط الفنية لهذه المشاريع وفقا ً الحتياجات الدولة ورواد المنطقة .

4 - التنسيق مع كافة إدارات البلدية المعنية وجهات الدولة ذات العالقة للتعرف على مالحظاتهم واشتراطاتهم 

   بشأن المشروع .

5 - تقوم إدارة تنمية المشاريع بتجميع البيانات والمعلومات والردود الخاصة لجميع الجهات .. ومن ثم تقوم بإعداد 

   كتيب مواصفات التطوير الخاص بالمشروع ، والذى يشتمل على المكونات األساسية والشروط الفنية والبيئية ورفعه 

   للمجلس البلدى إلعتماده .

6 -رفع الموضوع إلى الجهاز الفنى تمهيدا ً لطرح المشروع وفق اإلجراءات المتبعة لديه .

7 -تقوم اإلدارة بمتابعة إجراءات الجهاز الفنى فى طرح المشروع وتقييم دارسات الجدوى الفنية واالقتصادية حتى 

    ترسيه المشروع على الشركة المتقدمة بأفضل العروض .

8 - تبدأ اإلدارة بإجراءات اإلشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع طوال فترة استثمار المشروع .

9 - تقوم اإلدارة بعد انتهاء مدة استثمار المشروع باإلشراف على إجراءات نقل ملكية المشروع إلى الدولة .
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

ثانيا : إدارة اإلنشاءات

1 -  دراسة كافة االحتياجات المتعلقة بقطاعات البلدية فى المشاريع ومتابعة وتنفيذ مشروع الميزانية لهذه المشاريع ، 

     باإلضافة إلى إعداد التصاميم المعمارية واإلنشائية والكهربائية والميكانيكية واإلشارف على تنفيذها ، وإعداد كافة 

      اإلجراءات 

      المتعلقة بصياغة العقود والممارسات لجميع المشاريع بالباب الرابع .

2 - تصميم المخططات التنظيمية فيما يتعلق باللواحات اإلرشادية للمناطق والهيئات الحكومية والعمل على صيانتها .

3 - صيانة المنشآت والمرافق التابعة لكافة قطاعات البلدية .

4 - المشاركة فى تدقيق التصاميم والوثائق الخاصة بمشاريع البلدية التى تنفذها جهات أخرى .

إدارة شئون البيئة 
1 - المساهمة فى وضع السياسات البيئيية المتعلقة باختصاصات البلدية والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن .

2 - إعداد خطة شاملة لتنفيذ برامج البلدية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ عليها وتحسينها وتجميلها واإلرتقاء بمستواها 

        بالتعاون مع الجهات المعنية .

3 - معاونة إدارات البلدية المختصة والتنسيق معها عند مباشرة أنشطتها التنفيذية المتعلقة بالبيئة .

4 - المساهمة والتنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذى فى البلدية واللجان المختلصة المنبثقة عن المجلس البلدى وكذلك 

    التنسيق  مع الجهات الحكومية المعنية بمسائل البيئة من مجلس حماية البيئة الجهات األخرى .

5 - إجراء الدراسات البيئية المختلفة وعلى وجه الخصوص المتعلق منها بحماية البيئة والحفاظ عليها ذات العالقة 

         باختصاصات البلدية وأنشطتها التنفيذية .

6 - مراجعة كافة مشاريع التخطيط والتصميم العمرانى ومختلف خطط التنمية العمرانية للتأكد من مطابقتها والتزامها 

     بالمعايير والمواصفات البيئية المحددة وذلك قبل إقرارها .

7 - تقييم االقتراحات الخاصة بمشروعات اللوائح والقرارات الصادرة من البلدية ذات العالقة بالبيئة .

8 - متابعة تنفيذ مختلف القرارات والنظم واللوائح واقتراح اإلجراءات التنفيذية للبرامج التى تعنى بشئون البيئة فى 

    البلدية .

9 - تمثيل البلدية فى اللجان وفرق العمل والمؤشرات والندوات ذات العالقة بشئون البيئة .
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

   مراقبة التطوير التمنوى

  قسم التخطيط التنموى – المشاريع قبل الطرح  

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

1
مشروع إنشاء المدن 

العمالية - عدد )6(مواقع

تم مخاطبه الهيئه باختيار احدى البدائل والمتمثله في تقليل مخاطر باصدار قانون 
الزام وفي انتظار ردهم.(ابريل(

والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكه  لمشروعات  العليا  اللجنه  قرار  - صدر 
باعتماد دراسه الجدوى االقتصاديه للمشروع للموافقه على طرحه على القطاع 

الخاص.  )يونيو(

المشروع…  اداريه الداره أموال  التطوير الستحداث وحده  -تم مخاطبه قطاع 
2- تم اإلعالن في الجريده الرسميه بتاريخ 2015/9/13بطلب تقديم الخدمات 
الكهرباء والماء بشان  التنسيق مع وزارة  للمشروع.....3-جاري  االستشاريه 
تم عمل كتاب الصدار قرار  الكهربائيه والمياه......4-  بالطاقه  الموقع  امداد 
بتخصيص مواقع المدن العمالية لبلديه الكويت كونها الطرف االول في العقد.

)سبتمبر(

-بتاريخ 2015/11/8تم تقييم استشاري مشروع المدن العماليه ولم ينجح احد 
وجاءت توصيات فريق التقدييم باعاده اإلعالن عن تعيين االستشاري مع تحديد 

مده 60 يوم لتقديم العروض الفنيه والماليه.

-جاري حاليا اعاده إجراءات اإلعالن لتغيير االستشاري مع تحديد مده 60يوم 
لتقديم العروض الفنيه والماليه.  )ديسمبر(

1تم مخاطبه السيد/ مديرعام البلديه بشان تشكيل فريق لدراسه موضوع استحداث 
الوحدة االداريه المتخصصه الداره أموال ومتابعه عقود الشراكه .2( جاري 
حاليا اعاده .إجراءات اإلعالن لتعيين االستشاري مع تحديد )60( يوم لتقديم 

العروض الفنيه والماليه ) يناير(

.2( في انتظار تعيين مستشاري الطرح )فبراير(

1تم مخاطبه قطاع تطوير المعلومات بمقترح للوحده االداريه.  2( جاري حاليا 
تقييم عروض مستشاري المشروع.)مارس(

إدارة تنمية المشاريع 
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

2
الترفيهي  المركز  مشروع 
والتعليمي  والثقافي 
االحمد. عبدهللا  بشارع 

تطوير  بشان  للتنسيق  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  هيئه  مخاطبه  -تم 
مكونات المشروع بما يتوافق مع المستجدات الحالية.

تحديث  طلب  المتضمن   2015/6/3 بتاريخ  الشراكة  هيئه  كتاب  الينا  -ورد 
دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع وتقديمها للهيئة لمراجعتها واستكمالها.  

-   في انتظار رد هيئه الشراكة بخصوص تعديل دراسة الجدوى السابقة المعدله 
من قبلهم.  

- تم الرد  من قبل هيئه الشراكه بخصوص تعديل دراسه الجدوى السابقه المعدله 
من قبلهم.   )يوليو(

- جاري مخاطبه الشؤون الماليه في البلديه لرصد مبلغ ضمن ميزانيه البلديه لسنه 
بالمشروع.   الخاصه  الجدوى  لتعيين مستشار العداد  دراسه   2017/2016

)سبتمبر(

لسنه  البلدية  البلديه لرصد مبلغ ضمن ميزانيه  الماليه في  الشؤون  -تم مخاطبه 
بالمشروع.      الخاصة  الجدوى  لتعيين مستشار إلعداد  دراسة   2017/2016

)نوفمبر(

البيوت  اختيار  لجنه  لمخاطبه  للمشروع  المطلوبه  الميزانيه  اعتماد  انتظار  في 
االستشاريه لتكليف مكتب استشاري العداد الدراسات المطلوبه.  )ديسمبر(

تم رصد مبلغ ضمن ميزانيه بلديه الكويت للمشروع لتكليف المكاتب االستشاريه 
العداد الدراسات المطلوبه.    )يناير( 

إدارة تنمية المشاريع 
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

مشروع المركز الخدمي 3
والترفيهي بالعقيلة.

تم االعالن عن ابداء الرغبه في وسائل االعالن المختلفه من قبل الجهاز الفني.- وجاري 
مراجعه مستندات التاهيل مع هيئة مشروعات الشراكه بين القطاعين العام والخاص* 2* 
وردنا وزارت الخدمات ) الكهرباء والماء - االشغال - المواصالت ( مرفقه بمخططات 

الخدمه حول الموقع *3*.وردنا اشتراطات االبيئه من اداره شؤون البيئه  .

- جاري مراجعه مستند كتيب المواصفات مع الهيئة تمهيدا لطرح لمشروع.

-تم اإلعالن عن طلب التاهيل للشركات الراغبه بالمشروع بتاريخ 2015/6/21.

1- جاري حاليا تاهيل الشركات الراغبه بالمشروع   

 2- جاري حاليا استكمال مراجعة مستندات طرح المشروع

3- تم  تاهيل الشركات الراغبه بالمشاركه المشروع  

 4- جاري حاليا استكمال مراجعه مستندات طرح المشروع )سبتمبر(

  -جاري حاليا استكمال مراجعه مستندات طرح المشروع)نوفمبر(

-  تم االنتهاء من مراجعة كتيب مواصفات المشروع مع الهيئه تمهيدا لطرح المشروع.  

2- جاري التنسيق مع وزاره الكهرباء والماء واداره التنظيم بخصوص تخصيص موقع 
القامة محطة الكهرباء لتغذية المشروع.)ديسمبر(

- جاري مراجعة مستندات لطرح المشروع مع الهيئه. 

2- جاري التنسيق مع وزاره الكهرباء والماء وادارة التنظيم بخصوص تخصيص موقع 
القامة محطه الكهرباء لتغذية المشروع.)يناير(

- تم مراجعه مستندات طرح المشروع مع الهيئه. )مارس(

الواجهة البحرية بالجهراء4

تم رفع تقرير المشروع للسيد مدير عام البلديه.

-تم عمل كتاب الحاق للسيد /مدير عام البلديه وذلك لرفع الموضوع للمجلس البلدي.)يونيو(

- بانتظار صدور قرارالمجلس البلدي للموافقه على تكاليف مكتب استشاري لعمل الدراسات 
الخاصه بالمشروع.)ديسمبر(

إدارة تنمية المشاريع 
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

تطوير واجهة الصليبخات5

 1- تم مخاطبه الشؤون الماليه واالداريه بالبلديه لزياده الميزانيه المخصصه  
للمشروع حتى نتمكن من تكليف مكتب استشاري عالمي العداد الدراسات                                                                                                   
2( تم مخاطبه المخطط الهيكلي بناء على االجتماع معهم لتزويدنا ببعض البيانات الخاصه 

بالمشروع .

3( جاري مخاطبه الهيئه العامه للبيئه لموافاتنا بنظام االعمال البيئي المطلوب من المكتب 
االستشاري القيام به.

جاري اعداد كتيب المواصفات الخاصه بالمشروع تمهيدا لمخاطبه لجنه اختيار البيوت 
االستشاري.)يوليو(

جاري حاليا التنسيق مع اداره المخطط الهيكلي العداد كتيب المواصفات الخاص 
بالمشروع. 2( تم رصد مبلغ للمشروع وفي انتظار االعتماد المالي.)فبراير(

6
أسواق الجمعة والخيام 
والماشية والطيور في 

المحافظات
جاري التنسيق مع قطاع التنظيم بالبلدية لتخصيص موقع المشروع.

المسالخ في الصليبية والعبدلي 7
والوفرة

جاري التنسيق مع قطاع التنظيم لتخصيص المواقع المقترحة من الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية .

جاري التنسيق مع قطاع التنظيم بالبلدية لتخصيص موقع المشروع.)فبراير(

إدارة تنمية المشاريع 
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

أوال : قسم الدراسات الفنية واالقتصادية - المشاريع بعد الطرح
أهم النتائجاسم الدراسةم
مشروع مسلخ وسوق الماشية في محافظة 1

العاصمة .
تم توقيع عقد استثمار المشروع وجاري التنسيق مع المستثمر ألخذ 

التراخيص الالزمة..

مشروع مجمعات سكنية خاصة بالعمالة - 2
صبحان قطعة )11(.

جاري التنسيق مع وزارة المالية_ إدارة أمالك الدولة لتوقيع ملحق عقد 
المشروع.

مشروع مجمعات سكنية خاصة بالعمالة - 3
غرب ميناء عبدا هلل.

جاري التنسيق مع وزارة المالية - إدارة أمالك الدولة لتوقيع ملحق عقد 
المشروع.

ثانيا : مراقبة اإلشراف والمتابعة قسم متابعة التنفيذ - مشاريع جاري تنفيذها

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

جاري التنفيذمالعب الجولف بالوفرة.1

جاري التنفيذمشروع القرية التراثية في شارع عبدا هلل األحمد.2

 قسم متابعة إدارة المرافق - متابعة المشاريع بعد التشغيل
الموقف التنفيذيالمشـــروعم
تحت التشغيلسوق السمك واللحم والخضار بالمدينة.1
تحت التشغيلسوق السمك واللحم والخضار في محافظة الجهراء.2
تحت التشغيلسوق السمك واللحم والخضار في محافظة حولي.3
تحت التشغيلسوق السمك واللحم والخضار في محافظة الفر وانية4
تحت التشغيلسوق الخضار والفاكهة في المركزي بالصليبية.5
تحت التشغيلمسلخ وسوق الماشية  في محافظة األحمدي.6
تحت التشغيلمسلخ وسوق الماشية  في محافظة الجهراء.7
تحت التشغيلمسلخ وسوق الماشية  في محافظة الفروانية.8
تحت التشغيلمسلخ  محافظة حولي.9
تحت التشغيلاستراحة االدعمي.10
تحت التشغيلاستراحات على طريق النويصيب السريع - عدد)3(مواقع.11
تحت التشغيلمراكز خدمة الشاليهات شمال الخيران - عدد )3( مواقع.12
تحت التشغيلمراكز خدمة الشاليهات جنوب الخيران - عدد )3( مواقع.13
تحت التشغيلالمرحلة الثالثة من الواجهة البحرية”)واجهة شرق(.14
تحت التشغيلالواجهة البحرية بالج رقم- 11 ابوحليفة.15
تحت التشغيلالمرحلة الخامسة من الواجهة البحرية )واجهة السالمية (.16
تحت التشغيلالواجهة البحرية بالفحيحيل.17
تحت التشغيلإعادة بناء سوق الزل وساحة الصرافين .18
تحت التشغيلسوق الجمعة - منطقة الري.19
تحت التشغيلالمنطقة الحرفية الخدمية )غرب ابو فطيرة(.20

إدارة تنمية المشاريع 
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

    رقم 
الكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

االعتماد 
المصرفي 

2015/2016
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العفد

3

تصميم وتنفيذ 
وإشراف مواقف 
سيارات متعددة 

9000000األدوار

350000

خلف مجمع 
2011/2012-12دسمان

تم توقيع العقد مع شركة اإلنماء العقارية في 
4/8/2013 بقيمة )4830000 د.ك( ولمدة 

18 شهر، بإنتظار رأي اإلدارة القانونية 
لتمديد العقد وتم صرف الدفعة الرابعة بقيمة 

)200/1,337,526 د.ك( و نسبة الصرف لقيمة 
العقد%27.692وقد توقف المقاول عن التنفيذ لحين 
صرف مستحقاته المالية .                                                        

اإلشراف

تم توقيع العقد مع مكتب الطاهر لالستشارات 
الهندسية  بمبلغ )-/186954 د.ك(ولمدة 18 

شهر في 29/7/2013 والمباشرة في 9/3/2014 
وتم صرف حتى الدفعة 18بقيمة اجمالية قدرها 

)900/185,749 د.ك( ونسبة صرف لقيمة 
العقد %99.355  جاري مخاطبة إدارة البيوت 

اإلستشارية لتمديد العقد .            

المرقاب ش
2012/2013-12عمر بن خطاب

تم التعاقد مع شركة التوباد للتجارة العامة 
والمقاوالت بقيمة     )-/3,333,333 د.ك (في 

9/6/2014 ولمدة 20 شهر ،  تم البدء في التنفيذ 
بالحفر والتدعيم و المقاول متأخر في التنفيذ بنسبة 

%25 وتم انذار المقاول انذار بحسب األعمال  .            

70

انشاء مركز 
لفرع البلدية 
بمحافظة 
العاصمة

4570000120000021-2012/2013

تم توقيع العقد مع شركة نسيبة للتجارة العامة 
في 20/1/2015 وبنسبة خصم )-29,95%( 

وبقيمة إجمالية  )-/1401000 د.ك( ولمدة 
سنة وتمت المباشرة باألعمال في 19/3/2015 

وتم صرف الدفعة ا6 بقيمة اجمالية وقدرها ) 
210/1,104,763 د.ك( ونسبة الصرف لقيمة 

العقد 78,855 % ،   جاري التفيذ حسب الجدول 
الزمني وطلب االعمال التغيرييه بناءا على طلب 

اإلدارة العامة لالطفاء                                                  

540
يوم

73

تصميم وتنفيذ 
وإشراف مبنى

اإلداري للمجلس 
19000000البلدي

7000000

تم توقيع العقد مع شركة التوباد للتجارة العامة 16-2011/2012
والمقاوالت بمبلغ )-/17950000 د.ك( ولمدة 

سنتين في 19/8/2013 وتمت المباشرة في 
14/11/2013 وتم صرف الدفعة 6 بقيمة األعمال  

)943/ 4,111,000 د.ك(  قدم المقاول طلب 
تأجيل تطبيق الغرامات لنهاية العقد وتم اعتماده 
مع حفظ حقوق البلدية القانونية ، بالموقع ونسبة 

الصرف لقيمة العقد هي 22,902 % 

عقد اإلشراف

تم توقيع العقد مع مكتب دار استشارات الجزيرة 
لالستشارات الهندسية بكلفه إجمالية قدرها )-/540683 
د.ك ( ولمده 27 شهر في 15/1/2014 وتمت المباشرة 

من 2/2/2015 وتم صرف حتى الدفعة 24 بقيمة 
إجمالية قدرها    )353/465,922 د.ك( ونسبة الصرف 
لقيمة العقد 90,436%                                                        

إدارة اإلنشاءات
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع إدارة اإلنشاءات

رقم 
الكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

االعتماد 
الصرفي 

2015/2016
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العفد

عقد التأثيث

تم توقيع العقد مع المكتب االستشاري 
يونايتد لالستشارات الهندسية بقيمة 

)112643 د.ك( ولمدة 18 شهر في 
10/3/2014 وتم صرف حتى الدفعة 3 

بقيمة إجمالية وقدرها )600/25,347 
د.ك( ونسبة الصرف لقيمة العقد هي 

% 59.975

جاري اعداد المستندات للطرح لدى لجنة تنفيذ التأثيث
المناقصات  المركزية 

74
تصميم و تنفيذ وإشراف 
مبنى إداري  رقم  )2( 

بشارع الشهداء
295000004000000

18-2011/2012

تم توقيع العقد مع شركة التوباد للتجارة العامة 
والمقاوالت بقيمة )-/26950000 د.ك( ولمدة 
36 شهر في 18/12/2014، وتمت المباشرة 

في 14/5/2015    ، جاري التجهيز للمباشرة 
باألعمال بعد خلو الموقع من المعوقات  مازال 
المقاول ينتظر استالم الحدود من إدارة المساحة

عقد اإلشراف

تم توقيع عقد مع المكتب الهندسي الفني 
المتحد لالستشارات الهندسية – يونيتك  بقيمة 

)-/577668 د.ك( ولمدة 38 شهر في 
18/12/2014 و تمت المباشرة االعمال بتاريخ 

14/5/2015 وتم صرف حتى الدفعة الثانية 
دفعة اجمالية وقدرها )750/5,568 د.ك( 

ونسبة الصرف لقيمة هي0.964%                                                        

77

تجميل وتطوير ساحات 
وأسواق مدينة الكويت و 

المحافظات

190000002500000

تجميل أ- 
ساحات 

واألسواق 
في 

محافظتي 
العاصمة 
و حولي 
)جديد (

20-2012/2013

تم توقيع العقد مع شركة بيان الوطنية التجارية 
بقيمة )-/2304000د.ك( وبنسبة خصم 

)-%23.2( ولمدة سنتين في 19/11/2015 
جاري العمل حسب الجدول الزمني المشروع.

سنتين

أعمال ب- 
تجميل 
داخل 
مدينة 

الكويت

8-2013/2014

تم توقيع العقد مع شركة بيان الوطنية 
للمقاوالت اإلنشائية بنسبة خصم )-29.1 %( 

وبقيمة تعاقدية إجمالية )2836000 د.ك( 
في 17/8/2014 والمباشرة 17/11/2014 

وتم صرف الدفعة 5  بقيمة قدرها 
)455/1,090,406 د.ك( ونسبة الصرف لقيمة 
العقد %38,448 ،تمت المباشره باألعمال.                             

سنتين

Q7 وQ3 2013/2014-16ج- ممارسة

تم توقيع العقد مع شركة 26 فبراير للتجارة 
العامة و المقاوالت في 9/11/2014مباشرة 

األعمال في 8/2/2015 وانتهت في 
7/8/2015 وتم صرف الدفعة 3 بقيمة قدرها 

)991/84,120 د.ك( ونسبة الصرف لقيمة 
العقد %33,146 ، جاري صرف الدفعة 

الختامية .                                                            
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع إدارة اإلنشاءات

رقم 
الكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

االعتماد الصرفي 
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد2015/2016

العفد

81
تطوير وإعادة تأهيل مواقع 

ردم النفايات في مناطق 
مختلفة

1200000200000

36-2010/2011

الجهراء
بانتظار تثبيت الموقع

11-2014/2015

ميناء عبدهللا

تم تثبيت الحدود وتم استالم تعديل رقم 
المناقصة في 16/6/2014 وورد رد 

الشئون المالية في 15/10/2014 وموافقة 
وزارة المالية في 4/11/2014 وموافقة 
الفتوى والتشريع 16/11/2014 وورد 
رد القانونية في 19/1/2015  تم إعادة 

الحصول على الموافقات وجاري التجهيز 
للطرح لجنة المناقصات المركزية                                        

10-2014/2015

الدائري السابع 
الجنوبي

تم تثبيت الحدود وتم استالم تعديل رقم 
المناقصة في 16/6/2014 ورد رد الشئون 

المالية في 15/10/2014 وموافقة وزارة 
المالية في21/10/2014 وموافقة الفتوى 

والتشريع في 16/11/2014 وورد رد 
القانونية في 19/1/2015،  تم إعادة 

الحصول على الموافقات وجاري التجهيز 
للطرح لجنة المناقصات المركزية .             

87
تصميم و تنفيذواإلشراف 
على تطوير و تجميل و 

تجهيز شاطئ الصليبيخات
تتم متابعة أمور المشروع من قبل إدارة 500000100000

تنمية المشاريع

تصميم مبنى لفرع البلدية 88
تم ارسال الشروط المرجعية إلى لجنة 1250005000بمحافظة الجهراء

البيوت االستشارية في 30/12/2015

تصميم مبنى فرع البلدية 89
تم ارسال الشروط المرجعية إلى لجنة 1250005000بمحافظة الفروانية

البيوت االستشارية في 30/12/2015

أعماإلنشائية صغيرة بند 1
19820001982000مباني :

تسوية   أ - 
وتجهيز 
وصيانة 
الشواطئ 
العامة 

في دولة 
الكويت

تم توقيع العقد مع اقل العطاءات شركة 19-2012/2013
جلوبال الوطنية بنسبة خصم )-7.35%( 

وبقيمة )-/1929000 د.ك( في 
14/4/2014 ولمدة سنتين والمباشرة 

في 25/6/2014 و وتم صرف الدفعة 
6 وقدرها )813/722,033د.ك( ونسبة 

الصرف لقيمة العقد هي 37,430 %                                           

سنتين

9-2015/2016

على تم ارسال المستند األول للحصول 
على موافقة لجنة المشتريات على الطرح  

في 12/1/2016
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

رقم 
الكلفة اسم المشروعالمشروع

الكلية

االعتماد 
الصرفي 

2015/2016
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العفد

ب - أعمال   
إنشائية 

متفرقة في 
المقابر

16-2012/2013

تم توقيع العقد في 19/12/2013 مع شركة 
العهد الجديد بنسبة خصم )-%35.1( بقيمة 

)-/1298000 د.ك( ولمدة سنتين وتمت مباشرة 
األعمال بتاريخ 14/1/2014 وتم صرف الدفعة 

10 بقيمة إجمالية وقدرها )886/922,332 
د.ك( ونسبة الصرف لقيمة العقد هي 71,058 

%

4-2015/2016

تم استالم العطاءات للدراسة في 28/12/2015 
وتمت التوصية بالترسية و ارسلت إلى إدارة 
العقود و المناقصات الستكمال االجراءات .

ج - سور لموقع 
تجميع اإلطارات 

المستعملة في منطقة 
ارحية

)جنوب الجهراء (

10-2013/2014

تم استالم العطاءات للدراسة وتمت التوصية 
بالترسية  على أقل العطاءات شركة النهضة 

الدولية للتجارة العامة والمقاوالت بنسبة 
خصم قدرها )-%54( اي بقيمة عطاء قدرها 
)-/1150000 د.ك( ولمدة سنة ، تم الغاءها 
بناءا” على طلب السيد رئيس القطاع  تمت 

موافقة لجنة المناقصات المركزية على اإللغاء 
في 14/12/2015

بند 2

أ

ترميم وصيانة 
المنشآت و المرافق

أوال” : المباني
محافظتي العاصمة 

والجهراء

46000003090000

26-2011/2012
تم توقيع العقد مع مجموعة المعروف والبرجس 

للتجارة العامة والمقاوالت بنسبة خصم  
)-%28( بقيمة تعاقدية )-/1440000 د.ك(

ولمدة سنتين في 8/1/2014 ومباشرة األعمال 
في 1/4/2014 وتم صرف حتى الدفعة 8 

وقدرها )539/909,368 د.ك( ونسبة الصرف 
لقيمة العقد 63,150 %

سنتين

تم استالم العطاءات للدراسة في 14-2014/2015
28/12/2015وتمتالتوصية بالترسية وارسلت 

إلى إدارة العقود والمناقصات الستكمال 
اإلجراءات

محافظتي حولي         ب
عقد جديدوالفر وانية

27-2011/2012

تم توقيع العقد مع شركة المتحدة األولى للتجارة 
العامة والمقاوالت بنسبة خصم      )-31.5%( 

وبقيمة تعاقدية قدرها )-/156000د.ك( في 
28/7/2013 لمدة سنتين وتمت مباشرة العمل 

في 9/10/2013 وتم صرف حتى الدفعة 9  
بقيمة )389/1.024,555 د.ك( ونسبة الصرف 

لقيمة العقد هي 68,031 %
سنتين

13-2014/2015

وردت عطاءات المناقصة للدراسة في 
6/12/2015 و تمت التوصية بالترسية و 

ارسلت إلى إدارة العقود و المناقصات الستكمال 
االجراءات .

محافظتي األحمدي ج
2013/2014-12و مبارك الكبير

وتم توقيع العقد مع شركة الشرق األوسط 
لإلنشاءات بنسبة خصم      )-%45.5( وبقيمة 

تعاقدية إجمالية )-/1090000 د.ك( في 
18/12/2014 وتمت المباشرة في 2/2/2015 
وتم صرف الدفعة 6 قدرها )478/1,035,844 
د.ك( ونسبة الصرف لقيمة العقد هي 95,031 
                                                          %

سنتين

د
صيانة أعمال 

الزراعة في مرافق 
البلدية المختلفة

7-2014/2015

تم توقيع العقد في 14/9/2015 مع مركز 
الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني بقيمة 
)-/400,924 د.ك(ولمدة 3 سنوات والمباشرة 

في 1/10/2015 وتم صرف الدفعة 1 بقيمة 
قدرها)333/410,33 د.ك( ونسبة الصرف 

لقيمة العقد  8,332%                     

 3
سنوات

إدارة اإلنشاءات
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

رقم 
المشروع

اسم 
المشروع

الكلفة 
الكلية

االعتماد 
الصرفي 

2015/2016
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العقد

هـ

صيانة 
األسواق 

والساحات 
في دولة 
الكويت

17-2012/2013

تم توقيع العقد مع شركة دنيا خزعل للتجارة العامة 
والمقاوالت بنسبة خصم )-%33.44( وبقيمة )653600 
د.ك( ولمدة سنتين في 10/2/2014 وتمت مباشرة العمل 

بتاريخ 8/5/2014 وتم صرف حتى الدفعة10  بقيمة قدره  
) 582/132,031 د.ك( ونسبة الصرف لقيمة العقد هي 

                                          % 18,823

وردت موافقة الشئون المالية في 3/12/2015  و الفتوى و 12-2015/2016
التشريع في 9/12/2015

و

صيانة 
وإعادة 
تأهيل 
المسلخ 

المركزي 
بالشويخ

18-2012/2013

تم توقيع العقد مع شركة جلوبال الوطنية للتجارة 
العامة والمقاوالت بنسبة خصم     )-%39( وبقيمة             
)-/1830000 د.ك( في 12/6/2014 ولمدة 24 شهر 
وتمت مباشرة األعمال بتاريخ 7/9/2014 وتم صرف 
حتى الدفعة 4 بقيمة إجمالية قدرها )397/ 188,410 

د.ك( ونسبة الصرف لقيمة العفد هي 10.295 % 
تغييرفي خطة عمل العقد بقرار الوزير بهدم المسلخ با

لكامل                                                        

 24
شهر

أ

ثالثا”: 
التكييف

محافظتي 
العاصمة 
والجهراء

15000008-2012/2013

تم توقيع العقد مع شركة بدر المال وإخوانه بقيمة           
)-/1670000 د.ك(ولمدة 3 سنوات بتاريخ 

14/1/2014 والمباشرة بنفس التاريخ وتم صرف 
الدفعة 6 بقيمة إجمالية قدرها )996/834,999 د.ك( 

ونسبة الصرف لقيمة العقد 49,999%                                      

 3
سنوات

ب

صيانة 
الخدمات 
الفنية في 
محافظتي 

حولي 
والفروانية

6-2013/2014

تم توقيع العقد مع شركة فدان للتجارة العامة 
والمقاوالت بمبلغ )-/559,095 د.ك( ولمدة 3 سنوات 

في 18/3/2014 تمت المباشرة في 18/3/2014 
وتم صرف حتى الدفعة 6 بقيمة إجمالية قدرها  

)500/279,547 د.ك( ونسبة الصرف لقيمة العقد هي 
% 50

 3
سنوات

ج

صيانة 
الخدمات 
الفنية في 
محافظتي 
األحمدي 
و مبارك 

الكبير

7-2011/2012

تم توقيع العقد مع شركة الصقر للتجارة العامة و 
المقاوالت  في 2/9/2014 و بقيمة )-/347346 

د.ك( المباشرة في 1/10/2012 ولمدة 3 سنوات  وتم 
صرف حتى الدفعة 12بقيمة )347,346 د.ك( ونسبة 
الصرف لقيمة العقد 99,994 % وتم تمديد العقد إلى 

31/3/2016

 3
سنوات

15-2014/2015

تمت دراسة العطاءات و تمت التوصية بالترسية على 
أقل العطاءات من شركة عربي للطاقة و التكنولوجيا 

بقيمة     )-/784440 د.ك ( و لمدة 3 سنوات و 
ارسلت إلى إدارة العقود و المناقصات الستكمال 

اإلجراءات               

د

صيانة 
الخدمات 
الفنية في 

األسواق و 
الساحات و 
الشواطئ 
في دولة 
الكويت

22-2012/2013

تم توقيع العقد مع شركة المتحدة األولى للخدمات 
الهندسية بقيمة  )-/1874700 د.ك( ولمدة 3 سنوات 
في 16/7/2014 وتمت المباشرة في 11/8/2014 و 
تم صرف الدفعة 5 بقيمة إجمالية قدرها )781,125 

د.ك( ونسبة الصرف لقيمة العقد هي 41,666 %              

 3
سنوات

إدارة اإلنشاءات
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رقم 
االعتماد الصرفي الكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

مدة العقدالموقف التنفيذيرقم العقد2015/2016

الباب 
الثاني

والثالث

اللوحات اإلرشادية
صيانة أ- 

وتركيب 
اللوحات 

في 
المناطق            

و الشوارع

سنتين

3-2015/2016

تمت دراسة العطاءات و التوصية 
على أقل العطاءات المقدم من 

شركة ملتي تيب للتجارة العامة 
و المقاوالت بنسة خصم قدرها 

)-%31( و بقيمة تعاقدية قدرها 
)-/172500 د.ك( و لمدة سنتين 

بتاريخ 11/2/2016 .

ب – توريد اللوحات في 
المناطق و الشوارع في 

المناطق الجديدة

جديد
3-2014/2015

تم توقيع العقد مع ملتي تيب 
للتجارة العامة والمقاوالت بنسبة 
خصم )-%24.2( ومبلغ إجمالي 

قدرة )151600 د.ك( بتاريخ 
13/1/2015 ولمدة سنتين 

وتمت المباشرة في 1/4/2015 
و تم صرف الدفعة األولى بقيمة 

قدرها )067/22,928 د.ك( 
ونسبة الصرف لقيمة العقد هي 

15.124%
سنتين
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع إدارة شئون البيئة
  

 أوال ً : المشاريع 
   B.O.T  ) أوالً: مشاريع بنظام ) بناء / تشغيل / تحويل  

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

1

مشروع 
معالجة 
النفايات 
االنشائية 
واالستفادة 

منها:

 
يهدف 

المشروع 
إلى استقبال 
ومعالجة 
النفايات 
اإلنشائية 
واالستفادة 
من أكبر 

قدر 
ممكن من 
مكوناتها 
والتخلص 

من النفايات 
المرفوضة 
بأساليب 

سليمة بيئياً 
للحد من 
استغالل 
األراضي 
ألعمال 

ردم 
النفايات 
وحماية 
البيئة من 
أخطار 
التلوث.

انظر الجدول رقم )1(

- قامت الشركة الصناعية لحماية البيئة بمخاطبة البلدية 
بالمخططات النهائية للمشروع العتمادها .                                             
 - تم مخاطبة الشركة الصناعية بمالحظات البلدية على مخططات 

المشروع لتعديل المخططات .                                   
 - تم مخاطبة السيد/ مدير عام البلدية بتقرير شامل عن 

المشاكل التي تواجه مصنعي التدوير و من أهمهما :                                      
* انخفاض القدرة التشغيلية لمصنعي التدوير.                               
* المخالفات المترتبة على مصنعي التدوير بسبب ارض التشوين                                                   

و ذلك لعرض الموضوع على اللجنة العليا للتنسيق و 
التخطيط لإلفادة باإلجراءات الالزم اتخاذها بهذا الشأن .                                     

-بتاريخ 2015/4/21 أوصت اللجنة العليا للتخطيط و التنسيق 
في اجتماعها رقم )20/5/6( بتكليف قطاع المشاريع بعقد اجتماع 

تنسيقي بين كل من مدير عام البلدية ووكيل  وزارة المالية و 
رئيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام  و الخاص و 

ذلك لبحث معوقات المشروع تمهيدا التخاذ القرار المناسب و إفادة 
اللجنة بالنتائج .

- بتاريخ 2015/5/18 تم عقد اجتماع بين ممثلي عن ادارة شئون 
البيئة و ممثلي عن وزارة المالية بشأن عدم توقيع عقد توسعة 

المساحة المخصصة لمصنعي التدوير و المخالفات المترتبة على 
مصنعي التدوير 

 - بتاريخ 2015/6/15 أفادت وزارة المالية بالحل االمثل فيما 
يتعلق بتوسعة المساحة المخصصة لمصنعي التدوير ، و سيتم 

التنسيق مع شركة التدوير بهذا الشأن .
- تم مخاطبة شركتي التدوير بشأن الحل االمثل لتوسعة المساحة 

المخصصة لمصنعي التدوير ، و بانتظار رد الشركتين ليتم 
التنسيق بذلك مع وزارة المالية .

يقع مصنعا 
تدوير 

النفايات 
اإلنشائية 
في منطقة 

جنوب 
الدائري 
السابع.
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مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

- أفادت كل من شركتي التدوير طلب تخصيص مساحة لخدمة لخدمة مشروع معالجة 
النفايات االنشائية و االستفادة منها و بناء عليه و بتاريخ 23 / 8 / 2015 تم مخاطبة 
لتوسعة  االمثل  الحل  بشأن  قبلهم  من  الالزمة  االجراءات  الستكمال   المالية  وزارة 

المساحة المخصصة لمصنعي التدوير.

-- بانتظار رد وزارة المالية بشأن الحل االمثل لتوسعة المساحة المخصصة لمصنعي 
التدوير.)سبتمبر(

                                                                                                                  . الشان  بذات  الحق  بكتاب  المالية  وزارة  مخاطبة  تم   2015/11/11 بتاريخ  و 
- بتاريخ 2015/11/17 افادت وزارة المالية بقرار لجنة شئون امالك الدولة بالموافقة 
لتشوين  المستثمرين  لكال  ايجار  عقدي  بابرام  التشريع  و  الفتوى  براي  االخذ  على 

األنقاض على النحو الوارد براي الفتوى و التشريع .

المشاريع و  البلدية من قبل قطاع  السيد/ مدير عام  2016/1/6 تم مخاطبة  بتاريخ   -
ذلك لطلب مخاطبة المجلس البلدي بشان استصدار قرار من المجلس البلدي لتخصيص 
مساحة بغرض تشوين االنقاض لمصنعي تدوير النفايات االنشائية و ذلك على النحو 
الوارد بقرار لجنة شئون امالك الدولة العقارية رقم )8( لسنة 2015 الصادر بتاريخ 

. 2015/9/9

التنظيم بطلب اتخاذ االجراءات    - بتاريخ 2016/2/18 تمت االفادة من قبل قطاع 
الالزمة من قبل قطاع المشاريع بشان استصدار قرار من المجلس البلدي لتخصيص 
مساحة لغرض تشوين االنقاض لمصنعي تدوير النفايات االنشائية و ذلك حسب االنظمة 
المتبعة لدى قطاع المشاريع حيث انه الجهة المختصة ,هذا و جاري حاليا اعداد تقرير 

لعرضه على المجلس البلدي بهذا الخصوص .

- بتاريخ 2016/3/8 تم رفع تقرير لعرضه على المجلس البلدي بشان طلب استصدار 
قرار من المجلس البلدي لتخصيص مساحة بغرض تشوين االنقاض لمصنعي تدوير 
النفايات االنشائية و ذلك على النحو الوارد بقرار لجنة شئون امالك الدولة العقارية رقم 

)8( لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/9/9 .

إدارة شئون البيئة



التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 111
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  جدول كمية النفايات اإلنشائية خالل الفترة من أبريل 2015 إلى مارس 2016

كمية النفايات التي استقبلها الشهر
المصنعين     بالطن

ما تم ردمه بالطن في موقع ردم 
النفايات اإلنشائية الموجود خلف 

مصنعي التدوير.

150767387883أبريل

141,605402,370مايو

147431313493يونيو

94871271464يوليو

155892296064أغسطس

165596268773سبتمبر

169655314066أكتوبر

175950367556نوفمبر

157834368882ديسمبر

204388339722يناير

177518259888فبراير

211005293185مارس

1811048.6053481378.37االجمالى

       جدول ) 1 (

                               

       

إدارة شئون البيئة
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  )PPP( أوالً: مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

2

مشروع 
معالجة 
النفايات 
البلدية 
الصلبة 

واالستفادة 
منها.موقع 

كبد.

 
يهدف المشروع 

الى إنشاء 
مصنع لمعالجة 
النفايات البلدية 
الصلبة  بطاقة 
استيعابية مليون 
طن سنويا،و يتم 
تحويل النفايات 

الى طاقة 
كهربائية عن 

طريق استخدام 
تقنية المحارق 
بمواصفات فنية 
وبيئية عالمية 
و ردم الرماد 

المتبقي في مردم 
نفايات صحية 
، هذا باالضافة 

الى حماية 
البيئة و الموارد 

الطبيعية و 
تقليص استنزاف 
و هدر األراضي 

المستغلة في 
ردم النفايات 
، هذا و سيتم 

تنفيذ المشروع 
طبقا للقانون 
رقم ) 116 

لسنة 2014 ( 
و حسب نظام 
الشراكة بين 

القطاعين العام و 
.)ppp( الخاص

بتاريخ 11/ 6/ 2013تم توقيع عقد دراسة خدمات استشارية للمشروع  
مع المكتب االستشاري العالمي )PWC(.)ابريل(

جاري حاليا تنفيذ الدراسة مع المكتب االستشاري العالمي بالتنسيق 
 )KAPP( مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

والجهات المعنية في الدولة.)ابريل(
  - بتاريخ 19/3-15 / 2015 تم عقد ورشة عمل بمقر هيئة مشروعات 

الشراكة لتقديم شرح لفريق البلدية ) ادارة شئون البيئة و االدارة 
القانونية ( عن مسودة عقد المشروع و بحضور فريق البنك الدولي .                                                                     

- بتاريخ 2015/4/6 صدر القرار الوزاري رقم )226( بشأن تشكيل 
لجنة لالجتماع مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 

و ذلك للقيام بترجمة ما ورد بمشروع صيغة العقد و المتعلقة باالمور 
القانونية و المالية مع ابداء المالحظات على بنود المشروع ، و جاري 

حاليا استكمال أعمال اللجنة .                         
  - بتاريخ 2015/4/29 قامت مشروعات هيئة الشراكة بتزويد البلدية عن 
طريق االيميل بمسودة عقد المشروع و المعدلة من قبل االستشاري و ذلك 
لالطالع عليها و التأكد من استيفاء جميع مالحظات البلدية الفنية .)ابريل(
-بتاريخ 2015/5/11 تم رفع تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 

)226 لسنة 2015( الى السيد المدير العام .                               
- بتاريخ 21-19/ 5/2015تم عقد ورشة عمل للمشروع في مقر هيئة 
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و بحضور مستشار 

المشروع و فريق البنك الدولي.                                           
 - بتاريخ 2015/5/10 قامت هيئة مشروعات الشراكة بنشر إعالن 

بالجريدة الرسمية لدعوة الشركات و تحالفات الشركات لتقديم طلب التأهيل 
للمشروع .

-بتاريخ 2015/5/18 تم عقد اجتماع بين ممثلي عن ادارة شئون 
البيئة و ممثلي عن وزارة المالية بشأن عدم توقيع عقد توسعة المساحة 

المخصصة لمصنعي التدوير و المخالفات المترتبة على مصنعي التدوير .                                                                   
- بتاريخ 2015/6/15 أفادت وزارة المالية بالحل االمثل فيما يتعلق 

بتوسعة المساحة المخصصة لمصنعي التدوير ، و سيتم التنسيق مع شركة 
التدوير بهذا الشأن .

- بتاريخ 2015/5/27 تم عقد اجتماع اللجنة العليا 
للمشروعات و تم اصدار قرار اللجنة بشأن المشروع .                                                                                   

- بتاريخ 2015/7/16 قامت عدد )18( شركة بتسليم مستندات التأهيل 
لهيئة مشروعات الشراكة .                                                                                              

 - تم البدء بأعمال تأهيل الشركات المتفدمة لتنفيذ 
المشروع  من الفترة 2015/7/26 الى 6/ 8/ 2015 من 

قبل فريق العمل المعني بالمشروع و مستشار المشروع .                                                                                 
- صدرت موافقة اللجنة العليا للمشروعات على قائمة المؤهلين من 

الشركات و التحالفات .           
                                                                                                                .        

           
بتاريخ 8/ 4/ 2002 
صدر قرار المجلس 
البلدي رقم )م ب/ 
ف10/ 169/ 8/ 
200( بالموافقة 
على تخصيص 

موقع إلقامة مشاريع 
معالجة النفايات 
واالستفادة منها 
ومرافق الردم 

الصحي في منطقة 
كبد جنوب محطة 
اإلرسال اإلذاعي 
مقابل نادي سباق 
الهجن وبمساحة 
1كم2 , المساحة 

المخصصة إلقامة 
المشروع هي 

)500،000 م2(  
خمسمائة ألف متر 
مربع. مدة تنفيذ 

الدراسة االستشارية 
23 شهر.                              

- قامت هيئة 
مشروعات الشراكة 
بتمديد عقد دراسة 

الخدمات االستشارية.

                   

إدارة شئون البيئة
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- بتاريخ 9/ 8/ 2015 صدر كتاب السيد/ مدير عام البلدية رقم)19425(
المتضمن طلب التنسيق مع الشئون المالية بشأن ترجمة عقد مشروع معالجة 

النفايات البلدية الصلبة و تم طلب االفادة بهذا الخصوص. 
-بتاريخ 25/ 8/ 2015 صدر كتاب ادارة التنسيق و المتضمن رد االدارة 

القانونية حول قرار مجلس الوزراء رقم )855/ ثانيا()البند رقم 2(.                                                         
- بتاريخ 13/ 9/ 2015 تم مخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين 

العام و الخاص و ذلك الفادتهم بأن بلدية الكويت ليس لديها مانع من ابرام عقد 
المشروع باللغة االنجليزية شريطة ان يتم اجازة ذلك من قبل الجهات الرقابية 

في الدولة .                                            - تم مخاطبة ادارة الشئون 
المالية و االدارية بشان عمل مناقلة بمبلغ )10,000(د.ك من مشروع الدراسة 

الخاصة بالخطة الرئيسة المعتمد لها مبلغ )50,000(د.ك في ميزانية السنة المالية 
2016/2015 للقيام بترجمة العقد .                                                              

- جاري حاليا التنسيق مع مكتب المشورة لالستشارات القانونية و اعمال المحاماة 
و االدارات المعنيه في البلدية بشان مسودة عقد خدمات الترجمة لعقود مشروع 

معالجة النفايات البلدية الصلبة )سبتمبر(
- موقع كبد بشان مراجعة  عقد خدمات الترجمة المعدة من قبل 

بلدية الكويت لمسودة عقد مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة .                                                
- بتاريخ 2015/11/8 تم نشر اعالن في جريدة كويت اليوم لدعوة الشركات 

الخمس المؤهلة للمشروع لشراء طلب مستندات تقديم العروض )RFP( على 
ان يكون اخر موعد لشراء الكراسة هو تاريخ 2015/12/17 و اخر موعد لتقديم 

العروض 2016/3/24 .
    - بتاريخ 2015/11/8 تم نشر اعالن في جريدة كويت اليوم من قبل هيئة 
مشروعات الشراكة  لدعوة المستثمرين المؤهلين  للمشروع للحصول على 

وثائق طلب تقديم العطاءات للمشروع  )RFP( وفقا الحكام القانون )116 لسنة 
2014 ( و الئحته التنفيذية على ان يكون اخر موعد لشراء الكراسة هو تاريخ 

2015/12/17 و اخر موعد لتقديم العروض 2016/3/24 و قد تم تمديد موعد 
تقديم العروض الى تاريخ 2016/5/24 .                                               - 

بتاريخ 2016/2/3 تم مخاطبة ادارة الشئون المالية بشان ترجمة عقد 
المشروع و تم طلب مخاطبة وزارة المالية بشان توفير ميزانية لعقد الترجمة .                                                       

- بتاريخ 2016/2/10 تم مخاطبة السيد/ مدير عام البلدية من قبل قطاع 
المشاريع بشان االجراءات التي تمت على مشروع معالجة النفايات 

البلدية الصلبة و الخاصة بشركة التقدم التكنولوجي و شركة غرين الند 
و تم طلب مخاطبة المجلس البلدي اللغاء القرارات الخاصة بهذا الشان .                                                                                                             

- بتاريخ 2016/2/23 تم مخاطبة ادارة الشئون المالية بشان استحداث نوع 
البرنامج و نشاطه )22/92( من مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة و 

االستفادة منها بنظام )BOT( و ذلك لميزانية عقد الترجمة
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  ثانيا ً: المشاريع اإلنشائية  

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

1

مشروع 
تطوير وإعادة 
تأهيل مواقع 
ردم النفايات 
في مناطق 

مختلفة

أ - مشروع 
تصميم وتنفيذ 

عدد )3( 
مباني متماثلة 

لموظفي 
مواقع ردم 

النفايات وعمل 
سياج زراعي 

بمناطق 
)الجهراء، 

جنوب الدائري 
السابع، ميناء 

عبدهللا(.

يهدف المشروع 
إلى إنشاء )3( 
مباني متماثلة 

ومتكاملة الخدمات 
الستعمال 
الموظفين 

المشرفين على 
نظام العمل 
بمواقـع ردم 

النفايات بمناطق 
)الجهراء – جنوب 
الدائـري السابــع 
– مينـاء عبدهللا( 
على مدار 24 
ساعة بالتناوب 

طوال أيام 
األسبـوع وذلـك 

للحد مـن تعرضهم 
لملوثات الجو 
المشبع بالغبار 
المتطاير من 

األتربة والغازات 
الناتجة عن أبخرة 

النفايات، هذا 
باإلضافة إلى تنفيذ 

سياج زراعي 
حول المواقع 

للتخفيف من نسبة 
تركيز الملوثات 
والروائح الكريهة.

صدر قرار المجلس البلدي رقم )م ب / ب 3/ 187/ 13 /2012 ( 
بتخصيص مواقع ردم النفايات العاملة المتخذ بتاريخ 25/6/2012 

-تم تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بالمواقع العاملة بتاريخ 
2013/1/14 وصدر القرار رقم )م ب / ب 3/ 187/ 13 /2012 

تم تثبيت وتسليم موقعي ميناء عبدهللا وجنوب الدائري السابع من 
قبل إدارة شئون البيئة.

 - جاري استكمال الموافقات التنظيمية من قبل مستشار المشروع . 
.) أبريل (

تم التنسيق مع وزارة األشغال العامة لتأهيل الجزء المستقطع 
من الموقع من قبل استشاري مشروع الطريق االقليمي.  (مايو(                            
-تم التنسيق مع ادارة االنشاءات لمخاطبة المكاتب العداد التصاميم 
الخاصة بالمشروع .  )يونيو(                                                     
-تم مخاطبة الجهات التالية )ادارة الفتوى و التشريع - ادارة المالية 
- االدارة القانونية - ادارة الشئون المالية ( للموافقة على مستندات 

المناقصة و ابداء المالحظات و ذلك من قبل ادارة االنشاءات 
بالبلدية و بانتظار الرد.                                              

- جاري حاليا مراجعة المخططات النهائية للمشروع و مستندات 
المناقصة من قبل ادارة االنشاءات بالبلدية .

تم التنسيق مع وزارة األشغال العامة لتأهيل الجزء المستقطع 
من الموقع من قبل استشاري مشروع الطريق االقليمي.                                                                                                

- - تم مخاطبة ادارة االنشاءات بتاريخ 2016/2/14 لطرح 
المشروع على لجنة المناقصات .

- بالنسبة الى موقع الجهراء جاري حاليا التنسيق بين كل من ادارة 
التنظيم العمراني و ادارة المساحة لتثبيت الحدود النهائية للموقع و 

ذلك بعد ان تم تعديل الكروكي و حل كافة معوقات التثبيت,وبعد 
االنتهاء من اجراءات التثبيت و التسليم مع ادارة المساحة و سيتم 

البدء باتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ سور للموقع و مبنى لموظفي 
الموقع من قبل ادارة االنشاءات.

مشروع مدرج 
بميزانية 

بلدية الكويت 
للسنة المالية 

 2011/2010
ضمن الباب 

الرابع – 
المشاريع 
اإلنشائية 
والصيانة.

يعتبر المشروع 
ضمن مشاريع 
خطة التنمية 
السنوية للدولة.

تم تشكيل 
فريق عمل من 

اإلدارات المعنية 
في بلدية الكويت 
والهيئة العامة 
للبيئة لحصر 

وتحديث البيانات 
الخاصة بكافة مو 
اقع ردم النفايات 
العاملة والمغلقة.

ب -  مشروع 
تصميم موقع 
ردم صحي 

للنفايات البلدية 
الصلبة في 
منطقة كبد

يهدف المشروع 
إلى تصميم موقع 

ردم صحي 
للنفايات البلدية 

الصلبة و مرافقة 
وفق المعايير و 
االشتراطات و 

المواصفات البيئية 
و الفنية.

تم موافاة بلدية الكويت برأي اللجنة التحضيرية بالموافقة على 
الترسية النهائية على المكتب االستشاري المحلي الفائز

- تم أخذ الموافقة من االدارة القانونية في البلدية 
وموافقة إدارة الفتوى والتشريع على عقد المشروع، 

وتم أخذ موافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 26/3/2014.                                                            
- تم مخاطبة ادارة الشؤون المالية وادارة المناقصات والعقود 

لمعرفة المستندات المطلوبة من المكتب الفائز قبل توقيع العقد.                                         
- فدم المكتب الفائز جميع المستندات المطلوبة لتوقيع العقد.                         

 - تم عقد اجتماعات تنسيقية مع المكتب االستشاري 
و ترشيح متدربين من ادارة شئون البيئة.                                                                                                

- تم توقيع العقد بتاريخ 3/11/2014بين بلدية الكويت 
و المكتب االستشاري )مكتب دار المشاريع الهندسية(                                                      

- تم بدء تنفيذ الدراسة بتاريخ 11/11/2014 و لمدة )11( شهر
.-جاري حاليا تنفيذ المرحلة األولى من الدراسة .                                   

-جاري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة .      
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- جاري حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشأن المالحظات على التقرير الخاص 
بالمرحلة االولى من المشروع )EIA(.) أبريل (

-تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة االولى من الدراسة .
 - تم استالم التقرير الخاص بالمرحلة االولى وتم وضع المالحظات و اعتماده من قبل 

البلدية .                                                                
 -تم مراجعة التقرير المرحلي من قبل االدارة المعنية و البلدية .           

- تم اضافة مالحظات البلدية على التقارير النهائية الخاصة بالمرحلة االولى . )مايو(                                                                                          
-تم االنتهاء من  تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة من قبل المكتب االستشاري                                                           

- تم التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشأن المالحظات على التقرير الخاص بالمرحلة 
                            .)EIA( االولى من المشروع

- تم عقد ورشة عمل خاصة بالمشروع للجهات المعنية لشرح المرحلة الثانية من 
المشروع بتاريخ 25/5/2015.                                 

- تم مراجعة التقرير النهائي الخاص بالمرحلة الثانية من قبل االدارة و ابداء المالحظات .      
 - تم االنتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بتاريخ 6/8/2015 .        

 - البدء بالمرحلة الثالثة بتاريخ 9/8/2015 .
- جاري حاليا أخذ موافقة لجنة اختيار البيوت االستشارية على تمديد فترة العقد االجمالية                                                                        

  - تم تكليف المكتب االستشاري بعمل دراسة مرورية للمشروع على ان يكون من 
ضمن االوامر التنفيذية التي ينص عليها العقد المبرم بين البلدية و المكتب االستشاري .                                                                          

- بتاريخ 9 /9 / 2015 تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بطلب اللجنة تمديد 
مدة العقد بدون زيادة تكلفة المشروع االجمالية.

- تم االنتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع .                                
 - نم تقديم التقرير المبدئي للمرحلة الثالثة من قبل المكتب االستشاري .        

 - تم مراجعة التقرير و ابداء المالحظات عليه من قبل البلدية و اعتماد المخططات التي 
يتضمنها ، و تم مخاطبة المكتب االستشاري بتلك المالحظات بتاريخ 10/ 9/ 2015 .                                                              

- سيتم موافاتنا بالتقرير النهائي الخاص بالمرحلة الثالثة خالل الفترة القادمة .   
-   تم التفاق مع المكتب االستشاري على الجدول الزمني للمرحلة القادمة .    

 -جاري حاليا التنسيق مع المكتب لتحديد موعد الورشة .  )أكتوبر(    
 -جاري حاليا التنسيق مع المكتب لتحديد موعد زيارة االستشاري العالمي.                                

  - بتاريخ 28/10/2015 صدر قرار لجنه اختيار البيوت االستشارية  رقم 
)12/38/2015 ( بالموافقه على تمديد االتفاقيه المبرمة مع مكتب دار المشاريع 

لالستشارات الهندسية .      
- تم بدء المرحلة الرابعة للمشروع بتاريخ 27/12/2015 و مدة المرحلة شهرين و شهر 

واحد للمراجعة و االعتماد .
- تم مخاطبة ادارة االنظمة الهندسية بتاريخ 10/2/2016 

بشان دراسة و اصدار التراخيص الالزمة النشاء المشروع .                                                                                                           
- تم مخاطبة االدارة العامة لالطفاء بتاريخ 14/2/2016 بشان دراسة و اصدار 

التراخيص الالزمة النشاء المشروع
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- تم مخاطبة ادارة االنظمة الهندسية بتاريخ
21/2/2016 لمراجعة المخططات الخاصة بالمشروع  

لعمل تمديد للمشروع لمدة 8 اشهر و بانتظار الرد .                                                                             
- تم تسليم تقرير المرحلة الرابعة بتاريخ 23/2/2016 .                                                             
- جاري حاليا مراجعة التقرير و ابداء المالحظات من قبل البلدية .                                                  
- تم الرد علينا من قبل ادارة االنظمة الهندسية بتاريخ 24/2/2016 

بأن موضوع مراجعة المخططات ليس من اختصاصهم .
 - جاري مراجعة التقارير و ابداء المالحظات من قبل 

البلدية بالتعاون مع ادارة االنشاءات و ادارة االنظمة 
الهندسية و االدارة القانونية و ادارة المناقصات و العقود .                                                                              

- تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 8/3/2016 
لتمديد العقد لمده 8 اشهر حيث ينتهي العقد في تاريخ 3/12/2016.                                                                                                                                       
                                                                                                                                             

- تم تقديم العرض المالي المعدل من قبل مكتب دار المشاريع 
للدراسة المرورية للمشروع و عليه تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت 

االستشارية بتاريخ 23/3/2016 بخصوص الموضوع اعاله .                             
 - تم الرد من قبل لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 

28/2/2016 بخصوص العرض المالي المقدم من المكتب 
االستشاري حيث افادت بقرار اللجنة بعدم الموافقة على طلب الجهة                                    
  - تم مخاطبة المكتب االستشاري بتاريخ 27/3/2016 بقرار لجنة 

اختيار البيوت االستشارية .                                             
  - جاري حاليا اعداد مالحظات االدارة حول التقارير المقدمة 
للمرحل الرابعة للمشروع لمخاطبة المكتب االستشاري  التخاذ 

الالزم .                                                    
 - جاري حاليا التفاوض مع المكاتب االستشارية لعمل دراسة 

مرورية للمشروع . - تم عقد اجتماع مع المكتب االستشاري بتاريخ 
30/3/2016 لمناقشة مالحظات ادارة شئون البيئة على مستندات 

المرحلة الرابعة .   
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  ثالثاً: األعمال التي تختص بها اإلدارة                        

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالنشاطم

1

موقع 
تجميع 

اإلطارات 
المستعملة 
بمنطقة 
إرحية – 
جنوب 
الجهراء.

نظراً 
للطبيعة 
الخاصة 

لهذا 
النوع 
من 

النفايات 
يتم 

تجميعها 
في موقع 
خاص 

بها.

- بتاريخ 23/3/2014 تم توقيع عقد بيع االجزاء )4-5-6-7-12( من االطارات التالفة 
في موقع ارحية مزاد رقم 3/2014 مع السادة شركة اوسكار االمريكية للتجارة العامة 

والمقاوالت .
  -بتاريخ 16/4/2014  تم توقيع عقد بيع االجزاء )26- 27--28-29-31-30(  من 

االطارات التالفة المجمعة في الموقع مع السادة/الشركة الخليجية لخدمات النظافة و البيئة .                                                                                         
- بتاريخ  26/10/2014 تم افادة ادارة شئون البيئة بقرار المجلس البلدي بشأن تخصيص 
موقع بديل في منطقة جنوب طريق السالمي لموقع االطارات الحالي الذي تم ضمه للموقع 

الذي تم تخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية .                       
  - تم اعداد كتاب من معالي وزير الدولة لشئون البلدية موجه الى االمين العام لمجلس 

الوزراء بشأن طلب ميزانية للمناقصة الخاصة بأعمال  ادارة موقع تجميع االطارات 
التالفة في ارحية بهدف تقطيع االطارات و تقليل حجمها و كبسها و نقلها الى موقع 

السالمي .                          
- بانتظار رد المجلس االعلى للبيئة بشأن الموقع المخصص جنوب طريق السالمي ، ليتم 

البدء باالجراءات الخاصة بتجهيز الموقع .     
 - تمت االفادة من قبل االدارة القانونية بشأن مقترح شركة اسمنت الكويت بصفته احد 
الحلول المقترحة للتخلص من االطارات التالفة بأن االقتراح المطروح يخضع للسلطة 

التقديرية لإلدارات المعنية المختصة .) أبريل (
- بتاريخ 7/5/2015 تم افادة اللجنة العليا للتخطيط و التنسيق بشأن مقنرح شركة اسمنت 

الكويت .)مايو(
- أفادت وزارة المالية بشأن المناقصة الخاصة بادارة موقع ارحية بأن البلدية لم تقم بطلب 
المناقصة في مشروع ميزانيتها للسنة المالية )2016/2015( ، و انه يمكن للبلدية العمل 

وفق االعتمادات المالية التي قررتها وزارة المالية لمشروع ميزانيتها او طلب اجراء 
مناقلة مالية .            

- بتاريخ 2015/6/14 تم عمل اتفاق مع الشركة الخليجية لخدمات النظافة و البيئة بشأن 
عقد بيع االجزاء )26-27-28-29-30-31( للبدأ بتنفيذ العقد و تنفيذ بنود العقد )يونيو(
- تم اعداد تقارير الى كل من ) مدير عام البلدية - مكتب المتابعة التابع لوزير البلدية - 

اللجنة العليا للتخطيط و التنسيق ( بشأن االجراءات التي فامت بها ادارة شئون البيئة بشأن 
موضوع االطارات التالفة .      

   بتاريخ 2 / 8 / 2015 تم مخاطبة قطاع المالية و االدارية لطلب ادراج مناقصة ادارة 
الموقع ضمن مشروع الميزانية للسنة المالية )2017-2016(.                                                                    

- بتاريخ 6 / 8 / 2015 قامت البلدية بمخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية و ذلك 
بناء على طلب لجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 
/7/ 2015 ، حيث تم التأكيد على دور الهيئة العامة للصناعة بخصوص التخلص من 

االطارات التالفة .                
- بتاريخ 11 /8 / 2015 صدر قرار لجنة الخدمات لمجلس الوزراء في اجتماعها 
رقم )14 /2015( بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة و فك التشابك و التداخل في 

االختصاصات للتحلص من االطارات التالفة . هذا و جاري حاليا التنسيق بين االدارات 
المعنية في البلدية و الهيئة العامة للصناعة لتنفيذ قرار لجنة الخدمات العامة في مجلس 

الوزراء .  
-بتاريخ 9 /9/ 2015 افادت الهيئة العامة للصناعة بطلب الغاء المواقع الستة المخصصة 

لها و تخصيص الموقع المخصص لبلدية الكويت لتجميع االطارات كوقع بديل .                                                     
- بتاريخ 29 /9/ 2015 تم مخاطبة قطاع التنظيم من قبل قطاع المشاريع التخاذ 

االجراءات الالزمة بشأن مخاطبة المجلس البلدي للعمل بما جاء بكتاب الهيئة العامة 
للصناعة المشار اليه اعاله .

  - بتاريخ 12/10/2015 صدرت تراخيص الشركة الخليجبة لخدمات النظافة و البيئة و 
الخاصة بموقع العمل المحدد ضمن الموقع .    
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالنشاطم

بتاريخ 13/10/2015 تم تسليم الشركة الخليجية االجزاء المحدد لها في الموقع و المحددة 
لعقد المزاد رقم )6/2014( , و قد بدات الشركة بالعمل في الموقع و حسب ما هو متفق عليه.                                                                                             
- بتاريخ 13/10/2015 تم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة من قبل بلدية الكويت و ذلك لطلب 

تحديد موعد استالم موقع تجميع االطارات المستعملة في منطقة ارحية - جنوب الجهراء و 
ذلك تنفيذا لقرار لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء المذكور اعاله , و بانتظار رد الهيئة 

العامة للصناعة بهذا الشأن .  
- بتاريخ 30/11/2015 تم االفادة من قبل قطاع التنظيم العمراني و المخطط الهيكلي 

بقرار مجلس الوزراء رقم )1403( المتخذ في اجتماعه رقم )47/2015( المنفذ بتاريخ 
12/10/2015 بشان معالجة موقع تجميع االطارات التالفة في منطقة ارحية جنوب الجهراء . 
- بتاريخ 10/12/2015 تم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بكتاب الحق من قبل البلدية و ذلك 
بشان طلب تحديد موعد استالم الموقع و ذلك تنقيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور اعاله .      

   - بتاريخ 17/1/2016 تم عقد اجتماع خاص بموضوع االطارات التالفة في مقر الهيئة 
العامة للصناعة لتنفيذ ما جاء بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بموضوع معالجة االطارات 
التالفة المجمعة في موقع ارحية - جنوب الجهراء ,و تخصيص موقع السالمي للهيئة العامة 

للصناعة بغرض تدوير االطارات .    
  - بتاريخ 1/2/2016 صدر كتاب الهيئة العامة للصناعة بشان محضر االجتماع الخاص 
بقرار مجلس الوزراء رقم )1403/2015( و الخاص بمعالجة االطارات في منطقة ارحية 

, حيث تم طلب االطالع على محضر االجتماع و ابداء المالحظات عليه و اعتماده .                                                                              
- بتاريخ 1/2/2016 تمت االفادة من قبل الهيئة العامة للصناعة 

بكتابها الموجه الى بلدية الكويت و المتضمن طلب ما يلي :-                                                                                                                       
1- امكانية تسليمها الموقع الخاص بتدوير االطارات في منطقة السالمي بشكل مبدئي و ذلك 

للبدء في اتخاذ االجراءات الفنية الخاصة بالموقع .               
  2- امكانية تخصيص موقعين داخل حدود موقع ارحية بمساحة )100000 م2 ( لكل موقع .                                                 

- بتاريخ 2/2/2016 تم عقد االجتماع رقم )4/2016( للجنة الخدمات العامة في مجلس 
الوزراء حيث اصدرت اللجنة عدة قرارات خاصة بموضوع معالجة االطارات التالفة 

المجمعة في موقع ارحية -جنوب الجهراء .                                                          - 
بتاريخ 3/2/2016 صدر كتاب معالي/االمين العام لمجلس الوزراء و المتضمن الطلب من 
بلدية الكويت االفادة عن ما تم اتخاذه من اجراءات بشان البند )2( من قرار مجلس الوزراء 
رقم )1403( المتخذ باجتماعه رقم )47/2015 ( المنعقد بتاريخ 12/10/2015 هذا و قد تم 

رفع تقرير للسيد/ مدير عام البلدية بهذا الشان من قبل قطاع المشاريع و ذلك الفادة معالي /
الوزير بهذا الشان و ذلك الفادة معالي /االمين العام لمجلس الوزراء .                                              

- بتاريخ 16/2/2016 قام ممثلي بلدية الكويت بعمل تسليم مبدئي للموقع الخاص 
بتدوير االطارات لممثلي الهيئة العامة للصناعة , و ذلك لحين صدور قرار المجلس 

البلدي الخاص بالموقع و عمل تسليم نهائي من قبل ادارة المساحة في البلدية .                                                                                                                            
- بتاريخ 24/2/2016 تم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة من قبل بلدية الكويت وذلك الفادتهم 

بمالحظات البلدية على محضر االجتماع المنعقد بتاريخ 17/1/2016 و الخاص بقرار مجلس 
الوزراء رقم )1403/2015( بشان موضوع معالجة االطارات التالفة في منطقة ارحية , و 

كذلك الرد على كتابهم الصادر بتاريخ 1/2/2016 بهذا الشان .       
 - بتاريخ 8/3/2016 صدر كتاب السيد/ رئيس المجلس البلدي رقم )320( و 

المتضمن االفادة بقرار المجلس البلدي رقم )من/رو/33/03/2016 ( المتخذ بتاريخ 
8/2/2016 و المتضمن اعادة تخصيص الموقع المخصص العادة تدوير االطارات 

سابقا في منطقة السالمي لبلدية الكويت الى الهيئة العامة للصناعة بمساحة 2 كم 2 .                                                                       
- بتاريخ 15/3/2016 تم مخاطبة السيد/ المدير العام من قبل قطاع المشاريع بتقرير 

شامل عن كافة االجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية بشان البنود الواردة في 
قرار لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء المتخذ باجتماعها رقم )4/2016( 

المنعقد بتاريخ 2/2/2016 بشان معالجة موقع  تجميع االطارات التالفة و المستعمله 
في منطقة ارحية - جنوب الجهراء , و ذلك الفادة مجلس الوزراء بهذا الشان .                                                                                                                                                
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كمية اإلطارات المستعملة والتي تم استقبالها فى موقع إرحية – جنوب الجهراء 

من شهر أبريل 2015إلى مارس 2016

كمية اإلطارات المستعملةالشهر

95900أبريل

105331مايو

112666يونيو

101243يوليو

107707أغسطس

117568سبتمبر

104889أكتوبر

88657نوفمبر

74820ديسمبر

76910يناير

73176فبراير

73176مارس

1132043االجمالى
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  تابع األعمال التي تختص بها اإلدارة :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

2

موقع ردم 
المخلفات 
االسبستية 

ضمن 
محافظة 
الجهراء 
- شمال 
طريق 
االبرق.

  - تخصيص 
موقع لرد 
المخلفات 
االسبستية 

بأحد المناطق 
الحدودية 

الغير 
مشمولة 

بخطط الدولة 
التنموية 
و الغير 

متعارضة 
مع المخطط 

الهيكلي 
الخامس ، 
على أن يتم 
مراعاة كافة 
االحتياطات 

البيئية 
الالزمة 

إلدارة الموقع 

بتاريخ24 /9/ 2013صدر قرار من اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي يقضي 
بالموافقة على تخصيص موقع بمساحة )1( كم2 ضمن محافظة الجهراء - شمال طريق 

االبرق ليكون موقع لردم المخلفات االسبستية لصالح الهيئة العامة للصناعة .
  - بتاريخ 1/ 9/ 2014صدر قرار مجلس الوزراء رقم )1121( و الذي ينص على :  

 ) الموافقة على الراي الذي انتهت اليه ادارة الفتوى و التشريع ، و ذلك باختصاص بلدية 
الكويت و الهيئة العامة للبيئة كل حسب مجال اختصاصه باالشراف و ادارة مردم نفايات 

االسبست ( .                                     
  - جاري حاليا اعداد كراسة الشروط المرجعية لدراسة الخدمات االستشارية العمال تصميم 

و تجهيز الموقع ليتم بعد ذلك رفعها الى لجنة اختيار البيوت االستشارية للموافقة عليها و 
طرحها .                                           

 - تم مخاطبة السيد / مدير عام البلدية وذلك الفادته بضرورة ان تكون مسئولية اإلدارة 
و االشراف على الموقع هي من اختصاص الهيئة العامة للصناعة ، و تم طلب عرض 
الموضوع على االدارة القانونية العداد مذكرة بهذا الشان و عرضها على ادارة الفتوى 

و التشريع لعرضها على مجلس الوزراء التخاذ الالزم بخصوص هذا الموضوع .                                                         
- تمت االفادة من قبل االدارة القانونية بطلب التنسيق لعقد اجتماع مع الجهات المعنية ) الهيئة 

العامة للصناعة - الهيئة العامة للبيئة- ادارة شئون البيئة بالبلدية ( لمناقشة موضوع الجهة 
المخصص لها الموقع . ) أبريل (

-بتاريخ 2015/5/13 تم عقد اجتماع في مقرادارة شئون البيئة - بلدية الكويت بحضور ممثلين 
عن بلدية الكويت)ادارة شئون البيئة - االدارة القانونية ( و ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة و 

ذلك لمناقشة موضوع الجهة المخصص لها الموقع.)مايو(
  - يتم حاليا اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن التوصيات المتخذة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

13/5/2015 بشأن الموقع . )يونيو(
- تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بخصوص عرض الموقع على المجلس االعلى للبيئة.                                                                             

- جاري التنسيق مع االدارات المعنية داخل البلدية بشأن عمل حصر النواع و كميات 
المنشات التي تقع تحت اختصاص بلدية الكويت ) ادارة االنشاءات-ادارة االنظمة الهندسية في 

المحافظات ()يوليو(
-  تم االفادة من قبل ادارة االنظمة الهندسية بعدم االختصاص بخصوص موضوع االسبست                                                                                           

- بتاريخ 28/ 9/ 2015  تم مخاطبة ادارة االنشاءات من قبل ادارة شئون البيئة بكتاب الحق 
لالستعجال بالرد بشأن عمل حصر لالسبست المتواجد ضمن المنشات و المباني التابعة لها.

- بتاريخ 2015/10/4 تمت االفادة من قبل قطاع البلدية لمحافظتي العاصمة و مبارك الكبير 
بانه ال يوجد لدى محافظة مبارك الكبير اي تجميع او مواقع اسبيتية ضمن نطاق المحافظة .                                                                                          

- بتاريخ 2015/10/20 افادت ادارة االنشاءات بخصوص المباني التابعة لها بعدم 
تواجد اية منشات قديمة او جديدة تحتوي على مواد االسبست في اي من المحافظات 
) الجهراء - مبارك الكبير - االحمدي - حولي ( , و تم تحديد اماكن تواجد االسبست 

سواء التي تم ازالتها او القائمة حاليا في كل من محافظتي ) العاصمة - الفروانية  ( .                                                           
- بتاريخ 2015/10/27 تمت االفادة من قبل قطاع البلدية لمحافظتي الفروانية و الجهراء 

تواجد االسبست في بعض المناطق مثل امغرة و السالمي و انه ال مانع من تخصيص الموقع 
بعد موافقة الجهات المعنية بهذا الخصوص .  

- بتاريخ 2015/11/16 تمت االفادة من قبل قطاع البلدية لمحافظتي العاصمة و مبارك الكبير  
بعدم وجود اي مواقع لردم المخلفات االسبستية داخل نطاق محافظة مبارك الكبير . 

- بتاريخ 2016/3/16 افادت الهيئة العامة للبيئة بكتابها رقم )1589( بطلب تزويدها 
بدراسة المردود البيئي للموقع المخصص لردم المخلفات االسبستية شمال طريق 

االبرق و ذلك حتى يتسنى لها دراسة الموضوع و عرضة على المجلس االعلى للبيئة .                                                                                                 
- بتاريخ 2016/3/20 تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بكتاب بلدية الكويت و المتضمن طلب 

االفادة باالجراءات المتخذة من قبل الهيئة بشان اعمال حصر انواع و كميات و مواقع تواجد 
االسبست داخل الدولة , و كذلك االفادة بشان ما تم بخصوص الموقع من قبل المجلس االعلى 

للبيئة .                                                                   
 - بتاريخ 2016/3/27 اقادت الهيئة العامة للبيئة بانه قد تم ادراج موضوع الموقع ضمن 

جدول اعمال االجتماع , حيث انه لم يعقد اجتماع للمجلس االعلى للبيئة حتى تاريخه .                                  
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  تابع األعمال التي تختص بها اإلدارة :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

3

موقع 
القرين 
المغلق 
لنفايات 
البلدية 
الصلبة

- ضم الموقع 
لمواقع ردم 

النفايات 
المغلقة ليتم 

دراسة الموقع 
تمهيدا العادة 

تأهيله و 
طرح الحلول 

المناسبة 
الستخدام 

الموقع

- جاري حاليا استكمال االجراءات القانونية لنقل تبعية الجزء التابع للهيئة العامة 
للبيئة من الموقع الى البلدية ليصبح الموقع بالكامل تابع للبلدية . 

 - بتاريخ 2015/4/19 تم عقد اجتماع تنسيقي بخصوص الموقع 
بحضور ممثلي عن االدارة القانونية و الهيئة العامة للبيئة .                                                                
- بتاريخ 2015/4/27 تم مخاطبة االدارة القانونية من قبل إدارة شئون البيئة و ذلك 

ألخذ الرأي القانوني بشأن عمل استالم مبدئي للموقع و ذلك لحين البت في األمور 
التعاقدية الخاصة بالموقع . ) أبريل (

- بتاريخ 2015/5/18 تم مخاطبة ادارة الفتوى و التشريع بكتاب بلدية الكويت و 
المتضمن طلب االفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز نقل االشراف على الموقع 

من الهيئة العامة للبيئة الى بلدية الكويت مع بيان ما اذا كان االمر يتطلب موافقة 
المجلس األعلى للبيئة.

- بتاريخ 2015/6/8 تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة إلفادتهم بانه قد تم عرض 
الموضوع على ادارة الفتوى و التشريع ألخذ الرأي القانوني بخصوص نقل 

االشراف على الموقع .                               
)يوليو(

- بتاريخ 12 / 8 / 2015 ورد كتاب االدارة القانونية و المتضمن 
الرأي القانوني الدارة الفتوى و التشريع بشأن استالم الموقع .                                                          

- بتاريخ 16 / 8/ 2015 تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بالرأي القانوني الدارة 
الفتوى و التشريع بشأن استالم الموقع و طلب عقد اجتماع بخصوص هذا الموضوع                                                               

 - بتاريخ 26 / 8 /2015 تم عقد اجتماع بين ممثل البلدية و ممثلي الهيئة العامة 
للبيئة حيث تم مناقشة عقود الشركات العاملة في الموقع و افادتهم بعدم ادراجها في 

ميزانية البلدية لعام 2016 /2017 و تم االتفاق على عقد اجتماع ثاني الستكمال 
باقي النقاط الخاصة باستالم الموقع في حال البت بموضوع العقود من قبل الهيئة .
- - بتاريخ )2015/11/10( تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة من قبل البلدية و ذلك 
لطلب االفادة بما تم اتخاذه من قبلهم بخصوص موضوع ادراج الميزانية الخاصة 
بالعقود العاملة في الموقع ضمن مشروع الميزانية للسنة المالية )2017/2016( 

الخاص بالهيئة .
- بتاريخ 2015/11/29 افادت الهيئة العامة للبيئة بانها قد وضعت تجديد تجديد 

عقدي الموقع في ميزانية الهيئة العامة للبيئة و ذلك للسنة المالية )2016- 2017( , 
و بناء عليه تم مخاطبة ادارة الشئون المالية من قبل ادارة شئون البيئة بهذا الشان .

- بتاريخ 2016/1/2 تم عقد اجتماع ثاني بخصوص استكمال اجراءات  استالم 
الموقع في مقر الهيئة العامة للبيئة بين ممثلي كال من الهيئة العامة للبيئة و البلدية 

حيث تم مناقشة المتطلبات الرئيسية التمام نفل تبعية الموقع الى البلدية و تم االتفاق 
على مدة توصيات جاري حاليا البدء بتنفيذها .

- بتاريخ 2016/2/8 افادت الهيئة العامة للبيئة بكتابها الموجه الى بلدية الكويت 
بطلب الموافقة على عدة توصيات فيما يتعلق بموضوع نقل تبعية مردم النفايات 

بالقرين الى بلدية الكويت .        
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    تابع األعمال التي تختص بها اإلدارة :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

3

- بتاريخ 2016/2/18 افادت الهيئة العامة للبيئة بكتابها 
الموجه الى بلدية الكويت بانه ال مانع لديها للتنازل 

عن ملكيتها للجزء الخاص بها من موقع القرين .                                                                                                                                
- بتاريخ 2016/2/29 تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بكتاب بلدية 

الكويت و المتضمن طلب التنسيق مع البلدية بشان استكمال اجراءات 
استالم الموقع .     

 - بتاريخ 2016/3/6 تم عمل زيارة ميدانية لفريق العمل المشكل 
من البلدية و الهيئة العامة للبيئة حيث تم حصر بعض الموجودات في 

المباني و لم يتم استكمال اعمال الحصر لعدم جاهزيتها للتسليم من قبل 
الهيئة .                 

- بتاريخ 2016/3/13 افادت الهيئة العامة للبيئة بخصوص صالحية 
الموقع من الناحية الصحية و البيئية لعدم وجود اي مخاطر بيئية ناتجة 

من الموقع و ان معدالت التلوث ال تتعدى النسب و التراكيز الطبيعية .                  
- بتاريخ 2016/3/30 تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بكتاب بلدية 

الكويت و المتضمن مسودة محضر االستالم النهائي و التي قامت بلدية 
الكويت بأعدادها و ذلك البداء المالحظات عليها , و تم طلب استكمال 

اجراءات استالم الموقع بأسرع وقت ممكن .         
                                                                                        

4

. اإلشراف 
على 

أعمال ردم 
النفايات.

يهدف المشروع 
إلى التخلص من 
النفايات البلدية 

الصلبة عن 
طريق ردمها 
بمواقع ردم 

النفايات التابعة 
لبلدية الكويت 

وهي )الجهراء- 
ميناء عبدهللا- 
جنوب الدائري 
السابع( وموقع 
ردم النفايات 

اإلنشائية الموجود 
في منطقة جنوب 
الدائري السابع 
حيث تقوم إدارة 

شئون البيئة 
باإلشراف على 

تلك المواقع.

تم توقيع العقد في شهر أبريل/2013 على أساس عقد الممارسة رقم 
)2013/2012/10( “ألعمال ردم النفايات واألنقاض بمواقع الردم 

التابعة لبلدية الكويت” مع شركة الجهراء لمعدات التنظيف ولمدة 
ثالثة سنوات، و يبدأ مدة العقد من تاريخ المباشرة الفعلية بخالف فترة 

التجهيز مدتها )6( أشهر من تاريخ توقيع العقد.

تم البدء بمباشرة العقد بتاريخ 21/ 10 /2013 مع شركة الجهراء 
لمعدات التنظيف.                                                         

 يتم حاليا تنفيذ عقد المناقصة ألعمال ردم النفايات واألنقاض بمواقع 
الردم التابعة لبلدية الكويت مع شركة الجهراء لمعدات التنظيف ولمدة 

ثالث سنوات منذ اكتوبر 2013 حتى اكتوبر 2016  ) أبريل (

يعتبر موقع 
جنوب الدائري 

السابع أكبر 
المواقع العاملة 
حالياً ويستقبل 

كمية من 
النفايات تعادل 

%70 من 
كمية النفايات 
الناتجة في 

دولة الكويت 
سنوياً.

إدارة شئون البيئة
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س 2016    
صلبة التي تم استقبالها في مواقع ردم النفايات خالل  ابريل 2015الى مار

 كمية النفايات البلدية ال
                            

الشهر
كمية النفايات  

)طن(
موقع الجهراء

بالطن - حوالى
بنسبة

هللا
موقع  مينـاء   عبد 

بالطن  -  حوالى
بنسبة

موقع جنوب 
الدائري السابع

بالطن -  حوالى
بنسبة

أبريل
207761.5

36,527.00
17.5812169

39,320.50
18.9257875

131,914.00
63.49299557

مايو
179,980

36,432.00
20.2422491

39,174.00
21.7657518

04,374.001
57.99199911

يونيو
176,856

33,411.00
18.8916407

36,761.50
20.7861198

106,683.50
60.32223956

يوليو
184,765

30,562.50
16.5412822

42,629.50
23.072281

111,573.00
60.38643683

س
أغسط

176,856
32,405.50

16.8269455
36,142.50

18.7674277
124,033.00

64.40562672

سبتمبر
186969

31,640.00
16.9225462

35,886.50
19.1937722

119,443.00
63.88368156

أكتوبر
18724600

31,945.00
17.0604445

35,978.00
19.2142956

119,323.00
63.72525982

نوفمبر
398862.5

31,447.50
7.884295967

237,011.50
59.4218559

130,403.50
32.69384813

ديسمبر
200195

32,183.50
16.07607583

40,292.00
20.1263768

127,719.50
63.79754739

يناير
198716.5

36,830.00
18.53394157

41,820.50
21.04530827

120,066.00
60.42075016

فبراير
291194.5

35,759.50
12.28028002

38,709.00
13.2931769

96,660.00
33.19430827

س
مار

313855
40,072.50

12.76783865
41,412.00

13.19462809
112,304.50

35.782288

جدول رقم ) 3 (
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كمية النفايات بالطن تقريبا ً التي تم استقبالها فى مواقع ردم النفايات     

خالل الفترة من أبريل  2015 إلى مارس 2016

نوع النفايات

  الموقع                  
نفايات تجارية نفايات زراعية نفايات منزلية

كمية النفاياتمتنوعة
نسبة موقع الردم 

إلى إجمالي 
النفايات

%247,410.00101,106.0060,700.00409,216.0017الجهراء

%521,557.5070,872.0072,708.00665,137.5028ميناء عبد هللا

جنوب الدائرى 
%987,615.00194,084.00222,798.001,304,497.0055السابع

إجمالى النفايات 
%1,756,582.50366,062.00356,206.002,378,850.50100من الموقع

نسبة نوع النفايات 
إلى اجمالي 

النفايات
74%15%15%100% 

جدول رقم ) 4 (  
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   ثانيا ً: الدراسات البيئية:

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالدراسةم

1

مشروع دراسة 
استخدام األكياس 

البالستيكية 
القابلة للتحلل 

تحت الظروف 
البيئية والمناخية 

الكويتية.

يهدف 
المشروع إلى 

إنتاج واستخدام 
األكياس 

البالستيكية 
القابلة للتحلل 

الطبيعي 
ومعرفة مدى 
التأثير البيئي 
الناتج عن 
استخدامها.

- تم مخاطبة ادارة المناقصات و العقود بتاريخ 2015/2/4  .                                           
- تم االنتهاء من مراجعة وحدة الرقابة المالية لوزارة المالية 
على مستندات المشروع و بانتظار تخصيص العتماد مالي 

من قبل وزارة المالية للمشروع في ميزانية 2016/2015 .                                 
- تم مخاطبة ادارة الشئون المالية بتاريخ 2015/4/14 بشأن 

الميزانية و مناقلة المشروع . 
 - تم مخاطبة ادارة الشئون المالية بتاريخ 2015/5/7 بشأن 

التنسيق مع ادارة الميزانيات نحو استكمال اجراءات توقيع العقد 
. )ابريل(

- تم مخاطبتا من قبل ادارة الشئون المالية بتاريخ 2015/5/19 
بطلب إجراء مناقلة مالية بعد صدور قانون ربط الميزانية.

- بتاريخ 2015/5/31 تم افادة ادارة شئون البيئة باالعتمادات 
المالية .                         

 - تم إفادتنا من قبل ادارة الشئون المالية بتاريخ 2015/6/11 
بأنه لم يتم إقرار الميزانية حتى تاريخة

.- تم مخاطبة ادارة الشئون المالية بتاريخ 9 / 9 / 2015 لعمل 
مناقلة للمشروع من مشروع الخطة الرئيسة المدرج في ميزانية 

البلدية للسنة المالية 2016/2015
- لم يتم موافاتنا بالرد بهذا الشأن .

- تم اعداد كتاب الدارة الشئون المالية بتاريخ 2015/10/28 
الحاقا بكتابنا السابق المؤرخ في 2015/9/9 بشان الموضوع 

اعاله
- تم مخاطبتنا من قبل االدارة المالية بتاريخ 2015/11/29 

بالموافقة على االعتماد المالي للمشروع بمبلغ 10 الف دينار 
كويتي ضمن ميزانية 2016/2015 من مشروع الخطة الرئيسة 

الدارة النفايات البلدية الصلبة .
- تم مخاطبة ادارة العقود و المناقصات لتوقيع العقد بتاريخ 

                      . 2015/12/8
 - تم مخاطبة ادارة المناقصات و العقود لتوقيع العقد مع معهد 

الكويت لالبحاث العلمية بتاريخ 2016/1/17 بعد استيفاد جميع 
مالحظات المراقب المالي .             

تم التنسيق مع وحدة الرقابة المالية - وزارة المالية و قد تم اخذ 
الموافقة بهذا الشان .

- لم يتم ادراج المشروع ضمن ميزانية بلدية الكويت للسنة 
المالية 2017/2016 .                           

 - تم مخاطبة ادارة العقود و المناقصات 2016/2/22 بوقف 
توقيع عقد المشروع

تم اعتماد المشروع 
في ميزانية السنة 

المالية
 2011 / 2010 

ضمن الباب 
الثاني- بند 

أبحاث ودراسات 
واستشارات.

  - تم ايقاف 
المشروع نظرا 

لعدم ادراجه ضمن 
ميزانية بلدية 

الكويت لسنة المالية 
. 2016/2017
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   تابع : الدراسات البيئية:                 

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

2

دراسة خدمات 
استشارية 

لمواقع ردم 
النفايات المغلقة 
التابعة لبلدية 

الكويت.

تهدف الدراسة 
إلى توفير 
المعلومات 

الفنية الدقيقة 
حول مواقع 

المشروع وذلك 
بتنفيذ دراسات 

أكثر دقة وتوفير 
تكنولوجيا 

مناسبة للكشف 
والتعرف على 
نوعية وأعماق 
طبقات النفايات 
في مواقع الردم 
والمساحات التي 
تمتد إليها إلعداد 
خرائط موقعية 

تساعد في عملية 
تأهيل هذه 

المواقع

- تم مخاطبة اإلدارة القانونية بالبلدية بشأن مراجعة مسودة 
عقد المشروع و ابداء المالحظات عليه بتاريخ 30/3/2015                                                        

- تم مخاطبة كل من وزارة الدفاع بأعمال مسح األرض 
و خلوه من مخلفات الحرب بتاريخ 21/4/2015.                                                                             

- مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لتسهيل مهمة المستشار بتاريخ 2015/
                                                          .21/4

  - تم مخاطبة اإلدارة القانونية بتاريخ 3/5/2015 حول مسودة العقد 
- تم مخاطبة ادارة الفتوى و التشريع حول مسودة العقد بتاريخ 

.31/5/2015
- تم افادة القانونية بتاريخ 24/5/2015 .

- تم افادتنا من قبل ادارة الفتوى و التشريع بتاريخ 21/7/2015 .
- - تم مخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 1 / 9 / 2015 ألخذ الموافقة 

على مستندات طرح المشروع .
- تم مخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 7/ 10/ 2015 للرد حول 

استفساراتهم عن المشروع.
- تم مخاطبة مكتب دار مازن الصانع لالستشارات الهندسية بتاريخ 
27/10/2015 بشان استيفاء مالحظات ديوان المحاسبة و لم يصل 

الرد حتى تاريخه
- تم مخاطبتنا من قبل مكتب دار مازن الصانع حول مالحظات 
ديوان المحاسبة بتاريخ 29/10/2015 وارد الى االداره تاريخ 

             . 9/11/2015
 - تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 11/11/2015 
و بتاريخ 15/11/2015 حول مالحظات ديوان المحاسبة بناءا على 

رد المكتب االستشاري .
- تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 13/12/2015 

عن اسباب تاخير الرد حول مالحظات ديوان المحاسبة بناءا على 
كتبنا السابقة المؤرخة في 11/11/2015 و 15/11/2015 .

- تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 
15/12/2015 عن اسباب تاخير الرد حول مالحظات 

ديوان المحاسبة بناءا على كتبنا السابقة المؤرخة في 
11/11/2015 و 15/11/2015 و 14/12/2015 .                                                                                                                                              

- تم عقد اجتماع بين لجنة اختيار البيوت االستشارية و ادارة 
شئون البيئة بتاريخ 17/2/2016 بخصوص تاخر الرد على 

استفسارات ديوان المحاسبة و بخصوص التامين و الضمان البنكي .                                                                                             
- جاري حاليا اعداد كتاب للجنة اختيار البيوت االستشارية 

بخصوص عدم موافاتنا بكافة مالحظات ديوان المحاسبة و المختصة 
ببعض البنود الواردة في العرض المالي المقدم من قبل المكتب 

االستشاري .     
- بتاريخ 1/3/2016 تم مخاطبتنا من قبل ادراة الشؤون المالية 

حول عدم امكانية عمل اي مناقلة الن المشروع لم يتم اعتماده ضمن 
مشروع الميزانية للسنة المالية 2016/2017 .                                                   

- بتاريخ 13/3/2016 تم الرد من قبل لجنة 
اختيار البيوت االستشارية بخصوص تعديل 

التكلفة االجمالية للعرض المالي للمشروع .                                                                                                     
- جاري حاليا اعداد كتاب لديوان المحاسبة للموافقة على عقد 

المشروع .   

           

المشروع 
مدرج بميزانية 
بلدية الكويت 
للسنة المالية 

 2011/2010
ضمن الباب 
الثاني –بند 

أبحاث ودراسات 
واستشارات.

-تم ايقاف 
المشروع نظرا 
لعدم ادراجه 

ضمن ميزانية 
بلدية الكويت 
لسنة المالية 

. 2016/2017
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   تابع  الدراسات البيئية:

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالدراسةم

3
برنامج إدارة 

النفايات 
البلدية 
الصلبة.

تم تكليف 
البنك الدولي 
لتنفيذ الدراسة 
الخاصة بإعداد 
برنامج إدارة 

النفايات البلدية 
الصلبة والتي 
تهدف إلى 

تطوير العمل 
وفق الضوابط 
واالشتراطات 
العالمية وذلك 

من خالل 
إعداد خطة 
إستراتيجية 

متكاملة للنفايات 
البلدية الصلبة 
والتي تتمثل 
بإنشاء وحدة 

تنظيمية متكاملة 
من الناحية 
التنظيمية 

والتشريعية 
والفنية 

ضمن الهيكل 
التنظيمي العام 
لبلدية الكويت 
تختص بإدارة 
النفايات البلدية 
الصلبة وبكافة 

األعمال 
واألنشطة 

المرتبطة بها.

- بتاريخ 8/2/2015قام البنك الدولي بتزويد البلدية بالشروط المرجعية 
للخدمات االستشارية بشان رفع مستوى االداء الوظيفي لموظفي البلدية 

لالشراف على مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد .
- شارك فريق البنك الدولي بورشة العمل المقامة من قبل هيئة 
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بتاريخ 15-

2015/3/19 و المتعلقة بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة و 
االستفادة منها بنظام )PPP(- موقع كبد و تم استالم تقرير بخصوص 

الزيارة التي تخص ورشة العمل  .)ابريل(
-بتاريخ 2015/5/10 قام البنك الدولي بتزويد البلدية بتقرير شامل عن 

الزيارة التي قام بها لدولة الكويت خالل الفترة 15- 19/3/ 2015.                          
 - شارك فريق البنك الدولي بورشة العمل المقامة خالل الفترة -19

21/5 /2015 في مقر هيئة مشروعات الشراكة بخصوص مشروع 
معالجة النفايات البلدية الصلبة -موقع كبد و بحضور مستشار المشروع.
- قام فريق البنك الدولي بعمل زيارة الى دولة الكويت خالل الفترة من 

25/6-21/ 2015حيث تم خاللها مناقشة البنود الخاصة بالبرنامج .                             
 - قام البنك الدولي بمراجعة كراسة الشروط المرجعية لمشروع الخطة 
الرئيسة للنفايات الصلبة في دولة الكويت و تم تزويد ادارة شئون البيئة 

بنسخة عن الكراسة بعد التعديل بتاريخ 2015/6/30 .
- سيتم تمديد البرنامج حتى تاريخ 2016/12/13 على 

ان يتم موافاتنا بتكلفة التمديد من قبل البنك الدولي الحقا .                                                                          
- سيتم اضافة بند جديد خاص باعداد ورشة عمل من قبل البنك الدولي 

لتدريب موظفين ادارة شئون البيئة على المشاريع البيئية الخاصة 
باالدارة. )يوليو(

- بانتظار افادة البنك الدولي حول تمديد البرنامج لغاية تاريخ 31 / 12 
/ 2016 و التكلفة المطلوبة و موعد الزيارة القادمة.

- بتاريخ 20 / 8 / 2015 ورد الى ادارة شئون البيئة تقرير عن مهمة 
فريق البنك الدولي التي قام بها لدولة الكويت خالل الفترة من 21-25 
/6 /2015 حيث تضمن التقرير التعديل على مسودة كراسة الشروط 
المرجعية لمشروع الخطة الرئيسة للنفايات الصلبة في دولة الكويت .

- عبر االيميل تم التنسيق مع فريق البنك الدولي بشأن مالحظات االدارة 
على مسودة كراسة الشروط المرجعية لمشروع الخطة الرئيسة للنفايات 

الصلبة في دولة الكويت .)اغسطس(
- قام فريق البنك الدولي بعمل زيارة الى دولة الكويت خالل الفترة من 

28/ 9- 1/ 10 /2015 لبحث و مناقشة المستجدات التي تمت بشأن 
بنود البرنامج .                                 

 - قام فريق البنك الدولي بتزويد بلدية الكويت عبر االيميل بنسخة عن 
مسودة كراسة الشروط المرجعية للخطة الرئيسة للنفايات البلدية الصلبة 

في دولة الكويت و ذلك يوم االحد الموافق 13/ 9/ 2015حيث تم 
التعديل على الكراسة بناءا على مالحظات البلدية.

- اقدم البنك الدولي تنفيذ مرحلة ثالثة من البرنامج تتضمن استكمال 
تفيذ البنود الخاصة بالبرنامج السابق , و اضافة بند جديد يخصص 

باعداد ورش عمل لتدريب موظفي ادارة شئون البيئة , على ان 
تكون مدة المرحلة الثالثة )24 شهر ( تبدا من تاريخ 2016/1/1 .                    

- تم استالم تقرير عن الزيارة التي تمت من قبل بعثة البنك الدولي 
خالل الفترة من 2015/10/2-9/28 و ذلك بتاريخ 2015/10/29 و 

سيتم مراجعته من قبل البلدية .

مدة انجاز 
الدراسة 24 شهر                

- تمديد أول 
للدراسة 

12شهر في 
 31/12/2013

تمديد ثاني 
للدراسة 12 

شهر في 
                     31/12/2014

تمديد ثالث 
للدراسة 12 شهر 

في 12/2015
                       31/

تمديد رابع 
مقترح للدراسة 
12 شهر في 20

                         .31/12/16
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع إدارة شئون البيئة

  تابع  الدراسات البيئية:

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالدراسةم

- بتاريخ 2015/11/17 تم عقد اجتماع مع ادارة التطوير و التدريب بشان 
مقترح انشاء قطاع النفايات البلدية الصلبة ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت .                       

  - بتاريخ 2015/11/24 تم عقد اجتماع تنسيق بشان مناقشة و تبادل االراء 
و المقترحات بشان انشاء قطاع النفايات البلدية الصلبة ضمن الهيكل التنظيمي 

لبلدية الكويت و بحضور ممثلين عن كل من )ادارة التطوير و التدريب , االدارة 
القانونية , ادارات النظافة العامة في محافظات البلدية الست , ادارة انظمة 

الخدمات - ادارة شئون البيئة ( , حيث تم تقديم عرض مرئي عن المقترح المقدم 
من البنك الدولي , و تم االتفاق على مراجعة المقترح و ابداء المالحظات عليه .
- قام فريق البنك الدولي بعمل زيارة الى دولة الكويت خالل الفترة من )-11/29
2015/12/2 ( لبحث و مناقشة المستجدات التي تمت بشان بنود البرنامج , و قد 
تم عقد اجتماع بتاريخ 2015/12/2 مع االدارات المعنية في بلدية الكويت )ادارة 
انظمة الخدمات , ادارة شئون البيئة , ادارات النظافة العامة في محافظات البلدية 

الست ( و تم مناقشة كافة المالحظات بشان مقترح انشاء قطاع النفايات البلدية 
الصلبة ضمن الهيكل التنظمي لبلدية الكويت , و تم االتفاق على تزويد فريق 

البنك الدولي بتلك المالحظات للتعديل على المقترح و اعادة صياغته .
- قام فريق البنك الدولي بعمل زيارة الى دولة الكويت خالل الفترة من )17- 
2015/12/19 ( بحث و مناقشة المستجدات التي تمت بشان البنود الخاصة 

بالبرنامج .                        
- بتاريخ 2015/12/17 تم عقد اجتماع في مقر ادارة شئون البيئة و بحضور 

ممثلي كال من ) ادارة التطوير و التدريب - ادارة انظمة الخدمات البلدية - ادارة 
النظافة العامة و اشغاالت الطرق في المحافظات البلدية الستة ( و فريق البنك 

الدولي و ذلك لمناقشة مالحظات االدارات على مقترح انشاء قطاع النفايات 
البلدية الصلبة ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت .

- تم مخاطبة ادارة الشئون المالية بتاريخ 2016/1/18 بشان مخاطبة وزارة 
المالية للموافقة على تمديد البرنامج حتى 2016/12/31 .

- تم مخاطبة ادارة الشئون المالية بتاريخ 2016/1/17 بخصوص طلب تسديد 
تكاليف الدراسة عن القترة 1 يوليو 2014 الى 30 ديسمبر 2014 و الفترة 1 

يناير 2015 الى 30 يونيو 2015 .
-بتاريخ 2016/1/25 تم مخاطبة معالي /وزير الدولة لشئون البلدية 

بكتاب السيد/ المدير العام بشان االفادة بكافة االجراءات التي تمت حتى 
تاريخه حول بنود برنامج ادارة النفايات البلدية الصلبة -المرحلة الثانية .                                                       

- بتاريخ  2016/1/31 تم عقد اجتماع بين ممثلي ادارة شئون البيئة و 
السيد/ مدير مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية , حيث تمت 

االفادة بكافة المستجدات التي تمت حول بنود برنامج ادارة النفايات البلدية 
الصلبة - المرحلة الثانية , باالضافة الى مناقشة كافة االجراءات التي تمت 

بشان مقترح انشاء قطاع النفايات البلدية الصلبة ضمن الهيكل التنظيمي .                                                                                                            
- بتاريخ 2016/2/7 تم مخاطبة السيد/ مدير عام البلدية بكتاب معالي/ وزير 

الدولة لشئون البلدية بشان االستفسار عن بعض بنود الدراسة الخاصة ببرنامج 
ادارة النفايات البلدية الصلبة و الذي يتم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي .                                                                                        

- بتاريخ 2016/2/18 تم مخاطبة السيد/مدير عام البلدية بكتاب السيد/ مساعد 
المدير العام لقطاع المشاريع الفادة بالرد على كافة االستفسارات الواردة بكتاب 

معالي الوزير حول بنود الدراسة الخاصة ببرنامج ادارة النفايات البلدية الصلبة - 
المرحلة الثانية و تم طلب افادة معالي الوزير بذلك .         
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع إدارة شئون البيئة

  تابع  الدراسات البيئية:

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالدراسةم

- بتاريخ 2016/2/22 اشر السيد/المدير العام على كتاب السيد/ مساعد 
المدير العام لقطاع المشاريع رقم )273( الصادر بتاريخ 2016/2/18 

بشان اتخاذ الالزم بالتنسيق مع قطاع التطوير و المعلومات و من ثم 
اعداد مشروع كتاب للعرض على معالي الوزير باالجراءات التي تمت 
في هذا الشان و ذلك بالسرعة الممكنة .                                                          

- بتاريخ 2016/3/1 تم عقد اجتماع في ادارة شئون البيئة و
بحضور ممثلي عن ادارة التطوير االداري  و التدريب و ادارة 

االنظمة الخدمات البلدية حيث تم االطالع على الهيكل المقترح لتعديل 
قطاع الخدمات البلدية و الذي تم اعداده من قبل ادارة شئون البيئة 

حيث تم التوصية الى تكليف ادارة شئون البيئة بتعديل الهيكل المقترح 
لتعديل قطاع الخدمات البلدية وفق ما تم االتفاق عليه باالجتماع و 
كذلك تكليفها باعداد كتاب الى السيد/ المدير العام لالفادة بالتنسيق 
الذي تم مع قطاع التطوير و المعلومات و ادارة انظمة الخدمات 

البلدية بشان القطاع المقترح و طلب اتخاذ الالزم بهذا الشان .                                                                    
- بتاريخ 2016/3/2 ثم مخاطبة السيد/مساعد المدير العام لشئون قطاع 

التطوير و المعلومات بكتاب رقم )372( بشان تاشيرة السيد/ المدير 
العام و طلب االطالع و التنسيق مع ادارة شئون البيئة حول االجراءات 

التي سيتم اتخاذها بناءا على اخر مستجدات الموضوع وذلك باسرع 
وقت .                                                               

 - بتاريخ 2016/3/10 تم مخاطبة السيد/ مدير عام البلدية بموجب 
كتاب السيد / مساعد المدير العام لقطاع المشاريع رقم )458( بشان 

افادة التنسيق الذي تم ما بين ادارة شئون البيئة و ادارة التطوير االداري 
و التدريب و ادارة انظمة الخدمات البلدية بشان الهيكل المقترح لتعديل 

قطاع الخدمات البلدية مع رفع تقرير بذلك و ذلك التخاذ الالزم بهذا 
الشان  - بتاريخ 2016/3/13 اشر السيد/ المدير العام على كتاب السيد 
مساعد المدير العام لقطاع المشاريع رقم )458( بشان التنسيق ما بين 
قطاع التطوير و المعلومات و قطاع المشاريع باجراء الالزم وفق ما 

تم االتفاق عليه من قبل القطاعين و افادة ديوان الخدمة المدنية بالبيانات 
المطلوبة الخاصة بشان الهيكل المقترح لتعديل قطاع الخدمات البلدية .                                                       

- بتاريخ 2016/3/17 تم مخاطبة السيد/ المدير العام بموجب 
كتاب السيد/مساعد المدير العام لقطاع المشاريع رقم )505( و ذلك 

لالفادة بانه قد تم الرد على استفسارات الواردة في كتاب  معالي/ 
الوزير و كذلك افادة السيد/ مدير مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة 

لشئون البلدية بذلك مع كافة المستجدات التي تمت بهذا الخصوص  .                                                                                                                            
- بتاريخ 2016/3/20 اشر السيد/ المدير العام على كتاب رقم )505( 

بسرعة افادة مدير مكتب المتابعة بتقرير تفصيلي حول الموضوع .                                           

 .                                                                        
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اإلدارت التابعة لقطاع المشاريع إدارة شئون البيئة

   
     تابع الدراسات البيئية:

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

3
- بتاريخ 2016/3/28 تم مخاطبة السيد / مكتب 

المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية بموجب 
كتاب السيد/المدير العام رقم )612( و ذلك لالفادة 
بالرد على االستفسارات الوارده في كتاب معالي 

الوزير بشان بعض بنود الدراسة الخاصة ببرنامج 
ادارة النفايات الصلبة و الذي تم اعداده بالتعاون مع 
البنك الدولي .                                          -  
بتاريخ 2016/3/31 تم عقد اجتماع في مقر ادارة 
شئون البيئة و بحضور ممثلي عن ادارات النظافة 
العامة و اشغاالت الطرق في المحافظات الستة و 

كذلك ممثلي عن اداراة التطوير االداري و التدريب 
و ادارة انظمة الخدمات البلدية بشان مقترح تعديل 

الهيكل التنظيمي لقطاع الخدمات البلدية و تم التوصية 
على ان يتم عقد اجتماع بتاريخ 2016/4/5 بين مدير 

ادارة النظافة محافظة حولي ممثلي عن ادارة شئون 
البيئة و ادارة التطوير و التدريب العداد مقترح تعديل 

الهيكل التنظيمي إلدارات النظافة

4
مشروع 
خدمات 

استشارية لبناء 
قدرات موظفي 

بلدية الكويت

يهدف المشروع الى 
مراقبة تنقيذ المشروع 

و االداء التشغيلي                                              
- قبول / رفض التغيرات 

الغير عادية للعقد خالل مرحلة 
التشغيل و خطط الطوارئ .                                  

- تدريب موظفي بلدية 
الكويت لألشراف على 

تنفيذ و تشغيل المشروع .                                  
- تحديد معايير التقييم و اعداد 

تقييم المشروع ككل

- لم يتم ادراج المشروع ضمن ميزانية بلدية الكويت 
للسنة المالية 2016/2017   )فبراير 2016(

    



التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 131
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    تابع الدراسات البيئية:

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

5

دراسة خاصة 
بالخطة الرئيسة 
إلدارة النفايات 
البلدية الصلبة 
في دولة الكويت

تسعى الدراسة 
لتحقيق األهداف 

التالية :
تحديد األهداف 
االستراتيجية 

واألهداف القابلة 
للقياس لقطاع 
النفايات البلدية 

الصلبة.
تحديد وتقييم 

الخيارات والبدائل 
لتحديث النظم 
الحالية إلدارة 

النفايات 
إعداد خطة 
عمل لتحقيق 
هذه األهداف 
والتي تتضمن 
تقرير التكاليف 

واألدوات والوسائل 
للتنفيذ القصير 

والمتوسط البعيد 
المدى وتوقيت 
االستثمارات.
تحديد نماذج 

المراقبة والتقييم 
الخاصة بتنفيذ 
الخطة الرئيسية.

تحديد االحتياجات 
المستقبلية لنظام 
إدارة النفايات 
البلدية الصلبة 

وتوفر الخيارات 
الكافية واألدوات 
اإلدارية لصانعي 

القرار على 
المستوى الوطني 
والبلدي لضمان 

إنشاء نظام 
عصري متكامل 
ومستدام إلدارة 
النفايات البلدية 

الصلبة في 
الكويت يلبي كافة 
احتياجات إدارة 

القطاع بحلول عام 
.2040

        
- بتاريخ 1/2/2015 قامت شركة الداو للمشاريع البيئية بمخاطبة 

البلدية لإلفادة بعدم رغبة الشركة في توقيع عقد المشروع .                       
 - بتاريخ 8/3/2015 تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية 

بعدم رغبة المكتب االستشاري بتوقيع العقد .                                  
  - تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 26/3/2015   

 -افادت لجنة اختيار البيوت االستشارية بكتابها المؤرخ في 
13/4/2015 بتقرير اللجنة التحضيرية بشأن انسحاب مكتب الداو 
للمشاريع البيئية من القيام بالخدمات االستشارية للمشروع و رغبة 

البلدية باعادة طرح المشروع على مكاتب استشارية عالمية .                                  
- يتم حاليا اعداد كراسة الشروط المرجعية للدراسة باللغة االنجليزية 

تمهيدا لطرح المشروع على المكاتب االستشارية .)ابريل(
- تم إصدار قرار من لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 

2015/5/11 بالموافقة على إعادة طرح المشروع على المكاتب 
االستشارية .

- جاري حاليا عرض كراسة الشروط المرجعية على البنك الدولي 
إلبداء المالحظات عليها . )يونيو(

- قام البنك الدولي بتزويد االدارة بكراسة الشروط المرجعية للدراسة 
بعد التعديل عليها .  )أغسطس(

-  تم االطالع على الكراسة من فبل االدارة و تم ابداء المالحظات 
عليها و تزويدها للبنك الدولي عن طريق االيميل لتعديلها. 

)أغسطس(
- تم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة حول كراسة الشروط المرجعية 

ألبداء الرأي بتاريخ 18/ 10/ 2015 .
- تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 

5/11/2015  بشان االطالع و مراجعة كراسة الشروط 
المرجعية الخاص بالمشروع تمهيدا لطرحه على المكاتب 

االستشارية العالمية بالتضامن مع المكاتب االستشارية المحلية .                                                          
- لم يتم الرد على مالحظاتنا حول كراسة الشروط المرجعية من قبل 
الهيئة العامة للبيئة بناءا على كتابنا الصادر بتاريخ 8/10/2015 .    
- تم مخاطبة لجنة اختيار البيوت االستشارية بتاريخ 13/12/2015 
بناء على كتابنا السابق المؤرخ في 5/11/2015 حول اسباب تأخير 

الرد بشان كراسة الشروط المرجعية .    
   - تم عقد االجتماع بين ادارة شئون البيئة بالبلدية و ادارة 

المستشارين بتاريخ 28/1/2016 لمناقشة المالحظات على كراسة 
المشروع .

   - بتاريخ 2016/2/24 تم مخاطبة لجنة اختيار البوت االستشارية 
نحو وقف االجراءات المتعلقة بطرح المشروع لعدم ادراج المشروع 

ضمن ميزانيه بلدية الكويت للسنة المالية 2017/2016 .
- بتاريخ 2016/3/13 ورد كتاب لجنة اختيار البيوت االستشارية 

بالعلم بعدم ادراج المشروع ضمن ميزانية المشروع .

مدة انجاز 
الدراسة 
19 شهر
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       ثالثا ً : األنشطة األخرى لإلدارة :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاألنشطةم

1
برامج 
التوعية 
البيئية.

بإعداد برامج 
توعية بيئية لطلبة 
مدارس وزارة 
التربية بكافة 

مراحلها من خالل 
الدورات التدريبية 

والندوات 
والمحاضرات 
والمعارض 
والزيارات 

الميدانية وذلك 
مساهمة في زيادة 

الوعي البيئي 
وتوفير الجو 

العلمي المناسب 
للطلبة لالهتمام 
بالبيئة وشغل 
أوقات الفراغ 
والتشجيع على 
العمل التطوعي 
بينهم من خالل 
إشراكهم في 
عملية التنمية 

الوطنية وخدمة 
المجتمع.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

              
-التعاون بين بلدية 

الكويت متمثلة 
بإدارة شئون 

البيئة قسم التوعية 
البيئية و بين 

مؤسسات الدولة 
المختلفة الحكومية 

والخاصة .                                                                                                                                                
                                                                                                                   

التعاون مع 
المؤسسات 

الوطنية وتأكيد 
دورها في 

المحافظة على 
البيئة.

- التعاون المشترك مع مجلس حي منطقة اليرموك في تنفيذ ورش 
عمل و محاضرات توعية بيئية و حمالت تنظيف في سياق حملة  
) منطقة اليرموك - منطقة صحية (  .                                            
 - االستمرار بالتعاون مع وزارة التربية في توعية طلبة المدارس 

من خالل المحاضرات وورش العمل المقامة في المركز البيئي .         
  - ختامية الحديقة المدرسية في ثانوية الجزائر كأحسن حديقة 

صديقة للبيئة. 
-عمل مذكرة تفصيلية بما تقوم بها مراقبة البيئة و التوعية من مهام   

- إقامة ورش و معارض لمدارس حكومية و خاصة من خارج 
الجدول التابع لوزارة التربية .                                                    

  -تدشين حملة بلديتي في 2015/4/27 لعمل حاويات من 
الكراتين إلعادة تدوير الورق من الكرتون و البالستيك 
و األلمنيوم من المصدر )لجميع مباني البلدية ( و التي 

سوف توزع الحقا على مراكز بلديات المحافظات الست .                                                                     
- المشاركة مع أعضاء لجنة البيئة و الصحة في مناطق الكويت    
) مدينة صحية(                                                               

- اإلعداد بعمل حاويات من كراتين إلعادة التدوير 
خاصة بالورق و الكرتون و البالستيك على إن يتم 

توزيعها على كل إدارات البلدية للمحافظات الست .                                                         
- الشروع بإعداد خطة عمل متكاملة لحملة )بلديتي( التي تقوم بها 
إدارة شئون البيئة و التي سيتم من خاللها فرز نفايات مباني البلدية 
للمحافظات الست و عمل الالزم من طباعة البروشورات و توزيع 
حاويات كرتونية لفرز النفايات)معدن - ورق - بالستيك( .                                   
 - إعداد مذكرة تفصيلية عن برامج فرز النفايات لمركز البلدية .         
 - عمل دراسة خاصة لفرز النفايات من المصدر .                                  
– عمل استبيان خاص لحملة بلديتي بالتعاون مع إدارة التخطيط و 

البحوث )ابريل(
  - االستمرار في اجتماع فريق العمل 

مع حملة نحميها لجنة االصالح النسائية.                                                                   
- االستمرارية في متابعة الحاويات لجميع مباني بلدية الكويت 

 - االستمرار في عمل دراسة خاصة لفرز النفايات من 
المصدر و توزيع االستبيان للمرحلة االولى من تدشين الحملة .                                                                     

- عمل تعديل استبيان خاص لحملة بلديتي 
بالتعاون مع ادارة التخطيط و البجوث                                                                                          

-االنتهاء من اعداد تصميم االستبيان بالصفة المناسبة للدراسة و 
العمل على اختياره في عينة عشوائية من موظفي البلدية 

 - االجتماع مع شركات النظافة التابعة لعقود بلدية الكويت و 
شركات النظافة الخاصة بمراكز لتجمع النفايات من المصدر 

.)يونيو(                
   - االنتهاء من تصميم حاويات بمواصفات معينة .   )يوليو(                      

المشاركة في معارض 
بيئية تابعة لوزارة 

التربية لطلبة المدارس.

االستعداد للعام الدراسي 
القادم من حيث 

المحاضرات وورش 
العمل البيئية للمدارس 

رياض األطفال.                                                                                                                                         
                                                                                                                     
عمل كتيبات التوعية 

والبوسترات الى جانب 
المحاضرات.)ابريل(

- دراسة نتائج االستبيان 
الخاص بحملة بلدتي 

الخاص لموظفي البلدية 
            .

 - تم المشاركة في 
الدورة التأهيلية لمعلمي 
و معلمات وزارة التربية 

بالتعاون مع هيئة 
الشباب و الرياضة .                         

- زيارات ميدانية لموقع 
تأهيل القرين الردم .                                            

- زيارات ميدانية 
للحدائق المدرسية 

التابعة لمدارس وزارة 
التربية . عمل كتيبات 
التوعية والبو سترات 

الى جانب المحاضرات.                                        
- عمل صرف هدايا 
لطلبه المدارس من 
كتيبات و باجات 

و نوتات بيئية .                                         
- تم االجتماع مع 
المدارس التابعة 

للمدن الصحية لمنطقة 
اليرموك .  

 - عمل ورشه عمل مع 
مدارس المدن الصحية 

لمنطقة اليرموك 
الصحية .
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  تابع األنشطة األخرى لإلدارة

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاألنشطةم

- االجتماع مع وزارة الداخلية متمثلة بادارة الشرطة البيئية و ادارة الشرطة 
المجتمعية لتعزيز التعاون بين إدارتهم و إدارة شئون البيئة لتحقيق معايير 

االستدامة و صداقة البيئة و السالمة و االمن االجتماعي .(يوليو(                 
- توزيع حاويات خاصة بحملة بلديتي على المحافظات الست                 

  - االجتماع مع كل من مختار اليرموك و مختار منطقة االندلس للمشاركة في 
جعل المنطقة صديقة للبيئة .                                                           
بصدد العمل على شراكة بين وزارة التربية )ادارة التقنيات( و بلدية الكويت 

بعمل ورش بيئية لطلبة المرحلة المتوسطة 

- المشاركة مع المركز البيئي بمنطقة الزهراء بعمل دورة تأهيلية 
لمعلمي و معلمات وزارة التربية باقامة محاضرات وورش بيئية.                                                             
- المشاركة مع جمعية االصالح و مدرسة دسمان الخاصة ثنائية اللغة )مدرسة 

حديثة للبيئة( وورش عمل و محاضرات .

- تعاون بلدية الكويت مع وزارة التربية و مركز البيئة لعمل دورة تاهيليه لعدد 
56 معلم و معلمة .                                                                  

    - يوم توعوي لعدد 42 معلم و معلمه التابع لوزارة التربيه في المركز البيئي 
باالضافه الى ورشة عمل بيئي .                                                       

- تحليل عينة االستبيان الخاص بحملة بلديتي لتجهيزها للدراسة و العمل بها 
لموظفي البلدية مع رفع توصيات عن الحمله من قبل قطاع ادارة التخطيط و 

البحوث  .                                                                      
- االجتماع مع مختار منطقة اليرموك للمشاركة في جعل المنطقة صديقة للبيئة 
                                                                                                                                     .

- عمل برنامج مقترح لتطوير الية فرز النفايات الصلبة المنزليه في دولة الكويت                                                                                                     
- البدء في حملة اليرموك مدينة صحية و المستدامة 

ضمن المدن الصحية ضمن لجنه البيئة و سالمة الغذاء .                                                                                                       
- استمرارية التعاون مع حملة نحميها بالورش المحاظرات بالمركز البيئي .                               
- المشاركة في مسابقة المدن الصحية )منطقة اليرموك(.                                                                                                                                        

  - عمل برنامج مقترح لتطوير الية فرز 
النفايات الصلبة المنزليه في دولة الكويت                                                                                              
- البدء في حملة اليرموك مدينة صحية و المستدامة ضمن المدن الصحية ضمن 

لجنه البيئة و سالمة الغذاء .    
 - االستمرارية في توعية مدارس وزارة التربية ضمن برنامج 

زمني مبرمج الى غاية شهر مايو باالضافة لتوعية المدارس خارج 
الجدول الزمني لبعض من المدارس الراغبة لتوعية طلبتها بيئيا .                                                                                                                                                
- مشاركة القسم لتنظيم فعالية المدن الصحية تحت عنوان اليرموك مدينة صحية 

مستدامة الذي سوف يقام في شهر ابريل الجاري 2016.           
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    تابع األنشطة األخرى لإلدارة :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاألنشطةم

2

 المشاركة 
مع الفريق 

المختص في 
البيئة الحضرية 
والتابع لألمانة 
العامة لمجلس 
التعاون لدول 

الخليج العربية – 
الرياض.

تم تشكيل فريق من جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي 

لتحقيق األهداف التالية :
االرتقاء بالبيئة الحضرية 

للتجمعات العمرانية.
حصر التجارب العالمية 
في مجال النقل الحضري 
لالستفادة منها في مجال 

تطوير شبكات الطرق من 
خالل استخدام التقنيات 

الحديثة.
العمل على إنشاء قاعدة 

معلومات موحدة فيما يخص 
كميات النفايات البلدية الصلبة 

تمهيداً إلعداد دليل موحد 
إلدارة النفايات والتخلص 

منها.
العمل على حصر األنظمة 

والتشريعات واللوائح المتعلقة 
باألبنية الخضراء والمعايير 

البيئية ودراسة إمكانية تطبيق 
ذلك.

االهتمام بالنواحي الجمالية 
للمدن الخليجية مع المحافظة 

على المباني التاريخية 
واألثرية.

- تشارك دولة الكويت ممثلة بأعضاء من إدارة شئون 
البيئة مع الفريق المختص في البيئة الحضرية وحضور 

االجتماعات الدورية للفريق المختص كل ثالثة أشهر 
والتي تعقد في مدينة الرياض وذلك لتحقيق أهداف عمل 

الفريق المقررة.

- تم إعدادا لدليل اإلرشادي إلدارة النفايات البلدية الصلبة 
في دول مجلس التعاون الخليجي.

- تم الموافقة على رفع الدليل االرشادي إلدارة النفايات 
البلدية الصلبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية تمهيداً القراره و اعتماده وفق االجراءات المتبعة 
بهذا الخصوص.

- تم مخاطبة السيد/ مدير عام البلدية إلخطاره 
بمالحظاتنا على التقرير المقدم من األمانة العامة 

بالرياض و الخاص بمتابعة أصحاب المعالي الوزراء 
المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم السادس عشر في 

مجال البيئة الحضرية.) أبريل (

قام الفريق المختص بالبيئة الحضرية بعمل زيارة لدولة 
االمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 2016/2/16 

الي 2016/2/18 وتم من خاللها زيارة شركة بيئة 
لتدوير النفايات في منطقة الشارقة.
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   رابعا : المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاألنشطةم

1
لجنة تأهيل 
وتصنيف 
شركات 

ومؤسسات 
نقل النفايات.

تختص اللجنة بالتالي:
 اقتراح الشروط والضوابط والنماذج 
الالزم توافرها عند الطلب والتأهيل 

وتصنيف شركات ومؤسسات 
نقل النفايات وفقاً لنوعية النفايات 

المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها وفقاً 
إلمكانية الناقلين المادية والفنية ووفقاً 
ألحكام الئحة النظافة ونقل النفايات 
وعرضها على وزير الدولة لشئون 

البلدية العتمادها.
النظر في طلبات ترخيص شركات 
ومؤسسات نقل النفايات المتقدمة 

إلى البلدية واقتراح ما يتخذ بشأنها 
وللجنة أن تتخذ جميع اإلجراءات 
التي تراها الزمة للتأكد من صحة 

البيانات والمستندات المقدمة من هذه 
الشركات.

اقتراح سحب الترخيص الصادر 
أو وقفه مؤقتاً  لناقلي النفايات من 
شركات ومؤسسات وذلك بناء 
على طلب الجهة المختصة في 

حالة مخالفة االلتزامات والشروط 
والضوابط المفروضة .

بتاريخ 28/ 4/ 2009 صدر القرار الوزاري رقم 
)2009/191( والخاص بتشكيل لجنة تأهيل وتصنيف 

شركات ومؤسسات نقل النفايات.

-بتاريخ 9/12/2012 تم عقد اإلجتماع رقم 
)2/2012( لمناقشة توصيات اإلجتماع السابق و 
متابعتها و اعتماد التعديالت المقترحة من اإلدارة 

القانونية على كال من الكراسة و الئحة النظافة.

- تم مخاطبة السيد/ مدير عام البلدية لالطالع على 
التعديالت على كال من الئحة النظافة و نقل النفايات و 

كراسة التأهيل العتمادها.
-  صدر قرار وزاري بإضافة النفايات اإللكترونية 
إلى الئحة النظافة ونقل النفايات بناءاً على اقتراح 

المهندسة/ جنان بوشهري.
-  - صدر قرار وزاري بضم لجنة تاهيل و تصنيف 

شركات و مؤسسات نقل النفايات مع لجنة النظافة 
العامة و جاري حاليا التنسيق مع لجنة النظافة العامة 

لتسمية اعضاء اللجنة و تحديد مهامها)ابريل(

اللجنة 2
الثالثية.

تختص اللجنة بتأهيل مواقع ردم 
النفايات المغلقة.

تمثل إدارة شئون البيئة بلدية الكويت في عضوية 
اللجنة الثالثية لتأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة 

وما زالت تقوم بأعمالها طبقاً للقرار رقم )226 / 2( 
الصادر بتاريخ 10 / 3 / 2002.) أبريل (

 

3
لجنة النظافة 

العامة.

تختص اللجنة باآلتي:
 تأهيل وتصنيف الشركات 

والمؤسسات المتخصصة في أعمال 
نظافة المدن للدخول في مناقصات 

النظافة التي تطرحها البلدية.
دراسة وإعداد الشروط والمواصفات 

المتعلقة بعقود النظافة العامة.
متابعة طرح مناقصات النظافة 

بالتنسيق مع فروع البلدية 
بالمحافظات وإدارة المناقصات 

والعقود. 
دراسة العطاءات المقدمة في 

مناقصات النظافة بعد إحالتها من 
لجنة المشتريات والتوصية بالترسية 

وفقاً ألنسب العطاءات

إدارة النظافة العامة عضو بلجنة النظافة العامة والتي 
تقوم بأعمالها طبقاً للقرار رقم     ) 7044 / 2004 ( 

الصادر بتاريخ 10 / 2 / 2004
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     تابع  المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية :

مالحظات الموقف التنفيذي الهدف اللجنةم

اللجنة الوطنية 4
للتنوع االحيائي.

تختص اللجنة بدراسة االنضمام 
إلى بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

اإلحيائية والمنبثق من اتفاقية 
.CBD التنوع اإلحيائي

تم إعادة تشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للبيئة 
بالقرار رقم )256( لسنة 2008  الصادر بتاريخ 

.2008 / 6 / 25

 

5
اللجنة الوطنية 

للمحميات 
الطبيعية.

تقوم اللجنة بإعداد مشروع 
2004 بشأن المحميات الطبيعية

.

تم تشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للبيئة بالقرار 
رقم )431( لسنة 2009.

 

6
لجنة متابعة 
التخلص من 

النفايات الطبية 
الخطرة.

تقوم اللجنة بالتفتيش والرقابة 
والمتابعة الميدانية على 

المستشفيات والمراكز الصحية 
والمستوصفات الصحية 

والمبادرات الخاصة والجهات 
الطبية بالقطاع األهلي 

واالشتراطات الناقلة لتلك 
المخلفات للتأكد من متابعة تطبيق 

االشتراطات الواجب توافرها 
في التخلص من نفايات الرعاية 

الصحية بصفة دورية.

تم تشكيل اللجنة بناء على القرار الوزراري رقم 
) 189 ( لسنة 2008 الصادر من وزارة الصحة 

وتضم   اللجنة في عضويتها وزارة الصحة والهيئة 
العامة للبيئة وبلدية الكويت.

-فريق العمل يعمل باستمرار على تزويد المراكز 
الطبية الخاصة بالطرق المثلى للتخلص من النفايات 

الطبية والتعاون مستمر بين اللجنة والمراكز 
لتطبيق كافة االشتراطات الفنية.

تم إيقاف 
اللجنة من 

يناير 2016 

فريق عمل متابعة 7
النظام االلي لألداء 

االستراتيجي

متابعة الخطة اإلستراتيجية مع 
األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية .

مهام فريق عمل متابعة النظام االلي لألداء 
االستراتيجي :  

 1- تجميع البيانات المقدمة للخطة اإلستراتيجية في 
البرنامج االحصائي . 

 2- مراجعة البيانات الواردة من إدارات البلدية و 
اعتمادها و تم حسابها إحصائيا وفق ما هو مطلوب 

في برنامج االداء االستراتجي لكل هدف على حده .                                                                 
3- مقارنة القيم الفعلية التي تم احتسابها بالفيم 
المستهدفة المطلوب الوصول اليها و ادخالها 

على النظام االلي قبل ربع من السنة المالية .                                                      
4- تحليل مؤشرات األداء و رفع التوصيات لكل 

مؤشر و هدف على حده و من ثم رفع التقارير 
الدورية و النهائية الى المجلس االعلى للتخطيط و 
التمية حسب الفترات الربع سنوية المشار إليها من 

قبلهم .
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   تابع  المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاألنشطةم

8

اللجنة المؤقتة 
لحصر 

التعديات 
و تحديث 

االشتراطات 
الخاصة بالبيئة 

الساحلية

تختص اللجنة بالتالي:
البيئة  على  األنشطة  و  التعديات  حصر  و  جمع   

الساحلية العامة و التابعة للجهات.
البيئة  يخص  فيما  القطاعية  الخطط  مراجعة 
الساحلية )السياحة ، الصناعة ، الطاقة ، النفط ، 
النقل ، السكن( الحالية أو المستقبلية و التي تنفذ من 
قبل مؤسسات الدولة و القطاعين العام والخاص و 

مدى التكامل بينها.
مناقشة النظم و اللوائح المنظمة لألنشطة الساحلية 

على مختلف انواعها. 
بين  توحيدها  و  اإلشتراطات  و  المعايير  تحديث 
النواقص  إستكمال  و  بالدولة  المختصة  الجهات 
في المعايير واالشتراطات الحالية الخاصة بالبيئة 

الساحلية 
المختصة  الجهات  بين  للتنسيق  العمل  آلية  تحديد 
القضائية  الضبطية  تطبيق  يخص  فيما  الدولة  في 

في رصد التعديات الساحلية.

تم تشكيل اللجنة بالقرار رقم 
.)2011/512(

 

الجهة المنظمة 
للجنة  

“الهيئة العامة 
للبيئة”

اللجنة الفرعية 9
لتنفيذ األنشطة 

والبرامج 
العلمية

تختص اللجنة باآلتي:
اإلشراف على المختبرات و الفصول الدراسية في 

المقر البيئي.
استقبال الطلبة و تقديم الدروس المقررة في أنشطة 

المركز.
في  المحددة  التطبيقية  األنشطة  على  اإلشراف 

برامج المركز.
للمدارس  البيئي  المركز  لزيارات  الجداول  إعداد 

و الفرق البيئية.
الوطنية  المؤسسات  زيارة  و  الرحالت  تنظيم 

للفرق البيئية.
تقديم التقارير الالزمة عن أنشطة المركز.

وتم عقد عدة اجتماعات و التوصية 
على التالي:

التدريبية  الدورات  في  المشاركة 
للمدرسين  المركز  ينظمها  التي 
والمدرسات و الطالب واالشراف 

عليهم. 
لخدمة  برامج  تقديم  على  العمل 

المجتمع.
وبرامج  أنشطة  تنفيذ  و  تخطيط 

علمية وتوعوية بيئية
الجماعات  مع  والتواصل  التعاون 

البيئية االخرى.
التجهيز للفعاليات التي يمكن القيام 

بها و هي كالتالي:
أ- توزيع نشرات توعوية )كتيبات-

مطويات(.
ب- عرض أفالم بيئية.

ج- عمل مسابقات.
د- تعليق بوسترات

تم تشكيل اللجنة 
بالقرار رقم 

 )239/2011(
الجهة المنظمة 

للجنة
 “وزارة التربية”
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  تابع  المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاألنشطةم

10

فريق العمل 
الوطني للتنمية 
المستدامة في 
دولة الكويت

يتولى فريق العمل القيام بالمهام التالية:
تمثيل دولة الكويت في المنتديات والمحافل الدولية 

في مجال التنمية المستدامة.
متابعة تنفيذ التزامات دولة الكويت في إعالن 

جوهانسبيرج للتنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات 
ذات العالقة.

وضع التصورات العلمية لتعميق مفاهيم التنمية 
المستدامة في العمل التنموي الوطني في دولة 

الكويت.
المساهمة في إعداد التقارير الوطنية عن أوضاع 

التنمية المستدامة في دولة الكويت.
بناء قاعدة بيانات و معلومات التنمية المستدامة لدولة 

الكويت.
الدعوة لعقد ورش عمل على المستويات المحلية 

و اإلقليمية والدولية في مجال عمل الفريق و 
اختصاصاته.

االتصال بالجهات المعنية للحصول على المعلومات 
والوثائق و المستندات الالزمة لعمل الفريق.

إعداد تقارير دورية بأعمال و انجازات الفريق.

تم إعادة تشكيل فريق العمل 
الوطني للتنمية المستدامة في 
دولة الكويت بناءا على القرار 

الوزاري رقم )45( لسنة 
2011

الفريق برئاسة 
األمين العام 

للمجلس األعلى 
للتخطيط و 

التنمية.

11

فريق العمل 
لإلشراف على 
مشروع معالجة 
النفايات الصلبة

.يشكل فريق عمل يتولى المهام التالية:
 -تحديد االشتراطات و المواصفات الفنية الالزمة 

للمشروع.
-مراجعة كافة الدراسات و مستندات الطرح المعدة 

من قبل مستشار المشروع.
 -التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الموافقات 

المطلوبة للمشروع.
-اإلشراف على جميع مراحل طرح المشروع 

لالستثمار.

تم تشكيل بالقرار 
رقم )22( 

لسنة 2011 
من قبل الجهاز 
الفني لدراسة 
المشروعات 
التنموية و 
المبادرات.
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نبذه عن قطاع المالية واإلدارية

أوال ً : إدارة الشئون المالية
وتباشر االختصاصات الرئيسية التالية :

1 -  القيام بإعداد مشروع ميزانية البلدية بالتنسيق مع كافة القطاعات واإلدارات وأفرع البلدية بالمحافظات .
2 -  مراقبة وتدقيق الصرف حسب بنود الميزانية المعتمدة وإعداد الحساب الختامى .

3 -  صرف المرتبات واألجور وكافة مستحقات العاملين والتدقيق عليها .
4 -  تحصيل الرسوم والعائدات المقررة نظير الخدمات التى تقوم بها البلدية وتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير 
5 -   اإلشراف والمتابعة والتدقيق على كافة إجراءات الصرف المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية التى تشرف عليها البلدية .
6 -  التنسيق والمتابعة مع الوحدات القائمة على األمور المالية فى أفرع البلدية بالمحافظات ، وتحصيل الرسوم ولجان

   الجرد والتخلص من المواد والمعدات ومباشرة األعمال المالية المختلفة .

ثانيا ً : إدارة الخدمات العامة
وتباشر االختصاصات التالية :

1 -  اإلشراف على أعمال النظافة فى مبانى البلدية الرئيسية وأفرع البلدية فى المحافظات وتجهيز قاعات االجتماعات 
     بكافة احتياجاتها ونقل األثاث والسجاد لمختلف اإلدارات واألقسام .

2 -  تشغيل وصيانة البدالة الرئيسية والبداالت الفرعية وتزويد إدارات البلدية بالخطوط الهاتفية الخارجية والداخلية 
     والمتنقلة 

3 -  اإلشراف على النواحى األمنية بمبانى البلدية المختلفة .
4 -  تركيب وصيانة األجهزة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة .

5 -  تجهيز وصيانة المركبات وآليات ومعدات البلدية وتوزيعها على مرافقها المختلفة وفقا ً للحاجة الفعلية .
6 -  ربط اتصاالت مسئولى البلدية والتعامل مع الشكاوى والبالغات من كافة المبانى .

7 -  التنسيق مع إدارة الدفاع المدنى وكافة فرق الطوارئ الموجودة فى البلدية .

ثالثاً : المستودعات العامة 
وتباشر االختصاصات التالية :

1 -  توفير احتياجات كافة قطاعات البلدية من المواد والمعدات بالمواصفات المالئمة .
2 -  تنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بالمخازن والتأكد من صحة وانتظام القيد فى السجالت والبطاقات وأعمال الحفظ .
3 -  تنفيذ الدورات المستندية الخاصة بالمخازن بطريقة سليمة وفقا ً للتعاميم والتعليمات الصادرة من وزارة المالية فى 

     شئون التخزين العامة .
4 -  متابعة أرصدة المخزون من األصناف المختلفة وإعداد طلبات شراء المواد عند الوصول إلى الحد االستراتيجى .

5 -  االشتراك فى لجان الجرد واللجان المشكلة للتخلص من المواد والمعدات ) تالفة ، راكدة ، سكراب ، مصادرات ( .
6 -  تجميع المواد واألدوات التالفة والمتقادمة وتجهيزها للتخلص منها على ضوء التعاميم والتعليمات المعمول بها فى 

     هذا الشأن .
7 -  صرف وتسجيل ومتابعة العهد بأنواعها المختلفة وفقا ً للتعاميم الصادرة من وزارة المالية .
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رابعاً : إدارة شئون الموظفين 
وتباشر االختصاصات التالية :

1 -  تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم والنظم المتعلقة بشئون التوظيف .

2 -  شغل الوظائف بالتعيين ومراجعة واستيفاء مسوغات التعيين .

3 -  توزيع تقارير الكفاءة وجمعها وتسجيلها وعرضها على لجنة شئون الموظفين . 

4 -  تلقى تظلمات الموظفين الذين حصلوا على تقارير كفاءة بتقدير ضعيف لعرضها على لجنة شئون الموظفين .

5 -  تنفيذ اإلجراءات الالزمة لمنح العالوات والمكافآت والبدالت وإعداد مذكرات قرارات النقل والندب واإلعارة .

6 -  شغل الوظائف عن طريق الترقية باألقدمية واالختيار .

7 -  إنشاء وحفظ ومتابعة ملفات خدمة الموظفين .

8 -  متابعة المعامالت المتعلقة بالقروض وتنفيذ األحكام القضائية المتعلقة بالموظفين .

9 -  إعداد مشروع الميزانية السنوية للباب األول ومشروعاته الملحقة واالشتراك فى مناقشته مع الجهات المعنية والعمل

       على  تنفيذه بعد اعتماده .

10 - التعاون مع ديوان الخدمة المدنية فى كل ما يتعلق بشئون الموظفين من تعيين وترقية ومنح عالوة تشجيعية .

11 - تزويد جميع الجهات فى البلدية بما تحتاج له من إحصائيات عن العاملين لديهم .

12 - القيام باإلجراءات المتعلقة بتطبيق النظم اآللية المتكاملة ذات العالقة بعمل اإلدارة .

    مالحظة : لم يتضمن التقرير إنجازات إدارة شئون الموظفين خالل السنة المالية 2015-2016  نظرا لعدم                

     ارسال انجازاتها فى الموعد المحدد.

خامسا ً : إدارة السجل العام 

وتباشر االختصاصات التالية :
1 -  القيام بكافة أعمال السجل العام بالتنسيق مع قطاعات البلدية وأفرع البلديات بالمحافظات .

2 -  القيام بأعمال الترجمة من اللغة العربية إلى اإلنجليزية وبالعكس لكل المعامالت التى تتطلب ذلك .
3 -  القيام بأعمال الطباعة واألرشيف .

4 -  اقتراح تطوير النظم وتسهيل إجراءات الصادر والوارد وتوزيع البريد باستخدام الوسائل الحديثة . 

سادسا ً : إدارة المناقصات والعقود
وتباشر االختصاصات التالية :

1 -  إعداد ودراسة المناقصات والمزايدات والممارسات وإبرام العقود الخاصة بها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة 

2 -  اتخاذ كافة اإلجراءات التى تتطلبها عمليات الشراء وفقا ً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، ودراسة السوق 

     للوقوف  على تطور األسعار ، والقيام باإلجراءات المتعلقة بكافة األعمال ذات العالقة بالشراء المباشر أو التسعير 

      لجميع األعمال ذات العالقة  بالمشتريات وفقا ً لألنظمة واللوائح .

3 -  مراجعة الشروط العامة والخاصة لجميع العقود التى ترغب اإلدارت المختلفة إبرامها ، ومتابعة كافة المتطلبات 

    واألوامر التغييرية عليها .
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قسم مراقبة الرواتب 

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%2084186910سندات صرف

%38118452سندات توريد

%170218669كشوف تحويالت على البنوك

IFS  255926885إعداد استمارات مالية على نظام%

%6256112كتب عكس قيد

%77329961كتب براءة ذمة

%9009515كتب ديون مستحقة

%208182390313إعداد تسويات شهرية

%9228267إيقاف البنوك الشهرية و طلب وقف صرفها من البنوك

%411101860إعداد كشوف الفروق كل ما يستحق للموظفين

2084
381
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إعداد كشوف  
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قسم تدقيق الرواتب 

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%1375160514سندات الصرف المعتمدة

%8315948سندات التوريد المعتمدة

%343144076كشوف تحويالت على البنوك

%91448447كتب عكس قيد المعتمدة

%6047088كتب براءة ذمة للموظفين المستقيلين

%25485239466مراجعة التسويات الشهرية ) استحقاقات و استقطاعات (

%507762036660إجراء عمل حساب راتب شهريا لموظفي البلدية

%3300206138مراجعة القارات من إدارة شئون الموظفين الخاصة بالترقيات

%50085141اعتماد استمرارية راتب

%20959465اعتماد إيقاف رواتب الموظفين
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة الشئون المالية

قسم الكفاالت

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%5440300145الكفاالت الجارية

%5899271454الكفاالت الجديدة

%2384489251الكفاالت الممددة

%2476574الكفاالت المسيلة

%419293286االفراجات
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة الشئون المالية

قسم اإليرادات

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان

%1792536851.92551ايراد نقدى

%24643302981380.63117ايراد شيكات

k- net44323513143243.63229%

--490893.7اون الين

%4350.633402.622تامين نقدى

%94088.5458890.679تامين شيكات

k- net192308تامين بـ--
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة الشئون المالية

ميزان المراجعة الشهري

دائنمدينالبيان

1ـ المصروفات

68853015.57120063.605الباب االول ـ المرتبات

-47359836.72الباب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات

-660947.671الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

-5120148.693الباب الرابع ـ المشاريع االنشائية

1066693.5934120الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

123060642.2124183.605اجمالى المصروفات

2395460.67711235796.03ـ االيرادات

3ـ حسابات التسوية

19854479449455848.437االمانات

108603478.452925989.85العهد

4ـ الحسابات الجارية

250043114216665296.9بنك الكويت المركزى

474764.279470023.755الصندوق

15354380.25198093047.9جارى المالية

265872258.5415228368.6االجمالى

557307148.9257307148.92ـ الحسابات النظامية
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة السجل العام

بيان
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يونيو

يوليو
س

أغسط
سبتمبر

أكتوبر
نوفمبر
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية 

 مراقبة النقليات والطوارئ 

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%21989صيانة سيارات حكومية

-140142صيانة السيارات المستأجرة وانيت

%32923528صيانة السيارات المستأجرة جيب

%24228توزيع تناكر مستأجره

%123902080940تعبئة الديزل لمراقبة النقليات والمقابر )باللتر(

-23522340سيارات مستأجرة لإلدارات

-780774وانيت مستأجر لإلدارات

%3956284طلعات هاف لورى

%3045225725طلعات ثالجات

%1018119كشف فواتير للشركات

%4444266340خروج آليات لنقل التوالف

-740صيانة لعدد  من السيارات
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية 

 قسم الطوارئ 

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%474543791شكاوي متلقاة محافظتي العاصمة والجهراء

%455509491شكاوي متلقاة لمحافظتي مبارك الكبير وحولي

%475534791شكاوي متلقاة لمحافظتي الفروانية واألحمدي

-140415878المجموع
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة الخدمات العامة

 مراقبة األمن والخدمات العامة 

نسبه التغيير2016/20152015/2014البيان

%44850010تصريح خروج مواد

%49760317إصدار هوية )بلدية الكويت(

%15729045إصدار هوية ) ضبطية قضائية( 

%361937343إصدار هويه مندوب
%30023920براءة ذمة لموظفي البلدية

%91158835إصدار أختام رسمية

-3434هوية مشرف/ فني / صحفي

-280اصدار هوية مؤقته 
-2200تصريح دخول مواقف

-62145988المجموع
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التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 151

اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة الخدمات العامة

 مراقبه األمن والخدمات العامه ) شعبة العقود ( 

نسبة التغيير2016/20152015/2014األعمال المنجزه

%531669إصالح وصيانة آالت التصوير ) أحبار (

%45392صرف آالت التصوير من الفئة األولى والثانيه والثالثة

%193444سكربة آالت التصوير

تلبيه احتياجات إدارات البلدية من المواد المختلفة حسب نموذج 
%8717048الطلبات الوارده للشعبة

-163273المجموع
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة الخدمات العامة

 مراقبة الصيانه والعقود 

2016/2015البيان

15تركيب بطارية لسيارات متنوعه + مكينه كهربا

26تعبئة وتبديل زيت مع فلتر+ زيت هيدروليك

10غسيل وتشحيم سيارات متنوعه

4تصليح + تبديل مفتاح تشغيل

28تصليح وتبديل قطع مختلفة 

19تصليح بنشر/فحص/تبديل اطارات

6تصليح وتعبئة غاز للتكييف السيارات

8تبديل ماء راديتر مع غطاء
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية  إدارة المستودعات العامة

القيمة د.كعدد االستماراتالبيان

3811854.614مكتب وزير الدولة لشئون البلدية
222448.182المكتب الفني لوزير الدولة

1مكتب المتابعة
475595.74االدارة القانونية

7537.335مكتب رئيس قطاع الرقاية و التفتيش
10ادارة الرقابة الهندسية

3419.03ادارة رقابة الخدمات البلدية
8432.215ادارة خدمة المواطن

132208.6مكتب مدير عام البلدية
144391.126ادارة االنظمة الهندسية
3956222.797ادارة العالقات العامة

2480.112ادارة التنسيق
7211.4لجنة السالمة

102063.94مكتب رئيس قطاع المساحة
4812430.284ادارة المساحة

212658.491ادارة تحديد الملكية العقارية
71517.424مكتب رئيس قطاع التنظيم

5811995.848ادارة التنظيم
204801.949ادارة المخطط الهيكلي
9885.173ادارة تنمية المشاريع

262039.076ادارة االنشاءات
287001.197ادارة شئون البيئة

19835.392مكتب رئيس قطاع الخدمات
348837.953ادارة االغذية المستوردة

2237.609ادارة فحص االغذية
3921207.089ادارة شئون الجنائز

311373.882مكتب رئيس قطاع المالية و االدارية
5826840.305ادارة الشئون المالية
343320.132ادارة شئون الموظفين
9651688.859ادارة الخدمات العامة
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية 

القيمة د.كعدد االستماراتالبيان

332290.086ادارة المستودعات العامة

376925.598ادارة المناقصات و العقود
275340.209ادارة السجل العام

161387.03مكتب رئيس قطاع التطوير و المعلومات
172404.359ادارة التطوير االداري و التدريب

62353.059ادارة التخطيط و البحوث
127942.294ادارة نظم المعلومات

121261.302مدير مكتب فرع البلدية محافظة حولي/ مبارك الكبير
73908.921مدير مكتب فرع البلدية محافظة االحمدي/الفروانية
-1مدير مكتب فرع البلدية محافظة الجهراء/العاصمة

4724215.503مكتب رئيس المجلس البلدي
10317694.324مدير فرع محافظة العاصمة
10615232.377مدير فرع محافظة الفروانية
6211211.649مدير فرع محافظة الجهراء
6919999.669مدير فرع محافظة حولي

879255.259مدير فرع محافظة االحمدي
625599.271مدير فرع مبارك الكبير

2016/20151446381556.664
2015/20141276462332.445
%17%11نسبة التغير

مالحظة : بيان شهر يونيو لسنة 2015 غير وارد من قبل اإلدارة المختصة

إدارة المستودعات العامة

     تابع الجدول السابق
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اإلدارت التابعة لقطاع المالية واإلدارية 

نسبة التيغير2016/20152015/2014البيان

%252116الممارسات التي تم طرحها

%5837المزايدات التي تم طرحها

%111315العقود التي تم ابرامها

%93372العقود التي تم تمديدها

%2362225اوامر الشراء المنفذة

%23315931تحاويل الصرف الصادرة
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قطاع 
التطوير والمعلومــات
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اإلدارت التابعة لقطاع التطوير والمعلومات

نبذه عن قطاع التطوير والمعلومات

أوال ً : مكتب رئيس القطاع
حصر وتبويب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل ذان العالقة بكافة اإلدارات التى تتبع القطاع .  .1

إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل إدارات القطاع .  .2

دراسة المشروعات التى تعرض على نائب المدير العام .  .3

ثانيا ً : إدارة التطويراإلدارى والتدريب :
وضع وتنفيذ الخطة العامة للتطوير والتدريب بعد اعتمادها .  .1

إعداد الدراسات التنظيمية وتطوير الهياكل اإلدارية والوظيفية ومراجعة اقتراحات وتوصيات اإلدارة      .2

     بشأن إعادة النظر فى هياكلها التنظيمية واختصاصاتها .

إعداد وتحديث دليل التنظيم اإلدارى للبلدية .  .3

تقدير إحتياجات اإلدارات وأفرع البلدية بالمحافظات والمكاتب المختلفة من الموظفين .  .4

دراسة وتحديد اإلحتياجات التدريبية بالتنسيق والتعاون مع اإلدارات المختلفة .  .5

إعداد الميزانية السنوية للتطوير والتدريب وفقا ً لإلحتياجات التدريبية لقطاعات البلدية .  .6

وضع خطة البعثات واألجازات الدراسية واإلشراف على تنفيذها .  .7

التعاون فى إعداد ومتابعة الدراسات والتوصيات الخاصة بالخطة الخمسية للتنمية ومتابعة الخطط       .8

       المرتبطة ببرنامج عمل  الحكومة .

التنسيق لعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات فى كافة األمور ذات العالقة بالعمل البلدى .  .9

ثالثا ً : مركز نظم المعلومات :
وضع وتنفيذ الخطة العامة للبلدية فى مجال استخدام المعلومات واإلشراف الفنى عليها .  .1

تطوير نظم وإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق المتبعة فى البلدية .  .2

وضع الخطط المرحلية للتطوير اآللى وتحديد اإلحتياجات اآللية والكوادر الفنية الالزمة واإلعتمادات المالية.  .3

رابعا ً : إدارة التخطيط والبحوث 
إعداد الدراسات التخطيطية التى تساعد على تحقيق أهداف البلدية .  .1

المساهمة فى إجراء الدارسات العلمية والفنية المتعلقة بمشاريع وخطط البلدية .  .2

3. إعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاطات وإنجازات قطاعات البلدية المختلفة فى ضوء التقارير المقدمة  

    منها وتحليلها  وعرضها على شكل تقارير إحصائية تظهر أهم المؤشرات التى تعاون اإلدارات العليا فى 

     إتخاذ القدرات أو تصحيحها .
4. إعداد التقرير السنوى عن نشاط البلدية والذى يعرض على اإلدارة العليا والمجلس البلدى .
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اإلدارت التابعة لقطاع التطوير والمعلومات

أوال : مراقبة تطوير النظم + مراقبة التشغيل 

موقع البلدية على شبكة االنترنت   -1  

تحديث اعالنات المناقصات والعقود واضافة الجديد منها	 

تعديل واضافه المناقصات المطروحه الجديده على الموقع	 

تحديث نظام الحجز للمخيمات الربيعيه على موقع البلديه	 

ادخال صفحه الداره الشكاوى واالقتراحات على الموقع	 

اضافه االجتماعات رقم 4/2015 و 5/2015 للجنه سالمه االغذيه على الموقع	 

تطوير نظام خرائط مواقع البلديه بصفحه اتصل بنا على موقع البلديه الجديد	 

اعاده اداره خدمه المواطن للهيكل التنظيمى على الموقع	 

مراجعه معامالت المواطنين مع اداره السالمه والتاكد من وجودها على الموقع	 

تعديل اسم معامله اداره االنشاءات مع المواطنين من طلب تركيب رقم منزل الى تركيب لوحة رقم منزل	 

تعديل االرقام الهاتفيه الداره الشكاوى واالقتراحات	 

اطالق الموقع االلكترونى الجديد لبلديه الكويت تزامنا مع احتفال الكويت باالعياد الوطنيه بتاريخ 2016/2/25	 

تحديث الشكل العام لموقع دليل الكويت االلكترونى ليتوافق مع موقع البلديه المطور	 

تحديث شبكه الطرق لكافه المناطق على موقع الخرائط	 

تطوير ومراجعه نظام خرائط مواقع وافرع البلديه والربط مع حاله البصمه	 

اضافه الخطه التدريبيه الجديده للعام 2016/2017 لبلديه الكويت	 

تعديل متطلبات المعامالت الدارات النظافه العامه واشغاالت الطرق بالمحافظات	 

اضافه المشاريع التنمويه العمرانيه على موقع البلديه االلكترونى فى خدمات اداره تنميه المشاريع	 

اضافه اعالن رقم 9/2016 بشأن تاهيل شركات مؤسسات تنظيف المدن	 

إدارة نظم المعلومات 



160التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 

اإلدارت التابعة لقطاع التطوير والمعلومات إدارة نظم المعلومات 

الخدمات االلكترونية الخاصة بالمواطنين على موقع البلدية  -2 

تحديث كامل للخرائط بموقع البلديه على االنترنت - دليل الكويت االلكترونى	 

 	Knet ربط نظام المخيمات الربيعيه بنظام الدفع باستخدام الكي نت

اجراء العديد من التعديالت فى نظام المخيمات الربيعيه واعاده تطوير عدد من الخصائص لتحسين االداء	 

تحديث نظام االستعالم االلى للتراخيص التجاريه	 

تفعيل نظام االنتخابات - الدوره التكميليه - مجلس االمه الدائره الثالثه	 

دعم فنى لنظام المخيمات الربيعيه - نقل خدمه االستعالم لخادم مركزى آخر	 

دعم فنى لخدمه االستعالم عن االنشطه التجاريه	 

3-  الخدمات االلكترونية الخاصة بالوزارات على موقع البلدية

مراجعه وتجهيز باقي المناطق الصناعيه للربط مع الهيئه العامه للصناعه	 

تطوير نظام خاص لتحديد مواقع افرع البلديه والمبانى التابعه لها	 

دعم فنى وبحث مشاكل العناوين فى نظام التراخيص االلى لوزاره التجاره	 

تعديل فى نظام الربط االلى مع وزاره التجاره	 

بحث نظام الربط االلى مع وزاره العدل النتاج كتاب التحديد	 

دعم فنى لنظام التراخيص االليه للمعامالت	 

انهاء مراجعه المناطق الصناعيه للهيئه العامه للصناعه	 

اضافه مناطق امغره - الفحيحيل - الشعيبه الغربيه - النعايم الى نظام الربط االلى مع الهيئه العامه للصناعه	 

نقل خدمه الخرائط االليه للوزارات الى خادم مركزى جديد	 

دراسه تطوير نظام خاص لالستعالم عن الرقم العقارى من الرقم العقارى الموحد - بنك االئتمان	 

دعم فنى لنظام التراخيص التجاريه االلى - وزاره التجاره	 

دعم فنى لخدمه الخرائط االلكترونيه لوزاره الكهرباء	 

دعم فنى لنظام تراخيص المحالت االليه وزاره التجاره - اضافه عدد ) 86 ( نشاط جديد مع االشتراطات الخاصه  بكل منها	 

بوابه صنع القرار االمثل - التقارير االحصائيه	 
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1-   النظم العامة الخاصة بإدارات البلدية المختلفة

تنفيذ كافه التعديالت اليوميه الوارده من اداره كل من المساحه والتنظيم واالنشاءات  	  

اعاده تطوير نظام تخصيص المواقع وفق متطلبات اداره التنظيم  	  

دعم فنى لنظام التجديد االلى للتراخيص الصحيه واالعالنات  	  

تعديل نظام االيقافات  	  

GIS تطوير نظام تحديد مواقع مراكز البلديه على نظام  	  

تعديل بنظام الراى التنظيمى - صياغات الوضع التنظيمى  	  

تحديث ومراجعه كافه تصنيفات الطرق  	  

بحث وتحليل جدوى ميكنه نظام الرقابه على المسالخ  	  

اعاده تشغيل نظام مراقبه الميزانيه  	  

تطوير خدمه االستعالم عن العناوين من الخرائط  	  

تعديل فى نظام شهادة ارقام المنازل - اداره االنشاءات  	  

تعديل نظام ارقام المنازل واسماء الشوارع لمحافظتى حولى - مبارك الكبير  	  

دعم فنى لنظام شهاده لمن يهمه االمر - اداره االنشاءات  	  

دعم فنى لنظام التراخيص التجاريه االلى / وزاره التجاره  	  

دعم فنى لنظام الراى التنظيمى  	  

انهاء رسم طرق منطقه جابر الالحمد مع ربط القسائم بالطرق  	  

عمل نظام داخلى لرصد مخالفات المخيمات الربيعيه للموسم السابق 2014/2015 مع حصر المواقع يدويا  	  

دراسه نظام خاص بإعالنات الشوارع - فرع محافظه مبارك الكبير  	  

دعم فنى لنظام االرشيف االلكترونى الجديد ربط بالرقم العقارى الموحد  	  

تطوير نظام جديد لقوائم العناوين لنظم المعلومات الجغرافيه - لصالح مشروع االرشيف  	  

تشغيل نظام المراسالت الموحد والتدريب على استخدامه  	  

توفير احداثيات مواقع المخيمات الربيعيه للجنه المكلفه  	  
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ثانيا : مراقبة الدعم الفنى 

نسبة التغيير2016/20152015/2014اإلنجازالرقم

%1689151110.5طلبات صيانة لمبانى البلدية الرئيسية1

%1336114314طلبات صيانة للمحافظات2

%61151316أعمال صيانة شبكات3
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مراقبة الدعم الفنى
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 ثالثا :التدريب

تدريب موظفى اداره تراخيص الخدمات البلديه فى المحافظات الست على النظام االلى لتجديد التراخيص        	  

                      الصحيه وتراخيص االعالنات عن طريق االنترنت

تدريب عدد ) 1 ( موظف العمال نظم المعلومات الجغرافيه  	  

تدريب موظفى اداره مركز نظم المعلومات على نظام الفرز والدمج  	  

تدريب موظفى اداره مركز نظم المعلومات على خرائط المساحه – التنظيم  	  

دعم فنى لنظام حفظ وثائق الملكيه - تحميل التنظيم - ارقام المخططات المساحيه  	  

تدريب عدد ) 4 ( موظف على نظام الخرائط  	  

تدريب عدد ) 9 ( موظف على نظام شهاده االوصاف لمن يهمه االمر - اداره االنشاءات  	  

تدريب  موظفين على تنفيذ تعديالت المواقع للمخيمات الربيعيه  	  

تدريب عدد ) 1 (  موظف على نظم المخططات الداخليه ) مساحى / تنظيمى (  	  

التدريب والدعم الفنى لنظام المخيمات الربيعيه  	  

تدريب عدد ) 1 ( موظف على نظم المعلومات الجغرافيه  	  

التدريب على نظام المراسالت الموحده CMS لعدد من قطاعات وادارات البلديه  	  

دعم فنى لبرنامج الراي التنظيمى - تعديل نظام اداره المستخدمين  	  

تدريب عدد ) 2 ( موظف بادراه التنظيم على نظام حفظ الوثائق - الصور الجويه على االوتوكاد  	  
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رابعا : انجازات اخرى 

   •   تجهيز ومعالجه بيانات مخطط مزارع العبدلي

   •    تجهيز وتسليم نسخه نهائيه من مخططات المخيمات الربيعيه

   •  تصميم نماذج لقطاع الشئون الماليه ) نماذج البدالت (

   •  استكمال رسم قسائم منطقه العبدلى

   • اضافه ورسم كافه طرق منطقتى المهبوله والمنقف

   • دعم فني لنظام التصوير الجوى على برنامج اوتوكاد

   •  تقييم نظام البصمه والتتبع لعقود النظافه لكافه المحافظات

   • البدء فى مراجعه شامله للقسائم محافظه : العاصمه - مبارك الكبير – حولى

   • اعداد تقرير بتقييم عقود النظافه ) نظام البصمه - نظام التتبع (

   • مراجعه شامله للقسائم محافظه : الفروانيه – االحمدى

   • ادخال ارقام المنازل واسماء الطرق لعدد من المناطق الجديده - محافظه مبارك الكبير

   • ادخال الرمز البريدى لكافه مناطق الدوله الخرائط تمهيدا لنشرها

   • وضع خطه بلديه الكويت لحوكمه تكنولوجيا المعلومات

   • مراجعه مخططات مزارع الوفره

   •  مراجعه ارقام المنازل لمناطق محافظتى االحمدي / مبارك الكبير

   •  مراجعه بيانات الشريط الساحلى ب ) قسائم وطرق ( - محافظه مبارك الكبير

   •  مراجعه كافه بيانات منطقه جابر االحمد السكنيه ) قطع - قطاعات وطرق - قسائم - منازل (

   •  مراجعه منطقه سعدالعبدهللا طرق – منازل

   •  حصر المناطق المطلوب مراجعتها مع المخططات المساحيه بكافه المحافظات

   •  اعداد تقارير احصائيه لنظام الراي التنظيمى - اداره التنظيم

   •  تدقيق ومراجعه قسائم الخيران السكنيه مع رسم الطرق بالمنطقه

   • مراجعه ق 12 منطقه سلوى
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    	  رسم كافه الطرق بمنطقه صباح االحمد السكنيه

	  مراجعه وتجهيز منطقه صباح االحمد البحريه ق A5 وكذلك القطع  B1  الى  B5 مع رسم الطرق

	  بحث فى نظم صور االقمار الصناعيه والتصوير بكاميرات 360

	  استكمال تدقيق بيانات محافظتى الجهراء / الفروانيه

	  رسم منطقه صباح االحمد البحريه B1 : B4 قسائم / طرق

	  اضافه كافه قسائم منطقه صباح االحمد السكنيه وكذلك رسم محاور الطرق

	  مراجعه عامه الستعماالت القسائم غير محدده االستعمال

	  مراجعه ارقام منازل منطقه القصور وربطها بالطرق

	  تعديل جزئى لخط الساحل لمدينه صباح االحمد البحريه

	  تجهيز منطقه جنوب المطالع الضافتها للنظام

	  تجهيز بيانات منطقه صباح االحمد السكنيه الضافتها للنظام

	  دعم فنى لمشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافيه

	  دعم فنى لنظام حفظ الوثائق

	  ربط قسائم منطقه القصور

	  انهاء مراجعه قسائم منطقه حولى

	  مراجعه تعديالت الطرق الوارده من اداره االنشاءات

إدارة نظم المعلومات 
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أوال : مركز التدريب 

عدد البرامج

نسبة التغيير2015/20162014/2015نوع البرنامج

%628123برامج داخلية

%181516برامج خارجي

%28307المجلس البلدي

برامج داخلية
5۷%

برامج خارجية
1۷%

المجلس البلدي
2٦%

عدد البرامج

إدارة التطوير اإلدارى والتدريب 



التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 167

اإلدارت التابعة لقطاع التطوير والمعلومات

 المهمات الرسمية :   

2015/2016البيان
3عدد المهمات الرسمية

13عدد المشاركين 

5110ما تم صرفه من مبالغ
 

عدد المشاركين
نسبة التغيير2015/20162014/2015نوع البرنامج
%37144917برامج داخلية
%231377برامج خارجية
%575012المجلس البلدي

المبالغ المصروفة

نسبة التغيير2015/20162014/2015نوع البرنامج

%574508037029برامج داخلية

%487012469597برامج خارجية

%77770737545المجلس البلدي

برامج داخلية
۸2%

برامج خارجية
5%

المجلس البلدي
13%

عدد المشاركين

إدارة التطوير اإلدارى والتدريب 
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ثانيا : قسم البعثات واإلجازات الدراسية

البعثات الدراسية

نسبة التغيير2015/20162014/2015البيان

%4250صدور قرار منح بعثة دراسية 

%21182تمديد بعثة دراسية 

%2560صرف مخصصات مالية 

%3650إنهاء البعثة الدراسية 
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إدارة التطوير اإلدارى والتدريب 
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اإلجازات الدراسية

نسبة التغيير2015/20162014/2015البيان

%16156صدور قرار منح بعثة دراسية 

%353257تمديد بعثة دراسية 

%635217صرف مخصصات مالية 

%91010إنهاء البعثة الدراسية 
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اإلجازات الدراسية

إدارة التطوير اإلدارى والتدريب 



170التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 

اإلدارت التابعة لقطاع التطوير والمعلومات

  أوال : التقرير اإلحصائي ألعمال بلدية الكويت 2014/2015

إنجازات  المتضمن  و  الكويت  بلدية  ألعمال  السنوي  التقرير  تجهيز  من  باالنتهاء  البحوث  و  التخطيط  إدارة  قامت 
إدارات البلدية و المحافظات خالل السنة المالية )2014/2015( و ذلك عن طريق تجميع كافة اإلنجازات و تبويبها 
حسب الهيكل التنظيمي للبلدية و من ثم عمل الرسومات البيانية لها كما تم احتساب نسب التغيير بين السنة الماضية 

و السنة الحالية . 

بعد ذلك تم طباعة التقرير طباعة فاخرة )200 نسخة( مع إرفاق نسخة إلكترونية )CD( لكي تمكن الباحث من 
إدارة  قامت  بدورها  و   , البلدية  إنجازات  عن  واضحة  صورة  رسم  من  القرار  أصحاب  لتمكن  و  منها  االستفادة 
التخطيط و البحوث برفع التقرير إلى اإلدارة العليا , كما و تم إرسال نسخ لكل إدارات بلدية الكويت و المحافظات و 

تم رفع نسخة إلكترونية على موقع البلدية في أيقونة ) التقرير اإلحصائي السنوي (.

  ثانيا : استطالع الرأي 

بلدية  تقدمها  التي  البلدية  خدمات  بعض  حول  المواطنين  لرأي  استطالع  بطرح  البحوث  و  التخطيط  إدارة  تقوم 
الكويت بهدف تطوير العمل في بلدية الكويت و ذلك عن طريق طرح استطالعات الرأي على موقع البلدية و جاري 

استحداث نقاط توضيح جديدة و ذلك بهدف زيادة شريحة المواطنين المشاركين في االستطالع .

و تم طرح األسئلة التالية :

 ما هو تقييمك ألداء البلدية في محاربة األغذية الفاسدة ؟( 1

ما هو تقييمك إلجراءات إصدار السكن الخاص في المحافظات ؟( 2

ثالثا : دراسة لحصر أعداد الموظفين و مسمياتهم و مؤهالتهم العلمية و المسميات اإلشرافية

)scope of work ( 

قامت إدارة التخطيط و البحوث بحصر أعداد موظفي بلدية الكويت و مسمياتهم الوظيفية و ذلك عن طريق مراسلة 
اإلدارات و المحافظات بكتب رسمية بها نموذج يتم تعبئته و من تم إرساله إلى إدارة التخطيط و البحوث و ذلك 

بهدف عمل تقرير حول كثافة توزيع الموظفين في إدارات البلدية , و بانتظار ردود اإلدارات .

و قمنا بعمل زيارات ميدانية و االجتماع مع مدراء اإلدارات و محاولة التوصل إلى معرفة التناسق المطلوب و 
العمل على الهيكل التنظيمي و أخذ قطاع التطوير و المعلومات كمثال .

إدارة التخطيط والبحوث
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اإلدارت التابعة لقطاع التطوير والمعلومات

  رابعا : إنشاء مكتبة إلكترونية

قامت إدارة التخطيط و البحوث بطرح فكرة إنشاء مكتبة إلكترونية ألرشفة كافة الدراسات  والبحوث المتعلقة بعمل 
البلدية و تم إعداد تقرير مفصل يبين رؤية اإلدارة المتكاملة والمتطلبات الالزمة لتفعيل هذا المقترح     حيث يتضمن 

هذا التقرير الرؤية واألهداف و متطلبات  المكتبة و مكوناتها األساسية . 

 خامسا : دراسة عن الفرز المكتبي مع إدارة شئون البيئة 

عملت هذه الدراسة من قبل إدارة التخطيط و البحوث بالتعاون مع إدارة شئون البيئة للوصول إلى مدى وعي موظفين 
بلدية الكويت عن الفرز المكتبي ) ورق , بالستيك , معدن( و الوقوف على القيود التي تخفض مستوى الوعي البيئي 
و العمل على حلحلتها و تشجيع الموظفين لالستعداد و المشاركة بالفرز المكتبي حتى تصبح ثقافة و تؤثر إيجابا على 
توصيات مهمة و رئيسية شرحت  البيئية في دولة الكويت ، و توصلت الدراسة إلى عدة  المجتمع و سالمة الحياة 

بالتفصيل في البحث .

و تمت هذه الدراسة عن طريق توزيع استبيان عدد )130( على الموظفين في المباني الرئيسية على مدى شهري ) 
أغسطس و سبتمبر 2015( و من ثم تم تجميعها و تحليلها .

  سادسا : بحث الرخص الهندسية للسكن الخاص بمحافظة العاصمة 

قامت إدارة التخطيط و البحوث بوضع إستراتيجية للبحث و ذلك عن طريق تعريف البحث و تحديد الهدف من الدراسة 
و خطوات الدراسة التي تبدأ بتجميع المعلومات في محافظة العاصمة.

و قد بدأ فريق العمل بعمل زيارات للمحافظة لإلطالع على طريقة استخراج الرخصة و كيفية سير العمل باإلدارة 
وتجميع البيانات من الموظفين و من ثم من المراجعين .

و جاري اآلن العمل على الخطوة األولى من البحث .

   سابعا : التقارير اإلحصائية 

كل  متضمنة  مالية  سنة  خالل  الكويت  بلدية  إنجازات  على  يشتمل   2015/2016 السنوي  اإلحصائي  التقرير    -1
اإلحصائيات و البيانات لجميع إدارات و محافظات بلدية الكويت التي تمت خالل السنة المالية و تصدره اإلدارة 

في صورة تقرير مطبوع يتضمن رسومات بيانية و مقارنات مع سنوات سابقة .

إعداد تقرير عن بطاقات الوصف الوظيفي و إضافة بطاقات وصف جديدة تساعد على إنجاز العمل بشكل تقني و    -2 
حديث وتم إرساله إلى إدارة التطوير اإلداري والتدريب بطلب منهم .

إعداد تقرير عن متابعة األداء االستراتيجي للربع الرابع و استيفاء البيانات المطلوبة الخاص بالقطاع داخل النظام    -3 
اآللي لمتابعة اإلستراتيجية . 

إعداد تقرير عن األنشطة التي قامت بها بلدية الكويت و الخدمات التي قدمتها و الفعاليات التي شاركت فيها خالل    -4 
السنة المالية 2014/2015 بطلب من وزارة اإلعالم بخصوص الكتاب السنوي )48( لدولة الكويت الخاص بكافة 

وزارات الدولة .

و  إنجازات  لبعض  الجودة  عاليه  مواصفات  ذات  حديثة  فوتوغرافية  بصور  لإلحصاء  المركزية  اإلدارة  تزويد   -5 
أنشطة بلدية الكويت مسجلة على أسطوانة مدمجة )CD( بحسب طلبهم.

إدارة التخطيط والبحوث
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اإلدارت التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التخطيط والبحوث

 

كتاب موجه لألمين العام لمجلس الوزراء يوضح الخطة التشغيلية و إنجازات إدارة التخطيط والبحوث خالل     - 6
عام 2015 و المشروعات المستقبلية و المتطلبات التشريعية .

7 - تزويد المجلس البلدي حسب طلب األمين العام للمجلس البلدي بعدد )15( نسخة من التقرير اإلحصائي  السنوي 
للسنة المالية 2014/2015 .

ثامنا : البيان اإلحصائي للكتب الواردة و الصادرة من و إلى إدارة التخطيط و البحوث

الواردالصادر

533197

533

197

0

100

200

300

400

500

600

الصادر الوارد
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات

نبذه عن قطاع الخدمات

أوال ً : إدارة أنظمة الخدمات البلدية
وتباشر االختصاصات التالية : 

1 - إعداد النظم الخاصة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لكافة األعمال المتعلقة باألنظمة الصحية .

2 - وضع النظم والضوابط المتعلقة بالتراخيص الصحية بما يضمن المحافظة على مصالح كل من المواطنين 

   وأصحاب المحالت .

3 - اإلشراف على كافة المواد الغذائية الواردة للبالد .

4 - دراسة وإعداد الشروط الفنية والخاصة بمناقصات النظافة ، ومتابعة األعمال المتعلقة بطرح المناقصات .

5 - اإلشراف والمتابعة على جميع المقابر وتنفيذ األحكام واألنظمة الصادرة بشأن الئحة تنظيم المدافن .

6 - المتابعة واإلعداد للمزايدات والمناقصات الخاصة باإلعالانات والتنسيق مع الجهات المختصة بأفرع البلدية 

   بالمحافظات .

7 - التنسيق والمتابعة مع كافة اللجان والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة .

ثانيا ً : إدارة األغذية المستوردة 
وتباشر االختصاصات التالية : 

1 - الرقابة على إرساليات المواد الغذائية الواردة من خارج البالد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية التابعة 

      لإلدارة وأخذ  عينات منها لفحصها لدى المختبرات المختصة .

2 - المساهمة فى وضع إجراءات التصريح بالمواد الغذائية المستوردة المطابقة للمواصفات .

3 - تنفيذ إجراءات الرقابة على المواد الغير مصرح بها لضمان عدم تسربها لألسواق .

4 - متابعة تنفيذ إجراءات إعادة التصدير وإجراءات اإلتالف للمواد الغذائية الغير مصرح بها وفق النظم المعمول بها 

5 - تحديد احتياجات اإلدارة ومراقباتها وأقسامها المختلفة من التسهيالت الفنية الخاصة بنقل وتخزين وفحص العينات 

   من المواد  الغذائية الخاصة  بإجراءات الفحص الظاهرى أو الفحص المختبرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدية

    وخارجها .

6 - تمثيل بلدية الكويت فى كافة المؤتمرات المحلية والمحافل الدولية المتعلقة باألغذية وذلك بالتنسيق مع إدارة 

     األنظمة الصحية  واإلدارات األخرى ذات العالقة .

ثالثا: إدارة شئون الجنائز
وتباشر االختصاصات التالية :

1 - تحديد إنشاء المقابر الجديدة وفق أحكام المرسوم األميرى الخاص بتنظيم المدافن بالتنسيق مع الجهات المختصة .

2 - تطوير المقابر القائمة بمحافظات الكويت وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج البلدية .

3 - حفر القبور وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية وترقيمها وإصدار التصاريح الخاصة بوضع الشواهد عليها .

4 -  استالم الوفيات من مختلف المستشفيات والجهات األخرى وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والنماذج الالزمة للدفن 

5 - تسجيل الوفيات وإعداد اإلحصاءات الدورية الالزمة وتقديمها للجهات المختصة .
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات إدارة شئون الجنائز

إجمالي عدد الوفيات من الرجال في المقابر
النسبةاإلجماليالعددالجنسيةالمقبرة

الصليبيخات
895كويتي

219064%
1295غير كويتي

الجعفرية
345كويتي

54216%
197غير كويتي

الجهراء
123كويتي

1815%
58غير كويتي

صبحان
389كويتي

49514%
106غير كويتي

غير المسلمين
1كويتي

361%
35غير كويتي
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات إدارة شئون الجنائز

  إجمالي عدد الوفيات من النساء في المقابر

النسبةاالجماليالعددالجنسيةالمقبرة

الصليبيخات
732كويتي

104252%
310غير كويتي

الجعفرية
309كويتي

43221%
123غير كويتي

الجهراء
103كويتي

1478%
44غير كويتي

صبحان
320كويتي

37118%
51غير كويتي

غير المسلمين
1كويتي

221%
21غير كويتي

%2014100إجمالي أموات النساء
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات

  إجمالي عدد الوفيات من األطفال في المقابر

النسبةاالجماليالعددالجنسيةالمقبرة

الصليبيخات
511كويتي

110052%
589غير كويتي

الجعفرية
144كويتي

21110%
67غير كويتي

الجهراء
127كويتي

1989%
71غير كويتي

صبحان
368كويتي

48122%
113غير كويتي

غير المسلمين
0كويتي

1417%
141غير كويتي

%2131100إجمالي أموات األطفال
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إدارة شئون الجنائز
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إجمالي عدد الوفيات في المقابر

نسبة التغيير2016/20152015/2014المقبرة

%433241654الصليبيخات
%118511354الجعفرية
%52646212الجهراء
%134713601صبحان

%1992168غير المسلمين
 75897338المجموع

أهم المعامالت في إدارة شئون الجنائز 

المبلغ المحصلالعددالمعاملة

742220دفع رسوم كفن اختياري *

-1631إصدار تصريح لبناء شاهد

-23استخراج صورة طبق األصل

-800استعالم عن قبر

2220إجمالي المبالغ المحصلة

اإلجماليالبيان

3409الكتب الصادرة

1491الكتب الواردة

إدارة شئون الجنائز
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات

   قسم الشئون االدارية

المجموعالبيــــــــــــــــــــــــــــــان

3656الكتـــــــــــب الــــــــــــــواردة

5022الكتب الصـــــــــــــــــــــــادرة

1075اعتماد منـــــــــــــــــــــــدوب

488رقـــــم كمبيوتـــــر ) قيد فى سجل الموردين (

8رقـــــم كمبيوتـــــر  بــــــــدل فاقـــــــــــــــــــد

  قسم الشئون المالية 

القيمةالعــــــــددالبيـــــــــــــــــــــــــــان

184218420شهادة تصديــــــــــــــــــــــــــــر

1050تجديد شهادة تصديــــــــــــــر

64429644290فتـــــــــح معامـــــــــــــــــــــــلة

59511900اعـــــــــادة فحـــــــــــــــــــــص

0-نسخة طبق األصل من األستمارة

5215210معامالت اتـــــــــــــــــــــــالف

59590معامالت اعــــــــادة تصديــــــــر

120912090فحص بغرض األستيـــــــــــــراد

4884880رقم الكمبيوتــــــــــــــــــــــــــــر

880رقم الكمبيوتـــــر بدل فاقـــــــــد

10706425اعتماد منـــــــــــــــــــــــــــدوب

إدارة األغذية المستوردة
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  قسم التدقيق :

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيــــــــــــــــان

%694696049913عدد المعامالت الواردة للتدقيـــــــــــــــــــق

%694696049913عدد المعامالت التى تم تدقيقهـــــــــــــــــــا

 قسم التفتيش :

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيــــــــــــــــان

%12082492759معامالت المتابعة والتفتيــــــــــــــــــــــــــــــش

%12413438865عدد المعامالت التى تم التصريح بها

  فحص البيض:

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيــــــــــــــــان

%497042454651كمية بيـض المائدة التى تم فحصها )بالكرتون (

إدارة األغذية المستوردة
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات إدارة األغذية المستوردة

  قسم االستمارات:

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيــــــــــــــــان
%2319601995291اجمالى عدد األستمارات

-964310نتائج  صالحة لألستهالك األدمى

%2521084297نتائج غير صالحة لألستهالك األدمى

%100301606738نتائج غير مطابقة للمواصفات القياسية

%210721191استمارات فحص اشعاع

%99245554استمارات اعادة الفحص

%4223125970استمارات فحص بغرض األستيراد

%10859876019القيمة المالية لكتب اعادة  فحص )20 دينار(

%113701259010كتب بغرض االستيراد )القيمة المالية10 دينار(

%3959835453استمارات اغذية خاصة
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات

   قسم المخالفات:

نسبة التغيير 2016/20152015/2014البيــــــــــــــــان 

%69515278عدد محاضر ضبط مخالفـــــــــــــــــــــة

%501962عــــدد المخالفات الجسيمـــــــــــــــــة

%63613279عــــدد المخالفات  الغيرالجسيمـــــــــــة

%43151616عدد المخازن التى تم التفتيش عليها

%1475عدد المخازن التى تم اغالقهـــــــــــــــا
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مخالفـــــــــــــــــــــة

عــــدد المخالفات  
الجسيمـــــــــــــــــة

عــــدد المخالفات   
الغيرالجسيمـــــــــــة

عدد المخازن التى تم 
التفتيش عليها

عدد المخازن التى تم 
اغالقهـــــــــــــــا

قسم المخالفات

إدارة األغذية المستوردة
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات إدارة األغذية المستوردة

قسم التخيير:

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيــــــــــــــــان

%949114217عـــــدد اشعــــــــــارات التخييـــــــــــــــــــــــــر

%4420256174149100مــواد غذائـيـه تم اتالفهـــــــــــــــــــا )بالطن(

%5094737معامــــــــــــــالت اتـــــــــــــــــــــــــــــــــالف

%143595116528692396مواد غذائية تم اعادة تصديرهـــــــــا )بالطن(

%478041معامـــــــالت اعـــــــادة تصديـــــــــــــــــــــــر

%11822473759635213892مواد غذائية صالحة مصدرة للخـارج )بالطن(

%1842147620شهــــــــــــادات تصديــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

-100تجديد شهادة التصديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

%40029427شركات أغلقت معامالتها
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معامالت إعادة  
تصدير

مواد غذائية  
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قسم التخيير
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اإلدارت التابعة لقطاع الخدمـــات

أوال: مراقبة التراخيص و اإلعالنات :

عدد الكتب الصادرة إلى خارج قطاع الخدماتعدد الكتب الصادرة إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات

1213

ثانيا : مراقبة النظافة :

عدد الكتب الصادرة 
إلى مكتب رئيس قطاع 

الخدمات

عدد الكتب الصادرة إلى 
خارج قطاع الخدمات

أسئلة و اقتراحات أعضاء 
مجلس األمة و

المجلس البلدي
الردود على االستفسارات

215554

ثالثا : مراقبة األغذية :

عدد الكتب الصادرة 
إلى مكتب رئيس قطاع 

الخدمات

عدد الكتب الصادرة إلى 
خارج قطاع الخدمات

أسئلة و اقتراحات أعضاء 
مجلس األمة و

المجلس البلدي
الردود على االستفسارات

357285

عدد كتب أوامر الغلق و الفتح للمخازن والمحالت التجارية

فتح مؤقتأوامر الفتحأوامر الغلق

323

إدارة أنظمة خدمات البلدية 
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محافظـة العاصمــة
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       نبذة عن محافظة العاصمة     

تتكون محافظة العاصمة من 43 منطقة ، مقسمة إلى عدة أقسام على حسب طبيعة االستغالل منها السكن الخاص 
و التجاري و االستثماري و الصناعي و المناطق الحكومية الى الجزر . تضم محافظة العاصمة مقر الحكم و 

مراكز البنوك الرئيسية و سوق الكويت األوراق المالية و المتاحف ، بوابات السور القديم ، كذلك بها سوق 
المباركية و هو يعتبر عن تراث الكويت كما تتميز ايضا المحافظة بابراجها العالية دون غيرها من محافظات 

الكويت ، كذلك البحر األقليمي ، و المياه األقليمية ذات السيادة االمشتركة ...

تتكون محافظة العاصمة من : 

ضاحية عبدهللا السالم - المنصورية -           *  21 منطقة طابعها السكن الخاص وهي ) الشامية - الشويخ السكني - 
    الدسمة - كيفان - الفيحاء - النزهة - القادسية - الدعية - الروضة - العديلية - الخالدية - غرناطة - الصليبيخات 

   - الدوحة - القيروان - اليرموك -- قرطبة - السرة ( 

*  5 مناطق ذات طابع مشترك بين التجاري و اإلستثماري ) مدينة الكويت - القبلة - الشرق - المرقاب - دسمان ( 

* منطقة واحدة ذات طابع استثماري ) بنيدالقار ( 

*  منطقة واحدة ذات طابع تجاري حرفي ) الشويخ التجاري الحرفي (

*  5 جزر هي ) فيلكا - عوهة - مسكان - ام المرادم - قاروه ( 

*  المرافق الحكومية وهي ) الشويخ الصحية - الشويخ التعليمية - ميناء شويخ - الشويخ الشمالي - مخيم المباركية 
)الجيوان( - المدينة الترفيهية - ميناء الدوحة - محطة تقوية  األرسال اإلذاعي - ساحة العلم ( 

العاصمة 
عدد وحدات السكن عدد السكان

44046 / وحدة سكنية 326513 / نسمة 

محافظة العاصمــة
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    مكتب مدير المحافظة

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان

-66محالت تم فتحها ادرايا

%102255محالت تم غلقها اداريا

%275152211520اجمالى ايراد المحافظة من المخالفات

%275152211520اجمالى ايراد المحافظة من  الرسوم
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محالت تم فتحها ادرايا   محالت تم غلقهاادرايا  اجمالى ايراد المحافظة من 
المخالفات 

اجمالى ايراد المحافظة من   
الرسوم

مكتب مدير المحافظة

 

محافظة العاصمــة مكتب مدير المحافظة

بيان شهر مارس 2016 غير وارد من قبل اإلدارة المختصة
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محافظة العاصمــة

   مراقبة االغذية واالسواق 

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان
%3257375013محالت تم  التفتيش  عليها

%3010772محالت اعطيت اشتراطات صحية
%2210178محالت نفذت اشتراطات صحية

-40مقاصف مدرسية تم التفتيش عليها
%2315012299اجمالى المواد التى تم اتالفها

%2945189036العينات التى تم ارسالها الى مختبر و زارة الصحة
%2762131152.5عينات صالحة

%325199عينات غير صالحة
%973109711مخالفات اغذية
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 صحية

محالت نفذت  
اشتراكات  

 صحية

مقاصف  
مدرسية تم 
التفتيش عليها

اجمالى المواد  
 التى تم اتالفها

العينات التى تم 
ارسالها الى 

مختبر و زارة 
 الصحة

عينات غير  عينات صالحة
 صالحة

مخالفات اغذية

مراقبة االغذية واالسواق

إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 

بيان شهر  يناير ، فبراير ، مارس 2016 غير وارد من قبل اإلدارة المختصة
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محافظة العاصمــة
  

    مراقبة اإلعالنات والمحالت 

نسبة التغيير2015/20162015/2014بيان

%96410105محالت تم الكشف عليها

%1723193محالت تعمل دون ترخيص اعالنات

%459205178إزالة اعالن من الطرق

-4550إزالة اعالن محل

-770مخالفات اعالنات
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محالت تم الكشف عليها   محالت تعمل دون ترخيص  
اعالنات

إزالة اعالن من الطرق إزالة اعالن محل مخالفات اعالنات

 مراقبة اإلعالنات والمحالت

 

إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 

بيان شهر  يناير ، فبراير ، مارس 2016 غير وارد من قبل اإلدارة المختصة
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محافظة العاصمــة

    مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان

%3289236628انذارات

%3810276128تعهدات

%194832628226ملصقات

%63794933مخالفات قانون النظافة 9/87

%1534178514مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة

-0427مخالفات قانون النظافة باعة متجولين

%2931207529مركبات تم رفعها ) مهمله - للبيع - سكراب (
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انذارات  تعهدات  ملصقات  مخالفات قانون النظافة 
9/87

مخالفات قانون النظافة  
نظافة عامة

مركبات تم رفعها 

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

    عدد دروب النفايات

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان

%403562420240نفايات انشائية 

%232933268929نفايات بلدية 

%24611251232نفايات سكراب

إدارة النظافة وإشغاالت الطرق 
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محافظة العاصمــة

 مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق  

نسبة التغيير2016/20152015/2014تجديدجديدبيان

%381121508444مطاعم ومقاهى

%1335481765العاب اطفال

%1127381268مكاتب سيارات

%40040685تراخيص مؤقته

%711342056668تراخيص اخرى
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العاب اطفال مطاعم ومقاهى  تراخيص اخرى تراخيص مؤقته مكاتب سيارات

مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق

جديد

تجديد

إدارة النظافة وإشغاالت الطرق 
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محافظة العاصمــة فريق الطوارئ

فريق الطوارئ

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان

%36554633مخالفات الئحة األغذية

%43465634مخالفات الئحة اإلعالنات

%34544122مخالفات الئحة النظافة

%3473431مخالفات القطاع الهندسى
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فريق الطوارئ

   بيان شهر  يوليو ، نوفمبر 2015 ، يناير ، فبراير ، مارس 2016غير وارد من قبل اإلدارة المختصة
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محافظة العاصمــة

محافظـة حولى
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محافظة حولى

نبذة محافظة حولي 

تتكون محافظة حولي من 26 منطقة ، مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغالل منها الخاص  
و التجاري ، اإلستثماري .

هي محافظة تقع على ساحل الخليج العربي بها عدة مشاريع تجارية و مجمعات تجارية و سكانية ضخمة و
 من أهم شوارعها الرئيسية شارع بيروت و شارع تونس في حولي وشارع سالم المبارك في السالمية ، 
كما تحتوي على منطقة السفارات في غرب مشرف و منطقة اإلستعماالت الحكومية في جنوب السرة و 

قصر المؤتمرات و ارض المعارض .

تتكون محافظة حولي من : - 
* 10 مناطق ذات طابع السكن و هي ) الشعب - بيان - ضاحية مبارك عبدهللا الجابر الصباح -سلوى -                    
   الرميثية - مشرف - ضاحية السالم - ضاحية الصديق -ضاحية حطين -ضاحية الزهراء - ضاحية الشهداء (

* منطقة واحدة ذات طابع مشترك خاص واستثماري وهي ) الجابرية ( 
* منطقة واحدة ذات طابع مشترك خاص و استثماري و تجاري وهي ) السالمية ( 

* منطقتان ذات طابع مشترك تجاري و استثماري و هي ) حولي والشعب البحري ( 
* منطفتان ذات طابع مشترك بين السكن الخاص و التجاري والمشاريع و هي ) الشريط الساحلي أ - البدع ( 

* منطقتان ذات طابع استثماري و هي ) المركز اإلداري و التجاري في السالمية - شرق حولي ( .
* منطقةالشريط الساحلي وهي ذات طابع سكن خاص - استثماري - مشاريع 

* منطقة السفارات غرب مشرف و منطقة اإلستعماالت الحكومية في جنوب السرة و قصر المؤتمرات 
   و ارض المعارض 

حولي
عدد الوحدات السكنية عدد السكان

139362/ وحدة سكنية 672910 / نسمة 
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محافظة حولى

مكتب مدير المحافظة

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%123566محالت تم فتحها إدريا

%83908محالت تم غلقها إدريا

%5875810924346اجمالى ايراد المحافظة من المخالفات

%39625597470959اجمالى ايراد المحافظة من  الرسوم
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محالت تم فتحها ادرايا   محالت تم غلقهاادرايا   اجمالى ايراد المحافظة  
من المخالفات  

اجمالى ايراد المحافظة  
من  الرسوم

مكتب مدير المحافظة

بيان شهر مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

مكتب مدير المحافظة
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محافظة حولى

  مراقبة التراخيص الصحية 

نسبة التغير2016/20152015/2014تجديدجديدبيان

%52417612285603362تراخيص صحية

%1644604376871312241شهادات العمال

%1131413690تراخيص دراجات هوائية

%451401858057سيارات نقل مواد غذائية مبرد

%89173348تراخيص تناكر مياه عذبه
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تراخيص صحية   شهادات العمال تراخيص دراجات هوائية   سيارات نقل مواد غذائية مبرد   تراخيص تناكرمياه عذبه

مراقبة التراخيص الصحية

    

إدارة تراخيص خدمات البلدية 
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محافظة حولى

مراقبة تراخيص اإلعالنات 

نسبة التغير2016/20152015/2014تجديدجديدبيان

%71016252335597961إعالن محل

%36234270134680إعالن مركبة

%145420مكتب دعاية وإعالن

%044850إعالنات اسطح

%6906926474إعالنات مؤقتة

              

2335

270
5 4 69

0

500

1000

1500

2000

2500
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وإعالن 

إعالنات اسطح   إعالنات مؤقتة

مراقبة تراخيص اإلعالنات

بيان شهر  اكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر 2015 ، يناير ، فبراير ، مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

إدارة تراخيص خدمات البلدية 
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محافظة حولى

   مراقبة األغذية واألسواق

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان
%3238478932محالت تم التفتيش عليها

%50476محالت اعطيت اشتراطات صحية
%12925محالت نفذت اشتراطات صحية

%221436مقاصف مدرسية تم التفتيش عليها
%75189816العينات التى تم ارسالها الى مختبر وزارة الصحة

%61173817عينات صالحة
%3757عينات غير صالحة

%1174191139مخالفات اغذية
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  صحية
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التفتيش عليها

عينات أرسلت  
للمختبر

عينات غير   عينات صالحة
  صالحة

مخالفات اغذية

مراقبة األغذية واألسواق

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة حولى

    مراقبة المحالت واإلعالنات 

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%2191340336محالت تم الكشف عليها

%21630629محالت تعمل دون ترخيص اعالنات

%3342593إزالة اعالن من الطرق

%48272033مخالفات اعالنات
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إزالة اعالن من الطرق مخالفات اعالنات

مراقبة المحالت واإلعالنات

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة حولى

أعمال المسالخ

نسبة التغير2015/20162015/2014تالفشركاتاهالىبيان

%7546165531203017510713375224استرالى

%83289606141180751436921عربى - مهجن - طلى

%27312028561554ماعز

%22482724340بقر + عجل
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استرالى   طلى   -مهجن  -عربى  ماعز عجل+ بقر 

أعمال المسالخ

بيان شهرى  فبراير ، مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة حولى إدارة النظافة وإشغاالت الطرق

 مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق 

نسبة التغير2015/20162014/2015البيان

%963116117انذارات

%46486546تعهدات

%4796641525ملصقات

%4935486مخالفات قانون النظافة 9/87

%35583057مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة

%618497مخالفات قانون النظافة باعة متجولين

%2240100مخالفات قانون النظافة 3370-1981 - باعة متجولين

%147814561مركبات تم رفعها
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 مركبات تم رفعها

مراقبة النظافة  واشغاالت الطرق
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محافظة حولى

مراقبة تراخيص النظافة و إشغاالت الطرق

نسبة التغير2015/20162014/2015تجديدجديدبيان

%6213219422413مطاعم ومقاهى

%511162330العاب اطفال

%305181832محالت بنشر وكهرباء السيارات

%610166575مكاتب سيارات

%1418321069تراخيص مؤقته

%58312470793424تراخيص اخرى

194

16
81

16 32

707

0

100

200

300

400

500

600

700

800

مطاعم ومقاهى   العاب اطفال محالت بنشر وكهرباء  
 السيارات

 تراخيص اخرى تراخيص مؤقته مكاتب سيارات

مراقبة اشغاالت الطرق

عدد دروب النفايات 

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%33723353074نفايات انشائية ) بالطن(

%623449480934نفايات بلدية ) بالطن(

إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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محافظة حولى

   مراقبة التراخيص الهندسية 

نسبة التغير2016/20152015/2014اخرىاستثمارىسكن خاصبيان

%003731373139636محالت

%4051281855173825بناء حديث

%1922232015ترميم

%627783373888517تعديل واضافة

%90093574زراعة

%149109826638030هدم

%00882162مظالت
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إدارة التراخيص الهندسية

إدارة التراخيص الهندسية
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 إدارة السالمة 

نسبة 2016/20152015/2014حكومياستثمارىسكن خاصبيان
التغير

%3802833169494426رخص سالمة
%0133013315414رخص تشوين

%43965701096134018استالم كفالة مصرفية
%223217044024145افراج عن كفالة مصرفية

%3030332427تنبيهات
%38140521963مخالفات

%397296069326362شهادة سالمة نظافة
%2513203644قطوعات وتحويالت طرق

%271295056616471تقرير حوادث
%817101522683شكاوى

-9315002430تصاريح اوامر عمل
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شكاوى  تصاريح 
اوامر عمل 

إدارة السالمة

بيان شهر مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

محافظة حولى إدارة السالمة
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 فريق الطوارئ

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%1039209650مخالفات الئحة األغذية

%21034940مخالفات الئحة اإلعالنات

%13631757مخالفات الئحة النظافة

%111315مخالفات القطاع الهندسي

%132187034شكاوى هاتفية

%758714إزالة تعديات على امالك الدولة

%174159مواد غذائية تم إتالفها بالطن
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إتالفها بالطن 

فريق الطوارئ

محافظة حولى فريق الطوارئ
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محافظـة الفروانية
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محافظة الفروانية

نبذة عن محافظة الفروانية 

تتكون محافظة الفروانية من 20 منطقة ، مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة االستغالل منها السكن الخاص 
و التجاري االستثماري و الصناعي ، ومن أشهر معالمها : مطار الكويت الدولي و حديقة الحيوان و استاد جابر 
الدولي ، و ينشأ حاليا على ارض المحافظة مبنى جامعة الكويت ) مدينة الشيخ صباح السالم الجامعية ( و ايضا 
تحتوي المحافظة على بعض مباني كليات و معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة العارضية 

الصناعية .

تتكون محافظة الفروانية من : -

*  تسعة مناطق ذات طابع السكن خاص و هي ) األندلس - الفردوس - العارضية - صباح الناصر - الرابية -    
اشبيلية - العمرية - ضاحية عبدهللا المبارك (

*  خمسة مناطق ذات طابع مشترك بين السكن الخاص و التجاري و االستثماري و هي ) الفروانية - خيطان 
الجنوبي - الخيطان الشمالي - جليب الشيوخ - جنوب خيطان ( 

*  منطقتان ذات طابع تجاري و هي ) جنوب الفروانية - الضجيج ( 
*  منطقة ذات طابع استثماري و هي ) الرقعي ( 

*  منطقة ذات طابع صناعي حرفي و هي )  العارضية الصناعية الحرفية (

الفروانية 
عدد وحدات السكنعدد السكان 

45055 / وحدة سكنية 400975 / نسمة 
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محافظة الفروانية

مكتب مدير المحافظة

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان

%128586محالت تم فتحها ادرايا

%524121محالت تم غلقهاادرايا

%17316035584551اجمالى ايراد المحافظة من المخالفات

%787099145402546اجمالى ايراد المحافظة من  الرسوم
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مكتب مدير المحاظة

مكتب مدير المحافظة
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محافظة الفروانيةإدارة تراخيص خدمات البلدية 

مراقبة تراخيص اإلعالنات

2016/2016تجديدجديدبيان

119760175507295267إعالنات محل

189454649765442إعالنات مركبة

94038854825إعالنات اسطح

37756714446إعالنات موقتة ) مناسبات(

57981633422132إعالنات مظلة

013601360إعالن ارشادى
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إعالنات محل إعالنات مركبة إعالنات اسطح إعالنات موقتة  
(مناسبات)

إعالنات مظلة إعالن ارشادى

مراقبة تراخيص اإلعالنات
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محافظة الفروانية

مراقبة األغذية واألسواق

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%2306154033محالت تم  التفتيش  عليها
%1019380100اجمالى المواد التى تم إتالفها

%67827959العينات التى تم إرسالها الى مختبر وزارة الصحة
%44126241عينات صالحة

%321166عينات غير صالحة

%943140933مخالفات أغذية
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اجمالى المواد 
 التى تم اتالفها

العينات التى تم 
ارسالها الى 

مختبر و زارة 
 الصحة

عينات غير  عينات صالحة
 صالحة

مخالفات اغذية

مراقبة االغذية واالسواق

إدارة تدقيق ومتابعةخدمات البلدية 
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محافظة الفروانية

مراقبة المحالت واإلعالنات

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%3670235036محالت تم الكشف عليها

%76889محالت تعمل دون ترخيص إعالنات

%11875596150إزالة إعالن من الطرق

%23245849مخالفات إعالنات
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مراقبة المحالت واإلعالنات

إدارة تدقيق ومتابعةخدمات البلدية 
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محافظة الفروانية

أعمال المسالخ

نسبة التغير2016/20152015/2014إتالفشر كاتاهالىبيان

%14478292397488307363549398استرالى

%17435707351750926284364عربى - مهجن - طلى

%3129093138145054ماعز

%25730411523450137960بقر + عجل

%7683618113784026جمل
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أعمال المسالخ

إدارة تدقيق ومتابعةخدمات البلدية 
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محافظة الفروانية

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان
%2153242111إنذارات
%1943123137تعهدات
%19655206725ملصقات

%14030053مخالفات قانون النظافة 9/87
%190119442مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة
-7460مخالفات قانون النظافة باعة متجولين

%1937232417مخالفات قانون النظافة 3370-1981 - باعة متجولين
%383837343مركبات تم رفعها ) مهمله - للبيع - سكراب (

%358513137812نفايات انشائية ) بالطن(
%539094779511نفايات بلدية ) بالطن(
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متجولين

 مركبات تم رفعها

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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محافظة الفروانية

مراقبة تراخيص النظافة و إشغاالت الطرق

نسبة التغير2016/20152015/2014تجديدجديدبيان

%7815323120710مطاعم ومقاهي

%110112045العاب أطفال

%2412514912913محالت بنشر وكهرباء السيارات

%1027375634مكاتب سيارات

%9610720359866تراخيص مؤقتة

%18213918379تراخيص أخرى
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إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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محافظة الفروانية

مراقبة التراخيص الهندسية 

نسبة التغير2016/20152015/2014أخرىاستثماريسكن خاصبيان

%14156119817810بناء حديث

%250025244ترميم

%8772316214411هدم

%57852763740037تعديل وإضافة

%250025772زراعة

%5005180مظالت

-31440705410محالت
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 مراقبة التراخيص الهندسية

إدارة التراخيص الهندسية
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محافظة الفروانية

إدارة السالمة 

نسبة التغير2016/20152015/2014حكوميتجارىاسثثمارىسكن خاصبيان

%21513046304214374رخص سالمة جديدة

%010127388354رخص سالمة تجديد

%28936161431328رخص سالمه تشوين جديدة

%09230413612رخص سالمة تشوين تجديد

%21522088725955881استالم كفالة مصرفية

%110145662534627720افراج عن كفالة مصرفية

%5364917322112210556تنبيهات

%5003814795مخالفات

--17220847افراج عن تأمين نقدى

%69838257381175141317شهادة سالمة نظافة

%00855633741قطوعات وتحويالت طرق

%20147529تقرير حوادث

%62347920327133291531تصاريح اوامر عمل
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محافظة الفروانية

فريق الطوارئ

2016/2015بيان

195مخالفات الئحة األغذية

199مخالفات الئحة اإلعالنات

220مخالفات الئحة النظافة

488شكاوى هاتفية

918إزالة تعديات على امالك الدولة
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فريق الطوارئ

بيان شهر يناير ، فبراير ، مارس 2016 غير وارد من اإلدارة المختصة 

فريق الطوارئ
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محافظة الفروانية

محافظـة الجهراء
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محافظة الجهراء

نبذة عن محافظة الجهراء

تتكون محافظة من 40 منطقة ، مقسمة إلى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغالل منها السكن الخاص و 
التجاري و االستثماري و الصناعي و المناطق البرية و الجزر .

تتضمن الجهراء على 24 تجمعا داخل التجمع داخل التجمع الحضري الجهراء هي الواحة و العيون و القصر و 
الجهراء القديمة و النسيم و تيماء و النعيم و جنوب الجهراء و التي سميت مؤخرا مدينة سعد العبدهللا و الجهراء 
الصناعية و غيرها من التجمعات . و يتبعها 10 تجمعات خارجها و هي : كاظمة ، و الروضتين و أم العيش و 
السالمي و كبد و منطقة الصليبية و الصلبيية الصناعية و الصليبية الزراعية و امغرة و ايضا ستظهر بها مدينة 

الصبية التي ستنشئ بالمستقبل و مدينة الحرير المدينة االقتصادية الكبرى و مدينة المطالع  و محمية صباح 
األحمد الطبيعية و تحتوي المحافظة على جزيرة وربة و بوبيان و جسر بوبيان ، باالضافة الى منطقة العبدلي 

الزراعية ، كما تحتوي المحافظة على السجن المركزي و استرحة الحجاج و المنتزة اإلقليمي و مدينة المقترحة . 

     

تتكون محافظة الجهراء من :
* عشرة مناطق ذات طابع سكن خاص و هي ) الواحة - العيون - القصر - النعيم - النسيم - تيماء - الصليبية -  

     الصبية - مدينة الشيخ جابر - مدينة الشيخ سعد ( 
* منطقة واحدة ذات طابع تجاري و استثماري و هي ) مدينة الجهراء (

*  ستة مناطق ذات طابع صناعي و هي ) المنطقة الصناعية الحرفية بالجهراء - الصليبية الصناعية - الصلبيبة 
الحرفية - امغرة الصناعية - جنوب امغرة (

*  منطقتان ذات طابع زراعي و هي ) العبدلي الزراعية - الصليبية الزراعية (
*  جزيرتين ) وربة - بوبيان (

* 15 منطقة صحراوية ) الدبدبة - اللياح - الشقيا - السالمي - ابرق - المناقيش - الرديفة - ام العيش - الصابرية 
- كاظمة - الخويسات - الصليبخات - مركز بكره - مركز ام شبرة - جنوب الجهراء - كبد (

الجهراء
عدد وحدات السكنعدد السكان

149044/ وحدة سكنية818571 / نسمة 
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محافظة الجهراء

مكتب مدير المحافظة

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%4325محالت تم فتحها ادرايا

%51771محالت تم غلقها إدريا

-107080اجمالى ايراد المحافظة من المخالفات

-369390اجمالى ايراد المحافظة من  الرسوم
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محالت تم فتحها ادرايا محالت تم غلقها ادريا اجمالى ايراد المحافظة 
من المخالفات

اجمالى ايراد المحافظة 
من  الرسوم

مكتب مدير المحافظة

بيان شهر اغسطس  ، ديسمبر 2015 ، ويناير ، فبراير ، مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

مكتب مدير المحافظة
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محافظة الجهراء

مراقبة التراخيص الصحية 

نسبة التغير2016/20152015/2014تجديدجديدبيان

%47910791558196721تراخيص صحية

%22324795702770631شهادات العمال

%222244243تراخيص دراجات هوائية

%3213716913023سيارات نقل مواد غذائية مبرد / غير مبرد

%34538715343تراخيص تناكر مياه عذبة
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تراخيص تناكر  
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 مراقبة التراخيص الصحية

بيان شهر مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

إدارة تراخيص خدمات البلدية 
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محافظة الجهراء

مراقبة األغذية  واألسواق

نسبة التغيير2016/20152015/2014بيان
%2809204727محالت تم  التفتيش  عليها

%16414412محالت أعطيت اشتراكات صحية
%16313716محالت نفذت اشتراكات صحية
%727396418112اجمالى المواد التى تم إتالفها

العينات التى تم إرسالها الى مختبر وزارة 
%1602133916الصحة

%1546107031عينات صالحة
%304432عينات غير صالحة

%8710100مخالفات أغذية
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مراقبة اإلغذية واألسواق

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة الجهراء

مراقبة المحالت واإلعالنات

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%5784297149محالت تم الكشف عليها

%1683محالت تعمل دون ترخيص إعالنات
%13456539560إزالة إعالن من الطرق

%65239739مخالفات إعالنات
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مراقبة المحالت واإلعالنات

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة الجهراء

أعمال المسالخ

نسبة التغير2016/20152015/2014إتالفاتشركاتأهاليبيان

%0154134615459920040استرالي

%19343604641939001757479عربي

%7206007206641311ماعز

%7725444383059252318بقر + عجل

%12502240147414760جمل
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أعمال المسالخ

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة الجهراء

مراقبة التراخيص الهندسية

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%573244سكن خاص

%222512استثمارى

%1484371صناعى

%1295756حكومي

%64056512تجارى
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بيان شهر مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

إدارة التراخيص الهندسية
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محافظة الجهراء

مراقبة البناء

نسبة التغير2016/20152015/2014أخرىاستثماريسكن خاصبيان
%509111156355789ايصال تيار كهربى

%140091495166تقوية تيار كهربى

%5930059329151انهاء اشراف مكتب هندسى

%48710350062620شهادة تحديد اوصاف

%324003243027استالم حدود

%1400143560ايصال خط هاتف

%3370033727618توكيل مقاول

%2200223027شكاوى

%1700172941مخالفات

%1910019145458تعهد وإشراف مكتب هندسى
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إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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محافظة الجهراء

إدارة السالمة 

نسبة التغير2016/20152015/2014أخرىسكن خاصبيان
%2124525741037رخص سالمة )جديد+تجديد(

%044448045رخص سالمة تشوين)جديد+تجديد(
%15911026948244استالم كفالة مصرفية

%33671004753افراج عن كفالة مصرفية
%4214718930839تنبيهات
%0881856مخالفات

%156714افراج عن تأمين نقدى
%15446461885328شهادة سالمة نظافة
-1010شكاوى المواطنين

%019191521قطوعات وتحويالت طرق
%10515660تقرير حوادث

%026265654تصاريح اوامر عمل
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إدارة السالمة

بيان شهرى فبراير و مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة

إدارة السالمة
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محافظة الجهراء

فريق الطوارئ

نسبة التغير2016/20152015/2014بيان

%561104346مخالفات الئحة األغذية

%724932مخالفات الئحة اإلعالنات

%3998379مخالفات الئحة النظافة

%5534384مخالفات القطاع الهندسى

%3023329شكاوى هاتفية

%2121792إزالة تعديات على امالك الدولة

%91990مواد غذائية تم إتالفها بالطن
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محافظـة األحمدى
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محافظة األحمدى

نبذة عن محافظة األحمدي 

تتكون محافظة األحمدي من 30 منطقة ، مقسمة الى عدة أقسام على حسب طبيعة اإلستغالل منها السكن الخاص و التجاري و 
اإلستثماري و الصناعي و الزراعي و الشاليهات ، كما تحتوي المحافظة علىالعديد من الحقول النفطية منها حقل برقان اكبر حقل 
نفطي في الكويت و تعتبر محافظة األحمدي العمود الفقري لشركة نفط الكويت إلحتوائها على مصافي النفط و موانئ التصدير، من 
ابرز معالم المحافظة منتزه الخيران كما تحتوي المحافظة على اول مدينة سكنية متكاملة وهي مدينة صباح األحمد السكنية ، كما يقام 

على ضفاف الخليج العربي مشروع سكني و هي مدينة صباح االحمد البحرية  .

تتكون محافظة األحمدي من : - 

*  11 منطقة ذات طابع السكن الخاص  و هي ) األحمدي - ضاحية جابر العلي - الرقة - هدية- الظهر - الصباحية  - الفنطاس               
    العقيلة - ضاحية الشيخ عي صباح السالم - ضاحية الشيخ فهد األحمد الصباح - مدينة صباح األحمد السكنية - الوفرة السكنية ( 

*  ثالث مناطق ذات طابع مشترك بين السكن الخاص و االسثماري و التجاري و هي ) شرق األحمدي - الفحيحيل - المنقف ( 
*  منطقتان ذات طابع سكن خاص و استثماري و هما  ) الفنطاس - مركز الفنطاس ( 

*  منطقة واحدة ذات طابع استثماري ) المهبولة ( 
*  منطقة واحدة ذات طابع زراعي ) الوفرة ( 

*  منطقة واحدة ذات طابع سكنى خاص و شاليهات و هي ) الخيران (
*  ثالث مناطق عبارة عن موانئ ) ميناء عبدهللا - ميناء شعيبة - ميناء األحمدي ( 

*  منطقة مشتركة بين السكن الخاص و المشاريع ) الشريط الساحلي ج ( 
*  عدة مناطق اخرى ) الشعيبة الصناعية - المنتزة القومي - المقوع - رجم خشمان - مصالن - مركز بنيدر - مركز النويصيب ( 

محافظة األحمدي 
عدد الوحدات  السكنية عدد السكان

81826 / وحدة سكنية 588068 / نسمة 
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محافظة األحمدى

مكتب مدير المحافظة

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

ــــ046محالت تم فتحها إداريا

%992178.70محالت تم اغالقها إداريا

%222868369.30ايرادات المحافظة من المخالفات

%6217185986513.70ايرادات المحافظة من الرسوم
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مكتب مدير المحافظة

مكتب مدير المحافظة
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محافظة األحمدى

مراقبة التراخيص الصحية

نسبة التغيير2016/20152015/2014تجديدجديدةالبيان

%51319982511309818.90تراخيص صحية

%3259697510234110107شهادات صحية

%12910923855256.80تراخيص تناكر مياه عذبه

ترخيص سيارة نقل مواد 
%623294984غذائية مبرد

%123648491.60تراخيص دراجة ايس كريم
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تراخيص دراجة ايس كريم

مراقبة التراخيص الصحية

إدارة تراخيص خدمات البلدية 

  بيان شهر نوفمبر 2015 غير وار د من االدارة المختصة
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محافظة األحمدى

مراقبة تراخيص اإلعالنات

نسبة التغيير2016/20152015/2014تجديدجديدةالبيان

%194405599214572تراخيص إعالنات محالت

%33144712161.10تراخيص إعالنات مركبات

%103010324958.60تراخيص إعالنات مؤقتة

%5273246.10إعالنات مظالت
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مراقبة تراخيص االعالنات

إدارة تراخيص خدمات البلدية 

  بيان شهر نوفمبر 2015 غير وار د من االدارة المختصة
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محافظة األحمدى

  مراقبة االغذية و االسواق

نسبة التغير2016/20152015/2014البيان

%8559156.50محالت تم التفتيش عليها

-150محالت أعطيت اشتراطات

-150محالت نفذت اشتراطات

%37520246.10عينات أرسلت للفحص

%1441337.60عينات صالحة

-760علنات غير صالحة

%116862346.60مخالفات اغذية

-11090اجمالي المواد التي تم اتالفها بالطن
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إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 



التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 237

محافظة األحمدى

  اعمال مسالخ

نسبة التغير2016/20152015/2014اتالفاتشركاتاهاليالبيان

%56791271812018517183520.80استرالي

%2875908429102029703925650113.60عربي

%2843226739287382530611.90ماعز

%586981677291415.50بقر+ عجل

%30077300373741239.30جمل
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إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة األحمدى

  مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان
%3918254035.10انذارات
%1682112932.80تعهدات
%6556203568.90ملصقات

%876920.60مخالفات نظافة  عامة
%855634.10مخالفات قانون 87/9

%58333642.30مركبات تم رفعها ) مهمله - للبيع - سكراب (
%2028592.90مخالفة قانون النظافة 1981-3370 باعة متجولين

%382212420336.60نفايات انشائية بالطن
%397172157145.60نفايات بلدية بالطن

%259171724933.40نفايات سكراب بالطن
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بالطن
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مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق

إدارة النظافة وإشغاالت الطرق

  بيان شهر مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة



التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 239

محافظة األحمدى

  مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق

نسبة التغيير2016/20152015/2014تجديدجديدالبيان

%09191856.50مطاعم و مقاهي

%066714.20مكاتب سيارت

%035351848.50محالت اصالح بنشر

%39123969.20تراخيص موقتة

%026263831.50تراخيص اخري

%021211433.30العاب اطفال
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مراقبة تراخيص اشغاالت الطرق

إدارة النظافة وإشغاالت الطرق

  بيان شهر مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة
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محافظة األحمدى

   مراقبة التراخيص الهندسية

نسبة التغيير2016/20152015/2014اخرىاستثماريسكن خاصالبيان

%1829531011983140229.20حديث

%90514564.20ترميم

%121731121136910692.20تعديل + إضافة

%5855411755278.80هدم
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محافظة األحمدى

  مراقبة البناء 

نسبة التغير2016/20152015/2014اخريتجارياستثماريسكن خاصالبيان

%697913479548738.70إيصال تيار كهربي

%2819022922794.40تقوية تيار كهربي

%1561642652214442950شهادة تحديد أوصاف

%21711244003415241929.10استالم حدود

%46100475616إيصال خط هاتف

%17981011002809127654.50توكيل مقاول

%33272277005604198864.50تعهد و إشراف مكتب هندسي

%2081187002268111650.70إنهاء إشراف مكتب هندسي

%131160014712415.60شكاوي

%13113001448044.40مخالفات

%3800038357.80شهادة لمن يهمة ااالمر
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إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية

  بيان شهر مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة
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محافظة األحمدى

  ادارة السالمة

2016/2015البيان

2568رخص سالمة جديد
80رخص سالمة تجديد
157رخص تشوين جديد
72رخص تشوين تجديد
2937استالم كفالة مصرفية

465افراج عن كفالة مصرفية
1651تنبيهات
74مخالفات

4افراج عن تامين نقدي
789شهادة سالمة نظافة

24قطوعات و تحويالت طرق
146تقرير حوادث

777تصاريح اوامر عمل
27شكاوي مواطنين
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محافظة األحمدى

محافظـة مبارك الكبير
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محافظة مبارك الكبير

نبذة عن محافظة مبارك الكبير 

تتكون محافظة مبارك الكبير من تسعة مناطق ، مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغالل 
، منها السكن الخاص و التجاري و اإلستثماري و الصناعي كما تحتوي المحافظة على منطقة 
للتسوق و هي اسواق القرين و بها جميع ما يحتاج سكان المحافظة و تقع في المنطقة الوسطى 

غرب المحافظة .

تتكون محافظة مبارك الكبير من : 
*  خمس مناطق ذات طابع سكن الخاص  و هي ) شرق القرين - العدان - القصور - القرين -      

   مبارك الكبير (
*  منطقة ذات طابع مشترك بين السكن الخاص و اإلستثماري و هي ) ضاحية صباح السالم ( 

*  منطقة ذات طابع مشترك بين السكن الخاص و بين المشاريع ) الشريط السالحلي ب ( 
*  منطقة ذات طابع صناعي ) المنطقة الوسطى وشمال صبحان ( 

محافظة مبارك الكبير 
عدد الوحدات السكنية عدد السكان

25644 / وحدة سكنية 258813 / نسمة 
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محافظة مبارك الكبير

مكتب مدير المحافظة

2016/2015البيان

7325ايرادات المحافظة من المخالفات

218054737ايرادات المحافظة من الرسوم
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مكتب مدير المحافظة

مكتب مدير المحافظة
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محافظة مبارك الكبير

مراقبة التراخيص الصحية 

نسبة التغيير2016/20152015/2014تجديدجديدةالبيان

%17343961253015تراخيص صحية

%100240525054415817.70شهادات صحية للعمال

%11146857950412.90ترخيص سيارة نقل مواد غذائية مبرد
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مراقبة التراخيص خدمات البلدية

جديدة

  تجديد

إدارة تراخيص خدمات البلدية 

بيان شهر اابريل ، مايو 2015 ، مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة
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محافظة مبارك الكبير

مراقبة تراخيص االعالنات

نسبة التغيير2016/20152015/2014تجديدجديدةالبيان

%7458165535545.80تراخيص إعالنات محالت

%195520061767.50تراخيص إعالنات مركبات

%1561040تراخيص إعالنات مؤقتة

%044742.80اعالنات اسطح
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مراقبة تراخيص االعالنات

جديدة

  تجديد

إدارة تراخيص خدمات البلدية 

بيان شهر اابريل ، مايو 2015 ، مارس 2016 غير وار د من االدارة المختصة
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محافظة مبارك الكبير

  مراقبة االغذية و االسواق

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%3494416816.10محالت تم التفتيش عليها
%21712841محالت أعطيت اشتراطات
%6010341.70محالت نفذت اشتراطات
%127811624821.30عينات أرسلت للفحص

%93351624842.50عينات صالحة
%1326100524.20مخالفات اغذية
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مراقبة االغذية و االسواق

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة مبارك الكبير

  مراقبة المحالت و االعالنات

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%2295797.70محالت تم الكشف عليها

%9257636631.20إزالة إعالن من الطرق

%162715266.20ازالة اعالن محل

%5022477.60المخالفات
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مراقبة االعالنات و المحالت

إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
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محافظة مبارك الكبير

   مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان

%2893205828.80ملصقات

%17011631.70مخالفات نظافة  عامة

9636473.6مخالفات قانون 87/9

%57839930.90مركبات تم رفعها ) مهمله - للبيع - سكراب (

%3625986.10مخالفة قانون النظافة 1981-3370 باعة متجولين
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مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان
%17783157291.10نفايات انشائية بالطن
%17063140391.70نفايات بلدية بالطن

%181742080912.60نفايات سكراب بالطن

إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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محافظة مبارك الكبير

  مراقبة تراخيص اشغاالت الطرق

نسبة التغيير2016/20152015/2014تجديدجديدالبيان

%1233453228.80مطاعم و مقاهي

%627333915.30مكاتب سيارت

%01212137.60محالت اصالح بنشر

%505260تراخيص موقتة

%235728.50تراخيص اخري
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إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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محافظة مبارك الكبير

مراقبة التراخيص الهندسية

نسبة التغيير2016/20152015/2014اخرىاستثماريسكن خاصالبيان

%73914475750333.50حديث

%1100111631.20ترميم

%98015499959540.40تعديل + إضافة

%3981482450هدم

%220022959زراعة

%160016850مظالت

%48250731148936محالت
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مراقبة التراخيص الهندسية

إدارة التراخيص الهندسية
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محافظة مبارك الكبير

  مراقبة البناء

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان
%45639613.10إيصال تيار كهربي
%1039111.60تقوية تيار كهربي

%1757353850.30شهادة تحديد أوصاف
%80368215استالم حدود

%101844.40إيصال خط هاتف
%74664913توكيل مقاول

%9129160.04تعهد و إشراف مكتب هندسي
%80556729.50إنهاء إشراف مكتب هندسي

%9412725.90شكاوي
%452055.50مخالفات
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إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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  ادارة السالمة

نسبة التغيير2016/20152015/2014البيان
%8829012.10رخص سالمة جديد
%608630.20رخص سالمة تجديد
%529545.20رخص تشوين جديد
%225056رخص تشوين تجديد
%103688414.60استالم كفالة مصرفية

%11919338.30افراج عن كفالة مصرفية
%65551421.50تنبيهات
%431467.40مخالفات

%6536077شهادة سالمة نظافة
%91952.60قطوعات و تحويالت طرق

%6433.30تقرير حوادث
%66390.40تصاريح اوامر عمل

%453443986شكاوي مواطنين
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التقرير اإلحصائى السنوي  2015 - 2016 255

المصادر :

البيانات المستخدمة فى التقرير اإلحصائى تم الحصول عليها عن طريق برنامج اإلحصاء الموحد 

لإلدارات اإللكترونى ، وبرنامج اإلحصاء الموحد للمحافظات اإللكترونى ، وذلك بعد إرسالها من 

قبل اإلدارات المسئولة بصفة شهرية فى كل سنة مالية .

للراغبين فى اإلطالع على التقارير اإلحصائية التالية يرجى زيارة موقع بلدية الكويت حيث تتوفر 

بشكل ملفات pdf يمكن تنزيلها من موقع بلدية الكويت اإللكترونى . 

www.baladia.gov.kw/ 
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