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ــا  ــات بم ــع، وتســتخدم اإلحصائي ــع المجتم ــة انعكاســاً لواق ــة اإلحصائي ــد المؤشــرات الرقمي      تع
تحويــه مــن معلومــات تفصيليــة دقيقــة الستشــراف المســتقبل والتخطيــط لتحقيــق التنميــة البشــرية.

    وفــى إطــار الطلــب المتزايــد علــى المعلومــات اإلحصائيــة الهامــة التــي تضمهــا بلديــة الكويــت 
فــي مختلــف  القطاعــات و اإلدارات، مــن قبــل الجهــات الحكوميــة والــوزارات أو مؤسســات القطــاع 
ــي  ــر مرجــع إحصائ ــدة لتوفي ــط والبحــوث تســعى جاه ــإن إدارة التخطي ــت، ف ــي  الكوي الخــاص ف

يتضمــن أهــم المؤشــرات الرقميــة إلنجــازات ومعامــات بلديــة الكويــت.

     وبدعــم مــن الســيد/ مديــر عــام بلديــة الكويــت، وبتوجيهــات مــن الســيد/ نائــب المدير العــام لقطاع 
التطويــر والمعلومــات، يســر إدارة التخطيــط والبحــوث أن تضــع بيــن أيديكــم التقريــر اإلحصائــي 
الســنوي للســنة الماليــة )2017-2018 ( إلنجــازات ومعامــات بلديــة الكويــت بقطاعاتهــا المختلفــة 

وأفــرع البلديــة فــي المحافظــات.

     تــم إعــداد هــذا التقريــر باتبــاع المنهــج الوصفــي، الــذى يقــدم صــورة أوليــة عــن إنجــازات بلديــة 
الكويــت معروضــة فــي جــداول ورســومات بيانيــة لتســهيل قراءتهــا. يمكــن اســتخدام هــذه البيانــات 
ــات  ــى المعطي ــاًء عل ــرارات بن ــاذ الق ــر واتخ ــف الظواه ــي مختل ــق ف ــج والتدقي ــتخاص النتائ الس

الواقعيــة.

     وال يســعنا فــي هــذا المقــام إال أن نتقــدم بوافــر االمتنــان لــكل مــن ســاهم فــي إعــداد هــذا التقريــر، 
ســواء بتوفيــر البيانــات األوليــة إلدارة التخطيــط والبحــوث، أو مــن قــام علــى جمعهــا والتدقيــق فيهــا 
وعرضهــا فــي هــذا الشــكل النهائــي، آمليــن فــي اإلســهام فــي عجلــة التطويــر والتحديــث المســتمر 

لبنــاء كويــت جديــدة.

                                                              مدير إدارة التخطيط والبحوث 

مقدمــــــــــــــة
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اإلدارات التابعة 
 لوزير الدولة لشئون البلدية
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أوال ً : مكتب وزير الدولة لشئون البلدية 
1 -  تنظيم وتحديد برامج لقاءات ومقابات وزير الدولة لشئون البلدية .

2 -  القيام بجميع االتصاالت 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 معاماتهم 

      وتوجيههم إلى جهات االختصاص بالبلدية .

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

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

      االجتماعات والمناسبات التي يحضرها الوزير .

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

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

2 -  دراسة ومراجعة محاضر اجتماعات المجلس البلدي وإعداد التقارير الفنية الازمة .

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

     موجز عنها واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها .

4 -  تقديم المشورة الفنية لوزير الدولة لشئون البلدية .

5 -  إعداد الدراسات المتعلقة بخطط البلدية فى جميع المجاالت .

6 - إعداد الدراسات والتقارير الفنية عن الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي لتقديمها لوزير الدولة لشئون البلدية .

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

نبذة عن اختصاصات مكتب الوزير واإلدارات التابعة له
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ثالثا : مكتب المتابعة 
1 -  متابعة قرارات وتوصيات المجلس البلدي وإعداد الردود .

2 -  متابعة قرارات المجلس البلدي لدى مجلس الوزارء .

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

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

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

    والجهات األهلية  فيما يتعلق بأعمال البلدية .

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

7 -  إعداد التقارير الدورية الازمة عن كافة الموضوعات التي 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 الفني على العاملين باإلدارة القانونية والتنسيق بين المستشارين فيما يتعلق بأعمال اإلدارة ومتابعتها 

      ومتابعة مندوبي المحاكم .

3 -  اتخاذ كافة إجراءات األحكام ومباشرة اإلجراءات الخاصة بالحجوزات والمطالبات المالية وإبداء الرأي القانوني 

      لمختلف إدارات وأقسام البلدية ومراجعة العقود التي تبرمها البلدية .

خامسا : إدارة الشكاوى واالقتراحات 
1 - استقبال معامات وشكاوى المواطنين بشتى الوسائل الشخصية المباشرة أو غير المباشرة ووسائل التواصل االجتماعى        

    واالجهزة االعامية االخرى والرد عليها .

2 - الرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم والقيام بالبحث األولي لمعاماتهم ولشكواهم قبل إحالتهم إلى الجهات المعنية      

     داخل  الجهة .

3 - بحث ودراسة الشكوى المقدمة بكافة صورها المكتبية والميدانية .

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

5 - إخطار المواطن بما انتهى إليه األمر .

6- إعداد التقارير الدورية اإلحصائية والتحليلية بالمؤشرات العامة إلنجاز المعامات والشكاوى وإرسالها الى الجهات المعنية 

    مشفوعه بالتوصيات الازمة .

 7-  اتخاذ التدابير 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 .
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9 - استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم .

 10 - حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بشكاوى ومعامالت المواطنين على الحاسب اآللي والعمل على استخدام هذه المعلومات

       فى سرعة انجاز األعمال .

 11 - تقديم االقتراحات والتوصيات ذات العالقة بتحسين إجراءات سير العمل ومعالجة الثغرات التي تصادف اإلدارة  أثناء متابعة

       انجاز معامالت المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص .

 12 -استثمار الوسائل االعالمية ووسائل التواصل االجتماعي 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 و النشرات والتعاميم .

 سادسا : إدارة شئون المجالس 

اختصاصات اإلدارة :

متابعة قرارات وتوصيات المجلس البلدي وإعداد الردود وذلك بالتنسيق مع المكتب الفني.. 1

متابعة قرارات المجلس البلدي لدى مجلس الوزراء.. 2

متابعة أعمال اللجان والفرق المشكلة بقرارات مجلس الوزراء .. 3

متابعة إعداد الردود على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس األمة وأعضاء المجلس البلدي والجهات الحكومية والجهات األهلية فيما . 4
يتعلق بأعمال البلدية وذلك من خالل الجهات المختصة وفقاً لإلجراءات المتبعة.

متابعة إعداد الردود على اقتراحات أعضاء مجلس األمة وأعضاء المجلس البلدي والجهات الحكومية وذلك من خالل الجهات . 5
المختصة وفقاً لإلجراءات المتبعة.

متابعة إعداد الردود على الشكاوى الواردة من مجلس األمة والمجلس البلدي فيما يتعلق بأعمال البلدية مع الجهات المختصة وفقاً . 6
لإلجراءات المتبعة.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي مع الجهاز التنفيذي للبلدية.. 7

متابعة تنفيذ كافة القرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة من مجلس الوزراء واللجان العليا والمحالة إلى وزير الدولة لشئون . 8
البلدية.

إعداد ومتابعة الدراسات والتوصيات الخاصة بالخطة الخمسية للتنمية، ومتابعة الخطط المرتبطة ببرنامج عمل الحكومية المحالة من . 9
مجلس الوزراء.

متابعة الرد على الكتب المحالة من مجلس الوزراء إلى بلدية الكويت .. 10
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   11 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة والمواطنين.  

  12- إعداد تقارير متابعة دورية عن موقف تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة من مجلس الوزراء واللجان العليا

          المحالة  إلى البلدية .

  13- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالعمل البلدى .

  14- مراجعة مشروعات اإلجابة على أسئلة وافتراحات السادة أعضاء مجلس األمة والمجلس البلدي .

  15- إعداد تقارير دورية عن أعمال وانجازات  اإلدارة .

  16- أعمال الطباعة والصادر والوارد والحفظ .

  17- متابعة شئون العاملين فى اإلدارة .

  مالحظة : مكتب المتابعة  لم ترد منه أي انجازات خالل الفترة من أبريل 2017 إلى مارس 2018 .
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%70962612الكتب الواردة

%87674715الكتب الصادرة

%312232عدد اللجان
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اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية المكتب الفنى
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مراقبة القضايا 

إداريمدني + تجاريالبيان

860462عدد القضايا الواردة من المحكمة

109236عدد القضايا المرفوعة من البلدية

مالحظة: بيانات شهر فبراير ومارس 2018 لم ترسل من قبل اإلدارة المختصة.

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية اإلدارة القانونية 
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مراقبة التحقيقات 

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%12-286324إجمالي المذكرات

%30-264375إجمالي المذكرات الواردة
   

مالحظة: بيانات شهر فبراير ومارس 2018 لم ترسل من قبل اإلدارة المختصة.

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية اإلدارة القانونية 
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مراقبة الفتوى 

قسم العقودقسم الفتوى العامةالبيان

835312صادر

685234وارد

مالحظة: بيانات شهر فبراير ومارس 2018 لم ترسل من قبل اإلدارة المختصة.

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية اإلدارة القانونية 
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قسم الدعم المالي واإلداري 

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%12-672761الصادر

%10-630698الوارد

مالحظة: بيانات شهر فبراير ومارس 2018 لم ترسل من قبل اإلدارة المختصة.

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية اإلدارة القانونية 
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اإلدارة القانونية 

قسم المخالفات 

نسبة التغير2018/20172017/2016نوع المخالفة
%10-28923230نظافة

%428639368إعالنات
%41-94159سالمة
%32421833بناء

%8208151إشغاالت طرق
%20-52536559أغذية
--451أسواق
%29-9181286محالت

%20-14711835بائع متجول
%21-353449أغذية مستوردة

مالحظة: بيانات شهر فبراير ومارس 2018 لم ترسل من قبل اإلدارة المختصة.
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اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية 
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الكفاالت 

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%4026319821الصادر من القانونية

%9-33033618الوارد من إدارات البلدية

مالحظة: بيانات شهر فبراير ومارس 2018 لم ترسل من قبل اإلدارة المختصة.
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اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية اإلدارة القانونية 
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السكرتارية 

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%13-583674الصادر

%9-430473الوارد

مالحظة: بيانات شهر فبراير ومارس 2018 لم ترسل من قبل اإلدارة المختصة.

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية اإلدارة القانونية 
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إجمالي عدد المعامالت المنجزة خالل الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2017

المجموعحالة المعاملةالمجموعتصنيف المعاملةالمجموعمصدر المعاملةالمجموعنوع المعاملة

340إجراء الالزم288إدارية47اتصال هاتفي9استفسار

597تم اإلنجاز64خدمية623التواصل االجتماعي10اقتراح

149حفظ35هندسية117الحضور الشخصي664شكوى

8تعميم7قانونية87البريد االلكتروني189معاملة إدارية

ليس من 1مالية282معاملة6تظلم
53االختصاص

247نظافة29قرار إداري

242إشغاالت طرق52قرار وزاري

29إزالة 9تعميم إداري

38نفايات

6تراخيص 

7أمالك دولة 

88أخرى 

1147المجموع1052المجموع1156المجموع968المجموع

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2018 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت في الفترة من شهر أبريل إلى نوفمبر 2017 فقط، 
وذلك لتغيير النظام اآللي المستخدم في إدارة الشكاوى واالقتراحات .

     

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية إدارة الشكاوى واالقتراحات
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عدد المعامالت التي تم تحويلها إلى إدارات البلدية المختلفة خالل الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2017

2018/20172017/2016الجهة

10معالي وزير الدولة لشئون البلدية

31مدير إدارة مكتب المدير العام

317مدير إدارة شئون الموظفين

610مدير اإلدارة القانونية

22مدير إدارة األنظمة الهندسية

30مدير إدارة التنظيم العمراني

10رئيس مركز نظافة أبو حليفة

10مدير إدارة التنظيم المساحة

2030المجموع

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2018 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت في الفترة من شهر أبريل إلى نوفمبر 2017 فقط، 
وذلك لتغيير النظام اآللي المستخدم في إدارة الشكاوى واالقتراحات

شكل رقم )1( النسبة المئوية للمعامالت التي تم تحويلها إلى إدارات البلدية المختلفة

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية إدارة الشكاوى واالقتراحات



26

عدد المعامالت التي تم تحويلها إلى أفرع بلدية الكويت في المحافظات 
2018/20172017/2016الجهة

1121مدير فرع بلدية محافظة العاصمة
1111مدير فرع بلدية محافظة حولي

59مدير فرع بلدية محافظة الفروانية
36مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير

124مدير فرع بلدية محافظة األحمدي
56مدير فرع بلدية محافظة الجهراء

35رئيس فريق الطوارئ بلدية محافظة العاصمة
25رئيس فريق الطوارئ بلدية محافظة األحمدي
10رئيس فريق الطوارئ بلدية محافظة الفروانية

13رئيس قسم إزالة المخالفات – العاصمة
125مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق محافظة األحمدي
153مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق محافظة حولي

21مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق محافظة العاصمة
10مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق محافظة الجهراء

90مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق محافظة مبارك الكبير
130مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق محافظة الفروانية

10679المجموع

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2018 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت في الفترة من شهر أبريل إلى نوفمبر 2017 
فقط،   وذلك لتغيير النظام اآللي المستخدم في إدارة الشكاوى واالقتراحات.

0

1

2

3

4

5

محافظة 
 الجھراء

محافظة 
 مبارك الكبیر

فریق  
الطوارئ 
 العاصمة

فریق  
الطوارئ 
 األحمدي

النظافة 
وإشغاالت 
الطرق 
 العاصمة

فریق  
الطوارئ 
 الفروانیة

قسم إزالة  
المخالفات 
 العاصمة

النظافة 
وإشغاالت 
الطرق 
 الجھراء

5 

3 3 

2 2 

1 1 1 

إجمالي عدد المعامالت التي تم تحویلھا إلى أفرع بلدیة ) 2(شكل رقم 
 الكویت في المحافظات

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية إدارة الشكاوى واالقتراحات
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إحصائية بعدد األسئلة واالقتراحات المحالة لإلدارة 2018/2017.

بيان 2018/2017

المجلس
اخرىسؤالاقتراح

تم الردجديدتم الردجديدتم الردجديد

4851513713مجلس األمة

6921416121512المجلس البلدي

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية إدارة شئون المجالس 



28

الكتب الصادرة والواردة 2018/2017.

الجهة
عدد الكتب 

الصادرة
2018/2017

عدد الكتب 
الواردة

2018/2017

32نائب المدير العام لشئون المساحة

1514نائب المدير العام لشئون التطوير والمعلومات

2161مدير إدارة مكتب المدير العام

100152نائب المدير لشئون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي

5638نائب المدير العام لشئون الخدمات

5264مكتب إدارة مكتب الوزير

5138نائب المدير العام لشئون المالية واإلدارية

4642نائب المدير العام لشئون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير

4426مدير اإلدارة القانونية

4246نائب المدير العام لشئون محافظتي حولي واألحمدي

3842نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية والجهراء

64113نائب المدير العام لشئون المشاريع

11مدير إدارة مكتب رئيس المجلس البلدي

-1مدير إدارة التطوير اإلداري والتدريب

-4قطاعات وإدارات

23مدير علم البلدية

6-مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري

583268أخرى

اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤن البلدية إدارة شئون المجالس
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قطاع 
الرقابة والتفتيش 
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مكتب رئيس القطاع :
 1 -  حصر وتبويب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل ذات العاقة بكافة اإلدارات فى القطاع .

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

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

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

        - اللوائح المتعلقة بأنظمة السامة .

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

        -  اللوائح المتعلقة بتفعيل الدور الرقابي للبلدية .

2  - متابعة المشروعات التي تقوم البلدية بتنفيذها من النواحي الفنية والهندسية .

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

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

إدارة الرقابة على شئون التخطيط والخدمات :

 1 - مراقبة وتنفيذ القوانين واللوائح  المتعلقة بـــ :

     - أعمال الرقابة والتراخيص وكافة األعمال المرتبطة باألغذية  واألسواق والمسالخ .

     - تفعيل الدور الرقابي والمحافظة على الصحة العامة .

     - المتابعة والتدقيق فى تطبيق الئحة المدافن وفقا ألنظمة اللوائح .

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

  إدارة الرقابة على محافظتي العاصمة ومبارك الكبير.
  إدارة الرقابة على محافظتي حولى واألحمدى .

  إدارة الرقابة على محافظتي الجهراء والفروانية.
 

نبذة عن اختصاصات قطاع الرقابة والتفتيش
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%6-104111الكتب الصادرة

%42-212363الكتب الواردة

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة على شئون التخطيط و الخدمات

33% 

67% 

 إدارة الرقابة على شئون التخطیط و الخدمات

 وارد صادر
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%73-58217الكتب الصادرة

%76-63259الكتب الواردة

48% 
52% 

 إدارة الرقابة على الشئون المالیة واإلدارایة

 وارد صادر

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة على الشئون المالية واإلدارية
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%36-5383الكتب الصادرة

%66-1132الكتب الواردة

83% 

17% 

 إدارة الرقابة على الشئون الھندسیة

 وارد صادر

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة على الشئون الهندسية
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2018/2017البيان

125الكتب الصادرة 

258الكتب الواردة

3 3 %  

6 7 %  

 الرقابة على محافظتىي العاصمة ومبارك الكبیر

 وارد صادر 

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة على محافظتي العاصمة ومبارك الكبير
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قسم مراقبة الشئون الهندسية 
عدد رخص البناء التي تم دراستها ومراجعتها

2018/2017البيان

967العاصمة

197مبارك الكبير

269الجوالت الميدانية الهندسية

6 7 %  
1 4 %  

1 9 %  

 عدد رخص البناء التى تم دراستھا ومراجعتھا

 الجوالت المیدانیة الھندسیة مبارك الكبیر العاصمة 

 قسم مراقبة الخدمات البلدية 
2018/2017البيان

6المعامالت التي تم دراستها
200الجوالت الميدانية

3% 

97% 

 قسم مراقبة الخدمات البلدیة 

 الجوالت المیدانیة  المعامالت التى تم دراستھا

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة على محافظتي العاصمة ومبارك الكبير
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2018/2017البيان

61الكتب الصادرة

58الكتب الواردة

5 1 %  4 9 %  

 إدارة الرقابة على محافظتى حولى واإلحمدى 

 وارد صادر 

قسم مراقبة الشئون الهندسية 

عدد رخص البناء التي تم دراستها ومراجعتها

2018/2017البيان

318الجوالت الميدانية الهندسية

قسم مراقبة الخدمات البلدية 

2018/2017بيان

188الجوالت الميدانية

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة على محافظتي حولى واألحمدى
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2018/2017البيان

134الكتب الصادرة

60الكتب الواردة

69% 

31% 

 إدارة الرقابة على محافظتى الفروانیة والجھراء

 وارد صادر 

قسم مراقبة الشئون الهندسية 

عدد رخص البناء التي تم دراستها ومراجعتها

2018/2017البيان

468الجوالت الميدانية الهندسية

قسم مراقبة الخدمات البلدية 

2018/2017بيان

251الجوالت الميدانية

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة على محافظتي الجهراء والفروانية 



38



39

اإلدارات 
التابعة لمديرعام البلدية 
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يتألف قطاع المدير العام للبلدية من :
1 -  إدارة العاقات العامة . 

2 -  لجنة السامة.
3 - إدارة األنظمة الهندسية .

4 - إدارة التنسيق .
5 -  مكتب المدير العام .

من أهم 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 األعام .

ثانيا : لجنة السالمة :
1 -  النظر في األمور المتعلقة بانظمة السامة و تحديد مواصفات الافتات و العامات اإلرشادية والتحذيرية .

2 - التعاون مع الجهات التي لها عاقة بموضوع السامة و التنسيق بينهم و وضع خطط و برامج لتطوير خدمات السامة .
ثالثا: إدارة االنظمة الهندسية :

1 -  إعداد الدراسات ألنظمة البناء و مراجعتها باستمرار و مخططات المشاريع الكبرى و المشاريع الحكومية .
2 - إصدار التراخيص 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 إلغاء التراخيص الخاصة بهم .

4 - إعداد قوانين و  نظم و برامج و نماذج الرقابة و المتابعة  لشئون البناء و السامة و مراجعتها بصفة مستمرة .
5 -   المتابعة و التدقيق لطلبات رخص البناء الصادرة من إدارة التراخيص الهندسية و إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية التابعة 

     للمحافظات و إعداد اإلحصائيات الخاصة بهم .
6 - إعداد كافة االشتراطات و المواصفات و المعايير المرتبطة بتجميل و ترميم المباني .

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 األولويات الخاصة بالدراسات و المشاريع  والتأكد من مدى تنفيد
   الخطط و برامج العمل .

4 -  حصر و تبويب كافة الموضوعات الفنية الواردة لمكتب المدير العام و سرعة استرجاعها عند الحاجة .
5 -  متابعة أسئلة األعضاء الواردة للبلدية من مجلس األمة و المجلس البلدي .

6 - اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية البلدية و الحساب الختامي و إعداد التقارير الازمة لمتابعة مدى التنفيذ 
   و االلتزام بالبرنامج الزمني المتعلق باالعتمادات المالية .

7 - اإلشراف على إعداد الردود النهائية بماحظات ديوان المحاسبة على أعمال البلدية و شئون التوظيف 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 .

نبذة عن اإلدارات التابعة لمدير عام البلدية
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تقرير للمعامالت التي تم انجازها خالل الفترة من أبريل 2017 إلى مارس 2018

أوال : قسم اإلعالم :

أخبار العاصمة: بلغ إجمالي عدد األخبار التي تخص محافظة العاصمة ) 46 ( خبًرا كما يلي: ( 1
ــواد  ــات مصــادرة 615 كجــم مــن الم ــة المخالف ــات،  قســم ازال ــة اإلعالن ــع ســيارات، مراقب ــة مظــالت طــوارئ العاصمــة، رف )ازال
ــر  ــة، خب ــواد الغذائي ــن الم ــم م ــالف 217 كج ــادرة وات ــق، مص ــة ادارة التدقي ــالت مكثف ــم، حم ــالف 45 كج ــادرة وات ــة، مص الغذائي
اشــغاالت طــرق، مصــادرة واتــالف 1500 كجــم مــن المــواد الغذائيــة المنتهيــة الصالحيــة، خبــر تكريــم، مصــادرة 112 كيلــو مــواد 
غذائيــة منتهيــة الصالحيــة، احصائيــة العاصمــة، حملــة نظافــة، مصــادرة  واتــالف 21 طــن مــن المــواد الغذائيــة، مصــادرة وإتــالف 
65 كجــم مــواد غذائيــة  منتهيــة الصالحيــة  وتحريــر 37 مخالفــة، جــوالت مكثفــة لقســم إزالــة المخالفــات بالعاصمــة، تنظيــف مركــز 
المدينــة بالعاصمــة، طــوارئ العاصمــة مصــادرة 1600 كجــم مــن المــواد الغذائيــة المنتهيــة الصالحيــة، طــوارئ العاصمــة 735 كجــم 
مــن المــواد الغذائيــة، العاصمــة مصــادرة وإتــالف 100 كجــم مــواد غذائيــة  منتهيــة الصالحيــة  وتحريــر 100 مخالفــة، احصائيــة رفــع 
ســيارات بالعاصمــة، مصــادرة واتــالف 500 كجــم مــن المــواد الغذائيــة، مصــادرة  واتــالف 39 طــن مــن المــواد الغذائيــة ، مصــادرة  
9طــن مــن المــواد الغذائيــة المنتهيــة الصالحيــة، مصــادرة واتــالف 5 طــن مــن المــواد الغذائيــة المنتهيــة الصالحيــة، حملــة لطــوارئ 
العاصمــة، طــوارئ العاصمــة 1500 كجــم مــن المــواد الغذائيــة، مصــادرة وإتــالف 25 طــن، خبــر تدشــين رخصــة البنــاء الكترونيــا 
ــة  ــوارئ العاصم ــر لط ــة، خب ــات بالعاصم ــة المخالف ــم إزال ــر لقس ــويخ، خب ــة الش ــى منطق ــة عل ــوارئ العاصم ــة لط ــة، حمل بالعاصم
بمصــادرة وإتــالف 25 طــن، خبــر لنظافــة العاصمــة بتحريــر 145 مخالفــة ورفــع 36 ســيارة، خبــر لفريــق طــوارئ العاصمــة، خبــر 
لقســم اإلزالــة بمحافظــة العاصمــة بإتــالف 21560 عبــوة ميــاه معدنيــة وتحريــر 20 مخالفــة، تحريــر 46 مخالفــة  اغذيــة العاصمــة، 
احصائيــة االدارة الهندســية بالعاصمــة لشــهر ســبتمبر، جولــة تفتيشــية إلدارة النظافــة بالعاصمــة، احصائيــة النظافــة بالعاصمــة لشــهر 
ــة  ــم ازال ــة قس ــبتمبر، احصائي ــهر س ــة لش ــة ادارة الســالمة بالعاصم ــة، احصائي ــات بالعاصم ــة المخالف ــم إزال ــة قس ــبتمبر، احصائي س
المخالفــات بالعاصمــة لعــام 2017، احصائيــة التراخيــص الهندســية العاصمــة، احصائيــة العاصمــة للتدقيــق والخدمــات البلديــة 2017، 

حملــة إلدارة التدقيــق ومتابعــة خدمــات العاصمــة، انجــاز ادارة النظافــة العامــة بالعاصمــة 2017، ورشــة عمــل البنــاء العاصمــة(.

أخبار حولي: بلغ إجمالي عدد األخبار التي تخص محافظة حولي  )22( خبًرا كما يلي: ( 2
)احصائيــة حولــي، الجبــري إصــدار أول رخصــة بنــاء فــي حولــي، مصــادرة واتــالف 164 كجــم مــواد غذائيــة، مصــادرة واتــالف 
ــة  ــق وتابع ــازات إدارة تدقي ــر بإنج ــي، خب ــة حول ــة بمحافظ ــات البلدي ــة خدم ــق ومتابع ــر لتدقي ــي، خب ــة بحول ــواد غذائي ــم م 250 كج
خدمــات بلديــة حولــي، خبــر بفحــص آليــات نظافــة حولــي، خبــر لجولــة لفريــق طــوارئ حولــي، خبــر لنظافــة حولــي برفــع 33 طــن 
ــة،   ــر 28 مخالف ــي بتحري ــر لطــوارئ حول ــة،  خب ــر 102 مخالف ــي بتحري ــة حول ــق ومتابعــة خدمــات بلدي ــر لتدقي ــات،  خب مــن المخلف
خبــر إلدارة النظافــة العامــة وإشــغاالت الطــرق لفــرع بلديــة حولــي، خبــر إلنجــازات إدارة الســالمة بفــرع بلديــة حولــي، خبــر لفريــق 
الطــوارئ بفــرع بلديــة حولــي بتحريــر 27 مخالفــة، خبــر إلدارة النظافــة بفــرع بلديــة محافظــة حولــي، تحريــر 56 مخالفــة طــوارئ 
حولــي، احصائيــة التراخيــص الهندســية بحولــي لشــهر ســبتمبر، طــوارئ حولــي يحــرر 23 مخالفــة، طــوارئ حولــي يصــادر 3 طــن 

مــن المــواد الغذائيــة، تحريــر 32 مخالفــة وغلــق محــل بحولــي، خبــر طــوارئ حولــي، خبــر إلدارة الســالمة بفــرع بلديــة حولــي(.

أخبار مبارك الكبير: بلغ إجمالي عدد األخبار التي تخص محافظة مبارك الكبير )8( أخبار كما يلي:( 3
ــر  ــر، خب ــارك الكبي ــة بمب ــات البلدي ــة خدم ــق ومتابع ــر إلدارة تدقي ــر، خب ــارك الكبي ــوارئ مب ــة لط ــر، حمل ــارك الكبي ــة مب )احصائي
لطــوارئ مبــارك الكبيــر بإزالــة إعالنــات مخالفــة، خبــر لجولــة لفريــق طــوارئ مبــارك الكبيــر، جولــة نظافــة بمبــارك الكبيــر، تحريــر 

16 مخالفــة نظافــة مبــارك الكبيــر، خبــر إحصائيــة قســم إزالــة المخالفــات بفــرع بلديــة مبــارك الكبيــر(.

أخبار الفروانية: بلغ إجمالي عدد األخبار التي تخص محافظة الفروانية )32( خبًرا كما يلي: ( 4

)إحصائيــة الفروانيــة، غلــق محــالت، رفــع 56 ســيارة بالفروانيــة، رفــع 100 ســيارة بالفروانيــة، احصائيــة نظافــة الفروانيــة، اتــالف 
4 طــن بالفروانيــة، جولــة لفريــق الطــوارئ بالفروانيــة علــى المطاعــم بالرقعــي، جولــة طــوارئ الفروانيــة تحريــر 44 مخالفــة لالئحــة 
المحــالت واإلعالنــات، خبــر بمصــادرة وإتــالف 4 طــن مــن الخضــروات والفواكــه التالفــة لنظافــة الفروانيــة، خبــر لجولــة لطــوارئ 
الفروانيــة بتحريــر 44 مخالفــة لالئحــة المحــالت واإلعالنــات، خبــر لنظافــة الفروانيــة برفــع 32 ســيارة، خبــر إلدارة النظافــة العامــة
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وإشــغاالت الطــرق بفــرع بلديــة محافظــة الفروانيــة برفــع 20 ســيارة، خبــر لطــوارئ الفروانيــة  بتحريــر 9 مخالفــات ومصــادرة وإتــالف 
ــوارئ  ــق ط ــة لفري ــر لجول ــة، خب ــة الفرواني ــة محافظ ــرع بلدي ــرق بف ــغاالت الط ــة وإش ــة العام ــة إلدارة النظاف ــر لجول ــم، خب 351 كج
الفروانيــة، خبــر لجولــة لفريــق الطــوارئ بفــرع بلديــة الفروانيــة، تحريــر 5 مخالفــات والكشــف علــى 10 مقاهــي طــوارئ الفروانيــة، 
احصائيــة ازالــة االعالنــات لشــهر ســبتمبر بالفروانيــة، حريــر 11 مخالفــة بالفروانيــة، طــوارئ الفروانيــة يقــوم برفــع 18 ســيارة مهملــة، 
ــر  ــة، خب ــات الفرواني ــة المخالف ــر قســم إزال ــة، خب ــة بالفرواني ــر 43 مخالف ــة لشــهر ســبتمبر، الرشــيدي تحري ــة الفرواني ــة نظاف احصائي
ــرع  ــغاالت الطــرق بف ــة وإش ــة العام ــر إلدارة النظاف ــة، خب ــية بالفرواني ــة الهندس ــة- المتابع ــة بالعاصم ــات البلدي ــة خدم ــق ومتابع التدقي
بلديــة الفروانيــة، خبــر  لقســم إزالــة المخالفــات بالفروانيــة بتحريــر 161 مخالفــة، نظافــة الفروانيــة رفــع 17 ســيارة، احصائيــة طــوارئ 
الفروانيــة لعــام 2017، حملــة طــوارئ الفروانيــة، حملــة اعالنــات شــنها طــوارئ الفروانيــة، حملــة مشــتركة مــا بيــن الطــوارئ والنظافــة 

بالفروانيــة، تحصيــل مليــون و396 الــف بالفروانيــة غرامــات علــى شــركات النظافــة(.

أخبار الجهراء: بلغ إجمالي عدد األخبار التي تخص محافظة الجهراء )17( خبًرا كما يلي: ( 1

)احصائيــة الجهــراء، اتــالف 3 طــن بالجهــراء، ازالــة مخيمــات الجهــراء، خبــر إلنجــازات طــوارئ الجهــراء، خبــر عمــل خبــر لفريــق 
طــوارئ الجهــراء بتحريــر 79 مخالفــة، خبــر إلدارة النظافــة العامــة وإشــغاالت الطــرق بفــرع بلديــة الجهــراء، خبــر بتحريــر 15 مخالفــة 
لتدقيــق ومتابعــة خدمــات البلديــة بالجهــراء، خبــر بإنجــازات إدارة التدقيــق ومتابعــة خدمــات البلديــة بالجهــراء، خبــر إلنجــازات إدارة 
الســالمة بفــرع بلديــة الجهــراء، خبــر إلشــغاالت الطــرق بفــرع بلديــة محافظــة الجهــراء، خبــر لفريــق الطــوارئ فــرع بلديــة محافظــة 
الجهــراء، إزالــة 32 تعديــا بالجهــراء،  احصائيــة قســم ازالــة  المخالفــات بالجهــراء لشــهر ســبتمبر،  احصائيــة ادارة الســالمة بالجهــراء 
لشــهر ســبتمبر،  احصائيــة التدقيــق والمتابعــة الهندســية بالجهــراء لشــهر ســبتمبر،  احصائيــة طــوارئ الجهــراء لشــهر ســبتمبر، خبــر 
ــات بمحافظــة الجهــراء  ــة المخالف ــر لقســم إزال ــة محافظــة الجهــراء،  خب ــة بفــرع بلدي ــق ومتابعــة الخدمــات البلدي ــة إدارة التدقي إحصائي

بتحريــر 230 مخالفــة(.

أخبار األحمدي: بلغ إجمالي عدد األخبار التي تخص محافظة األحمدي )17( خبًرا كما يلي: ( 2

)جولــة لفريــق الطــوارئ بفــرع بلديــة األحمــدي، خبــر إلنجــازات بلديــة األحمــدي، خبــر إلدارة النظافــة العامــة وإشــغاالت الطــرق بفــرع 
بلديــة األحمــدي، خبــر لجولــة إلدارة النظافــة العامــة وإشــغاالت الطــرق بفــرع بلديــة األحمــدي، خبــر لجولــة لفريــق طــوارئ األحمــدي، 
ــة  ــة،  اغذي ــة االحمــدي تحــرر 11 مخالف ــة باألحمــدي،  نظاف ــة ادارة تراخيــص خدمــات البلدي ــة باألحمــدي،  احصائي ــر 38 مخال تحري
االحمــدي تحــرر 21 مخالفــة، تحريــر 72 مخالفــة باألحمــدي،  احصائيــة ادارة الســالمة باألحمــدي لشــهر ســبتمبر،  تحريــر 17 مخالفــة 
ــق  ــة التدقي ــن، احصائي ــق محلي ــة ويغل ــدي يحــرر 15 مخالف ــدات باألحمــدي،  طــوارئ االحم ــات و6 تعه ــر 9 مخالف باألحمــدي،  تحري

والمتابعــة الهندســية باألحمــدي، احصائيــة تراخيــص خدمــات البلديــة االحمــدي، خبــر قســم اإلزالــة باألحمــدي(.

أخــرى: )خبــر مديــر عــام البلديــة، تســليم مختبــر البلديــة، الجبــري ســلمت أكثــر مــن 1200 قســيمة، المحليبــي المخطــط الهيكلــي الدســتور ( 3
ــدورة الرمضانيــة، احصائيــة شــئون الجنائــز، خبــر  العمرانــي، تصريــح شــئون الجنائــز، انطــالق حمــالت صحتــك أمانــة، انطــالق ال
شــامل لصحتــك امانــة، الربــط اآللــي باألغذيــة المســتوردة، احصائيــات شــاملة للمحافظــات لشــهر مايــو، خبــر بإنجــازات إدارة شــئون 
الجنائــز، نتائــج حملــة صحتــك أمانــة، خبــر بإنجــازات إدارة التدقيــق والمتابعــة الهندســية، خبــر لتنظيــف شــواطئ المناطــق الجنوبيــة، 
خبــر لقســم إزالــة المخالفــات بتحريــر 50 مخالفــة، خبــر بإنجــازات إدارة التراخيــص الهندســية لشــهر أغســطس، خبــر بإنجــازات الخــط 
الســاخن، خبــر نقــل اختصاصــات االغذيــة المســتوردة، اســتقبال معالــى الوزيــر البلديــة لوكيــل وزارة األوقــاف، احصائيــة شــئون الجنائــز 
لشــهر ســبتمبر، احصائيــة الخــط الســاخن لشــهر ســبتمبر، اقامــة احتفاليــة ليــوم المعلــم بســاحة كشــك مبــارك بالمباركيــة، زيــارة معالــى 
ــة معالــي وزيــر االوقــاف والشــئون  ــة لشــئون البلديــة لــإلدارة القانونيــة، خبــر جول وزيــر االوقــاف والشــئون االســالمية ووزيــر الدول
ــر  ــر عــام للمخيمــات، خب ــع البســطات ســوق الجمعــة، خب ــة، توزي ــر عــام البلدي ــة لشــئون االســالمية مــع مدي ــر الدول االســالمية ووزي
انطــالق المخيمــات الربيعيــة، خبــر حملــة المخيمــات الربيعيــة، تنظيــف شــاطئ البالجــات، خبــر إحصائيــة إدارة التراخيــص الهندســية 
لشــهر نوفمبــر، خبــر إجــراء قرعــة علنيــة لتوزيــع 123 بســطة ســوق للســلع الموســمية بأســواق الــري، خبــر جولــة رفــع الســيارات بمطقة 
العارضيــة الحرفيــة، خبــر إزالــة 34 مخيــم مخالــف جنــوب البــالد، ازالــة مخيمــات عريفجــان، اجتمــاع بحــث المعوقــات، افتتــاح متحــف 
الســيارات بالمباركيــة، حملــة نظافــة الشــويخ، اجتمــاع معالــي الوزيــر مــع التجــارة، تصريــح مديــر عــام البلديــة، خبــر اجتمــاع اللجنــة 
العليــا، خبــر المنفوحــي اســتقبل طلبــة الهندســة، انطــالق حملــة احتفــل برقــي، حملــة تشــنها االجهــزة الرقابيــة علــى جنــوب خيطــان، غلــق 
14 محــل بالحســاوي، الشــريكة ازالــة 15 مخيــم بالصليبيــة، رفــع اعالنــات بعبــدهللا المبــارك، مديــر الماليــة يكــرم المتقاعديــن، االســتعداد 

لالحتفــاالت الوطنيــة، خبــر رئيــس قطــاع المســاحة، تغطيــة اعالميــة إلزالــة جنــوب خيطــان(.

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة العالقات العامة 
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ثانيًا: قسم التصوير
  تصوير الحمات التفتيشية( 1
  تصوير تكريم الموظفين المكرمين ببلدية العاصمة.( 2

  تصوير الجوالت التي قامت بها بلدية األحمدي، وبلدية الفروانية.( 3

  تصوير الجولة التي قام بها فريق طوارئ الفروانية على المطاعم بالرقعي.( 4

  تصوير الجولة التي قام بها فريق الباعة المتجولين بالفروانية.( 5

  تصوير الجولة التي قام بها قسم إزالة المخالفات بالعاصمة.( 6

  تصوير الجولة التي قام بها فريق طوارئ الفروانية لتطبيق الئحة المحات واإلعانات.( 7

  تصوير الحملة التي قام بها فريق الباعة المتجولين على منطقة جليب الشيوخ.( 8

  تصوير تدشين رخصة البناء الكترونيا في العاصمة.( 9

 تصوير حملة طوارئ العاصمة على منطقة الشويخ.( 10

 تصوير إزالة التعديات لفريق طوارئ الفروانية.11( 

تصوير الحملة التي قام بها فريق الطوارئ بالفروانية والعاصمة .( 12

تصوير خبر جولة نظافة حولي.( 13

 تصوير خبر جولة طوارئ الجهراء والعاصمة.41( 

تصوير خبر فحص آليات النظافة بحولي.( 15

تصوير الجوالت التي قامت بها إدارة النظافة ببلدية حولي وبلدية الفروانية.( 16

تصوير الجولة التي قامت بها إدارة التدقيق والمتابعة الجهراء.( 17

تصوير الجولة التي قام بها فريق طوارئ الفروانية وحولى .( 18

تصوير الجوالت التي قامت بها إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية والجهراء.( 19

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة العالقات العامة 
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إجمالي عدد الشكاوى والردود عليها 2018/2017

عدد الر دودعدد الشكاوى

الشكاوى الصحفية

136
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 إجمالى عدد الشكاوى والردود علیھا

 لم یتم الرد
 تم الرد

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة العالقات العامة 
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نسبة التغيير2017/20182016/2017المعاملة

اإلعانات الرسمية في الجريدة والصحف المحلية 
%18411040واإلذاعة والتلفزيون

%25720919تسهيات المهمة للقاء المسئولين بالوسائل اإلعامية

إنجازات مراقبة أعمال الزينة واألعالم

1. إجمالى عدد المناسبات التي تم تركيب األعام فيها 83 مناسبة.

2. إجمالى عدد االعام التي تركيبها 32750 علم .

3. إجمالى عدد االعام التي تم رفعها 35195 علم.

4. عدد االعام التي تم تصنيعها 335  لفة ملون.

5. عدد السوارى التي تم  رفعها 37 سارية.

6. عدد السواري الدائمة التي تم صيانتها وصباغتها 50 سارية.

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة العالقات العامة 
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أوالً: األعمال التي تقوم بها اإلدارة  بصفة مستمرة.
ــواردة مــن الجهــات المختلفــة حيــث تقــوم اإلدارة بدراســتها . 1 ــة إلــى اإلدارة ال ــة مــن الســيد/ مديــر عــام البلدي دراســة الموضوعــات المحال

ــة. ــات المناســبة بشــأنها واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وفــق تعليمــات مديــر عــام البلدي واقتــراح التوصي

ــة بالتنســيق مــع القطاعــات . 2 ــر عــام البلدي ــل الســيد/ مدي ــب مــن اإلدارة مــن قب ــي تطل ــر الت ــات واإلحصــاءات وإعــداد التقاري ــر البيان توفي
ــة. المعني

المشــاركة فــي عمــل اللوائــح الجديــدة الخاصــة بالقانــون 2016/33 بالتنســيق مــع االدارة القانونيــة والقطاعــات المعنيــة بالبلديــة بشــأن تنقيــح . 3
أو تعديــل أو إلغــاء أو اســتحداث لوائــح جديــدة خاصــة بالقانــون آنــف الذكــر.

إبــداء الــرأي فــي الموضوعــات ذات الصفــة العاجلــة التــي يطلبهــا الســيد/ المديــر العــام وعقــد اجتماعــات مــع الجهــات ذات العالقــة التخــاذ . 4
التوصيــات المتعلقــة بتلــك المواضيــع وعرضهــا علــى الســيد/ مديــر عــام البلديــة التخــاذ القــرار.

ــة . 5 ــر عــام البلدي ــر لمدي ــة بهــذا الشــأن وإعــداد تقاري ــة والتنســيق مــع القطاعــات ذات العالق إعــداد الكتــب الالزمــة لمتابعــة مشــاريع البلدي
ــك المشــاريع. ــذي لتل بالموقــف التنفي

إعــداد الــردود للكتــب المحالــة مــن الســيد/ مديــر عــام البلديــة لــإلدارة ســواء لجهــات داخليــة أو خارجيــة ومخاطبــة القطاعــات ذات الصلــة . 6
بالمواضيــع التــي تخــص أكثــر مــن قطــاع وتجميــع الــردود وإعــداد رد موحــد للجهــة المعنيــة.

متابعة الكتب المحالة من السيد/ مدير عام البلدية للقطاعات المختلفة داخل البلدية والتنسيق مع تلك القطاعات بشأنها.. 7

متابعــة محاضــر االجتماعــات التــي تحــال لــإلدارة مــن الســيد/ مديــر عــام البلديــة والتنســيق نحــو تنفيــذ التوصيــات الــواردة بهــا تمهيــدا . 8
العتمادهــا.

عقد اجتماعات تنسيقيه لبعض المواضيع التي تتطلب حلول عاجلة بتكليف من قبل السيد /مدير عام البلدية ومتابعة توصياتها.. 9

* اللجان وفرق العمل التي تشارك فيها اإلدارة:

- بنــاء علــى القــرار الــوزاري رقــم )176 لســنة 2014( الصــادر بتاريــخ 2014/7/20 بإعــادة تشــكيل اللجــان الدائمــة ببلديــة الكويــت تشــارك 
اإلدارة حاليــاً بالتالــي:

فريق عمل متابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية لدولة الكويت   . 1
تم تشكيل الفريق بموجب القرار رقم )E75/2015( بتاريخ 2015/10/1.

ــة  ــة والهيكلي ــات التنظيمي ــدار الموافق ــة إص ــة ومتابع ــة التنمي ــاريع خط ــة لمش ــع الالزم ــص المواق ــة تخصي ــق بمتابع ــل الفري ــص عم ويخت
وتراخيــص البنــاء وتســهيل إجــراءات مشــاريع خطــة التنميــة لدولــة الكويــت لــدى بلديــة الكويــت وإعــداد تقاريــر دوريــة للمجلــس األعلــى 
للتخطيــط والتنميــة بالتنســيق مــع كافــة الجهــات الحكوميــة مــن وزارات ومؤسســات وهيئــات مــن خــالل توجيــه الدعــوى لحضــور اجتماعــات 
الفريــق والمراســالت الرســمية بيــن الجهــات وكذلــك التنســيق بيــن القطاعــات المختلفــة والجهــات المعنيــة بشــأن تســهيل اإلجــراءات المتخــذة 

لتلــك المشــاريع.

لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقته للتخييم الربيعي:. 2

تم تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم )2016/109( بتاريخ  . 2016/8/25 
وتختــص اللجنــة بدراســة وتحديــث المواقــع المخصصــة بصفــة مؤقتــه للتخييــم الربيعــي ووضــع الضوابــط واالشــتراطات التــي تســاهم فــي 
تحقيــق مصلحــة المواطــن مــن رواد البــر وكذلــك الحفــاظ علــى البيئــة البريــة، وكذلــك اقتــراح مواقــع جديــدة بالتنســيق مــع كافــة الجهــات 
ــب  ــا عق ــة به ــد الجهــات المعني ــم وتزوي ــع التخيي ــة لمواق ــة وإعــداد المخططــات التنظيمي ــة المختلف ــة مــن المؤسســات ووزارات الدول المعني
اعتمادهــا وإعــداد برنامــج إلكترونــي لتســجيل المواقــع المخصصــة للتخييــم وتحديــد إحداثياتهــا وإعــداد نمــاذج البلديــة المســتخدمة فــي تنظيــم 

أعمــال التخييــم.

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة التنسيق
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االجتماعات التمهيدية للمزايدات والمناقصات والممارسات وفقاً للتعاميم الواردة بهذا الشأن :. 1

تم عقد عدد)2( اجتماع للمزايدات والمناقصات والممارسات عن شهر إبريل 2017.           . 1

تم عقد عدد)1( اجتماع للمزايدات والمناقصات والممارسات عن شهر مايو 2017.. 2

تم عقد عدد)1( اجتماع للمزايدات والمناقصات والممارسات خالل شهر يونيو 2017.. 3

لم يتم عقد أي اجتماعات للمزايدات والمناقصات والممارسات خالل شهر يوليو 2017.. 4

لم يتم عقد أي اجتماعات للمزايدات والمناقصات والممارسات خالل شهر اغسطس 2017.. 5

تم عقد عدد )1( اجتماع للمزايدات والمناقصات والممارسات عن شهر سبتمبر 2017.. 6

تم عقد عدد)8( اجتماع للمزايدات والمناقصات والممارسات عن شهر اكتوبر 2017.  . 7

تم عقد عدد )1( اجتماع للمزايدات والمناقصات والممارسات عن شهر نوفمبر 2017.. 8

لم يتم عقد أي اجتماعات للمزايدات والمناقصات والممارسات خالل شهر ديسمبر 2017.. 9

لم يتم عقد أي اجتماعات للمزايدات والمناقصات والممارسات خالل شهر يناير 2018.. 10

لم يتم عقد أي اجتماعات للمزايدات والمناقصات والممارسات خالل شهر فبراير 2018.. 11

تم عقد عدد )3( اجتماعات للمزايدات والمناقصات والممارسات خالل شهر مارس 2018.. 12

مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور االستشارية.. 2

إعــداد القــرارات الصــادرة بمزاولــة المهنــة للمكاتــب الهندســية والــدور االستشــارية والعامليــن بهــا واعتمادهــا مــن الســيد/مدير عــام البلديــة . 1
بهــا بنــاًء علــى محاضــر اجتماعــات لجنــة مزاولــة المهنــة للمكاتــب الهندســية والــدور االستشــارية.

االجتماعات التنسيقية بحضور السيد مدير اإلدارة وتشمل:. 3

حضــور اجتماعــات المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة المتعلقــة بمشــاريع خطــه التنميــة لدولــة الكويــت والمشــاركة فــي إعــداد اللوائــح . 1
المتعلقــة بنظــام البلديــة وفقــا للقانــون رقــم 2016/33.

ــوب . 2 ــارات المطل ــى العق ــة عل ــاء القائم ــر البن ــغ اســتمالك وتقاري ــة بإصــدار صي ــة تبســيط اإلجــراءات المتعلق حضــور اجتماعــات لجن
ــتمالكها. ــا واس تنظيمه

حضور اجتماعات تنسيقية بشأن تحديد أماكن الشواء في الحدائق العامة والساحات.. 3

تمثيل مكتب مدير عام البلدية باجتماعات لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة.. 4

  االجتماع التنسيقي للجنة العليا للتخطيط.. 4

االجتماع الدوري لمدراء المحافظات ورؤساء القطاعات.. 5

ما يسند لإلدارة من قبل السيد مدير عام البلدية من الموضوعات او حضور االجتماعات.. 6

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة التنسيق
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ثالثاً: األعمـــــال اإلداريـــــــة:

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

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

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

عمل إحصائيات متابعة للموظفين وما أنجز من أعمال.. 4

العمل على برنامج التراسل اإللكتروني.. 5

البيان اإلحصائي للكتب الواردة والصادرة إلدارة التنسيق

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%167767760الصادر

%177567162الوارد

   

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة التنسيق
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قسم الدراسات

نسبة التغير2018/20172017/2016الردود على االستفسارات

الردود على أسئلة واستفسارات المجلس البلدي ومجلس 
%15940األمة

-012الردود على استفسارات وزير البلدية

%67-2989الردود على استفسارات مديرعام البلدية

%2-4243الردود على استفسارات اإلدارة القانونية
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45

الردود على أسئلة و 
استفسارات المجلس 

 البلدي و األمة

الردود على استفسارات 
 مدیر البلدیة 

الردود على استفسارات 
 اإلدارة القانونیة 

15 

29 

42 

 االستفسارات ىالردود عل

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة األنظمة الهندسية
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قسم مزاولة المهنة

نسبة التغير2018/20172017/2016اعمال المكاتب الهندسية

%161319تسجيل تراخيص المكاتب الهندسية والدور االستشارية

%1664772تسجيل تجديد قيد مكتب هندسي أو دور استشاري

%43-121214تسجيل مهندس معتمد من مكتب هندسي أو دار استشارية

%23-7496تسجيل نقل اعتماد مهندس

%63-328893تسجيل تجديد قيد مهندس
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المكاتب الھندسیة و 
 الدور االستشاریة 

تسجیل تجدید قید 
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تسجیل مھندس معتمد 
من مكتب ھندسي أو 

 دار استشاریة 

تسجیل نقل اعتماد 
 مھندس 

تسجیل تجدید قید 
 مھندس 

16 

166 
121 

74 

328 

 قسم مزاولة المھنة

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة األنظمة الهندسية
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تابع ... قسم مزاولة المهنة

نسبة التغير2018/20172017/2016اعمال المكاتب الهندسية

%53-17743776تعهدات اإلشراف بناء هيكل )سكن خاص(

%45-326596تعهدات اإلشراف بناء كامل )شامل جميع التراخيص(

%77-3661614تعهد هدم )كل أنواع التراخيص(
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تعھدات اإلشراف بناء ھیكل 
 )سكن خاص ( 

تعھدات اإلشراف بناء كامل  
 )شامل جمیع التراخیص ( 

كل أنواع ( تعھد ھدم 
 ) التراخیص 

1774 

326 366 

 تابع قسم مزاولة المھنة 

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة األنظمة الهندسية
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قسم المقاولين

نسبة التغير2018/20172017/2016الغاءتجديدجديدنوع تصنيف المقاول 

%07613285فئة أ

%8-02973639فئة ب

%17122391781648فئة ج

%21-859345223284فئة د

0
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 فئة د فئة ج فئة ب فئة أ

0 0 
17 

85 
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29 

122 

93 
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39 45 

 قسم المقاولین

 الغاء تجدید جدید

تابع قسم المقاولين

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

تسجيل تجديد المقاولين المصنفين من قبل لجنة المناقصات 
%34-389591المركزية

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة األنظمة الهندسية
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الشكاوى

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%23-1013الشكاوى على المقاولين )حولي(

%43-814الشكاوى على المقاولين )العاصمة(

-05الشكاوى على المقاولين )الفروانية(

%40-915الشكاوى على المقاولين )مبارك الكبير(

%24-1317الشكاوى على المقاولين )االحمدي(

%7186الشكاوى على المقاولين )الجهراء(
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 المقاولین ىشكاو

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة األنظمة الهندسية
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الطابع الخاص

نسبة التغير2018/20172017/2016الطابع الخاص

-10معارض

%58-819مستشفى

%17-1012مخازن

-02الحرف والصناعات الصغيرة

%13-1416فنادق

-01صناعات خفيفة

-09سكن خاص

-20سكن استثماري عالي

-40استثماري بواجهة تجارية

%201525سكن استثماري

-22تجاري -معارض

%21-4658تجاري -داخل المدينة

-253253تجاري

%24-4154استعمال صناعي

%63-155420أخرى

%58-15546313730226المساحات

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةإدارة األنظمة الهندسية
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جدول رقم )1( أهم إنجازات أمانة سر لجنة السالمة

نسبة 2018/20172016/2017المعاملة
التغير

%6735544119مباشرة عمل إلصدار رخصة السالمة

%2832724ال مانع لتجديد تصنيف لبلدية

%2101967ال مانع لتسجيل مقاولين لجنة المناقصات المركزية لدى البلدية

%474015ال مانع إللغاء رخصة تصنيف مقاوالت بلجنة شعبة المقاولين

%7-49775357ال مانع لإلفراج عن الكفاالت المصرفية

%55-263580ال مانع لإلفراج عن التأمين النقدي

%82370215تسجيل حوادث إتالف كافة الجهات

%26-146198إعداد قرارات ومذكرات ودراسات بالموضوعات الخاصة بلجنة السالمة

كتب صادرة إلى إدارات البلدية المختلفة وكتب صادرة إلى هيئات الدولة 
%3783459المختلفة

%96864134استخراج كشف باإلتالفات للمراجعين ومتابعة السجالت

جدول رقم )2( قيمة االتالفات التي تم سدادها للوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة

نسبة التغير2018/20172016/2017المعاملة

%27661511447659قيمة مبالغ اإلتالفات التي تم سدادها الى وزارة الكهرباء والماء

%56-2917566140قيمة مبالغ اإلتالفات التي تم سدادها الى وزارة المواصالت

--309قيمة مبالغ اإلتالفات التي تم سدادها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية

%28-69259608قيمة مبالغ اإلتالفات التي تم سدادها الى وزارة األشغال العامة

%32600580082قيمة مبالغ اإلتالفات التي تم سدادها هيئة الزراعة والثورة السمكية

إجمالي قيمة اإلتالفات التي تم سدادها الى الوزارات والجهات المختلفة 
%34562419602443خالل هذه الفترة

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةلجنة السالمة 
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مركز الحكومة مول

2018/20172017/2016نوع المعاملة

97387الشهادات الخاصة لموظفي البلدية

مالحظة : البيانات فى الجدول أعاله من شهر ديسمبر2017 حتى مارس 2018 فقط .

اإلدارات التابعة لمدير عام البلديةالحكومة مول
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قطــاع 
 التنظـــيم العمراني
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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 علي الطابع التقليدي التراثي والنواحي الجمالية للدولة .

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

4 -  تنفيذ المخططات التنظيمية الخاصة بالمساحات 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 . 

نبذة عن اختصاصات قطاع التنظيم العمراني
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2018/20172017/2016المعاملة

1361847182المعامالت الواردة

102153884اآلراء التنظيمية

20612678معامالت االرتفاعات الخاصة بقسم الطرق

465314الموافقات التنظيمية لتصاريح العمل الخاصة بقسم الطرق

-1511المعامالت الواردة إلى قسم المكاتب المؤقتة

مالحظة: بيانات السنة المالية 2018/2017 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2017 إلى شهر فبراير 2018 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين
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 إدارة التنظیم العمراني

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيمإدارة التنظيم العمراني
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أهم انجازات محافظة العاصمـــــة
تسليم موقع البنك األهلي المتحد بمنطقة الروضة قطعة رقم ) 5 ( .. 1
موقع الدوحة التخزيني المخصص لشركة المخازن العمومية.. 2
مشروع تقسيم عقار الشيخ / حمد صباح األحمد الصباح بمنطقة الدعية قطعة رقم ) 5 ( .. 3
تعديل موقع وزارة اإلشغال العامة بمنطقة الشويخ األولي.. 4
تسليم موقع التوسعة الجديدة بمقبرة الجعفرية ومقبرة غير المسلمين.. 5
تعديل موقع مسجد المطبة البديل الكائن بمنطقة الشرق قطعة ) 2 ( .. 6
تثبيت موقع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمنطقة الشويخ.. 7
توسعة مسجد قائم / سيف فهد بن هبلة )محافظ عليه( بمنطقة الشرق قطعة ) 6 ( الصوابر سابقا .. 8
الموافقة التنظيمية على إصدار ترخيص عيادة ضمن مبنى المقر الرئيسي لشركة ناقات النفط الكويتية بمنطقة الشويخ.. 9

مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثانية ضمن الحزام األخضر بمنطقة المرقاب قطعة ) 3 ( .. 10
مشروع مبنى قصر العدل الجديد.. 11
إعادة قسائم المرحلة األولي الواقعة بالمنطقة التجارية الحرة لمؤسسة الموانئ الكويتية.. 12
ــم بمنطقــة . 13 ــة الخاصــة بمشــروع مركــز جابــر األحمــد الثقافــي واالجتماعــي علــى ســاحة العل الموافقــة التنظيميــة علــى المخططــات المعماري

الشــويخ.
تخصيص موقع بديل لمسجد صبيح براك الصبيح بمنطقة كيفان قطعة ) 3 ( .. 14
توسعة مسجد بالقطعة ) ب ( منطقة الشويخ الثالثة .. 15
تثبيت موقع مركز البحر التخصصي للعيون ضمن المنطقة الصحية بالشويخ.. 16
الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع مسجد بمنطقة الشويخ الثانية .. 17
الموافقة التنظيمية على المخططات الخاصة بإضافة صالة وغرفتين كشف واستقبال لمبنى مستشفى الكويت للصقور بمنطقة الدوحة.. 18
تثبيت موقع المقر الدائم لمعهد الكويت لاختصاصات الطبية بمدينة الصباح الطبية بالشويخ.. 19
تسليم موقع فرع الدكاكين رقم ) 3 ( ضمن منطقة الدعية قطعة ) 3 ( .. 20
ــئون . 21 ــة لش ــة العام ــة للهيئ ــة عام ــة ) 2 ( كحديق ــالم قطع ــدهللا الس ــة عب ــة ضاحي ــة بمنطق ــك وزارة التربي ــال مل ــع روضــة أطف ــص موق تخصي

ــه . ــة مؤقت ــمكية بصف ــروة الس ــة والث الزراع
تجديد عقد إيجار موقع جمعية صندوق إعانة المرضي بمنطقة الشويخ الصحية.. 22

ــة داخــل البحــر وقاعــة . 23 ــرة اصطناعي ــى جزي ــم عل ــة ســارية للعل ــي وإقام ــد الثقاف ــر األحم ــل لمشــروع الشــيخ جاب تخصيــص الشــاطئ المقاب
ــة. أميري

طلب الموافقة التنظيمية على تعديات بمباني مركز ضاحية منطقة النزهة.. 24

تثبيت وتسليم موقع روضة أطفال روضة بال بمنطقة الدسمة قطعة رقم ) 4 ( .. 25

تطوير التصميم المعماري الخاص بمشروع الحمراء.. 26

طلــب الموافقــة التنظيميــة علــى تحويــل اســتعمال القســيمة 8 أ + 8 ب مــن القطعــة ) 3 ( بمنطقــة الشــرق مــن ســكن اســتثماري الــى شــقق . 27
فندقيــة .

تخصيص الشبرات ح + د بمنطقة الري خلف المشاتل إلقامة مزاد اسماك بديا عن سوق المباركية.. 28
تثبيت وتعديل موقع مخصص لشركة التموين الكويتية بمنطقة الشويخ األولي.. 29
الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع مبنى إدارة الهجرة في محافظة العاصمة بمنطقة الشويخ.. 30
نقــل موقــع مشــروع اإلدارة العامــة للجنســية ووثائــق الســفر مــن منطقــة غرناطــة الــى موقــع أكاديميــة ســعد العبــدهللا للعلــوم بمنطقــة الجيــوان . 31

واســتغال الموقــع المخصــص ســابقا بمنطقــة غرناطــة أرشــيف لــوزارة الداخليــة.
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تثبيت مقبرة المطبة بمنطقة الشرق قطعة رقم ) 1 ( .. 32
ــة الشــرقية . 33 ــن الجه ــررة م ــا والتوســعة المق ــم حالي ــدل القائ ــن قصــر الع ــدل المحصــورة بي ــوزارة الع ــة المخصصــة ل ــت حــدود المنطق تثبي

ــة . ــة القبل ــم ) 15 ( بمنطق ــة رق ــد بالقطع ــدل الجدي ــى مشــروع قصــر الع ــا ال وإضافته
الموافقــة التنظيميــة علــى المخططــات المعماريــة بتعديــات داخليــة وإضافــة جســر مشــاة بمشــروع المركــز الكويتــي ألمــراض الكلــى بمنطقــة . 34

ــويخ الصحية. الش
طلب الموافقة التنظيمية لمشروع فرع جمعية رقم ) 9 ( بالقطعة ) 6 ( بمدينة جابر األحمد التعاونية .. 35
تعديل قرار المجلس البلدي الخاصة بتطوير مركز ضاحية عبدهللا السالم قطعة )3(.. 36
طلب الموافقة التنظيمية على المخططات الخاصة بمحطتي تعبئة الوقود في المحور الخدمي ضمن مدينة جابر األحمد )3 -4(.. 37
تعديل مساحة موقع معهد الدراسات المصرفية ليكون بمساحة 2964.3 م 2 بمنطقة القبلة قطعة ) 14 ( .. 38
تخصيص موقع لهيئة أسواق المال بالقطعة ) 1 ( بمنطقة الشرق داخل المدنية .. 39
تثبيت الموقع المقرر لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. 40
تثبيت موقع ضاحية الشويخ الثالثة قطعة ) ج ( .. 41
تمديــد الموافقــة علــى اســتغال مســاحة 685,125 م 2 تقريبــا لعمــل فــرع توزيــع مــواد تموينيــة وبيــع بالجملــة كوضــع مؤقــت وذلــك بمركــز . 42

ضاحيــة النزهــة قطعــة ) 2 ( .
الموافقــة علــى طلــب البنــك األهلــي المتحــد إضافــة مســاحة 286.26 م2 علــى القســيمة رقــم 6 بالقطعــة رقــم ) 5 ( بمنطقــة الشــرق البلــوش . 43

ســابقاً ليصبــح إجمالــي القســيمة 867.78 م2 .
تســليم موقــع فــرع جمعيــة النزهــة التعاونيــة ليحــل محــل جــزء مــن موقــع فــرع الجملــة والتمويــن ضمــن فــرع الجملــة القائــم ضمــن منطقــة . 44

النزهــة قطعــة 1 . 
الموافقة التنظيمية على إضافة ضمن حدود نادي الكويت للصم بمنطقة الصليبيخات. . 45
إعادة تثبيت وتسليم موقع مسجد النبهان بمنطقة الشرق داخل المدينة التجارية الثامنة. . 46
اعتماد المخططات المعمارية الخاصة بمبنى إدارة وصيانة ضمن وصلة الدوحة من مشروع جسر الشيخ جابر األحمد الصباح. . 47
مشروع إنشاء مقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة منطقة شرق قطعة 2 . . 48
تجديد عقد محطتي نهاية خطوط شارع فهد السالم بمنطقة القبلة قطعة 14 شارع أحمد الجابر بمنطقة القبلة قطعة 9.. 49
اعتماد المخطط الهيكلي لمدينة جابر األحمد السكنية التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.               . 50
الموافقــة علــى تخصيــص جــزء مــن موقــع ســوق شــبرات )ســوق المواشــي ســابقاً( بمنطقــة الــري لتكــون أســواق مؤقتــة لعــرض المنتجــات . 51

الصغيــرة.
تغيير استعمال القسيمة رقم 10 من المخطط المساحي م/38781 ذات االستعمال االستثماري مكاتب تجارية إلى االستعمال التجاري.. 52
تحديد حدود مركز الصوابر الصحي بمنطقة العاصمة الصحية. . 53
تجديد الموافقة التنظيمية على المخططات المعمارية الخاصة بمشروع المقر الدائم لألمانة العامة لألوقاف بمنطقة الشويخ اإلدارية .. 54
الموافقــة التنظيميــة علــى هــدم وبنــاء مركــز قطــاع الرقابــة وحمايــة المســتهلك التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة بمنطقــة الدســمة قطعــة . 55

رقــم 4.
الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة استغال موقع الشبرتين رقم ) ح ( ورقم ) د ( بمنطقة الري. 56
تثبيت موقع اإلدارة العامة للجمارك بمنطقة الشويخ الصناعية األولى. . 57
التجــاوز الحاصــل علــى أمــاك الدولــة مــن قبــل مالــك القســيمة رقــم ) 3 ( مــن المخطــط م/31243 المتمثــل بالقســيمة 4 مــن نفــس المخطــط . 58

البالــغ مقــداره 1.50م2 . 
الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على إضافة نشاط معارض السيارات للقسيمة رقم 150 بمنطقة الشويخ األولى.. 59
الموافقــة التنظيميــة علــى المخططــات المعدلــة الخاصــة بإضافــة غرفــة مولــد كهربــاء لمبنــى جنــاح النســاء بمستشــفى الطــب النفســي ضمــن . 60

موقــع وزارة الصحــة بمدينــة الصبــاح الطبيــة. 
اعتماد مشروع على المخططات المعمارية الخاصة بعمل التعديات بمجمع الخدمات العمالية بمنطقة الجيوان . 61
ــة . 62 ــة بمنطق ــة التعاوني ــة الدعي ــع لجمعي ــن تاب ــة الخاصــة بإقامــة فــرع دكاكي ــى المخططــات المعماري ــة عل ــة التنظيمي اعتمــاد مشــروع الموافق

ــة قطعــة )3(. الدعي
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أهم انجازات محافظة حولي
الرد على استفسارات رئيس لجنة المشروعات واإلجابة على األسئلة.. 1
تحويل استعمال بعض القسائم االستثمارية الى عيادات طبية.. 2
إعادة تنظيم القسائم العائدة لسمو ولي العهد الشيخ / نواف األحمد الصباح بمنطقة الصديق.. 3
فرز وإعادة دمج القسائم بمختلف مناطق الكويت.. 4
دراسة طلب السيد / فؤاد الرفاعي وإفادته عن النسب المستقطعة من عقاره الواقع بالشريط الساحلي -أنجفه قطعة )13(.. 5
رفع تقرير للمجلس البلدي بخصوص اإلشراف على ممشى الواحة والماعب الواقعة بمنطقة مشرف قطعة ) 5 (.. 6
الرد على استفسارات اإلدارة القانونية بشأن الدعاوى.. 7
دراسة تحويل بعض القسائم من استثماري الى شقق فندقية.. 8
رفع تقرير للمجلس البلدي بخصوص تخصيص موقع مسجد بمنطقة مشرف قطعة )1(.. 9

رفع تقرير للمجلس البلدي بخصوص تخصيص موقع مسجد بمنطقة بيان قطعة )12(.. 10
دراسة تجديد عقود اإليجار التابعة لبعض الجهات حيث تم مخاطبة إدارة أماك الدولة بوزارة المالية الستكمال اإلجراءات.. 11
تثبيت وتسليم حدود األراضي المجاورة لمستشفى مبارك إلنشاء مراكز طبية متخصصة ضمنها تابعة لجامعة الكويت.. 12
دراسة إعادة تقسيم عقار ورثة المرحومين سعود وإبراهيم العبدالرزاق الواقع بمنطقة سلوى قطعة )3 ، 4 ( .. 13
إصدار الموافقة التنظيمية لعدد من المواضيع -جمعيات -أندية -محطات الوقود -مساجد -محطات إرسال وتقوية.. 14
رفع تقرير للمجلس البلدي بشأن استغال موقع أطفال ضمن القطعة )4( بمنطقة سلوى كماعب وبصفة مؤقتة.. 15
دراسة تخصيص ارض لمركز )21( لذوي االحتياجات المنطقة بمنطقة جنوب السرة.. 16
دراسة تخصيص موقع مسح بمنطقة الشعب قطعة ) 2 ( .. 17
رفــع تقريــر للمجلــس البلــدي حــول طلــب بيــت التمويــل الكويتــي تغييــر اســتعمال عقــاره الواقــع بمنطقــة حولــي قطعــة )218( مــن اســتثماري . 18

الــى تجــاري.
دراسة تطوير مشروع مجمع السالمية المتمثل بالقسيمة رقم ) 1 ( قطعة ) 22 ( للشيخ / فيصل سعود الصباح .. 19
دراسة زحزحة موقع المسجد الواقع بمنطقة شرق حولي قطعة ) 10 ( .. 20
دراسة تخصيص موقع مسجد بمنطقة الرميثية قطعة ) 5 ( .. 21
إصدار تراخيص لدور حضانة وتجديد تراخيص دور الحضانة بمختلف مناطق المحافظة.. 22
إصدار الموافقة التنظيمية لمشاريع الجامعات الخاصة الواقعة ضمن المحافظة. . 23
تحويل استعمال بعض القسائم االستثمارية الى فنادق.. 24
دراسة طلب إضافة مساحة للقسيمة رقم ) 8 ( بالقطعة رقم ) 1 ( بمنطقة السالمية .. 25
طلب الموافقة على ترخيص مستشفى ومواقف السيارات قطعة ) 259 ( قسيمة )1 أ ( . 26
طلب الهيئة العامة للرقابة إعادة تخصيص موقع نادي البولينغ الرياضي قطعة ) 115 ( بالسالمية .. 27
تجديد عقود اإليجار الخاصة بمواقع دائرة التسويق المحلي.. 28
طلب الموافقة على تجديد عقد إيجار قطعة ) 45 ( في حولي .. 29
طلب موافقة تنظيمية لصيانة المبنى )1، 3( في الكلية االسترالية قطعة ) 3 ( .. 30
طلب الموافقة التنظيمية لتوسعة بنك الدم قطعة ) 4 ( في الجابرية .. 31
طلب موافقة تنظيمية لصيانة مكتب األمن وغرف الحراسة في الكلية االسترالية قطعة)5 (.. 32
طلب وزارة األوقاف تخصيص موقع مصلي قطعة ) 2 ( بالشعب .. 33
طلب بيت التمويل الكويتي تحويل القسمة ) 2 ( قطعة ) 218 ( الستعمال تجارى .. 34
مشروع تطوير رأس األرض.. 35
طلب تخصيص ما تبقي من مساحة ومباني بيت العثمان لمركز العمل التطوعي.. 36
إعمال الدراسة والتصميم إلستاد محمد الحمد بنادي القادسية الرياضي.. 37
طلب جمعية الجابرية تخصيص مساحة 600 م 2 لفروع جديدة للجمعية.. 38
تطوير وتأهيل موقع نادي البلدية بالسالمية.. 39
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طلب الموافقة التنظيمية على إضافة مبنى إداري لمدرسة الكويت االنجليزية قطعة ) 80 ( حولي .. 40
طلب موافقة تنظيمية لتعديل مخطط صالة ألعاب لجمعية بيان.. 41
طلب موافقة تنظيمية لتعديل مخطط فرع السوق المصغر لجمعية بيان.. 42
طلب موافقة تنظيمية لتعديل مخطط السوق المركزي لجمعية بيان.. 43
طلب موافقة تنظيمية لرخصة تعديلية لمنتزه السالمية.. 44
طلب موافقة تنظيمية لشركة أساس الدولية للقسيمة 31 ق 215 بالسالمية.. 45
طلب موافقة تنظيمية للتعديل الخاص بجمعية بيان ق 13. . 46
طلب جمعية الروضة وحولي تخصيص موقع بمساحة 180 م2 لفرع غاز.. 47
طلب موافقة تنظيمية لرخصة تعديلية لمنتزه السالمية.. 48
طلب موافقة تنظيمية لشركة أساس الدولية للقسيمة 31 ق 215 بالسالمية.. 49
طلب شركة دانة للمدارس تخصيص أرض إلقامة مدرسة خاصة.. 50
طلب جمعية حطين توسعة السوق المركزي ق 4 . . 51
تجديد عقد أماك الدولة لفرع بنك الخليج ق 48 السالمية. . 52
طلب موافقة تنظيمية العتماد أنشطة سوق مركزي مصغر ق 2  ، ق4 ، ق5. . 53
طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص مواقع للتفتيش. . 54
تجديد عقد أماك الدولة لفرع بنك الخليج بالمركز اإلداري والتجاري في حولي. . 55
تسليم األرض المجاورة للنادي الدبلوماسي )ديوانية الصيادين سابقاً( إلى وزارة الخارجية. . 56
طلب وزارة المواصات تخصيص مواقع محطات تقوية االرسال في الشهداء والزهراء والسام والرميثية.. 57
طلب موافقة تنظيمية لمشفى العاج الطبيعي في السالمية. . 58
طلب األوقاف تخصيص موقع مصلى ومواقف في ق 73 حولي.. 59
مشروع مركز الشيخ عبد هللا السالم الثقافي في السالمية.. 60
طلب إعادة النظر بموضوع تعديل ترخيص مبنى مدرسي لمؤسسة تأهيل المعاقين ق 8 في الجابرية.  . 61
أعمال تراخيص مبنى نادي المعاقين في حولي قطعة 148 .. 62
طلب ترخيص أنشطة لقطعة أرض بمساحة 300 م2 لجمعية بيان. . 63
إعادة تنظيم عقار ورثة محمد يوسف النصر هللا قسائم ) 1 - 9 ( قطعة )218( في حولي.. 64
تجديد عقود إيجار محطات وقود بمحافظة حولي.. 65
تجديد عقد إيجار األرض المخصصة باسم اتحاد الجمعيات التعاونية في حولي ق 97.. 66
دراسة طلب زيادة طابق إضافي لمبنى التوسعة بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.. 67
طلب دراسة موافقة تنظيمية لتحويل القسيمة 10 قطعة 146 إلى عيادات طبية في السالمية.. 68
طلب وزارة األوقاف والشئون اإلسامية تخصيص موقع مسجد في منطقة سلوى قطعة )3(.. 69
تجديد عقد إيجار فرع البنك التجاري في سلوى قطعة ) 5 ( . . 70
تجديد عقد إيجار فرع البنك الوطني في مشرف. . 71
طلب تجديد عقود بنك االئتمان الكويتي مع وزارة المالية. . 72
طلب وزارة الصحة تحديد األراضي المخصصة لها إلقامة مستشفيات.. 73
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أهم إنجازات محافظة مبارك الكبير
مشروع تقسيم قصر الشعب العامر )الشيخ سعد العبدهللا السالم الصباح(.. 1
تنظيم جزء من قطعة رقم ) 9 ( الفنيطيس .. 2
تخصيص مواقع لمساجد تابعة لوزارة األوقاف والشئون اإلسامية.. 3
موافقات تنظيمية للمطاعم ضمن منطقة الشريط الساحلي ) ب ( الفنيطيس قطعة ) 9 ( ابوفطيرة قطعة ) 11 ( .. 4
الرد على أسئلة اإلدارة القانونية بخصوص الدعاوى المرفوعة من المواطنين.. 5
توطين األنشطة الحرفية في منطقة ابوفطيرة الحرفية ومخاطبة البيئة بخصوص األنشطة.. 6
معامات الفرز والدمج الخاصة بالهيئة العامة للصناعة منطقة صبحان.. 7
إجراءات ترخيص الحضانات.. 8
دراسة موقع بديل لمحطة االرسال التابعة للطيران المدني ضمن الموقع المخصص لمستشفى مبارك الكبير.. 9

موافقات لعيادات طبية بمنطقة صباح السالم ومطعم بمنطقة سالم السالم قطعة ) 1 ( .. 10
إصدار موافقات تنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للصناعة منطقة صبحان.. 11
ترخيص معاهد أهلية بمنطقة صباح السالم .. 12
رفع تقرير للمجلس البلدي لمشروع مارينا نادي ضباط الحرس الوطني بالفنيطيس قطعة ) 9 ( .. 13
دمج قسائم للهيئة العامة للصناعة بمنطقة صبحان. 14
طلب تحويل نشاط القسيمة من مجمع سكني إلى نشاط فندق.. 15
إجراءات تثبيت وتسليم بعض المساجد التابعة لوزارة األوقاف.. 16
إصدار موافقات تنظيمية لمساجد تابعة لوزارة األوقاف.. 17
تسليم حدود بعض المواقع التابعة لشركة المشروعات السياحية )شاطئ المسيلة باج 2(.. 18
إجراءات توسعة السوق المركزي بمنطقة صباح السالم.. 19
تسليم موقع مركز ضاحية الفنيطيس قطعة 1 .. 20
إجراءات تثبيت وتسليم بعض أفرع الدكاكين منطقة أبوفطيرة في القطع )1 - 3 - 8( .. 21
إجراءات تخصيص موقع دائم لديوان وزارة التجارة والصناعة أبوفطيرة الحرفية.. 22
مشروع دمج وإعادة تنظيم قسائم استثمارية في منطقة صباح السالم.. 23
إجراءات إعادة تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين.. 24
إجراءات تخصيص موقع إداري لجمعية صباح السالم.. 25
إجراءات على مشروع دمج وإعادة تنظيم قسائم بمنطقة أبوالحصانية ]الشريط الساحلي )ب([.. 26
إجراءات التعديل على مشروع المارينا بنادي ضباج الحرس الوطني بمنطقة الفنيطيس.. 27
إجراءات تخصيص موقع مجمع المحاكم ومحكمة األسرة في منطقة أبوفطيرة الحرفية.. 28

  أهم انجازات محافظة األحمدي
تثبيت وتسليم موقع مسجد غازي العتيبي بالصباحية قطعة )1(.. 1
توسعة مسجد براك فايز العتيبي بالمنقف قطعة )6(.. 2
دراسة طلب وزارة الدفاع تخصيص ارض للقوة البرية.. 3
دراسة موقع مشروع االستراحات ومراكز خدمة الشاليهات.. 4
دراسة تعديل طريقة احتساب النسب التي تستقطع للدولة.. 5
تخصيص ارض للمطافئ جنوب الصباحية.. 6
دراسة مشروع المصفاة الرابعة بالزور.. 7
جارى دراسة المواقع األرضية )منفذ النويصيب( لوزارة الدفاع.. 8
ترخيص مجمع المحات جمعية الظهر التعاونية.. 9

مستودع المنتجات البترولية األحمدي )صدور القرار وعقد األماك وتثبيت وتسليم( وجارى حاليا دراسة الموافقة التنظيمية له.. 10
الموافقة التنظيمية لمحطة تعبئة الوقود بالصباحية )صباح االحمد السكنية(.. 11
الموافقة التنظيمية ضمن حدود جامعة الشرق األوسط األمريكية )القبلة(.. 12
الموافقة التنظيمية لمشروع التابع لإلدارة العامة للجمارك للمنطقة الحدودية.. 13
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موقع بديل لمحطة اإلرسال واالستقبال )تم اقتراح موقع من قبلنا وجارى استكمال الدراسة(.. 14
الموافقة التنظيمية لفرع التموين والجملة لجمعية الظهر التعاونية.. 15
جارى تخصيص مسجد داخل حدود حيازة زراعية بالوفرة.. 16
جارى دراسة مركز النويصيب الساحلي.. 17
استكمال دراسة نقل موقع صالة أفراح الظهر وتخصيص موقع آخر بديل إلغاء تخصيص موقع صالة أفراح الظهر.. 18
تم اعتماد مسار الشبك األمني بمنطقة الوفرة وتثبيته وتسلميه الى وزارة الداخلية.. 19
رفع تقرير للمجلس البلدي بخصوص توسعة مسجد الرحمن بالمهبولة.. 20
دراسة الموافقة على األنشطة االستثمارية داخل األندية الرياضية.. 21
دراسة تخصيص قطعة ارض لمعهد الكويت لألبحاث العلمية بالنويصيب.. 22
دراسة إعادة تخصيص وتسليم ردم النفايات.. 23
طلب وزارة اإلشغال استحداث دوارين للقطعتين )1، 7( بمنطقة على صباح السالم.. 24
إعادة تثبيت موقع شاطئ العقيلة.. 25
تعديل مخططات منطقة الشعيبة الغربية.. 26
دراسة مشروع تصميم فروع كلية الدراسات التكنولوجية بمنطقة صباح األحمد.. 27
طلب تركيب أبراج تقوية في محطات األولي للوقود بمناطق الكويت المختلفة.. 28
دراسة تخصيص توسعة ألرض مجمع الشركة الكويتية للصناعات البترولية.. 29
تعديل مخططات منطقة الشعيبة.. 30
دراسة مخطط الشدادية.. 31
تخصيص موقع إلنشاء دار لتحفيظ القرآن بمنطقة الهدية.. 32
دراسة طلب وزارة الصحة تخصيص موقع إلنشاء مركز صحي بهدية.. 33
طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع إلقامة مركز الدفاع المدني بمنطقة هديه.. 34
طلب وزارة الدفاع تخصيص مواقع لتنفيذ مشروع النظام المتكامل.. 35
تخصيص مواقع للهيئة العامة لاتصاالت وتقنية المعلومات إلقامة محطات تقوية اإلرسال.. 36
دراسة تخصيص أرض إلقامة مصنع خلط خرساني بمشروع مصفاة الزور.. 37
دراسة إعادة تثبيت استام أرض الجامعة البريطانية بالعقيلة قطعة 6. . 38
الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي )األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة( تمديد تخصيص األرض المخصصة لهم سابقاً. . 39
دراسة تخصيص مواقع جديد لمحطات الوقود لشركة البترول الوطنية. . 40
دراسة تخصيص أرض لموقع اإلدارة العامة لإلطفاء باألحمدي.. 41
ــم . 42 ــى دائ ــت إل ــن مؤق ــي م ــع مســجد / ســلطان غــازي العتيب ــص موق ــل تخصي ــاف والشــئون اإلســامية تعدي ــب وزارة األوق ــى طل ــة عل الموافق

بالصباحيــة ق 1. 
الموافقــة علــى الطلــب المقــدم مــن الســيد / عبدالعزيــز عبدالرحمــن يوســف إضافــة األرض المملوكــة للدولــة والبالــغ مســاحتها 88 م2 بالفنطــاس . 43

ق 1.  
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة األوقاف والشئون اإلسامية توسعة المسجد القائم على طريق الملك فهد بجوار منطقة الجليعة. . 44
إعداد المراسات الخاصة بكتب الزراعة إلدارة المساحة وبلدية األحمدي. . 45
االنتهاء من فرز ودمج العديد من القسائم بمناطق مختلفة باألحمدي.. 46
دراسة توفير مكان بديل للصيادين مرتادي نقعة الشمان. . 47
الموافقة على تخصيص الموقع ) F2 ( البالغ مساحته 9 كم2 تقريباً بالوفرة الزراعية .. 48
تخصيص موقع إلقامة مسجد بمساحة 900 م2 ومواقف سيارات بمساحة 1600 م2 ضمن القطعة 7 بمنطقة المنقف. . 49
دراسة طلبات الجمعيات بمناطق محافظة األحمدي المختلفة. . 50
الموافقة على زيادة االرتفاع لموقع مبنى فرع بلدية محافظة األحمدي ضمن القطعة رقم )5( ليكون متعدد األدوار وبارتفاع أقصى )46 م(. . 51
دراسة إضافة أنشطة خاصة بالجمعيات التعاونية واإلنتاجية والثروة السمكية واتحادها.. 52
دراسة المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية.. 53
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دراسة تخصيص الجامعة الكندية ضمن موقع الجامعات الخاصة بمنطقة )أبوحليفة(.. 54
اعتماد المخطط التنظيمي للقطعة )20( بمنطقة ميناء عبدهللا.. 55
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة األوقاف والشئون اإلسامية على استقطاع جزء بمساحة 460 م2 كمسجد من الحيازة . 56

الزراعية ضمن القسيمة 3 قطعة 5 بالوفرة الزراعية. 
دراسة اعتماد المخطط المقترح ضمن الموقع رقم )18( بميناء عبدهللا المقدم من الهيئة العامة للصناعة. . 57
دراسة مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة. . 58
دراسة تثبيت موقع لمركز إطفاء الخيران البحري.. 59
دراسة إعادة تنظيم القطعتين )60، 62( بمنطقة الفحيحيل. . 60
دراسة المشاريع المستقبلية في منطقة الوفرة الزراعية عدد )896(.. 61

أهم انجازات محافظة الجهراء
الموافقة لوزارة الشئون لرخصة تعديل لمجموعة محات بمنطقة القصر قطعة )3( العائدة لجمعية النسيم التعاونية.. 1
تسليم موقع مركز شباب جنوب الجهراء بالقطعة )2( للهيئة العامة للشباب والرياضة.. 2
تخصيص موقع محرقة حديقة للبيئة للهيئة العامة للزراعة بمنطقة كبد.. 3
تسليم حدود بعض المواقع المحجوزة لوزارة التربية بمنطقة الجهراء التعليمية.. 4
ازالــة العوائــق مــن مشــروع مدينــة جنــوب ســعد العبــدهللا ونقــل موقــع تدويــر النفايــات الصلبــة خــارج حــدود الموقــع المخصــص لتربيــة الدواجــن . 5

بالشقايا.
الموافقة على تخصيص موقع مسجد للشيخة شريفة الصباح وسكن إمام ومؤذن ومواقف سيارات على طريق العبدلي لوزارة األوقاف.. 6
تسليم الموقع المخصص لوزارة الداخلية لخفر السواحل بجزيرة وربة.. 7
الموافقة لوزارة الشئون العتماد أنشطة السوق العيون المركزي بالقطعة )4( بمنطقة العيون.. 8
دمج القسائم )96، 98، 100، 101، 102( بالقطعة )4( بأمغرة الصناعية للهيئة العامة للصناعية.. 9

إعادة تثبيت لواء الشهيد ولواء التحرير لوزارة الدفاع.. 10
الموافقة لشركة المجموعة العربية للخدمات التعليمية ترخيص دار حضانة جديدة في منطقة النسيم قطعة )4( قسيمة )61(.. 11
تسليم حدود موقع )B( جامعة خاصة شرق تيماء مقابل النسيم قطعة )3( لوزارة التعليم العالي.. 12
تثبيت نقاط موقع بنك الدم في منطقة الجهراء الصحية.. 13
ــة الجهــراء . 14 ــدهللا ومنطق ــة ســعد العب ــن مدين ــة الســكنية بي ــة مــن المنطق ــوة البري ــد الق ــادة االســناد اإلداري ومعه ــاع لقي ــوزارة الدف ــع ل ــل موق نق

الســكنية.
تسليم موقع سكراب األهالي بأمغره المجاورة لمدينة سعد العبدهللا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.. 15
تخصيص مدينة الحجاج الواقعة في الجهراء للجيش الكويتي.. 16
تخصيــص مواقــع لشــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة إلنشــاء محطــات تعبئــة وقــود فــي المناطــق الجديــدة والطــرق المســتخدمة فــي محافظــة . 17

الجهــراء.
تخصيص موقع لوزارة الدفاع إلنشاء لواء جديد بالمنطقة الشمالية بمحافظة الجهراء شمال الكويت.. 18
توسعة موقع قاعدة على السالم الجوية على طريق األطراف بمحافظة الجهراء.. 19
إنشاء ساحة رياضية نموذجية مغطاة للهيئة العامة للشباب والرياضة بمساحة 25000 م 2 بشمال غرب الجهراء.. 20
توسعة فرع الكهرباء والبنشر بجانب محطة البنزين بجوار إدارة المرور الجهراء بشرق الجهراء لجمعية النسيم التعاونية.. 21
تخصيص موقع لوزارة الشئون إلقامة صالة أفراح بمنطقة الواحة قطعة رقم )3(.. 22
تثبيت الموقع المخصص إلقامة مبنى دائم لمركز التفتيش والبطاقات التموينية بالجهراء ضمن مركز الضاحية قطعة رقم )42(.. 23
تخصيص موقع لإلدارة العامة لإلطفاء بصفة مؤقتة إلقامة مركز إطفاء مؤقت شاليهات متحركة بالجهراء.. 24
استقطاع جزء من موقع خدمات لوزارة الشئون ليكون موقع لفرع تموين لجمعية القيروان التعاونية بمنطقة القيروان قطعة رقم ) 2 ( .. 25
تثبيت حدود موقع سجن اإلحداث الجديد بمنطقة الصليبية.. 26
إنشاء مبنى التأمينات االجتماعية بمحافظة الجهراء.. 27
تثبيت حدود موقع االتحاد الكويتية للمزارعين بمنطقة العبدلي الزراعية.. 28
ترخيص دار حضانة األصدقاء في منطقة النسيم قطعة رقم ) 1 ( شارع ) 24 ( منزل  ) 11 ( قسيمة رقم ) 137 ( لوزارة الشئون .. 29
تخصيص موقع لبنك الدم بمحافظة الجهراء.. 30
طلب وزارة الدفاع تخصيص موقع لمعسكر الكتيبة 71. . 31
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الموقع المخصص إلقامة مشاريع النفايات والردم الصحي.. 32
طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع محرقة صديقه للبيئة بكبد. . 33
طلب وزارة الصحة ترخيص موقع بصفة مؤقتة لمهبط طائرة عمودية بالمنتزه القومي بالجهراء.. 34
طلب وزارة الدفاع تخصيص دار ضيافة للقوة البرية بجانب لواء التحرير. . 35
مشروع المدن العمالية جنوب الجهراء. . 36
مشروع إعادة تدوير النفايات الخرسانية واألسفلت بكبد. . 37
مشروع النظام المتكامل لشبكة االتصاالت الرقمية تترا. . 38
مشروع مجمع المؤسسات اإلصاحية ضمن السجن المركزي بالصليبية. . 39
تخصيص موقع لوزارة الدفاع لعمل دار ضيافة القوة البرية بجانب لواء التحرير شرق طريق العبدلي. . 40
الموافقة لفرع بنك الدم ضمن مستشفى الجهراء بمنطقة القصر قطعة ) 2 ( . . 41
تخصيص موقع لوزارة الدفاع لمعسكر للكتيبة ) 71 ( بمحافظة الجهراء . . 42
تخصيص موقع مدينة الحجاج للجيش الكويتي. . 43
تخصيص موقع لوزارة األوقاف إلقامة مركز التوحد بمحافظة الجهراء. . 44
تخصيص موقع فرع دكاكين لوزارة الشئون ضمن ضاحية القصر قطعة ) 3 ( . . 45
تسليم محطة وقود رقم ) 106 ( بمنطقة القيروان قطعة ) 2 ( . . 46
تثبيت حدود موقع االتحاد الكويتي للمزارعين. . 47
توسعة قاعدة علي السالم الجوية. . 48
الموافقة على موقع لجمعية الشرطة االستهاكية ضمن موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بالجهراء.. 49

أهم انجازات محافظة الفروانية   

تسليم موقع مركز الشباب بمنطقة عبدهللا المبارك قطعة 6.. 1
تجديد عقد ايجار بيت الزكاة بمنطقة الرقعي واالندلس.. 2
مشروع إنشاء واستثمار مبني مواقف السيارات في مبني مطار الكويت الدلي والمرافق التابعة له. 3
العقد رقم 2005/2004-14 تقديم الخدمات األرضية والفنية للطيران العام في مطار الكويت الدولي. 4
توسعة مسجد قائم / محمد سعد البيدان بمنطقة الفروانية شارع 120. 5
الموافقة التنظيمية لعمل تعديات داخلية بمباني ضمن حدود مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة  بنين والواقعة بالقطعة 3 بمنطقة جليب الشيوخ.. 6
تسليم الموقع المخصص لجامعة خاصة بمنطقة االستعماالت الحكومية بالعارضية.. 7
تخصيص موقع لمحطة تعبئة وقود بأبعاد 50م×75م ضمن منطقة خيطان الجنوبي.. 8
العقارات المستملكة القائمة ضمن مناطق محافظة الفروانية تخصيص قطعة 4-3 بمنطقة خيطان الجنوبي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.. 9

تسليم موقع سكن االمام والمؤذن الواقع بجانب مسجد / الصديقة فاطمة الزهراء بمنطقة عبد هللا مبارك قطعة 6.. 10
الدعوى رقم 1149/ 2017 ت م ك ح / 14 المرفوعة من سامي سليمان سالم ضد بلدية الكويت بشأن ندب خبير للقسيمتين رقمي 24، 25 . 11

مخطط م/ 274 وثيقة رقم 2164/ 52 للعقار الواقع بمنطقة الفروانية.
القسيمة رقم 48 المخصصة لجمعية الفنانين الكويتيين ضمن قسائم جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ.. 12
طلب جمعية العمرية التعاونية تغيير نشاط )فرع ادوات صحية( الى نشاط )صالون حاقة اطفال(.. 13
طلب جمعية العارضية التعاونية تخصيص )فرع تموين( بمنطقة العارضية السكنية قطعة 6.. 14
تعديل اسماء المدارس الحكومية الواقعة بمنطقة جليب الشيوخ قطعة رقم 6.. 15
تصميم واشراف مبنى بلدية الكويت بمحافظة الفروانية.. 16
مشروع اضافة فصول ضمن موقع المدرسة الكندية بمنطقة خيطان التوسعة الجنوبية قطعة رقم 3. 17
مدرسة الكرمل الهندسية الخاصة الواقعة ضمن منطقة خيطان التوسعة الجنوبية قطعة رقم 2.. 18
عقد رقم 193/ 2015 اعمال التصميم واعداد المخططات والمستندات لمشروع مبنى خدمات وزارة االوقاف بمنطقة جليب الشيوخ قطعة 5.. 19
توسعة الموقع المخصص لمدرسة خاصة ضمن القطعة رقم 25 بمنطقة جليب الشيوخ.. 20
تسليم التوسعة المقررة لمسجد سمير صالح الشاحي القائم بمنطقة جليب الشيوخ -قطعة رقم 13.. 21
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طلب المكتب الهندسي دار الفاروقي لاستشارات الهندسية رخصة بناء جديد للقسيمة رقم 30 الواقعة في منطقة الفروانية بالمركز االداري . 22
والتجاري.

معاينة مقر المبرة الكويتية لحماية االسرة.. 23
تخصيص مواقع إلقامة محطات تقوية االرسال واالستقبال للهاتف النقال – فيفا.. 24
الحدود التنظيمية للقطعتين 12 ، 13 بمنطقة الرقعي .. 25
تعديات بالمخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت. 26
عقار السطر رقم5 من المخطط التنظيمي رقم 1/611/2/11/ت م والواقع ضمن القطعة رقم  48 بمنطقة خيطان.. 27
قسائم الشارع اإلعامي بمنطقة العارضية.. 28
طلب الشيخ مبارك الجابر االحمد الغاء اعادة تنظيم القسائم العائدة للشيخة /شريفة المبارك الصباح ارقام من 132 الى 157 ق 4 الصديق.. 29
الموافقة التنظيمية لتوسعة المطبخ المركزي بمستشفى الفروانية الواقع بمنطقة صباح الناصر.. 30
الموقع البديل لمحطة الوقود المتعارضة مع الطريق الدائري 6.5 السريع بمنطقة عبدهللا المبارك. 31
مسح وتحديد العقار موضوع الحكم الصادر في القضيتين رقمي 883-882 1977 تجاري مدني كلي حكومة والمرفوعة من / مريم . 32

مصطفي محمد ضد / مبارك عبد العزيز صالح الحساوي والخاص بالعقار الكائن بمنطقة جليب الشيوخ.
فرع بنك منطقة الفروانية التابع للبنك االهلي المتحد بدل فاقد من الموافقة التنظيمية.. 33
تسليم المواقع المخصصة للبنوك بمركز ضاحية جمعية الرابية التعاونية.. 34
طلب الشركة الكويتية المتحدة للدواجن تجديد عقد االيجار الخاص بمبني الشركة بمنطقة ضجيج الطائرات بجنوب الفروانية.. 35
طلب البنك التجاري الكويتي عقد االيجار الخاص لقطعة االرض بمنطقة الرقعي قطعة 17.. 36
طلب السيد / محمد مطلق زايد الدويلة وشريكته فرز القسيمة رقم 48 مخطط م/ 27344 الواقعة بالقطعة رقم 4 بمنطقة الرابية الى قسيمتين.. 37
اعادة تثبيت وتسليم حدود بعض المواقع المحجوزة لوزارة التربية بمنطقة الفروانية التعليمية.. 38
مشروع مبنى ادارة تراخيص محافظة الفروانية.. 39
تجديد عقد ايجار الموقع المخصص لاتحاد الكويتي للمزارعين الكائن في منطقة الرابية قطعة 5. 40
طلب وزارة الشئون االجتماعية والعمل النظر بطلب جمعية االندلس والرقعي التعاونية اعتماد مخطط فرع قطعة 9 وفرع قطعة 12. 41
تجديد عقد ايجار محطة تعبئة الوقود لشركة الوطنية الكويتية محطة رقم 126 بمنطقة العارضة استاد جابر. 42
تعديــل قــرار اللجنــة المكلفــة للقيــام باختصاصــات المجلــس البلــدي رقــم ل ق م ب/2013/8/89 الصــادرة بتاريــخ 2013/9/10 والخــاص . 43

بتخصيــص موقــع لفــرع بلديــة محافظــة الفروانيــة
نقل الموقع المخصص لشركة النقل العام الكويتية والماصق لمدخل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 44

بمنطقة الرابية -قطعة رقم 5.
تثبيت الموقع المخصص لوزارة األوقاف والشئون اإلسامية إلقامة مسجد مع مواقف للسيارات ضمن منطقة خيطان قطعة رقم 49.. 45
إعادة تثبيت وتسليم الموقع المخصص لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمنطقة جليب الشيوخ مقابل قطعة 26. 46
طلب الموافقة التنظيمية لمركز الشباب التابع للهيئة العامة للرياضة الكائن بمنطقة عبدهللا المبارك قطعة 6.. 47
طلب الموافقة التنظيمية على ترخيص سكن إمام ومؤذن قسيمة رقم 181 بقطعة 2 منطقة العارضية.. 48
طلب الموافقة التنظيمية على ترخيص بناء سكن إمام ومؤذن قسيمة رقم 260 قطعة 2 منطقة العارضية.. 49
تجديد عقد إيجار قطعة األرض التبعة لشركه صناعات التبريد والتخزين بمنطقه الضجيج جنوب الفروانية. 50
هدم وإعادة بناء جزء من مستشفى الفروانية بمنطقة صباح الناصر. 51
اعتماد المخطط التنظيمي المعدل لمشروع غرب عبدهللا المبارك اإلسكاني. 52
تثبيت حدود موقع القسائم الخاصة بكلية اآلداب كلية التربية الواقعتين ضمن حدود مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية. 53
طلب وزارة التربية تخصيص موقع إلنشاء مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة قطعه 8 منطقة الفروانية. 54
طلــب جامعــة الكويــت تعديــل مســمى الموقــع رقــم 603 بالمخطــط الهيكلــي لمدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة مــن مدرســة وروضــة الــى مدرســة . 55

بنيــن مشــتركة ومدرســة بنــات مشــتركة وحضانــة.
الدعــوى رقــم 2017/188 المرفوعــة مــن / مهنــا نايــف عايــض المطيــري ضــد البلــدي وآخريــن بشــأن فــرز وتجنيــب حصــة المدعــي فــي . 56

العقــار الكائــن فــي منطقــة جليــب الشــيوخ رقــم 179 قطعــة 3 مــن المخطــط رقــم م/ 32980.
تجديــد عقــد القســيمة رقــم 29- 28 ضمــن جمعيــات النفــع العــام بمنطقــة جليــب الشــيوخ المخصصــة لجمعيــة الطياريــن و مهندســي الطيــران . 57

الكويتيــة.
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طلــب الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب النظــر فــي طلــب شــركة المجموعــة العربيــة للخدمــات التعليميــة بنقــل مقــر معهــد الفروانيــة الــى . 58
القســيمة 44 قطعــة 2 بمنطقــة خيطــان التوســعة الجنوبيــة.

تخصيص موقع بديل لمستشفى الضمان الصحي ضمن منطقة الضجيج الفروانية.. 59
طلــب الموافقــة التنظيميــة لعمــل اضافــة ضمــن مدرســة العضيليــة االبتدائيــة للبنــات الحكوميــة الواقعــة بمنطقــة جليــب الشــيوخ قطعــة 6 ملــك . 60

ــة. وزارة التربي
مشروع مدرسة الهدى االهلية الواقعة ضمن منطقة جليب الشيوخ قطعة رقم 25.. 61
العقــد رقــم هـــ ز / م م / 29 / 2008 / 2009 انشــاء وانجــاز وتنفيــذ وزراعــة وصيانــة الحدائــق المخصصــة بالمنطقــة M حدائــق منطقــة اشــبيلية . 62

طلــب ترخيــص ماعــب رياضيــة ضمــن حدائق اشــبيلية
دراسة لعقار الوثيقة 1955/ 1954 بمنطقة الفروانية.. 63
التنســيق مــع المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية وإدارة المخطــط الهيكلــي وإدارة المســاحة بشــأن المخطــط المســاحي والتنظيمــي بمنطقــة غــرب . 64

عبــدهللا المبــارك اإلســكانية.
إعداد تقرير إلدارة نزع الملكية بشأن المساحة المتبقية للعقار العائد للشيخة / سعاد الصباح بمنطقة السرة. . 65
تثبيت الموقع المقرر لمهبط طائرات الهليكوبتر بالقرب من مستشفى الفروانية. . 66
تخصيــص موقــع لمدرســة ذوي االحتياجــات الخاصــة بالقطعــة رقــم )8( بمنطقــة الفروانيــة والتنســيق مــع إدارة المســاحة بشــأن تثبيــت الموقــع . 67

المقــرر. 
دراسة مخططات معمارية لقسائم الصحف بالشارع اإلعامي بمنطقة العارضية. . 68
إعــداد تقريــر للمجلــس البلــدي بشــأن القســائم التــي لــم يتــم توزيعهــا بالشــارع اإلعامــي وتحويلهــا إلــى قنــوات تلفزيونيــة بــدالً مــن الصحــف وذلــك . 69

بمنطقــة العارضيــة تخزيــن علــى شــارع محمــد بــن القاســم. 
ــاف توســعة . 70 ــب وزارة األوق ــى طل ــة عل ــخ 21/8/2017 بالموافق ــم )م ب/ل ف15/296/07/2017( بتاري ــدي رق ــس البل ــرار المجل صــورة ق

مســجد بمنطقــة الفــردوس قطعــه )4( وإصــدار كتــاب تثبيــت التوســعة. 
صــدور القــرار المجلــس البلــدي رقــم )م ب/ل ف5/294/7/2017( بتاريــخ 21/8/2017 بالموافقــة علــى طلــب وزارة الشــئون االجتماعيــة . 71

تخصيــص موقــع بنــك ضمــن مركــز ضاحيــة جليــب الشــيوخ قطعــه )18( إصــدار كتــاب تثبيتــه. 
صــدور القــرار المجلــس البلــدي رقــم )م ب/ل ف2/155/3/2017( بتاريــخ 29/5/2017 بالموافقــة علــى طلــب وزارة الداخليــة تخصيــص . 72

موقــع لمركــز الدفــاع المدنــي بمنطقــة الضجيــج وقــد تــم تثبيتــه وتســليمه لــوزارة الداخليــة. 
حصر جميع األراضي المخصصة للهيئة العامة للرياضة ضمن محافظة الفروانية 1/8/2017. 73
صــدور القــرار المجلــس البلــدي رقــم )م ب/ل ف3/195/2017( بتاريــخ 12/6/2017 بالموافقــة علــى طلــب وزارة الشــئون اســتحداث مركــز . 74

ضاحيــة فرعــي لجمعيــة صبــاح الناصــر التعاونيــة يخــدم أهالــي القطــع )4، 5، 6، 7( وقــد تــم تثبيتــه. 
ــل . 75 ــة تعدي ــب وزارة الداخلي ــى طل ــة عل ــخ 15/5/2017 بالموافق ــم ) م ب/م أ/ل ح 6/140/2/2017( بتاري ــدي رق ــس البل ــرار المجل صــدور ق

ــة بالعارضيــة .  مكونــات مشــروع جمعيــة الشــرطة االســتهاكية بمنطقــة االســتعماالت الحكومي
ــة بمنطقــة الضجيــج . 76 ــادي الكويتــي الرياضــي للســيارات والدراجــات اآللي ــة جابــر األحمــد التابعــة للن ــة لمشــروع حلب ــة التنظيمي إصــدار الموافق

ــخ 13/8/2017 ــوب خيطــان بتاري جن
تسليم إدارة تراخيص محافظة الفروانية بمنطقة الضجيج. . 77
رفع تقرير للمجلس البلدي لتخصيص أرض إلنشاء مركز موقع تعليمي لألطفال زارعي القوقعة بمنطقة الرقعي قطعه )16(. . 78
رفع تقرير للمجلس البلدي بطلب وزارة األوقاف تخصيص موقع مصلى دائم بالقطعة )10( بمنطقة العارضية السكنية.. 79
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الموافقــة علــى زيــادة ارتفــاع مبانــي الموقــع المخصــص لمشــروع مبنــي خدمــات وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية )ورش النقليــات ومخــازن . 90
وإدارة اإلســناد( بمنطقــة جليــب الشــيوخ، وصــدور قــرار مــن المجلــس البلــدي برقــم )م ب/ل د2/85/2/2017( بتاريــخ 15/5/2017. 

الموافقــة علــى تخصيــص موقعيــن إلقامــة مطعميــن ضمــن مركــز الضاحيــة الفرعــي – قطعــه رقــم )3( بمنطقــة عبــدهللا المبــارك وصــدور قــرار . 91
مــن المجلــس البلــدي برقــم )م ب/ م أ/ل ع6/134/2017( بتاريــخ 15/5/2017. 

ــات شــمال الدائــري الســابع وصــدور قــرار المجلــس . 92 ــا المتعــارض مــع موقــع ردم النفاي ــم التكنولوجي إلغــاء الموقــع المخصــص لمشــروع عال
البلــدي برقــم ) م ب/ف8/60/1/2017( بتاريــخ 1/5/2017 . 

متابعة المشاريع المدرجة في خطة التنمية )ورشة عمل اإلصاح والتطوير(. . 93
التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي بخصوص مشروع تطوير نظام المعلومات الجغرافية. . 94
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عدم الموافقة على طلب أهالي منطقة العارضة – قطعه رقم )6( بشأن وقف توسعة مبني لإلمام والمؤذن أمام منازلهم وصدور قرار المجلس . 96

البلدي رقـم )م ب/ر و/236/14/2017( بتاريخ 11/7/2017. 
عدم الموافقة على طلب أهالي منطقة عبدهللا المبارك قطعه رقم )8، 9( تحويل الحديقة العامة الواقعة بالقطعة رقم )8( الى مواقف للسيارات . 97

وصدور قرار المجلس البلدي رقم )م ب/ل ف5/323/7/2017( بتاريخ 21/8/2017.
دراسة واعتماد المخططات المعمارية للموقع المخصص لوزارة التجارة والصناعة ضمن منطقة الفروانية – قطعه رقم )35( لقطاع الرقابة . 98

وحماية المستهلك.
دراسة واعتماد المخططات المعمارية إلضافة مبني لنظام الغسيل اآللي ضمن حدود محطة الوقود رقم )126( بمنطقة العارضية استعماالت . 99

حكومية )استاد جابر(. 
التنسيق مع وزارة األشغال العامة إلمكانية اصدار التراخيص لقسائم جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ.. 100
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دراسة واعتماد المخططات المعمارية لمشروع مطعم وجبات سريعة ضمن منطقة العارضية مخازن – قطعه رقم )2( . 102
التنسيق مع وزارة المالية لتجديد عقود أماك الدولة الخاصة باالتحاد الكويتي للمزارعين ضمن منطقة االندلس ) مركز الضاحية ( ومنطقة . 103
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 . )6(
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رفع تقرير للمجلس البلدي لطلب وزارة األوقاف تخصيص موقع إلقامة مسجد مع مواقف للسيارات على طريق الدائري السادس بمنطقة . 123
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)11252( المؤرخ في 16/11/2017. 

رفع تقرير للمجلس البلدي بطلب وزارة األوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات بمنطقة العارضية استعماالت حكومية بكتاب رقم . 125
)11000( بتاريخ 12/11/2017. 
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متكامل الخدمات ومخاطبة إدارة المخطط الهيكلي بشأن الموضوع. 
إعداد تقرير للمجلس البلدي بشأن طلب تحويل استعمال قسائم بامتداد شارع بن زهير بمنطقة خيطان من استثماري إلى تجاري . . 129
الرد على إدارة المساحة بشأن إعادة ترقيم القطع السكنية بمنطقة خيطان. . 130
الرد على اإلدارة القانونية بشأن إزالة العوائق من حرم ومحاور شبكة الطرق بمنطقة المعارض جنوب خيطان. . 131
رفع تقرير للمجلس البلدي لتخصيص موقع مؤقت إلقامة مصلى من المواد الخفيفة بضاحية الرابية قطعة )1(. . 132
تثبيت وتسليم موقع بنك بمنطقة جليب الشيوخ قطعة رقم )18(. . 133
رفع تقرير للمجلس البلدي لتخصيص موقع إلقامة مسجد مع مواقف للسيارات على طريق الدائري السادس بمنطقة الشدادية. . 134
رفع تقرير للمجلس البلدي لفرع تموين بمنطقة العارضية ق )9(. . 135
رفع تقرير للمجلس البلدي لتوسعة مدرسة خاصة بمنطقة الفروانية ق )77(. . 136
137 ..ZAIN )دراسة تخصيص مواقع محطات االرسال واالستقبال للهواتف النقالة بعدة مواقع داخل نطاق المحافظة )شركة زين
إصدار ترخيص وتجديد دور الحضانة داخل نطاق المحافظة. . 138
إصدار مجموعة من اآلراء التنظيمية. . 139
إعداد خطة لتطوير إدارة التنظيم العمراني ورفعها للسيد رئيس القطاع. . 140
التنسيق مع إدارة المساحة بخصوص المواقع المحجوزة لوزارة التربية كمدارس حكومية والمطلوب تحويلها لمدارس خاصة. . 141
التنسيق مع وزارة التربية لتزويدنا بالدراسة المرورية المطلوبة تمهيداً لدراسة طلبهم تغيير تخصيص موقع مدرسة حكومية بمنطقة الرقعي . 142

-قطعة رقم )17( إلى مبنى المتحف العلمي التربوي. 
التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بخصوص إصدار التراخيص لقسائم جمعيات النفع العام بجليب الشيوخ. . 143
رفع تقرير للمجلس البلدي لتخصيص توسعة لمسجد نقاء العدواني المخصص ضمن منطقة خيطان -قطعة )2(.. 144
إفادة وزارة التربية بالمعلومات المطلوبة والخاصة بمدرسة ضمن منطقة جليب الشيوخ -قطعة رقم )25(.. 145
التنسيق مع وزارة التربية بخصوص االرتفاعات الخاصة بالمدارس الحكومية بجميع مناطق الكويت. . 146
ترخيص مكتب نقل بضائع ضمن القسيمة رقم )18 أ -18 ب( بمنطقة جليب الشيوخ -قطعة رقم )7، 8(. . 147
 التنسيق مع إدارة المساحة بخصوص مشروع المقر الدائم لجمعيات النفع العام بجليب الشيوخ. . 148
التنسيق مع اإلدارة القانونية بخصوص طلب االتحاد الكويتي للمزارعين توسعة منفذ األندلس.. 149

أهم انجازات قسم الطرق
دراسة استحداث و/ أو تخصيص و/ أو تثبيت و/ أو تسليم و/ أو ترخيص مواقف سيارات سطحية أو متعددة األدوار بمناطق )ضمن حدود . 1

جامعة الكويت بمنطقة كيفان، منطقة الصباح الطبية، الزهراء لاستعماالت الحكومية، منطقة حولي بجوار مستشفى دار الشفاء، الظهر قطعة 
رقم 1، حطين قطعة رقم 2، الشعب قطعة 4، الجابرية قطعة 1 أ والعديد من المناطق األخرى( وذلك للمساهمة في حل مشكلة عدم توافر 

مواقف السيارات وتكدس السيارات ببعض مناطق دولة الكويت.
دراسة بعض التطويرات المقترحة على شبكة الطرق بمناطق )بجوار مسلخ العاصمة بمنطقة الري إعادة تنظيم شرق المنطقة المحيطة بمجمع . 2

الحمراء داخل المدينة قطعة 41 أ بمنطقة الجهراء، منطقة الجهراء الصباحية(.
دراسة استحداث و/ أو تخصيص و/ أو تثبيت و/ أو تسليم و/ أو ترخيص العديد من خدمات البنية التحتية والمسارات ومحطات التحويل الثانوية . 3

والرئيسية ومنها على سبيل المثال ال الحصر )مسارات خطوط هوائية لخدمة محطة تحويل منطقة كاظمة، تثبيت وتسليم عدد 2 موقع لمحطات 
التحويل الرئيسية بأبعاد 50 م × 60 جهد 132 / 11 ك. ف في منطقة الزهراء قطعة رقم 2، دراسة تخصيص محطة تحويل رئيسية بأبعاد 

50×60 متر بمناطق كاظمة، جزيرة بوبيان، العقيلة قطعة رقم 5 والعديد من المناطق االخرى(.
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دراسة استحداث و/أو تخصيص و/أو تثبيت و/أو تسليم و/أو ترخيص مواقف سيارات سطحية أو متعددة األدوار بمناطق )مبنى مواقف سيارات . 4
متعددة األدوار للنادي العربي بمنطقة المنصورية ، مواقف سيارات سطحية مقابل متحف الحرس الوطني على طريق الدائري الرابع وكذلك 

مواقف سيارات سطحية لخدمة المقر الرئيسي للحرس الوطني ، مواقف سيارات سطحية لخدمة جامعة الكويت بمنطقة العديلية ، توسعة مواقف 
السيارات السطحية المجاورة لمقر بنك االئتمان الكويتي بمنطقة غرناطة ، وكذلك تحويل مواقف السيارات السطحية المجاورة لمقر بنك االئتمان 

الكويتي بمنطقة الزهراء إلى مواقف سيارات متعددة األدوار ، مواقف سيارات سطحية لخدمة مسجد بمنطقة صباح الناصر قطعة 7 ومسجد 
بمنطقة الصباحية قطعة 4 ومسجد بمنطقة العارضية قطعة 11 ومسجد بمنطقة صباح السالم قطعة 9( وذلك للمساهمة في حل مشكلة عدم توافر 

مواقف السيارات وتكدس السيارات ببعض مناطق دولة الكويت .
دراسة بعض التطويرات المقترحة على شبكة الطرق بمناطق )مداخل ومخارج لمنطقة القيروان، مشروع جزيرة العلم وتطوير شارع الخليج . 5

العربي، شبكة الطرق المحيطة بمجمع مدارس التربية الخاصة بمنطقة العيون، تثبيت أجزاء من شبكة الطرق بمنطقة الجهراء الصناعية، 
مشروع إعادة تنظيم شرق الرقة والعديد من المناطق األخرى( وذلك للمساهمة في تطوير شبكة الطرق ببعض مناطق دولة الكويت.

دراسة استحداث و/أو تخصيص و/أو تثبيت و/أو تسليم و/أو ترخيص العديد من خدمات البنية التحتية والمسارات ومحطات التحويل الثانوية . 6
والرئيسية ومنها على سبيل المثال ال الحصر )محطات تحويل رئيسية بمناطق الصباحية قطعة 4، الفحيحيل قطعة 4، شرق األحمدي قطعة 9، 
بيان قطعة 1، الوفرة الزراعية قطعة 10 وقطعة 11، منطقة أم العيش على طريق العبدلي والعديد من المناطق األخرى، مسارات لخطوط مياه 

عذبة، خطوط هوائية جهد 132 ك.ف.، كيبات أرضية(.
دراسة استحداث و/أو تخصيص و/أو تثبيت و/أو تسليم و/أو ترخيص مواقف سيارات سطحية أو متعددة األدوار بمناطق )مواقف سيارات . 7

سطحية لخدمة محكمة األسرة بمنطقة شمال غرب الجهراء ، مواقف سيارات سطحية لخدمة مسجد بمنطقة صباح الناصر ق7 ، عدد )3( 
مباني مواقف سيارات متعددة األدوار ضمن حدود جامعة الكويت بمنطقة العديلية ، توسعة مواقف السيارات السطحية المجاورة لمسجد بمنطقة 

الصباحية ق4 ، مواقف سيارات سطحية لخدمة مقر بنك االئتمان الكويتي بمنطقة العقيلة ق5 ، مواقف سيارات سطحية لخدمة مسجد بمنطقة 
النعيم ق2 ، مواقف سيارات سطحية بمنطقة االستعماالت الحكومية بجنوب السرة( وذلك للمساهمة في حل مشكلة عدم توافر مواقف السيارات 

وتكدس السيارات ببعض مناطق دولة الكويت .
دراســة بعــض التطويــرات المقترحــة علــى شــبكة الطــرق بمناطــق )شــارع لخدمــة مقــر محكمــة األســرة بمنطقــة شــمال غــرب الجهــراء، إعــادة . 8

تأهيــل األرصفــة بمنطقــة بيــان ق3، اعتمــاد وتثبيــت شــبكة الطــرق بمنطقــة مينــاء عبــد هللا ق31، تحديــث المخطــط المســحي لشــبكة الطــرق 
الداخليــة بمنطقــة الشــرق قطعــة 2 المحصــورة بيــن شــوارع الخليــج العربــي شــماال، احمــد الجابــر جنوبــا، جابــر المبــارك شــرقا وخالــد بــن الوليــد 

غربــا، والعديــد مــن المناطــق األخــرى( وذلــك للمســاهمة فــي تطويــر شــبكة الطــرق ببعــض مناطــق دولــة الكويــت.
 9 .دراسة استحداث و/أو تخصيص و/أو تثبيت و/أو تسليم و/أو ترخيص العديد من خدمات البنية التحتية والمسارات ومحطات التحويل الثانوية 

والرئيسية ومنها على سبيل المثال ال الحصر )محطات تحويل رئيسية بمناطق الدوحة السكنية ، غرب مشرف السكنية ومنطقة الصباح الطبية 
، محطات تحويل ثانوية بمنطقة فهد األحمد ومنطقة المنقف ، تخصيص مسارات للكيبات األرضية جهد 132 ك.ف بعرض 3 م لتغذية بعض 

محطات التحويل الرئيسية بمنطقة الري الصناعية ، تخصيص مسارات خطوط هوائية جهد 400ك ف من محطة توليد الخيران المقترحة الى كا 
. )Z ام قدير Z العبدلي Z الروضتين Z الطاع Zلصليبية Z من محطة تحويل الوفرة

أهم إنجازات المكاتب المؤقتة  
طلــب الشــركة الثاثيــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت لشــركة ادارة االنشــاءات والبنــاء التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد . 1

لتنفيــذ القســيمة رقــم 453 قطعــة 1 بمنطقــة صبــاح الســالم.
طلــب وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة ادارة اإلنشــاءات والبنــاء لتنفيــذ . 2

فــرع بنــك قطعــة 2 بمنطقــة القيــروان.
طلــب جامعــة الكويــت البرنامــج اإلنشــائية التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة شــابورجي بالونجــي بمدينــة صبــاح . 3

السالم.
ــذ القســيمة 159 . 4 ــة وتشــوين مــواد لتنفي ــد ترخيــص مكاتــب مؤقت ــاوالت التصريــح بتجدي طلــب شــركة الدعــر الهندســية للتجــارة العامــة والمق

قطعــة 1 بمنطقــة بنيــد القــار.
ــة . 5 ــذ القســيمة 1 قطعــة 6 بمنطق ــة وتشــوين مــواد لتنفي ــد ترخيــص مكاتــب مؤقت ــح بتجدي ــاوالت والتجــارة التصري ــة للمق طلــب شــركة االحمدي

القبلــة.
طلب وزارة الكهرباء والماء ترخيص خاطة مركزية مؤقتة لشركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة في محطة الصبية.. 6
طلــب وزارة اإلشــغال العامــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة محمــود بهمــن للتجــارة العامــة والمقــاوالت . 7

لتنفيــذ إعمــال الصيانــة العاجلــة والطارئــة والمتفرقــات للطــرق بدولــة الكويــت.
طلب وزارة الكهرباء والماء ترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة الزور للشركة الصينية.. 8
طلب وزارة اإلشغال العامة ترخيص خاطة مركزية مؤقته بمنطقة المنطقة الجنوبية للشركة الكويتية لبناء المعمل والمقاوالت.. 9

طلــب المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة التوبــاد للتجــارة العامــة والمقــاوالت . 10
.D بمنطقــة الضاحيــة
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طلــب وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لتنفيــذ مســجد ســعد بــن ابــي وقــاص قطعــة . 11
5 بمنطقــة كيفــان.

طلــب وزارة اإلشــغال العامــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد للشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت لتنفيــذ . 12
العقــد هـــ ط / 222 إنشــاء وانجــاز وصيانــة جســر وخدمــات أخــرى علــى شــارع الخليــج العربــي.

طلب وزارة اإلشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة بنيدر لشركة المقاولون العرب.. 13
ــة . 14 ــع إســفلت لمنطق ــم المرخــص مصن ــع القائ ــة وتشــوين مــواد للمصن ــد ترخيــص مكاتــب مؤقت ــح بتجدي ــب وزارة اإلشــغال العامــة التصري طل

الســالمي.
طلب وزارة التربية التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة الخدزة العالمية بمنطقة األحمدي.. 15
طلــب وزارة اإلشــغال العامــة التصريــح بإضافــة مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة المجموعــة المشــتركة للمقــاوالت مــن الطريــق الدائــري . 16

الخامــس الــى الدائــري الســادس. 
طلــب وزارة الداخليــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد بمنطقــة العارضيــة لشــركة جلوبــال كونستراكشــن انشــاء مبنــى . 17

قســم الفحــص الفنــي لمحافظــة الفروانيــة. 
طلــب وزارة اإلشــغال العامــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد بمنطقــة النويصيــب لشــركة المقاولــون العــرب لتنفيــذ . 18

إنشــاء تقاطعــات وجســور علــى طريــق النويصيــب. 
ــتركة . 19 ــة المش ــركة المجموع ــرف لش ــة مش ــواد بمنطق ــوين م ــة وتش ــب مؤقت ــص مكات ــد ترخي ــح بتجدي ــة التصري ــغال العام ــب وزارة اإلش طل

ــي.  ــة حول ــي محافظ ــاحات ف ــرق والس ــة الط ــة كاف ــذ صيان ــاوالت لتنفي للمق
طلــب وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة إنشــاءات الســاحل للتجــارة العامــة . 20

والمقــاوالت بمنطقــة جليــب الشــيوخ.  
ــذ القســيمة 520 . 21 ــان الكويتيــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لتنفي طلــب شــركة الكثب

ــة الخدميــة.  بمنطقــة غــرب ابوفطيــرة الحرفي
طلب وزارة الكهرباء والماء التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الروضتين لشركة ايه بي بي.  . 22
طلــب وزارة اإلشــغال العامــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لمؤسســة إنشــاءات اإليمــان للتجــارة العامــة والمقــاوالت . 23

ــويخ   بمنطقة الش
طلب وزارة اإلشغال العامة تجديد وتقليص ترخيص خاطة مركزية مؤقته بمنطقة الدوحة لشركة بودي لإلنشاءات.. 24
طلــب وزارة الصحــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة المتحــدة لألعمــار للتجــارة العامــة والمقــاوالت إنشــاء . 25

مركــز صحــي تخصصــي قطعــة 2 بمنطقــة حطيــن.  
طلــب وزارة اإلشــغال العامــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد بمنطقــة الشــدادية لشــركة المــد األخضــر للتجــارة بمدينــة . 26

صبــاح الســالم الجامعية. 
ــة . 27 ــارة العام ــاعل للتج ــركة المش ــواد لش ــوين م ــة وتش ــب مؤقت ــص مكات ــد ترخي ــح بتجدي ــامية التصري ــئون اإلس ــاف والش ــب وزارة األوق طل

ــة.   ــة القبل ــن شــرف بمنطق ــجد ب ــة مس ــاز وصيان ــاء وانج ــاوالت انش والمق
طلــب شــركة مؤسســة النهضــة للتجــارة والمقــاوالت العامــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لتنفيــذ القســيمة رقــم 8 . 28

قطعــة 254 بمنطقــة الســالمية. 
طلب وزارة اإلشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة برهان الدولية بمنطقة غرب جليب الشيوخ. . 29
طلب وزارة اإلشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشويخ لشركة المقاولون العرب. . 30
ــتركة . 31 ــة المش ــركة المجموع ــي لش ــة الرقع ــواد بمنطق ــوين م ــة وتش ــب مؤقت ــص مكات ــد ترخي ــح بتجدي ــة التصري ــغال العام ــب وزارة اإلش طل

ــة   ــة الفرواني ــي محافظ ــاوالت ف للمق
طلــب شــركة آللــئ الكويــت العقاريــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد بمنطقــة الخيــران لتنفيــذ مشــروع مدينــة صبــاح . 32

األحمــد البحريــة لؤلــؤة الخيــران الســكنية. 
طلب وزارة الكهرباء والماء التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشدادية لشركة ايجيتك كيبل السويدى. . 33
طلب شركة البترول الوطنية الكويتية التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد.. 34
طلــب وزارة اإلشــغال العامــة التصريــح بتجديــد ترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة كــي ســي ســي للهندســة والمقــاوالت لتنفيــذ . 35

ــة إلدارة المشــاريع.  ــة والمشــاريع الطارئ إعمــال الخدمــات العاجل
طلب وزارة اإلشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد الخرافي ناشيونال بالصليبية. . 36
طلــب وزارة االوقــاف والشــؤون االســامية التصريــح بترخيــص مكاتــب مؤقتــة وتشــوين مــواد لشــركة ســيتي إنترناشــيونال للتجــارة العامــة . 37

والمقــاوالت لتنفيــذ اعمــال البنــاء لمســجد / فايــز عايــض الديحانــي قطعــة )3( بمنطقــة القيــروان.
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طلــب المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية التصريــح بترخيــص مكاتــب مؤقتــة و تشــوين مــواد بمنطقــة جابــر االحمــد قطــاع ) N3 ( لمؤسســة . 38
انشــاءات االيمــان للتجــارة العامــة و المقــاوالت لتنفيــذ العقــد رقــم ) م ع ر س / ع / 1311 - 2017 / 2018 ( مشــروع انشــاء و انجــاز و 

صيانــة مركــز الشــباب بالقطــاع ) N3 ( مشــروع مدينــة جابــر االحمــد االســكاني.
طلــب وزارة االشــغال العامــة التصريــح بترخيــص ســكن عمــال مؤقــت بمنطقــة الصبيــة للشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت لتنفيــذ . 39

العقــد رقــم )هـــ ط / 225( تصميــم وانشــاء وانجــاز صيانــة طــرق ومجــاري امطــار وخدمــات اخــرى للطريــق المســتحدث مــن طريــق ســعد 
العبــدهللا الــى طريــق بوابــة بحيــث

طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة ابناء عبد الحميد سالم التجارية . 40
 بمنطقة القصر لتنفيذ المناقصة رقـم 

)هـ ز / م م -16 -2015 / 2016( تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الزراعية التاسعة.
طلب وزارة التربية بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لـشركة عربي للطاقة والتكنولوجيا لتنفيذ العقد رقم )182( للمناقصة رقم )م ع . 41

10 / 2013 / 2014( المنطقة الثانية انشاء وانجاز وصيانة مجموعة مباني ومنشآت مختلفة تشمل فصول دراسية ومرافقها بنظام تسليم 
المفتاح بمنطقة الجهراء التعليمية

طلب وزارة الصحة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة الخالد للهندسة والمقاوالت لتنفيذ العقد رقم )ص / م خ ع / 35 . 42
/ 2016 / 2017 -101( مشروع انشاء وانجاز وصيانة مركز الفنطاس الصحي التخصصي قطعة )44( بمنطقة الفنطاس.

طلب وزارة االوقاف والشؤون االسامية التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة الخرافي لإلنشاءات للتجارة العامة . 43
والمقاوالت لتنفيذ مسجد ابن تميمية قطعة )1( بمنطقة الصليبية 

طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة طريق النجاح للتجارة العامة والمقاوالت . 44
مشروع انشاء انجاز وصيانة مبنى االتحاد قطعة )8( بمنطقة غرناطة 

طلب شركة البترول الوطنية الكويتية التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد وسكن عمال مؤقت لتنفيذ مشروع انشاء رصيف . 45
بحري ووحدات الستراد الغاز الطبيعي المسال )LNG( في منطقة الزور

طلب وزارة االشغال العامة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد طريق السالمي لشركة ميالورجيكال كوربوريشن الصينية . 46
المحدودة لتنفيذ العقد رقم )هـ ط / 259( انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من الطريق الدائري السادس الى تقاطـــــــــع 

.)82(
طلب وزارة الكهرباء والماء التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة الزور للشركة الصينية سيبكو ثاثة اليكتريك باور كوموكلو . 47

السادة شركة الما للمباني واالنشاءات لتنفيذ العقد رقم )وك م / ع / 5136 / 2016 -2017( توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع 
تحويل المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية الى الدورة المشتركة.

طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد للشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكيبات . 48
لتنفيذ العقد رقـم )وك م / ع / 1314 -2017 / 2018( مشروع توريد وتمديد وصيانة كيبات االرضية جهد )132 ك.ف( معزولة 

بمادة )XLPE( وكيبات الياف ضوئية وملحقاتها بمشروع مدينة غرب عبدهللا المبارك االسكاني.
طلب وزارة االوقاف والشؤون االسامية التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لشركة الدغر الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت . 49

لتنفيذ مسجد / عمشة عبدهللا النصافي بمنطقة جليب الشيوخ
طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة العارضية لمؤسسة االنوار المضيئة للتجارة . 50

العامة والمقاوالت لتنفيذ مطعم جمعية قطعة )9(.
طلب وزارة الداخلية التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الشويخ الصناعية لشركة رثن للتجارة العامة المقاوالت لتنفيذ العقد 

رقـم )533 / 2016 -2017( انشاء وانجاز وصيانة مبنى ادارة شؤون اقامة بمحافظة العاصمة.

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيمإدارة التنظيم العمراني
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1
مشروع تحديث 
وتطوير نظم 
المعلومات 
الجغرافية

ــب  ــم طل ــخ 2016/7/12 , ت ــة بتاري ــة المقدم ــرف الدفع ــب ص ــم طل ــخ 2016/1/19 -ت ــد بتاري ــع العق ــم توقي ت
صــرف الدفعــة رقــم 2,1 بتاريــخ 2016/7/12 بقيمــة 60,213 د.ك ، تــم االنتهــاء مــن المشــروع ، تــم مخاطبــة 
الجهــاز المركــزي للمناقصــات بشــأن تمديــد البرنامــج الزمنــى وإضافــة اعمــال علــى المشــروع بتكلفــة تقديريــة 

85000 د.ك .
بتاريــخ 2017/6/27 ورد كتــاب إدارة الشــئون الماليــة المتعلــق بمالحظــات المراقبيــن المالييــن وبتاريــخ 
2017/8/20 تــم طلــب صــرف الدفعــة الخامســة بالكتــاب رقــم 563 والبالــغ قدرهــا 60,213 د.ك عنــد تســليم 
تقريــر المرحلــة الخامســة مــن الطــور األول. و بتاريــخ 2017/8/20  تــم طلــب صــرف الدفعــة الســابعة   بالكتاب 
ــخ  ــي و بتاري ــة  مــن الطــور الثان ــة الثاني ــر المرحل ــد تســليم  تقري ــغ قدرهــا 60,213 د.ك عن ــم 564   والبال رق
2017/8/20  تــم طلــب صــرف الدفعــة الثامنــة   بالكتــاب رقــم 565   و البالــغ قدرهــا 60,213 د.ك عنــد تســليم  
تقريــر المرحلــة الثالثــة  مــن الطــور الثانــي و بتاريــخ 2017/8/20  تــم طلــب صــرف الدفعــة التاســعة  بالكتــاب 
ــة الرابعــة مــن الطــور الثانــي و تاريــخ  ــر المرحل ــد تســليم  تقري ــغ قدرهــا 60,213 د.ك عن ــم 566   و البال رق
2017/8/20  تــم طلــب صــرف الدفعــة العاشــرة  بالكتــاب رقــم 567   و البالــغ قدرهــا 60,213 د.ك عنــد تســليم  
تقريــر المرحلــة الخامســة مــن الطــور الثانــي .  كمــا تمــت الموافقــة علــى األعمــال االضافيــة لمجــال العمــل بقيمــة 

84,000 د.ك وجــارى اســتكمال االجــراءات تمهيــدا للبــدء بالعمــل المطلــوب. )نوفمبــر(

2

التحديث 
المستمر للنموذج 
المروري لدولة 
الكويت -العقد 

الثاني

ــوت االستشــارية  ــة البي ــه تمــت مخاطب ــاء علي ــة 2017 / 2018 وبن ــي للســنة المالي ــاد المال ــر االعتم ــم توفي - ت
ــد. )ســبتمبر( ــي اســتكمال التعاق ــه ف ــب االستشــاري ورغبت ــة المكت ــد وتمــت مخاطب الســتكمال اجــراءات التعاق
ــر االعتمــاد  ــا بتوف ــد علم ــع العق ــة لتوقي ــاد وزارة المالي ــي انتظــار اعتم ــة اإلجــراءات وف ــم االنتهــاء مــن كاف -ت

ــر( ــي. )نوفمب المال

3
مراجعة وتحديث 
المخطط الهيكلي 

للدولة

المشــروع علــى ثــالث ســنوات ماليــة -وتــم طــرح المشــروع مــن قبــل اللجنــة العليــا للمخطــط الهيكلــي 
ــي  ــاب معال ــي بموجــب كت ــى إدارة المخطــط الهيكل ــة المشــروع ال ــم احال والمشــروعات االنشــائية الكبــرى -وت

وزيــر الدولــة لشــئون التخطيــط بتاريــخ 2015/12/7.
-تــم توقيــع العقــد بتاريــخ 22 / 11 / 2016 وتــم صــرف الدفعــة األولــى مــن ميزانيــة 2016 / 2017 وبمبلــغ 
161,719.150 د.ك وتــم صــرف الدفعــة رقــم 2 بكتــاب رقــم 381 وبمبلــغ 161,719.150 د.ك . )ســبتمبر(

-و تم طلب صرف الدفعة رقم 3 بالكتاب رقم 897 و بمبلغ 161,719.150 د.ك. )نوفمبر(

مشروع أنظمة 4
النقل الذكية

تــم االنتهــاء مــن كافــة االجــراءات وفــي انتظــار الكفــاالت البنكيــة والعقــد لتذييلــه مــن االدارة القانونيــة، وجــاري 
اإلعــداد للبــدء بالتنفيــذ.

ــارية  ــوت االستش ــة البي ــت مخاطب ــه تم ــاء علي ــة 2017 / 2018 وبن ــنة المالي ــي للس ــاد المال ــر االعتم ــم توفي -ت
الســتكمال اجــراءات التعاقــد وتــم مخاطبــة إدارة العقــود لعــرض مســتندات العقــد علــى المراقــب المالــي بتاريــخ 
24 / 9 / 2017 وكفالــة اإلنجــاز بتاريــخ 14 / 9 / 2017 وذلــك بنــاء علــى طلــب إدارة العقــود والمناقصــات. 

)ســبتمبر(
ــة الطــرق  ــه مــن اختصــاص هيئ ــى المشــروع ألن ــة عل ــة الموافق ــة بشــأن عــدم امكاني ــاب وزارة المالي -ورد كت
والنقــل البــري وتــم عقــد اجتمــاع مــع ممثــل هيئــة النقــل البــري ومخاطبتهــم فــي هــذا الشــأن نظــرا الختصــاص 

البلديــة بهــذا النــوع مــن دراســات النقــل )نوفمبــر(

مشروع وسائل 5
عبور المشاة

ــارية  ــوت االستش ــة البي ــت مخاطب ــه تم ــاء علي ــة 2017 / 2018 وبن ــنة المالي ــي للس ــاد المال ــر االعتم ــم توفي -ت
ــد. )ســبتمبر( ــي اســتكمال التعاق ــه ف ــب االستشــاري ورغبت ــة المكت ــد وتمــت مخاطب الســتكمال اجــراءات التعاق
جــارى انهــاء إجــراءات التعاقــد و تمــت مخاطبــة ديــوان المحاســبة بتاريــخ 2017/8/28 حيــث وردت مالحظــات  
ــي البلديــة  ــرد عليهــا اال أن ديــوان المحاســبة أعــاد  الموضــوع ال ــم ال ديــوان المحاســبة بتاريــخ 2017/9/7و ت
ــط  ــى ادارة المخط ــه ال ــي حولت ــات الت ــود و المناقص ــى ادارة العق ــاب ال ــل الكت ــم تحوي ــخ 2017/9/18 ت بتاري
الهيكلــي بتاريــخ 2017/10/11  تــم االنتهــاء مــن كافــة االجــراءات فيمــا عــدا موافقــة الماليــة وورد كتــاب وزارة 
الماليــة بشــأن عــدم امكانيــة الموافقــة علــى المشــروع ألنــه مــن اختصــاص هيئــة الطــرق و النقــل البــري و تــم 
عقــد اجتمــاع مــع ممثــل هيئــة النقــل البــري و مخاطبتهــم فــي هــذا الشــأن نظــرا الختصــاص البلديــة  بهــذا النــوع 

مــن دراســات النقــل   . )نوفمبــر(

مشاريع الدراسات اإلستشارية 

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيم إدارة المخطط الهيكلي
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6
إنشاء بنك مروري 
) المرحلة الثانية ( 

نوع استشارات

- جاري صرف الدفعات حسب الجدول الزمني.

ــم  ــخ 2017/05/23 ت ــغ 43,223د.ك و بتاري ــم 24 بمبل ــة رق ــرف الدفع ــب ص ــم طل ــخ 2017/04/9 ت -بتاري
طلــب صــرف الدفعــة رقــم 25  بمبلــغ 44,507 د.ك  وبتاريــخ 2017/06/22 و تــم طلــب صــرف الدفعــة رقــم 
26  بمبلــغ 44,507 د.ك و بتاريــخ 2017/06/22 تــم طلــب صــرف الدفعــة رقــم 27  بمبلــغ 44,507 د.ك و 
بتاريــخ 2017/09/11 تــم طلــب صــرف الدفعــة رقــم 28  بمبلــغ 44,507 د.ك. 42. بتاريــخ 2017/10/15 
تــم طلــب صــرف الدفعــة رقــم 29 بالكتــاب رقــم 690 بمبلــغ 44,507 د.ك. م طلــب صــرف الدفعــة رقــم 30  
بالكتــاب رقــم 759 بمبلــغ 44,507 د.ك طلــب صــرف الدفعــة رقــم  31  بالكتــاب رقــم 918 بمبلــغ 44,507 

د.ك.

7

انشاء بنك مروري 
)المرحلة الثانية( 
نوع أجهزة )باب 

ثالث(

- جاري العمل وفق البرنامج الزمني.

ــخ  ــم 516د.ك  و بتاري ــاب رق ــب صــرف دفعــة بقيمــة  18,517.867 د.ك  بالكت ــم طل ــخ 2017/8/7 ت -بتاري
2017/8/27 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة 18,517.867 د.ك  بالكتــاب رقــم 578 .و بتاريــخ 2017/8/27 
تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  11,393.459 د.ك  بالكتــاب رقــم 579 وبتاريــخ 2017/8/27 تــم طلــب صرف 
ــة   ــة بقيم ــرف دفع ــب ص ــم طل ــخ 2017/8/27 ت ــم 580 وبتاري ــاب رق ــة  9,858.365 د.ك  بالكت ــة بقيم دفع
ــة  15,938.030  ــة بقيم ــرف دفع ــب ص ــم طل ــخ 2017/8/27 ت ــم 581 وبتاري ــاب رق 672.050 د.ك  بالكت
د.ك  بالكتــاب رقــم 582 وبتاريــخ 2017/8/27 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة 788.255 د.ك  بالكتــاب رقــم 
583- بتاريــخ 2017/10/1 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  1,788.255 د.ك  بالكتــاب رقــم 646 و بتاريــخ 
ــخ 2017/10/1  ــم 647 و بتاري ــاب رق ــب صــرف دفعــة بقيمــة  9,858.365 د.ك  بالكت ــم طل 2017/10/1 ت
تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  672.050 د.ك  بالكتــاب رقــم 648 وبتاريــخ 2017/10/1 تــم طلــب صــرف 
دفعــة بقيمــة  17,161.341 د.ك  بالكتــاب رقــم 649 .وبتاريــخ 2017/10/1 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  
ــة  683.828  ــة بقيم ــب صــرف دفع ــم طل ــخ 2017/10/1 ت ــم 650 و بتاري ــاب رق 18,517.867 د.ك  بالكت
د.ك  بالكتــاب رقــم 651 وبتاريــخ 2017/10/1 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  11,393.459 د.ك  بالكتــاب 
ــم 744  ــاب رق ــة  8,383.99 د.ك  بالكت ــة بقيم ــرف دفع ــب ص ــم طل ــخ 2017/10/26 ت ــم 652 و- بتاري رق
ــخ  ــم 746 وبتاري ــاب رق ــة  18,685.529 د.ك  بالكت ــة بقيم ــرف دفع ــب ص ــم طل ــخ 2017/10/26 ت وبتاري
2017/10/26 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  1,788.255 د.ك  بالكتــاب رقــم 748 وبتاريــخ 2017/10/26 
تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  672.050 د.ك  بالكتــاب رقــم 749 وبتاريــخ 2017/10/26 تــم طلــب صــرف 
دفعــة بقيمــة  11,393.459 د.ك  بالكتــاب رقــم 750 وبتاريــخ 2017/10/26 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  
9,858.365 د.ك  بالكتــاب رقــم 751 وبتاريــخ 2017/10/26 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  8,169.942 
د.ك  بالكتــاب رقــم 752 وبتاريــخ 2017/10/26 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  2,580.960 د.ك  بالكتــاب 
ــم 899    ــاب رق ــة  4,001.106 د.ك  بالكت ــة بقيم ــرف دفع ــب ص ــم طل ــخ 2017/12/6 ت ــم 753   وبتاري رق
وبتاريــخ 2017/12/11 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  1,788.255 د.ك  بالكتــاب رقــم 927 وبتاريــخ 
2017/12/11 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  9,858.365د.ك  بالكتــاب رقــم 928  وبتاريــخ 2017/12/11 
تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  25,374.062  بالكتــاب رقــم 929 وبتاريــخ 2017/12/11 تــم طلــب صــرف 
ــة   ــة بقيم ــب صــرف دفع ــم طل ــخ 2017/12/11 ت ــم 930 وبتاري ــاب رق ــة  6,683.928 د.ك  بالكت ــة بقيم دفع
11,393.459 د.ك   بالكتــاب رقــم 931 وبتاريــخ 2017/12/11 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  672.050 
د.ك  بالكتــاب رقــم 932 وبتاريــخ 2017/12/11 تــم طلــب صــرف دفعــة بقيمــة  18,765.551 د.ك   بالكتــاب 

رقــم 933.

تابع مشاريع الدراسات اإلستشارية 
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الموقف التنفيذياسم المشروعم

8
عقد استشاري لقطاع التنظيم ويشمل 
)استشارات بيئية وطرق وخدمات( 
-مشروع الدعم الفني لقطاع التنظيم

تم إضافة المشروع وجاري التجهيز. )سبتمبر(
- بتاريــخ 2017/8/14 تمــت مخاطبــة إدارة العقــود والمناقصــات بالكتــاب رقــم 
ــة للمناقصــة الســتكمال اجــراءات طــرح  )536( بشــأن الوثيقــة النهائيــة المعدل

المناقصــة. )نوفمبــر(

التطوير الحضري واإلدارة المرورية 9
لمنطقة خيطان والفروانية وما حولها

-تم إضافة المشروع وجاري التجهيز. )سبتمبر(
-تــم اعــداد المتطلبــات الفنيــة و جميــع وثائــق الممارســة المحــدودة و تمــت مخاطبــة 

إدارة المناقصــات و العقــود ألجــراء الــالزم نحــو طــرح المشــروع. )نوفمبــر(

10
التطوير الحضري واإلدارة المرورية 

لمنطقة الجهراء

- تم إضافة المشروع وجاري التجهيز. )سبتمبر(
ــة  ــع وثائــق الممارســة المحــدودة وتمــت مخاطب ــة وجمي ــات الفني ــم اعــداد المتطلب -ت

ــر( ــالزم نحــو طــرح المشــروع. )نوفمب ــود ألجــراء ال إدارة المناقصــات والعق

التطوير الحضري واإلدارة المرورية 11
لمنطقة جليب الشيوخ

-تم إضافة المشروع وجاري التجهيز. )سبتمبر(
-تــم اعــداد المتطلبــات الفنيــة و جميــع وثائــق الممارســة المحــدودة و جــارى اعــداد 
كتــاب إلدارة المناقصــات و العقــود إلجــراء الــالزم نحــو طــرح المشــروع   . 

ــر( )نوفمب

تمــت مخاطبــة إدارة العقــود والمناقصــات الســتكمال إجــراءات المشــروع وفقــا مشروع تطوير خليج الصليبخات12
لألنظمــة المتبعــة بالكتــاب رقــم 596   بتاريــخ 2017/8/30 )نوفمبــر(

ــم مشروع تطوير واجهة الجهراء البحرية13 ــاب رق ــة قطــاع المشــاريع بشــأن اســتكمال إجــراءات الطــرح بالكت تمــت مخاطب
558 بتاريــخ 2017/8/17 )نوفمبــر(

تابع مشاريع الدراسات اإلستشارية 
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يتألف قطاع المساحة من :
1.إدارة المساحة .

2.إدارة تحديد الملكية .

3.مكتب رئيس القطاع .

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 

        األفام واألصول للصور الجوية .

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

          المرفوعة فى المحاكم وقضايا ادعاءات الملكية وإعداد التقرير الفني الازم .

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

           التنظيمية وتطبيق القوانين إلجراءات البحث والبت فى طلبات اإلخاء اإلداري .

أهم الخدمات التي يقدمها القطاع :
1 - تثبيت المواقع التي يتم تخصيصها من قبل المجلس البلدي وتجهيز المخططات المساحية لها وتسليمها إلى ممثلي 

   الوزارات  والهيئات والجهات األخرى .

2 - مسح المواقع والعقارات والطرق وتجهيز المخططات المساحية لها . 

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

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 بإختاف أحجامها ومقاييسها حسب طلب اإلدارات الفنية  ووزارات 

     الدولة المختلفة .

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

8 - تزويد وزارات الدولة بالبيانات الرقمية الطبوغرافية والتصوير الجوي .

9 - تكبير وطباعة الصور الجوية وتزويد جهات االختصاص بها .

نبذة عن قطاع المساحة 
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 مجموع المعامالت الحكومية )المنتهية ، المتبقية( ومجموع المعامالت األهلية
)المنتهية ، المتبقية ( للسنة المالية 2018/2017

مجموع المعامالت نوع المعاملة
الحكومية

الحكومة 
المنتهية

الحكومة 
المتبقية

مجموع 
المعامالت 

االهلية
االهلية 
المنتهية

االهلية 
المتبقية

532664225فرز
3301358نقاط مساحية

50311917116تحديد إحداثيات
101110تقسيم

22090130460249211تسليم موقع
14122110تخصيص موقع

693039825032إعادة تثبيت حدود
00015150توسعة حيازة زراعية
101440تعديل حيازة زراعية
000330فرز حيازة زراعية

351718703931دمج قسائم
21115510دمج وفرز قسائم

000220معرفة مساحة عقار
76601690865البحث الفني

224102155675017القطع التنظيمية
219121183011006824تحديد

404000القانونية
187641231009668341االرتباط

422000شكاوى تظلم
101000نزاع

132518114104معالجة البيانات المساحية

42920622338344تثبيت حدود

2416821914079بيان تجاوز

6740271278145تثبيت وتسليم

113283029626243الخرائط

18126110طلب صور جوية

اإلدارات التابعة لقطاع المساحةإدارة المساحة 
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 تابع الجدول السابق 

مجموع المعامالت نوع المعاملة
الحكومية

الحكومة 
المنتهية

الحكومة 
المتبقية

مجموع 
المعامالت 

االهلية
االهلية 
المنتهية

االهلية 
المتبقية

15910158745717طلب مخططات
17144000مطلوب سي دي

301119752إعادة تثبيت وتسليم
23815110تثبيت توسعة
202000زحزحة موقع

101000قسم التصوير وطبع الخرائط

000110إلغاء دمج
281018101قسم المساحة الميدانية

101110تغيير استغال
532110معلومات رقمية

211000محضر استام حدود
2018/201729871727128814256125931665
2017/20162515149510441094495311393

%16%24%23%19%13%16نسبة التغير

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

مجموع 
المعامالت 
 الحكومیة

الحكومة 
 المنتھیة

الحكومة 
 المتبقیة

مجموع 
المعامالت 

 االھلیة

االھلیة 
 المنتھیة

االھلیة 
 المتبقیة

2987 
1727 1288 

14256 
12593 

1665 

 نواع المعامالتأاجمالي 

اإلدارات التابعة لقطاع المساحةإدارة المساحة 
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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 الخاص 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 العاقة للتعرف على ماحظاتهم 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 البلدي 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 .

نبذة عن قطـاع المشاريع 
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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 واإلشراف على تنفيذها ، وإعداد كافة 

      اإلجراءات المتعلقة بصياغة العقود والممارسات لجميع المشاريع بالباب الرابع .

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

3 - صيانة المنشآت والمرافق التابعة لكافة قطاعات البلدية .

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

ثالثا : إدارة شئون البيئة 
1 - المساهمة فى وضع السياسات البيئية 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 المختصة المنبثقة عن المجلس البلدي 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 العاقة 

         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 العاقة بالبيئة .

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

9 - تمثيل البلدية فى اللجان وفرق العمل والمؤشرات والندوات ذات العاقة بشئون البيئة .
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أوال : مراقبة التطوير التنموي
قسم التخطيط التنموي - المشاريع قبل الطرح

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

1
مشروع إنشاء المدن 
العمالية -عدد )6( 
مواقع مدينة جنوب 

الجهراء

- تــم اإلعــالن عــن المشــروع فــي وســائل االعــالم للشــركات الراغبــة بالمشــروع للتقــدم بطلبــات التأهيــل 
علــى أن يكــون اخــر موعــد للتقديــم بتاريــخ 7/2/2017.

جــاري حاليــا تجهيــز مســتندات ال)RFP( مــن قبــل المستشــار -- تــم اإلعــالن عــن ابــداء الرغبــة بتاريــخ 
26/2/2017 وتقدمــت 38 شــركه بإبــداء الرغبــة بتاريــخ 16/3/2017. بتاريــخ 30/4/2017تــم عمــل 

العــرض المرئــي الثنائــي لدراســة تقييــم المــردود البيئــي واالجتماعــي للمشــروع.
-تــم االنتهــاء مــن عمليــه التأهيــل واعــداد التقريــر النهائــي يــوم االثنيــن الموافــق 7/8/2017وتبيــن ان 
ــى  ــخ 16/8/2017عل ــل بتاري ــج التأهي ــم عــرض النتائ ــل--- ت ــر التأهي ــت معايي عــدد)5( شــركات طابق
اللجنــة العليــا لمشــروعات الشــراكة وفــي انتظــار صــدور قــرار باعتمــاد النتائــج واعالنهــا ----جــاري 

.)RFP( ــا اعــداد مســتند طلــب تقديــم العــروض حالي
-جــاري مراجعــة الجهــات العامــة لتحديــث اشــتراطاتهم ومتطلباتهــم الخاصــة بالمشــروع إلدراجــه فــي 
مســتندات ال )RFP( ---- وزاره الصحــة .... اإلدارة العامــة لإلطفــاء ... وزاره الداخليــة ... وزاره 

األوقــاف والشــئون اإلســالمية. )أكتوبــر(
-تــم عقــد ورشــه عمــل لفريــق المشــروع فــي الفتــرة مــن 27/11/2017 حتــى29/11/2017 فــي مقــر 
هيئــه مشــروعات الشــراكة لمناقشــه األمــور القانونيــة والماليــة المدرجــة فــي مســتند )RFP( ---- بتاريخ 
ــى  ــة عل ــن الموافق ــم )ل ق م ا ب 11/1/2017( والمتضم ــة رق ــة المؤقت ــرار اللجن 4/12/2017 ورد ق
طلــب وزاره الكهربــاء والمــاء تخصيــص موقــع لتخزيــن وتوزيــع الميــاه بمنطقــه النعايــم/ جــاري اعــداد 

.RFP مســتندات ال
ــة  ــى اللجن ــدا لعرضهــا عل ــا تمهي ــل االستشــاري لمالحظاتن ــل مســتندات ال RFP.مــن قب - جــاري تعدي

العليــا.

2
مشروع المركز 

الترفيهي والثقافي 
والتعليمي بشارع عبد 

هللا االحمد.

- بتاريــخ 25/4/2017 صــدر قــرار اللجنــة العليــا رقــم )202/2017( والمتضمــن تكليــف بلديــه الكويــت 
بتعييــن جهــة استشــارية تقــوم بعمــل دراســة جــدوى للمشــروع تتضمــن بيــان العناصــر والمكونــات التــي 
تحــدد هويــه المشــروع مــع االخــذ فــي االعتبــار المشــاريع المماثلــة. جــاري اعــداد كتيــب الشــروط الفنيــة 

تمهيــدا لدعــوه المكاتــب االستشــارية إلعــداد الدراســات المطلوبــة.
- تــم مخاطبــه هيئــه مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بتصــور البلديــة بشــأن التعديــل 
علــى مكونــات المشــروع بمــا يتوافــق مــع مســتجدات المنطقــة ويحقــق التكامــل المطلــوب بيــن عناصــر 

المشــروع والمشــروعات المحيطــة... وفــي انتظــار قــرار اللجنــة العليــا بشــأن المشــروع. )مايــو(
-جــاري التنســيق مــع الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة بشــأن اآلليــة المناســبة الختيــار أحــد المكاتب 
االستشــارية للقيــام بالدراســات المطلوبــة للمشــروع---تم مخاطبــه اداره التنظيــم العمرانــي إلخــالء موقــع 
المشــروع مــن المعوقــات وتزويدنــا بمخطــط مســاحي واضــح لكامــل المناطــق---. جــاري اعــداد كتيــب 

الشــروط الفنيــة تمهيــدا لدعــوه المكاتــب االستشــارية إلعــداد الدراســات المطلوبــة. )ســبتمبر(
ــراءات  ــاذ اإلج ــخ 25/10/2017 التخ ــت بتاري ــه الكوي ــود ببلدي ــات والعق ــه اداره المناقص ــم مخاطب -ت
ــه. ــداد دراســات الجــدوى الخاصــة ب ــب االستشــارية إلع ــى المكات ــة نحــو طــرح المشــروع عل الالزم

ــود  ــإدارة المناقصــات والعق ــه الشــراء ب ــن ســر لجن ــل امي ــا مــن قب ــم موافاتن ــخ 19/11/2017 ت - بتاري
بقــرار اللجنــة الموافقــة علــى طــرح المشــروع وتكليــف اداره المناقصــات والعقــود بالبــدء باإلجــراءات 

.... جــاري التنســيق مــع اداره المناقصــات والعقــود بهــذا الصــدد.
-بتاريــخ 4/3/2018 تــم عقــد اجتمــاع مــع الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة وتــم مــن خاللــه مناقشــه 
اليــه الطــرح. تــم مخاطبــه اداره المناقصــات والعقــود وافادتهــم بــان يكــون الطــرح عــن طريــق الممارســة 

المحــدودة وذلــك اســتنادا للمــادة )18( مــن قانــون)44( لســنه 2016 بشــأن المناقصــات.

3
مشروع المركز 

الخدمي والترفيهي 
بالعقيلة.

بانتظار توقيع العقد مع المستشار وافادتنا بذلك من قبل هيئه مشروعات الشراكة.
ــور  ــاري حض ــاوس( وج ــر ه ــس وات ــاده )براي ــف بقي ــع تحال ــارية م ــات استش ــد خدم ــع عق ــم توقي -ت
االجتماعــات مــع فريــق الهيئــة والمستشــار لمتابعــه اخــر مســتجدات المشــروع ومســتنداته. )أغســطس(

-تم تقديم مستندات طرح المشروع وجاري مراجعتها من قبل فريق المشروع.

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة تنمية المشاريع 



89

تابع الجدول السابق

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

الواجهة البحرية 4
بالجهراء

بتاريــخ 20/5/2017تــم مخاطبــه اداره المخطــط الهيكلــي لطلــب اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لطرح المشــروع 
علــى المكاتب االستشــارية.

-ورد الينــا كتــاب اداره الشــؤون الماليــة موضحــا فيــه البيــان المالــي للمشــروع موضحــا فيــه بــان مشــروع 
ــه اداره  ــم مخاطب ــه. -ت ــى تاريخ ــري حت ــوم امي ــه مرس ــدر ب ــم يص ــة 2017/2018ل ــنه المالي ــة للس الميزاني
ــة ســالف  ــاب اداره الشــؤون المالي ــم بكت ــك لموافاته ــه المشــاريع وذل ــل اداره تنمي ــن قب ــي م المخطــط الهيكل
ــه  ــدا لمخاطب ــك لدراســة ال )T.O.R( للمشــروع تمهي ــي وذل ــاع مــع اداره المخطــط الهيكل ــم االجتم الذكر-ت

ــوت االستشــارية. ــه البي لجن
- بتاريــخ 22/8/2017ورد الينــا كتــاب المخطــط الهيكلــي والمتضمــن تزويدنــا بمــا يتوفــر لديهــم مــن 
مســتندات حــول المشــروع وذلــك الســتكمال البيانــات تمهيــدا لعرضــه علــى الجهــاز المركــزي للمناقصــات. 
م  ت  اأ  رقــم  كتابنــا  بموجــب  والعقــود  المناقصــات  اداره  مديــر  مخاطبــه  23/8/2017تــم  بتاريــخ   -
ــا  ــا برقــم الممارســة الخاصــة بالمشــروع –بتاريــخ 29/8/2017ورد الين /2017/2040/537وذلــك لتزويدن
كتــاب مديــر اداره المناقصــات والعقــود والمتضمــن رقــم الممارســة لمشــروع الواجهــة البحريــة بالجهــراء 

ــراء(. ــش الجه )كورني
ــخ 26/10/2017التخــاذ اإلجــراءات  ــت بتاري ــه الكوي ــود ببلدي ــر اداره المناقصــات والعق ــه مدي ــم مخاطب -ت

ــه|. ــى مكاتــب االستشــارية إلعــداد دراســة الجــدوى الخاصــة ب الالزمــة نحــو طــرح المشــروع عل
- بتاريــخ 19/11/2017تــم موافاتنــا مــن قبــل اميــن ســر لجنــه الشــراء بــإدارة المناقصــات والعقــود بقــرار 

اللجنــة بالموافقــة علــى طــرح المشــروع وتكليــف اداره المناقصــات والعقــود بالبــدء باإلجــراءات.
- بتاريــخ 4/3/2018 تــم عقــد اجتمــاع تنســيقي مــع الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة وتــم خاللــه مناقشــه 
اليــه طــرح المشــروع علــى المكاتــب االستشــارية. - تــم مخاطبــه اداره المناقصــات والعقــود وافادتهــم بــان 
ــم)44( لســنه  ــون رق ــاده )18( مــن القان ــك اســتنادا لم ــق الممارســة المحــدودة وذل يكــون الطــرح عــن طري

2016 بشــأن المناقصــات.

تطوير واجهة 5
الصليبيخات

ــذي يقضــي  ــم )2017/20/2( وال ــار البيــوت االستشــارية رق ــه اختي ــخ 2017/5/24 صــدر قــرار لجن بتاري
ــراءات  ــاذ اإلج ــاري اتخ ــارية. ج ــب االستش ــد المكات ــى أح ــروع عل ــة للمش ــيه النهائي ــى الترس ــة عل بالموافق

ــز. ــب الفائ ــد مــع المكت ــع العق ــدا لتوقي ــي تمهي ــل اداره المخطــط الهيكل الالزمــة مــن قب
-تم استالم العروض المقدمة من قبل المكاتب االستشارية بتاريخ 2017/4/2

-تاريــخ 2017/6/19ورد الينــا كتــاب نائــب المديــر العــام للشــئون الماليــة واإلداريــة رقــم 2629 والمتضمــن 
MQLONEGIVES PARSONS ــي ــاري العالم ــب االستش ــروعات للمكت ــيه المش ــى ترس ــة عل الموافق
ومكتــب مستشــارو الخليــج للقيــام بالخدمــات الخاصــة بالمشــروع-- بتاريــخ 2017/7/18تــم مخاطبــه مديــر 
اداره المخطــط الهيكلــي إلحالــة كتــاب مســاعد المديــر العــام للشــئون الماليــة واإلداريــة وذلــك التخــاذ 

االجــراءات الالزمــة للمشــروع .
-جاري تعديل العقد حسب المالحظات القانونية والفتوى والتشريع عن طريق المخطط الهيكلي. )نوفمبر(

-بتاريــخ 2018/1/2 تــم اســتالم كتــاب مــن المخطــط الهيكلــي. رقــم )أ.م.هـــ/8/2042( المتضمــن موافقــه لجنــه 
الشــراء باجتماعهــا رقــم )2017/37( بتاريــخ 2017/12/4 وجــاري حاليــا التنســيق مــع جميــع الجهــات المعنية.

6
أسواق الجمعة 

والخيام والماشية 
والطيور في 
المحافظات

جاري التنسيق مع قطاع التنظيم بالبلدية والمخطط الهيكلي لتخصيص موقع المشروع.
ــرار  ــع .... صــدر ق ــص الموق ــي لتخصي ــي والمخطــط الهيكل ــم العمران ــع قطــاع التنظي ــيق م ــاري التنس -ج
ــة  ــع ســوق الجمع ــص مواق ــذي يقضــي بإعــادة تخصي ــم )ل ق م ا ب /2017/1/31( ال ــدي رق ــس البل المجل

ــر( ــاحه )55250( م2. )نوفمب ــراء بمس ــة بالجه ــة الحرفي ــة الصناعي ــور بالمنطق والطي
-جاري اعداد كتيب الشروط والمواصفات تمهيدا لعرضه على اداره المناقصات والعقود.

7
المسالخ في 

الصليبية والعبدلي 
والوفرة

- جــاري التنســيق مــع قطــاع التنظيــم العمرانــي والمخطــط الهيكلــي لتخصيــص المواقــع المقترحــة مــن الهيئــة 
العامــة للزراعــة والثــروة الســمكية.

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة تنمية المشاريع 



90

قسم الدراسات الفنية واالقتصادية -المشاريع التي تم توقيع عقودها 

أهم النتائجاسم الدراسةم

مشروع مجمعات سكنية خاصة بالعمالة 1
-صبحان قطعة )11(.

رفــض ملحــق عقــد االســتثمار لعــدم انطبــاق شــروط المنفعــة العامــة والموضــوع 
مــازال معــروض لــدي وزاره الماليــة لبيــان الــراي النهائــي بهــذا الشــأن.)مايو(

مشروع مجمعات سكنية خاصة بالعمالة 2
-غرب ميناء عبدهللا.

رفــض ملحــق عقــد االســتثمار لعــدم انطبــاق شــروط المنفعــة العامــة والموضــوع 
مــازال معــروض لــدي وزاره الماليــة لبيــان الــراي النهائــي بهــذا الشــأن.)مايو(

ثانيا : مراقبة اإلشراف والمتابعة :  قسم اإلشراف الفني - مشاريع التي تم انتهاء عقودها

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

تم انتهاء العقد بتاريخ 2/4/2015ومخاطبه وزارة المالية بذلك.مسلخ محافظه حولي1

مسلخ وسوق الماشية في محافظه 2
الجهراء

تــم انتهــاء العقــد بتاريــخ 2015/10/28وتــم توقيــع عقــد جديــد مــن قبــل وزاره 
الماليــة لشــركه الســفير العالميــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت لمــده عشــره ســنوات.

تم انتهاء العقد بتاريخ 18/7/2014وجاري اعاده طرحه.سوق السمك واللحم والخضار بالمدينة3

مسلخ وسوق الماشية في محافظه 4
تم انتهاء العقد بتاريخ 2015/4/10وتم ترسيه المشروع على مستثمر جديد.االحمدي

الواجهة البحرية باج رقم )11( 5
تم انتهاء العقد بتاريخ 2016/1/31ابوحليفة

تم انتهاء العقد بتاريخ 2016/3/17استراحة االدعمي6

قسم متابعة التنفيذ -مشاريع جاري تنفيذها

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

جاري التنفيذمالعب الجولف بالوفرة.1

جاري التنفيذمشروع القرية التراثية في شارع عبدهللا األحمد.2

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة تنمية المشاريع 
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قسم متابعة إدارة المرافق - متابعة المشاريع التي تم تشغيلها

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

تحت التشغيلسوق السمك واللحم والخضار في محافظة الجهراء.1

تحت التشغيلسوق السمك واللحم والخضار في محافظة حولي.2

تحت التشغيلسوق السمك واللحم والخضار في محافظة الفروانية3

تحت التشغيلسوق الخضار والفاكهة في المركزي بالصليبية.4

تحت التشغيلمسلخ وسوق الماشية في محافظة الفروانية.5

تحت التشغيلاستراحات على طريق النويصيب السريع -عدد)3( مواقع.6

تحت التشغيلمراكز خدمة الشاليهات شمال الخيران -عدد )3( مواقع.7

تحت التشغيلمراكز خدمة الشاليهات جنوب الخيران -عدد )3( مواقع.8

تحت التشغيلالمرحلة الثالثة من الواجهة البحرية )واجهة شرق(.9

تحت التشغيلالمرحلة الخامسة من الواجهة البحرية )واجهة السالمية(.10

تحت التشغيلالواجهة البحرية بالفحيحيل.11

تحت التشغيلإعادة بناء سوق الزل وساحة الصرافين.12

تحت التشغيلسوق الجمعة -منطقة الري.13

تحت التشغيلالمنطقة الحرفية الخدمية )غرب ابو فطيرة(.14

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة تنمية المشاريع 
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رقم 
الكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العقد

86
تصميم وتنفيذ 

وإشراف 
مواقف سيارات 
متعددة األدوار

90000003000000

خلف مجمع 
دسمان

12-
2011/2012

اإلنمــاء  شــركة  مــع  العقــد  توقيــع  تــم 
بقيمــة   2013/8/4 فــي  العقاريــة 

د.ك(  4830000(

األعمــال  جمالــي  شــهروا   18 ولمــدة 
المنجــزة حتــى الدفعــة 14 بقيمــة اجماليــة 
قدرهــا )3,778,275/470د.ك(  ونســبة 

اإلنجــاز هــي 78,432%

اإلشراف

الطاهــر  مكتــب  مــع  العقــد  توقيــع  تــم 
بمبلــغ  الهندســية   لاستشــارات 
شــهر   18 ولمــدة  د.ك(   186954/-(
فــي  والمباشــرة   2013/7/29 فــي 
2014/3/9  ،تــم الــرد علــى استفســارات 
ــد االول  ــة بخصــوص التمدي الشــئون المالي
ــد  ــى تمدي ــة عل ــت موافق ــاري وتم لاستش
ــى  ــهر عل ــدة 14ش ــاري لم ــي لاستش الثان
ــى  ــن )2016/11/6 حت ــرة م ــدأ المباش تب
2017/12/31 ( وبقيمــة اجماليــة قدرهــا 
)121,550 د.ك( باإلضافــة إلــى شــهرين 
)فتــرة االســتام االبتدائــي للمشــروع( علــى 
ان يتــم خصــم المبلــغ مــن الجهــة المتســببة 
الدفعــة  صــرف  تــم   ، التغييــري  بأمــر 
ــة )16,874  ــه 9 بقيم ــن دفعت 40،41 م
د.ك ( وتــم صــرف الدفعــة 42 مــن دفعتــه 

.  ) د.ك   8,437/-( بقيمــة   10

ــه 11  ــن دفعت ــة 43 م ــرف الدفع ــم ص وت
بقيمــة )8,437 د.ك( وتــم صــرف الدفعــة 
ــة )8,437 د.ك(  ــه 12بقيم ــن دفعت 44 م
ــه 13  ــن دفعت ــة 45 م ــم صــرف الدفع وت
بقيمــة )8,437 د.ك( وتــم صــرف الدفعــة 
46 مــن دفعتــه 14 بقيمــة )8,437 د.ك(

بانتظار االعتماد لألمر التغييري الثالث

المرقاب ش

عمر بن 
خطاب

12-
2012/2013

ــراف  ــة االش ــد اتفاقي ــخ عق ــم فس ــد أن ت بع
بيــن المتبــرع والمكتــب الهندســي شــهر 
2016/8 عمــل تقريــر شــامل ومفصــل 
ــي  ــا” ف ــام وحالي ــر الع ــب المدي ــب نائ لمكت
مرحــة التعاقــد وحاليــا” فــي مرحلــة تعاقــد 

لإلشــراف

ممارسة

21-
2016/2017

ــرد  ــم اســتام ال ــخ 2017/12/14 ت بتاري
بالماحظــات  والتشــريع  الفتــوى  مــن 
بتاريــخ  الماحظــات  تعديــل  وتــم 
ارســال  يتــم  وســوف   2017/12/28

2018/1/2 بعــد  الممارســة 

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات
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تابع الجدول السابق
رقم 

المشروع
اسم 

الكلفة الكليةالمشروع
االعتماد الصرفي

2017/2018
مدة العقدالموقف التنفيذيرقم العقد

70

انشاء 
مركز لفرع 

البلدية 
بمحافظة 
العاصمة

457000010000021-2012/2013

للتجــارة  نســيبة  مــع شــركة  العقــد  توقيــع  تــم 
خصــم       وبنســبة   2015/1/20 فــي  العامــة 
)-%29,95( وبقيمــة إجماليــة )-/1401000 
د.ك( ولمــدة ســنة وتمــت المباشــرة باألعمــال فــي 
2015/3/19، وتــم انتهــاء مــن العقــد، واجمالــي 
بقيمــة   2017/3/31 المنجــزة حتــى  األعمــال 

د.ك  1,470,969/956 قدرهــا 

سنة

73

تصميم 
وتنفيذ 

وإشراف 
مبنى

اإلداري 
للمجلس 

البلدي

19000000400000016-2011/2012

تــم توقيــع العقــد مــع شــركة التوبــاد للتجــارة 
 17,950,000/-( بمبلــغ  والمقــاوالت  العامــة 
د.ك( ولمــدة ســنتين فــي 2013/8/19 وتمــت 
ــد  ــد العق ــم تمدي ــي 2013/11/14، ت المباشــرة ف
لمــدة 90 يــوم فــي تاريــخ 2014/6/18 وانتهــت 
مــدة العقــد فــي تاريــخ 2016/2/11 وكانت نســبة 
ــدم  ــر %73 و تق ــال %27 بتأخي ــاز االعم االنج
ــروع  ــال بالمش ــة األعم ــج لمراقب ــاول ببرنام المق
ينتهــي فــي 2017/8/23 وقــد انتهــت ايضــا” 
هــذه المــدة، ولــم تنتهــي االعمــال بالمشــروع 
ونســبة انجــاز حتــى تاريخــه )%67.7(واجمالــي 
20بقيمــة  الدفعــة  حتــى  المنجــزة  األعمــال 

)11,472,214/569د.ك(

سنتين

عقد اإلشراف

استشــارات  دار  مكتــب  مــع  العقــد  توقيــع  تــم 
ــة  ــه إجمالي ــية بكلف ــارات الهندس ــرة لاستش الجزي
شــهر   27 ولمــده   ) )-/515,190د.ك  قدرهــا 
مــن  المباشــرة  وتمــت   2014/1/15 فــي 
2014/2/2تمــت موافقــة البيــوت االستشــارية 
لتمديــد العقــد وتــم صــرف الدفعــات 43،44،45 
لجهــاز  تمديــد  تــم   ، د.ك(   43,057/923(
بنــاءا   2017/10/31 حتــى  كامــل  االشــراف 
ــح  ــت لتصب ــة الكوي ــاب الســادة / بلدي ــى كت “ عل
التكلفــة الماليــة االجماليــة للتمديــد )292,142 

. د.ك(   271,312( مــن  بــدال”  د.ك( 

27شهر

التصميم واالشراف

على التأثيث

تــم توقيــع العقــد مــع المكتــب االستشــاري يونايتــد 
ــة )112643 د.ك(  ــية بقيم لاستشــارات الهندس
ــرة  ــي 2014/3/10 والمباش ــهر ف ــدة 18 ش ولم
 7/1/2015 فــي  واالنتهــاء   8/4/2014 فــي 
لجــزء التصميــم لمــدة 9 أشــهر صــرف تــم حتــى 
الدفعــة 4 بقيمة إجماليــة وقدرها )400/38,021 
د.ك( ونســبة الصــرف لقيمــة جــزء التصميــم هــي 
)93,846 %( وباقــي الجــزء الثانــي لإلشــراف 

علــى التأثيــث

تنفيذ التأثيث

11-2015/2016

بتاريــخ 2017/12/6 تــم اســتام كتــاب من إدارة 
المناقصــات والعقــود بقــرار لجنــة الشــراء بإعــادة 
الطــرح وإلغــاء المناقصــة وجــاري االستفســار 
مــن إدارة المناقصــات والعقــود حــول مــا تــم علــى 

المناقصــة

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات
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تابع الجدول السابق
رقم 

المشروع
اسم 

الكلفة الكليةالمشروع
االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة العقدالموقف التنفيذيرقم العقد

74

تصميم 
وتنفيذ 

وإشراف 
مبنى 

إداري رقم 
)2( بشارع 

الشهداء

2950000050000018-2011/2012

ــد، وجــاري الطــرح  ــاب فســخ العق صــدر كت
ــي  ــة واجمال ــة المناقصــات المركزي ــدى لجن ل
األعمــال المنجــزة حتــى 2017/3/31 بقيمــة 
ــة قدرهــا )27445/95 د.ك( دفعــة التصفي

عقد اإلشراف

تــم توقيــع عقــد مــع المكتــب الهندســي الفنــي 
المتحــد لاستشــارات الهندســية – يونيتــك 
بقيمــة)-/577668 د.ك( ولمــدة 38 شــهر 
المباشــرة  تمــت  و   18/12/2014 فــي 
تــم   ،2015/5/14 بتاريــخ  االعمــال 
ــة  ــات المعماري ــن المخطط ــخة م ــال نس ارس
الترســية  بانتظــار   CD و االنشــائية علــى 
ــة ــد الســتئناف العمــل باالتفاقي ــاول الجدي للمق

ممارسة

20-2016/2017

لــدى إدارة المناقصــات والعقــود الســتكمال 
إجــراءات الطــرح حيــث تــم اعــداد كتــاب 
ــخ  ــي للمناقصــة بتاري ــف الحال ــة الموق لمعرف

2017/12/28

77

تجميل 
الساحات 
واألسواق 

في 
محافظتي 
العاصمة 
وحولي 
)جديد(

20-2012/2013

بيــان  شــركة  مــع  العقــد  توقيــع  تــم 
بقيمــة  االنشــائية  للمقــاوالت  الوطنيــة 
خصــم  وبنســبة  )-/2304000د.ك( 
فــي  ســنتين  ولمــدة   )23.2%-(
باألعمــال  المباشــرة  2015/11/19تمــت 
فــي 2016/2/18 ا، قــرب انتهــاء أعمــال 
والشــاالت  للنوافيــر  المســلحة  الخرســانة 
وجــاري مــن أعمــال الخرســانة المســلحة 
لقواعــد المظــات وجــاري أعمــال الحفــر 
غرفــة الخــزان األرضــي ,اعمــال الخرســانة 
و  للنوافيــر  الكنتــرول  لغــرف  المســلحة 
أعمــال  ،وجــاري    Mist system ال 
الخرســانة المســلحة لقواعــد االكشــاك و نســبة 

35% هــي  المشــروع  انجــاز 

سنتين

10-2017/2018
تــم االنتهــاء مــن لجنــة فريــق دراســة وتطوير 
بنــود العقــد وفــي صــدد انتظــار اســتام بنــود 

العقــد كاملــة التنقيــح والتطويــر.

أعمال 
تجميل 

داخل مدينة 
الكويت

8-2013/2014

ــة  ــان الوطني ــركة بي ــع ش ــد م ــع العق ــم توقي ت
ــاوالت اإلنشــائية بنســبة خصــم )-29.1  للمق
ــة )2836000  ــة إجمالي ــة تعاقدي %( وبقيم
والمباشــرة   17/8/2014 فــي  د.ك( 
علــى  الموافقــة  وتمــت   ،17/11/2014
ــد  ــة %4,9 وتمدي ــد بقيم ــز للعق ــب تعزي طل
األعمــال  واجمالــي  شــهرين،  لمــدة  العقــد 
ــا  ــة قدره ــى 31/3/2017 بقيم المنجــزة حت
)674/2,824,643 د.ك( وجــاري اعــداد 

الدفعــة الختاميــة

سنتين
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تابع الجدول السابق

رقم 
الكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العقد

81
تطوير وإعادة 
تأهيل مواقع 

ردم النفايات في 
مناطق مختلفة

1200000200000
36-2010/2011

الجهراء

تــم اجــراء اخــر تعديــل إلدارة الفتــوى 
إلــى  نســخة  وارســال  والتشــريع 
بتاريــخ  والعقــود  المناقصــات  ادارة 
14/12/2017 وجــاري اعــداد كتــاب 
الحالــي  الموقــف  عــن  لاستفســار 

قصــة للمنا

فــي 32-2016/2017 للطــرح  المناقصــة  ارســال  تــم 
2017 /7 /20

11-2014/2015

ميناء عبدهللا

تــم اســتام نســخة العقــد االصــل بتاريــخ 
ــدد )4(  ــال ع ــم ارس 2017/12/12 وت
المديــر  نائــب  إلــى  العقــد  مــن  نســخ 
ــخ  ــاريع بتاري ــئون المش ــاع ش ــام لقط الع

2017 /12 /28

10-2014/2015

الدائري السابع 
الجنوبي

للمناقصــات  المركــزي  الجهــاز  لــدى 
العامــة وبانتظــار االعتمــاد مــن وزارة 
الماليــة حيــث قامــت إدارة شــئون الماليــة 
 2017/11/9 بتاريــخ  بمخاطبتهــم 
اعــداد  وتــم   2017/11/21 وبتاريــخ 
ــات  ــى ادارة المناقص ــار إل ــاب استفس كت
الحالــي  الموقــف  لمعرفــة  والعقــود 

2017/12/28 بتاريــخ  للمناقصــة 

67

انشاء وانجاز 
وصيانة 
مختبرات 
األغذية 

و)الكيميائي 
والبكتريولوجي( 

ومبنى إدارة 
األغذية 
المستوردة

10633000
3000002-2008/2009

تــم توقيــع العقــد مــع شــركة بوشــيبة 
فــي  د.ك(   7661612.784( بقيمــة 
فــي  المباشــرة  وتمــت   2010/5/30
مجلــس  موافقــة  وتمــت   2010/11/2
الــوزراء ووزارة الماليــة علــى األمــر 
ــة  ــة لجن ــت موافق ــث وتم ــري الثال التغيي
المناقصــات المركزيــة المحاســبة وتــم 
رفــع كتــاب إلــى الســيد المديــر العــام 
الغرامــة  مــن  المقــاول  اعفــاء  لطلــب 
مــن الســيد الوزيــر وجــاري اعــداد امــر 
مباشــرة لتنفيــذ األمــر التغييــري الثالــث، 
المركــزي  الجهــاز  موافقــة  وبانتظــار 
للمناقصــات العامــة علــى التمديــد مــن 
تاريــخ  حتــى   2017/4/1 تاريــخ 

المباشــرة الفعليــة بــدون اتعــاب
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تابع الجدول السابق
رقم 

المشروع
اسم 

المشروع
الكلفة 
الكلية

االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العقد

عقد االشراف

تــم توقيــع العقــد االشــراف بقيمــة )-/316624 د.ك( مــع 
مكتــب بنيــان لاستشــارات الهندســية فــي 2010/8/12 
والمباشــرة فــي 2010/11/2 تمــت الموافقــة علــى تمديــد 
اتفاقيــة االستشــارية الخاصــة بمرحلــة االشــراف المنتهيــة 
وتصميــم  دراســة  علــى  -الموافقــة   :2017/12/31
أعمــال  تشــمل  والتــي  للمقــاول  اإلضافيــة  األعمــال 
التصميــم االمــر التغييــري )3( بقيمــه اجماليــة قدرهــا 

د.ك.  40,000

-الموافقــة علــى تمديد االتفاقية االستشــارية لمدة 3 شــهور 
)2015/1/1 علــى 2015/3/31( بقيمــة )19.068 
ــة االستشــارية لمــدة  ــد االتفاقي ــى تمدي ــة عل د.ك( -الموافق
ــاول  ــال المق ــرة أعم ــخ مباش ــن تاري ــدأ م ــهرا” تب 14 ش

ــة قدرهــا )129,298 د.ك( ــة اجمالي لألمــر بتكلف

ــى  ــرض عل ــادة الع ــوب إلع ــتيفاء المطل ــوم باس ــا نق حالي
ديــوان المحاســبة الســتكمال بحثــه وابــداء الــرأي الموافقــة 
علــى تمديــد االتفاقيــة االستشــارية لمــدة 14 شــهرا” 
تبــدأ مــن تاريــخ مباشــرة أعمــال المقــاول لألمــر بتكلفــة 

اجماليــة قدرهــا )129,298 د.ك(

ــى  ــوب إلعــادة العــرض عل ــوم باســتيفاء المطل ــا” نق حالي
ــرأي ــداء ال ــه واب ــوان المحاســبة الســتكمال بحث دي

بند 2

أ

ترميم 
وصيانة 
المنشآت 
والمرافق

أوال”: 
المباني 

محافظتي 
العاصمة 
والجهراء

46000026-2011/2012

تــم توقيــع العقــد مــع مجموعــة المعــروف والبرجــس 
للتجــارة العامــة والمقــاوالت بنســبة خصــم )-28%(
ســنتين  ولمــدة  د.ك(   1440000/-( تعاقديــة  بقيمــة 
فــي 2014/1/8ومباشــرة األعمــال فــي 2014/4/1، 

وجــاري اعــداد الدفعــة الختاميــة

سنتين

14-2014/2015

تــم توقيــع العقــد مــع مؤسســة االبــداع الخليجــي للتجــارة 
ــبة)-%43.1(و)-/1138000  ــاوالت بنس ــة والمق العام
بتاريــخ  المباشــرة  وتمــت   2016/9/18 فــي  د.ك( 
حتــى  المنجــزة  األعمــال  اجمالــي   2016/11/10
بقيمــة قدرهــا )223,024/265 د.ك(   2017/3/31
يوجــد تأخيــر 15 % مــن مجمــل أوامــر العمــل ولتقاعــس 

ــاول المق

محافظة 
2017/2018-15العاصمة

بتاريــخ  الطــرح  علــى  الشــراء  لجنــة  موافقــة  تــم 
و  المناقصــات  إدارة  وقامــت    2017/11/26
الجهــات  إلــى  المناقصــة  مســتندات  بإرســال  العقــود 
اســتام  وتــم   2017/11/28 بتاريــخ  الرقابيــة 
 2017/12/21 بتاريــخ  القانونيــة  اإلدارة  ماحظــات 
2017/12/21 بتاريــخ  الماليــة  الشــئون  وإدارة 
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تابع الجدول السابق

رقم 
المشروع

اسم 
المشروع

الكلفة 
الكلية

االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة العقدالموقف التنفيذيرقم العقد

محافظة 
2017/2018-16الجهراء

وتمــت  الشــراء  لجنــة  علــى  المناقصــة  عــرض  تــم 
إدارة  وقامــت   2017/12/10 بتاريــخ  الموافقــة 
المناقصــة  مســتندات  بإرســال  والعقــود  المناقصــات 
2017/12/20 بتاريــخ  الرقابيــة  الجهــات  إلــى 

ب
محافظتي 

حولي 
والفروانية

13-2014/2015

األوســط  الشــرق  شــركة  مــع  العقــد  توقيــع  تــم 
تعاقديــة وبقيمــة   )38,8%-( بنقصــان  لإلنشــاءات 

ــرة  ــت المباش ــي 18/8/2016 وتم )-/1224000 د.ك( ف
بتاريــخ 3/11/2016، وقيمــة األعمــال المنجــزة حتــى 
ــاز  ــبة انج ــا )297/347,270 د.ك( بنس ــة 3 وقدره الدفع
الرابعــة  الدفعــة  مــن  االنتهــاء  وجــاري   28,371%
باإلضافــة إلــى البــدء فــي العمــل فــي أســواق الــري لعــدد 
ــبرات 1،2،3 ،  ــن الش ــاء م ــم االنته ــل وت ــر عم )21( ام
ــري ــع ال ــي موق ــال ف ــل األعم ــن مجم ــاز %30م ــم انج ت

محافظة 
2017/2018-14حولي

بتاريــخ  الطــرح  علــى  الشــراء  لجنــة  موافقــة  تمــت 
والعقــود  المناقصــات  إدارة  قامــت  و   2017/11/26
الرقابيــة  الجهــات  إلــى  المناقصــة  مســتندات  بإرســال 
مالحظــات  اســتالم  وتــم   2017/11/28 بتاريــخ 
2017/12/20 بتاريــخ  الماليــة  الشــئون  إدارة 

محافظة 
2017/2018-17الفروانية

وتمــت  الشــراء  لجنــة  علــى  المناقصــة  عــرض  تــم 
إدارة  وقامــت   2017/12/4 بتاريــخ  الموافقــة 
المناقصــة  مســتندات  بإرســال  والعقــود  المناقصــات 
2017/12/20 بتاريــخ  الرقابيــة  الجهــات  إلــى 

ج
محافظتي 
األحمدي 
ومبارك 

الكبير
9-2016/2017

بتاريــخ   )2( الفرعيــة  اللجنــة  اجتمــاع  عقــد  تــم 
إدارة  إلــى  المحضــر  ارســال  وتــم   2017/12/10
الــذي   2017/12/14 بتاريــخ  والعقــود  المناقصــات 
يتضمــن التوصيــة علــى ثانــي أقــل العطــاءات ســعراً 
الهندســية. للخدمــات  المتحــدة  الشــركة  مــن  والمقــدم 

د
صيانة أعمال 
الزراعة في 
مرافق البلدية 

المختلفة

تــم نقــل تبعيــة العقــد إلــى ادارة الخدمــات العامــة بتاريــخ 7-2014/2015
2016/8/1

3

سنوات

هـ
صيانة 

األسواق 
والساحات في 
دولة الكويت

12-2015/2016
نســخة  وارســال   2017/11/6 فــي  العقــد  توقيــع  تــم 
 2017/11/13 فــي  العقــد  ومديــر  متابعــة  إلــى 
للمشــروع الفعليــة  المباشــرة  تتــم  لــم  االن  وإلــى 

20-2016/2017 )49( لقانــون  اســتندا  الطــرح  فئــة  تغييــر  تــم 
2017/9/20 فــي  للطــرح  جديــد   CD وارســال 

90

تصميم وتنفيذ 
وتجهيز موقع 

سكراب 
بلدية الكويت 
بمنطقة النعايم

تــم ارســال كتــاب إلــى المناقصــات والعقود لالستفســار عن 500000025000033-2016/2017
ــخ 2017/12/24 ــدة بتاري ــروع كمزاي ــرح المش ــأن ط ش
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تابع الجدول السابق

رقم 
الكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العقد

أ

ثالثا”: التكييف

محافظتي 
العاصمة 
والجهراء

1500000
8-2012/2013

وإخوانــه  المــا  بــدر  شــركة  مــع  العقــد  توقيــع  تــم 
بتاريــخ  ســنوات   3 د.ك(ولمــدة   1670000/-( بقيمــة 
2014/1/14 والمباشــرة بنفــس التاريــخ ، وتمــت الموافقــة 
ــة  ــة المناقصــات المركزي ــة المشــتريات ولجن مــن قبــل لجن
بتمديــد األول للعقــد لمــدة 3 أشــهر مــن 2017/1/14 
حتــى 2017/4/13 بمبلــغ وقــدره )-/136,326 د.ك( 
المناقصــات  ولجنــة  المشــتريات  لجنــة  موافقــة  وتمــت 
المركزيــة بتمديــد الثانــي لمــدة 3 أشــهر مــن 2017/4/14 
حتــى 2017/7/13 بمبلــغ وقــدره )-/136,326 د.ك(

بقيمــة   15 الدفعــة  حتــى  المنجــزة  األعمــال  واجمالــي 
 120,060 بنســبة  د.ك(   2,005,005/424( قدرهــا 
% وتمــت الموافقــة مــن قبــل لجنــة المشــتريات ولجنــة 
المناقصــات المركزيــة ووزارة الماليــة علــى التمديــد الثالــث

 3
سنوات

12-2016/2017
اللجنــة  توصيــة  وارســال  العطــاءات  دارســة  تمــت 
المناقصــات والعقــود فــي 3/12/2017  إلــى  الفرعيــة 
تــم اســتام استفســارات مــن لجنــة الشــراء عــن المناقصــة 
2017/12/26 بتاريــخ  الــرد  ارســال  تــم  حيــث 

ب
صيانة الخدمات 

الفنية في 
محافظتي حولي 

والفروانية
6-2013/2014

العامــة  للتجــارة  فــدان  شــركة  مــع  العقــد  توقيــع  تــم 
والمقــاوالت بمبلــغ )-/559,095 د.ك( ولمــدة 3 ســنوات 
فــي 18/3/2014 تمت المباشــرة فــي 18/3/2014،تمت 
موافقــة لجنــة المشــتريات باألمــر التغييــري بالتمديــد لمــدة 
ــغ  ــى 17/6/2017 بمبل ــن 2017/3/18 حت ــهر م 3 اش
اجمالــي وقــدره )-/47,004 د.ك( ، اجمالــي األعمــال 
المنجــزة حتــى الدفعة  13 بقيمة قدرهــا )540/609,118 
موافقــة  وتمــت   %  108,947 انجــاز  بنســبة   ) د.ك 
لجنــة المشــتريات باألمــر التغييــري بالتمديــد لمــدة )3( 
بقيمــة   2017/9/17 حتــى   2017/7/18 مــن  اشــهر 
)47,004 د.ك( وتمــت موافقــة لجنــة المشــتريات باألمــر 
التغييــري بالتمديــد لمــدة )3( اشــهر مــن18/9/2017 
د.ك(  47,004( بقيمــة   17/12/2017 حتــى 

 3
سنوات

اللجنــة 11-2016/2017 توصيــة  وارســال  العطــاءات  دارســة  تمــت 
ــود فــي 17/12/2017 ــة إلــى المناقصــات والعق الفرعي

ج

صيانة الخدمات 
الفنية في 
محافظتي 

األحمدي ومبارك 
الكبير

15-2014/2015

تــم توقيــع العقــد مــع شــركة عربــي للطاقــة و التكنولوجيــا 
فــي  ســنوات   3 لمــدة  و  د.ك(   784440/-( بقيمــة 
بتاريــخ  األعمــال  مباشــرة  تــم  و   2016/8/22
الدفعــة  المنجــزة حتــى  األعمــال  2016/8/30اجمالــي 
4 بقيمــة قدرهــا)-/322,000د.ك( بنســبة 41,600%

 3
سنوات

د

صيانة الخدمات 
الفنية في 
األسواق 

والساحات 
والشواطئ  في 

دولة الكويت

22-2012/2013

تــم توقيــع العقــد مــع شــركة المتحــدة األولــى للخدمــات 
الهندســية بقيمــة )-/1874700 د.ك( ولمــدة 3 ســنوات في 
ــت  ــي 2014/8/11 تم ــرة ف ــت المباش 2014/7/16 وتم
موافقــة لجنــة المشــتريات باألمــر التغييــري باإلضافــة مبلــغ 
وقــدره )-/26,548 د.ك( اعتبــارا« مــن 2016/9/22 
حتــى 2017/8/10 اجمالــي األعمــال المنجــزة حتى الدفعة 
12 بقيمــة قدرهــا )-/1,874,700 د.ك( ونســبة 100 %

 3
سنوات

20-2016/2017
وتــم  والتشــريع  الفتــوى  ماحظــات  اســتام  تــم 
إلــى  الكتــاب  وارســال  ماحظاتهــم  تطبيــق 
2017/12/7 فــي  والعقــود   المناقصــات  ادارة 
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تابع الجدول السابق 

رقم 
الكلفة اسم المشروعالمشروع

الكلية
االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة الموقف التنفيذيرقم العقد

العقد

الباب 
الثاني

والثالث

اللوحات اإلرشادية 
أ- صيانة وتركيب 

اللوحات في المناطق 
والشوارع

سنتين

3-2015/2016

تــم توقيــع العقــد مــن شــركة ملتــي 
والمقــاوالت  العامــة  للتجــارة  تيــب 
 )31%-( قدرهــا  خصــم  بنســبة 
وبقيمــة تعاقديــة قدرهــا )-/172500 
بتاريــخ  ســنتين  لمــدة  و  د.ك( 
المباشــرة  تمــت  و   11/2/2016
 ،14/4/2016 بتاريــخ  باألعمــال 
اجمالــي األعمــال المنجــز حتــى الدفعة 
12 بقيمــة قدرهــا )124,456/240 
%  72,198 انجــاز  بنســبة  د.ك( 

5-2017/2018

بتاريــخ 2017/12/14 تــم اســتام 
والتشــريع  الفتــوى  مــن  الــرد 
بالماحظــات وتــم انتهــاء مــن مراجعة 
المســتند بماحظــات الفتوى والتشــريع 
وســوف   12/2017/28 بتاريــخ 
2/1/2017 بتاريــخ  ارســاله  يتــم 

ب – توريد اللوحات 
في المناطق 

والشوارع في 
المناطق الجديدة

6-2016/2017

تــم توقيــع العقــد مــع شــركة كــي فــور 
ــخ  ــاوالت بتاري ــة والمق ــارة العام للتج
2017/7/4 بنســبة خصــم 35,1 % 
د.ك(   129,800/-( تعاقديــة  بقيمــة 
لمــدة ســنتين وتمــت المباشــرة األعمال 
بتاريــخ 2017/9/17 واجمالــي قيمــة 
 1 الدفعــة  حتــى  المنجــزة  األعمــال 
د.ك(   6,707/556( قدرهــا  بقيمــة 
%  5,167 هــي  االنجــاز  ونســبة 

سنتين

ج – اعمال تصنيع 
وتوريد وتركيب 

اللوحات اإلرشادية 
للشوارع بمدينة 

صباح األحمد البحرية 
)A1- A2- A3 (

18-
2017/2018

الجهــات  ردود  اســتام  بانتظــار 
ــة فــي حــال وجــود ماحظــات  الرقابي
المناقصــة مســتندات  علــى 

87

تصميم وتنفيذ 
واإلشراف على 
تطوير وتجميل 
وتجهيز شاطئ 

الصليبيخات

تتم متابعة أمور المشروع من قبل 5000000
إدارة تنمية المشاريع
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تابع الجدول السابق 

رقم 
الكلفة اسم المشروعالمشروع

الكلية
االعتماد 
الصرفي

2017/2018
مدة العقدالموقف التنفيذيرقم العقد

88
تصميم مبنى لفرع 
البلدية بمحافظة 

الجهراء
1250000

تم ارسال كتاب إلى مدير المناقصات 
والعقود ونسخة من موافقة لجنة 

البيوت االستشارية

89
تصميم مبنى فرع 
البلدية بمحافظة 

الفروانية
1250000

ــخ  ــن ال TOR بتاري ــاء م ــم االنته ت
2017/10/12 وبانتظــار ادراجــه 

بالميزانيــة)2019/2018(

82
تصميم مبنى فرع 
البلدية بمحافظة 

األحمدي
المشروع في الطور الرابع 

)المخططات التنفيذية(

أعمال إنشائية بند 1
صغيرة مباني:

أ- تسوية وتجهيز 
وصيانة الشواطئ 
العامة فى دولة 

الكويت 
19-2012/2013

تــم توقيــع العقــد مــع اقــل العطــاءات 
شــركة جلوبــال الوطنيــة بنســبة خصم 
)-%35.7( وبقيمــة )-/1929000 
ولمــدة   2014/4/14 فــي  د.ك( 

ــي ســنتين والمباشــرة ف

25/6/2014 وتم تمديد العقد 3 
أشهر من نهاية العقد 23/9/2016، 

اجمالي األعمال المنجزة حتى 
الدفعة الختامية بقيمة قدرها 

)642/1,799,908 د.ك( ونسبة 
االنجاز 93,307 %

سنتين

9ع-2015/2016
تمــت دراســة العطــاءات وتــم ارســال 
توصيــة اللجنــة الفرعيــة علــى شــركة 
المــد االخضر علــى إدارة المناقصات 

والعقود فــي 2017/12/10
سنتين

ب- أعمال إنشائية 
لدى المدير العام للتوقيع من تاريخ 4ع-2015/2016متفرقة فى المقابر

2017/10/19

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات
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١- المشاريع :
T.O.B  ) 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.

تــم اعــداد كتــاب لرفعــه للســيد / رئيــس المجلــس البلــدي والصــادر مــن قطــاع المشــاريع بتاريــخ - 
19/3/2017 وذلــك بشــأن طلــب اســتصدار قــرار مــن المجلــس البلــدي بشــأن تخصيــص مســاحة 
لــكل مــن شــركتي تدويــر النفايــات االنشــائية الســتغاللهما كمســاحات للتشــوين فقــط وذلــك  ضمن 
الموقــع المخصــص القامــة مشــاريع معالجــة النفايــات و االســتفادة منهــا بموجــب قــرار المجلــس 

البلــدي رقــم )م ن / ت 15 / 144 / 16 / 2001( المتخــذ بتاريــخ 27/3/2001.
بتاريــخ 13/4/2017 تــم عقــد اجتمــاع خــاص بمشــروع معالجــة النفايــات االنشــائية واالســتفاده - 

منهــا وذلــك بمقــر بلديــة الكويــت )ادارة شــئون البيئــة( وبحضــور ممثليــن عــن كل مــن )بلديــة 
الكويــت – وزارة الماليــة – هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص( حيــث تــم 
مناقشــة االجــراءات الــالزم اتباعهــا بشــأن اعــادة طــرح المشــروع و كذلــك االجــراءات الخاصــة 

بطــرح مشــروع جديــد و تــم اتخــاذ عــدة توصيــات بهــذا الشــان.
ــة -  ــركة العربي ــة و الش ــة البيئ ــة لحماي ــركة الصناعي ــن الش ــادت كال م ــخ 30/4/2017 اف بتاري

الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة بكتابيهــا الموجهيــن الــى بلديــة الكويــت بطلــب االســتفادة مــن 
النفايــات االنشــائية المتواجــدة فــي مواقــع الــردم الحاليــة و المناطــق المجــاورة لمصنعــي اعــادة 
ــة  ــل البلدي ــن قب ــرد م ــم ال ــخ 14/5/2017 ت ــف , و بتاري ــة تكالي ــة اي ــل البلدي ــر دون تحم التدوي
علــى الشــركتين بطلــب التنســيق مــع البلديــة فــي حــال رغبــة الشــركتين باالســتفاده مــن النفايــات 

االنشــائية المشــار اليهــا اعــاله .
بتاريــخ 24/5/2017 تــم مخاطبــة وزارة الماليــة بكتــاب بلديــة الكويــت رقــم )1585( والمتضمن - 

ــدي  ــس البل ــن المجل ــرار م ــدار ق ــوع اص ــأن موض ــت بش ــي تم ــراءات الت ــر االج ــم باخ افادته
بتخصيــص مســاحتين اضافيتيــن لــكل مــن الشــركة الصناعيــة لحمايــة البيئــة والشــركة العربيــة 
الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة حيــث تــم رفــع الموضــوع الــى المجلــس البلــدي التخــاذ القــرار 

المناســب   بهــذا الشــان
بتاريــخ 30/5/2017 افــادت شــركة الــداو للمشــاريع البيئــة بكتابيهــا رقــم )2017/151( و - 

المتضمــن طلــب الموافقــة علــى تخصيــص مســاحة كافيــة لفتــرة مؤقتــة للشــركة للقيــام باعمــال 
ــات االنشــائية , و  ــد مــن المخلف ــة كب ــي منطق ــع الخرســانة ف ــة المجــاورة لمصان تنظيــف المنطق
بتاريــخ 13/6/2017 تــم الــرد علــى الشــركة بموجــب كتــاب بلديــة الكويــت رقــم ) 1762 ( و 
ــام بهــا و ذلــك حتــى يتســنى للبلديــة اتخــاذ  المتضمــن االشــتراطات الواجــب علــى الشــركة القي

الــالزم بشــان طلــب الشــركة المشــار اليــه اعــاله .
ــب -  ــات االنشــائية بموجــب كت ــر النفاي ــة كالً مــن شــركتي تدوي ــم مخاطب ــخ 16/7/2017 ت بتاري

المديــر العــام أرقــام )1931 و1932( بشــأن التنســيق مــع وزارة االشــغال العامــة حــول 
االختبــارات الخاصــة باســتخدام منتجــات تدويــر النفايــات االنشــائية فــي اعمــال االنشــاء وذلــك 

)KwsGSo2489 /2015( وفقــاً للمواصفــة القياســية الخليجيــة
ــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص -  ــة هيئ ــم مخاطب بتاريــخ 16/7/2017 ت

بموجــب كتــاب المديــر العــام رقــم )1924( بشــأن رغبــة البلديــة بطــرح مشــروع جديــد لمعالجــة 
النفايــات االنشــائية واالســتفادة منهــا فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن البــالد وكذلــك طلــب التنســيق مــع 
البلديــة بشــأن االجــراءات الالزمــة   للبــدء بطــرح المشــروع واعــداد كراســة الشــروط المرجعيــة 

لدراســة الخدمــات االستشــارية المطلوبــة للمشــروع.
بتاريــخ 19/7/2017 تــم مخاطبــة االدارة القانونيــة بموجــب كتــاب الســيد / نائــب المديــر العــام - 

لقطــاع المشــاريع رقــم )2008( بشــأن رفــع تقريــر مفصــل عــن طلــب تخصيــص مســاحة لــكل 
مــن شــركتي التدويــر بهــدف تشــوين االنقــاض ومنتجــات المصنــع فقــط وبنــاء علــى طلــب اللجنــة 

الفنيــة فــي المجلــس البلــدي فــي اجتماعهــا رقــم )3/2017( المنعقــد بتاريــخ 13/6/2017.
بشــأن -  البلديــة  بمخاطبــة  البيئيــة  للمشــاريع  الــداو  شــركة  قامــت   24/7/2017 بتاريــخ   

الســاحات لتنظيــف  اوليــة  دراســة 
بتاريــخ 27/7/2017 تــم مخاطبــة كالً مــن شــركتي التدويــر بموجــب كتــب المديــر العــام -   

ــر  ــل شــركتي التدوي ــدم مــن قب ــب المق ــى الطل ــرد عل ــادة بال ــام )2085 و2086( بشــأن االف ارق
بشــأن وضــع معــدة فــي مواقــع الــردم الحاليــة )mobile crusher( لالســتفادة مــن النفايــات 

ــائية. االنش
كتــاب -  بموجــب  البيئــة  لحمايــة  الصناعيــة  الشــركة  مخاطبــة  تــم   2017/8/9 بتاريــخ   

الســيد/ المديــر العــام رقــم )2195( بشــأن االفــادة بالطاقــة االســتيعابية لكميــة النفايــات االنشــائية 
ــم. ــع له ــر التاب ــع التدوي ــي مصن ــتقبالها ف ــم اس ــي يت الت
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ــن -  ــم )5811( المتضم ــة رق ــاب االدارة القانوني ــة كت ــخ 2017/8/9 ورد الدارة شــؤون البيئ بتاري  
تقريــر مفصــل عــن طلــب تخصيــص مســاحة لــكل مــن شــركتي التدويــر وذلــك  بنــاءاً علــى طلــب 

اللجنــة الفنيــة فــي المجلــس البلــدي.
بتاريــخ 2017/8/13 تــم مخاطبــة شــركة الــداو للمشــاريع البيئيــة بموجــب كتــاب رقــم )2220( -   

ــي: ــا باآلت بشــأن تزويدن
1( احداثيات الموقع المراد تنظيفه واالستفاده من النفايات اإلنشائية.- 
ــن -  ــب م ــع القري ــف الموق ــوص تنظي ــركة بخص ــب الش ــى طل ــة عل ــة للبيئ ــة العام ــة الهيئ 2( موافق

ــد. ــة كب ــي منطق ــانة ف ــع الخرس مصان
 بتاريــخ   2017/8/16تــم مخاطبــة وزارة الماليــة بموجــب كتــاب رقــم ))21506/10بشــأن مخاطبة - 

هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتحديــد الجهة العامــة المختصة لمشــروع 
معالجــة النفايــات اإلنشــائية واإلســتفادة منها.

 بتاريــخ 2017/8/16تــم مخاطبــة وزارة الماليــة بموجــب كتــاب رقــم )21507/10( بشــأن طلــب - 
ــخ 2017/6/13  ــد بتاري ــم )2017/3( المنعق ــدي فــي اجتماعهــا رق ــس البل ــة فــي المجل ــة الفني اللجن
دعــوة إدارة امــالك الدولــة فــي وزارة الماليــة بعــد ورود رد االدارة القانونيــة حــول التقريــر المفصــل 
ــع  ــر بهــدف التشــوين و منتجــات المصن ــكل مــن شــركتي التدوي ــب تخصيــص مســاحة ل بشــأن طل
فقــط , حيــث تــم طلــب ترشــيح مــن يمثلهــم لحضــور االجتمــاع الــذي ســيتم تحديــده موعــده الحقــاً .

فــي أغســطس 2017 تــم الــرد مــن قبــل شــركتي التدويــر بشــأن االفــادة بالطاقــة االســتيعابية لكميــة - 
ــة  ــب االســتعجال بالموافق ــك طل ــر وكذل ــع التدوي ــم اســتقبالها فــي مصان ــي يت ــات اإلنشــائية الت النفاي

علــى طلــب الشــركتين بوضــع معــدة
)mobile crusher( في مواقع الردم لإلستفادة من النفايات اإلنشائية.- 
بتاريــخ 6 / 9 / 2017 تــم مخاطبــة كال مــن الشــركة الصناعيــة لحمايــة البيئــة و الشــركة العربيــة - 

الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة مــن قبــل بلديــة الكويــت بشــأن طلــب موافــاة البلديــة باالحصائيــات 
ــرة  ــي للفت ــهر التال ــن الش ــبوع األول م ــد أقصــاه األس ــي موع ــر ف ــي التدوي ــل مصنع الخاصــة بعم

ــة . الصــادرة عنهــا االحصائي
بتاريــخ 7 / 9 / 2017 تــم مخاطبــة وزارة الماليــة مــن قبــل بلديــة الكويــت بالكتــاب رقــم ) 2342( - 

ــر  ــي مصنعــي تدوي ــا ف ــة حالي ــات العامل ــان المعــدات و اآللي ــة ببي ــد البلدي ــب تزوي و المتضمــن طل
النفايــات االنشــائية مــع بيــان لمواصفــات هــذه اآلليــات و طاقتهــا االســتيعابية و الرخــص الصناعيــة 

الخاصــة بهــا , و مســتندات ملكيتهــا و التــي ســتؤول الحقــا ملكيتهــا للدولــة .
بتاريــخ 28 / 9/ 2017 ورد إلــى إدارة شــئون البيئــة كتــاب وزارة الماليــة الصــادر بتاريــخ 20 - 

ــي  ــي ابرمــت مــع المســتثمرين و الخاصــة ف ــود الت ــا للعق ــه و طبق ــد بأن ــذي يفي / 9 / 2017 و ال
ــي  ــة ه ــإن وزارة المالي ــنة 1980 ف ــون 50 / لس ــى قان ــائية عل ــات اإلنش ــة النفاي ــروع معالج مش

الجهــة العامــة . 
بتاريــخ 3 / 10 / 2017 أفــادت الشــركة العربيــة الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة بكتابهــا الموجــه - 

ــع  ــي مصن ــتقبالها ف ــم اس ــي ت ــائية الت ــات اإلنش ــة النفاي ــهرية لكمي ــات الش ــة باإلحصائي ــى البلدي إل
التدويــر التابــع للشــركة , هــذا وقــد تــم دراســة هــذه االحصائيــات و مخاطبــة الشــركة بتاريــخ 18 

/ 10 /2017  مــن قبــل البلديــة بالماحظــات الخاصــة بهــذه االحصائيــات .
ــاص -  ــام و الخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــروعات الش ــة مش ــادت هيئ ــخ 8 / 10 / 2017 أف بتاري

بكتابهــا رقــم )1318( الموجــه إلــى بلديــة الكويــت بتوصيــات االجتمــاع الخــاص بموضــوع طــرح 
ــد بتاريــخ 17 /  ــة مــن البــاد و المنعق ــة الجنوبي ــات اإلنشــائية فــي المنطق مشــروع معالجــة النفاي
9/ 2017 بيــن ممثلــي بلديــة الكويــت و ممثلــي هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

و الخــاص .
بتاريــخ 16/ 10 / 2017 أفــادت الشــركة الصناعيــة لحمايــة البيئــة بكتابهــا الموجــه إلــى البلديــة - 

بــأن الهيئــة العامــة للبيئــة قــد وافقــت علــى قيــام الشــركة بوضــع معــدة )rehsurc elibom ( فــي 
موقــع الــردم الحالــي و ذلــك لمــدة اســبوعين و ذلــك بعــد التنســيق مــع بلديــة الكويــت . 

ــت -  ــة الكوي ــاب بلدي ــة بكت ــة البيئ ــة لحماي ــة الشــركة الصناعي ــم مخاطب ــخ 1 / 11 / 2017 ت بتاري
رقــم )2922 ( و المتضمــن إفادتهــم بماحظاتنــا حــول اإلحصائيــات الشــهرية التــي تــم تزويدنــا 

بهــا مــن قبلهــم .
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بتاريــخ 1 / 11 / 2017 تــم عمــل زيــارة ميدانيــة لموقــع مصنــع تدويــر النفايــات اإلنشــائية التابــع - 
للشــركة  الصناعيــة لحمايــة البيئــة مــن قبــل فريــق عمــل مــن بلديــة الكويــت - إدارة شــئون البيئــة و 
بحضــور ممثلــي عــن الشــركة الصناعيــة لحمايــة البيئــة و ذلــك بهــدف االطــاع علــى آليــة العمــل 
فــي المشــروع و حســن ســيره و تنظيمــه و حيــث تبيــن ألعضــاء الفريــق وجــود بعــض الماحظــات 

علــى المشــروع و تــم اخطــار ممثلــي الشــركة بهــذه الماحظــات و ذلــك للعمــل علــى تنفيذهــا .   
بتاريــخ 5 / 11 / 2017 ورد إلــى إدارة شــئون البيئــة كتــاب األمانــة العامــة للمجلــس البلــدي رقــم - 

)م ب  24/  /4  / 2 /  ) 1138 و المؤشــر عليــه مــن قبــل الســيد / مديــر عــام البلديــة بشــأن طلــب 
رفــع تقريــر فنــي بخصــوص الكتــاب المقــدم مــن الشــركة الصناعيــة لحمايــة البيئــة بشــأن مشــروع 
معالجــة النفايــات االنشــائية و االســتفادة منهــا بنظــام ال )BOT( و ذلــك بنــاء علــى تأشــيرة الســيد 
/ رئيــس اللجنــة المؤقتــة لممارســة اختصاصــات المجلــس البلــدي بهــذا الخصــوص علــى كتــاب 
ــة  ــن األمان ــة م ــئون البيئ ــى إدارة ش ــق إل ــاب الح ــخ 8 / 11 / 2017 ورد كت ــركة , و بتاري الش

العامــة للمجلــس البلــدي بخصــوص ذات الموضــوع
بتاريــخ 8 / 11/ 2017 تــم عمــل زيــارة ميدانيــة لموقــع مصنــع تدويــر النفايــات اإلنشــائية التابــع - 

للشــركة العربيــة الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة مــن قبــل فريــق عمــل مــن بلديــة الكويــت - إدارة 
ــك  ــة و ذل ــة للمشــروعات الصناعي ــة الدولي ــي عــن الشــركة العربي ــة و بحضــور ممثل شــئون البيئ
بهــدف االطــاع علــى آليــة العمــل فــي المشــروع و حســن ســيره و تنظيمــة و حيــث تبيــن ألعضــاء 
ــذه  ــركة به ــي الش ــار ممثل ــم اخط ــروع وت ــل المش ــى عم ــات عل ــض الماحظ ــود بع ــق وج الفري

الماحظــات و ذلــك للعمــل علــى تنفيذهــا .
بتاريــخ 2017/11/14 تــم مخاطبــة الســيد / المديــر العــام مــن قبــل قطــاع المشــاريع بالكتــاب رقــم - 

) 3044 ( و المرفــق بــه تقريــر خــاص بخصــوص الكتــب المقدمــة مــن كا مــن الشــركة العربيــة 
ــة  ــروع معالج ــان مش ــة بش ــة البيئ ــة لحماي ــركة الصناعي ــة و الش ــروعات الصناعي ــة للمش الدولي
النفايــات االنشــائية و االســتفادة منهــا بنظــام ال ) BOT ( , و بتاريــخ 2017/11/19 اشــر الســيد 
/ المديــر العــام علــى الكتــاب ذاتــه العــداد مشــروع تقريــر فنــي للعــرض علــى المجلــس البلــدي 

بخصــوص ذات الموضــوع .
تــم اعــداد تقريــر فنــي للعــرض علــى المجلــس البلــدي بخصــوص الموضــوع المشــار اليــه اعــاه - 

و ذلــك بموجــب الكتــاب الموجــه الــى الســيد / االميــن العــام للمجلــس البلــدي و الصــادر مــن قطــاع 
المشــاريع بتاريــخ 2017/11/28 .

بتاريــخ 2017/11/19 ورد الــى ادارة شــئون البيئــة كتــاب الشــركة العربيــة الدوليــة للمشــروعات - 
الصناعيــة الصــادر بتاريــخ 2017/11/9 و المتضمــن طلــب الموافقــة علــى وضــع معــدات 
عازلــة الســتخدامها فــي مصنــع التدويــر و كذلــك اضافــة الــواح الطاقــة الشمســية لتوفيــر الطاقــة 
الكهربائيــة للمصنــع , هــذا و قــد تــم احالــة الموضــوع الــى وزارة الماليــة مــن قبــل البلديــة و ذلــك 

لدراســة طلبــي الشــركة و االفــادة باإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بهــذا الشــأن .
ــم -  ــدي رق ــس البل ــن العــام للمجل ــاب األمي ــة كت ــى إدارة شــئون البيئ ــخ 2017/12/14 ورد إل بتاري

)1381( الصــادر بتاريــخ 2017/12/6 والمتضمــن قــرار اللجنــة المؤقتــة لممارســة اختصاصــات 
المجلــس البلــدي رقــم )  ل ن م / 2017/06/134( المتخــذ بتاريــخ 2017/11/29 والمتضمــن 
ــة  ــروعات الصناعي ــة للمش ــة الدولي ــركة العربي ــن الش ــن م ــن المقدمي ــى الطلبي ــة عل ــدم الموافق ع
والشــركة الصناعيــة لحمايــة البيئــة بشــأن زيــادة المســاحة المخصصــة لمصنعــي التدويــر التابعييــن 

لــكل منهمــا.
ــاب قطــاع -  ــي - األحمــدي( بموجــب كت ــي ) حول ــة قطــاع محافظت ــم مخاطب ــخ 2018/1/7 ت بتاري

ــة محافظــة األحمــدي  ــرع بلدي ــي ف ــة ف ــإلدارة المعني ــب اإليعــاز ل ــم )55( بشــأن طل المشــاريع رق
التخــاذ اإلجــراءات الازمــة بشــأن إنــذار شــركتي تدويــر النفايــات اإلنشــائية لتطبيــق مــا جــاء فــي 
ــم ) ل ن م  ــدي رق ــس البل ــة لممارســة اختصاصــات المجل ــة المؤقت ــرار اللجن ــد خامســاً  مــن ق البن
ــف  ــة وتنظي ــزام الشــركتين بإزال ــخ 2017/11/29 بشــأن ) إل / 2017/06/134( المتخــذ بتاري

ــأي تعويــض(. ــة ب ــة دون المطالب ــع المخالف المواق
ــى -  ــاب الموجــه ال ــة فــي الكت ــة و االداري ــل قطــاع المالي ــادة مــن قب ــخ 2018/2/1تمــت االف  بتاري

قطــاع المشــاريع بشــأن ماحظــات ديــوان المحاســبة للســنة الماليــة )2017/2016 ( بشــأن عــدم 
اتخــاذ االجــراءات الازمــة إلزالــة تعديــات بعــض الشــركات علــى أمــاك الدولــة ) و مــن ضمنهــا 
شــركتي تدويــر النفايــات االنشــائية ( , و بتاريــخ 2018/2/19 تــم الــرد مــن قبــل قطــاع المشــاريع 

بموجــب الكتــاب الموجــه الــى قطــاع الماليــة و االداريــة بهــذا الخصــوص . 
 بتاريــخ 2018/2/11 افــادت وزارة الماليــة بكتابهــا الموجــه الــى بلديــة الكويــت بانــه ال مانــع لديهــا - 

ــة بشــأن وضــع معــدة  ــة للمشــروعات الصناعي ــة الدولي ــي الشــركة العربي ــى طلب ــة عل مــن الموافق
غربلــة الســتخدامها فــي مصنــع اعــادة التدويــر وكذلــك اضافــة ألــواح الطاقــة الشمســية. 
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 بتاريــخ 2018/2/21 تــم مخاطبــة الشــركة العربيــة الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة بكتــاب بلديــة - 
الكويــت رقــم )460( والمتضمــن طلــب تزويــد البلديــة باإلحصائيــات الشــهرية لشــاحنات النفايــات 
االنشــائية التــي تــم اســتقبالها مصنــع التدويــر والنفايــات االنشــائية المرفوضــة بعــد عمليــة التدويــر. 

 يتاريــخ 2018/2/21 تــم مخاطبــة الشــركة الصناعيــة لحمايــة البيئــة بموجــب كتــاب البلديــة رقــم - 
)459( والمتضمــن طلــب تزويــد البلديــة باإلحصائيــات الشــهرية لعــدد شــاحنات النفايــات االنشــائية 

التــي تــم اســتقبالها فــي مصنــع التدويــر والنفايــات االنشــائية المرفوضــة بعــد عمليــة التدويــر. 
بتاريــخ 2018/2/28 تــم مخاطبــة الشــركة العربيــة الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة بكتــاب بلديــة - 

ــة  ــواح الطاق ــة أل ــة مــن اضاف ــدى البلدي ــع ل ــه ال مان ــم بان ــم )498( و المتضمــن افادته ــت رق الكوي
الشمســية لمصنــع اعــادة التدويــر و كذلــك تــم طلــب بعــض المتطلبــات بشــأن وضــع معــدة غربلــة 

فــي المصنــع. 
بتاريــخ 2018/3/12 ورد الــى ادارة شــئون البيئــة الكتــاب المقــدم مــن وكيلــي/ الشــركة العربيــة - 

الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة الــى معالــي الوزيــر و المتضمــن التظلــم مــن قــرار اللجنــة المؤقتــة 
لممارســة اختصاصــات المجلــس البلــدي رقــم )م أ / ل ق م أ ب / 134 / 6 / 2017 ( الصــادر فــي 

اجتماعهــا رقــم ) 6 ( المنعقــد بتاريــخ 2017/11/29 .
بتاريــخ 2018/3/14 افــادت الشــركة العربيــة الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة بإحصائيــات - 

النفايــات االنشــائية التــي تــم اســتقبالها فــي مصنــع الشــركة للفتــرة مــن ) اكتوبــر / 2017 ( و حتــى 
) فبرايــر /2018 ( .

بتاريــخ 2018/3/15 افــادت الشــركة العربيــة الدوليــة للمشــروعات الصناعيــة بكتابهــا المقــدم الــى - 
قطــاع المشــاريع بالبيانــات المطلوبــة بشــان معــدة الغربلــة الجديــدة المطلــوب اســتخدامها فــي مصنــع 

اعــادة التدويــر و ذلــك لغربلــة الصلبــوخ المعــاد تدويــره. 
بتاريــخ 2018/3/20 افــادت الشــركة الصناعيــة بكتابهــا الموجــه الــى بلديــة الكويــت قطــاع - 

المشــاريع بانــه قــد ســبق و ان تــم تزويــد البلديــة باالحصائيــات المطلوبــة للنفايــات االنشــائية بالكتــاب 
ــات  ــي لغاي ــد الكترون ــاد بري ــة اعتم ــخ 2018/3/15 , و بصعوب ــل الشــركة بتاري ــن قب المرســل م

ــع . ــة المصن ــي منطق ــا ف ــت و انقطاعه ــك بســبب ضغــف خدمــة االنترن التواصــل الرســمي و ذل
ــاب -  ــة بموجــب كت ــة البيئ ــة لحماي ــة الســادة / الشــركة الصناعي ــم مخاطب ــخ 2018/3/28 ت - بتاري

بلديــة الكويــت رقــم ) 751 ( بشــان طلــب افــادة البلديــة باالحصائيــات الشــهرية للنفايــات االنشــائية 
مــن ) اكتوبــر/2017 ( و حتــى تاريخــه مــع تزويدنــا بصحــة مــا يثبــت هــذه االحصائيــات .
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كمية النفايات اإلنشائية خالل الفترة من ابريل2017 إلى مارس 2018

الشهر
كمية النفايات التي استقبلتها المصنعين بالطن

2018/2017

ما تم ردمة بالطن في موقع ردم النفايات 
اإلنشائية الموجودة خلف مصنعي التدوير

2018/2017

66482567263ابريل

68297564284مايو

50458423334يونيو

87844564914يوليو

150076487106أغسطس

158362367255سبتمبر

192807488891أكتوبر

170643530889نوفمبر

154291510083ديسمبر

169210454687يناير

162061469771فبراير

230595498708مارس

16611265927185االجمالي
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)ppp( ثانياً مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

2

مشروع 
معالجة 
النفايات 
البلدية 
الصلبة 

واالستفادة 
منها موقع 

كبد.

يهدف المشروع 
الى انشاء 

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 االراضي 
المستغلة في 
ردم النفايات 
، هذا و سيتم 
تنفيذ المشروع 
طبقا للقانون 
رقم ) 116 
لسنة 2014 
( و حسب 

نظام الشراكة 
بين القطاعين 

العام و الخاص 
.)ppp(

بتاريــخ 11/ 6/ 2013تــم توقيــع عقــد دراســة خدمــات استشــارية للمشــروع  مــع المكتــب 	 
.)PWC( االستشــاري العالمــي

بتاريــخ 23/4/2017 ورد الــى ادارة شــئون البيئــة كتــاب الســيد/ نائــب المديــر العــام لشــئون 	 
ــا  ــادة بم ــب االف ــأن طل ــخ 17/4/2017 بش ــم )1186( الصــادر بتاري ــاريع رق ــاع المش قط
تــم مــن اجــراءات حــول التوصيــه الــواردة فــي اجتمــاع لجنــة متابعــة مشــاريع البلديــة رقــم 
)8/2017( بشــان تكليــف ادارة شــئون البيئــة باخــذ الموافقــات الازمــة علــى ترجمــة عقــد 

مشــروع معالجــة النفايــات البلديــة الصلبــة – موقــع كبــد.
 وبتاريــخ  1/5/2017 تــم اعــداد كتــاب مــن ادارة شــئون البيئــة للــرد علــى االستفســارات 	 

رقــم ) أ.ش .ب /2017/316 (.
تــم االنتهــاء مــن التقييــم الفنــي و المالــي للعــروض المقدمــة مــن التحالفــات الثاثــة للمشــروع 	 

مــن قبــل استشــاري المشــروع )pwc( و بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي الدولــة , كمــا 
تــم االنتهــاء مــن التفــاوض مــع المســتثمر المفضــل .

ــام و الخــاص 	  ــن الع ــن القطاعي ــة مشــروعات الشــراكة بي ــخ 27/7/2017 قامــت هيئ بتاري
بمخاطبــة ادارة الفتــوى و التشــريع بشــان عقــود المشــاريع بصيغتهــا النهائيــة , و حاليــاً بصــدد 
قيــام هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام و الخــاص بمخاطبــة ديــوان المحاســبة 
بشــان مســتندات  المشــروع لترســية المنافســة و اعتمــاد المســتثمر المفضــل   بعــد الحصــول 

علــى موافقــة الفتــوى و التشــريع .
بتاريــخ 2017/8/10 تــم مخاطبــة البلديــة بموجــب كتــاب هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن 	 

ــتندات  ــع مس ــال جمي ــم إرس ــه ت ــادة بأن ــأ، اإلف ــم )1065( بش ــام والخــاص رق ــن الع القطاعي
ــاد المســتثمر. ــوان المحاســبة لترســية المناقصــة واعتم المشــروع لدي

ــم )م ب/ ف/3 	  ــدي رق ــس البل ــرار المجل ــة ق ــئون البيئ ــخ 2017/8/20 ورد الدارة ش بتاري
ــى: ــة عل ــي بالموافق ــذي يقض ــخ   2017/7/10و ال ــذ بتاري /225 5 / 2017 )المتخ

بتاريــخ 	  الصــادر  ب/ف2002/13/421/20(  )م  رقــم  البلــدي  المجلــس  قــرار  إلغــاء 
ــة  ــة الصلب ــات البلدي ــروع النفاي ــية مش ــى ترس ــة عل ــي بالموافق ــذي يقض 2002/6/17 وال

واالســتفادة منهــا علــى شــركة التقــدم التكنولوجــي.
إلغــاء قــرار المجلــس البلدي رقــم )م ب /ف2006/1/23/7(   الصادر بتاريخ 2006/1/23 	 

والــذي يقضــي بالموافقــة علــى ترســية مشــروع معالجــة النفايــات البلديــة الصلبــة واالســتفادة 
منهــا علــى شــركة غريناند.

وعليه تمت مخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشأن 	 
بتاريــخ 13/9/2017 تــم مخاطبــة وزارة الماليــة بموجــب كتــاب الســيد/ المديــر العــام رقــم 	   

)23584( بشــان الموافقــة علــى اعتمــاد مشــروع معالجــة النفايــات البلديــة الصلبــة – موقــع 
كبــد و ادراج التكاليــف ضمــن ميزانيــة بلديــة الكويــت للســنوات الاحقــة حســب العقــود المــراد 

توقيعهــا و التكاليــف المعتمــدة
 تــم مخاطبــة الســيد/ وكيــل وزارة الماليــة - إدارة ميزانيــات الهيئــات الملحقــة بتاريــخ 	 

2017/10/2 بكتــاب الســيد / مديــر عــام البلديــة بشــأن المبــررات الخاصــة بتجميــل بلديــة 
الكويــت دفــع مبالــغ ســنوية لشــركة المشــروع نظيــر معالجــة النفايــات البلديــة الصلبــة فــي 

ــة. المحط
ــروع 	  ــى مش ــارات عل ــن االستفس ــة المتضم ــاب وزارة المالي ــخ 5/10/2017 ورد كت بتاري

محطــة معالجــة النفايــات البلديــة الصلبــة بنــاء علــى كتــاب الســيد / مديــر عــام البلديــة المــؤرخ 
فــي 13/9/2017.

بتاريــخ 10/10/2017 تــم مخاطبــة هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 	 
ــات  ــن ماحظ ــادة ع ــب اإلف ــن طل ــة والمتضم ــام البلدي ــر ع ــيد / مدي ــاب الس ــاص بكت والخ
واستفســارات وزارة الماليــة علــى المشــروع حتــى يتســنى لهــم تخصيــص الميزانيــة المطلوبــة 

ــروع. للمش
- بتاريــخ 2017/10/15 ورد إلينــا كتــاب هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص والمتعلــق بالــرد علــى استفســارات وزارة الماليــة بخصــوص المشــروع .
- بتاريــخ 2017/10/18 تــم إفــادة وزارة الماليــة بكتــاب الســيد / مديــر عــام البلديــة بشــأن الــرد 
علــى استفســاراتهم بخصــوص مشــروع محطــة معالجــة النفايــات البلديــة الصلبــة )ppp( مــن 

قبــل بلديــة الكويــت وهيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .
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- بتاريــخ 2017/11/1 صــدر كتــاب وزارة الماليــة و المتضمــن االفــادة بالموافقــة علــى ادراج 
ــى ان  ــة , عل ــف مالي ــة 2019/2018 دون تكالي ــن المشــاريع الســنوية للســنة المالي المشــروع ضم
يبــدا ادراج التكاليــف وفــق بيــان المشــروع بــدا مــن الســنة الماليــة 2022/2021 بتكاليــف كليــة تبلــغ 
886.6 مليــون دينــار كويتــي موزعــة علــى دفعــات ســنوية تــدرج فــي ميزانيــة الســنة الماليــة ســنويا 

وفقــا للعقــد المــراد توقيعــه حتــى الســنة 2047/2046 لمــدة 25 ســنة .
صــدر قــرار اللجنــة المؤقتــة للمجلــس البلــدي رقــم ) ل ق م ا ب / 04/01/2017 ( المتخــذ بتاريــخ 
ــة  ــص إلقام ــع المخص ــط الموق ــب رب ــى طل ــة عل ــي :الموافق ــي بالتال ــذي يقض 2017/10/25 و ال
مشــاريع معالجــة النفايــات و االســتفادة منهــا مــع طريــق الصليبيــة كبــد بشــارع طولــه )2( كــم تقريبــا 

و عرضــه ) 36 م ( فــي منطقــة كبــد.
- بتاريــخ 2017/12/7 قــام ديــوان المحاســبة بإرســال فاكــس إلــى هيئــة مشــروعات للشــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص والمتضمنــة عــدة أســئلة بشــأن المشــروع.
- بتاريــخ 17/12/2017  و 16/1/2018 قامــت هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص بالــرد علــى استفســارات ديــوان المحاســبة.
ــة الشــراكة و  ــي عــن هيئ ــوان المحاســبة و بحضــور ممثل ــد اجتمــاع بدي ــم عق ــخ 3/1/2018 ت بتاري
ــى االستفســارات الخاصــة  ــرد عل ــك لل ــي للمشــروع و ذل ــك االستشــاري العالم ــت و كذل ــة الكوي بلدي

ــروع.  بالمش
- بتاريــخ 24/1/2018 ورد الــى هيئــة مشــروعات الشــراكة كتــاب ديــوان المحاســبة رقــم )512 ( 

المتضمــن عــدم موافقتهــم علــى ترســية المشــروع علــى المســتثمر المفضــل . 
ــم  ــاب رق ــت بالكت ــة الكوي ــة بلدي ــراكة بمخاطب ــة مشــروعات الش ــت هيئ ــخ 29/1/2018 قام - بتاري

ــروع. ــة بالمش ــتجدات الخاص ــر المس ــن اخ )115( والمتضم
ــة  ــة لهيئ ــة الصلب ــات البلدي ــم تقريــر خــاص بمشــروع معالجــة النفاي ــم تقدي - بتاريــخ 18/2/2018 ت

ــن العــام والخــاص.  ــن القطاعي مشــروعات الشــراكة بي
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٢-  المشاريع اإلنشائية
مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالنشاطالمشروعم

1

مشروع 
تطوير 
وإعادة 
تأهيل 

مواقع ردم 
النفايات 

في مناطق 
مختلفة

أ-مشروع 
تصميم 
وتنفيذ 
وصيانة 
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.

 - 13  /187  /3 / ب  )م ب  رقــم  البلــدي  المجلــس  قــرار  صــدر 
/2012( بتخصيــص مواقــع ردم النفايــات العاملــة المتخــذ بتاريــخ 

.25/6/2012
تــم تعديــل قــرار المجلــس البلــدي الخــاص بالمواقــع العاملــة بتاريــخ - 

 13  /187  /3 ب   / ب  )م  رقــم  القــرار  وصــدر   14/1/2013
.  )2012/

بتاريــخ 23/4/2014 تــم تثبيــت وتســليم موقعــي مينــاء عبــدهللا - 
وجنــوب الدائــري الســابع مــن قبــل إدارة شــئون البيئــة     تــم 
التنســيق مــع وزارة األشــغال العامــة لتأهيــل الجــزء المســتقطع مــن 

ــي. ــق االقليم ــروع الطري ــاري مش ــل استش ــن قب ــع م الموق
المركــزي -  الجهــاز  مــن  كتــاب  ورد   28/5/2017 بتاريــخ 

للمناقصــات العامــة بخصــوص احالــة وثائــق العطــاءات المقبولــة 
لدراســتها للبلديــة 

و -  الفتــوى  الــوزراء  مجلــس  كتــاب  ورد  بتاريــخ 22/6/2017 
ــروع  ــة و مش ــق المناقص ــى وثائ ــم عل ــان مالحظاته ــريع بش التش

ــا ــاص به ــد الخ العق
بتاريــخ 22/8/2017 تــم مخاطبــة قطــاع شــؤون الماليــة واإلداريــة - 

ــة عــدد  ــذ وصيان ــم وتنفي لتغييــر مســمى المشــروع ليصبــح  تصمي
)3( مبانــي متماثلــة لموظفــي إدارة شــؤون البيئــة فــي مواقــع ردم 

النفايــات )الجهــراء – مينــاء عبــد هللا – جنــوب الدائــري الســابع(
التنسيق هاتفيا مع إدارة اإلنشاءات وتمت اإلفادة بالتالي:

ــع  ــاءات لموق ــم العط ــى تقيي ــبة عل ــوان المحاس ــتام رد دي ــم اس -ت
)مينــاء عبــد هللا(، وتــم توقيــع العقــد بتاريــخ 2018/2/5.

ــع  ــاري التنســيق م ــابع( ج ــري الس ــوب الدائ ــع )جن ــبة لموق - بالنس
الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة لطــرح المناقصــة الخاصــة 
بتنفيــذ المشــروع، وبانتظــار رد ديــوان المحاســبة علــى تقييــم 
ــود  ــات والعق ــى إدارة المناقص ــروع إل ــل المش ــم انتق ــاءات، ث العط
الجهــاز  تــم اخــذ مواقفــه  ثــم  الماليــة،  بانتظــار موافقــة وزارة 
ــار  ــروع وبانتظ ــرح المش ــى ط ــة عل ــات العام ــزي للمناقص المرك

موافقــة ديــوان المحاســبة. 
إدارة  مــع  تكليــف  حاليــا  جــاري  )الجهــراء(  لموقــع  -النســبة 
المناقصــات والعقــود بالبــدء باإلجــراءات وأخــذ موافقــات الجهــات 
ــا  ــم تعديله ــوى والتشــريع وت ــة، وردت ماحظــات إدارة الفت الرقابي
ثــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود التخــاذ الــازم لطــرح 
المشــروع بالتنســيق مــع الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة، تــم 
ــا  ــاري حالي ــارس 2018 وج ــهر م ــي ش ــدي ف ــاع تمهي ــد اجتم عق

ــات. ــداد الملحق اع
 /10  /2 بتأريــخ  الماليــة  الشــئون  إدارة  كتــاب  اســتام  تــم   -
ــخ  ــا الصــادر بتاري ــة بكتابه ــادة وزارة المالي 2017 بخصــوص إف
 “ مشــروع  ليصبــح  المشــروع  مســمى  بتعديــل   20/9/2017
ــي إدارة  ــة لموظف ــي متماثل ــة عــدد )3( مبان ــذ وصيان ــم وتنفي تصمي
ــات وعمــل )الجهــراء -جنــوب  ــة فــي مواقــع ردم النفاي شــئون البيئ

الدائــري الســابع -مينــاء عبــدهللا(
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تابع المشاريع اإلنشائية
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1

ب-مشروع 
تصميم موقع 
ردم صحي 
للنفايات 

البلدية الصلبة 
فى منطقة كبد

ب-يهدف 
المشروع 
إلى تصميم 
موقع ردم 

صحي 
للنفايات 
البلدية 

الصلبة و 
مرافقة وفق 
المعايير و 

االشتراطات 
و 

المواصفات 
البيئية و 

الفنية.

تــم توقيــع العقــد بتاريــخ 3/11/ 2014 بيــن بلديــة الكويــت و المكتــب االستشــاري )مكتــب 	 
دار المشــاريع الهندســية(

تم بدء تنفيذ الدراسة بتاريخ 11/11/2014 و لمدة )11( شهر .	 
تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة االولى من الدراسة بتاريخ 31/3/2015 .	 
ــزي 	  ــاز المرك ــادة الجه ــود الف ــات والعق ــة ادارة المناقص ــم مخاطب ــخ 3/4/2017 ت بتاري

ــع ردم صحــي(. ــة موق ــغيل وصيان ــاء وتش ــة المناقصــة )انش ــة بتكلف للمناقصــات العام
بتاريــخ 12/4/2017 تــم مخاطبــة ادارة الشــئون الماليــة بخصــوص طلــب تخفيــض قيمــة 	 

كفالــة الدفعــة المقدمــة للمشــروع.
بتاريــخ 13/4/2017 تــم اســتالم المســتندات المعدلــة )اصــول المناقصــة – الشــروط 	 

ــاري. ــب االستش ــن المكت ــة( م الخاص
ــم عــن 	  ــن قطــاع المشــاريع لتزويده ــاب )ن.م.ع( م ــم اســتالم كت ــخ 23/4/2017 ت بتاري

الموقــف التنفيــذي واســباب تاخيــر اعــداد المســتندات الخاصــة بالمناقصــة واالنتهــاء منهــا.
بتاريــخ 24/4/2017 تــم مخاطبــة مديــر عــام البلديــة بخصــوص الدفعــة الرابعة للمشــروع 	 

وعرضــه علــى وحــدة الرقابــة المالية.
ــن 	  ــل م ــد التعدي ــي بع ــه النهائ ــول المناقص ــتند اص ــتالم مس ــم اس ــخ 24/4/2017 ت بتاري

ــاري. ــب االستش المكت
بتاريــخ 24/4/2017 تــم اســتالم كتــاب مــن ادارة الشــئون الماليــة لتزويدهــم بالمطلــوب 	 

لالفــراج عــن الكفالــه الماليــه.
بتاريــخ 26/4/2017 تــم مخاطبــة كال مــن )الشــئون الماليــة – الفتــوى والتشــريع – وزارة 	 

الماليــة( لمراجعــة مســتند اصــول المناقصــة + الشــروط المرجعيــة وابــداء المالحظــات 
العتمادهــا والســتكمال اجــراءات طــرح الناقصــة.

بتاريــخ 30/4/2017 تــم الــرد علــى كتــاب ادارة الشــئون الماليــة الســابق لالفــراج عــن 	 
الكفالــة الماليــة.

ــم اســتالم )16CD( عــن مســتند اصــول المناقصــه + الشــروط 	  بتاريــخ 30/4/2017 ت
الخاصــه مــن المكتــب االستشــاري )النهائيــه(.

بتاريــخ 1/5/2017 تــم الــرد علــى الكتــاب الســابق متضمــن تقريــر عــن اجــراءات 	 
المرحلــة الرابعــه الخاصــه باعــداد المســتندات.

عقد اشراف على “انشاء وتشغيل وصيانة مردم صحي “
تــم التنســيق مــع لجنــة المناقصــات المركزيــة لفتــح بــاب التاهيــل للشــركات المتخصصــة 	 

)المحليــة والعالميــة(.
تــم مخاطبــة الجهــات المعنيــة للحصــول علــى الموافقــات الالزمــة علــى مســتندات طــرح 	 

المناقصــة )ادارة الفتــوى والتشــريع – وزارة الماليــة(.
ــة خدمــات استشــارية 	  ــم االنتهــاء مــن اتفاقي ــة . ت ــم مراجعــة كراســة الشــروط المرجعي ت

لمشــروع االشــراف علــى تنفيــذ مشــروع انشــاء و تشــغيل و صيانــة موقــع ردم صحــي 
ــد. ــي كب ــه ف ــة و مرافق ــة الصلب ــات البلدي للنفاي

تــم اســتالم كتــاب مــن نائــب المديــر العــام للشــئون الماليــة واإلداريــة بتاريــخ 30/7/2017 	 
ــة  ــن وثيق ــخة م ــم بنس ــة موافاته ــزي للمناقصــات العام ــاز المرك ــب الجه بخصــوص طل

التأهيــل باللغــة االنجليزيــة لتأهيــل الشــركات المحليــة والعالميــة
تــم مخاطبــة مديــر إدارة الشــئون الماليــة بتاريــخ 2017/8/1 بخصــوص إفادتنــا بالبيــان 	 

المالــي الخــاص بالمشــروع وذلــك الســتكمال إجــراءات الطــرح مــن قبــل إدارة المناقصات 
والعقــود بالبلديــة.

تــم اســتالم كتــاب مــن مكتــب دار المشــاريع لالستشــارات الهندســية بتاريــخ 2017/8/15 	 
بخصــوص تزويدنــا بنســخة مترجمــة مــن مســتند التأهيــل .

ــخ 2017/8/17 	  ــية بتاري ــارات الهندس ــاريع لالستش ــب دار المش ــاب مكت ــتالم كت ــم اس  ت
ــل. ــة عــن مســتند التأهي ــى النســخة المترجم ــالت عل بخصــوص التعدي

 بتاريــخ 2017/8/22 تــم مخاطبــة نائــب المديــر العــام لقطــاع الشــئون الماليــة و االداريــة 	 
ــن  ــر مســمى المشــروعين الفرعيي ــب تغيي ــة بشــان طل ــة وزارة المالي بخصــوص مخاطب

لبــدء اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لطــرح العقــود الخاصــة بالمشــروعين 
 تــم اســتالم كتــاب مــن مكتــب دار المشــاريع لالستشــارات الهندســية بتاريــخ 2017/8/23 	 

بخصــوص التعديــالت علــى النســخة المترجمــة عــن مســتند التأهيــل ) كتــاب موجــه إلــى 
مديــر عــام البلديــة(.

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة
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 بتاريــخ 2017/8/28 تــم اســتالم كتــاب الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة بخصــوص تزويدهم 	 
بالنســخة االنجليزيــة لمســتند التأهيل .

بتاريــخ 2017/9/5 تــم اســتالم كتــاب ادارة الفتــوى و التشــريع مجلــس الــوزراء بخصــوص 	 
مراجعــة وثائــق المناقصــة و المالحظــات عليهــا .

ــدي 	  ــس البل ــرار المجل ــان ق ــي بش ــم العمران ــاب ادارة التنظي ــتالم كت ــم اس ــخ 2017/9/10 ت  بتاري
الصــادر بتاريــخ 2017/8/8 بخصــوص الموافقــة علــى تقســيم موقــع مشــاريع معالجــة النفايــات و 

ــردم الصحــي المخصــص بمســاحة ) 1 كــم 2( . ــق ال االســتفادة منهــا و مراف
 بتاريــخ 2017/9/12 تــم مخاطبــة ادارة المناقصــات و العقــود بخصــوص تزويــد الجهــاز المركزي 	 

للمناقصــات العامــة   بالنســخة االنجليزيــة لمســتند التأهيــل و اعــالن الطــرح باللغــة االنجليزيــة و 
اتخــاذ االجــراءات الالزمــة مــن قبلهــم حســب النظــم و اللوائــح المتبعــة .

 بتاريــخ 2017/9/24 تــم نشــر اعــالن الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة بشــان تاهيــل 	 
ــي  ــة ف ــة و مرافق ــة الصلب ــات البلدي ــع ردم صحــي للنفاي ــة موق للمناقصــة انشــاء و تشــغيل و صيان

ــد . ــة كب منطق
ــة ادارة االنشــاءات ، إدارة المناقصــات والعقــود ، إدارة الشــئون 	  ــم مخاطب بتاريــخ 2017/9/27 ت

الماليــة ، اإلدارة القانونيــة بخصــوص االجتمــاع االول للجنــة المشــكلة بالقــرار االداري رقــم            
)2017/63 ( و حضــور االجتمعــا التمهيــدي 

- تــم اســتالم كتــاب إدارة الشــئون الماليــة بتأريــخ 2/ 10/ 2017 بخصــوص إفــادة وزارة الماليــة 	 
بكتابهــا الصــادر بتاريــخ 2017/9/20 بتعديــل مســمى المشــروع ليصبــح مشــروع “ تصميــم 
وإشــراف وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة موقــع ردم صحــي للنفايــات البلديــة ومرافقــه فــي منطقــة كبــد 

.“
- تــم االنتهــاء مــن مرحلــة التصميــم )مــا عــدا المرحلــة الخامســة الخاصــة بتقييــم عطــاءات 

المناقصيــن(. 
ــل الشــركات المتقدمــة لمناقصــة  ــدي بتاريــخ 4/10/2017 بخصــوص تأهي ــد اجتمــاع تمهي ــم عق ت

إنشــاء وتشــغيل وصيانــة موقــع ردم صحــي للنفايــات البلديــة الصلبــة ومرافقــه فــي منطقــة كبــد.
- تــم عمــل كتــاب إلــى إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 31/10/2017 بخصــوص إفادتهــم بشــأن 
ــة لمناقصــة  ــل الشــركات المتقدم ــخ 4/10/2017 لتأهي ــده بتاري ــم عق ــذي ت ــدي ال ــاع التمهي االجتم

إنشــاء وتشــغيل وصيانــة موقــع ردم صحــي وتوصياتــه.
جــاري حاليــا تأهيــل الشــركات المتقدمــة لمناقصــة إنشــاء وتشــغيل وصيانــة موقــع ردم صحــي مــن 

قبــل الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة.
- خاطبــت شــركة مجموعــة بوخمســين العالميــة للمقــاوالت الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة 

ــد التأهيــل للمناقصــة. الصــادر بتاريــخ 2017/12/11 بشــأن طلــب تمدي
ــادر  ــة الص ــات العام ــزي للمناقص ــاز المرك ــا الجه ــة والتكنولوجي ــي للطاق ــركة عرب ــت ش - خاطب
ــة. ــل للمناقص ــتندات التأهي ــم مس ــاق تقدي ــد إغ ــد موع ــب تمدي ــأن طل ــخ 13/12/2017 بش بتاري

بتاريــخ 18/12/2017 ورد إلــى اإلدارة كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود المتضمــن كتــاب 
الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة الصــادر بتاريــخ 13/12/2017 بشــأن طلــب تمديــد موعــد 
تقديــم التأهيــل لمــدة 4 أســابيع إضافيــة مــن تاريــخ التقديــم الحالــي والمقــدم مــن شــركة المجموعــة 

ــاوالت. ــتركة للمق المش
- بتاريــخ 20/12/2017 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بشــأن عــدم ممانعــة بلديــة الكويــت 
متمثلــة بــإدارة شــئون البيئــة بالموافقــة علــى تمديــد موعــد تقديــم التأهيــل للمناقصــة ليصبــح موعــد 

إغــاق تقديــم مســتندات التأهيــل بتاريــخ 18/1/2018. 
ــاً مــع الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة حيــث تمــت اإلفــادة بعــدم موافقــة  - تــم التنســيق هاتفي
اللجنــة علــى تمديــد فتــرة التأهيــل وان يكــون موعــد اإلغــاق بتاريــخ 21/12/2017 الــوارد فــي 

إعــان التأهيــل.
تــم اســتام كتــاب إدارة الفتــوى والتشــريع مجلــس الــوزراء بخصــوص عــدم االســتدالل عــن طريقــة 
ــنة 2016  ــم 49 لس ــون رق ــب القان ــر( حس ــد مباش ــة - تعاق ــروع ) مناقصــة - ممارس طــرح المش

بشــأن المناقصــات العامــة.
-  جاري إعداد مستندات طرح الممارسة العامة الخاصة بهذا الشأن.

- بتاريــخ 9/11/2017 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص اإليعــاز لمــن يلــزم نحــو 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة واســتكمال إجــراءات طــرح المشــروع حســب النظــم واللوائــح المتعبــة.

- تــم عــرض الموضــوع علــى لجنــة الشــراء فــي البلديــة بتاريــخ 27/11/2017 ولــم يتــم موافاتنــا 
بالتوصيــة حتــى تاريخــه 

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة
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ــى طــرح  ــة عل ــة الشــراء بالموافق ــن ســر لجن ــيد/ أمي ــاب الس ــادة بكت ــم اإلف ــخ 2017/12/7 ت بتاري
الممارســة وتكليــف إدارة المناقصــات والعقــود باســتكمال إجــراءات الطــرح وتكليــف إدارة الشــئون 

ــة. ــة شــئون الميزاني ــة وزارة المالي ــى موافق ــة بالحصــول عل المالي
-بتاريــخ 25/12/2017 تــم مخاطبتنــا مــن قبــل إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص ماحظاتنــا 

علــى الشــروط العامــة والشــروط الخاصــة للممارســة.
بتاريــخ  الصــادر   E  /2017(  34  ( اإلداري  القــرار  اإلدارة  إلــى  ورد   2018/1/2 بتاريــخ 
ــأن  ــم ) E /2017( 63 بش ــابق رق ــرار اإلداري الس ــى الق ــل عل 2017/12/24 بخصــوص التعدي
ــوت الشــمري  ــتبدال المهندســة / ق ــاع واس ــخ أول اجتم ــن تاري ــدة شــهرين م ــة لم ــل اللجن ــد عم تمدي

ــه . ــد خاج ــيد / حي بالس
 بتاريــخ 7/1/2018 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص الــرد علــى كتابهــم المــؤرخ 

فــي 25/12/2017. 
- بتاريــخ 10/1/2018 تــم مخاطبتنــا مــن قبــل إدارة المناقصــات والعقــود بخصوص ســرعة الدراســة 

والــرد علــى كتابهــم الســابق الخــاص بإجــراءات الطــرح والترســية والتعاقــد على الممارســات .
ــى  ــادة عل ــرد واإلف ــوص ال ــود بخص ــات والعق ــة إدارة المناقص ــم مخاطب ــخ 15/1/2018 ت - بتاري

ــي 10/1/2018 . ــؤرخ ف ــابق الم ــم الس كتابه
- بتاريــخ 17/1/2018 ورد إلــى اإلدارة كتــاب إدارة  المناقصــات والعقــود بخصــوص ماحظــات 

إدارة الشــئون الماليــة علــى مســتندات الممارســة .
- بتاريــخ 30/1/2018 تــم الــرد علــى كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود المتضمــن ماحظــات إدارة 
ــى  ــة عل ــل إدارة الشــئون المالي ــة الماحظــات الموضوعــة مــن قب ــم إضاف ــث ت ــة ، حي الشــئون المالي

المســتندات الخاصــة بالمشــروع .
المناقصــات والعقــود بخصــوص ماحظــات اإلدارة  بتاريــخ 30/1/2018 ورد كتــاب إدارة   -

القانونيــة .
- بتاريــخ 9/1/2018 ورد إلــى اإلدارة كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود مرفــق بــه طلبــات التأهيــل 
ــة  ــات البلدي ــع ردم صحــي لنفاي ــة موق للشــركات المتقدمــة إلعمــال مشــروع إنشــاء وتشــغيل وصيان

ومرافقــة فــي منطقــة كبــد .
ــة ،         ــئون المالي ــاءات ، الش ــة ، االنش ــن اإلدارة القانوني ــة  كل م ــم مخاطب ــخ 10/1/2018 ت - بتاري
المناقصــات والعقــود ، الســادة دار المشــاريع لاستشــارات  الهندســية بشــأن أبــاغ ممثلهــم لحضــور 

ــوم األحــد الموافــق 2018/1/14. ــة ي االجتمــاع الخاصــة باللجن
-- بتاريــخ 14/1/2018 تــم عقــد إجتمــاع رقــم ) 2018/2 ( لجنــة تأهيــل الشــركات المتقدمــة 
مناقصــة إنشــاء وتشــغيل وصيانــة موقــع ردم صحــي لنفايــات البلديــة الصلبــة ومرافقــة فــي منطقــة 

كبــد.
- بتاريــخ 22/1/2018 تــم عقــد اجتمــاع رقــم ) 3/2018 ( لجنــة تأهيــل الشــركات المتقدمــة 
مناقصــة إنشــاء وتشــغيل وصيانــة موقــع ردم صحــي لنفايــات البلديــة الصلبــة ومرافقــة فــي منطقــة 

كبــد.
- بتاريــخ 24/1/2018 تــم تســليم منــدوب الســادة المكتــب االستشــاري / دار المشــاريع لاستشــارات 
الهندســية قــرص مدمــج ) C.D ( الخــاص بالعطــاءات للشــركات المتقدمــة لمناقصــة إنشــاء وتشــغيل 

وصيانــة موقــع ردم صحــي للنفايــات البلديــة الصلبــة ومرافقــه فــي منطقــة كبــد وعددهــا )9( .
- بتاريــخ 25/1/2018 تــم مخاطبــة الســادة المكتــب االستشــاري/ دار المشــاريع لاستشــارات 
الهندســية بخصــوص دراســة وتقييــم طلبــات التأهيــل وفقــاً لمســتند التأهيــل الختيــار المقاوليــن حســب 
تصنيــف الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة المشــاركة فــي المناقصــة، وإفادتنــا بتقريــر مفصــل 

ــم خــال أســبوعين مــن تاريــخ يــوم األحــد الموافــق 2018/1/28. عــن نتائــج التقيي
 بتاريــخ 1/2/2018 تــم مخاطبــة / شــركة االنشــاءات المتحــدة بخصــوص عــدم اســتقبال ايــة 

ــة.  ــات العام ــزي للمناقص ــاز المرك ــى الجه ــرض عل ــم تع ــركة مال ــة ش ــل اي ــن قب ــتندات م مس
- بتاريــخ 1/2/2018 تــم عقــد االجتمــاع رقــم )2018/3( للجنــة تأهيــل الشــركات المتقدمــة لمناقصة 

إنشــاء وتشــغيل وصيانــة موقــع ردم صحــي للنفايــات البلديــة الصلبــة و مرافقــه فــي منطقــة كبــد.
- بتاريــخ 4/2/2018تــم مخاطبــة ادارة االنشــاءات بشــأن دعــوة ممثلتهــم لحضــور اجتمــاع اللجنــة 

رقــم )2018/4( يــوم الثاثــاء الموافــق 6/2/2018. 
ــة بشــأن دعــوة ممثلهــم لحضــور االجتمــاع  ــة ادارة الشــئون المالي ــم مخاطب - بتاريــخ 4/2/2018 ت

ــق 6/2/2018. ــاء المواف ــوم الثاث ــم )2018/4( ي رق
- بتاريــخ 6/2/2018 تــم عقــد االجتمــاع رقــم )2018/4  ( للجنــة تأهيــل الشــركات المتقدمــة 
لمناقصــة إنشــاء و تشــغيل و صيانــة موقــع ردم صحــي للنفايــات البلديــة الصلبــة و مرافقــه فــي منطقــة 

كبــد . 
- بتاريخ 18/2/2018 ورد الى االدارة كتاب السادة / دار المشاريع لاستشارات الهندسية.
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تابع المشاريع اإلنشائية

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

1

ب-مشروع 
تصميم 

موقع ردم 
صحي 

للنفايات 
البلدية 

الصلبة فى 
منطقة كبد

ــة  ــركات المتقدم ــل الش ــة تأهي ــم )2018/5 ( للجن ــاع رق ــد االجتم ــم عق ــخ 28/2/2018 ت -بتاري
ــي  ــه ف ــة و مرافق ــة الصلب ــات البلدي ــي للنفاي ــع ردم صح ــة موق ــغيل و صيان ــاء و تش لمناقصــة إنش

ــد. ــة كب منطق
- بتاريــخ 1/3/2018 تــم مخاطبــة الســادة/ دار المشــاريع لاستشــارات الهندســية بالــرد علــى 
كتابهــم الصــادر بتاريــخ 18/2/2018 بخصــوص تقديــم التقريــر النهائــي للنتائــج ونمــاذج  اســتيفاء 

ــكل تحالــف مقــدم. المســتندات ل
- بتاريــخ 5/3/2018 تــم مخاطبــة الســادة/ دار المشــاريع لاستشــارات الهندســية بخصــوص 
تزويدنــا بتقريــر نهائــي يوضــح الماحظــات علــى مســتندات التأهيــل مــع التوصيــة علــى الشــركات 

ــك خــال أســبوع مــن تاريخــه.  ــررات المســتبعدة و ذل ــب ذكــر المب ــى جان المؤهــل ال
- بتاريــخ 8/3/2018 ورد إلــى اإلدارة كتــاب الســادة/ دار المشــاريع لاستشــارات الهندســية 

بخصــوص بعــض التعديــات علــى كتابهــم الســابق المــؤرخ فــي 18/2/2018 .
- بتاريــخ 13/3/2018 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بشــأن تزويدنــا برقــم خــاص لطــرح 

المناقصــة وذلــك إلعــداد المســتندات الازمــة للطــرح وذلــك حســب اإلجــراءات المتبعــة لديهــم.

 بتاريــخ 14/3/2018 ورد إلــى اإلدارة كتــاب الســادة/ دار المشــاريع لاستشــارات الهندســية 
ــب  ــة بطل ــركات المتقدم ــاءات للش ــة ) CD ( الخــاص بالمعط ــخ االلكتروني ــليم النس بخصــوص تس

ــة . ــل  للمناقص التأهي
 بتاريخ 14/3/2018 تم عقد اجتماع اللجنة رقم )6/2018(.

- بتاريــخ 18/3/2018 ورد الــى االدارة كتــاب ادارة المناقصــات و العقــود بشــان رقــم المناقصــة 
و هــو ) 22-2017/2018 ( .

- بتاريــخ 22/3/2018 تــم مخاطبــة ادارة المناقصــات والعقــود بشــأن اختتــام اعمــال اللجنــة 
والتوصيــة النهائيــة بمخاطبــة الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة بنتائــج اعمــال اللجنــة.

ــام  ــام لشــئون قطــاع المشــاريع بشــأن اختت ــر الع ــب المدي ــة نائ ــم مخاطب ــخ 25/3/2018 ت - بتاري
ــا. ــج اعماله ــة ونتائ ــال اللجن اعم
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٣- األعمال التي تختص بها اإلدارة

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

2

موقع ردم 
المخلفات 
االسبستية 

ضمن 
محافظة 

الجهراء - 
شمال طريق 

االبرق.

- تخصيص 
موقع لردم 
المخلفات 
االسبستية 

بأحد 
المناطق 
الحدودية 

الغير 
مشمولة 

بخطط الدولة 
التنموية 
والغير 

متعارضة 
مع المخطط 

الهيكلي 
الخامس، 

على أن يتم 
مراعاة كافة 
االحتياطات 

البيئية 
الالزمة 
الدارة 
الموقع.

بتاريــخ 24 /9/ 2013صــدر قــرار مــن اللجنــة المكلفــة للقيــام باختصاصــات المجلــس البلــدي 	 
يقضــي بالموافقــة علــى تخصيــص موقــع بمســاحة )1( كــم2 ضمــن محافظــة الجهــراء -شــمال 

طريــق االبــرق ليكــون موقــع لــردم المخلفــات االسبســتية لصالــح الهيئــة العامــة للصناعــة.
تــم التنســيق مــع االدارات المعنيــة داخــل البلديــة بشــأن عمــل حصــر النــواع وكميات المنشــات 	 

ــة الكويــت )ادارة االنشــاءات-ادارة االنظمــة الهندســية فــي  التــي تقــع تحــت اختصــاص بلدي
المحافظات(.

ببتاريــخ 16/10/2016 قامــت بلديــة الكويــت باســتالم موقــع الشــعيبة مــن لجنــة تأهيــل مواقــع 	 
ــب  ــك حس ــع وذل ــي الموق ــت ف ــات االسبس ــتقبال مخلف ــدء باس ــم الب ــة وت ــات المغلق ردم النفاي

االشــتراطات الخاصــة بهــذا الشــان والموضوعــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للبيئــة.
ــع ردم 	  ــارية لمواق ــات استش ــة خدم ــروع دراس ــة لمش ــروط المرجعي ــة الش ــداد كراس ــم اع ت

ــرق. ــق االب ــمال طري ــري – ش ــعيبة – ال ــتية )الش ــات االسبس المخلف
ــم 	  ــدي بكتابهــا رق ــة التدقيــق الفنــي لمعامــالت المجلــس البل ــادت لجن بتاريــخ 20/3/2017 اف

)143( بطلــب تعديــل التقريــر الــذي تــم اعــداده الــى المجلــس البلــدي بشــان تخصيــص الموقــع 
لصالــح بلديــة الكويــت , و بنــاء عليــه تــم تعديــل التقريــر الــذي تــم رفعــة للمجلــس البلــدي و 

تــم اصــداره بعــد التعديــل مــن قبــل قطــاع المشــاريع بتاريــخ 3/4/2017
قامــت إدارة الشــئون الماليــة بتاريــخ 8/8/2017 بخصــوص اإلفــادة بالبيــان المالــي الخــاص 	 

بالمشــروع.
ــخ 3/8/2017 بخصــوص اتخــاذ اإلجــراءات 	  ــود بتاري ــة إدارة المناقصــات والعق ــم مخاطب ت

ــة لديهــم. الالزمــة الســتكمال الطــرح حســب النظــم واللوائــح المتعب
ــخ 14/8/2017 بخصــوص تزويدهــم بنســخة 	  ــود بتاري ــة إدارة المناقصــات والعق ــم مخاطب ت

عــن البيــان المالــي للمشــروع.
تــم اســتالم كتــاب مــن أميــن لجنــة الشــراء بتاريــخ 23/8/2017 بخصــوص إعــادة الموضــوع 	 

ــد  ــق ممارســة عامــة أو محــدودة أو تعاق ــد ســواًء عــن طري ــد أســلوب التعاق ــح وتحدي لتوضي
مباشــر ومبــررات ذلــك مــع إعــادة صياغــة شــروط الوثيقــة بمــا يتوافــق مــع آليــة الطــرح.

تــم عمــل كتــاب إلــى إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 2017/10/17 بخصــوص التعديــالت 	 
علــى العقــد وكراســة الشــروط المرجعيــة الخاصــة بالمشــروع.

- تــم اســتالم كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 2017/10/19 بخصــوص الشــروط 	 
ــم  ــة بتقدي ــود الخدمــات االستشــارية للمشــروع إلدراجهــا فــي الممارســات المتعلق العامــة لعق

الدراســات والخدمــات االستشــارية وذلــك كمســتند أول.
ــخ 2017/11/5  ــراء( بتاري ــة الش ــادة لجن ــود  )إف ــاب إدارة المناقصــات والعق ــتام كت ــم اس ت

ــدء بطــرح الممارســة الخاصــة بالمشــروع. ــى الب ــة عل ــرار الموافق ــن ق يتضم
ــن اإلدارة  ــة كل م ــود لمخاطب ــات والعق ــة إدارة المناقص ــم مخاطب ــخ 2017/11/7 ت  - بتاري

ــريع. ــوى والتش ــة -إدارة الفت ــة -اإلدارة المالي القانوني
- بتاريــخ 2017/11/14 قامــت إدارة المناقصــات والعقــود )قســم الممارســات( بمخاطبــة كل 

مــن اإلدارة القانونيــة-اإلدارة الماليــة -إدارة الفتــوى والتشــريع 
-  بتاريــخ 2017/11/28 اســتلمت اإلدارة القانونيــة كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود وتحويل 

ملــف المشــروع إلــى األســتاذة / شــيماء كلنــدر.
- بتاريــخ 2017/11/28 اســتلمت اإلدارة الماليــة كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود وجــاري 

مخاطبــة وزارة الماليــة ) إدارة الميزانيــات(..
ــوص  ــود بخص ــات و العق ــن إدارة المناقص ــاب م ــتام كت ــم اس ــخ 2017/12/11 ت - - بتاري

ــاء . ــق العط ــروط الخاصــة و ملح ــتند الش ــى مس ــة عل ــات اإلدارة المالي ماحظ
ــق  ــود والمتعل ــر إدارة المناقصــات والعق ــاب مدي ــى كت ــرد عل ــم ال ــخ 2017/12/24 ت - بتاري

ــة. ــل إدارة الشــئون المالي بإجــراء التعديــات الموضوعــة مــن قب
 بتاريخ 2018/1/18 ورد إلى اإلدارة كتاب إدارة المناقصات والعقود بخصوص ماحظات 

إدارة الشئون المالية على االعتماد المالي المدرج في ميزانية السنة المالية 2018/2017.
- بتاريخ 2018/1/30 تم الرد على كتاب إدارة المناقصات والعقود المؤرخ في 

2018/1/18 بخصوص مخاطبة إدارة الشئون المالية لمخاطبة وزارة المالية بشأن أخذ 
الموافقة على طرح واعتماد المخصص المالي للمشروع بقيمة20,000  د.ك.

- بتاريخ 2018/2/6 تم مخاطبة مدير ادارة الشئون المالية من قبل ادارة المناقصات والعقود 
بشأن مخاطبة وزارة المالية ألخذ الموافقة على طرح واعتماد المخصص المالي للمشروع

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة
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موقع 
القرين 
المغلق 
لنفايات 
البلدية 
الصلبة

- ضم 
الموقع 
لمواقع 
ردم 

النفايات 
المغلقة 

ليتم 
دراسة 
الموقع 
تمهيدا 
العادة 
تأهيله 
و طرح 
الحلول 

المناسبة 
الستخدام 
الموقع .

ــر 	  ــى محض ــع عل ــع والتوقي ــتالم الموق ــراءات اس ــة اج ــن كاف ــاء م ــم االنته ــخ 9/5/2015 ت بتاري
ــان. ــذا الش ــاص به ــتالم الخ االس

بتاريــخ 12/4/2017 تــم مخاطبــة ادارة االنشــاءات بموجــب كتــاب ادارة شــئون البيئــة والمتضمــن 	 
اعمــال الصيانــة المطلوبــة للموقــع.

بتاريــخ 13/4/2017 تــم مخاطبــة الســيد/ نائــب المديــر العــام للشــئون الماليــة واالداريــة )رئيــس 	 
لجنــة الشــراء( مــن قبــل الســيد/ نائــب المديــر العــام لقطــاع المشــاريع بشــأن طلــب اتخــاذ االجــراءات 
الالزمــة لعمــل تعاقــد مباشــر مــع الشــركتين المشــغلتين لمحطتــي حــرق الغــازات ومعالجــة الميــاه 

الراشــحة العاملتيــن حاليــا فــي الموقــع.
بتاريــخ 18/4/2017 افــادت لجنــة المشــتريات بكتابهــا رقــم )34/13( والموجــه الــى ادارة شــئون 	 

البيئــة بــان لجنــة المشــتريات قــد اوصــت باجمــاع اعضائهــا الحاضريــن بتكليــف   ادارة المناقصــات 
والعقــود باعــادة مخاطبــة الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة الخــذ الموافقــة علــى طــرح 
الممارســتين وبتاريــخ 26/4/2017 افــادت لجنــة المشــتريات بكتابهــا الموجــه الــى قطــاع المشــاريع 

بــذات الشــان
بتاريــخ 9/5/2017 افــادت لجنــة المشــتريات بكتابهــا رقــم )262( بتوصيــة لجنــة المشــتريات 	 

الصــادرة فــي اجتماعهــا رقــم )8/2017( المنعقــد بتاريــخ 8/5/2017 بالموافقــة علــى التعاقــد 
ــام ادارة  ــد قي ــعار بع ــروض اس ــالث ع ــتدراج ث ــود باس ــات والعق ــف ادارة المناقص ــر وتكلي المباش
شــئون البيئــة بتزويدهــا بالشــروط والمواصفــات وكذلــك تكليــف ادارة شــئون البيئــة بمخاطبــة الهيئــة 

ــود الســارية لمــدة ثــالث شــهور. ــد العق ــة لتمدي العامــة للبيئ
ــى 	  ــاءا عل ــود بن ــات والعق ــة ادارة المناقص ــة بمخاطب ــئون البيئ ــت ادارة ش ــخ 9/5/2017 قام بتاري

ــة لعمــل محطتــي حــرق  ــات المطلوب ــة المشــتريات المذكــورة اعــاله وتزويدهــا بالبيان ــة لجن توصي
ــن. ــع القري ــي موق ــاه الراشــحة ف الغــازات ومعالجــة المي

بتاريــخ 9/5/2017 تــم مخاطبــة الهيئــة العامــة للبيئــة بكتــاب بلديــة الكويــت رقــم )1438( 	 
والمتضمــن طلــب تمديــد عقــود المحطــات العاملــة فــي موقــع ردم النفايــات المغلــق بالقريــن حتــى 

شــهر )اكتوبــر / 2017 (
بتاريــخ 12/5/2017 تمــت االفــادة مــن قبــل قطــاع التنظيــم العمرانــي بكتــاب يتضمــن الموافقــة على 	 

تخصيــص موقــع ردم النفايــات بالقريــن الدارة شــئون البيئــة حتــى يتــم اعــادة تاهيلــه , و بنــاءا عليــه 
تــم اعــداد تقريــر لرفعــه الــى المجلــس البلــدي لطلــب تخصيــص الموقــع لصالــح بلديــة الكويــت و تــم 

رفــع التقريــر مــن قبــل ادارة شــئون البيئــة بتاريــخ 29/5/2017 .
جــاري حاليــا اســتكمال اجــراءات الــدورة المســتندية الخاصــة بالتعاقــد المباشــر لتنفيــذ عقــدي اعمــال 	 

محطتــي حــرق الغــازات ومعالجــة الميــاه الراشــحة بالموقــع مــن قبــل ادارة العقــود والمناقصــات، 
وبتاريــخ 21/6/2017 تــم رفــع كتــاب مــن قبــل ادارة شــئون البيئــة لقطــاع المشــاريع باالجــراءات 

المتخــذة مــن قبــل قطــاع المشــاريع حتــى تاريخــه بشــأن الموضــوع المشــار اليــه أعــاله.
بتاريــخ 2017/7/16 تمــت اإلفــادة مــن قبــل قطــاع الشــئون الماليــة واإلداريــة بــأن إدارة الشــئون 	 

ــاه  ــي حــرق الغــازات ومعالجــة المي ــدي أعمــال محطت ــة لعق ــر ميزاني ــادت بعــدم توف ــد أف ــة ق المالي
الراشــحة.

ــم 	  ــة رق ــاب إدارة شــئون البيئ ــة بموجــب كت ــة إدارة الشــئون المالي ــم مخاطب ــخ 2017/7/20 ت بتاري
)546( وذلــك لطلــب عمــل مناقلــة ماليــة لتوفيــر الميزانيــة المطلوبــة لعقــدي أعمــال محطتــي حــرق 

الغــازات ومعالجــة الميــاه الراشــحة.
بتاريــخ 2017/8/9 تــم مخاطبــة قطــاع الشــئون الماليــة واإلداريــة مــن قبــل إدارة الشــئون الماليــة 	 

بالكتــاب رقــم )11680( والمتضمــن اإلفــادة بأنــه قــد تــم مخاطبــة وزارة الماليــة بشــأن طلــب عمــل 
المناقلــة الماليــة المطلوبــة المشــار إليهــا أعــاله.

ــة 	  ــر لجن ــن س ــاب أمي ــب كت ــة بموج ــئون البيئ ــة إدارة ش ــم مخاطب ــخ 12 / 9 / 2017 ت ببتاري
الشــراء رقــم )2983( و المتضمــن توصيــة لجنــة المشــتريات باجتماعهــا رقــم )  52/6102 (  
المنعقــد بتاريــخ 11 / 9 / 2017 بشــأن إحالــة العــروض المســتدرجة للشــركات المختصــة لتنفيــذ 
عقــدي أعمــال محطتــي حــرق الغــازات و معالجــة الميــاه الراشــحة الــى إدارة شــئون البيئــة للدراســة 

و رفــع التوصيــة المناســبة .
بتاريــخ 14 / 9 / 2017 تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة الفرعيــة المختصــة فــي مقــر إدارة شــئون البيئــة 	 

حيــث تــم دراســة العــروض المســتدرجة مــن الشــركات و بتاريــخ 17 / 9 / 2017 تــم مخاطبــة 
الســيد / أميــن ســر لجنــة الشــراء بموجــب كتــاب إدارة شــئون البيئــة رقــم ) اش ب / 676 /2017 

( متضمنــا التوصيــات الصــادرة عــن اجتمــاع اللجنــة الفرعيــة . 
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بتاريــخ 2017/10/19 تــم توقيــع عقــد اعمــال تشــغيل و صيانــة و توريــد قطــع الغيــار الازمــة 	 
لمحطــة حــرق الغــازات و ملحقاتهــا مــع شــركة كاظمــة لاستشــارات و الخدمــات العلميــة .

بتاريــخ 2017/10/31 تــم توقيــع عقــد اعمــال تشــغيل و صيانــة و توريــد قطــع الغيــار الازمــة 	 
لمحطــة معالجــة الميــاه الراشــحه مــع شــركة الدانــة العالميــة .

تم استام المحطات التابعة لموقع ردم النفايات بموقع القرين من الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8 / - 
10 / 2017و بذلك تكون بلدية الكويت قد استلمت الموقع بالكامل ما عدا المخازن الخاصة بهيئة 

البيئة .
تم مباشرة أعمال عقد تشغيل و صيانة و توريد قطع الغيار الازمة لمحطة حرق الغازات مع - 

شركة كاظمة لاستشارات و الخدمات العلمية بتاريخ 22 / 10 / 2017 .
تم مباشرة أعمال عقد تشغيل و صيانة و توريد قطع الغيار الازمة لمحطة معالجة المياه الراشحة - 

بموقع ردم النفايات بالقرين بتاريخ 7 / 11 / 2017 
تم مخاطبة ادارة الشئون المالية الخذ الموافقة من وزارة المالية لطرح مناقصتي المحطتين - 

لميزانية السنة المالية ) 2018 / 2019 ( بتاريخ 23 / 11 / 2017 . 
جاري تجهيز مستندات طرح المناقصة الجديدة لمحطتي تشغيل و صيانة حرق الغازات و معالجة - 

المياه الراشحه بموقع ردم النفايات بالقرين بعد استام االرقام الخاصة بهم من ادارة المناقصات و 
العقود بتاريخ 28 / 11 / 2017 

تم االنتهاء و ارسال نسخة ورقية و نسخة مدونة على قرص )CD( للمناقصة الجديدة رقم2018 - 
/2017 /21( ( إلدارة المناقصات و العقود بتاريخ 2017/12/18 .

 تم االنتهاء وإرسال نسخة ورقية ونسخة مدونه على قرص )CD( للمناقصة الجديدة رقم - 
)2018/2017/20( إلدارة المناقصات والعقود بتاريخ 2017/12/18.

 تم االنتهاء من صيانة وتركيب المواد العازلة والسيراميك لألحواض الخاصة بالمحطة وتشغيل - 
المحطة بتاريخ 2017/12/31.

بتاريــخ 2018/1/30 افــادت ادارة المناقصــات و العقــود بكتابهــا رقــم )599( و رقــم )596( و - 
المتضمــن قــرار لجنــة الشــراء الصــادر فــي اجتماعهــا رقــم )2018 /5 ( المنعقــد بتاريــخ 29 / 
1 /2018 باجمــاع االعضــاء الحاضريــن بتكليــف ادارة المناقصــات و العقــود بالبــدء باجــراءات 
الطــرح ) المناقصــات الجديــدة للمحطتيــن فــي الموقــع ( و أخــذ موافقــة الجهــات الرقابيــة و تكليــف 

ادارة الشــئون الماليــة بالحصــول علــى موافقــة وزارة الماليــة شــئون الميزانيــة .   
بتاريــخ 2018/2/5 افــادت شــركة الدانــة العالميــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت بكتابهــا الموجــه - 

ــة  ــاه المعالج ــة محطــة مي ــغيل وصيان ــد تش ــث لعق ــر الثال ــن التقري ــت والمتضم ــة الكوي ــى بلدي ال
ــن. ــات بالقري ــع ردم النفاي الراشــحة بموق

تــم مخاطبــة قطــاع الماليــة واالداريــة بموجــب كتــاب قطــاع المشــاريع والصــادر مــن إدارة شــئون - 
البيئــة بتاريــخ 2018/2/7 والمتضمــن االفــادة بــأن إدارة شــئون البيئــة المانــع لديهــا مــن صــرف 
ــات  ــة لاستشــارات والخدم ــة وشــركة كاظم ــن البلدي ــرم بي ــد المب ــة العق ــن قيم ــى م ــة األول الدفع
العلميــة بشــأن تشــغيل وصيانــة وتوريــد قطــع الغيــار الازمــة لمحظــة حــرق الغــازات وملحقاتهــا 

بموقــع ردم النفايــات المغلقــه بمنطقــة القريــن.
بتاريــخ 2018/2/7 أفــادت شــركة الدانــة العالميــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت بكتابهــا المتضمــن - 

طلــب صــرف الدفعــة األولــى المســتحقة عــن أعمــال عقــد تشــغيل وصيانــة وتوريــد قطــع الغيــار 
الازمــة لمحطــة معالجــة الميــاه الراشــحة وملحقاتهــا بموقــع ردم النفايــات المغلقــه بمنطقــة القريــن.

ــاب -  ــاوالت بكت ــة للتجــارة العامــة والمق ــة العالمي ــة شــركة الدان ــم مخاطب بتاريــخ 2018/2/19 ت
بلديــة الكويــت رقــم )430( بشــأن إفادتهــم بالموافقــة علــى األماكــن المقترحــة مــن قبلهــم لحفــر 

وتنفيــذ أعمــال اآلبــار المطلوبــة.
ــن إدارة -  ــادر م ــاريع والص ــاع المش ــاب قط ــب كت ــة بموج ــة واالداري ــاع المالي ــة قط ــم مخاطب ت

شــئون البيئــة بتاريــخ 2018/2/27 والمتضمــن االفــادة بــأن إدارة شــئون البيئــة ال مانــع لديهــا 
مــن صــرف الدفعــة األولــى مــن قيمــة العقــد المبــرم بيــن البلديــة وشــركة الدانــة العالميــة للتجــارة 

ــاوالت.   العامــة والمق
بتاريخ 2018/3/5 قامت اللجنة المشكلة من ادارة االنشاءات الخاصة بالكشف على المبنى - 

االداري في موقع القرين باعداد تقرير خاص باعمال الصيانة للمبنى .
بتاريخ 2018/3/12 ورد الى ادارة شئون البيئة كتاب وزارة المالية الصادر بتاريخ - 

2018/2/22 و المتضمن الموافقة غلى اعتماد التكلفة التقديرية لمناقصة محطة حرق الغازات 
رقم ) 2018/2017/21 ( .

بتاريخ 2018/3/19 تم مخاطبة ادارة المناقصات و العقود بكتاب ادارة شئون البيئة رقم ) أ - 
ش ب / 2018 / 198 ( و ذلك الخطارهم بموافقة وزارة المالية المشار اليها اعاه و طلب 

استكمال االجراءات الازمة للطرح .
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116

تابع األعمال التي تختص بها اإلدارة

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفالمشروعم

3

بتاريخ 2018/3/4 افادت شركة الدانه العالمية للتجارة العالمية و المقاوالت بالتقرير الرابع - 
لعقد اعمال تشغيل محطة معالجة المياه الراشحة و ذلك من شهر ) فبراير / 2018 ( 

بتاريخ  2018/3/14 افادت شركة الدانة للتجارة العالمية و المقاوالت بكتابها الموجه الى - 
بلدية الكويت بخطة العمل لحفر االبار المطلوبة .

بتاريخ 2018/3/5 افادت شركة كاظمة لاستشارات و الخدمات العلمية بالتقرير الشهري - 
الرابع لعمل المحطة للفترة من ) 1 و حتى 28 ( فبراير/2018 و ذلك بموجب الكتاب 

الموجه الى بلدية الكويت .
بتاريخ 2018/3/22 افادت ادرة التنظيم بكتابها رقم ) 3283 ( و الموجه الى ادارة شئون - 

البيئة بانه قد تم تسليم موقع القرين من قبل ادارة المساحة الى ممثل ادارة شئون البيئة 
بموجب محضر االستام رقم ) 87/ 2018 ( المؤرخ في 2018/2/5 .

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.

تــم توقيــع عقــد المناقصــة الجديــد رقــم )2 / 2016 / 2017 ( الخاصــة بأعمــال ردم النفايــات و 	 
االنقــاض بمواقــع الــردم التابعــة لبلديــة الكويــت و الســاده شــركة المهــارات الخليجيــة  للتجــارة 
العامــة و المقــاوالت بتاريــخ 12 / 7 / 2017 علــى أن يتــم المباشــرة  بتنفيــذ العقــد بتاريــخ 11 

/11 / 2017 و ذلــك بعــد االنتهــاء مــن فتــرة تجهيــز مدتهــا 4 اشــهر .
تــم توقيــع عقــد مباشــر مــن مــع شــركة الجهــراء لمــدة 22 يــوم مــن تاريــخ 21 / 10 / 2017 	 

حتــى 10 / 11/ 2017 الدارة موقــع الــردم .
لــم يتــم اســتالم معــدات و آليــات عقــد المناقصــة  رقــم )2 / 2016 / 2017 ( لشــركة المهــارات 	 

ــات  ــا لآللي ــدم توفيره ــك لع ــل موعــد االســتالم و ذل ــت الشــركة تأجي ــن طلب ــي حي ــة ف الخليجي
بالوقــت الحالــي و حتــى يتــم البــت فــي طلــب التمديــد مــن قبــل البلديــة .                                      

يعتبر موقع 
جنوب 
الدائري 

السابع أكبر 
المواقع 

العاملة حالياً 
ويستقبل 
كمية من 
النفايات 

تعادل 70% 
من كمية 
النفايات 

الناتجة في 
دولة الكويت 

سنوياً.

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة



117

كمية النفايات الصلبة التي تم استقبالها فى مواقع ردم النفايات خالل ابريل 2017 الى مارس 2018

ميناء عبدهللاجنوب الدائري السابعالجهراءالبيان
32,283.50144,120.0040,205.00ابريل

41,450.00128,802.0041,432.00مايو

36,738.00108,651.0038,301.00يونيو

40,359.00127,954.5041,353.00يوليو

42,349.00124,033.0041,801.00أغسطس

39,644.00136,822.0040,229.50سبتمبر

42,934.50148,296.0043,217.50أكتوبر

40,156.00138,040.0042,897.50نوفمبر

30,469.00129,777.5043,689.00ديسمبر

27,423.0046,330.50146,309.50يناير

38,266.5041,038.5054,558.50فبراير

45,690.50153,916.5043,295.50مارس

كمية النفايات بالطن تقريبا التي تم استقبالها فى مواقع ردم النفايات 
خالل الفترة من ابريل 2017 إلى مارس 2018

                نوع النفايات
نفايات تجارية نفايات زراعيةنفايات منزلية      الموقع

)متنوعة(
إجمالي كمية 

النفايات

نسبة موقع 
الردم الي 

اجمالي النفايات
%281549.58847087656457675.518الجهراء

%38511711827211390061728925ميناء عبدهللا

%957217.52385362320281427781.557جنوب الدائري السابع

16238844452784335842502746اجمالي النفايات من الموقع

نسبة نوع النفايات الي 
%17%18%65اجمالي النفايات

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة



118

٤- 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.

بتاريــخ 12/4/2017 تــم مخاطبــة ادارة الشــئون الماليــة نحــو افادتنــا بالبيــان المالــي الخاص 	 
بالمشــروع وذلــك الســتكمال اجــراءات توقيــع العقــد مــع معهــد الكويــت لالبحــاث العلميــة.

بتاريخ 25/4/2017 ورد الينا البيان المالي للمشروع.	 
ــود وتزويدهــم بعــدد )4( بوكــس 	  ــة ادارة المناقصــات والعق ــم مخاطب ــخ 1/5/2017 ت بتاري

فايــل مــن عقــد المشــروع لعرضــه علــى وحــدة الرقابــة الماليــة بالبلديــة.
بتاريــخ 1/5/2017 تــم مخاطبــة ادارة العقــود والمناقصــات بخصــوص االجــراءات لتوقيــع 	 

. لعقد ا
ــود بخصــوص مالحظــات 	  ــاب ادارة المناقصــات والعق ــا كت ــخ 24/5/2017 ورد الين بتاري

المراقــب المالــي.
و 	   21/5/2017 بتاريــخ  العلميــة  لالبحــاث  الكويــت  معهــد  مــع  اجتماعــات  عقــد  تــم 

28/5/2017 لمناقشــة تطــورات المقتــرح الخــاص بالدراســة والمعــد مــن قبــل معهــد 
الكويــت لالبحــاث العلميــة شــامال الجهــد البشــري ومراحــل الدراســة.

- ســيتم مخاطبــة معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة لتعديــل المقتــرح الســابق المقــدم مــن قبلهــم 	 
ــة للدراســة وحســب اإلجــراءات  ــي كراســة الشــروط المرجعي ــق األهــداف المذكــورة ف وف
ــم انجــاز هــذه الدراســة خــالل  ــى أن يت ــدورة المســتندية المتبعــة لديهــم بهــذا الشــأن عل وال

فتــرة المشــروع وبنفــس الميزانيــة.
- تــم اســتالم كتــاب مــن نائــب المديــر العــام للشــئون الماليــة واإلداريــة بتاريــخ 6/8/2017 	 

بخصــوص الــرد علــى كتابهــم الســابق بتاريــخ 24/5/2017 وذلــك لعــرض موضــوع العقــد 
علــى المراقــب الحالــي.

- تــم مخاطبــة نائــب المديــر العــام للشــئون الماليــة واإلداريــة بتاريــخ 15/8/2017 	 
بخصــوص كتابهــم المــؤرخ فــي 6/8/2017 وذلــك حيــث انــه لــم يــرد إفــادة معهــد الكويــت 

ــه. ــى تاريخ ــة حت ــاث العليم لألبح
- تــم مخاطبــة إدارة الشــئون الماليــة بتاريــخ 23/8/2017 بخصــوص مخاطبــة وزارة 	 

الماليــة للحصــول علــى موافقتهــم وتوفيــر االعتمــادات الالزمــة للتعاقــد مــع معهــد الكويــت 
ــة. لألبحــاث العلمي

- تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 2017/9/20 بخصوص اتخــاذ اإلجراءات 	 
الالزمــة لتوقيــع العقــد مــع معهــد الكويــت لألبحــاث العلمية.

جاري استكمال إجراءات توقيع العقد بين بلدية الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية.
بتاريــخ 2017/12/6 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود لإلفــادة ببدايــة العمــل بالمرحلــة 

األولــى للمشــروع.
ــاع  ــأن محضــر االجتم ــود بش ــة إدارة المناقصــات والعق ــم مخاطب ــخ 12/12/2017 ت - بتاري

ــة.  ــم واإلحاط األول للعل
بتاريــخ 2017/12/14 تــم عقــد اجتمــاع مــع معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة بشــأن مناقشــة 

ســير العمــل ومراحــل المشــروع.
- البــدء بتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن الدراســة بتاريــخ 19/11/2017 وتنتهي فــي 19/1/2018 

و لمــدة )2 شــهر(.
ــد  ــيق لعق ــأن التنس ــة بش ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــة معه ــم مخاطب ــخ 7/12/2017 ت - بتاري

ــروع. ــاص بالمش ــة والخ ــي البلدي ــة ف ــي اإلدارة المعني ــه لمتدرب ــة مخبري دورات تدريبي
- بتاريــخ 25/12/2017 تــم مخاطبــة معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة بشــأن مناقشــة الخطــة 

التدريبيــة للمتدربيــن وســير العمــل.  
بتاريــخ 14/1/2018 تــم اســتام كتــاب معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة والخــاص بالبرامــج 

التدريبيــة المزمــع إقامتــها لتدريــب الموظفيــن المعنييــن.
- بتاريــخ 18/1/2018 ورد إلينــا كتــاب معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة بشــأن تســليم نســخة 

عــن تقريــر المرحلــة األولى.
- بتاريــخ 30/1/2018 ورد إلينــا كتــاب معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة والخــاص بالدفعــة 

المقدمــة للمشــروع.
- بتاريــخ 6/2/2018 ورد إلينــا كتــاب إدارة الشــئون الماليــة الخــاص بطلــب صــرف الدفعــة 

المقدمــة للمشــروع وقدرهــا9959.500   د.ك. 
-بتاريخ 22/2/2018 ورد الينا كتاب ادارة الشئون المالية بخصوص الدفعة المقدمة.

- بتاريــخ 1/3/2018 تــم مخاطبــة إدارة الشــئون الماليــة بخصــوص الدفعــة األولى المســتحقة 
للمرحلــة األولى للمشــروع. 

تم اعتماد 
المشروع في 
ميزانية السنة 
المالية  2010 

 2011 /
ضمن الباب 
الثاني - بند 

أبحاث 
ودراسات 

واستشارات.                   
-تم ايقاف 

المشروع نظرا 
لعدم ادراجه 

ضمن ميزانية 
بلدية الكويت 
لسنة المالية 
.2017/2016

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة
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ــاب  ــة وكت ــة المقدم ــة بخصــوص الدفع ــة اإلدارة القانوني ــم مخاطب ــخ 6/3/2018 ت -  بتاري
اإلدارة الماليــة.

ــا  ــة بخصــوص موافقتن ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــة معه ــم مخاطب ــخ 8/3/2018 ت - بتاري
ــي 8-12/4/2018 . ــا ف ــيتم عقده ــي س ــدورة الت ــى ال عل

ــة  ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــع معه ــروع م ــق المش ــة ألعضــاء فري ــد دورة تدريبي ــم عق -ت
خــال الفتــرة مــن 11-15/3/2018 .

بتاريــخ 2018/3/19 ورد الينــا كتــاب ادارة الشــئون الماليــة بخصــوص استفســارات - 
ــى. ــة االول ــة المرحل ــرف دفع لص

بتاريــخ 2018/3/27 ورد الينــا كتــاب االدارة القانونيــة بخصــوص طلــب االفــادة بالــرأي - 
القانونــي عــن صــرف الدفعــة المقدمــة.

بتاريــخ 2018/3/28 تــم مخاطبــة ادارة الشــئون الماليــة بخصــوص الــرد على استفســارات - 
لصــرف دفعــة المرحلــة االولى.

بتاريــخ 2018/3/28 تــم مخاطبــة ادارة الشــئون الماليــة واالداريــة بخصــوص طلــب - 
ــة. ــة المقدم ــن صــرف الدفع ــي ع ــراي القانون ال

بتاريخ 2018/3/28 تم الحضور للملتقى االول ألبحاث ادارة النفايات.- 

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.

المكتــب 	  مــع  للتنســيق  والعقــود  المناقصــات  ادارة  تــم مخاطبــة  بتاريــخ 12/4/2017 
االستشــاري / مــازن الصانــع لتوقيــع العقــد.

بتاريخ 24/4/2017 تم توقيع العقد بين بلدية الكويت والمكتب االستشاري.	 
ــم 	  ــية وت ــارات الهندس ــع لالستش ــازن الصان ــع دار م ــاع م ــم االجتم ــخ 30/5/2017 ت بتاري

ــردم الخاصــة بالمشــروع. ــع ال ــة لمواق ــب صــور جوي طل
بتاريــخ 2/5/2017 تــم عقــد اجتمــاع مــع مكتــب دار مــازن الصانــع لالستشــارات الهندســية 	 

لمناقشــة خطــة العمــل التفصيليــة.
بتاريــخ 15/5/2017 تــم عقــد اجتمــاع مــع مكتــب دار مــازن الصانع لالستشــارات الهندســية 	 

بحضــور رئيــس قطــاع المشــاريع لتحديــد تاريــخ المباشــرة الفعليــة   وتــم تقديــم خطــة العمــل 
االوليــة والجهــد البشــري المعــد مــن قبــل الكتب االستشــاري. 

بتاريــخ 31/5/2017 تــم مخاطبــة إدارة المخطــط الهيكلــي بشــأن تســهيل مهمــة االستشــاري 	 
للحصــول علــى المعلومــات والدراســات المتعلقــة بمواقــع الدراســة إلعــداد المخطــط الهيكلي 

للمواقــع التــي تشــملها الدراســة.
بتاريخ 1/6/2017 تم مخاطبة كل من :	 
  الهئيــة العامــة للصناعــة - الهئيــة العامــة للبئيــة  - معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة - شــركة 	 

نفــظ الكويــت - وزارة الكهربــاء  والمــاء . بشــأن تســهيل مهمــة  االستشــاري للحصــول علــى 
المعلومــات والدراســات المتعلقــة بمواقــع الدراســة إلعــداد المخطــط الهيكلــي للمواقــع التــي 

ــملها الدراسة. تش
 بتاريــخ 1/6/2017 تــم اســتالم نســخه مــن كروكــي يوضــح الجــزء المطلــوب اســتقطاعه 	 

مــن موقــع ردم جليــب الشــيوخ المغلــق مــن إدارة المســاحة.
بتاريــخ 6/6/2017 تــم مخاطبــة وزارة األشــغال العامــة بشــأن تثبيــت حــدود الطريــق 	 

فــي الجــزء المتعــارض مــع مــردم جليــب الشــيوخ علــى ارض الواقــع وعــدم تجــاوز هــذه 
الحــدود.

 بتاريــخ 11/6/2017 تــم اســتالم نســخه مــن التقاريــر الفنيــة المطلوبــة مــن قبــل المكتــب 	 
االستشــاري بعــد اســتيفاء المالحظــات التــي تــم مناقشــتها.

 بتاريــخ 11/6/2017 تــم مخاطبــة الطيــران المدنــي بشــأن عقــد اجتمــاع تنســيقي لمناقشــة 	 
مشــروع توســعات مطــار الكويــت.

 بتاريــخ 13/6/2017 تــم مخاطبــة وزارة المواصــالت للتنســيق مــع البلديــة لعقــد اجتمــاع 	 
لمناقشــة مشــروع مســار خــط الســكة الحديــدة والمتوقــع لــه ان يمــر بموقعــي شــمال الدائــري 

الســابع وجليــب الشــيوخ المغلقيــن.
بتاريــخ 14/6/2017 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات و العقــود لتزويدهــم بمحضــر االجتمــاع 	 

الــذي تــم عقــده بيــن بلديــة الكويــت و دار مــازن الصانــع لالستشــارات الهندســية.
ــة 	  ــات المطلوب ــا بالبيان ــان تزويدن ــاحة بش ــة إدارة المس ــم مخاطب ــخ 18/6/2017 ت - بتاري

ــارية. ــة االستش ــداد الدراس لإلع
ــات 	  ــا معلوم ــان تزويدن ــاء بش ــاء و الم ــة وزارة الكهرب ــم مخاطب ــخ 21/6/2017 ت - بتاري

ــة . ــع المغلق ــوص المواق بخص

المشروع 
مدرج بميزانية 
بلدية الكويت 
للسنة المالية 
 2010/2011
ضمن الباب 
الثاني –بند 

أبحاث 
ودراسات 

واستشارات.                  
-تم ايقاف 

المشروع نظرا 
لعدم ادراجه 

ضمن ميزانية 
بلدية الكويت 
لسنة المالية 
.2016/2017

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة
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 بتاريخ 28/6/2017 تم مخاطبة االستشاري بخصوص خطة العمل و المالحظات عليها .	 
بتاريخ 1/8/2017 تم استالم مخطط الكهرباء الضغط العالي .	 
ــاه 	  ــاء والمــاء - قطــاع مشــاريع المي ــد إجتمــاع مــع كل مــن وزارة الكهرب ــم عق ــخ 1/8/2017 ت بتاري

ــاريع  ــاع مش ــاء - قط ــاء والم ــر وزارة الكهرب ــي مق ــي ، ف ــار العالم ــاري والمستش ــب االستش والمكت
ــاه. المي

بتاريــخ 7/8/2017 تــم مخاطبــة إدارة المخطــط الهيكلــي نحــو اإلفــادة بمــدى تعــارض موقعــي 	 
المشــروع ) جليــب الشــيوخ - الســابع الشــمالي( مــع مشــروعي الســكة الحديديــة والمتــرو.

بتاريــخ 7/8/2017 تــم مخاطبــة إدارة المســاحة حــول طلــب تحويــل إحداثيــات موقعي الســابع الشــمالي 	 
والقريــن والمحــددة بنظــام الــــ ) KTM( علــى نســخة الكروكــي المرفــق إلــى اإلحداثيــات بنظــام الــــ) 

.) UTM Zone 38 and Georoplic
بتاريخ 8/8/2017 تم إستالم باقي الصور الجوية من قسم المساحة لسنة 1976م.	 
بتاريــخ 14/8/2017 تــم إســتالم الصــوره لموقــع القريــن لســنة 1976 م بعــد التعديــل وتــم تســليمها 	 

للمكتــب اإلستشــاري.
بتاريــخ 14/8/2017 تــم التأكــد مــن جاهزيــة مكاتــب التدريــب لموظفــي البلديــة )إدارة شــئون البيئــة( 	 

فــي مكتــب دار مــازن لالستشــارات الهندســية.
بتاريخ 14/8/2017 تم عمل زيارة ميدانية لموقع الجليب وموقع السابع الشمالي.	 
بتاريــخ 15/8/2017 تــم عمــل زيــارة ميدانيــة لموقــع الجليــب والســابع الشــمالي )إدارة شــئون البيئــة 	 

)KOCو
 	.)UTM + KTM( بتاريخ 15/8/2017 تم إستالم كتاب من إدارة المساحة مع اإلحداثيات
بتاريخ 15/8/2017 تم إستالم التقارير الشهري من المكتب اإلستشاري.	 
بتاريــخ 15/8/2017 تــم إســتالم صــور جويــة خاصــة لموقــع الســابع الشــمالي والجليــب مــع اســقاطات 	 

.)PILOT( المجسات الرئيســية
ــق 	  ــول فري ــة لدخ ــك للموافق ــي وذل ــران المدن ــة للطي ــة العام ــة الهيئ ــم مخاطب ــخ 15/8/2017 ت بتاري

استشــاري المشــروع إلــى الموقــع المخصــص لديهــم ضمــن موقــع جليــب الشــيوخ وذلــك لتنفيــذ أعمــال 
المســح الميدانــي الخاصــة بالدراســة.

ــل 	  ــة تحوي ــام عملي ــت حــول إتم ــة الكوي ــاب إدارة المســاحة -بلدي ــم اســتالم كت ــخ 15/8/2017 ت بتاري
.Geotropic & UTM ــام ــى نظ ــام KTM إل ــن نظ ــع م ــات المواق احداثي

بتاريــخ 27/8/2017 تــم اســتالم كتــاب إدارة المســاحة -بلديــة الكويــت وذلــك حــول اإلفــادة بــأن موقــع 	 
ــع للــــ KOC ومنطقــة تحريــج تابعــة  جليــب الشــيوخ يتعــارض مــع ســور شــبك المطــار، ســور تاب

للهيئــة العامــة للزراعــة ويتداخــل مــع طريــق 6.5 وذلــك بعــد زيــارة ميدانيــة للموقــع.
بتاريــخ 28/8/2017 تــم اســتالم كتــاب وزارة الكهربــاء والمــاء مرفــق معــه مخططــات حركــة 	 

اتجــاه الميــاه الجوفيــة ومنســوبها بالنســبة لســطح األرض، مخطــط لمواقــع ردم النفايــات فــي القريــن 
ــاء  ــوزارة الكهرب ــة ل ــا والتابع ــة منه ــة القريب ــار المراقب ــابع وآب ــري الس ــمال الدائ ــب الشيوخ-ش -جلي
ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة مــع احداثياتهــا، مخطــط لمنســوب الميــاه الجوفيــة بمنطقــي جليــب 
ــات  ــن والمواصف ــة القري ــة بمنطق ــاه الجوفي ــري الســابع، مخطــط لمنســوب المي الشــيوخ وشــمال الدائ

ــع الدراســة. ــار فــي مواق ــة لآلب الفني
ــك للتنســيق مــع إدارة المســاحة 	  ــي وذل ــاب إدارة المخطــط الهيكل ــم اســتالم كت ــخ 29/8/2017 ت بتاري

لتزويدنــا بإحداثيــات المســار النهائــي المحجــوز بســكة الحديــد ومــن ثــم تزويــد االستشــاري بهــا للعمــل 
علــى أخذهــا بعيــن االعتبــار ضمــن أعمــال المشــروع.

بتاريــخ 30/8/2017 تــم مخاطبــة وزارة الكهربــاء والمــاء قســم الميــاه الجوفيــة حــول متطلبــات 	 
ــالث  ــع الث ــي المواق ــة ف ــار المراقب ــات أب ــة، إحداثي ــاه الجوفي ــة المي ــاري المشــروع حــول حرك استش

ــر. ــطح البح ــبة لس ــة بالنس ــاه الجوفي ــوب المي ــة منس ــة وخريط للدارس
بتاريــخ 10 / 9 / 2017 تــم عقــد اجتمــاع مــع المكتــب االستشــاري ) العالمــي و المحلــي ( و فريــق 	 

عمــل المشــروع مــن إدارة شــئون البيئــة .
-بتاريــخ 2017/9/11 تــم اســتالم كتــاب مــن كليــة الهندســة و البتــرول – جامعــة الكويــت و الــذي يفيــد 	 

بطلــب مخاطبــة الكليــة بعــد تاريــخ 2017/9/17 و هــو موعــد دوام االســاتذة المختصيــن فــي المشــروع 
و ذلــك لتزويــد البلديــة بالدراســات الخاصــة بالمشــروع .

 بتاريــخ  17 / 9 /2017 تــم اســتالم كتــاب مــن شــركة نفــط الكويــت بخصــوص المعلومــات المتوفــرة 	 
لديهــم و التــي طلبهــا المكتــب االستشــاري القائــم علــى دراســة المشــروع . 
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ــا كتــاب مــن الشــئون الماليــة بشــأن الموافقــة علــى صــرف الدفعــة 	  -بتاريــخ 18 / 9 / 2017 ورد إلين
ــة تقديــم المقتــرح التفصيلــي للدراســة بشــرط تنفيــذ بعــض الشــروط .  األولــى و الخاصــة بمرحل

 بتاريــخ 24 / 9/ 2017 تــم اســتالم كتــاب مــن دار مــازن الصانــع لالستشــارات الهندســية مرفــق معــه 	 
الســيرة الذاتيــة للمهندســة أســماء ابوعيــش .

 بتاريــخ 24 – 25 / 9 / 2017 تــم عقــد برنامــج تدريبــي لفريــق عمــل المشــروع مــن قبــل المستشــار 	 
العالمــي . 

بتاريــخ 8/10/2017 ورد إلينــا كتــاب الهيئــة العامــة للبيئــة رداً علــى كتابنا الصادر بتاريــخ 2/7/2017 
بشــأن تزويــد استشــاري المشــروع بالمتطلبــات الازمــة إلعــداد دراســة المــردود البيئــي ، تــم الــرد علينــا 
بــأن دراســة المــردود البيئــي غيــر متطلبــة فــي مرحلــة إعــداد دراســات وخطــط التأهيــل إنمــا تقــدم دراســة 

المــردود البيئــي عنــد البــدء الفعلــي بعمليــات التأهيــل .
- بتاريــخ 10/10/2017 قامــت إدارة شــئون البيئــة بمخاطبــة المكتــب االستشــاري ) دار مــازن الصانــع 
ــة  ــة الثاني ــر المرحل ــة لتقاري ــئون البيئ ــإدارة ش ــات الخاصــة ب ــأن الماحظ ــية ( بش ــارات الهندس لاستش

ــا بكتابهــم الصــادر بتاريــخ 24/10/2017 . الــوارد إلين
- بتاريــخ 15/10/2017 قامــت إدارة شــئون البيئــة بتعديــل التكليــف الداخلــي باســتبدال المهنــدس / محمد 
الــدواس إلــى المهندســة / فاطمــة درويــش عبــاس ، والمهنــدس / أحمــد الســيد نــدا إلــى المهنــدس / فــاح 

محمــد العجمــي ، والمهندســة / مريــم عبــد القــادر الخليفــي إلــى الســيدة / موضــي الطويــل .
ــية  ــارات الهندس ــع لاستش ــازن الصان ــب / دار م ــن مكت ــاب م ــا كت ــخ 15/10/2017 ورد إلين - بتاري
ــي  ــؤرخ ف ــم )2763( الم ــاب رق ــي الكت ــواردة ف ــة ال ــئون البيئ ــات إدارة ش ــى ماحظ ــرد عل ــأن ال بش
ــة بموجــب كتابهــم  لمــؤرخ فــي 12/10/2017 . ــم تســليم اإلدارة بتقاريــر المرحل 10/10/2017 وت
- بتاريــخ 15/10/2017 ورد إلينــا كتــاب مــن مكتــب / دار مــازن الصانــع لاستشــارات الهندســية بشــأن 
طلــب صــرف الدفعــة الثانيــة لمرحلــة جمــع المعلومــات وإعــداد الدراســات البيئيــة بقيمــة %10 مــن قيمــة 

العقــد ) 100 / 43,100 ( دينــار كويتــي.
- بتاريــخ 16/10/2017 ورد إلينــا كتــاب وزارة المواصــات مرفــق مخطــط كروكــي عليــه خدماتهــم 

القائمــة لنــا وعليــه تــم تزويــد مكتــب االستشــاري بنســخة عنــه .
- بتاريــخ 17/10/2017 ورد إلينــا كتــاب مــن شــركة نفــط الكويــت )KOC( باإلفــادة بعــدم الســماح ألي 
مشــاريع أو مخطــط فــي موقعــي جليــب الشــيوخ و شــمال الدائــري الســابع ، أمــا فيمــا يخــص القريــن فــا 

يوجــد أي خطــط أو مشــاريع حاليــة أو مســتقبلية فــا مانــع فــي العمــل فــي هــذا الموقــع فقــط  .
- بتاريــخ 24/10/2017 تــم مخاطبــة قطــاع الشــئون الماليــة واإلداريــة بشــأن صــرف الدفعــة الثانيــة 
لمرحلــة جمــع المعلومــات وإعــداد الدراســات البيئيــة بقيمــة %10 مــن قيمــة العقــد ) 100 / 43,100( 

دينــار كويتــي.
 بتاريــخ 24/10/2017 ورد إلينــا كتــاب مــن مكتــب / دار مــازن الصانــع لاستشــارية الهندســية 

متضمنــا إحداثيــات المجســات
 األرضيــة بنظــام )UTM( وتســليم اإلدارة نســخة مطبوعــة + نســخة إلكترونيــة بعــد تحويــل مــن 

.  )UTM( إلــى   )KTCE(
- بتاريــخ 30/10/2017 تــم مخاطبــة شــركة نفــط الكويــت بشــأن تزويدهــم بإحداثيــات المجســات 

.)UTM( لموقعــي جليــب الشــيوخ وشــمال الدائــري الســابع بصيغــة )Boreholes(
ــي  ــؤرخ ف ــا الم ــى كتابن ــي رداً عل ــط الهيكل ــن إدارة المخط ــاب م ــا كت ــخ 30/10/2017 ورد إلين تاري
23/10/2017 بشــأن تســهيل مهمــة االستشــاري للحصــول علــى أي معلومــات متوفــرة لديهــم ، وعليــه 
تــم الــرد علينــا بأنــه ليــس لديهــم أي معلومــات عــن أي تخصيــص لشــركة نفــط الكويــت لألراضــي الواقعــة 
ضمــن حــدود موقعــي شــمال الدائــري الســابع وجليــب الشــيوخ مــع ضــرورة التنســيق مــع إدارة التنظيــم 
العمرانــي بخصــوص أي تخصيــص تــم مــن قبلهــم، كمــا تــم إرفــاق نســخة عــن المواقــع المتنــازل عنهــا 

مــن قبــل الشــركة والتــي تقــع ضمــن حــدود موقعــي شــمال الدائــري الســابع وجليــب الشــيوخ .
ــخ  ــة بتاري ــع الدراس ــة مواق ــي لكاف ــح الميدان ــال المس ــة بأعم ــة المتعلق ــة الثالث ــام المرحل ــدء بمه ــم الب - ت

25/10/2017 و لمــدة 5 أشــهر تنتهــي فــي 25/3/2018.
ــط  ــرارات تخصيــص لشــركة نف ــة ق ــا عــن وجــود أي ــي إلفادتن ــم العمران ــة إدارة التنظي - جــاري مخاطب
الكويــت ) k.o.c ( ألراضــي الواقعــة ضمــن حــدود موقعــي شــمال الدائــري الســابع و جليــب الشــيوخ .
ــرار  ــن ق ــراء والمتضم ــة الش ــر لجن ــن س ــاب أمي ــة كت ــئون البيئ ــى ش ــخ 31/10/2017 ورد إل - بتاري
اللجنــة بشــأن الدفعــة األولــى مــن المشــروع والــذي ينــص علــى : بإجمــاع آراء األعضــاء الحاضريــن 
ــر  ــادت أن التأخي ــد أف ــى العق ــة المشــرفة عل ــث أن الجه ــة حي ــي موضــوع الغرام ــه ال محــل للنظــر ف أن

يرجــع لهــا .
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 ب- بتاريــخ 1/11/2017 تــم مخاطبــة إدارة التنظيــم العمرانــي لطلــب اإلفــادة عــن وجــود أي قــرارات 
تخصيــص لشــركة نفــط الكويــت ضمــن موقعــي جليــب الشــيوخ والســابع الشــمالي .

- بتاريــخ 1/11/2017 تــم مخاطبــة إدارة الشــئون الماليــة للــرد علــى ماحظــة مكتــب المراقبيــن المالييــن 
بشــأن الدفعــة األولــى للمشــروع .

-بتاريــخ 6/11/2017 تــم اســتام كتــاب مــن شــركة نفــط الكويــت بشــأن موقعــي جليــب الشــيوخ والســابع 
الشــمالي والمتضمــن اإلفــادة بأنــه ال مانــع لــدى الشــركة مــن قيــام البلديــة بأعمــال الدراســة بشــكل مؤقــت 
بمــا ال يمــس خدمــات الشــركة علــى أن يتــم ذلــك بعــد أخــذ التصاريــح الازمــة للحفــر مــن قبــل الشــركة 

قبــل الشــروع بالعمــل .
ــات  ــة المعلوم ــن كاف ــي والمتضم ــم العمران ــن إدارة التنظي ــاب م ــم اســتام كت ــخ 7/11/2017 ت - بتاري
والمســتندات الخاصــة بموقــع الشــاحنات الموجــود ضمــن موقــع شــمال الدائــري الســابع والوضــع 

ــه . ــي ل القانون
- بتاريــخ 8/11/2017 تــم اســتام كتــاب مــن مكتــب دار مــازن الصانــع لاستشــارات الهندســية بشــأن 
طلــب الســماح بالبــدء فــي أعمــال الجســات - المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع فــي موقعــي جليــب الشــوخ 

والســابع الشــمالي .
 بتاريــخ 13/11/2017 تــم مخاطبــة قطــاع الماليــة واإلداريــة إلفــادة مكتــب المراقبيــن المالييــن بشــأن 
ــى للمكتــب  ــم طلــب صــرف الدفعــة األول ــى للمشــروع ، وت ــة الشــراء الخــاص بالدفعــة األول ــرار لجن ق

االستشــاري وذلــك حســب النظــم واللوائــح المتبعــة بهــذا الشــأن .
- بتاريــخ 14/11/2017 تــم عقــد اجتمــاع بــإدارة شــئون البيئــة وبحضــور ممثلــي عــن المكتــب 
ــابع  ــيوخ والس ــب الش ــع جلي ــاص بموق ــت الخ ــط الكوي ــركة نف ــاب ش ــة كت ــم مناقش ــث ت ــاري حي االستش

ــة . ــود الدراس ــة ببن ــود خاص ــدة بن ــى ع ــة عل ــت التوصي ــا تم ــمالي ، كم الش
- بتاريــخ 3/12/2017 تــم مخاطبــة دار مــازن الصانــع لاستشــارات الهندســية بشــان موافقــة شــركة 
نفــط الكويــت علــى المســح الميدانــي لمواقــع الدراســة المتعارضــة مــع موقعــي شــمال الدائــري الســابع و 

جليــب الشــيوخ و أيضــا التوصيــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع .
ــات  ــان الماحظ ــية بش ــارات الهندس ــع لاستش ــازن الصان ــة دار م ــم مخاطب ــخ 5/12/2017 ت - بتاري

ــروع . ــة للمش ــة الثالث ــة بالمرحل ــت المتعلق ــة الكوي ــع لبلدي ــراف التاب ــق اإلش ــة لفري الميداني
 - بتاريــخ 2017/12/12 ورد إلــى إدارة شــئون البيئــة كتــاب مــن مكتب دار مازن الصانع لاستشــارات 

الهندســية المتعلــق باإلفــادة بماحظــات فريق اإلشــراف التابــع للبلدية على المشــروع.
ــل موضــوع  ــة الشــراء بشــأن تأجي ــن ســر لجن ــاب الســيد/ أمي ــم اســتام كت ــخ 12/12/2017 ت - بتاري

ــد مــن الدراســة.  المســتحقات لمزي
بتاريــخ 13/12/2017 تــم اســتام كتــاب مــن الســيد/ أميــن ســر لجنــة الشــراء متضمــن قرارهــا بإعــادة 

الموضــوع إلــى قطــاع المشــاريع لتوضيــح أســباب ومبــررات التأخيــر.
ــر  ــدء بالحف ــيتم الب ــه س ــم بأن ــوص إفادته ــركة KOC بخص ــة ش ــم مخاطب ــخ 17/12/2017 ت - بتاري
ــي  ــة للعمــل ف ــق الخطــة الزمني ــق 2017/12/24 مرف ــوم األحــد المواف ــك ي ــع وذل ــي المواق للجســات ف

ــع.  المواق
المبــررات  المتضمــن  الشــراء  لجنــة  أميــن ســر   / الســيد  تــم مخاطبــة  بتاريــخ 20/12/2017   -

والتوضيحــات.
ــا إذا كان  ــول م ــا ح ــي بخصــوص إفادتن ــم العمران ــة إدارة التنظي ــم مخاطب ــخ 21/12/2017 ت - بتاري
موقعــي جليــب الشــيوخ وشــمال الدائــري الســابع يقعــان ضمــن المناطــق الغيــر متنــازل عنهــا مــن قبــل 

شــركة نفــط الكويــت.
بتاريــخ 2018/1/9 ورد كتــاب الســيد/ أميــن ســر لجنــة الشــراء الموجــه إلــى إدارة شــئون البيئــة 
ــم )20107/30( بتاريــخ 2017/10/18 وقبــول  ــة الشــراء بجلســتها رق بخصــوص إلغــاء قــرار لجن
األســباب والمبــررات الخاصــة بموضــوع إعفــاء المكتــب االستشــاري دار مــازن الصانــع لاستشــارات 

ــه.  ــر مــن جهت ــك لعــدم وجــود تأخي الهندســية مــن الجــزاءات والغرامــات المفروضــة وذل
ــة  ــن المرحل ــي ع ــر المرحل ــى التقري ــت عل ــة الكوي ــات بلدي ــليم ماحظ ــم تس ــخ 2018/1/15 ت - بتاري

ــية. ــارات الهندس ــع لاستش ــازن الصان ــاري دار م ــب االستش ــى المكت ــروع إل ــة للمش الثالث
ــة  ــة لجن ــام لقطــاع المشــاريع بخصــوص موافق ــر الع ــب المدي ــة نائ ــم مخاطب ــخ 2018/1/16 ت - بتاري
الشــراء علــى األســباب والمبــررات الخاصــة بإعفــاء المكتــب االستشــاري نظــراً لقيامــة بتنفيــذ األعمــال 

فــي الموعــد المحــدد دون تأخيــر.
 بتاريــخ 2018/1/24 تــم مخاطبــة الســيد/ نائــب المديــر العــام لشــئون الماليــة واإلداريــة بشــأن صــرف 

الدفعــة األولــى للمكتــب االستشــاري.
- بتاريــخ 2018/2/1 ورد الينــا كتــاب المكتــب االستشــاري دار مــازن الصانــع لاستشــارات الهندســية 

بخصــوص الموافقــة علــى بعــض التغييــرات فــي الجهــاز الفنــي للمشــروع.
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-بتاريــخ 2018/2/19 ورد الينــا كتــاب مــن المكتــب االستشــاري دار مــازن 
الصانــع لاستشــارات الهندســية بخصــوص مخاطبــة االدارة العامــة للجمــارك 

بالموافقــة والســماح بشــحن عينــات الميــاه الجوفيــة الخاصــة بالمشــروع.
- بتاريــخ 2018/2/22 تــم مخاطبــة مديــر عــام االدارة العامة للجمــارك بخصوص 
ــة الخاصــة  ــاه الجوفي ــات المي ــب االستشــاري بشــحن عين ــة والســماح للمكت الموافق

بالمشــروع.
- بتاريــخ 2018/2/21 ورد اينــا كتــاب المكتــب االستشــاري دار مــازن الصانــع 
لاستشــارات الهندســية باالستفســار عــن قيــام االدارة الماليــة بخصــم %5 مــن قيمــة 
الدفعــات الماليــة للمرحلتيــن األولــى والثانيــة للمســتحقات الضريبيــة وطلــب حجــز 
نســبة %2 فقــط كمســتحقات ضريبيــة عــن المكتــب العالمــي واالفــراج عــن 3% 

المخصومــة مــن المكتــب المحلــي
- بتاريــخ 2018/3/1 تــم مخاطبــة إدارة الشــئون الماليــة بخصــوص كتــاب المكتــب 
االستشــاري دار مــازن الصانــع لاستشــارات الهندســية عــن المســتحقات الضريبيــة.

- بتاريــخ 2018/3/18 تــم مخاطبــة مديــر إدارة الشــئون الماليــة بخصــوص رغبــة 
االدارة بتعليــة قيمــة الدفعــة الثالثــة. 

- بتاريــخ 2018/3/22 تــم اســتام كتــاب مــن مديــر إدارة التنظيــم العمرانــي 
بخصــوص االراضــي التابعــة لشــركة نفــط الكويــت وانــه لــم يتــم التنــازل عنهــا وال 

مانــع مــن عمــل الدراســة بشــكل مؤقــت.
- بتاريــخ 2018/3/22 ورد الينــا كتــاب مــن المكتــب االستشــاري دار مــازن 
الصانــع لاستشــارات الهندســية بخصــوص تســليم التقريــر النهائــي للمرحلــة الثالثــة 

مــن المشــروع.
- بتاريــخ 2018/3/25 ورد الينــا كتــاب ادارة الشــئون الماليــة يفيــد بخصــم 5% 

تطبيقــا لمرســوم القانــون بهــذا الشــأن.

3

برنامج 
إدارة 

النفايات 
البلدية 
الصلبة.

تــم تكليــف البنــك الدولــي 
لتنفيــذ الدراســة الخاصــة 
ببرنامــج إدارة النفايــات 
الصلبــة والتــي  البلديــة 
تطويــر  إلــى  تهــدف 
الضوابــط  وفــق  العمــل 
العالميــة  واالشــتراطات 
وحــدة  بإنشــاء  وذلــك 
مــن  متكاملــة  تنظيميــة 
التنظيميــة  الناحيــة 
والفنيــة  والتشــريعية 
ضمــن الهيــكل التنظيمــي 
الكويــت  لبلديــة  العــام 
ــات  ــإدارة النفاي تختــص ب
ــة  ــة وبكاف ــة الصلب البلدي
واألنشــطة  األعمــال 

بهــا. المرتبطــة 

بتاريــخ 29/3/2017 تــم مخاطبــة الســيد / نائــب المديــر العــام لقطــاع المشــاريع   	 
بموجــب كتــاب ادارة شــئون البيئــة    رقــم )ا . ش . ب /2017/220( بشــان االفــادة 
بــراي ادارة شــئون البيئــة حــول    التقريــر النهائــي المقــدم مــن قبــل   البنــك الدولــي 

و الخــاص ببرنامــج ادارة النفايــات البلديــة الصلبــة – المرحلــة الثانيــة.

-تم االنتهاء من 
الدراسة بتاريخ 
.31/12/2016
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دراسة 
خاصة 
بالخطة 

الرئيسية 
إلدارة 

النفايات 
البلدية 
الصلبة 
في دولة 
الكويت

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.

ــاب ادارة المناقصــات والعقــود بخصــوص توصيــات 	  ــا كت بتاريــخ 23/3/2017 ورد الين
لجنــة المشــتريات بتكليــف ادارة شــئون البيئــة باعــداد مســتندات المشــروع واعــداد قائمــة 

بالشــركات المتخصصــة بالخدمــات االستشــارية.
جاري اعداد كراسة الشروط المرجعية ))T O R للمشروع.	 
جــاري ترجمــة الكراســة الــى اللغــة العربيــة بنــاءا علــى توصيــة لجنــة المشــتريات بكتابهــا 	 

ــخ 21/3/2017. المؤرخ بتاري
 تــم مخاطبــة إدارة الشــئون الماليــة بتاريــخ 1/8/2017 بخصــوص اإلفــادة بالبيــان المالــي 	 

الخــاص بالمشــروع.
 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 3/8/2017 بخصــوص اتخــاذ اإلجراءات 	 

الالزمــة الســتكمال الطــرح حســب النظــم واللوائــح المتبعــة لديهم.
 تــم اســتالم كتــاب إدارة الشــئون الماليــة بتاريــخ 8/8/2017 بخصــوص تزويدنــا بالبيــان 	 

المالــي الخــاص بالمشــروع.
تــم اســتالم كتــاب الفتــوى والتشــريع )مجلــس الــوزراء( بخصــوص تحديــد أســلوب التعاقــد 	 

علــى وجــه الدقــة طبقــاً ألحــكام المناقصــات العامــة والئحتــه التنفيذيــة.
تــم مخاطبــة مســاعد المديــر العــام لشــئون قطــاع الماليــة واإلداريــة بتاريــخ 14/8/2017 	 

ــى 24  ــي( مــن 18 شــهراً إل ــة للدراســة )الجــدول الزمن ــرة الزمني ــادة الفت بخصــوص زي
شــهراً، واســتكمال الطــرح حســب النظــم واللوائــح المتبعــة لديهــم. 

 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 14/8/2017 بخصــوص تزويدهــم 	 
ــروع. ــي للمش ــان المال ــن البي ــخة ع بنس

ــب إدارة 	  ــوص طل ــخ 16/8/2017 بخص ــود بتاري ــات والعق ــة إدارة المناقص ــم مخاطب  ت
ــاً  ــة طبق ــه الدق ــى وج ــد عل ــلوب التعاق ــد أس ــوزراء( بتحدي ــس ال ــوى والتشــريع )مجل الفت

ــة. ــه التنفيذي ــة والئحت ــون المناقصــات العام ــكام قان ألح
تــم اســتالم كتــاب مــن أميــن ســر لجنــة الشــراء بتاريــخ 23/8/2017 بخصــوص 	 

توضيــح وتحديــد أســلوب التعاقــد ســواء عــن طريــق ممارســة عامــة أو محــددة أو 
تعاقــد مباشــر ومبــررات ذلــك مــع إعــادة صياغــة شــروط الوثيقــة بمــا يتوافــق مــع 

آليــة الطــرح.
تــم اســتالم كتــاب مــن إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 27/8/2017 بخصــوص 	 

عــدم اســتدالل إدارة الفتــوى والتشــريع بطريقــة طــرح المشــروع )مناقصــة 
ــد مباشــر(. -ممارســة -تعاق

تــم اســتالم كتــاب نائــب المديــر العــام للشــئون الماليــة و االداريــة بتاريــخ 24 / 8 / 	 
2017 بخصــوص توضيــح و تحديــد اســلوب التعاقــد ســواء عــن طريــق ممارســة 
عامــة أو محــدودة أو تعاقــد مباشــر و مبــررات ذلــك مــع إعــادة صياغــة شــروط 

الوثيقــة بمــا يتوافــق مــع آليــة الطــرح .
ــداد 	  ــأن إع ــة بش ــئون البيئ ــود وإدارة ش ــات والعق ــن إدارة المناقص ــيق بي ــاري التنس   ج

ــة .  ــروط الخاص ــم )2( للش ــتند رق ــة والمس ــرط العام ــم )1( للش ــتند رق المس
- بتاريــخ 14/10/2017 تــم اســتام كتــاب مــن إدارة المناقصــات والعقــود يفيــد بوضــع 

ديباجــة لــكل مــن العقــد والكراســة.
-  بتاريــخ 17/10/2017 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بالتعديــات التــي تمــت 
علــى كراســة الشــروط المرجعيــة والعقــد الخــاص للمشــروع حيــث أصبحــت كاآلتــي: 

أ-الشــروط العامــة -المســتند رقــم )1(. ب- الشــروط الخاصــة - المســتند رقــم )2(.
-  بتاريــخ 18/10/2017 تــم عقــد اجتمــاع بحضــور ممثــل مــن إدارة المناقصــات والعقــود 

لمناقشــة بعــض األمــور المتعلقــة بالعقد والكراســة.
 بتاريــخ 19/10/2017 ورد إلينــا مــن إدارة المناقصــات والعقــود مرفقــا بطيــه الشــروط 
العامــة لعقــود الخدمــات االستشــارية لمشــروع الدراســة مــع ) )C.D الخــاص بهــا إلدراجها 
ــتند أول  ــك كمس ــارية وذل ــات االستش ــات والخدم ــم الدراس ــة بتقدي ــات المتعلق ــي الممارس ف
ــد  ــة والعق ــى كراســة الشــروط المرجعي ــة عل ــات الازم ــي التعدي ــا ف ــد به ــم التقي ــى يت حت

الخــاص بالمشــروع.
بتاريــخ 2017/11/1 ورد إلينــا كتــاب أميــن ســر لجنــة الشــراء بخصــوص قــرار الموافقــة 
علــى البــدء بطــرح الممارســة وتكليــف إدارة المناقصــات والعقــود بالحصــول علــى موافقات 

الجهــات الرقابيــة شــريطة توفــر االعتمــاد المالــي.

مدة انجاز 
الدراسة 

18 أشهر.                  
-تم ايقاف 

المشروع نظرا 
لعدم ادراجه 

ضمن ميزانية 
بلدية الكويت 
لسنة المالية 
.2016/2017
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-- بتاريــخ 7/11/2017 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود باســتكمال جميــع مســتندات 
المشــروع وعليــه اإليعــاز لمــن يلــزم نحــو اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة الســتكمال إجــراءات الطــرح 

ــة. ــح المتبع حســب النظــم واللوائ
ــة كل مــن  ــود )قســم الممارســات( بمخاطب ــخ 13/11/2017 قامــت إدارة المناقصــات والعق - بتاري

ــوى والتشــريع. ــة -إدارة الفت ــة -اإلدارة المالي اإلدارة القانوني
- تــم مخاطبــة إدارة الشــئون الماليــة كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود بتاريــخ 22/11/2017 وقامت 

إدارة الشــئون الماليــة بمخاطبــة وزارة الماليــة )إدارة الميزانيــة( بتاريخ 2017/11/27.
- بتاريــخ 11/12/2017 ورد إلينــا كتــاب مــن إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص مــا ورد 
إليهــم مــن إدارة الشــئون الماليــة والمتضمــن وجــود ماحظــات ماليــة علــى مســتند الشــروط الخاصــة 

وملحــق العطــاء.
ــود بخصــوص ماحظــات  ــاب إدارة المناقصــات والعق ــى كت ــرد عل ــم ال - بتاريــخ 21/12/2017 ت

ــة. إدارة الشــئون المالي
ــراءات  ــق بإج ــود والمتعل ــاب إدارة المناقصــات والعق ــى كت ــرد عل ــم ال ــخ 24/12/2017 ت - بتاري

ــة. ــئون المالي ــل إدارة الش ــن قب ــة م ــة والموضوع ــات المطلوب التعدي
بتاريــخ 18/1/2018 ورد إلينــا لكتــاب إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص ماحظــات إدارة 

ــة 2017/2018. ــنة المالي ــة الس ــي ميزاني ــدرج ف ــي الم ــاد المال ــى االعتم ــة عل ــئون المالي الش
- بتاريــخ 29/1/2018 تــم الــرد علــى كتــاب إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص ماحظــات إدارة 

ــئون المالية. الش
- بتاريــخ 30/1/2018 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص وقــف إجــراءات طــرح 
المشــروع لحيــن االنتهــاء مــن التفــاوض واالتفــاق مــع البنــك الدولــي بشــأن آليــة طــرح المشــروع 

بالتنســيق مــع وزارة الماليــة.
ــع  ــاوض م ــراء التف ــم بإج ــود والمناقصــات وافادته ــة ادارة العق ــم مخاطب ــخ 2018/2/18 ت - بتاري

ــد. ــع العق ــي وســيتم اباغهــم رســميا حــال توقي ــك الدول البن
- تــم مخاطبــة وزارة الماليــة بكتــاب الســيد/ مديــر عــام البلديــة المــؤرخ فــي 2018/3/13 بشــأن 

اإلفــادة بموافقتهــم المبدئيــة علــى تعاقــد البلديــة مــع البنــك الدولــي إلعــداد مشــروع الدراســة.
- افــادت وزارة الماليــة بكتابهــا المــؤرخ فــي2018/3/25  بإمكانيــة اســتكمال المشــروع مــع االلتــزام 

بالمــدرج فــي مشــروع ميزانيــة بلديــة الكويــت للســنة الماليــة 2019/2018 .
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مشروع 
خدمات 

استشارية 
لبناء 
قدرات 
موظفي 
بلدية 
الكويت

يهدف المشروع 
الى مراقبة تنفيذ 
المشروع واالداء 
التشغيلي                                           
 -قبول / رفض 
التغيرات الغير 

عادية للعقد خالل 
مرحلة التشغيل 
وخطط الطوارئ.
- تدريب موظفي 

بلدية الكويت 
لالشراف على 
تنفيذ وتشغيل الم

شروع.                             
- تحديد معايير 
التقييم واعداد 
تقييم المشروع 

ككل.

تم ادراج المشروع ضمن ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2016/2017.	 
سيتم ادراج المشروع ضمن ميزانية البلدية للسنة المالية 2017/2018.	 
جاري حاليا تعديل كراسة الشروط المرجعية الخاصة بالمشروع الى اللغة العربية.	 
ــة 	  ــى اللغ ــة الخاصــة بالمشــروع إل ــة كراســة الشــروط المرجعي ــن ترجم ــاء م ــم االنته ت

ــة. العربي
جاري إعداد المستندات الخاصة بطرح المشروع.	 
ــاز 	  ــخ 2017/11/23 بخصــوص اإليع ــود بتاري ــة إدارة المناقصــات والعق ــم مخاطب  ت

.)PWC( ــف االستشــاري ــد باألمــر المباشــر مــع التحال ــة التعاق ــزم نحــو إمكاني لمــن يل
تــم عــرض الموضــوع علــى لجنــة الشــراء فــي البلديــة بتاريــخ 2017/11/27 ولــم يتــم 	 

موافاتنــا بالتوصيــة حتــى تاريخــه.
بتاريــخ 2017/12/13 تــم اســتام كتــاب مــن الســيد/ أميــن ســر لجنة الشــراء بخصوص 	 

ــف االستشــاري و  ــد المباشــر مــع التحال ــا بشــأن التعاق ــق طلبن ــة بمــدى تواف ــادة اللجن إف
المــادة )18( مــن قانــون المناقصــات العامــة و الخاصــة بالتعاقــد.

بتاريــخ 2017/12/19 تــم مخاطبــة إدارة المناقصــات والعقــود بخصــوص كتــاب 	 
الســيد/ أميــن ســر لجنــة الشــراء الصــادر بتاريــخ 2017/12/13 المذكــور أعــاه.

بتاريــخ 2017/12/20 تــم الــرد علــى كتــاب الســيد/ أميــن ســر لجنــة الشــراء بخصوص 	 
المبــررات المتعلقــة بالتعاقــد المباشــر مــع التحالــف االستشــاري العالمــي. بتاريــخ 
2017/12/13 تــم اســتام كتــاب مــن الســيد/ أميــن ســر لجنــة الشــراء بخصــوص إفــادة 
ــف االستشــاري والمــادة   ــد المباشــر مــع التحال ــا بشــأن التعاق ــق طلبن ــة بمــدى تواف اللجن

)18( مــن قانــون المناقصــات العامــة و الخاصــة بالتعاقــد.
بتاريــخ 2018/3/21 تــم الــرد علــى كتــاب مديــر إدارة المناقصــات و العقــود بشــأن تأجيــل 

اجــراءات الطرح .
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برامج 

التوعية 
البيئية.

إعداد برامج 
توعوية 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 

اشراكهم في عملية 
التنمية الوطنية 

وخدمةالمجتمع.                                                                                                                                    
                     

- التعاون بين بلدية 
الكويت متمثلة 

بادارة شئون البيئة 
قسم التوعية البيئية 

وبين مؤسسات 
الدولة المختلفة 

الحكومية والخاصة.
-اعداد اقتراح العقود 
والبيئة الحالية بما 
يحقق التوازن بين 
الحفاظ على البيئة 
واالستفادة الممكنة 

من النفايات.

ــز 	  ــي مرك ــا ف ــت وتوزيعه ــة الكوي ــي بلدي ــع مبان ــات لجمي ــة الحاوي ــي متابع ــتمرارية ف االس
ــدي. ــة االحم ــر ومحافظ ــارك الكبي ــة مب ــة محافظ نظاف

استمرار المشاركة مع اعضاء لجنة البيئة والصحة وسالمة الغذاء لمنطقة اليرموك.	 
العمل على زراعة ومتابعة مدرسة اليرموك فرز النفايات من المصدر في المدرسة.	 
المشاركة مع فريق عمل لجنة عقود البيئة لبلدية الكويت.	 
ــوم االرض لمحافظــة 	  ــة ي ــت اســد لفعالي ــة مدرســة فاطمــة بن ــي معــرض فعالي المشــاركة ف

ــدي. االحم
المشاركة في معرض ومؤتمر النفايات البلدية في الكويت 23 – 25 /4/2017.	 
المشاركة في معرض ومنتدى للعلوم التكنلوجية لكلية التربية االساسية )المدن الذكية(.	 
المشاركة في جائزة المملكة العربية السعودية الدارة البيئة في العالم االسالمي.	 
المتابعة والرد على الكتب الخاصة بقسم التوعيه البيئية.	 
تجهيز مدارس اليرموك التابعة للمدن الصحية للسنه القادمة	 
ــات 	  ــل النفاي ــا لتقلي ــة نحميه ــة لحمل ــادرة الوطني ــع المب ــل م ــق العم ــاون فري االســتمرار وتع

ــارك. ــدهللا المب ــع القصــور و عب ــة المجتم ــز تنمي ــي مرك ــن ف ــم محاضرتي وتقدي
تم اعداد وتجديد كتيبات الجديدة والقديمة.	 
االستمرار في المشاركة في عضوية لجنة االستراتيجية االقليمية للصحة والبيئة.	 
تــم التواصــل مــع ادارة المســتودعات لعمــل الــالزم فــي طباعة الكتيبــات ومتابعة المســتجدات 	 

فــي هــذا الموضوع.
متابعة المستجدات لفريق لجنة الغذاء والبيئة عبر التواصل االجتماعى.	 
ــة التابعــة 	  ــة اليرمــوك الصحي ــة فــي منطق ــة الغــذاء و البيئ متابعــة المســتجدات لفريــق لجن

ــة . ــة مكتــب المــدن الصحي للجن
التنســيق مــع جميــع مــدارس اليرمــوك ضمــن فعاليــات ) اليرمــوك مدينــه صحيــة ( و بإقامــة - 

المحاضــرات التوعويــة , حيــث تــم اقامــة المحاضــرات كمــا مبيــن ادنــاه :
محاضرة توعوية بعنوان ) إدارة النفايات ( بتاريخ 23 / 10 / 2017 . -1
محاضــرة توعويــة لمدرســه ابتدائيــة بعنــوان ) تقليــل النفايــات ( بتاريــخ 15 / 10 /  -2

.  2017
ــخ 18 / 10 /  -3 ــات ( بتاري ــل النفاي ــوان ) تقلي ــطه بعن ــة متوس ــة لمدرس ــرة توعوي محاض

.  2017
  ورشــه توعويــة لمدرســة متوســطه بعنــوان ) التوعيــة البيئيــة فــي التحديــات العصريــة (  -4

بتاريــخ 23 / 10 / 2017 .
ــة المســتدامة مــن 29 / 10 – 31 /  -5 ــة و البيئي ــة للمــدن الصحي ــدورة تدريبي المشــاركة ب

. 10
محاضرة توعوية لمدرسة ابتدائية بعنوان ) فرز النفايات ( ..  	 
ــم 	  ــة ) قس ــع وزارة التربي ــيق م ــه بالتنس ــداول ثابت ــتقبال ج ــة و اس ــي متابع ــتمراية ف االس

االنشــطة ( 
تقديــم ورشــة عمــل بعنــوان المــدارس الصديقــه للبيئــة فــي الهيئــة العامــة للثــروة الزراعيــة 	 

بتاريــخ 2017/11/1 .
 محاضرة توعيه بيئية بعنوان )تقليل النفايات  ( بتاريخ 2017/11/13 .	 
 محاضرة توعوية بيئية بعنوان ) بيئتي مسؤوليتي ( بتاريخ 1 /11 / 2017	 
محاضرة  توعيه بيئية بعنوان ) النفايات و خطرها على البيئة  ( بتاريخ 	 

. 2017/11/15
المشاركة في مؤتمر ) المدن الصحية ( بتاريخ 6 – 8 / 11 / 2017	 
محاضرة توعيه بيئية بعنوان ) تدوير النفايات ( بتاريخ 15، 16 ، 20 ، 21 ، 24 	 

2017/11/
 محاضرة توعيه بيئية بعنوان ) نفاياتنا ( بتاريخ 6 ، 2017/11/13 .	 
محاضرة توعيه بيئية بعنوان ) بيئتنا ( بتاريخ 2017/11/14 .	 
 التنسيق للمشاركة بقناة بيئتي في اليوتيوب  19 / 11 / 2017 .  	 

- االستمرار 
في توزيع 
الحاويات.
- التعاون 

مع مدارس 
اليرموك من 
خالل مبادرة 

المدن 
الصحية. 
وتجهيز 
الحدائق 
المدرسية

جاري حاليا 
متابعة 
الكتيبات.
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تابع : األنشطة األخرى 

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاألنشطةم

1

محاضرة بيئية بعنوان ) نفاياتنا كنز ( بتاريخ 20 ، 29 / 11/ 2017 .	 
محاضرة بيئية بعنوان ) بيئتي مسؤوليتي ( بتاريخ 20 ،27 / 11 / 2017  	 

وبتاريخ 6 /2017/12 ، وبتاريخ 2018/1/31. 
االتفاق مع مطبعة ) برليت المستقبل ( لطباعة الكتيبات .- 
متابعة المستجدات لفريق لجنة الغذاء و البيئة في منطقة اليرموك الصحية 	 

التابعة للجنة مكتب المدن الصحية .
وتقديم تقرير معتمد لهم من قبل البلدية حول موضوع نقل النفايات الصلبة . 	 
محاضرة توعية بيئية بعنوان )  البيئة الخضراء  ( بتاريخ 4 / 12 / 2017 	 

.
محاضرة توعية بيئية بعنوان ) نفاياتنا كنز  ( بتاريخ 12  / 12 / 2017 .	 
متابعة الحدائق المدرسية ضمن منطقة اليرموك الصحية .	 
ملتقى و زارة الكهرباء .	 
تقرير للمدن الصحية حول نقل النفايات .	 
متابعة المسابقة المزمع اطاقها بين مدارس منطقة اليرموك الصحية .	 
االنتهاء من طباعة الكتيبات و استامها . 	 
متابعة المستجدات لفريق لجنة الغذاء و البيئة في منطقة اليرموك الصحية 	 

التابعة للجنة مكتب المدن الصحية .
تم اقامة عدد )15( محاضرة توعية بيئية لمختلف المراحل الدراسية تتنوع 	 

مواضيعها ما بين ) بيئتي مسؤوليتي () البيئة الخضراء () نفاياتنا كنز ( .
وضع خطة لتفعيل حملة بلديتي في جميع المحافظات بالتعاون مع شركات 	 

الفرز الخاصة 
المتابعة لفريق عمل )تطوير عقود البيئة ( مع كل من الهيئة العامة للبيئة.   	 
تم اقامة عدد )19( محاضرة توعية بيئية لمختلف المراحل الدراسية تتنوع 	 

مواضيعها ما بين ) بيئتي مسؤوليتي () البيئة الخضراء () نفاياتنا كنز ( .
وضع خطة لتفعيل حملة بلديتي في جميع المحافظات بالتعاون مع شركات 	 

الفرز الخاصة 
 تقييم المدارس المشاركة في مسابقة منطقة اليرموك الصحية . 	 

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:

حصر التجارب العالمية 
في مجال النقل الحضري 
لالستفادة منها في مجال 
تطوير شبكات الطرق من 
خالل استخدام التقنيات 

الحديثة.
االرتقاء بالبيئة الحضرية 

للتجمعات العمرانية.
العمل على حصر األنظمة 

والتشريعات واللوائح 
المتعلقة باألبنية الخضراء 
والمعايير البيئية ودراسة 

إمكانية تطبيق ذلك.

ــق 	  ــة مــع الفري ــة بأعضــاء مــن إدارة شــئون البيئ ــة الكويــت ممثل تشــارك دول
المختــص فــي البيئــة الحضريــة وحضــور االجتماعــات الدوريــة للفريــق 
ــق  ــك لتحقي ــاض وذل ــة الري ــي مدين ــد ف ــي تعق ــة أشــهر والت المختــص كل ثالث

ــررة. ــق المق ــل الفري ــداف عم أه
تــم إعــداد الدليــل اإلرشــادي إلدارة النفايــات البلديــة الصلبــة فــي دول مجلــس 	 

التعــاون لــدول الخليــج العربــي.
تــم الموافقــة علــى رفــع الدليــل االرشــادي إلدارة النفايــات البلديــة الصلبــة فــي 	 

دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تمهيــداً القــراره واعتمــاده وفــق 
االجــراءات المتبعــة بهــذا الخصــوص.

ــر 	  ــى التقري ــا عل ــة الخطــاره بمالحظاتن ــر عــام البلدي ــة الســيد/ مدي ــم مخاطب ت
ــي  ــة أصحــاب المعال ــاض والخــاص بمتابع ــة بالري ــة العام ــن األمان ــدم م المق
الــوزراء المعنييــن بشــؤون البلديــات فــي إجتماعهــم الســادس عشــر فــي مجــال 

البيئــة الحضريــة. 
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٦-  المشاركة في بعض اللجان التي تنظمها الجهات الرسمية الخارجية :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاللجنةم

1
لجنة النظافة 

ونقل 
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 

)191/2009( والخاص 
بتشكيل لجنة تأهيل وتصنيف 

شركات ومؤسسات نقل 
النفايات.

صدر قرار وزاري بضم 	 
لجنة تاهيل وتصنيف شركات 

ومؤسسات نقل النفايات مع 
لجنة النظافة العامة.

اللجنة 2
تختص اللجنة بتأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة.الثالثية.

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 

.2002 / 3 / 10

لجنة النظافة 3
العامة.

تختص اللجنة باآلتي:
دراسة وإعداد الشروط والمواصفات المتعلقة بعقود النظافة العامة.

متابعة طرح مناقصات النظافة بالتنسيق مع فروع البلدية بالمحافظات.
ــة  ــن لجن ــا م ــد إحالته ــة بع ــي مناقصــات النظاف ــة ف دراســة العطــاءات المقدم

ــاءات. ــب العط ــاً ألنس ــية وفق ــة بالترس ــتريات والتوصي المش

إدارة النظافة العامة عضو 	 
بلجنة النظافة العامة والتي 
تقوم بأعمالها طبقاً للقرار 

رقم)7044/ 2004( الصادر 
بتاريخ 10 / 2 / 2004.

4
اللجنة 
الوطنية 
للتنوع 
االحيائي.

تختــص اللجنــة بدراســة االنضمــام إلــى بروتوكــول قرطاجنــة للســالمة 
.CBD التنــوع اإلحيائــي  اتفاقيــة  اإلحيائيــة والمنبثــق مــن 

تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة مــن 	 
للبيئــة  العامــة  الهيئــة  قبــل 
لســنة   )256( رقــم  بالقــرار 
2008 الصــادر بتاريــخ 25 / 

.2008  /  6

5
اللجنة 
الوطنية 

للمحميات 
الطبيعية.

تقوم اللجنة بإعداد مشروع 2004 بشأن المحميات الطبيعية.
ــل 	  ــن قب ــة م ــكيل اللجن ــم تش ت

ــرار  ــة بالق ــة للبيئ ــة العام الهيئ
رقــم )431( لســنة 2009.

6

اللجنة 
المؤقتة 
لحصر 

التعديات 
وتحديث 

اإلشتراطات 
الخاصة 
بالبيئة 
الساحلية

تختص اللجنة بالتالي:- 
جمــع وحصــر التعديــات واألنشــطة علــى البيئــة الســاحلية العامــة والتابعــة - 

للجهــات.
)الســياحة، -  الســاحلية  البيئــة  يخــص  فيمــا  القطاعيــة  الخطــط  مراجعــة 

ــي  ــتقبلية والت ــة أو المس ــكن( الحالي ــل، الس ــط، النق ــة، النف ــة، الطاق الصناع
تنفــذ مــن قبــل مؤسســات الدولــة والقطاعيــن العــام والخــاص ومــدى التكامــل 

ــا. بينه
تحديــث المعاييــر واإلشــتراطات وتوحيدهــا بيــن الجهــات المختصــة بالدولــة - 

وإســتكمال النواقــص فــي المعاييــر واالشــتراطات الحاليــة الخاصــة بالبيئــة 
حلية لسا ا

تحديــد آليــة العمــل للتنســيق بيــن الجهــات المختصــة فــي الدولــة فيمــا يخــص - 
تطبيــق الضبطيــة القضائيــة فــي رصــد التعديــات الســاحلية.

تم تشكيل اللجنة بالقرار 
 رقم )512/2011(.

الجهة 
المنظمة 
للجنة 

“الهيئة 
العامة 
للبيئة”
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تابع المشاركة في بعض اللجان التي تنظمها الجهات الرسمية الخارجية :

مالحظاتالموقف التنفيذيالهدفاللجنةم

7

اللجنة 
الفرعية 
لتنفيذ 

األنشطة 
والبرامج 

العلمية

تختص اللجنة باآلتي:- 
اإلشراف على المختبرات والفصول الدراسية - 

في المقر البيئي.
استقبال الطلبة وتقديم الدروس المقررة في - 

أنشطة المركز.
اإلشراف على األنشطة التطبيقية المحددة في - 

برامج المركز.
إعداد الجداول لزيارات المركز البيئي للمدارس - 

والفرق البيئية.
تنظيم الرحات وزيارة المؤسسات الوطنية - 

للفرق البيئية.
تقديم التقارير الازمة عن أنشطة المركز.- 

تم عقد عدة اجتماعات والتوصية على التالي:
المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة التــي ينظمهــا 	 

والطــاب  والمدرســات  للمدرســين  المركــز 
واالشــراف عليهــم.

العمل على تقديم برامج لخدمة المجتمع.	 
تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة وبرامــج علميــة وتوعوية 	 

. بيئية
البيئيــة 	  الجماعــات  مــع  والتواصــل  التعــاون 

االخــرى.
التجهيــز للفعاليــات التــي يمكــن القيــام بهــا وهــي 	 

كالتالــي:
أ-توزيع نشرات توعوية )كتيبات-مطويات(.

ب-عرض أفام بيئية.
ج-عمل مسابقات.
د-تعليق بوسترات.

تم تشكيل اللجنة 
بالقرار رقم 

 )2011/239(
الجهة المنظمة 
للجنة “وزارة 

التربية”

8

فريق العمل 
الوطني 
للتنمية 

المستدامة في 
دولة الكويت

يتولى فريق العمل القيام بالمهام التالية:
ــل -  ــات والمحاف ــي المنتدي ــت ف ــة الكوي ــل دول تمثي

ــتدامة. ــة المس ــال التنمي ــي مج ــة ف الدولي
متابعــة تنفيــذ التزامــات دولــة الكويــت فــي إعــان - 

جوهانســبيرج للتنميــة المســتدامة بالتعــاون مــع 
ــة. ــات ذات العاق الجه

مفاهيــم -  لتعميــق  العلميــة  التصــورات  وضــع 
ــي  ــوي الوطن ــل التنم ــي العم ــتدامة ف ــة المس التنمي

فــي دولــة الكويــت.
الوطنيــة عــن -  التقاريــر  إعــداد  فــي  المســاهمة 

أوضــاع التنميــة المســتدامة فــي دولــة الكويــت.
بنــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات التنميــة المســتدامة - 

لدولــة الكويــت.
المســتويات -  علــى  عمــل  ورش  لعقــد  الدعــوة 

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي مجــال عمــل 
واختصاصاتــه. الفريــق 

علــى -  للحصــول  المعنيــة  بالجهــات  االتصــال 
المعلومــات والوثائــق والمســتندات الازمــة لعمــل 

الفريــق.
إعداد تقارير دورية بأعمال وانجازات الفريق.- 

ــة  ــي للتنمي ــل الوطن ــق العم ــكيل فري ــادة تش ــم إع ت
ــرار  ــى الق ــاءا عل ــت بن ــة الكوي ــي دول المســتدامة ف

الــوزاري رقــم )45( لســنة 2011

الفريق برئاسة 
األمين العام 

للمجلس األعلى 
للتخطيط 
والتنمية.

9

فريق عمل 
لالشراف 

على مشروع 
معالجة 
النفايات 
الصلبة

يشكل فريق عمل يتولى المهام التالية:
تحديد االشتراطات والمواصفات الفنية الالزمة - 

للمشروع مراجعة كافة الدراسات ومستندات 
الطرح المعدة من قبل مستشار المشروع.

التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الموافقات - 
المطلوبة للمشروع.

االشراف على جميع مراحل طرح المشروع - 
لالستثمار.

تم تشكيل بالقرار 
رقم )22( 

لسنة 2011 
من قبل الجهاز 
الفني لدراسة 
المشروعات 

التنموية 
والمبادرات.

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئون البيئة
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قطــاع
 المــالية واإلداريــة 
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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 الختامي .

3 -  صرف المرتبات واألجور وكافة مستحقات العاملين والتدقيق عليها .
4 -  تحصيل الرسوم والعائدات المقررة نظير الخدمات التي تقوم بها البلدية وتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير 
5 -   اإلشراف والمتابعة والتدقيق على كافة إجراءات الصرف المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية التي 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 النواحي 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 مسئولي البلدية والتعامل مع الشكاوى والباغات من كافة المبانى .

7 -  التنسيق مع إدارة الدفاع المدني وكافة فرق الطوارئ الموجودة فى البلدية .

ثالثاً : المستودعات العامة 
وتباشر االختصاصات التالية :

1 -  توفير احتياجات كافة قطاعات البلدية من المواد والمعدات بالمواصفات المائمة .
2 -  تنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بالمخازن والتأكد من صحة وانتظام القيد فى السجات 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 .

نبذة عن قطاع المالية واإلدارية  
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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 -  تلقي تظلمات الموظفين الذين حصلوا على تقارير كفاءة بتقدير ضعيف لعرضها على لجنة شئون الموظفين .

5 -  تنفيذ اإلجراءات الازمة لمنح العاوات 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 المعامات 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 عاوة تشجيعية .

11 - تزويد جميع الجهات فى البلدية بما تحتاج له من إحصائيات عن العاملين لديهم .

12 - القيام باإلجراءات المتعلقة بتطبيق النظم اآللية المتكاملة ذات العاقة بعمل اإلدارة .

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 المعامات التي تتطلب ذلك .

3 -  القيام بأعمال الطباعة واألرشيف .
4 -  اقتراح تطوير النظم وتسهيل إجراءات الصادر والوارد وتوزيع البريد باستخدام الوسائل الحديثة . 

1 .
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 التي تتطلبها عمليات الشراء وفقا ً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، ودراسة السوق 

     للوقوف  على تطور األسعار ، والقيام باإلجراءات المتعلقة بكافة األعمال ذات العاقة بالشراء المباشر أو التسعير 

      لجميع األعمال ذات العاقة  بالمشتريات وفقا ً لألنظمة واللوائح .

3 -  مراجعة الشروط العامة والخاصة لجميع العقود التي ترغب اإلدارت المختلفة إبرامها ، ومتابعة كافة المتطلبات 

    واألوامر التغييرية عليها .
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أوالً: مراقبة التدقيق 

 1- قسم مراقبة الرواتب

عدد المعامالتالمعاملة
2018/2017

عدد المعامالت
2017/2016

817703سندات صرف

165330سندات توريد

645120كشوف تحويالت على البنوك

IFS   735إعداد استمارات مالية على نظام-

236106كتب عكس قيد

545171كتب براءة ذمة

490253كتب ديون مستحقة

9201940إعداد تسويات شهرية

-174إيقاف البنوك الشهرية وطلب وقف صرفها من البنوك

2- قسم تدقيق الرواتب

عدد المعامالتالمعاملة
2018/2017

عدد المعامالت
2017/2016

738703سندات الصرف المعتمدة
131330سندات التوريد المعتمدة

709120كشوف تحويالت على البنوك
-326كتب عكس قيد المعتمدة

547106كتب براءة ذمة للموظفين المستقيلين
14665171مراجعة التسويات الشهرية )استحقاقات واستقطاعات(

21155253إجراء عمل حساب راتب شهريا لموظفي البلدية
10620مراجعة القارات من إدارة شئون الموظفين الخاصة بالترقيات

-1585اعتماد استمرارية راتب
-670اعتماد إيقاف رواتب الموظفين

مالحظة: جميع البيانات الواردة في الجداول السابقة للفترة من شهر ابريل 2017 إلى شهر ديسمبر 2017 فقط.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الشئون المالية واإلدارية 
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ثانيًا: مراقبة الكفاالت والمتابعة

1- قسم الكفاالت 

عدد المعامالتالمعاملة
2018/2017

عدد المعامالت
2017/2016

3357726257الكفاالت الجارية

197313263الكفاالت الجديدة

48835203الكفاالت الممددة

543-الكفاالت المسيلة

6532508المفرج عنهم

ثالثًا: مراقبة اإليرادات والخزينة

 1 - قسم اإليرادات

المبلغالمعاملة
2018/2017

المبلغ
2017/2016

اإليرادات
--إيراد نقدي

17516370.064084659.486إيراد شيكات
k-net3536561.7562441247.062

التأمين
581.042277.582تأمين نقدي

57688.1669563.666تأمين شيكات
الغرامات

--غرامات نقدي
-6702000غرامات شيكات

مالحظة: جميع البيانات الواردة في الجداول السابقة للفترة من شهر ابريل 2017 إلى شهر ديسمبر 2017 فقط.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الشئون المالية واإلدارية 
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رابًعا: مراقبة المحاسبة العامة

ميزان المراجعة الشهري 

دائنمدين

1ـ المصروفات

2018/20172017/20162018/20172017/2016

-1162653.3598167990.96817642.891الباب االول ـ المرتبات

الباب الثاني ـ المستلزمات 
-4244873.73330616877.379578.5السلعيةوالخدمات

الباب الثالث ـ وسائل النقل 
--43493.5-والمعداتوالتجهيزات

الباب الرابع ـ المشاريع 
--359061.272-االنشائية

الباب الثامن ـ المصروفات 
المختلفةوالمدفوعات 

التحويلية
22097.155833302.6191958.95-

-5429624.24245020725.7329180.341إجمالي المصروفات

1143647.0526133424.118-25123.25ـ االيرادات

3ـ حسابات التسوية

18537735.6411723297.331298316.5124564725.989االمانات

25984897.51102312218.3164822.3252558657.1العهد

4ـ الحسابات الجارية

621920.532135201721.936580636.399408564.36بنك الكويت المركزي

3366.98953785.9857404.13555876.847الصندوق

102027818.1---جارى المالية

625287.521135255507.936588040.435201492259.3اإلجمالي

5476528.7842709753.9476528.78427209753.9ـ الحسابات النظامية

مالحظة: جميع البيانات الواردة في الجداول السابقة للفترة من شهر ابريل 2017 إلى شهر ديسمبر 2017 فقط.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الشئون المالية واإلدارية 
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   السجل العام     

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%29940290253الصادر

%364142782524الوارد

%684765275923كمبيوتر
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 السجل العام

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية إدارة السجل العام 
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مراقبة النقليات والطوارئ:

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان
إصدار نماذج لصيانة السيارات المستأجرة بدون سائق 

%24317329وانيت
اصدار نماذج لصيانة السيارات المستأجرة بدون سائق 

%39232517جيب
تعبئة الديزل لمراقبة األعالم والزينة + مقابر + قسم 

%139871029426الطوارئ + إدارة الخدمات )باللتر(
توزيع سيارات مستأجرة مع سائق نوع )صالون( 

%236423640لجميع اإلدارات
توزيع سيارات مستأجرة مع سائق نوع )وانيت( لجميع 

%6246240اإلدارات

%382437توزيع سيارات مستأجرة )تنكر(
خروج سيارات هاف لوري لنقل األثاث وقرطاسية 

لجميع اإلدارات ونقل السكراب إلى إدارة 
المستودعات)طلعات(

98169829%

خروج ثالجات حكومية +مستأجرة لنقل العينات من 
المراكز التابعة إلدارة األغذية المستوردة ومختبرات 

وميناء العيبة ومحافظات البلدية صباحا ومساءا 
)طلعات(

33303598%-7

عمل كشف بالفواتير والدفعات الشهرية الخاصة 
%15-7993بشركات التأجير

إصدار نماذج صيانة لعدد من السيارات وتوزيع بطاقات 
--1425وقود
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 مراقبة النقلیات و الطوارئ

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الخدمات العامة 
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قسم الطوارئ:

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%61230950تلقي بالغات من محافظتي العاصمة والجهراء

%58827653تلقي بالغات من محافظتي مبارك الكبير وحولي

%63427157تلقي بالغات من محافظتي الفروانية واألحمدي

%183485653المجموع
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اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الخدمات العامة 
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 مراقبة األمن والخدمات العامة:

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

4-%274284تصريح خروج مواد

%121271241إصدار هوية بلدية الكويت )تجديد+جديدة+بدل فاقد(

%41028630إصدار هوية ضبطية قضائية )تجديد+جديدة+بدل فاقد(

3-%36543762إصدار هوية مندوب )تجديد+جديدة+بدل فاقد(

%59951115براءة ذمة لموظفي البلدية
هوية متابعة الدوام + مجلس بلدي وأمه + صحفي + 

%37-1727فني + ثروة سمكية

%9189إصدار هوية مواقف مؤقتة

%28-351485تصريح دخول مواقف

%47-411773إصدار أختام رسمية + ربله + قاعدة مكتب + أحبار

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

تصریح 
 خروج مواد

إصدار 
ھویة بلدیة 
 الكویت 

إصدار 
ھویة 

ضبطیة 
 قضائیة 

إصدار 
ھویة 

 مندوب 

براءة ذمة 
لموظفي 

 البلدیة

ھویة متابعة 
+ الدوام 

مجلس بلدي 
+ وأمھ 

+  صحفي 
ثروة + فني 

 سمكیة  

إصدار 
ھویة 

مواقف 
 مؤقتة

تصریح 
دخول 
 مواقف

إصدار 
أختام 
+ رسمیة 
+ ربلھ 

قاعدة مكتب 
 أحبار + 

274 

1212 

410 

3654 

599 
17 9 

351 411 

 مراقبة األمن و الخدمات العامة 

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الخدمات العامة 
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مراقبه األمن والخدمات العامة )شعبة العقود(:

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

صرف آالت التصوير من الفئة األولى والثانية والثالثة لمراكز 
%442641وإدارات البلدية ومحافظاتها

تلبيه احتياجات إدارات البلدية من المواد المختلفة حسب 
نموذج الطلبات الواردة للشعبة )شريط طباعة – ماسح طباعة 

– أحبار – درامات – مواد مستهلكة(
2163-67%
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 شعبة العقود    -مراقبة األمن و الخدمات العامة 

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الخدمات العامة 
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مراقبة الصيانة والعقود:

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

-77تركيب بطارية لسيارات متنوعة + مكينة كهرباء

تعبئة وتبديل زيت مع فلتر + زيت هيدروليك لسيارات 
%5340متنوعة وآالت

0
1
2
3
4
5
6
7

تركیب بطاریة لسیارات متنوعة 
+  تعبئة وتبدیل زیت مع فلتر  مكینة كھرباء+ 

زیت ھیدرولیك لسیارات متنوعة 
 وآالت

7 

5 

 مراقبة الصیانة و العقود 

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة الخدمات العامة 
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القيمة د.كعدد االستماراتالبيان

243824.19مكتب وزير الدولة لشئون البلدية
14624.233المكتب الفنى لوزير الدولة

3854125.982االدارة القانونية
9345.14مكتب رئيس قطاع الرقاية والتفتيش

159090.35مكتب مدير عام البلدية
173184.101إدارة االنظمة الهندسية
44122259.11إدارة العالقات العامة

61005.36إدارة التنسيق
222.098لجنة السالمة

9660.568مكتب رئيس قطاع المساحة
268062.515ادارة المساحة

15876.92إدارة تحديد الملكية العقارية
392.68مكتب رئيس قطاع التنظيم

315963.308إدارة التنظيم
185713.08ادارة المخطط الهيكلى

11682.41مكتب رئيس قطاع المشاريع
10479.605ادارة تنمية المشاريع

272011.654ادارة االنشاءات
139613.2إدارة شئون البيئة

19679.121مكتب رئيس قطاع الخدمات
133إدارة انظمة الخدمات البلدية

8550.64ادارة االغذية المستوردة
32133207.1إدارة شئون الجنائز

122946.934مكتب رئيس قطاع المالية و االدارية
3512275.775إدارة الشئون المالية
4212039.851إدارة شئون الموظفين

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة المستودعات العامة 



144

   تابع الجدول السابق

القيمة د.كعدد االستماراتالبيان

4248209.381ادارة الخدمات العامة

347565.526إدارة المستودعات العامة

285984.475إدارة المناقصات و العقود

162649.52ادارة السجل العام

84137.33مكتب رئيس قطاع التطوير و المعلومات

161678.894إدارة التطوير االداري و التدريب

77979.364إدارة التخطيط و البحوث

111006.19إدارة نظم المعلومات

19916.17مدير مكتب فرع البلدية محافظة حولي\األحمدي

101223.99مدير مكتب فرع البلدية محافظة الجهراء\العاصمة

3016246.91مكتب رئيس المجلس البلدي

7113170.39مدير فرع محافظة العاصمة

735520.715مدير فرع محافظة الفروانية

818077.474مدير فرع محافظة الجهراء

406117.971مدير فرع محافظة حولى

558765.539مدير فرع محافظة االحمدى

305881.77مدير فرع محافظة مبارك الكبير

2017/20181052535500.53
2016/2017943286429.45

%47%10نسبة التغير

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية إدارة المستودعات العامة 
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%271352الممارسات التي تم طرحها

%80-315المزايدات التي تم طرحها

%30-1420العقود التي تم ابرامها

%58-1126العقود التي تم تمديدها

%15-127149اوامر الشراء المنفذة

%1-9596تحويالت الصرف الصادرة
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3 

 دارة المناقصات والعقودإ

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية إدارة المناقصات والعقود
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قسم متابعة الدوام وإنهاء الخدمة     

العددالمعاملة
2018/2017

العدد
2017/2016

30782858قرار وقف صرف راتب

29393288قرار صرف راتب

845886قرارات العقوبات التأديبية

606507قرارات الحرمان وما يترتب عليها

701643كتب اإلحالة إلى المجلس الطبي

2213كتب اإلحالة لبيان مدى لتخفيض ساعات العمل

00قرارات الحبس

225188قرارات إنهاء الخدمة بسبب االنقطاع عن العمل

844855قرارات االستدعاء

624730كتب إنذار ولفت نظر

309254مذكرات التظلمات بالدعاوى والعقوبات

7311022مذكرات إنهاء الخدمة

475491قرارات الخصم

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة شئون الموظفين
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 مراقبة ميزانية الوظائف 

قسم الميزانية والتعيين

2018/20172017/2016المعاملة

195189قرار تغيير مسمى وظيفي

19094قرار تعديل وضع

463249قرار تعيين

26393كتب الديوان

136141كتب التعليم العالي

600627معاملة كشف الطبي
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600 

463 

263 

195 190 
136 

 قسم المیزانیة والتعیین

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 فقط، 
لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين
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    قسم العالوات والترقيات

2018/20172017/2016المعاملة

745606قرار منح بدل

533359قرار قطع بدل

206164قرار منح عالوة تشجيعية

6420قرار سحب عالوة دورية

188قرار ترقية باألقدمية
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 قسم العالوات والترقیات

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة شئون الموظفين
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قسم العالوات االجتماعية

2018/20172017/2016المعاملة

23002485صرف عالوة اجتماعية

2265428قرار عالوة اجتماعية

20002089قرار عالوة اجتماعية عند إنهاء الخدمة

6931981قطع عالوة اجتماعية

239158تدرج راتب

103تحديث بيانات العالوة االجتماعية
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 قسم العالوات االجتماعیة

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين
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  قسم المتابعة

2018/20172017/2016المعاملة

4014542013شهادة راتب

23455إدخال قرارات البدالت

التنسيق مع اإلدارات داخل وخارج البلدية 
3719بخصوص الحكومة االلكترونية

3417سحب التقارير السرية

194سحب االحصائيات الخاصة بالموظفين

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

قسم النقل و الندب

2018/20172017/2016المعاملة

180111862قرارات النقل الداخلي

230184قرارات ندب داخلي

189150قرارات النقل الخارجي

8447قرارات ندب خارجي

204قرارات استعانة بخدمات موظفين سابقين )كويتيين(

-9قرارات اإلعارة

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة شئون الموظفين
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قسم المكافآت

2018/20172017/2016المعاملة

7817قرارات بدل حضور اللجان

4317قرارات اللجان العاملة في البلدية

112قرارات منح األعمال اإلضافية

116قرارات األعمال األخرى

71قرارات منح األعمال الممتازة

مالحظة: بيانات السنة المالية 2018/2017 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر يناير 2018 إلى شهر مارس 
2018 فقط.

قسم اإلجازات والجوازات 

أوال : االجازات الخاصة بالذكور

2018/20172017/2016المعاملة

3531734306اإلجازات الدورية

3181728908اإلجازات المرضية

27351379تصريح سفر

487180مرافق المريض

16429إجازة تعزية

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين
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ثانيا : اإلجازات الخاصة باإلناث

2018/20172017/2016المعاملة

3462628250اإلجازات الدورية

3084627373اإلجازات المرضية

19921379تصريح سفر

13121022إجازة وضع

651611إجازة أمومة

490180مرافق المريض

7329إجازة تعزية

مالحظة: بيانات السنة المالية 2017/2016 الموضحة في الجدول تتضمن المعامالت من شهر ابريل 2016 إلى شهر ديسمبر 2016 
فقط، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير والمقارنة بين السنتين الماليتين.

اإلدارات التابعة لقطاع المالية و اإلدارية  إدارة شئون الموظفين
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قطاع 
التطويروالمعلومات
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اوال ً : مكتب رئيس القطاع
حصر وتبويب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل ذات العاقة بكافة اإلدارات التي تتبع القطاع .  .1

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

دراسة المشروعات التي تعرض على نائب المدير العام .  .3

ثانيا ً : إدارة التطويراإلداري 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 العاقة بالعمل البلدي .  .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 الازمة واإلعتمادات المالية.  .3

رابعا ً : إدارة التخطيط والبحوث 
إعداد الدراسات التخطيطية التي 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 التي تعاون اإلدارات العليا فى 

     إتخاذ القرارات أو تصحيحها .
4. إعداد التقرير السنوى عن نشاط البلدية والذى يعرض على اإلدارة العليا والمجلس البلدي .

 نبذة عن قطاع التطوير والمعلومات
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أوالً: مراقبة تطوير النظم ومراقبة التشغيل

اإلنجازات الخاصة بموقع بلدية الكويت على شبكة اإلنترنت:

تحديث وتعديل اعالنات المناقصات والمزايدات واضافه الجديد منها.. 1
اضافة الخطة التدريبية الجديدة لبلدية الكويت للعام 2018/2017 على الموقع االلكتروني.. 2
اضافة اعالن الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 على الموقع االلكترونى.. 3
اضافة صفحة بها روابط لمعامالت البلدية االلكترونية. 4
اضافة أخبار البلدية على الموقع االلكترونى.. 5
إضافــة اعــالن عــن الممارســات رقــم 2018/2017/2 -2018/2017/3 -2018/2017/4 -2018/2017/6 . 6

-2018/2017/9  -2018/2017/21  2018/2017/5-
ــة المحــالت . 7 ــداول الئح ــث ج ــأن تحدي ــة بش ــح البلدي ــة لوائ ــي قائم ــم 2017/391 ف ــوزاري رق ــرار ال ــة الق إضاف

ــة ــة والمضــرة بالصح العام
إضافة اعالن عن طرح المناقصة رقم 2017/2016/5 لتوريد طاقات قماش ولفات قطن.. 8
ــة للراحــة والمضــرة للصحــة حســب القــرار اإلداري . 9 ــد لالئحــة المحــالت العامــة والمتعلق ــل الجدي ــة التعدي اضاف

ــم 2017/524 رق
اضافة السؤال الجديد الخاص باستطالع الرأي على الموقع االلكترونى.. 10
تعديل روابط الخدمات االلكترونية لتتوافق مع صفحة الجهاز المركزي. 11
إضافة اعالنات عن الممارسات إلدارة المناقصات والعقود.. 12
إضافة اعالن خطة الشراء للسنة المالية 2019/2018.. 13

الخدمات اإللكترونية الخاصة بالمواطنين على موقع بلدية الكويت اإللكتروني:

رخص البناء الجديدة. 1
تعهدات / الغاء اشراف. 2
الموافقة التنظيمية مشاريع طرق. 3
المناسيب واالرتفاعات. 4
طلب رأي تنظيمي. 5
رخصة )سالمة -تشوين(. 6
استالم حدود. 7
استعالم عن المعامالت. 8
الملف الفني للبناء. 9

الخدمات اإللكترونية الخاصة بالوزارات على موقع بلدية الكويت اإللكتروني:
دعم فني لنظام التراخيص التجارية االلي -وزارة التجارة.. 1
ربط كتب التحديد مع وزارة العدل وإنشاء صفحة لالستعالم عنها.. 2
االستعالم عن وثيقة الملكية العقارية المرتبطة بوزارة العدل.. 3
تخطيط آليات الربط االلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة البيئة لإلفراج عن التأمينات المؤقتة.. 4
تنفيذ الربط االلكتروني بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة لنظام المخيمات.. 5
دعم فني لبرنامج مطابقة العناوين.. 6
تدشين نظام االفراج عن تأمينات تراخيص المخيمات من الهيئة العامة للبيئة.. 7

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة مركز نظم المعلومات
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النظم العامة الخاصة بإدارات بلدية الكويت المختلفة:
تنفيذ كافة التعديالت اليومية الواردة من المساحة والتنظيم. 1
تنفيذ كافة تعديالت الطرق الواردة من اداره االنشاءات. 2
دعم فني لمشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية. 3
تطوير أنظمة وبرمجيات وسيطة إلنشاء التقارير المالية للتأمينات المؤقتة. 4
اعداد توثيق كامل بنظام األغذية المستوردة لتسهيل نقل النظام من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية. 5
تطبيق نظام حسابات المناقصات في قسم تدقيق االيرادات في اإلدارة. 6
متابعة نظام التراسل الحكومي وحصر المشاكل ومتابعة حلها مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. 7
متابعة األعطال والمشاكل الخاصة بنظام التراسل الموحد / مرسال. 8
دعم فني لألعمال القائمة لنظم المعلومات الجغرافية في إدارات المخطط الهيكلي -المساحة –التنظي. 9

ثانيًا: مراقبة الدعم الفني:

تم تنفيذ ما يقارب من )1355( طلب صيانة ألجهزة الكمبيوتر التابعة لمباني البلدية الرئيسية، وتشمل الطلبات تبديل أحبار الطابعات . 1
صيانة وتركيب البرامج المختلفة لألجهزة Windows , Office , Antivirus  K ، تبديل قطع الغيار ألجهزة الكمبيوتر .  

تطوير سياسة احتياطي عام وطوارئ لقواعد البيانات الكاملة وتطبيقها.. 2

انجاز ما يقارب من )649(  طلب صيانة ألعمال الشبكات للمباني الرئيسية ومباني المحافظات الست . 3

ثالثًا: قسم التدريب
الدعم الفني لبرنامج الراي التنظيمي وتدريب  موظفين على برنامج الرأي التنظيمي.   . 1
تدريب القطاعات المختلفة على برنامج التراسل االلكتروني والتراخيص الهندسية.. 2
تدريب ومتابعة قطاع حولي واألحمدي وأفرع المحافظات )الجهراء -االحمدي -حولي( على برنامج التراسل االلكتروني.. 3
تدريب الموظفين المرشحين على استخدام برنامج التراسل االلكتروني.    . 4
ضبط اعدادات أجهزة موظفي األفرع )الجهراء -حولي(.   . 5
تدريب موظفين من قطاع المساحة على األنظمة الخاصة بالربط مع وزارة العدل. . 6
دعم فني ألنظمة المعلومات المحاسبية.. 7
دعم فني ذكاء األعمال ودعم القرار.. 8
تدريب الموظفين المسؤولين عن ادخال قرارات المدير العام الخاصة بشؤون الموظفين على المسح الضوئي / نظام مرسال.. 9
10 ..GIS تدريب الموظفين على كيفية التسجيل والعامل على برنامج
الدعم الفني الدوري لنظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية.. 11
تدريب موظفي الهيئة العامة للبيئة على االفراج عن التأمينات للمخيمات الربيعية.. 12
دعم فني لقواعد البيانات المالية.. 13
تطوير عدد 8 تقارير مؤشرات األعمال ودعم القرار.. 14
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رابًعا: إنجازات أخرى

تسليم أجزاء من مناطق الوفرة ومزارع العبدلي وصباح االحمد البحرية إلدارة المساحة لمراجعة الدقة.. 1

تعديل التسميات والحدود االدارية بموجب قرار المجلس البلدي للشريط الساحلي لمحافظة حولي ومبارك الكبير. . 2

تعديل أسماء الشوارع بالتعاون مع إدارة المساحة.. 3

تعديل أرقام GIS number لمحافظتي حولي ومبارك الكبير.. 4

5 .  .N3 رسم محاور الطرق لمنطقة جابر األحمد

رسم قسائم مدينة جابر األحمد قطعة N2 قطاع )6(.. 6

االنتهاء من تعديل أرقام Gis number للشريط الساحلي لمحافظة مبارك الكبير. . 7

رسم قسائم مدينة جابر األحمد قطعة N3 قطاع )7(.    . 8

تعديل مسميات المناطق المساحية لمدينة جابر األحمد السكنية.. 9

استام بيانات وتطبيقات مشروع تطوير نظم المعلومات.   . 10

انشاء تقارير عن اعمال بلدية الكويت لسنة 2017 ضمن أنظمة مؤشرات األعمال.. 11

12 ..G2 رسم قسائم ومحاور الطرق لمنطقة أبو حليفة ق

تعديل أرقام قسائم منطقة الدوحة السكنية جميع القسائم في جميع القطع.. 13

نقل GIS N للشريط الساحلي لمحافظة حولي ومبارك الكبير.. 14

تعديل قسائم منطقة السالمية في محافظة حولي ومطابقتها مع المخطط المساحي.. 15

رسم وربط قسائم منطقة غرب عبد هللا المبارك ق )1-2-5-6-7(.. 16

تحديث الهيكل التنظيمي المقترح لمركز نظم المعلومات واالختصاصات التفصيلية لوحدات االدارة المقترحة.. 17

تعديل قسائم منطقة صبحان ق )11( ومطابقتها مع المخطط المساحي.. 18

تعديل قسائم منطقة غرب عبد هللا المبارك ق )3، 4(.. 19

دمج وفرز وتعديل بعض قسائم محافظة مبارك الكبير وحولي والعاصمة.. 20

العمل على برنامج مطابقة العناوين.. 21

مراجعة وتعديل قسائم محافظة حولي )الجابرية -الرميثية -سلوى -بيان -مشرف -مبارك العبد هللا -الشهداء -حطين . 22
-السام –الزهراء – السالمية – الشعب - حولي( ومطابقتها مع المخطط المساحي.

تصميم وتعديل نماذج )اجازات -نقل -بدل( لقطاع المالية.. 23
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أوالً: التقرير االحصائي السنوي إلنجازات بلدية الكويت 

إعــداد كتــب شــهرية موجهــة إلــى الســيد / نائــب المديــر العــام لشــئون قطــاع التطويــر والمعلومــات مرفــق بها كشــف ( 1
إنجــازات المحافظــات واإلدارات للتقريــر اإلحصائــي الســنوي التــي أرســلت ولــم ترســل إنجازهــا للشــهر المحدد.

ــد ( 2 ــاء الموح ــج اإلحص ــق برنام ــن طري ــهرية ع ــا الش ــل إنجازاته ــم ترس ــي ل ــلة المحافظــات واإلدارات الت مراس
واســتعجالهم لتجهيــز وتجميــع البيانــات.

ــئولين عــن ( 3 ــاط االتصــال المس ــر ضب ــات أو تغيي ــث بيان ــع اإلدارات لتحدي ــع جمي ــيق م ــتمرة والتنس ــة المس المتابع
إرســال اإلنجــازات الشــهرية عبــر البرنامــج والتعــاون مــع إدارة نظــم المعلومــات الســتحداث اســم مســتخدم وكلمــة 

ســر لــإلدارات الجديــدة.

تجهيــز التقريــر اإلحصائــي الســنوي ألعمــال بلديــة الكويــت للســنة الماليــة 2018-2017، وذلــك مــن خــال تجميع ( 4
كافــة إنجــازات المحافظــات واإلدارات فــي بلديــة الكويــت، وتبويــب البيانــات اإلحصائيــة حســب الهيــكل التنظيمــي 

لبلديــة الكويــت، وإدراج رســوم بيانيــة واحتســاب نســبة التغيــر بالمقارنــة مــع إنجــازات الســنة الماليــة الســابقة.

ثانيًا: إعداد اإلحصائيات لمختلف الجهات وتزويدهم بها:
بيت التمويل الكويتي: إحصائية بعدد رخص البناء الجديدة لجميع المحافظات من سنة 2009 إلى 2017.. 1

إدارة العاقــات العامــة: إحصائيــة بكميــة المــواد الغذائيــة التــي تــم إتافهــا بالطــن، مــن إدارة تدقيــق ومتابعــة خدمــات . 2
ــة  ــهيل مهم ــوص تس ــام 2017 بخص ــن ع ــف األول م ــي النص ــت، ف ــات الس ــوارئ بالمحافظ ــق الط ــة وفري البلدي

ــدة. إعاميــة لصحيفــة الجري

المديــر العــام ونائــب المديــر العــام لقطــاع التطويــر والمعلومــات: إحصائيــة بعــدد رخــص البنــاء الحديــث الصــادرة . 3
عــن إدارة التراخيــص الهندســية فــي المحافظــات الســت لشــهر يونيــو 2017.

المديــر العــام ونائــب المديــر العــام لقطــاع التطويــر والمعلومــات: إحصائيــة بعــدد المحــات التــي أغلقــت إدارًيــا مــن . 4
المحافظــات الســت لشــهر يونيــو ويوليــو وأغســطس وســبتمبر لعــام 2017.

مديــر إدارة مكتــب وزيــر الدولــة لشــئون البلديــة: إحصائيــة بقيمــة اإليــرادات الســنوية لجميــع المحافظــات مــن 2009 . 5
إلــى 2017، وإحصائيــة أخــرى بعــدد الوحــدات الســكنية لــكل محافظــة مــع التعــداد الســكاني الخــاص بهــا.

ــات . 6 ــة والبناي ــاء الصــادرة للمجمعــات التجاري ــة بعــدد رخــص البن شــركة عيســى حســين اليوســفي وأوالده: إحصائي
االســتثمارية خــال الفتــرة مــن 1/1/2016 إلــى 1/5/2017 بالتعــاون مــع إدارة األنظمــة الهندســية وإدارة 

ــت. ــات الس ــي المحافظ ــية ف ــص الهندس التراخي

وزارة اإلعــام: إحصائيــة تتضمــن مختلــف األنشــطة التــي قامــت بهــا بلديــة الكويــت، والخدمــات المقدمــة، والفعاليات . 7
التــي تمــت المشــاركة فيهــا خــال الســنة الماليــة 2016/2017 بشــكل موجــز، تقريــر 4 صفحــات مدعــم بالصــور 

.)CD( ومحفــوظ علــى قــرص مدمــج

بنــك الكويــت الصناعــي: إحصائيــة بعــدد رخــص البنــاء خــال الســنوات 2017-2014 حســب نــوع البنــاء )خــاص، . 8
تجــاري، صناعــي( بجميــع مناطــق الكويت.

شركة الشال لاستشارات: إحصائية بأعداد رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت في بعض المناطق.. 9
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ثالثاً: الكتب الرسمية: 

إعــداد مذكــرة تتضمــن معوقــات العمــل التــي تواجــه إدارة التخطيــط والبحــوث وتقديــم االقتراحــات لتطويــر العمــل . 1
للســنة الماليــة الجديــدة وتدويــن أهــم مــا تــم إنجــازه مــن 2015 إلــى 2017 وتقديمهــا للســيد نائــب المديــر العــام 

لقطــاع التطويــر والمعلومــات.

اإلجابــة عــن اســتبانة اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء الخاصــة بموضــوع انتقــال التعــداد الســكاني لدولــة الكويــت مــن . 2
التعــداد التقليــدي إلــى التعــداد التســجيلي لعــام 2020.

المتابعة والتنسيق المستمر والتعاون مع كافة المحافظات واإلدارات ذات العاقة بعمل اإلدارة.. 3

مخاطبــة إدارة شــئون الموظفيــن بخصــوص تكليــف موظفــي اإلدارة للخــروج بمهمــة رســمية لتطبيــق اســتبيانات فــي . 4
المحافظات.

مخاطبة إدارة الخدمات العامة بخصوص صيانة وتنظيف مبنى السعدون الدور الثالث ) مقر اإلدارة(.. 5

ــاع . 6 ــئون قط ــام لش ــر الع ــب المدي ــيد / نائ ــه للس ــوث موج ــط والبح ــازات إدارة التخطي ــهري بإنج ــر ش ــداد تقري إع
التطويــر والمعلومــات.

ــل . 7 ــة مقاب ــر والمعلومــات بفــرض رســوم مالي ــر العــام لشــئون قطــاع التطوي ــب المدي ــراح للســيد / نائ ــم اقت ــم تقدي ت
ــت. ــة الكوي ــل الجهــات خــارج بلدي ــات مــن قب ــات إعــداد االحصائي طلب

تــم تقديــم اقتــراح تطويــر وتحديــث الهيــكل التنظيمــي الخــاص بــإدارة التخطيــط والبحــوث متضمنــا إضافــة أقســام . 8
ــن  ــرى ضم ــام أخ ــرح إدراج أقس ــي اإلدارة، ومقت ــة ف ــميات المراقب ــر مس ــى تغيي ــة إل ــدة، باإلضاف ــات جدي ومراقب

ــة الكويــت. ــكل التنظيمــي لبلدي الهي

إعــداد الخطــة الســنوية للشــراء بنــاء علــى االحتياجــات الفعليــة إلدارة التخطيــط والبحــوث وذلــك حســب مشــروع . 9
ــة 2018/2019. ــة الســنة المالي ميزاني

تــم الــرد علــى كتــاب الســيد / نائــب المديــر العــام لقطــاع المشــاريع، والتعبيــر عــن اســتعداد إدارة التخطيــط والبحــوث . 10
ــم  ــا، وتصمي ــة وأنظمته ــدن الذكي ــل نتائجــه للم ــي وتحلي ــم اســتبيان إحصائ ــة لتصمي ــع إدارة شــئون البيئ ــاون م للتع

عــرض power point بعــد تطبيــق االســتبيانات. 

الــرد علــى ســؤال الســيد عضــو مجلــس األمــة / حمــدان ســالم العازمــي، بشــأن مــا إذا كلفــت بلديــة الكويــت أي مركــز . 11
أو مؤسســة حكوميــة او غيــر حكوميــة داخــل الكويــت، أو خارجهــا بعمــل دراســات أو بحــوث أو استشــارات للــوزارة 

أو الجهــة منــذ عــام 2013 حتــى تاريــخ ورود الســؤال.

الــرد علــى ســؤال الســيد عضــو مجلــس األمــة/ حمــدان ســالم العازمــي، بشــأن بخطــة بلديــة الكويــت خــال الســنوات . 12
ــت  ــة الكوي ــد بخطــة بلدي ــاس األداء، والتزوي ــة مؤشــرات قي ــي الخطــة متضمن الخمــس الســابقة، ونســبة اإلنجــاز ف

للســنوات األربــع المقبلــة، متضمنــة مؤشــرات قيــاس األداء والمعوقــات التــي تواجــه كل جهــة لتنفيذهــا.

مخاطبــة الســيد / نائــب المديــر العــام لشــئون قطــاع التطويــر والمعلومــات بشــأن طلــب دورات تدريبيــة تخصصيــة . 13
لموظفــي إدارة التخطيــط والبحــوث ومــن يهمــه األمــر، فــي مجــال التخطيــط، ســعًيا إلــى تطويــر العمــل مــن خــال 

تأهيــل الموظفيــن وإعــداد الكــوادر المختصــة.
الرد على سؤال السيد عضو مجلس األمة / عمر عبدالمحسن الطبطبائي.. 14
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    15. تم إعداد تقرير حول أهم ماجاء فى الجلسة الحوارية رقم )8( لمركز الكويت للسياسات العامة حول بناء قادة 
         قادرين على تنفيذ االسترتيجيات المؤسسية التي تم عقدها فى مبنى المجلس األعلى لألمانة العامة والتخطيط 

        وحضرها موظفى إدارة التخطيط و البحوث ، وتوجيه التقرير إلى السيد / نائب المدير العام لشئون قطاع 
       التطوير والمعلومات .

رابعاً: برنامج اإلحصاء الموحد: 
التحديثات على جداول اإلنجازات الشهرية: ( 1

أوال: قطاع الرقابة والتفتيش: 
ــارك  ــي العاصمــة ومب ــة بمحافظت ــى فرعــي البلدي ــة عل ــي القطــاع )إدارة الرقاب ــم اســتحداث ثــاث إدارات ف أ(. ت
ــة  ــى فرعــي البلدي ــة عل ــي واألحمــدي، وإدارة الرقاب ــي حول ــة بمحافظت ــى فرعــي البلدي ــة عل ــر، وإدارة الرقاب الكبي
ــدة  ــة جدي ــاذج إحصائي ــم نم ــوث تصمي ــط والبح ــن إدارة التخطي ــب م ــا تطل ــراء( مم ــة والجه ــي الفرواني بمحافظت
واالجتمــاع مــع اإلدارات المعنيــة العتمــاد النمــوذج، ثــم تــم إدراج النمــاذج فــي برنامــج اإلحصــاء الموحــد اســتعدادا 

ــل 2017. ــذ ابري ــات الشــهرية من ــي البيان لتلق
ــية،  ــئون الهندس ــى الش ــة عل ــش )الرقاب ــة والتفتي ــاع الرقاب ــة لقط ــض اإلدارات التابع ــميات بع ــر مس ــم تغيي ب(. ت
ــل  ــتدعى تعدي ــا اس ــة( مم ــة واإلداري ــئون المالي ــى الش ــة عل ــات، والرقاب ــط والخدم ــئون التخطي ــى ش ــة عل والرقاب

ــدة. ــات الجدي ــا لاختصاص ــد وفًق ــاء الموح ــج اإلحص ــى برنام ــة عل ــاذج اإلحصائي النم
ثانيا: وزير الدولة لشئون البلدية: 

أ(. تــم اســتحداث إدارة شــئون المجالــس وعليــه قامــت إدارة التخطيــط والبحــوث بتصميــم نمــوذج إحصائــي وفًقــا 
الختصاصــات اإلدارة حيــث تــم اعتمــاده مــن قبــل اإلدارة المعنيــة وإدراجــه فــي برنامــج اإلحصــاء الموحــد اســتعدادا 

الســتام اإلنجــازات الشــهرية منــذ أبريــل 2017.
ــة اســتخدام برنامــج اإلحصــاء  ــى كيفي ب(. تدريــب عــدد )2( ضابــط اتصــال تابعيــن إلدارة شــئون المجالــس عل

الموحــد وإرســال اإلنجــازات الشــهرية.
تدريــب ضابــط اتصــال تابــع إلدارة النظافــة العامــة وإشــغاالت الطــرق فــي محافظــة مبــارك الكبيــر علــى كيفيــة ( 2

اســتخدام برنامــج اإلحصــاء الموحــد وإرســال اإلنجــازات الشــهرية. وكذلــك إدارة التطويــر اإلداري والتدريــب 
وبعــض إدارات قطــاع الرقابــة والتفتيــش والحكومــة مــول .

خامساً: استبيان قياس مستوى رضا المراجعين عن أداء المحافظات في بلدية الكويت: 
بنــاء علــى توجيهــات الســيد / مديــر عــام بلديــة الكويــت، باشــرت إدارة التخطيــط والبحــوث بإجــراءات وخطــوات . 1

البحــث الميدانــي لقيــاس مســتوى رضــا المراجعيــن عــن المعامــات فــي المحافظــات. 
تم إعداد خطة زمنية إلنشاء االستبيانات وتطبيقها وتحليل البيانات.. 2
قامــت إدارة التخطيــط والبحــوث شــخصًيا بتصميــم االســتبيانات وتجهيــز وطباعــة 600 اســتبيان خــال الفتــرة . 3

مــن 28/ينايــر/2018 حتــى 11/فبرايــر/2018.
ــق . 4 ــات لتطبي ــى المحافظ ــزول إل ــل بالن ــق العم ــام فري ــر/2018 ق ــق 18/فبراي ــد المواف ــوم األح ــن ي ــاًرا م اعتب

ــر،  ــارك الكبي ــا محافظــة مب ــي، تليه ــم محافظــة حول ــة، ث ــدًءا بمحافظــة العاصم ــن ب ــى المراجعي االســتبيانات عل
ــات.  ــي المحافظ ــي باق ــتبيانات ف ــق االس ــتكمال تطبي ــى اس ــل عل ــار العم وج
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سادساً: الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات:

حضــر موظفــي إدارة التخطيــط والبحــوث البرنامــج التدريبــي )التقنيــات الفنيــة الحديثــة إلعــداد وتجهيــز واختيــار ( 1
وإخــراج الكتيبــات المطبوعــة والمنشــورات خــال الفتــرة مــن 19 -23 /11//2017.

حضــر موظفــي إدارة التخطيــط والبحــوث الجلســة الحواريــة رقــم )8( لمركــز الكويــت للسياســات العامــة حــول ( 2
ــة  ــى لألمان ــس األعل ــى المجل ــي مبن ــم عقدهــا ف ــي ت ــذ االســتراتيجيات المؤسســية الت ــى تنفي ــن عل ــادة قادري ــاء ق بن

ــط. العامــة والتخطي

 إحصائية قسم السكرتارية 2018/2017
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قـطاع 
الخــــــــدمات 
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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 المحات .
3 - اإلشراف على كافة المواد الغذائية الواردة للباد .

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 باإلعاانات والتنسيق مع الجهات المختصة بأفرع البلدية 
   بالمحافظات .

7 - التنسيق والمتابعة مع كافة اللجان والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العاقة .

ثانيا ً : إدارة األغذية المستوردة : تم انتقالها إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
وتباشر االختصاصات التالية : 

1 - الرقابة على إرساليات المواد الغذائية الواردة من خارج الباد 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 اإلتاف للمواد الغذائية الغير مصرح بها وفق النظم المعمول بها.
5 - تحديد احتياجات اإلدارة ومراقباتها وأقسامها المختلفة من التسهيات الفنية الخاصة بنقل وتخزين وفحص العينات 
   من المواد  الغذائية الخاصة  بإجراءات الفحص الظاهرى أوالفحص المختبرى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدية

    وخارجها .
6 - تمثيل بلدية الكويت فى كافة المؤتمرات المحلية والمحافل الدولية المتعلقة باألغذية وذلك بالتنسيق مع إدارة 

     األنظمة الصحية  واإلدارات األخرى ذات العاقة .

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 اإلسامية وترقيمها وإصدار التصاريح الخاصة بوضع الشواهد عليها .
4 -  استام الوفيات من مختلف المستشفيات والجهات األخرى وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والنماذج الازمة للدفن 

5 - تسجيل الوفيات وإعداد اإلحصائيات الدورية الازمة وتقديمها للجهات المختصة .

نبذة عن قــطاع الخــدمات 
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إجمالي عدد الوفيات من الرجال في المقابر

نسبة التغير 2018/20172017/2016العددالجنسيةالمقبرة
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إجمالي عدد الوفيات من النساء في المقابر

نسبة التغير 2018/20172017/2016العددالجنسيةالمقبرة
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إجمالي عدد الوفيات من األطفال في المقابر

نسبة التغير 2018/20172017/2016العددالجنسيةالمقبرة
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إجمالي عدد الوفيات في المقابر

نسبة التغير2018/20172017/2016المقبرة
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أهم المعامالت في إدارة شئون الجنائز

المبلغ المحصلالعددالمعاملة

1313930دفع رسوم كفن اختياري *

-1723إصدار تصريح لبناء شاهد

-36استخراج صورة طبق األصل

-995استعالم عن قبر

3930إجمالي المبالغ المحصلة
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اإلدارات التابعة لقطاع الخدماتإدارة األغذية المستوردة
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الشئون األدارية

2018/2017البيان

348الكتـب الـــواردة

367الكتب الصــادرة

69اعتماد منـــدوب

38رقـــــم كمبيوتـــــر ) قيد فى سجل الموردين (

11رقـــــم كمبيوتـــــر  بــــــــدل فاقـــــــــــــــــــد

اوال : قســم  االستمارات 

2018/2017البيــــــــــــــــان

18560إجمالي عدد االستمارات
16416نتائج صالحة لالستهالك األدمي

59نتائج غير صالحة لألستهالك األدمى
952نتائج غير مطابقة للمواصفات القياسية

327استمارات فحص اشعاع
85استمارات اعادة الفحص

113استمارات فحص بغرض األستيراد
48كتب اعادة فحص )القيمة المالية 20 دينار(

113كتب بغرض االستيراد )القيمة المالية 10 دينار(
607استمارات اغذية خاصة

1استمارات غير مباحة شرعا
0كتب طبق االصل

0صورة طبق االصل )القيمة المالية 10 دينار(

اإلدارات التابعة لقطاع الخدماتإدارة األغذية المستوردة
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      قسم التدقيق 

2018/2017البيـــــــــــــــان

5482عدد المعامالت الواردة للتدقيــــق

5482عدد المعامالت التي تم تدقيقهــا

        قسم المتابعة والتفتيش

2018/2017البيـــــــــــــــان

240معامالت المتابعة والتفتيــــش

426عدد المعامالت التي تم اانجازها

           قسم المتابعة والتفتيش

2018/2017البيـــــــــــــــان

5عدد المخالفـــات التي تم التصرف بمواد غذائية  ثبت عدم صالحيتها  لالستهالك االدمى

عدد المخالفـــات التي تم التصرف بمواد غذائية  ثبت  صالحيتها لالستهالك االدمى 
2ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بها

عدد المخالفـــات التي تم التصرف بمواد غذائية  ثبت  صالحيتها لالستهالك االدمى و 
13غير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بها

54عدد المخالفـــات بمواد اخرى

74عدد محاضر ضبط مخالفات  ) االجمالى (

133عدد المخازن التي تم التفتيش عليها

0عدد المخازن التي تم اغالقهـــــــــــــــا

اإلدارات التابعة لقطاع الخدماتإدارة األغذية المستوردة
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    قسم التخيير :

2018/2017البيــــــــــــــــان

261عـــــدد اشعــــــــــارات التخييـــــر

257717.05مــواد غذائـيـه تم اتالفهــا )بالطن(

111معامــــالت اتــــــالف

106695.548مواد غذائية تم اعادة تصديرهـــــــــا )بالطن(

11معامـــــــالت اعـــــــادة تصديــــــر

12772312.8مواد غذائية صالحة مصدرة للخـارج )بالطن(

235شهــــــــــــادات تصديــــــر

2تجديد شهادة التصديــــــر

109شركـــات أغلقــــت معامالتـــها

تدريج البيض:

2018/2017البيـــــــــــــــان

2820كمية بيـض المائدة التي تم فحصها )بالكرتون (

اإلدارات التابعة لقطاع الخدماتإدارة األغذية المستوردة
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اإليرادات المالية :

المبلـــــغ2018/2017قيمـــة الرسوم ) دينار (البيـــــــــــــــــــــــــــان

103503500شهادة تصديــــــــر

5210تجديد شهادة تصديــــــر

1018867188670فتـــــــــح معامــــلة

201783560اعـــــــــادة فحــــص

1000نسخة طبق األصل من االستمارة

102302300معامالت اتـــــــــالف

1022220معامالت اعــــــــادة تصديــــــــر

103883880فحص بغرض االستيراد

101781780رقم الكمبيوتــــــر

1020200رقم الكمبيوتـــــر بدل فاقـــــــــد

52421210اعتماد منــــــــــــدوب

205330اجمالـــــــــــــى المبلـــــــــــــغ

اإلدارات التابعة لقطاع الخدماتإدارة األغذية المستوردة
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أوال: مراقبة التراخيص واإلعالنات:

33عدد الكتب الصادرة إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات

9عدد الكتب الصادرة إلى خارج قطاع الخدمات

ثانيا: مراقبة النظافة:

عدد الكتب الصادرة 
إلى مكتب رئيس قطاع 

الخدمات

عدد الكتب الصادرة إلى 
خارج قطاع الخدمات

أسئلة واقتراحات أعضاء 
مجلس األمة و

المجلس البلدي
الردود على االستفسارات

186933

ثالثا: مراقبة األغذية:

عدد الكتب الصادرة 
إلى مكتب رئيس قطاع 

الخدمات

عدد الكتب الصادرة إلى 
خارج قطاع الخدمات

أسئلة واقتراحات أعضاء 
مجلس األمة و

المجلس البلدي
الردود على االستفسارات

128477

عدد كتب أوامر الغلق والفتح للمخازن والمحالت التجارية

فتح مؤقتأوامر الفتحأوامر الغلق

130

اإلدارات التابعة لقطاع الخدماتإدارة أنظمة الخدمات البلدية
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محافظة العاصمة
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تتكون محافظة العاصمة من 43 منطقة ، مقسمة إلى عدة أقسام على حسب طبيعة االستغال منها السكن الخاص 

الحكم ومراكز  العاصمة مقر  . تضم محافظة  الجزر  الى  الحكومية  والتجاري واالستثماري والصناعي والمناطق 

البنوك الرئيسية وسوق الكويت األوراق المالية والمتاحف ، بوابات السور القديم ، كذلك بها سوق المباركية وهويعتبر 

عن تراث الكويت كما تتميز ايضا المحافظة بابرادها العالية دون غيرها من محافظات الكويت ، كذلك البحر األقليمي  

والمياه األقليمية ذات السيادة االمشتركة ...
      

تتكون محافظة العاصمة من : 

*  21 منطقة ذات طابع خاص وهي ) الشامية - الشويخ السكني -ضاحية عبدهللا السالم - المنصورية - الدسمة - كيفان 

- الفيحاء - النزهة - القادسية - الدعية - الروضة - العديلية - الخالدية - غرناطة - الصليبيخات - الدوحة - القيروان 

- اليرموك -- قرطبة - السرة ( 

*  5 مناطق ذات طابع مشترك تجاري واستثماري ) 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 ( 

  مالحظة :إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية  لم ترسل انجازاتها منذ شهر ابريل 2017 حتى مارس 2018

نبذة عن محافظة العاصمة 
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نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%39368محالت تم فتحها اداريا

-6464محالت تم غلقها اداريا

%74-3153359195إجمالي ايراد المحافظة من المخالفات

%58-2498059195إجمالي ايراد المحافظة من الرسوم
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39 
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 المحالت التى تم فتحھا وغلقھا اداریا
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إجمالى ایراد المحافظة من 
 المخالفات 

إجمالى ایراد المحافظة من  
 الرسوم

31533 

24980 

 ایراد المحافظة من الرسوم والمخالفات

مالحظة :بيان شهر مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة العاصمة  مكتب مديرالمحافظة
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مراقبة التراخيص الصحية 

2018/2017تجديدجديدبيان

1220122تراخيص صحية للمحالت

134225359سيارات نقل مواد غذائية مبرد

262147تراخيص بسطات سوق الجمعة

95170265تراخيص تناكر مياه عذبة

0
50

100
150
200
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300
350
400

تراخیص صحیة 
 للمحالت

سیارات نقل مواد 
 غذائیة مبرد

تراخیص بسطات 
 سوق الجمعة

تراخیص تناكر 
 میاه عذبة

122 

359 

47 

265 

 مراقبة التراخیص الصحیة

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات  شهر اغسطس 2017 حتى مارس 2018 غير و ارد من اإلدارة المختصة.

محافظة العاصمة  إدارة تراخيص الخدمات البلدية
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مراقبة تراخيص اإلعالنات

2018/2017تجديدجديدالبيان

7069531659إعالنات محالت

4884132إعالنات مظلة

102117842805إعالنات مركبات

101مكتب تراخيص دعاية وإعالن

153954إعالنات أسطح

9527122إعالنات مؤقتة مناسبات

13114إعالن إرشادي

0
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إعالنات 
 محالت 

إعالنات 
 مظلة 

إعالنات 
 مركبات

مكتب 
تراخیص 
دعایة 
 وإعالن

إعالنات 
 اسطح

إعالنات 
مؤقتة 
 مناسبات

إعالن 
 ارشادى

1659 

132 

2805 

1 54 122 14 

 مراقبة تراخیص اإلعالنات

مالحظة :لم ترد لإلدارة بيانات شهر سبتمبر 2017 حتى مارس 2018 غير و ارد من اإلدارة المختصة.

محافظة العاصمة  إدارة تراخيص الخدمات البلدية
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مراقبة األغذية  واألسواق

2018/20172017/2016البيان

20325268محالت تم التفتيش عليها

3427محالت اعطيت اشتراكات صحية

3317محالت نفذت اشتراكات صحية

50مقاصف مدرسية تم التفتيش عليها

2284353.16إجمالي المواد التي تم اتالفها )بالطن(

31805059العينات التي تم ارسالها الى مختبر وزارة الصحة

24434635عينات صالحة

716عينات غير صالحة

5511777مخالفات اغذية

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات  شهر نوفمبر2017 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.
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اشتراكات 
 صحیة 

محالت 
نفذت 

اشتراكات 
 صحیة 

مقاصف 
مدرسیة 

تم 
التفتیش 

 علیھا

اجمالى 
المواد 
التى تم 

اتالفھا             
 )بالطن ( 

العینات 
التى تم 
ارسالھا 

الى مختبر 
وزارة 
 الصحة 

عینات 
 صالحة 

عینات 
غیر 

 صالحة 

مخالفات 
 اغذیة

2032 

34 33 5 228 

3180 

2443 

71 
551 

 مراقبة األغذیة واألسواق

محافظة العاصمة  إدارة  تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة المحالت واإلعالنات

2018/20172017/2016بيان

2481603محالت تم الكشف عليها

60محالت تعمل دون ترخيص اعالنات

51405156إزالة اعالن من الطرق

553616مخالفات اعالنات

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات  شهر نوفمبر2017 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.
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إزالة اعالن من  ترخیص اعالنات
 مخالفات اعالنات الطرق

2481 

6 

5140 

553 

 مراقبة المحالت واإلعالنات

محافظة العاصمة  إدارة  تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%13455484964انذارات 

%12211406067تعهدات 

%540492310457ملصقات 

%286540886مخالفات قانون النظافة 9/87

%1827135626مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة

 --75مخالفات قانون النظافة باعة متجولين 

%307429903مركبات تم رفعها  ) مهمله - للبيع - سكراب (
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مخالفات   ملصقات  تعھدات  انذارات
قانون 
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87/9 
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 -النظافة 

 نظافة عامة

مخالفات 
قانون 
النظافة 
باعة 
  متجولین

مركبات تم 
رفعھا         

 -مھملھ ( 
 -للبیع 
 ) سكراب

13455 12211 

54049 

2865 1827 75 3074 

 مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

محافظة العاصمة  إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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عدد دروب النفايات

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان
%35755332277دروب النفايات - انقاض بناء - إنشائية

%3-2205522643دروب النفايات سكانية صلبة-بلدية

%24975229478دروب النفايات-سكراب

مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق

نسبة التغير2018/20172017/2016تجديدجديدبيان
%9222031213158تراخيص مطاعم ومقاهي 

%64551478تراخيص محالت العاب اطفال

33%2132تراخيص محالت البنشر وكهرباء السيارات 

%233351363تراخيص مكاتب السيارات

%40-13122542تراخيص مؤقته 

-49140189188تراخيص انشطة اخرى 
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 مراقبة تراخیص إشغاالت الطرق

مالحظة : بيان شهر يوليو 2017 ، غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة العاصمة  إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة التراخيص الهندسية )سكن خاص(

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%25-460620بناء حديث

-5440محالت

%52-9181916تعديل واضافة

%73-1349ترميم

%2292223هدم

%24-5978زراعة

%191236مظالت
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 )سكن خاص(مراقبة التراخیص الھندسیة 

محافظة العاصمة  إدارة التراخيص الهندسية
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إدارة السالمة سكن خاص 

2018/2017بيان
846رخص سالمة جديدة

193رخص سالمه تشوين جديدة
687استالم كفالة مصرفية

850افراج عن كفالة مصرفية
103تنبيهات

350رخص سالمة ألعمال الطرق
42رخص تشوين ألعمال الطرق

23مخالفات
1افراج عن تأمين نقدي

1استالم تأمين نقدي
649شهادة سالمة نظافة
16شكاوى المواطنين

72قطوعات وتحويالت طرق
13تقرير حوادث

53تصاريح اوامر عمل
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 إدارة السالمة

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات  شهر فبراير حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة العاصمة  إدارة السالمة



188

2017/20182017/2016البيان

283203مخالفات الئحة األغذية

570472مخالفات الئحة اإلعالنات

16113مخالفات الئحة النظافة

268130مخالفات القطاع الهندسي

8200شكاوى هاتفية

35580إزالة تعديات على امالك الدولة

4620مواد غذائية تم إتالفها بالطن
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 أعمال فریق الطوارئ

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات  شهر فبراير حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة العاصمة  أعمال فريق الطوارئ



189

محافظة حولي 
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تتكون محافظة حولي من 26 منطقة ، مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغال منها الخاص والتجاري  

اإلستثماري .

هي محافظة تقع على ساحل الخليج العربي بها عدة مشاريع تجارية ومجمعات تجارية وسكانية ضخمة ومن أهم 

شوارعها الرئيسية شارع بيروت وشارع تونس في حولي وشارع سالم المبارك في السالمية ، كما تحتوي على 

المؤتمرات وارض  السرة وقصر  الحكومية في جنوب  السفارات في غرب مشرف ومنطقة اإلستعماالت  منطقة 

المعارض .

تتكون محافظة حولي من : - 

10 مناطق ذات طابع السكن الخاص  وهي ) الشعب - بيان - ضاحية مبارك عبدهللا الجابر الصباح -سلوى -  	 

الرميثية   مشرف - ضاحية السام - ضاحية الصديق - ضاحية حطين - ضاحية الزهراء - ضاحية الشهداء 

منطقة واحدة ذات طابع مشترك خاص واستثماري وهي ) الجابرية ( 	 

منطقة واحدة ذات طابع مشترك خاص واستثماري وتجاري وهي ) السالمية ( 	 

منطقتان ذات طابع مشترك تجاري واستثماري وهي ) حولي والشعب البحري ( 	 

منطقتان ذات طابع مشترك بين السكن الخاص والتجاري والمشاريع وهي ) الشريط الساحلي أ - البدع ( 	 

منطقتان ذات طابع استثماري وهي ) المركز اإلداري والتجاري في السالمية - شرق حولي ( .	 

منطقة الشريط الساحلي وهي ذات طابع سكن خاص - استثماري - مشاريع 	 

منطقة السفارات غرب مشرف ومنطقة اإلستعماالت الحكومية في جنوب السرة وقصر المؤتمرات وأرض المعارض 	 

 

نبذة عن محافظة حـولي 
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2018/20172017/2016بيان

522محالت تم فتحها اداريا

2555محالت تم غلقها اداريا
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 مكتب مدیر المحافظة

 مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات  شهر نوفمبر 2017 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة حولىمكتب مدير المحافظة
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مراقبة التراخيص الصحية 

2018/2017بدل فاقدتجديدجديدبيان

50795521تراخيص صحية

2035تراخيص دراجات هوائية

391211161سيارات نقل مواد غذائية

2412036تراخيص تناكر مياه عذبة
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 مراقبة التراخیص الصحیة 

مالحظة : بيان  شهر ابريل 2017 ، ومن شهر أكتوبر2017 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة حوليإدارة تراخيص الخدمات البلدية
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مراقبة تراخيص اإلعالنات

2018/2017تجديدجديدبيان

521359880إعالنات محل

114116230إعالنات مركبة

202مكتب دعاية وإعالن

8715إعالنات أسطح

1330133إعالنات مؤقتة )مناسبات(

707إعالن إرشادي
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 مراقبة تراخیص اإلعالنات

مالحظة : بيان شهر ابريل 2017، أكتوبر2017 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة حوليإدارة تراخيص الخدمات البلدية
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مراقبة األغذية واألسواق

2018/2017بيان

2226محالت تم  التفتيش  عليها

1435محاضر مخالفات

11محالت اعطيت اشتراكات صحية

1592.97إجمالي المواد التي تم اتالفها ) بالطن (

289عينات تم ارسالها للمختبر

154عينات صالحة

6عينات غير صالحة
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 مراقبة األغذیة و األسواق

مالحظة : يان  شهر أكتوبر2017 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة حولي إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية
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مراقبة اإلعالنات والمحالت:

2018/2017بيان

4057محالت تم الكشف عليها

174محالت تعمل دون ترخيص اعالنات

2879إزالة اعالن محل

354مخالفات اعالنات
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 مراقبة اإلعالنات والمحالت

مالحظة : بيان  شهر أكتوبر2017 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة حولي إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية
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مراقبة التراخيص الهندسية

نسبة التغير2018/20172017/2016اخرىتجارىاستثماريسكن خاصبيان

%401800748842413بناء حديث

%00664006640312053محالت

%67-275452103321012تعديل واضافة

%16-1056242173207هدم

%17-140101518زراعة
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 مراقبة التراخیص الھندسیة

محافظة حولي إدارة التراخيص الهندسية
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مراقبة البناء

2018/2017تجارىاستثماريسكن خاصبيان
280651346إيصال تيار كهربي
278035تقوية تيار كهربي

6622949965شهادة تحديد اوصاف
207590266استالم حدود

205870292إيصال خط هاتف
6612078توكيل مقاول

2521411394تعهد واشراف مكتب هندسي
3311260457انهاء اشراف مكتب هندسي

120012شكاوى
140014مخالفات

8008إزالة مخالفات
414018شهادة لمن يهمه االمر عمر البناء
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 مراقبة البناء

مالحظة: بيان شهر ديسمبر 207 حتى مارس2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة حولي إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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مراقبة النظافة واشغاالت الطرق

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان
%186478458انذارات
%93550047تعهدات
%10205798522ملصقات

%675222مخالفات قانون النظافة 9/87
%286567177مخالفات قانون النظافة -نظافة عامة

%75-31126مخالفات قانون النظافة 3370-1981 -باعة متجولين
أمر صلح سيارة مهملة أو للبيع أو مساحة مستغلة

-2070 قانون 87/9

-2690األرضية وأجرة الرفع سيارات مهملة أو معروضة للبيع
-990شهادات لمن يهمه األمر تفيد بوجود سيارة

-460داخل الحجز )أمر تعرف(
%25-17072269مركبات تم رفعها )مهمله -للبيع -سكراب(
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 مراقبة النظافة واشغاالت الطرق

محافظة حوليإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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دورب النفايات 

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%34830334354نفايات انشائية )بالطن(

%48282478371نفايات بلدية )بالطن(

مراقبة تراخيص النظافة واشغاالت الطرق

نسبة التغير2018/20172017/2016تجديدجديدبيان
%6919025918628مطاعم ومقاهي
%30-1131420العاب اطفال

%44911359827محالت بنشر وكهرباء السيارات
%324271641مكاتب سيارات
-1701717تراخيص مؤقته
%59-256134390946تراخيص اخرى
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 مراقبة تراخیص النظافة واشغاالت الطرق

محافظة حوليإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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نسبة 2018/20172017/2016حكومياستثماريسكن خاصبيان
التغير

%5532051387575713رخص سالمة
%14-412614159185رخص سالمه تشوين
%5964496105182122استالم كفالة مصرفية

%5572472482866819افراج عن كفالة مصرفية
%283153184546286تنبيهات

-04260رخص سالمة ألعمال الطرق
%22-81922937مخالفات

-0011110استالم تأمين نقدى
%595256385458432شهادة سالمة نظافة
%28233541081شكاوى المواطنين

%111652795925قطوعات وتحويالت طرق
%50-353880441883تقرير حوادث

%4533782885921275تصاريح اوامر عمل
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 ادارة السالمة

محافظة حوليإدارة السالمة 
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نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%37-9461490مخالفات الئحة األغذية

%1416355مخالفات الئحة اإلعالنات

%1201173مخالفات الئحة النظافة

%29-57مخالفات القطاع الهندسي

%10-12211355شكاوى هاتفية

%3649175إزالة تعديات على امالك الدولة

%533142مواد غذائية تم إتالفها بالطن
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 فریق الطورئ

محافظة حوليأعمال فريق الطوارئ
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محافظة الفروانية
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تتكون محافظة الفروانية من 20 منطقة ، مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة االستغال منها السكن الخاص 

والتجاري االستثماري والصناعي ، ومن أشهر معالمها : مطار الكويت الدولي وحديقة الحيوان واستاد جابر الدولي ، 

وينشأ حاليا على ارض المحافظة مبنى جامعة الكويت ) مدينة الشيخ صباح السالم الجامعية ( وايضا تحتوي المحافظة 

على بعض مباني كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة العارضية الصناعية .

تتكون محافظة الفروانية من : -

تسعة مناطق ذات طابع السكن الخاص وهي ) األندلس - الفردوس - العارضية - صباح الناصر - الرابية - 	 
اشبيلية - العمرية - ضاحية عبدهللا المبارك (

خمسة مناطق ذات طابع مشترك بين السكن الخاص والتجاري واالستثماري وهي ) الفروانية - خيطان 	 
الجنوبي - الخيطان الشمالي - جليب الشيوخ - جنوب خيطان ( 

منطقتان ذات طابع تجاري وهي ) جنوب الفروانية - الضجيج ( 	 

منطقة ذات طابع استثماري وهي ) الرقعي ( 	 

منطقة ذات طابع صناعي حرفي وهي )  العارضية الصناعية الحرفية (	 

نبذة عن محافظة الفروانية 
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نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%85-427محالت تم فتحها اداريا

%56-3784محالت تم غلقها اداريا

%901277760014إجمالي ايراد المحافظة من المخالفات

%20-660080826840إجمالي ايراد المحافظة من الرسوم
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 إجمالى االیرادات من المخالفات والرسوم

محافظة الفروانيةمكتب مدير المحافظة
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مراقبة تراخيص اإلعالنات

نسبة التغير2018/20172017/2016تجديدجديدبيان

%9268316060825329117155532إعالنات محالت

%36-9115132152233034940إعالنات مظلة

%28-15995541967019197949إعالنات مركبات

%70-2325957002895996288مكتب تراخيص دعاية وإعالن

%74-2783127421552558651إعالنات أسطح

%52-288076336437674إعالنات مؤقتة )مناسبات(

%47281858657780010إعالن إرشادي

 

محافظة الفروانيةإدارة تراخيص الخدمات البلدية 
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مراقبة األغذية واألسواق

2018/20172017/2016بيان

8751574محالت تم التفتيش عليها

20محالت نفذت اشتراطات صحية

5238.07897عينات تم ارسالها للمختبر

1892738عينات صالحة

87عينات غير صالحة

2801027مخالفات اغذية
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 مراقبة األغذیة واألسواق

مالحظة :  لم ترد لإلدارة بيانات شهر ديسمبر2017 حتى مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الفروانيةإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة المحالت واإلعالنات

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%14-28113266محالت تم الكشف عليها

%38-119193محالت تعمل دون ترخيص اعالنات

%28-1756924415إزالة اعالن من الطرق

%36931215مخالفات اعالنات

مالحظة : بيان شهر مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الفروانيةإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%2536153040انذارات

%2007125637تعهدات

%211561306338ملصقات

%6-335358مخالفات قانون النظافة 9/87

%185995748مخالفات قانون النظافة -نظافة عامة

%49-430847مخالفات قانون النظافة باعة متجولين

%1697104438مخالفات قانون النظافة 3370-1981 -باعة متجولين

%3753333211مركبات تم رفعها )مهمله -للبيع -سكراب(
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 مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

مالحظة : بيان شهر يوليو 2017 و مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الفروانية  إدارة النظافة وإشغااالت الطرق 
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عدد دروب النفايات

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%18-2780333717دروب النفايات -أنقاض بناء -إنشائية

%23-4233754927دروب النفايات سكانية صلبة-بلدية

مراقبة تراخيص النظافة وإشغاالت الطرق

نسبة التغير2018/20172017/2016تجديدجديدبيان
%5-120126246258تراخيص مطاعم ومقاهي

%21113931تراخيص محالت العاب اطفال
%25-1891109146تراخيص محالت البنشر وكهرباء السيارات

%1423372241تراخيص مكاتب السيارات
%6-104123227241تراخيص مؤقته

%72-2151761تراخيص انشطة اخرى
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246 
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 مراقبة تراخیص النظافة و إشغاالت الطرق

محافظة الفروانية   إدارة النظافة وإشغااالت الطرق 
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مراقبة التراخيص الهندسية

نسبة التغير2018/20072017/2016اخرىاستثماريسكن خاصبيان

%57818259815570بناء حديث

%93753441831225محالت

%27-465324501684تعديل واضافة

%20-13031620ترميم

%36-6526495149هدم

%4-23002324زراعة

-11001111مظالت

مالحظة : بيان شهر مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الفروانية إدارة التراخيص الهندسية
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مراقبة البناء

2018/20172017/2016حكومياستثماريسكن خاصبيان

69928068إيصال تيار كهربي
63206518تقوية تيار كهربي

601204625178شهادة تحديد اوصاف
84008449استالم حدود

37003720إيصال خط هاتف
40004040توكيل مقاول

1480014879تعهد واشراف مكتب هندسي
90009084انهاء اشراف مكتب هندسي

1100113شكاوى
1400140مخالفات

3000305شهادة لمن يهمه االمر عمر البناء

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات شهر أكتوبر2017 حتى مارس 2018.

محافظة الفروانية  إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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سكن البيان
نسبة 2018/20172017/2016تجاريحكومياستثماريخاص

التغير
%31-175325112270394رخص سالمة جديدة
%5478281154164رخص سالمة تجديد

%34-0297015114174رخص سالمه تشوين جديدة
%02531065599رخص سالمة تشوين تجديد

%37-165487513301479استالم كفالة مصرفية
%26-1371095543344464افراج عن كفالة مصرفية

%7016466691422120116تنبيهات
-2610180540رخص سالمة ألعمال الطرق

%88-2000217مخالفات
%50-271120441436866شهادة سالمة نظافة

%96-0100124قطوعات وتحويالت طرق
-101873009744تقرير حوادث

%47-9230682610171904تصاريح اوامر عمل
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 إدارة السالمة

مالحظة : بيان شهر مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الفروانية إدارة السالمة
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%66-134398مخالفات الئحة األغذية

%3-562578مخالفات الئحة اإلعالنات

%2-10411058شكاوى هاتفية

%40-26594406إزالة تعديات على امالك الدولة

محافظة الفروانيةأعمال فريق الطوارئ



215

محافظة الجهراء
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تتكون المحافظة من 40 منطقة ، مقسمة إلى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغال منها السكن الخاص  والتجاري 

واالستثماري والصناعي والمناطق البرية والجزر .

تتضمن محافظة الجهراء على 24 تجمعا داخل التجمع الحضري الجهراء هي الواحة والعيون والقصر والجهراء 

القديمة والنسيم وتيماء والنعيم وجنوب الجهراء والتي سميت مؤخرا مدينة سعد العبدهللا والجهراء الصناعية وغيرها 

من التجمعات . ويتبعها 10 تجمعات خارجها وهي : كاظمة ، والروضتين وأم العيش والسالمي وكبد ومنطقة الصليبية 

ومدين  بالمستقبل  التي ستنشئ  الصبية  مدينة  بها  وايضا ستظهر  وامغرة  الزراعية  والصليبية  الصناعية  والصلبيية 

الحرير المدينة االقتصادية الكبرى ومدينة المطاع  ومحمية صباح األحمد الطبيعية وتحتوي المحافظة على جزيرة 

وربة وبوبيان وجسر بوبيان ، باالضافة الى منطقة العبدلي الزراعية ، كما تحتوي المحافظة على السجن المركزي 

واستراحة الحجاج والمنتزة اإلقليمي ومدينة المقترحة . 

تتكون محافظة الجهراء من :

عشرة مناطق ذات طابع سكن خاص وهي ) الواحة - العيون - القصر - النعيم - النسيم - تيماء -   	 

الصليبية - الصبية - مدينة الشيخ جابر - مدينة الشيخ سعد ( 

منطقة واحدة ذات طابع تجاري واستثماري وهي ) مدينة الجهراء (	 

خمسة مناطق ذات طابع صناعي وهي ) المنطقة الصناعية الحرفية بالجهراء - الصليبية الصناعية - 	 

الصلبيبة الحرفية - امغرة الصناعية - جنوب امغرة (

منطقتان ذات طابع زراعي وهي ) العبدلي الزراعية - الصليبية الزراعية (	 

جزيرتين ) وربة - بوبيان (	 

15 منطقة صحراوية ) الدبدبة - اللياح - الشقيا - السالمي - ابرق - المناقيش - الرديفة - ام العيش - الصابرية - 	 

كاظمة - الخويسات - الصخييبرات - مركز بكره - مركز ام شبرة - جنوب الجهراء - كبد (

نبذة عن محافظة الجهـراء
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2018/2017بيان

6محالت تم فتحها اداريا

62محالت تم غلقها إداريا

82702.8إجمالي ايراد المحافظة من المخالفات

220252إجمالي ايراد المحافظة من الرسوم

مالحظة : بيان شهر سبتمبر2017 ومن شهر يناير حتى مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراءمكتب مدير المحافظة
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مراقبة التراخيص الصحية

2018/20172017/2016تجديدجديدبيان

142506648297تراخيص صحية للمحالت

18203848تراخيص دراجات هوائية

51116167228سيارات نقل مواد غذائية

623395138تراخيص تناكر مياه عذبة
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 مراقبة التراخیص الصحیة

مالحظة : بيان شهر ديسمبر2017 وشهر فبراير حتى مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراء إدارة تراخيص الخدمات البلدية 
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مراقبة تراخيص اإلعالنات 

نسبة التغير2018/20172017/2016تجديدجديدبيان

%46-261210471873إعالنات محالت

%21325046337719إعالنات مركبات

%106321388439إعالنات مؤقتة )مناسبات(
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138 

 مراقبة تراخیص اإلعالنات 

مالحظة : بيان  شهر ديسمبر 2017 و يناير2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراء إدارة تراخيص الخدمات البلدية 
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مراقبة األغذية واألسواق

2018/2017بيان

2425محالت تم التفتيش عليها

17محالت اعطيت اشتراطات صحية

13محالت نفذت اشتراطات صحية

14777إجمالي المواد التي تم اتالفها )بالطن(

1935العينات التي تم ارسالها الى مختبر وزارة الصحة

2197عينات صالحة

21عينات غير صالحة
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 مراقبة األغذیة واألسواق

مالحظة : بيان  شهر ديسمبر2017 حتى مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراء إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة اإلعالنات والمحالت 

2018/2017البيان

2345محالت تم الكشف عليها

12محالت تعمل دون ترخيص اعالنات

5009إزالة اعالن من الطرق

347مخالفات اعالنات
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347 

 مراقبة اإلعالنات والمحالت

مالحظة : بيان  شهر يناير حتى مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراء إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة التراخيص الهندسية

2018/20172017/2016تجاريحكوميصناعياستثماريسكن خاصبيان

421412801120بناء حديث

95274662304534511محالت

17% 

83% 

 مراقبة التراخیص الھندسیة
 محالت  بناء حدیث

مالحظة : بيان  شهر يوليو 2017 و مارس 2018  غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراء إدارة التراخيص الهندسية
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مراقبة البناء 

2018/20172017/2016استثماريسكن خاصبيان

1668174234ايصال تيار كهربي

30368تقوية تيار كهربي

91091229انهاء اشراف مكتب هندسي

6550655188شهادة تحديد اوصاف

71172117استالم حدود

10615121129توكيل مقاول

140143شكاوى

30312مخالفات

7807852تعهد واشراف مكتب هندسي

280280تعهد واشراف هدم -صناعي
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 مراقبة البناء

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات  شهر مايو و يوليو و اغسطس 2017 و مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراءإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

2018/2017البيان

2167انذارات

1465تعهدات

2715ملصقات

18مخالفات قانون النظافة 87 / 9

3345مركبات تم رفعها )مهملة -للبيع -سكراب(
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 87/9النظافة 

مركبات تم رفعھا       
 -للبیع  -مھملھ ( 

 )سكراب 

2167 

1465 
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18 

3345 

 مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

عدد دروب النفايات

2018/2017بيان

1595نفايات انشائية ) بالطن(
1640نفايات بلدية ) بالطن(

14492نفايات سكراب

مالحظة : بيان شهر يوليو 2017 و مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراء إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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2018/2017اخرىحكوميصناعياستثماريسكن خاصبيان
477921286رخص سالمة جديدة
001114328رخص سالمة تجديد

06822945رخص سالمه تشوين جديدة
001116532رخص سالمة تشوين تجديد

00001616استالم كفالة مصرفية
00007676افراج عن كفالة مصرفية

0000183183تنبيهات
000077مخالفات

000066استالم تأمين نقدي
1951220022339شهادة سالمة نظافة

000044قطوعات وتحويالت طرق
000044تقرير حوادث

00003636تصاريح اوامر عمل
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 إدارة السالمة

مالحظة : بيان  شهر سبتمبر و نوفمبر2017 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراءإدارة السالمة 
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نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%59-144347مخالفات الئحة األغذية

%24120415مخالفات الئحة اإلعالنات

%19312535مخالفات الئحة النظافة

%41733220شكاوى هاتفية

%18-371453إزالة تعديات على امالك الدولة

%20-2025مواد غذائية تم إتالفها بالطن
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 أعمال فریق الطوارئ

مالحظة : بيان شهر يوليو 2017 و مارس 2018 غير وارد من اإلدارة المختصة.

محافظة الجهراء اعمال فريق الطوارئ
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محافظة األحمدي
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تتكون محافظة األحمدي من 30 منطقة ، مقسمة الى عدة أقسام على حسب طبيعة اإلستغال منها السكن الخاص 

والتجاري واإلستثماري والصناعي والزراعي والشاليهات ، كما تحتوي المحافظة على العديد من الحقول النفطية 

منها حقل برقان اكبر حقل نفطي في الكويت وتعتبر محافظة األحمدي العمود الفقري لشركة نفط الكويت إلحتوائها 

على مصافي النفط وموانئ 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 وهي مدينة 

صباح االحمد البحرية  .

تتكون محافظة األحمدي من : - 

11 منطقة ذات طابع السكن الخاص  وهي ) األحمدي - ضاحية جابر العلي - الرقة - هدية- الظهر - 	 

   الصباحية  - الفنطاس -العقيلة - ضاحية الشيخ علي صباح السالم - ضاحية الشيخ فهد األحمد الصباح -     

   مدينة صباح األحمد السكنية - الوفرة السكنية ( 

ثاث مناطق ذات طابع مشترك بين السكن الخاص واالسثماري والتجاري وهي ) شرق األحمدي - 	 

  الفحيحيل - المنقف ( 

منطقتان ذات طابع سكن خاص واستثماري وهما  ) الفنطاس - مركز الفنطاس ( 	 

منطقة واحدة ذات طابع استثماري ) المهبولة ( 	 

منطقة واحدة ذات طابع زراعي ) الوفرة ( 	 

منطقة واحدة ذات طابع سمن خاص وشاليهات وهي ) الخيران (	 

ثاث مناطق عبارة عن موانئ ) ميناء عبدهللا - ميناء شعيبة - ميناء األحمدي ( 	 

منطقة مشتركة بين السكن الخاص والمشاريع ) الشريط الساحلي ج ( 	 

عدة مناطق اخرى ) الشعيبة الصناعية - المنتزة القومي - المقوع - رجم خشمان - مصان - مركز   	 

    بنيدر - مركز النويصيب ( 

مالحظة : اإلدارات التالية لم ترسل انجازاتها من بداية شهر ابريل 2017 حتى مارس 2018

- إدارة التراخيص الهندسية .
- أعمال فريق الطوارئ .

نبذة عن محافظة األحمدي 
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نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%13-2832محالت تم فتحها اداريا

%43-112198محالت تم غلقها إداريا

%95-601082903اجمالى ايراد المحافظة من المخالفات

%3-577900598475اجمالى ايراد المحافظة من الرسوم
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 إیراد المحافظة من الرسوم والمخالفات

مالحظة : بيان شهر مارس 2018 غيروارد من اإلدارة المختصة.

محافظة األحمدىمكتب مدير المحافظة 



230

مراقبة التراخيص الصحية

2018/20172017/2016تجديدجديدبيان 

39269110833451تراخيص صحية

101159تراخيص دراجات هوائية

24184295سيارات نقل مواد غذائية

1841072912888تراخيص تناكر مياه عذبة

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات من شهر نوفمبر2017 حتى مارس 2018.

محافظة األحمدىإدارة تراخيص الخدمات البلدية
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953 

98 51 

648 
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مراقبة تراخيص اإلعالنات

2018/20172017/2016تجديدجديدبيان 

80660414101709إعالنات محل

18748235103إعالنات مركبة

0000إعالنات اسطح

4490449139إعالنات مؤقته ) مناسبات (

4040إعالنات مظلة

144665220980إعالن إرشادى
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 مراقبة تراخیص االعالنات

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات من شهر نوفمبر2017 حتى مارس 2018.

محافظة األحمدىإدارة تراخيص الخدمات البلدية
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مراقبة األغذية واألسواق

2018/20172017/2016بيان 

685885محالت تم التفتيش عليها

9531566اجمالى المواد التي تم اتالفها )بالطن(

98296العينات التي تم ارسالها الى مختبر وزارة الصحة

51273عينات صالحة

6481176مخالفات اغذية

مالحظة : لم ترد لإلدارة بيانات شهر أكتوبر2017 حتى مارس 2018.

محافظة األحمدىإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية

1083 

1 42 

291 

685 

953 

98 51 

648 
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مراقبة البناء

نسبة التغير2018/20172017/2016استثماريسكن خاصبيان 

%104261110396912إيصال تيار كهربي

%2693630524121تقوية تيار كهربى

%1646462210819826شهادة تحديد اوصاف

%761401116266942استالم حدود

%424463133إيصال خط هاتف

%14-502346848987توكيل مقاول

%13205251845164411تعهد واشراف مكتب هندسى

%1245292153714247انهاء اشراف مكتب هندسى

%14-12817145168شكاوى

%1751719215619مخالفات

%99-290298271شهادة لمن يهمه االمر
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 مراقبة البناء

 مالحظة : بيان شهر فبراير ، مارس 2018 وارد من االدارة المختصة.

محافظة األحمدىإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

2018/20172017/2016بيان 

4312617انذارات

3581950تعهدات

9016322ملصقات

111515مركبات تم رفعها )مهمله -للبيع -سكراب(

495336467نفايات انشائية )بالطن(

29031906نفايات بلدية )بالطن(
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 2018ینایر  مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق

مالحظة : البيانات الواردة بالجدول أعاله تخص شهر يناير 2018 فقط .

محافظة األحمدىإدارة النظافة واشغاالت الطرق
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مراقبة تراخيص النظافة وإشغاالت الطرق

2018/20172017/2016تجديدجديدبيان

2101297مطاعم ومقاهي

5101530محالت بنشر وكهرباء السيارات

72027152تراخيص اخرى
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 2018ینایر  مراقبة تراخیص اشغاالت الطرق

مالحظة : البيانات الواردة بالجدول أعاله تخص شهر يناير 2018 فقط .

محافظة األحمدىإدارة النظافة واشغاالت الطرق



236

نسبة التغير2018/20172017/2016بيان

%4-19091989رخص سالمة جديدة

%2476574رخص سالمة تجديد

%1441384رخص سالمه تشوين جديدة

%1036240رخص سالمة تشوين تجديد

%8-20972274استالم كفالة مصرفية

%160815265افراج عن كفالة مصرفية

%217085661تنبيهات

%13911914مخالفات

-01افراج عن تأمين نقدي

%1769128228شهادة سالمة نظافة

-022قطوعات وتحويالت طرق

%68-36112تقرير حوادث

%2159142534تصاريح اوامر عمل
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 ادارة السالمة

محافظة األحمدىإدارة السالمة 
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محافظة مبارك الكبير
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تتكون محافظة مبارك الكبير من تسعة مناطق ، مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغال ،منها السكن 

الخاص والتجاري واإلستثماري والصناعي كما تحتوي المحافظة على منطقة للتسوق وهي اسواق القرين وبها جميع 

ما يحتاج سكان المحافظة وتقع في المنطقة الوسطى غرب المحافظة .

تتكون محافظة مبارك الكبير من : 

خمس مناطق ذات طابع سكن الخاص 	 

وهي ) شرق القرين - العدان - القصور - القرين - مبارك الكبير (

منطقة ذات طابع مشترك بين السكن الخاص واإلستثماري وهي ) ضاحية صباح السالم ( 	 

منطقة ذات طابع مشترك بين السكن الخاص وبين المشاريع ) الشريط السالحلي ب ( 	 

منطقة ذات طابع صناعي ) المنطقة الوسطى وشمال صبحان ( 	 

نبذة عن محافظة مبـارك الكـبير 
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%624312.09735552843إجمالي ايراد المحافظة من المخالفات

%265001461044إجمالي ايراد المحافظة من الرسوم
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 مكتب مدیر المحافظة 

محافظة مبارك الكبيرمكتب مدير المحافظة 
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مراقبة التراخيص الصحية 

2018/20172017/2016تجديدجديدالبيان

278212490417تراخيص صحية للمحالت

96154تراخيص دراجات هوائية

179415594705تراخيص سيارات نقل مواد غذائية مبردة

851318تراخيص تناكر مياه عذبة

مالحظة: لم ترد لإلدارة بيانات شهر ديسمبر2017 , يناير , فبراير و مارس 2018.
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محافظة مبارك الكبيرإدارة تراخيص الخدمات البلدية
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مراقبة تراخيص اإلعالنات

2018/20172017/2016تجديدجديدالبيان

393257650850تراخيص إعالنات محالت

21884110591047تراخيص إعالنات مركبات

77118-تراخيص إعالنات أسطح

491320تراخيص إعالنات مؤقته )مناسبات(

8812-مكتب تراخيص دعاية وإعالن

8814-تراخيص إعالن إرشادي

مالحظة: لم ترد لإلدارة بيانات شهر ديسمبر2017 , يناير , فبراير و مارس 2018.

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

إعالنات  إعالنات محل
 مركبات

إعالنات 
 أسطح

إعالنات 
مؤقتھ 

 )مناسبات(

مكتب 
تراخیص 

 دعایة وإعالن

إعالن 
 إرشادي

393 

218 

0 4 0 0 

257 

841 

7 9 8 8 
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محافظة مبارك الكبيرإدارة تراخيص الخدمات البلدية
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مراقبة األغذية واألسواق 

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%58-13243159محالت تم التفتيش عليها

%14-168196محالت اعطيت اشتراكات صحية

%76-7913237إجمالي المواد التي تم اتالفها )بالطن(

%13-56846545عينات تم ارسالها للمختبر

%38-6681086مخالفات اغذية
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 مراقبة األغذیة و األسواق 

محافظة مبارك الكبيرإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة المحالت واإلعالنات

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%22-13981804محالت تم الكشف عليها

%39-1205119777إزالة اعالن طرق

%39227829مخالفات اعالنات
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 مراقبة اإلعالنات  المحالت 

محافظة مبارك الكبيرإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 
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مراقبة التراخيص الهندسية  

سكن خاصالبيان
2018/2017

سكن خاص 
2017/2016

43516بناء حديث

122ترميم

5413تعديل واضافة

1028زراعة

723مظالت

مالحظة: البيانات أعاله تخص شهر ابريل ومايو 2017 فقط حسب ما تم ارساله من اإلدارة المختصة وباقي األشهر لم يتم ارسالها.
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 سكن خاص  -مراقبة التراخیص الھندسیة 

محافظة مبارك الكبير إدارة التراخيص الهندسية 
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

نسبة التغير2018/20172017/2016البيان
--72انذارات
%6337422333ملصقات

%844843مخالفات قانون النظافة 3370-1981 -باعة متجولين

%1445264مخالفات قانون النظافة باعة متجولين
%25021713مخالفات قانون النظافة -نظافة عامة

%13-494567مركبات تم رفعها )للبيع ، مهمله ، سكراب(
%4145587مخالفات قانون النظافة 87/9

أمر صلح سيارات مهملة أو للبيع أو مساحة مستغلة 
--32قانون9/87

--1347االرضية وأجرة الرفع سيارات مهملة أو معروضة للبيع
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 مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق 

دروب النفايات
نسبة التغير2018/20172017/2016البيان

%189891660413دروب النفايات السكانية الصلبة / البلدية
%245681364144دروب النفايات-أنقاض بناء – اإلنشائية

%165631418514دروب النفايات -سكراب
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مراقبة تراخيص النظافة وإشغاالت الطرق 

نسبة التغير2018/20172017/2016تجديدجديدالبيان

%108111194463تراخيص مطاعم ومقاهي

--2-2تراخيص محالت العاب اطفال

تراخيص محالت البنشر وكهرباء 
%70-310-3السيارات

%50-2101224تراخيص مكاتب السيارات

-1111-11تراخيص مؤقته

%17-821012تراخيص أنشطة اخرى
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 مراقبة تراخیص إشغاالت الطرق 
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 تجدید
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نسبة التغير2018/20172017/2016البيان
%84674112رخص سالمة جديدة
%22-5571رخص سالمة تجديد
%50-65130رخص تشوين جديدة
%483233رخص تشوين تجديد
%22-484622استالم كفالة مصرفية

%4904684افراج عن كفالة مصرفية
%2-373382تنبيهات
%422931مخالفات

%7-834896شهادة سالمة نظافة
%29583تقرير حوادث

%51-1837تصاريح اوامر عمل
%242017شكاوى مواطنين
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 إدارة السالمة 
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استطالع رأي خاص بالتقرير

نهــدف مــن خــالل هــذا االســتطالع تقييــم االصــدار الحالــي والتعــرف علــى أفضــل الطــرق لتطويــر االصــدار مســتقبالً 
لــذا يرجــى مــن حضرتكــم اســتيفاء البيانــات التاليــة:

كيف وصل إليك التقرير الحالي؟( 1

        شخصياً                 رسمياً                     أخرى

تقييمك لمحتوى التقرير:( 2

           ممتاز            جيد جداً         جيد              مقبول            ضعيف 

تقييمك لطريقة عرض المحتوى: ( 3

           ممتاز            جيد جداً         جيد              مقبول            ضعيف 

تقييمك لمستوى الطباعة( 4

           ممتاز            جيد جداً         جيد              مقبول            ضعيف 

ماهي االقرتاحات اليت ميكن إضافتها لالستفادة القصوى من االصدار ؟( 5
........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................

يرجى اإلجابة عن األسئلة السابقة  وإرسالها على 

                   PRBaladia@gmail.com البريد اإللكتروني

فاكس رقم 22426961




