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مقدمـــة

ي�ضر قط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت ببلدية �لكويت ، ممثال ً ب�إد�رة �لتخطيط و�لبحوث ، �أن ي�ضع بني �أيديكم 

�ض�ملة  �لكويت  بلدية  قط�ع�ت  ومه�م  لإجن�ز�ت   2017/2016 �مل�لية  لل�ضنة  �ل�ضنوى  �لإح�ض�ئى  �لتقرير 

جميع �إد�ر�ته� و�ملح�فظ�ت �ل�ضت .

و�إد�ر�ت  �ملح�فظ�ت  قبل  من  �إر�ض�له�  مت  �لتى  �لبي�ن�ت  جميع  على  �ل�ضنوى  �لإح�ض�ئى  �لتقرير  يحتوى 

�لبلدية �ملختلفة �إىل �إد�رة �لتخطيط و�لبحوث خالل �لفرتة من  1 �أبريل 2016 وحتى 31 م�ر�س 2017 .

حيث تقوم �إد�رة �لتخطيط و�لبحوث بتجميعه� وح�ض�ب ن�ضبة �لتغيري عن �إجن�ز�ت �لع�م �مل��ضى ، وعر�س 

�لنت�ئح فى جد�ول ور�ضوم�ت بي�نية لت�ضهيل قر�ءته� ، و�إع�نة �مل�ضئولني على �إتخ�ذ �لقر�ر�ت بن�ًء على �ملعطي�ت 

�لرقمية �لو�قعية .

وتوفري   ، �لتقرير  هذ�  �إعد�د  فى  �ض�هم  من  لكل  �جلزيل  ب�ل�ضكر  �لتقدم  �ضوى  �ملق�م  هذ�  فى  ي�ضعن�  ول 

، ومو�كبة  �لوطن  بتقدم  �لإ�ضه�م  �آملني فى   ، �لنه�ئى  �ل�ضكل  ، وجتميعه� وعر�ضه� فى هذ�  �لأولية  �لبي�ن�ت 

�لتطور فى �ضتى �ملج�لت �لعلمية و�لتطبيقية .

واهلل ولى التوفيق ،،،

مدير اإدارة التخطيط والبحوث
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الإدارات التابعة لوزير
الدولة ل�شئون البلدية
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نبذة عن مكتب الوزير واإلدارات التابعة له

اأوًل: مكتب وزير الدولة ل�شئون البلدية 

. �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  وزير  ومق�بالت  لق�ء�ت  بر�مج  وحتديد  تنظيم    -  1
. �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  بوزير  �خل��ضة  �لت�ض�لت  بجميع  �لقي�م    -  2

. �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  وزير  وزي�ر�ت  جولت  ومت�بعة  تنظيم    -  3
4 -  مت�بعة ك�فة �لتق�رير �لو�ردة من ك�فة �جله�ت و�لوز�ر�ت و�لهيئ�ت و�لإد�ر�ت و�تخ�ذ م� يلزم ب�ض�أنه� وذلك ب�لتن�ضيق

       مع �جله�ت �ملخت�ضة ب�لبلدية .

مع�مالتهم  �إجن�ز  ومت�بعة  ��ضتف�ض�ر�تهم  على  و�لرد  �لوزير  مق�بلة  فى  �لر�غبني  و�ملر�جعني  �ملو�طنني  ��ضتقب�ل    -  5
      وتوجيههم �إىل جه�ت �لخت�ض��س ب�لبلدية .

. �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  وزير  �ضيوف  ب��ضتقب�ل  يتعلق  فيم�  �ملو�طن  وخدمة  �لع�مة  �لعالق�ت  �إد�رة  مع  �لتن�ضيق    -  6
ق�عة   بتجهيز  يتعلق  فيم�   ) �لع�مة  �لعالق�ت  – �إد�رة  �لع�مة  �خلدم�ت  �إد�رة   ( �ملخت�ضة  �جله�ت  مع  �لتن�ضيق    -  7

      �لجتم�ع�ت و�ملن��ضب�ت �لتى يح�ضره� �لوزير .

ثانيًا: املكتب الفنى لوزير الدولة ل�شئون البلدية

ويبا�شر الخت�شا�شات التالية : 

 . �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  لوزير  عنه�  موجز  تقرير  و�إعد�د  �لبلدي  �ملجل�س  على  عر�ضه�  �ملقرر  �ملو�ضوع�ت  در��ضة   -  1
. �لالزمة  �لفنية  �لتق�رير  و�إعد�د  �لبلدي  �ملجل�س  �جتم�ع�ت  حم��ضر  ومر�جعة  در��ضة   -  2

وعر�س  ب�لبلدية  �ملختلفة  �جله�ت  من  �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  وزير  مكتب  �إىل  �ل��و�ردة  و�ملذكر�ت  �لتق�رير  در��ضة   -  3
موجز عنه� و�قرت�ح �لتو�ضي�ت �ملن��ضبة ب�ض�أنه� .

. �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  لوزير  �لفنية  �مل�ضورة  تقدمي    -  4
. �ملج�لت  جميع  فى  �لبلدية  بخطط  �ملتعلقة  �لدر��ض�ت  �إعد�د    -  5

ل�ضئون  �لدولة  لوزير  لتقدميه�  �لبلدي  �ملجل�س  على  تعر�س  �لتى  �ملو�ضوع�ت  عن  �لفنية  و�لتق�رير  �لدر��ض�ت  �إعد�د   -  6
�لبلدية 

. �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  �لعر�س على وزير  للبلدية قبل  �لع�مة  �ملعرو�ضة طبق� ً للخطة  �مل�ضروع�ت  �أولوي�ت  7 - حتديد 

الإدارات التابعة لوزير البلدية 
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ثالثًا: مكتب املتابعة 
. �لردود  و�إعد�د  �لبلدي  �ملجل�س  وتو�ضي�ت  قر�ر�ت  مت�بعة    -  1

. �لوز�رء  جمل�س  لدى  �لبلدي  �ملجل�س  قر�ر�ت  مت�بعة    -  2
. �لبلدي  �ملجل�س  على  �ملطروحة  للم�ض�ريع  �لتمهيدية  و�لأبح�ث  �لفنية  �لدر��ض�ت  مت�بعة    -  3

. �لبلدية  ل�ضئون  �لدولة  وزير  قبل  من  �مل�ضكلة  �للج�ن  �أعم�ل  مت�بعة    -  4
�حلكومية  و�جله�ت  �لبلدي  �ملجل�س  و�أع�ض�ء  �لأمة  جمل�س  �أع�ض�ء  و��ضتف�ض�ر�ت  �أ�ضئلة  على  �لردود  �إعد�د  مت�بعة    -  5

و�جله�ت �لأهلية  فيم� يتعلق ب�أعم�ل �لبلدية .

. و�ملو�طنني  �لدولة  وموؤ�ض�ض�ت  �لتنفيذى  �جله�ز  مع  �لبلدي  �ملجل�س  قر�ر�ت  تنفيذ  مت�بعة    -  6
. �ملكتب  قبل  من  مت�بعته�  يتم  �لتى  �ملو�ضوع�ت  ك�فة  عن  �لالزمة  �لدورية  �لتق�رير  �إعد�د    -  7

رابعًا : الإدارة القانونية 

وتبا�شر الخت�شا�شات التالية :

و�لقر�ر�ت  �لق�ض�ي�  ب�ضري  يتعلق  م�  كل  ومت�بعة  �إليه�  �ملح�لة  �لتحقيق�ت  ومب��ضرة  �لق�ض�ء  �أم���م  �لبلدية  متثيل   -  1
و�لأحك�م  �ل�ض�درة فيه� .

ومت�بعته�  �لإد�رة  ب�أعم�ل  يتعلق  فيم�  �مل�ضت�ض�رين  بني  و�لتن�ضيق  �لق�نونية  ب�لإد�رة  �لع�ملني  على  �لفني  �لتفتي�س   -  2
ومت�بعة مندوبي �ملح�كم .

�لق�نوين  �ل��ر�أي  و�إب��د�ء  �مل�لية  و�ملط�لب�ت  ب�حلجوز�ت  �خل��ضة  �لإج��ر�ء�ت  ومب��ضرة  �لأحك�م  �إج��ر�ء�ت  ك�فة  �تخ�ذ   -  3
ملختلف �إد�ر�ت و�أق�ض�م �لبلدية ومر�جعة �لعقود �لتى تربمه� �لبلدية .

خام�شًا : اإدارة ال�شكاوى والقرتاحات 
1 - ��ضتقب�ل مع�مالت و�ضك�وى �ملو�طنني ب�ضتى �لو�ض�ئل �ل�ضخ�ضية �ملب��ضرة �أو غري �ملب��ضرة وو�ض�ئل �لتو��ضل �لجتم�عى 

و�لجهزة �لعالمية �لخرى و�لرد عليه� .

�جله�ت  �إىل  �إح�لتهم  قبل  ول�ضكو�هم  ملع�مالتهم  �لأويل  ب�لبحث  و�لقي�م  وتوجيههم  �ملو�طنني  ��ضتف�ض�ر�ت  على  �لرد   -  2
�ملعنية  د�خل  �جلهة .

. و�مليد�نية  �ملكتبية  �ضوره�  بك�فة  �ملقدمة  �ل�ضكوى  ودر��ضة  بحث   -  3
. �ملعنية  �جله�ت  وخ�رج  د�خل  �ل�ضكوى  �أو  �ملع�ملة  �ضري  مت�بعة   -  4

. �لأمر  �إليه  �نتهى  مب�  �ملو�طن  �إخط�ر   -  5
6- �إعد�د �لتق�رير �لدورية �لإح�ض�ئية و�لتحليلية ب�ملوؤ�ضر�ت �لع�مة لإجن�ز �ملع�مالت و�ل�ضك�وى و�إر�ض�له� �ىل �جله�ت �ملعنية 

    م�ضفوعه ب�لتو�ضي�ت �لالزمة .

 7-  �تخ�ذ �لتد�بري �لالزمة لقي��س مدى ر�ض� �ملو�طنني عن �خلدم�ت �لبلدية ب�لتن�ضيق مع �جله�ت �لخرى.

الإدارات التابعة لوزير البلدية 
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 8 - �لتن�ضيق و�لتع�ون مع جه�ز تقييم �أد�ء �جله�ت �حلكومية ، وتزويده ب�ملعلوم�ت و�لح�ض�ئي�ت �لدورية �ملطلوبة .

 9 - ��ضتقب�ل �ملر�جعني و�لرد على ��ضتف�ض�ر�تهم .

هذه  ��ضتخد�م  على  و�لعمل  �لآيل  �حل��ضب  على  �ملو�طنني  ومع�مالت  ب�ضك�وى  �ملتعلقة  و�لبي�ن�ت  �ملعلوم�ت  حفظ   -  10  

�ملعلوم�ت فى �ضرعة �جن�ز �لأعم�ل .

11 - تقدمي �لقرت�ح�ت و�لتو�ضي�ت ذ�ت �لعالقة بتح�ضني �إج��ر�ء�ت �ضري �لعمل ومع�جلة �لثغر�ت �لتى ت�ض�دف �لإد�رة    

�أثن�ء مت�بعة  �جن�ز مع�مالت �ملو�طنني وذلك ب�لتن�ضيق مع �جله�ت ذ�ت �لخت�ض��س .

 12 -��ضتثم�ر �لو�ض�ئل �لعالمية وو�ض�ئل �لتو��ضل �لجتم�عي فى تنفيذ �خت�ض��ض�ت �لإد�رة .

 13 - �أعم�ل �ل�ض�در و�لو�رد .

 14 - �أعم�ل �لطب�عة و�لت�ضوير و�لتجليد .

 15 - �أعم�ل �خلدم�ت �لع�مة .

 16 - �أعم�ل �ضئون �ملوظفني .

 17 - �أعم�ل �حلفظ و�لأر�ضفة .

 18 - كت�بة وتوزيع �لتق�رير و �لن�ضر�ت و�لتع�ميم .

 

الإدارات التابعة لوزير البلدية 
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 الـمكتب الفني
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الإدارات التابعة لوزير البلدية املكتب الفني
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 مكتب املتابعة

نسبة التغير2017/20162016/2015البيان

%64- 6981931�لكتب �لو�ردة

%80-2221094�لكتب �ل�ض�درة

-280عدد �لجتم�ع�ت

 مالحظة : بيانات �شهر �شبتمرب 2016 اإلى  مار�س 2017 غري واردة من الإدارة املعنية.
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الإدارات التابعة لوزير البلدية مكتب املتابعة 
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مراقبة الق�شايا

�إد�ريمدين + جت�ريالبيان

1100770عدد �لق�ض�ي� �لو�ردة من �ملحكمة

151303عدد �لق�ض�ي� �ملرفوعة من �لبلدية

1100 

770 

151 

303 

0

200

400

600

800

1000

1200

 إداري تجاري+ مدني 

 مراقبة القضايا

 عدد القضايا الواردة من المحكمة

 عدد القضايا المرفوعة من البلدية

الإدارات التابعة لوزير البلدية الإدارة القانونية 
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مراقبة التحقيقات

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015البيان
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الإدارات التابعة لوزير البلدية الإدارة القانونية 
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مراقبة الفتوى 
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الإدارات التابعة لوزير البلدية الإدارة القانونية 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 20

ق�شم الدعم املالى والإدارى 
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ق�شم املخالفات 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015نوع �ملخ�لفة
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الإدارات التابعة لوزير البلدية الإدارة القانونية 
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الإدارات التابعة لوزير البلدية الإدارة القانونية 

ال�شكرتارية 
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  اإدارة ال�شكاوى والقرتاحات

جدول رقم )1( �إجم�يل عدد �ملع�مالت �ملنجزة خالل �لفرتة من �أبريل 2016 �إىل م�ر�س 2017

�ملجموعح�لة �ملع�ملة�ملجموعت�ضنيف �ملع�ملة�ملجموعم�ضدر �ملع�ملة�ملجموعنوع �ملع�ملة

229�إجر�ء �لالزم611اإدارية107�ت�ض�ل ه�تفي1��ضتف�ض�ر

722مت �لإجن�ز65خدمية342�لتو��ضل �لجتم�عي6�قرت�ح

234حفظ281هند�ضية133�حل�ضور �ل�ضخ�ضي640�ضكوى

42تعميم19ق�نونية88�لربيد �للكرتوين512مع�ملة �إد�رية

3م�لية558مع�ملة31تظلم

108نظ�فة25قر�ر �إد�ري

149�إ�ضغ�لت طرق10قر�ر وز�ري

8تعميم �إد�ري 

1227المجموع1236المجموع1228المجموع1233�ملجموع

جدول رقم )2( عدد �ملع�مالت �لتي مت حتويله� �إىل �إد�ر�ت �لبلدية �ملختلفة

2017/20162016/2015�جلهة
20مدير �إد�رة مكتب �لوزير

10مدير �إد�رة مكتب �ملدير �لع�م
10مدير �إد�رة �خلدم�ت �لع�مة
10مدير �إد�رة �لعالق�ت �لع�مة

11مدير �إد�رة �مل�ضتودع�ت
172مدير �إد�رة �ضئون �ملوظفني

10مدير �إد�رة �ضئون �لبيئة
100مدير �لإد�رة �لق�نونية

21مدير �إد�رة �لأنظمة �لهند�ضية
30مدير �إد�رة �ل�ضئون �مل�لية 
30رئي�س مركز نظ�فة �ل�ض�ملية

13مدير �إد�رة �لإن�ض�ء�ت
437�ملجموع

الإدارات التابعة لوزير البلدية اإدارة ال�شكاوى والقرتاحات 
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�ضكل رقم )1( �لن�ضبة �ملئوية للمع�مالت �لتي مت حتويله� �إىل �إد�ر�ت �لبلدية �ملختلفة
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الإدارات التابعة لوزير البلدية اإدارة ال�شكاوى والقرتاحات 
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جدول رقم )3( عدد �ملع�مالت �لتي مت حتويله� �إىل �أفرع بلدية �لكويت يف �ملح�فظ�ت 

2017/20162016/2015�جلهة

215مدير فرع بلدية حم�فظة �لع��ضمة
1116مدير فرع بلدية حم�فظة حويل

97مدير فرع بلدية حم�فظة �لفرو�نية
62مدير فرع بلدية حم�فظة مب�رك �لكبري

413مدير فرع بلدية حم�فظة �لأحمدي
63مدير فرع بلدية حم�فظة �جلهر�ء

50رئي�س فريق �لطو�رئ بلدية حم�فظة �لع��ضمة
50رئي�س فريق �لطو�رئ بلدية حم�فظة �لأحمدي

40رئي�س فريق �لطو�رئ بلدية حم�فظة حويل
22رئي�س فريق �لطو�رئ بلدية حم�فظة �جلهر�ء

30ق�ضم �إز�لة �ملخ�لف�ت – �لع��ضمة
10�لتدقيق و�ملت�بعة �لهند�ضية حم�فظة حويل

10مدير �إد�رة �ل�ضالمة بلدية حم�فظة �جلهر�ء
50مدير �إد�رة �لنظ�فة �لع�مة و�إ�ضغ�لت �لطرق حم�فظة �لأحمدي

30مدير �إد�رة �لنظ�فة �لع�مة و�إ�ضغ�لت �لطرق حم�فظة حويل
10مدير �إد�رة �لنظ�فة �لع�مة و�إ�ضغ�لت �لطرق حم�فظة �لع��ضمة

10ن�ئب �ملدير �لع�م ملح�فظتي �لفرو�نية و�جلهر�ء
8848�ملجموع

�ضكل رقم )2( �إجم�يل �ملع�مالت �لتي مت حتويله� �إىل �أفرع بلدية �لكويت يف �ملح�فظ�ت
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قطاع 
الرقابة والتفتي�ش 
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نبذة عن قطاع الرقابة والتفتيش

مكتب رئي�س القطاع :
 1 -  ح�ضر وتبويب �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملنظمة للعمل ذ�ت �لعالقة بك�فة �لإد�ر�ت فى �لقط�ع .

 2 - �إعد�د م�ضروع�ت �لقو�نني  و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملنظمة لعمل �إد�ر�ت �لقط�ع .

 3 -  در��ضة �مل�ضروع�ت �لتى تعر�س على رئي�س �لقط�ع و�إبد�ء �لر�أى فيه� .

اإدارة الرقابة على ال�شئون الهند�شية : 
 : ب��  و�ملتعلقة  �ملتبعة  �لإدر�ية  لالإجر�ء�ت  وفق�  و�للو�ئح  �لقو�نني  تنفيذ  مر�قبة   -  1

        - �للو�ئح �ملتعلقة ب�أنظمة �ل�ضالمة .

        -  �للو�ئح  و�لقر�ر�ت و�لقو�نني �ملنظمة فى جو�نب �أعم�ل �لبن�ء و�لرت�خي�س �لهند�ضية .

        -  �للو�ئح �ملتعلقة بتفعيل �لدور �لرق�بي للبلدية .

. و�لهند�ضية  �لفنية  �لنو�حي  من  بتنفيذه�  �لبلدية  تقوم  �لتى  �مل�ضروع�ت  مت�بعة   -   2

اإدارة الرقابة على ال�شئون املالية والإدارية : 
  1 - �لرق�بة على ك�فة �لأعم�ل �لإد�رية و�مل�لية ب�لبلدية .

  2 - رفع تق�رير دورية عن �ضري �لعمل ب�لبلدية لبي�ن مدى تطبيق �للو�ئح و�لأنظمة .

اإدارة الرقابة على �شئون التخطيط واخلدمات :
 1 - مر�قبة وتنفيذ �لقو�نني و�للو�ئح  �ملتعلقة ب��� :

     - �أعم�ل �لرق�بة و�لرت�خي�س وك�فة �لأعم�ل �ملرتبطة ب�لأغذية  و�لأ�ضو�ق و�مل�ض�لخ .

     - تفعيل �لدور �لرق�بي و�ملح�فظة على �ل�ضحة �لع�مة .

     - �ملت�بعة و�لتدقيق فى تطبيق لئحة �ملد�فن وفق� لأنظمة �للو�ئح .

 2 - مت�بعة �مل�ضروع�ت �لتى تقوم �لبلدية بتنفيذه� فيم� يتعلق ب�خلدم�ت �لبلدية .

اإدارة الرقابة امليدانية : 
 1 -  �لقي�م بك�فة �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لعملية �ملرتبطة ب�لتنفيذ �لدقيق لك�فة �للو�ئح �ملنظمة للعمل �لبلدي.

 2 - �إعد�د �لتق�رير �لفنية .

 3 - تقدمي �لتق�رير �لدورية عن �ضري �لعمل .

مالحظة : مت تق�شيم اإدارة الرقابة امليدانية الى ثالث اإدارات  وفقًا للتعديالت التى اأُدخلت علي الهيكل التنظيمى .

�إد�رة �لرق�بة على حم�فظتي �لع��ضمة و مب�رك �لكبري

�إد�رة �لرق�بة على حم�فظتي �لإحمدي وحويل

�إد�رة �لرق�بة على حم�فظتي �جلهر�ء و�لفرو�نية

الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�س
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اإدارة الرقابة على �شئون التخطيط واخلدمات 

 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%1117929�لكتب �ل�ض�درة

%3637480�لكتب �لو�ردة

مالحظة : بي�ن�ت �ضهر  �أغ�ضط�س ، �ضبتمرب ، �كتوبر 2016 ، م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة

23% 

77% 

 إدارة الرقابة على شئون التخطيط  والخدمات 

 الكتب الواردة الكتب الصادرة

الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ساإدارة الرقابة على �شئون التخطيط و اخلدمات
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اإدارة الرقابة على ال�شئون الهند�شية 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%83821�لكتب �ل�ض�درة

%27-3244�لكتب �لو�ردة

72% 

28% 

 الرقابة على الشئون الهندسية

 الكتب الواردة الكتب الصادرة

الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ساإدارة الرقابة على ال�شئون الهند�شية
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اإدارة الرقابة على ال�شئون املالية والإدارية 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%21712045�لكتب �ل�ض�درة

%25918130�لكتب �لو�ردة

46% 54% 

 إدارة الرقابة على الشئون المالية واإلدارية

 الكتب الواردة الكتب الصادرة 

الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ساإدارة الرقابة على ال�شئون املالية والإدارية
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 اإدارة الرقابة امليدانية

2017/2016بي��������ن

31�ملجموع �لكلى للمع�مالت �ملنجزة و�ل�ض�درة

408�جلولت �لتفتي�ضية )�ضئون هند�ضية(

156�جلولت �لتفتي�ضية  )�ضئون بلدية(

6378مر�جعة رخ�س �لبن�ء

مالحظة :  بي�ن�ت �ضهر  يوليو 2016 ، فرب�ير ،  م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ساإدارة الرقابة امليدانية 
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الإدارات
 التابعة ملدير عام البلدية 
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نبذة عن اإلدارات التابعة للمدير العام

يتاألف قطاع املدير العام للبلدية من :

 . العامة  العالقات  اإدارة    -  1

ال�شالمة. جلنة    -  2

. الهند�شية  الأنظمة  اإدارة   -  3

. التن�شيق  اإدارة   -  4

. العام  املدير  مكتب    -  5

من اأهم الإخت�شا�شات :

اأول :اإدارة العالقات العامة :
. عليه  للت�أثري  �لفع�لة  �لو�ض�ئل  ��ضتخد�م  و  �لع�م  �لر�أي  �جت�ه�ت  حتديد   -  1

. �لأعالم  رفع  و  �لزينة  ب�أعم�ل  �لقي�م  و  �لبلدية  تتبعه�  �لتي  �ل�ضي��ضة  �ضرح    -  2

ثانيا : جلنة ال�شالمة :
�لإر�ض�دية  �لعالم�ت  و  �لالفت�ت  مو��ضف�ت  حتديد  و  �ل�ضالمة  ب�نظمة  �ملتعلقة  �لأمور  يف  �لنظر   -  1

و�لتحذيرية

بر�مج  و  خطط  و�ضع  و  بينهم  �لتن�ضيق  و  �ل�ضالمة  مبو�ضوع  عالقة  له�  �لتي  �جله�ت  مع  �لتع�ون   -  2
لتطوير خدم�ت �ل�ضالمة .

ثالثا: اإدارة النظمة الهند�شية :
1 - �إعد�د �لدر��ض�ت لأنظمة �لبن�ء و مر�جعته� ب��ضتمر�ر و خمطط�ت �مل�ض�ريع �لكربى و �مل�ض�ريع �حلكومية.

�للو�ئ��������ح  �لهند�ضية و و�ضع  �ملهنة للمك�تب  ب�لبن�ء و مر�جعة نظم مز�ولة  �إ�ضد�ر �لرت�خي�س �خل��ضة   -  2
و �لنظم ملت�بعة  �ملك�تب �لهند�ضية و �عتم�د تعهد�ت  �لإ�ضر�ف �ملقدمة من قبلهم .

. بهم  �خل��ضة  �لرت�خي�س  �إلغ�ء  و  جتديد  و  �إ�ضد�ر  و  ت�ضنيفهم  و  �ملق�ولني  عمل  تنظيم   -  3
�إعد�د قو�نني ونظم و بر�مج ومن�ذج �لرق�بة و�ملت�بعة ل�ضئون �لبن�ء و�ل�ضالمة ومر�جعته� ب�ضفة م�ضتمرة  -  4

�لتدقيق  �إد�رة  و  �لهند�ضية  �لرت�خي�س  �إد�رة  من  �ل�ض�درة  �لبن�ء  رخ�س  لطلب�ت  �لتدقيق  و  �ملت�بعة   -  5
و�ملت�بعة �لهند�ضية �لت�بعة للمح�فظ�ت و �إعد�د �لإح�ض�ئي�ت �خل��ضة بهم .

. �ملب�ين  ترميم  و  بتجميل  �ملرتبطة  �ملع�يري  و  �ملو��ضف�ت  و  �ل�ضرت�ط�ت  ك�فة  �إعد�د   -  6

الإدارات التابعة ملدير عام البلدية
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رابعا: اإدارة التن�شيق :-

و�لأبح�ث  �لفنية  �لدر��ض�ت  �إجر�ء  و  �لفني  �لط�بع  ذ�ت  �لبلدية  مل�ضروع�ت  �لتنفيذية  �لإجر�ء�ت  تن�ضيق   -  1
�لتمهيدية .

2 -  تنفيذ قر�ر�ت و تو�ضي�ت �ملجل�س �لبلدي و�لقر�ر�ت �لوز�رية و �إعد�د �لتق�رير �لدورية �ملتعلقة مبت�بعة 
تنفيذ �مليز�نية �لإن�ض�ئية للبلدية  .

3 - �لتن�ضيق مع �لإد�ر�ت �ملعنية ب�إعد�د �لرب�مج و�لأولوي�ت �خل��ضة ب�لدر��ض�ت و�مل�ض�ريع و�لت�أكد من مدى 
تنفيد �خلطط و بر�مج �لعمل .

. �حل�جة  عند  ��ضرتج�عه�  �ضرعة  و  �لع�م  �ملدير  ملكتب  �لو�ردة  �لفنية  �ملو�ضوع�ت  ك�فة  تبويب  و  ح�ضر   -  4
. �لبلدي  �ملجل�س  و  �لأمة  جمل�س  من  للبلدية  �لو�ردة  �لأع�ض�ء  �أ�ضئلة  مت�بعة   -  5

6 - �لإ�ضر�ف على �إعد�د م�ضروع ميز�نية �لبلدية و �حل�ض�ب �خلت�مي و �إعد�د �لتق�رير �لالزمة ملت�بعة مدى 
�لتنفيذ و �للتز�م ب�لربن�مج �لزمني �ملتعلق ب�لعتم�د�ت �مل�لية .

�أعم�ل �لبلدية و �ضئون �لتوظيف  �إعد�د �لردود �لنه�ئية مبالحظ�ت ديو�ن �ملح��ضبة على  7 - �لإ�ضر�ف على 
و �حل�ض�ب �خلت�مي للبلدية .

8 - در��ضة �لقر�ر�ت و �لتو�ضي�ت �ل�ض�درة من جميع �للج�ن و فرق �لعمل �مل�ضكلة يف �لبلدية و توفري ق�عدة 
�لبي�ن�ت و�ملعلوم�ت �خل��ضة بكل م� تنجزه �لقط�ع�ت .

الإدارات التابعة ملدير عام البلدية



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 36

تقرير للمعامالت التي مت اإجنازها خالل الفرتة من اأبريل 2016 اإلى مار�س 2017

اأول ق�شم الإعالم : 
ور�ضة عمل مني ذ�تك بذ�تك   -  1

�جن�ز�ت �إد�رة �ضئون �جلن�ئز، و�لإح�ض�ئية �ل�ضنوية.  --  2
جولة �إعالن�ت حويل.  -  3

�إجن�ز�ت �خلط �ل�ض�خن.  -  4
�جن�ز�ت م�ضلخ �لأحمدي.  -  5

جولة على �لب�عة �جل�ئلني.  -  6
�لربط �لكرتوين مع �لتنفيذ �جلن�ئي.  -  7

�إجن�ز�ت حم�فظة �لأحمدي، و�لفرو�نية.  -  8
فع�لي�ت �ملتلقي �خلليجي لل�ضبطي�ت �لق�ض�ئية.  -  9

تو�ضي�ت فع�لي�ت �مللتقي �خلليجي.  -  10
�لإن�ض�ء�ت �أ�ضرفت على قي�م مبني �لأم�نة �لع�مة للمجل�س �لبلدي �جلديد ومبنى مو�قف �ل�ضي�ر�ت �ملتعدد �لأدو�ر  -  11

�إح�ض�ئية طو�رئ �لأحمدي خالل م�ر�س �مل��ضي  -  12
�لهزمي يكرم �ملتق�عدين ب�جلهر�ء.  -  13
جولة ب�لع��ضمة مبنطقة �ملب�ركية  -  14

دعوة ح�ضور �نطالق حملة �ضحتك تهمن�.  -  15
ت�ضريح ملدير �إد�رة �ل�ضئون �مل�لية  -  16

�حلفل �خلت�مي لتنظيف �ض�طئ �خلوي�ض�ت حتت رع�ية مدير ع�م �لبلدية م. �أحمد �ملنفوحي  -  17
ت�ضريح لرئي�س قط�ع حم�فظتي �لع��ضمة ومب�رك �لكبري لر�ضد 100 منزل خم�لف ق�نون �لبن�ء.  -  18

�إعالن حملة �ضحتك تهمن�، و�إق�مة جولت �حلملة يف حم�فظة �لع��ضمة، وحويل، و�جلهر�ء، ومب�رك �لكبري، و�لفرو�نية.  -  19
�نطالق حملة جدد �إعالنك يف مك�نك، و�إق�مة جولت �حلملة يف حم�فظة �لع��ضمة، وحويل، و�جلهر�ء،   -  20

ومب�رك �لكبري، و�لفرو�نية.

�نطالق حملة �إز�لة �لإعالن�ت، وحملة �مل�ض�لخ �لرئي�ضية و�ملوؤقتة، و�إق�مة جولت �حلملة يف حم�فظة   -  21
�لع��ضمة، وحويل، و�جلهر�ء، ومب�رك �لكبري، و�لفرو�نية.

22 - ن�ضر قر�ر تكليف م�ض�عد �ملدير �لع�م ل�ضئون قط�ع �مل�ض�حة للقي�م ب�أعم�ل مدير ع�م �لبلدية حلني �لعودة من �لإج�زة.
�إح�ض�ئية لإد�رة �لتدقيق ومت�بعة خدم�ت �لبلدية ب�لفرو�نية  -  23

الإدارات التابعة ملدير عام البلديةاإدارة العالقات العامة 
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حملة ميد�نية ملر�قبة �لأغذية يف حم�فظة مب�رك �لكبري.  -  24
�جتم�ع جلنة �ضئون مت�بعة �ضئون �ملح�فظ�ت-�جتم�ع�ت �للجنة �لعلي� للتخطيط و�لتن�ضيق  -  25

تغطية موؤمتر �ملخطط �لهيكلي حتت رع�ية �ضمو رئي�س جمل�س �لوزر�ء  -  26
حملة لإز�لة �ملخيم�ت غري �ملرخ�ضة.  -  27

�ملنفوحي: غري مقبول م�ض�و�ة غري �ملرخ�س للمخّيم مع من رّخ�س.  -  28
مد�همة مبنطقة �ملب�ركية للطو�رئ و�إز�لة �ملخ�لف�ت ب�لتع�ون مع وز�رة �ل�ضئون ب�لع��ضمة.  -  29
�لعو�د: حت�ضيل ر�ضوم قدرت ب��مبلغ 11368 دين�ر، و�إ�ضد�ر 1341 تر�خي�س ب�لع��ضمة.  -  30

تغطية  ��ضتقب�ل خ�دم �حلرمني �ل�ضريفني  -  31
�ح�ض�ئية �د�ر�ت �لع��ضمة- حويل -  �لفرو�نية - مب�رك �لكبري- �لحمدي- �جلهر�ء  -  32

غ�ضيل �ضو�رع �ملب�ركية  -  33
توزيع �لب�ضط�ت �ملو�ضمية ب�لع��ضمة  -  34

تغطية لأخب�ر �لعي�د �لوطنية لدول جمل�س �لتع�ون  -  35
�جلربي: �إح�لة �ملتالعبني للني�بة �لع�مة.  -  36

�ملنفوحي �أ�ضتقبل �ضفري جنوب �أفريقي�.  -  37
�لر�ضيدي :�جم�يل �ملع�مالت خالل �ل�ضهر )1649( مع�ملة وحت�ضيل ر�ضوم 16030 دين�ر ب�لع��ضمة  -  38

�ح�ض�ئية �ضهر نوفمرب لإد�رة ترخي�س خدم�ت �لبلدية مبب�رك �لكبري.  -  39
�لردع�ن : حترير 62 خم�لفة لالئحة �لنظ�فة �لع�مة و �لإعالن�ت و�لأغذية  -  40

تكرمي  حفل  -خالل   2016 خالل  ��ضتف�ض�ر   131 على  ردت  �لهند�ضية  �لأنظمة    : �لب�ضر  خ�لده   -  41
�لق�ئمني على �ضبطي�ت �لأغذية �لف��ضدة ببلدية �لع��ضمة.

�ملنفوحي : ت�ضديد �لعقوب�ت على من تثبت م�ضئوليته ب�إق�مة مب�ين بدون ترخي�س.  -  42
�لف�ضلي : �آلي�ت �لنظ�فة �لت�بعة للعقود ب�ملح�فظة تعمل على �كمل وجه.  -  43

�لعر�س �ملرئي مل�ضروع ميكنة خدم�ت �لبلدية.  -  44
�ل�ضقعبي ي�ضتقبل عمدة بلدية جن�مني.  -  45

�لكندري : م�ض�درة و�إتالف )1( طن و 568  كجم من �ملو�د �لغذ�ئية و�إغالق خمزن.  -  46
خلرينج : رفع حمولة 2 لوري من �خل�ضرو�ت و�لفو�كه ومو�د �لأث�ث و�ملالب�س �مل�ضتعملة من �جلليب و�حل�ض�وي  -  47
�ملنفوحي : كل �لدعم للم�ضتثمر �لكويتي ومقبلون على م�ض�ريع عمالقة لتعزيز مك�نة �لكويت ع�ملي�.  -  48

�لتقرير �ل�ضهري لعدد �ل�ضك�وى �ملتلق�ة عرب �خلط �ل�ض�خن )139( خالل �ضهر دي�ضمرب 2016.  -  49
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تغطية �لحتف�لت ب�لأعي�د �لوطنية  -  50
حمالت مكثفة على �ض�رع �خلليج  -  51

على  تعدي�ت  و�إز�لة  ب�جلهر�ء،  �عالن�ت  و�إز�لة  ب�لفرو�نية،  مظالت  و�إز�لة  ب�لأحمدي،  �عالن�ت  �ز�لة   -  52
�أمالك �لدولة ب�لع��ضمة.

�إز�لة مع�ر�س خم�لفة ب�لع��ضمة، ورفع �ضي�ر�ت ب�لع��ضمة و�لفرو�نية، وحمالت مكثفة لطو�رئ �لع��ضمة  -  53
�ح�ض�ئية نظ�فة �لحمدي 2016.  -  54

- م�ض�درة و�تالف 45 كجم مبح�فظة �لع��ضمة.  55
حملة نظ�فة مبح�فظة �لع��ضمة.  -  56

خرب ت�ضليم خمترب �لبلدية.  -  57
جولت مكثفة لق�ضم �إز�لة �ملخ�لف�ت ب�لع��ضمة.  -  58

  ثانيا ق�شم الت�شوير

�لتفتي�ضية بك�فة �ملح�فظ�ت. و�حلمالت  �جلولت  جميع  ت�ضوير    -  1
بذ�تك. ذ�تك  مني  عمل  ور�ضة  ت�ضوير   -  2

 3 - ت�ضوير تكرمي ب�جلهر�ء.

�خلوي�ض�ت. �ض�طئ  لتنظيف  �خلت�مي  �حلفل  ت�ضوير   -  4
قط�ع حم�فظة �لع��ضمة ومب�رك �لكبري. رئي�س  مبر�فقة  منزل   100 لر�ضد  ميد�نية  جولة  ت�ضوير   -  5

بك�فة �ملح�فظ�ت خالل حملة �ضحتك تهمن�، وحملة جدد �إعالنك يف  �لتفتي�ضية  �جلولت  جميع  ت�ضوير   -  6
مك�نك، و�حلمالت على �مل�ض�لخ �ملوؤقتة و�لرئي�ضية، و�ز�لة �لإعالن�ت.

ت�ضوير �جتم�ع جلنة �ضئون �ملح�فظ�ت، و�جتم�ع�ت �للجنة �لعلي� للتخطيط و�لتن�ضيق، وتغطية موؤمتر �ملخطط �لهيكلي.  -  7
�ل�ضريفني �حلرمني  خ�دم  زي�رة  تغطية  ت�ضوير   -  8

�لتع�ون �ملجل�س  لدول  �لعي�د  �عالم  وتركيب  �مليد�نية  �حلمالت  ت�ضوير   -  9

10 - تكرمي مع�يل وزير �لوق�ف و�ل�ضئون �ل�ضالمية ووزير �لدولة �ضئون �لبلدية حممد �جلربي ملوظفي 
�جله�ت �لرق�بية بفرع  بلدية حم�فظة �لع��ضمة

�لرت�ثية للقرية  �ملنفوحي  م.�أحمد  �لبلدية  ع�م  مدير  جولة   -  11
�لوزير. مع�يل  رع�ية  حتت  �لبلدية  خدم�ت  ميكنة  مل�ضروع  �ملرئي  �لعر�س   -  12

جن�مين� بلدية  لعمدة  �لبلدي  للمجل�س  �لع�م  �لمني  ��ضتقب�ل   -  13

الإدارات التابعة ملدير عام البلديةاإدارة العالقات العامة 
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اإجمالى عدد ال�شكاوى والردود عليها 

عدد �لردودعدد �ل�ضك�وى

�ل�ضك�وى �ل�ضحفية

8149

�ل�ضك�وى �لإذ�عية

294151

 تم الرد
٥۱% 

 لم يتم الرد
٤۹% 

 إجمالي الشكاوى اإلذاعية 

 تم الرد
٦۰%  

 لم يتم الرد
٤۰%  

 إجمالي الشكاوى الصحفية

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015�ملع�ملة 

%21-110140�لإعالن�ت �لر�ضمية يف �جلريدة و�ل�ضحف �ملحلية و�لإذ�عة و�لتلفزيون

%20910450ت�ضهيالت �ملهمة للق�ء �مل�ضئولني ب�لو�ض�ئل �لإعالمية

�جن�ز�ت مر�قبة �أعم�ل �لزينة و�لعالم 

248 فيه�  �لعالم  تركيبه�  مت  �لتي  �ملن��ضب�ت  -عدد   1
43240 تركيبه�  مت  �لتي   �لعالم  عدد   -  2

61240 رفعه�  مت  �لتي  �لعالم  عدد   -  3
ملون لفة   839 ت�ضنيعه�  مت  �لتي  �لأعالم  عدد   -  4

530 ن�ضبه�  مت  �لتي  �لد�ئمة  �ل�ضو�ري  عدد   -  5
1593 و�ضب�غته�  �ضي�نته�  مت  �لتي  �لد�ئمة  �ل�ضو�ري  عدد   -  6

الإدارات التابعة ملدير عام البلديةاإدارة العالقات العامة 

مت �لرد

%  60

مت �لرد

%  51

مل يتم �لرد

%  40
مل يتم �لرد

%  49
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اإدارة التن�شيق 

  اأول: الأعمال التى تقوم بها الإدارة ب�شفة م�شتمرة:
1 ( در��ضة �ملو�ضوع�ت �ملح�لة من مدير ع�م �لبلدية �إىل �لإد�رة �لو�ردة من �جله�ت �ملختلفة حيث تقوم �لإد�رة 
بدر��ضته� و�إقرت�ح �لتو�ضي�ت �ملن��ضبة ب�ض�أنه� و�إتخ�ذ �لإجر�ء�ت �لالزمة وفق تعليم�ت مدير ع�م �لبلدية.

2 ( توفري �لبي�ن�ت و�لإح�ض�ء�ت و�إعد�د �لتق�رير �لتي تطلب من �لإد�رة من قبل مدير ع�م �لبلدية  ب�لتن�ضيق 
مع �لقط�ع�ت �ملعنية .

و  �لق�نونية  �لإد�رة  مع   ب�لتن�ضيق   2016/33 ب�لق�نون  �خل��ضة  �جلديدة  �للو�ئح  عمل  يف  �مل�ض�ركة   )  3
�لقط�ع�ت �ملعنية ب�لبلدية ب�ض�أن تنقيح �أو تعديل �أو �إلغ�ء �أو �إ�ضتحد�ث  لو�ئح جديدة خ��ضة ب�لق�نون 

�لآنف �لذكر .

 4 ( �إبد�ء �لر�أي يف �ملو�ضوع�ت ذ�ت �ل�ضفة �لع�جلة �لتي يطلبه� �ملدير �لع�م وعقد �جتم�ع�ت مع �جله�ت ذ�ت 

�لعالقة لتخ�ذ �لتو�ضي�ت �ملتعلقة بتلك �ملو��ضيع وعر�ضه� على مدير ع�م �لبلدية لتخ�ذ �لقر�ر .

�إعد�د �لكتب �لالزمة ملت�بعة م�ض�ريع �لبلدية و�لتن�ضيق مع �لقط�ع�ت ذ�ت �لعالقة بهذ� �ل�ض�أن و�إعد�د   )5  

تق�رير ملدير ع�م �لبلدية ب�ملوقف �لتنفيذي لتلك �مل�ض�ريع .

وخم�طبة  خ�رجية  �أو  د�خلية  جله�ت  �ضو�ء  لالإد�رة  �لبلدية  ع�م  مدير  من  �ملح�لة  للكتب  �لردود  �إعد�د   )6
للجهة  رد موحد  و�إعد�د  �لردود  �أكرث من قط�ع وجتميع  �لتي تخ�س  ب�ملو��ضيع  �ل�ضلة  ذ�ت  �لقط�ع�ت 

�ملعنية .

7( مت�بعة �لكتب �ملح�لة من �ل�ضيد/ مدير ع�م �لبلدية للقط�ع�ت �ملختلفة د�خل �لبلدية و�لتن�ضيق مع تلك 
�لقط�ع�ت ب�ض�أنه�.

تنفيذ  نحو  �لتن�ضيق  و  �لبلدية  ع�م  �ل�ضيد/ مدير  لالإد�رة من  �لتي حت�ل  �لجتم�ع�ت  مت�بعة حم��ضر   )8
�لتو�ضي�ت �لو�ردة به� متهيد� لعتم�ده� .

9( عقد �جتم�ع�ت تن�ضيقيه لبع�س �ملو��ضيع �لتي تتطلب حلول ع�جلة بتكليف من قبل �ل�ضيد/ مدير ع�م 
�لبلدية ومت�بعة تو�ضي�ته�.

 اللجان وفرق العمل التي ت�شارك فيها الإدارة :

- بن�ء�ً على �لقر�ر �لوز�ري رقم )176 ل�ضنة 2014( �ل�ض�در بت�ريخ 2014/7/20 ب�إع�دة ت�ضكيل �للج�ن 

�لد�ئمة ببلدية �لكويت ت�ض�رك �لإد�رة حاليًا بالتايل : 
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1(  فريق عمل متابعة و ت�شهيل اإجراءات املوافقات املتعلقة مب�شاريع خطة التنمية لدولة الكويت:

مت ت�ضكيل �لفريق مبوجب �لقر�ر رقم ) E75/2015( بت�ريخ 1 /2015/10 .

�إ�ضد�ر �ملو�فق�ت  ويخت�س عمل �لفريق مبت�بعة تخ�ضي�س �ملو�قع �لالزمة مل�ض�ريع خطة �لتنمية ومت�بعة 

�لتنظيمية و�لهيكلية وتر�خي�س �لبن�ء وت�ضهيل �إجر�ء�ت م�ض�ريع خطة �لتنمية لدولة �لكويت لدى بلدية 

�لكويت    و�إعد�د تق�رير دورية للمجل�س �لأعلى للتخطيط و �لتنميه ب�لتن�ضيق مع ك�فة �جله�ت �حلكوميه 

من وز�ر�ت   وموؤ�ض�ض�ت وهيئ�ت من خالل توجيه �لدعوة حل�ضور �جتم�ع�ت �لفريق و �ملر��ضالت �لر�ضمية 

بني �جله�ت وكذلك �لتن�ضيق بني �لقط�ع�ت �ملختلفة و�جله�ت �ملعنية ب�ض�أن ت�ضهيل �لإجر�ء�ت �ملتخذة لتلك 

�مل�ض�ريع .

وحتديث املواقع املخ�ش�شة ب�شفة موؤقته للتخييم الربيعي : درا�شة  جلنة   )2

   مت ت�ضكيل �للجنة مبوجب �لقر�ر رقم )2016/109( بت�ريخ 2016/8/25 .

�ل�ضو�بط  وو�ضع  �لربيعي  للتخييم  موؤقته  ب�ضفة  �ملخ�ض�ضة  �ملو�قع  حتديث  و  بدر��ضة  �للجنة  وتخت�س 

�لبيئة �لربية  �ملو�طن من رو�د �لرب و كذلك �حلف�ظ على  �لتى ت�ض�هم فى حتقيق م�ضلحة  و�لإ�ضرت�ط�ت 

وكذلك �إقرت�ح مو�قع جديدة ب�لتن�ضيق مع ك�فة �جله�ت �ملعنيه و �إعد�د �ملخطط�ت �لتنظيمية ملو�قع �لتخييم 

للتخييم  �ملخ�ض�ضة  �ملو�قع  لت�ضجيل  �إلكرتوين  برن�مج  �إعد�د  و  �إعتم�ده�  عقب  به�  �ملعنيه  �جله�ت  وتزويد 

وحتديد �إحد�ثي�ته� و�إعد�د من�ذج �لبلدية �مل�ضتخدمة فى تنظيم �أعم�ل التخييم .

للمزايدات واملناق�شات واملمار�شات وفقًا للتعاميم الواردة بهذا ال�شاأن : التمهيدية  3(  الجتماعات 

مت عقد �جتم�عني للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر �إبريل 2016  .

مت عقد ثم�نية �جتم�ع�ت للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر م�يو 2016  .

مل يتم عقد �جتم�ع�ت للمز�يد�ت و �ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر يونيو 2016  .

مت عقد �أربعة �جتم�ع�ت للمز�يد�ت و �ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر يوليو 2016  .

مل يتم  عقد �أي �جتم�ع�ت للمز�يد�ت و �ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر �أغ�ضط�س  2016  .

مت عقد �جتم�ع و�حد  للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر �ضبتمرب  2016  .

مل يتم عقد �أي �إجتم�ع للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر �أكتوبر 2016.

مل يتم عقد �أي �إجتم�ع للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر نوفمرب2016.
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مت عقد �جتم�عني للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر دي�ضمرب 2016.

مت عقد ثالثة �جتم�ع�ت للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر ين�ير 2017 .

مت عقد �أربعة �جتم�ع�ت للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر فرب�ير 2017 .

مت عقد خم�ضة �جتم�ع�ت للمز�يد�ت و�ملن�ق�ض�ت و�ملم�ر�ض�ت يف �ضهر م�ر�س 2017 .

: الإ�شت�شاريه  الدور  و  الهند�شيه  للمكاتب  املهنة  مزاولة  جلنة   )4

   �إعد�د �لقر�ر�ت �ل�ض�درة مبز�ولة �ملهنة للمك�تب �لهند�ضية و�لدور �لإ�ضت�ض�رية و�لع�ملني به� و�إعتم�ده� 

�لهند�ضية  للمك�تب  �ملهنة  على حم��ضر�جتم�ع�ت جلنة مز�ولة  بن�ء�ً  به�  �لبلدية  �ل�ضيد/ مديرع�م  من 

و�لدور �لإ�ضت�ض�رية.

5( الجتماعات التن�شيقيه بح�شورال�شيد مدير الإدارة وت�شمل :

�لكويت    لدولة  �لتنميه  خطه  مب�ض�ريع  �ملتعلقه  و�لتنميه  للتخطيط   �لأعلى  �ملجل�س  �جتم�ع�ت  ح�ضور   -

و�مل�ض�ركة يف �إعد�د �للو�ئح �ملتعلقة بنظ�م �لبلدية وفق� للق�نون رقم ) 2016/33 ( .

- ح�ضور�جتم�ع�ت جلنة تب�ضيط �لإجر�ء�ت �ملتعلقة ب�إ�ضد�ر �ضيغ ��ضتمالك وتق�رير �لبن�ء �لق�ئمة علي 

  �لعق�ر�ت �ملطلوب تنظيمه� و ��ضتمالكه�.

  - ح�ضور �جتم�ع�ت تن�ضيقيه ب�ض�أن �ملب�ين قيد �لإن�ض�ء .

  - ح�ضور �جتم�ع�ت تن�ضيقيه ب�ض�أن �مل�ضلخ �ملركزي .

  - ح�ضور �جتم�ع�ت تن�ضيقيه بوز�رة �لتج�ره و�ل�ضن�عه .

 -  ح�ضور �جتم�ع�ت تن�ضيقية ب�ض�أن حتديد �أم�كن �ل�ضو�ء يف �حلد�ئق �لع�مة و �ل�ض�ح�ت .

 - متثيل مكتب مدير ع�م �لبلدية ب�جتم�ع�ت جلنة ت�أهيل وت�ضنيف �ضرك�ت �لنظ�فة �لع�مة.

ثالثًا:  الأعمـــــال الإداريـــــــة :

1.طب�عة �لكتب �ل�ض�درة من �لإد�رة �إىل قط�ع�ت �لبلدية �ملختلفة �أو م� ير�ضل ملدير ع�م �لبلدية لإعتم�ده.

بعمل �لإد�رة . �ل�ضلة  ذ�ت  �ملختلفة  و�ملو�ضوع�ت  �ل�ض�درة  للكتب  ملف�ت  عمل   .2

بعمل �لإد�رة . �لعالقة  ذ�ت  �لأخرى  و�لقط�ع�ت  �لإد�رة  بني  �لتن�ضيق   .3

�أعم�ل . من  �أجنز  وم�  للموظفني  مت�بعة  �إح�ض�ئي�ت  عمل   .4

 . �لإلكرتوين  �لرت��ضل  برن�مج  على  �لعمل   .5
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البيان الإح�شائي للكتب الواردة وال�شادرة لإدارة التن�شيق

من ابريل 2016 / اإلى مار�س 2017 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%65-6711903الوارد

%75-6772720�ل�ض�در
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1 .

  ق�شم الدرا�شات 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015�لردود على �ل�ضتف�ض�ر�ت

%36-914�لردود على �أ�ضئلة و ��ضتف�ض�ر�ت �ملجل�س �لبلدي وجمل�س �لأمة 

%12558�لردود على ��ضتف�ض�ر�ت وزير �لبلدية 

%89828�لردود على ��ضتف�ض�ر�ت مدير ع�م �لبلدية 

%2-4344�لردود على ��ضتف�ض�ر�ت �لإد�رة �لق�نونية 
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   ق�شم مزاولة املهنة 

ن�ضبة �لتغيري2017/20162016/2015�عم�ل �ملك�تب �لهند�ضية

 %32-1319ت�ضجيل تر�خي�س �ملك�تب �لهند�ضية و �لدور �ل�ضت�ض�رية 

%13 4741ت�ضجيل جتديد قيد �ملكتب �لهند�ضي �أو �لدور �ل�ضت�ض�رية

%36- 214337ت�ضجيل مهند�س معتمد من �ملكتب �لهند�ضي �أو �لدور �ل�ضت�ض�رية

%23- 96125ت�ضجيل نقل �عتم�د مهند�س 

%75 893224ت�ضجيل جتديد قيد مهند�س 
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  تا بع ق�شم مزاولة املهنة 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015�أعم�ل �ملك�تب �لهند�ضية

%24-37764957تعهد�ت �لإ�ضر�ف بن�ء هيكل ) �ضكن خ��س (

%5965773تعهد�ت �لإ�ضر�ف بن�ء ك�مل  ) �ض�مل جميع �لرت�خي�س (

%161496041تعهد هدم ) كل �أنو�ع �لرت�خي�س ( 

3776 

596 

1614 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

تعهدات اإلشراف بناء هيكل 
 )سكن خاص(

تعهدات اإلشراف بناء كامل 
 )شامل جميع التراخيص(

 )  كل أنواع التراخيص(تعهد هدم 

 ) تعهدات (   أعمال المكاتب الهندسية
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  ق�شم املقاولني 

ن�ضبة �لتغيري2017/20162016/2015�لغ�ءجتديدجديدت�ضنيف �ملق�ول )جديد(

-02022فئة �أ

%031839208فئة ب

%291132216410234فئة ج

%1071473028423158فئة د
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ن�ضبة �لتغيري2017/20162016/2015البيان

ت�ضجيل وجتديد �ملق�ولني �مل�ضنفني من قبل جلنة 

�ملن�ق�ض�ت �ملركزية
59139134%
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تابع ق�شم املقاولني

ال�شكاوى 

نسبة التغيير2017/20162016/2015البيان

%13931�ل�ضك�وى على �ملق�ولني )حويل(

%14137�ل�ضك�وى على �ملق�ولني )�لع��ضمة(

%-51155�ل�ضك�وى على �ملق�ولني )�لفرو�نية(

%15660�ل�ضك�وى على �ملق�ولني )مب�رك �لكبري(

%171229�ل�ضك�وى على �ملق�ولني )�لحمدي(

-11�ل�ضك�وى على �ملق�ولني )�جلهر�ء(
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ق�شم الطابع اخلا�س

ن�ضبة �لتغري2016/20172016/2015نوع �ل�ضتعم�ل

%5-1920م�ضت�ضفي�ت

%8-1213خم�زن

%2150�حلرف و�ل�ضن�ع�ت �ل�ضغرية

%16850فن�دق

%50-12�ضن�ع�ت خفيفة

%9189�ضكن خ��س

%63-1540�ضكن ��ضتثم�ري

%2150جت�ري-مع�ر�س

%584916جت�ري د�خل �ملدينة

%2532492جت�ري

%4-5456��ضتعم�ل �ضن�عي

%2-420428�أخرى

%30-37302265299171�مل�ض�ح�ت
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  اإجنازات جلنة ال�شالمة 

جدول رقم )1( �أهم �إجن�ز�ت �أم�نة �ضر جلنة �ل�ضالمة

ن�ضبة 2017/20162016/2015�ملع�ملة

�لتغري

%16-54416481مب��ضرة عمل لإ�ضد�ر رخ�ضة �ل�ضالمة

%27222816ل م�نع لتجديد ت�ضنيف لبلدية

%10-196217ل م�نع لت�ضجيل مق�ولني جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية لدى �لبلدية

%15-4047ل م�نع لإلغ�ء رخ�ضة ت�ضنيف مق�ولت بلجنة �ضعبة �ملق�ولني

%5357272949ل م�نع لالإفر�ج عن �لكف�لت �مل�ضرفية

%58038434ل م�نع لالإفر�ج عن �لت�أمني �لنقدي

%70262611ت�ضجيل حو�دث �إتالف ك�فة �جله�ت

%86-1180�جتم�ع�ت جل�ن �إثب�ت �حل�لة �لت�بعة لك�فة �لوز�ر�ت

%96-13314عدد �حل�لت �لتي مت �لبت فيه� من قبل جلنة �إثب�ت �حل�لة لك�فة �لوز�ر�ت

%19815124�إعد�د قر�ر�ت ومذكر�ت ودر��ض�ت ب�ملو�ضوع�ت �خل��ضة بلجنة �ل�ضالمة

%3453236كتب �ض�درة �إىل �إد�ر�ت �لبلدية �ملختلفة وكتب �ض�درة �إىل هيئ�ت �لدولة �ملختلفة

%23-641836��ضتخر�ج ك�ضف ب�لإتالف�ت للمر�جعني ومت�بعة �ل�ضجالت

الإدارات التابعة ملدير عام البلدية جلنة ال�شالمة
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  جدول رقم )2( قيمة �لتالف�ت �لتي مت �ضد�ده� للوز�ر�ت وهيئ�ت وموؤ�ض�ض�ت �لدولة

ن�ضبة �لتغري2016/20172015/2016�ملع�ملة

%1144767110438قيمة مب�لغ �لإتالف�ت �لتي مت �ضد�ده� �ىل وز�رة �لكهرب�ء و�مل�ء 

%49-66140130521قيمة مب�لغ �لإتالف�ت �لتي مت �ضد�ده� �ىل وز�رة �ملو��ضالت 

--9608قيمة مب�لغ �لإتالف�ت �لتي مت �ضد�ده� �ىل وز�رة �لأ�ضغ�ل �لع�مة  

%3-58006010قيمة مب�لغ �لإتالف�ت �لتي مت �ضد�ده� هيئة �لزر�عة و�لثورة �ل�ضمكية

شكل رقم )1( 

1 .
2 .
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 السمكية

 قيمة اإلتالفات التى تم سدادها للوزارات ومؤسسات الدولة 
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مركز احلكومة مول

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015نوع �ملع�ملة

 -5393-�ضه�د�ت �ضحية

%47-387736�ل�ضه�د�ت �خل��ضة ملوظفي �لبلدية

الإدارات التابعة ملدير عام البلدية احلكومة مول 
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قطــاع  التنظـــيم
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نبذة عن قطاع التنظيم

يتاألف قطاع التنظيم من :
التنظيم       اإدارة   -  1

الهيكلي  املخطط   اإدارة   -  2
- القطاع  رئي�س  مكتب   -  3

من اأهم اأخت�شا�شات القطاع :

ق�عدة  تكوين  �مل�ض�همة يف  و  و�لعمل على تطويره�  و�لهيكيلية  �لعمر�نية  �ملخطط�ت  �قرت�ح  و  تنفيذ    -  1
للمعلوم�ت و�لبي�ن�ت .

. للدولة  �جلم�لية  و�لنو�حي  �لرت�ثي  �لتقليدي  �لط�بع  علي  للمح�فظة  �لدر��ض�ت  تنفيذ    -  2
�لفنية �ملو��ضف�ت  �ل�ضوئية و و �ضع  �لهند�ضي للطرق و�لإ�ض�ر�ت  ب�لت�ضميم  �لدر��ض�ت �خل��ضة  �إجن�ز    - 3

4 -  تنفيذ �ملخطط�ت �لتنظيمية �خل��ضة ب�مل�ض�ح�ت �ملك�ضوفة و �خل�ضر�ء و�لنو�حي �لرتفيهية و�ملحمي�ت 
�لطبيعية .

�لهند�ضي  �ملكتب  تزويد  و  �حلكومي  و�لقط�ع  �خل��س  �لقط�ع  مل�ض�ريع  �ملوؤقته  �لرت�خي�س  جتديد   -  5
ب�لرتف�ع�ت �ملقرتحة  للق�ض�ئم و مو�قع �ملر�فق �لع�مة .

. غريه�  و  �ملج�ري  �ضخ  و  �لكهرب�ئية  �ملحولت  و  �لبنزين  حمط�ت  و  �جل�ضور  تثبيت  و  تخ�ضي�س    -  6
. �لهيكلي  �ملخطط  مت�بعة  و  للدولة  �لهيكلية  و�خلطط  �لدر��ض�ت  �إعد�د     -  7

8 -  �لقي�م ب�لدر��ض�ت �لتطويرية �لع�مة ملختلف �ملن�طق �حل�ضرية وو�ضع �ملع�يري �لتخطيطية �لعمر�نية 
للدولة .

و  �لدر��ض�ت  لتفيذ  و�لتن�ضيق  �ملت�بعة  و  للم�ض�ريع  �لب�ضرية  �ل�ضورة  بتقييم  �خل��ضة  �لدر��ض�ت  �إعد�د    -  9
�مل�ض�ريع .

ب�لبيوت  ب�ل�ضتع�نة  �لتخطيطة  و  �ل�ضت�ض�رية  �لدر��ض�ت  و  ب�مل�ض�ريع  �ملتعلقة  ب�لإجر�ء�ت  �لقي�م     -  10
�ل�ضت�ض�رية .

�لعمر�نية  �مل�ض�ريع  �إجن�ز  و  تطوير  يف  �خل��س  �لقط�ع  ت�ضجيع  �إ�ىل  �لر�مية  �لدر��ض�ت  �إعد�د    -  11
�حلكومية و برجمة  م�ض�ريع  �لقط�ع �خل��س �ضمن �لولوي�ت .

 . حمددة  ملع�يري  وفق�  �لتذك�رية  �لن�ضب  �إق�مة     -  12

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم
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1 .
2 .

اإدارة التظيم 

ن�ضبة 2017/20162016/2015البيان

�لتغيري

%69-1443747182�ملع�مالت �لو�ردة
%22-30483884�لآر�ء �لتنظيمية

%9-24372678�لرتف�ع�ت ب�لطرق

%50631438�ملو�فق�ت �لتنظيمية لت�ض�ريح �لعمل �خل��ضة بق�ضم �لطرق

%8508790�ملو�فق�ت �لتنظيمية لت�ض�ريح �ل�ضن�عة
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اأهم الإجنازات ملحافظة العا�شمـــــة

�ملو�فقة �لتنظيمية على �ملخطط�ت �ملعم�رية �خل��ضة مب�ضروع ق�ضر �ل�ضالم �لت�ريخي �ملدمج مب�ضروع   .1
مركز �ل�ضيخ ج�بر �لأحمد �لثق�يف �لجتم�عي مبنطقة �ل�ضويخ .

تثبيت وت�ضليم �ملوقع �ملخ�ض�س مل�ضت�ضفى �لأطف�ل �جلديد �ضمن منطقة �ل�ضب�ح �ل�ضحية .  .2

�ملنظمة  مبنى  مب�ضروع  د�خلية  بتعديالت  �خل��ضة  �ملعم�رية  �ملخطط�ت  على  �لتنظيمية  �ملو�فقة   .3
�لإ�ضالمية للعلوم �لطبية مبنطقة �ل�ضب�ح �ل�ضحية ب�ل�ضويخ .

تطوير منطقة �ل�ضويخ و�لري �خلدمية �حلرفى �لتج�رية .  .4

��ضتقط�ع جزء من مدر�ضة حمد �لرجيب مبنطقة كيف�ن قطعة 1 لتخ�ضي�س مقر �لحت�د �لكويتى   .5
لألع�ب �لقوى و�مل�ض�مري �لت�بعة له .

تو�ضعة وتطوير مبنى وز�رة �خل�رجية ب�لو�جهة �لبحرية �ملرحلة 6 بجو�ر ق�ضر جمل�س �لوزر�ء - �ل�ضيف .  .6

�مل�ضت�ضفى �لأمريى وتغيري ��ضتخد�م �ملركز �لطبى لالإ�ضن�ن مبنطقة �ل�ضرق وموقع م�ضتودع�ت وز�رة �ل�ضحة   .7
ب�ملرق�ب وترميم م�ضت�ضفى �لولدة �لقدمي ب�ملرق�ب ليكون متحف لل�ضحة ومركز معلوم�ت تف�علي .

تعديل حدود تو�ضعة موقع غرفة جت�رة و�ضن�عة �لكويت مبنطقة �لقبلة قطعة 9 .  .8

تثبيت موقع �مل�ضجد ومو�قف �ل�ضي�ر�ت د�خل حدود مقربة �ل�ضليبخ�ت .  .9

�ملو�فقة �لتنظيمية على �ملخطط�ت �ملعم�رية �خل��ضة ب�لتعديالت �لد�خلية وب�إ�ض�فة �ضكن ع�ملني   .10
وم�ضلى �ضيد�ت ب�لط�بق �مليز�نني وم�أذنة مب�ضجد �ضلط�ن �لبطي بوطيب�ن مبنطقة �لدعية قطعة 4 .

�عتم�د �ملخطط �لتنظيمي للم�ضمي�ت �جلديدة لقط�ع�ت مدينة ج�بر �لأحمد .  .11

�ملو�فقة �لتنظيمية على حمطة تعبئة �لوقود مبدينة ج�بر �لأحمد �ل�ضكنية .  .12

�ملو�فقة �لتنظيمية على بن�ء جمموعة حمالت م�ضتثمرة بجمعية �ملن�ضورية �لتع�ونية قطع������������ة 2.  .13

�ملو�فقة �لتنظيمية لعمل �إ�ض�فة �ضمن حدود مدر�ضة �ل�ض�مية �مل�ضرتكة �حلكومية �لو�قعة يف منطقة   .14
�ل�ض�مية قطعة 3 ملك وز�رة �لرتبية .

تثبيت وت�ضليم موقع مبنى �لغ�ضيل �ضمن �ملنطقة �ل�ضحية .  .15

تخ�ضي�س مبنى �لقن�ضلية �لو�قع مبنطقة �ملرق�ب قطعة رقم 2 و�ملتد�خل مع موقع جتميع �حل�فالت   .16
ل�ضركة جمموعة �لنقل و�لتخزين .

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة التنظيم
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مبنطقة   2 م   5000 مب�ض�حة  �لد�خلية  وز�رة  �أ���ض��و�ر  د�خ��ل  �لع��ضمة  �آم��ن  مديرية  موقع  17. تخ�ضي�س 
�ملرق�ب قطعة رقم 3 ث�ني�: ترحيل موقع حمطة �لتحويل �لرئي�ضية �ملخ�ض�ضة �ضمن حدود موقع وز�رة 

�لد�خلية �ىل موقع بديل �ضمن حدود �ملوقع ث�لث�: تخ�ضي�س مبنى مو�قف �ضي�ر�ت متعددة �لأدو�ر .

م�ضروع تق�ضيم عق�ر �ل�ضيخ حمد �ضب�ح �لأحمد �ل�ضب�ح مبنطقة �لدعية قطعة 5 .  .18

19. تثبيت حدود �ملنطقة �ملخ�ض�ضة لوز�رة �لعدل �ملح�ضورة بني ق�ضر �لعدل �لق�ئم ح�لي�ً و�لتو�ضعة �ملقررة 
من �جلهة �ل�ضرقية و�أ�ض�فته� �ىل م�ضروع ق�ضر �لعدل �جلديد ب�لقطعة رقم 15 مبنطقة �لقبلة .

نقل موقع فرع �لبنك �لأهلي �ملتحد ) بنك �لكويت و�ل�ضرق �لأو�ضط �ض�بق�ً ( مبنطقة �لرو�ضة قطعة 5   .20

�لرتبية  ل��وز�رة  ملكيته�  �لع�ئد  �حد  برو�ضة  �خل��ضة  �ملعم�رية  �ملخطط�ت  على  �لتنظيمية  �ملو�فقة   .  21
�لق�ئمة مبنطقة �لعديلية قطعة 3 .

اأهم الإجنازات ملحافظة حويل  

طلب وز�رة �لأوق�ف تخ�ضي�س موقع لد�ر حتفيظ �لقر�آن قطعة 2 حطني .  .1

طلب �ل�ضئون تخ�ضي�س �أر�س للجمعية �لكويتية لتعزيز �لقيم .  .2

طلب وز�رة �ل�ضئون �لجتم�عية و�لعمل تخ�ضي�س �ر�س لإق�مة �ض�لة خلدمة �ملجتمع .  .3

طلب تخ�ضي�س موقع م�ضجد يف حوىل قطعة 6 .  .4

طلب تخ�ضي�س �ر�س لبن�ء مركز �ضحي يف م�ضرف ب��ضم على مال �حمد �ملال علي.  .5

طلب �ضم جزء من ممر م�ض�ة جم�ور للق�ضيمة 9 ، 24 ، 45 يف حويل .  .6

طلب �لهيئة �لع�مة لالت�ض�لت تخ�ضي�س مو�قع ملحط�ت تقوية �إر�ض�ل لله�تف �لنق�ل .  .7

طلب �لهيئة �خلريية �لإ�ضالمية �لع�ملية تخ�ضي�س ع�ضرين قطعة �أر�س لإن�ض�ء فروع له�.  .8

طلب وز�رة �ل�ضئون �لجتم�عية و�لعمل تخ�ضي�س �أر�س لإق�مة �ض�لة �أفر�ح يف �لرميثية .  .9

10. در��ضة تطوير م�ضروع جممع �ل�ض�ملية �ل�ضم�يل ق�ضيمة 1 �أ قطعة 22 .

11. �قرت�ح �لع�ضو ح�ضن كم�ل ح�ضر �لأر��ضي و�ملب�ين غري�مل�ضتغلة من وز�رة �لرتبية .

12. �قرت�ح �لع�ضو ح�ضن كم�ل تخ�ضي�س �أر�س من كل حم�فظة لالحتف�لت �لوطنية .

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة التنظيم



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 60

13. م�ضروع �إن�ض�ء �ضور �أمني ومبنى �إد�رة حلم�ية �ل�ضف�ر�ت .

14. م�ضروع ت�أهيل وتطوير �ملنطقة �لدبلوم��ضية .

15. طلب �ضئون �لق�ضر تخ�ضي�س مو�قع يف �ملح�فظ�ت لإق�مة مقر�ت �ضغرية لفروعه� .

16. طلب تخ�ضي�س �أر�س جلمعية �ملح�مني .

17. طلب وز�رة �ل�ضئون �لجتم�عية و�لعمل تخ�ضي�س موقع بنك يف حطني قطعة 4 .

18. تثبيت حدود �لأر�س �ملج�ورة مل�ضت�ضفى مب�رك لإن�ض�ء مر�كز طبية .

19. طلب وز�رة �لكهرب�ء تخ�ضي�س مبنى خلدمة �ملو�طن قطعة 4 �جل�برية .

20. طلب هيكلة �لقوى �لع�ملة تخ�ضي�س م�ض�حة يف م�ضرف .

اأهم الإجنازات ملحافظة مبارك الكبري 

طلب�ت �جلمعي�ت �لتع�ونية .  .1

�ملو�فقة �لتنظيمية ملركز �ض�حية �لفنيطي�س .  .2

م�ضروع تق�ضيم �ل�ضيخ ج�بر �لعلي .  .3

م�ضروع تق�ضيم �ل�ضيخ �ضب�ح �ل�ض�مل �ل�ضب�ح .  .4

�لرد على �لإد�رة �لق�نونية بخ�ضو�س �لدع�وى �ملرفوعة من �ملو�طنني �ضد �لبلدية .  .5

تخ�ضي�س مو�قع لن�دي �ضلوى ون�دي �لقرين �لري��ضي .  .6

�ملو�فق�ت �لتنظيمية للهيئة �لع�مة لل�ضن�عة مبنطقة �ضبح�ن .  .7

طلب تخ�ضي�س مو�قع ملر�كز �لدف�ع �ملدين ب�ملح�فظ�ت �ل�ضت .  .8

م�ضروع �ل�ضي�ج �لأمني حلم�ية �ملن�ض�آت �لنفطية يف منطقة جنوب وغرب �لكويت .  .9

10.�ملو�فق�ت �لتنظيمية مل�ض�ريع �ملط�عم �لرتفيهية ) �ل�ضريط �ل�ض�حلي ب ( .
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  اأهم الإجنازات ملحافظة الحمدى   

خم�طبة بلدية �لحمدى بخ�ضو�س طلب�ت �لزر�عة وترخي�س �خلدم�ت مبنطقة �لوفرة �لزر�عية  .1

�لرد على ��ضتف�ض�ر�ت �ملجل�س �لبلدي .  .2

�إعد�د �لتق�رير بخ�ضو�س تخ�ضي�س �ملو�قع �ملختلفة لعر�ضه� على �ملجل�س �لبلدي .  .3

تخ�ضي�س مو�قع م�ض�جد لوز�رة �لأوق�ف .   .4

فرز ودمج �لعديد من �لق�ض�ئم مبن�طق �ملح�فظة �ملختلفة .  .5

خم�طبة بلدية �لحمدى بخ�ضو�س �مل�ض�تل �لزر�عية .  .6

�ملو�فقة �لتنظيمية ل�ضكن �إم�م وموؤذن مبنطقة ج�بر �لعلي قطعة 1 .  .7

جتهيز �ملخطط�ت �خل��ضة بفرز �حلي�زة �لزر�عية .  .8

جتهيز �ملخطط�ت �مل�ض�حية مبنطقة �ل�ضعيبة �ل�ضن�عية قطعة 11 .  .9

10. �عتم�د �ملخطط �لتنظيمي �ملعدل للمحور �خلدمي مبدينة �ضب�ح �لأحمد.

�ل�ضئون  ووز�رة  �لح��م��دى  بلدية  وخم���ط��ب��ة  �ملختلفة  �ملح�فظة  مبن�طق  �حل�ض�نة  دور  ترخي�س   .11
�لجتم�عية و�لعمل بهذ� �خل�ضو�س .

�عتم�د �ملخطط �لتنظيمي �ملعدل مل�ضروع تو�ضعة �لوفرة �ل�ضكني .  .12

13.خم�طبة �إد�رة �مل�ض�حة لتثبيت �إحد�ثي�ت �حلي�ز�ت �لزر�عية .

جتديد عقود وز�رة �مل�لية ملحط�ت تفوق �لإر�ض�ل و�ل�ضتقب�ل ل�ضركة زين لالت�ض�لت .  .14

جتديد عقود �ضركة �لبرتول �لوطنية .  .15

جتديد عقود �لبنك �لأهلي �ملتحد .  .16

�ملو�فقة �لتنظيمية لإ�ض�فة م�كينة �ضحب �آيل مل�ضروع حمطة �لوقود ب�لدوحة .  .17

مبنطقة  زر�عية  حي�زة  لتو�ضعة  ق�ض�ئم  لعدة  م�ض�حية  خمطط�ت  لتجهيز  �مل�ض�حة  �إد�رة  خم�طبة   .18
�لوفرة �لزر�عية .
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در��ضة نقل موقع مع�ر�س بيع و�ضر�ء �ل�ضي�ر�ت وموقع حر�ج �ل�ضي�ر�ت من منطقة مين�ء عبد�هلل �ىل   .19
غرب منطقة عريفج�ن .

تثبيت وت�ضليم مو�قع حمطة تعبئة �لوقود �خل��ضة ب�ضركة �لبرتول �لوطنية و�ملو�فقة �لتنظيمية   .20
على �ملخطط�ت �خل��ضة بذلك .

21. در��ضة تخ�ضي�س موقع بديل عن �ر�س رجم خ�ضم�ن لإن�ض�ء خم�زن ��ضرت�حة ل�ضركة مط�حن �لدقيق.

در��ضة �ملخطط �لتنظيمي �ملعتمد للم�ضمي�ت �جلديدة لل�ضو�حي مبدينة �ضب�ح �لأحمد .  .22

23.تخ�ضي�س موقع م�ضجد مبنطقة �لفنط��س .

24.�ملو�فقة �لتنظيمية ب�إ�ض�فة م�ضجد ع�مر بن فهده ب�لرقة .

25. در��ضة طلب وز�رة �ل�ضئون �لجتم�عية و�لعمل ترخي�س �ضوق مركزي موؤقت بج�نب �لنقطة �لأمنية 
يف منطقتي �جلليعة وكبد .

در��ضة �قرت�ح �ل�ض�دة �أع�ض�ء �ملجل�س �لبلدي د . ح�ضن على كم�ل ، عبد�هلل �حمد �لكندرى ب�ض�أن �إن�ض�ء   .26
وتخ�ضي�س دور�ت مي�ه وبرد�ت مي�ه  للمم�ضى �لذى مت تخ�ضي�ضه .

27.  جتديد عقد �لإيج�ر �خل��س بفرع �لبنك �لتج�ري �لكويتي �ضمن �لقطعة رقم 5 مبنطقة �ل�ضب�حية.

�ملو�فقة �لتنظيمية على �ملخطط�ت �ملعم�رية �خل��ضة لتعديل و�إ�ض�فة حمطة تعبئة �لوقود �لت�بعة   .28
لل�ضركة �لأويل للت�ضويق �ملحلي للوقود مبنطقة على �ضب�ح �ل�ض�مل قطعة 9 .

 اأهم الإجنازات ملحافظة اجلهراء 

1. �إن�ض�ء �ض�حة ري��ضية منوذجية مغط�ت للهيئة �لع�مة لل�ضب�ب و�لري��ضة يف �ضم�ل غرب �جلهر�ء .

2. م�ضروع �إن�ض�ء جممع متك�مل لإد�رة مد�ر�س �لرتبية �خل��ضة لوز�رة �لرتبية مبح�فظة �جلهر�ء.

3. مع�جلة موقع جتميع �لإط�ر�ت �لت�لفة �أو �مل�ضتعملة يف منطقة �أرحية .

4. �عتم�د �ملخطط �لتنظيمي ل�ضو�حي م�ضروع جنوب �ملطالع �لإ�ضك�ين .

5. ت�ضليم حدود موقع �ضكر�ب �لبلدية يف منطقة �لنع�مي .

6. تو�ضعة �ل�ضجن �ملركزى مبنطقة �ل�ضليبية لوز�رة �لد�خلية .
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للثق�فة  �لوطني  �ملجل�س  �ىل  للزر�عة  �لع�مة  �لهيئة  من  �جلهر�ء  مبدينة  �لقومي  �ملنتزة  تبعية  نقل   .7
و�لفنون و�لآد�ب .

8. تخ�ضي�س �أر�س للو�ء �ل�ضهيد ولو�ء �لتحرير لوز�رة �لدف�ع مبنطقة �جلهر�ء .

9. ت�ضليم حدود موقع م�ضجد منطقة �ل�ضليبية �ل�ضكنية ب�لقطعة 1  لوز�رة �لأوق�ف .

10. تركيب �أنظمة �لقي��س عن بعد بر�ضد ومر�قبة نظ�م �ضبك�ت �مل�ضتهلكني ل�ضركة نفط �لكويت مبح�فظة �جلهر�ء

ت�ضليم موقع مركز خفر �ل�ضو�حل بجزيرة وربة لوز�رة �لد�خلية .  .11

تخ�ضي�س مدينة �حلج�ج �لو�قعة مبنطقة �جلهر�ء �ىل �جلي�س �لكويتي .  .12

ت�ضليم �ملوقع �ملخ�ض�س ملحطة توليد �لط�قة �لكهرب�ئية �ىل هيئة ت�ضجيع �ل�ضتثم�ر �لأجنبي على طريق �لعبديل   .13

تو�ضعة موقع لو�ء �ملغ�وير ) 25 ( مع�ضكر �ملغ�وير �لو�قع على طريق �ل�ضبية .  .14

ترخي�س �ضوق مركزي �ضمن موقع �ضكر�ب �ضركة �ملخ�زن �لعمومية بجنوب �مغرة للهيئة �لع�مة لل�ضن�عة  .15

اأهم الإجنازات ملحافظة الفروانية   

1.  تخ�ضي�س موقع لإق�مة حمط�ت تقوية �إر�ض�ل و��ضتقب�ل لوز�رة �ملو��ضالت مبنطقة �لعمرية قطعة1

فرز �لق�ضيمة رقم 3 قطعة 42 مبنطقة �لفرو�نية لل�ضيد يو�ضف عبد�لعزيز �مليلم .  .2

��ضتكم�ل دمج �لق�ض�ئم 175 �ىل 195 مبنطقة �لع�ر�ضية تخزين قطعة 1 .  .3

طلب �لبنك �لتج�ري جتديد عقد �إيج�ر �لفرع �لك�ئن مبنطقة جليب �ل�ضيوخ قطعة 3 .  .4

5. حتويل �لعق�ر �لك�ئن ب�لق�ضيمة 117 مبنطقة �لرقعي قطعة 2 من �ل�ضتعم�ل �ل�ضتثم�ري �ىل عي�د�ت طبية 

6. طلب �ضركة �لبرتول �لوطنية �ملو�فقة �لتنظيمية على �ملخطط�ت �ملعم�رية �خل��ضة ب�إ�ض�فة مبنى لنظ�م 
�لغ�ضيل �لآيل �ضمن حدود حمطة �لوقود رقم 72 مبنطقة �لفردو�س قطعة 5 .

7. طلب �ضركة �لبرتول �لوطنية �ملو�فقة على �إ�ض�فة م�كينة �ضحب �ىل د�خل حمطة تعبئة �لوقود رقم 79 
مبنطقة �لعق�رية قطعة رقم 2 .

ت�ضليم �ملوقع �ملخ�ض�س ملقر �لحت�د �لكويت للمز�رعني يف منطقة �لر�بية قطعة 5 .  .8
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ت�ضليم موقع حديقة مبنطقة �لفرو�نية قطعة 75 .  .9

10.طلب وز�رة �لأوق�ف و�ل�ضئون �لإ�ضالمية �إق�مة م�ضجد مبنطقة �لرح�ب قطعة 2 .

11. طلب وز�رة �لأوق�ف و�ل�ضئون �لإ�ضالمية تخ�ضي�س موقع م�ضلى د�ئم مبنطقة �لع�ر�ضية �ل�ضكنية 
قطعة 10.

�إع�دة تثبيت وت�ضليم موقع مركز �ل�ضب�ب عبد�هلل �ملب�رك قطعة 5 .  .12

در��ضة �لعق�ر�ت �مل�ضتملكة �لق�ئمة �ضمن حم�فظة �لفرو�نية .  .13

در��ضة �ملو�فقة �لتنظيمية لل�ضوق �لتج�ري �ملزمع �إن�ض�ئه �ضمن حدود ن�دي �لن�ضر �لري��ضي مبنطقة   .14
�ل�ضتعم�لت �حلكومية ب�لع�ر�ضية .

فرز �لق�ضيمة رقم 176 �لو�قعة مبنطقة �لر�بية قطعة 4 لل�ضيد حممد �ل�ضالحي وخ�لد �ل�ضالحي.  .15

16.طلب وز�رة �ل�ضئون �لجتم�عية و�لعمل تخ�ضي�س موقع لفرع بن�ضر وكهرب�ء لل�ضي�ر�ت مبنطقة خيط�ن 
�ل�ضم�يل قطعة 1 .

طلب �ضركة �لبرتول �لوطنية �ملو�فقة على �إ�ض�فة م�كينة �ضحب �ىل د�خل حمطة تعبئة �لوقود رقم   .17
72 مبنطقة �لفردو�س قطعة 5 .

م�ضروع مبنى خدم�ت وز�رة �لأوق�ف ) ور�س للنقلي�ت ( مبنطقة جليب �ل�ضيوخ قطعة 5 .  .18

جتديد عقد جمعية �لطي�رين ومهند�ضي �لطري�ن �لكويتية منطقة جليب �ل�ضيوخ .  .19

ت�ضليم موقع �لأم�نة �لع�مة لالأوق�ف ب�ملركز �لد�رى و�لتج�ري مبنطقة خيط�ن .  .20

جتديد عقد �إيج�ر بيت �لزك�ة ب�ض�حية �لأندل�س و�لرقعي قطعة 11 .  .21

طلب بنك �لكويت �لوطني جتديد عقد �إيج�ر �لفرع مبنطقة �لرح�ب قطعة 1 .  .22

ت�ضليم موقع فرع �لدك�كني �لت�بع جلمعية �ضب�ح �لن��ضر �لتع�ونية ب�لقطعة 1 .  .23

تثبيت وت�ضليم موقع م�ضلح مبنطقة �ضب�ح �لن��ضر قطعة 7 .  .24

طلب بنك �لكويت �لدويل جتديد عقد �إيج�ر �لفرع �لك�ئن مبنطقة جليب �ل�ضيوخ قطعة 3.  .25
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تو�ضعة فرع جمعية �لفرو�نية رقم 5 �لك�ئن ب�لقطعة رقم 1 �لفرو�نية .  .26

27. طلب وز�رة �لأوق�ف تخ�ضي�س موقع ديو�نية لكب�ر �ل�ضن و�ملتق�عدين مبنطقة �لأندل�س قطعة رقم9

م�ضروع �إن�ض�ء و��ضتثم�ر مبنى مو�قف �ل�ضي�ر�ت يف مبنى مط�ر �لكويت �لدوىل و�ملر�فق �لت�بعة له .  .28

�ضب�ح  مدينة  �ضمن  �مل�ض�ندة  �لأك�دميية  �خلدم�ت  ملب�ين  د�خلية  تعديالت  لعمل  �لتنظيمية  �ملو�فقة   .29
�ل�ض�مل �جل�معية .

�ملو�فقة �لتنظيمية لعمل تعديالت د�خلية ملبنى مركز �لإطف�ء �ضمن مدينة �ضب�ح �ل�ض�مل �جل�معية   .30

در��ضة �ملخطط �لإ�ضك�ين مل�ضروع غرب عبد�هلل �ملب�رك �لإ�ضك�ين .  .31

جتديد �لعقد رقم 6068 و�لعقد 6069 يف منطقة �ل�ضجيج جنوب �لفرو�نية للموقعني �ملخ�ض�ضني   .32
ل�ضركة �ملخ�زن �لعمومية .

طلب �ل�ض�دة / بيت �لتمويل �لكويت فرز �لق�ضيمة رقم 217 �لو�قعة ب�لقطعة رقم  2 مبنطقة جليب   .33
�ل�ضيوخ .

طلب �لبنك �لتج�ري جتديد عقد �إيج�ر �لفرع �لك�ئن مبنطقة �لع�ر�ضية مبركز �ل�ض�حية .  .34

�لنووى مبنطقة  �لتنظيمية مل�ضروع �لإم�م  �ملو�فقة  طلب وز�رة �لأوق�ف و�ل�ضئون �لإ�ضالمية جتديد   .35
�لفرو�نية قطعة 19 .

تقرير للمجل�س �لبلدي بتخ�ضي�س موقع للهيئة �لع�مة للعن�ية بطب�عة ون�ضر �لقر�آن �لكرمي و�ل�ضنة   .36
�لنبوية وعلومه� �ضمن مركز �ض�حية �لأندل�س و�لرقعي .

تخ�ض�س موقع لفرع بن�ضر وكهرب�ء لل�ضي�ر�ت مبنطقة خيط�ن قطعة 1 .  .37

خيط�ن  مبنطقة  بن�ت  �ملتو�ضطة  ه�جر  مدر�ضة  �ضمن  ب�إ�ض�فة  �خل��ضة  معم�رية  خمطط�ت  �عتم�د   .38
قطعة2.

�لتن�ضيق مع �إد�رة �ملخطط �لهيكلي و�ملوؤ�ض�ضة �لع�مة للرع�ية �ل�ضكنية ب�ض�أن نقل �ملوقع �ملقرر ل�ضركة   .39
جلوب�ل �للوج�ضتية و�لتخزين مبنطقة غرب عبد�هلل �ملب�رك .

در��ضة طلب �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة تعديل غر�س �لتخ�ضي�س ملجمع �حلرف و�ل�ضن�ع�ت �ل�ضغرية يف   .40
منطقة �لع�ر�ضية �حلرفية لإق�مة �أن�ضطة حرفية وخدمية وجت�رية .
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�لري��ضي  �لكويتي  للن�دي  �لت�بعة  �لأحمد  ج�بر  حلبة  مب�ضروع  �خل��ضة  �ملعم�رية  �ملخطط�ت  در��ضة   .41
لل�ضي�ر�ت و�لدر�ج�ت �لآلية مبنطقة �ل�ضجيج جنوب خيط�ن

اأهم الإجنازات للمكاتب املوؤقتة  

1. طلب وز�رة  �مل�لية ب�إ�ض�فة ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �ملرق�ب ل�ضركة �ملجموعة �مل�ضرتكة 
للمق�ولت . 

2.  طلب وز�رة  �لإ�ضغ�ل �لع�مة �لت�ضريح بتجديد  ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �ل�ضبية 
ل�ضركة هوند�ى ب�لت�ض�من مع �ملجموعة �مل�ضرتكة . 

3. طلب وز�رة  �لرتبية ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �لحمدى ل�ضركة �خلدة �لع�ملية للتج�رة 
�لع�مة و�ملق�ولت . 

4. طلب �ملوؤ�ض�ضة �لع�مة للرع�ية �ل�ضكنية ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مب�ضروع مدينة �ضب�ح �لأحمد 
�ل�ضكنية ل�ضركة �ل�ضن�ع�ت لأنظمة �لبن�ء .  

مك�تب  ترخي�س  و�ملق�ولت جتديد  �لع�مة  للتج�رة  �لع�ملية  و�ملهند�ضني  �ملق�ولني  �ضركة جمموعة  5.  طلب 
موؤقته لتنفيذ �لق�ضيمة 59  قطعة د مبنطقة �ل�ضويخ �ل�ضن�عية .  

طلب وز�رة  �لإ�ضغ�ل �لع�مة  ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �لرقعي ل�ضركة كن�ر للتج�رة   .6
�لع�مة و�ملق�ولت .  

7. طلب وز�رة  �لإ�ضغ�ل �لع�مة ب�إ�ض�فة ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �لدوحة ل�ضركة جي ��س 
للهند�ضة و�لن�ض�ء�ت ووكيله� �ملحلي �ضركة خ�لد للتج�رة �لع�مة . 

8. طلب �ضركة ذ� كونرت�كتور للتج�رة �لع�مة و�ملق�ولت جتديد  ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة 
�ل�ضليبية �لزر�عية . 

طلب ج�معة �لكويت �لت�ضريح بتجديد ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �ل�ضد�دية ل�ضركة   .9
��ضمنت �لكويت للخر�ض�نة �جل�هزة 

طلب وز�رة  �لإ�ضغ�ل �لع�مة  ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �ل�ض�ملية ل�ضركة �ضحر�ء �لرولة .   .10

لل�ضركة  �ل�ض�مل  �ضب�ح  مبنطقة  م��و�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  �لع�مة  �لإ�ضغ�ل  وز�رة   طلب   .11
�لحمدية للمق�ولت و�لتج�رة . 
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لل�ضركة  �ل�ض�مل  �ضب�ح  مبنطقة  م��و�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  �لع�مة  �لإ�ضغ�ل  وز�رة   طلب   .12
�لحمدية للمق�ولت و�لتج�رة . 

�ل�ضقر  ل�ضركة  �لطبية  �ل�ضويخ  مبنطقة  م��و�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  �ل�ضحة   وز�رة   طلب   .13
للتج�رة �لع�مة و�ملق�ولت ب�لتح�لف مع �ل�ض�دة �ض�بورجي ب�لوجني . 

14. طلب �ل�ضركة �لحمدية للمق�ولت  ترخي�س مك�تب لتنفيذ م�ضروع �إع�دة تطوير جممع �ملن�ضر �لتج�رى 
قطعة 85 + 86 + 87 مبنطقة �لفحيحيل

مو�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  جتديد  �ل�ضمكية  و�ل��رثوة  �لزر�عة  ل�ضئون  �لع�مة  �لهيئة  طلب   .15
مبنطقة �لق�ضور ل�ضركة �أبن�ء عبد�حلميد �ض�مل �لتج�رية

16. طلب وز�رة  �لكهرب�ء  ترخي�س �ضكن عم�ل موؤقت مبنطقة �لزور لل�ضركة �ل�ضينية �ضيبكو ثالثة �لكرتيك 
ب�وركو موكلو �ل�ض�دة / �ضركة �ملال للمب�ين .   

طلب �ملوؤ�ض�ضة �لع�مة للرع�ية �ل�ضكنية ب�لغ�ء  ترخي�س خالطة مركزية موؤقته مبنطقة �لوفرة ل�ضركة   .17
�لد�ر للهند�ضة و�لإن�ض�ء�ت .

18. طلب ج�معة �لكويت �لربن�مج �لن�ض�ئي �لت�ضريح بتجديد ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة 
�ل�ضد�دية ل�ضركة �له�ين . 

�خلليج  ل�ضركة  �ل�ضليبية  مبنطقة  موؤقت  عم�ل  �ضكن  جتديد  �لت�ضريح  �لع�مة   �ل�ضغ�ل  وز�رة   طلب   .19
�ملتحدة لالن�ض�ء�ت .

ل�ضركة  �لعبد�هلل  �ضعد  م��و�د مبنطقة   وت�ضوين  �لأوق����ف  جتديد  ترخي�س مك�تب موؤقتة  وز�رة  طلب   .20
�خلر�يف لالإن�ض�ء�ت . 

طلب وز�رة  �لكهرب�ء  ترخي�س مك�تب موؤقتة لل�ضركة �لأهلية للوح�ت �لكهرب�ئية لتنفيذ تركيب عدد      .21
)8( حمطة مبنطقة �جل�برية و�ل�ض�ملية وحويل و�لدعية و�ل�ضويخ و�ضب�ح �لأحمد .

طلب �ملجل�س �لوطني للثق�فة و�لفنون و�لآد�ب �لت�ضريح برتخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة   .22
�لقبلة ل�ضركة �ملدير �لكويتي لد�رة �مل�ض�ريع �لعق�رية.

طلب وز�رة  �لكهرب�ء �إلغ�ء رخ�ضة �لت�ضوين و�ضكن �لعم�ل �ملوؤقت ل�ضركة هيوند�ى لل�ضن�ع�ت �لثقيلة .    .23

ل�ضركة  �لحمدى  مبنطقة  مو�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  جتديد  لل�ضب�ب  �لع�مة  �لهيئة  طلب   .24
مركز �لكويت �ل�ضن�عية . 

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة التنظيم
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طلب وز�رة  �لكهرب�ء �لت�ضريح  بتجديد ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة ج�بر �لأحمد   .25
ل�ضركة �ضيمن�س.

طلب �ضركة موؤ�ض�ضة حممد ن��ضر �ل�ض�ير و�أولده  �لت�ضريح بتجديد ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين   .26
مو�د مبنطقة غرب �بوفطرية �حلرفية ل�ضركة �ضدمي �لكويت للتج�رة �لع�مة.

�لغ�من  ل�ضركة  �ل�ضحية  �ل�ضويخ  م��و�د مبنطقة  وت�ضوين  موؤقتة  ترخي�س مك�تب  �ل�ضحة   وز�رة   طلب   .27
�نرتن��ضيون�ل للتج�رة �لع�مة .  

�لنه�ضة  ل�ضركة  خيط�ن  �ب��رق  مبنطقة  م��و�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  �لكهرب�ء   وز�رة   طلب   .28
الدولية . 

ت�يه�ن  ل�ضركة  �ل�ضهد�ء  وت�ضوين مو�د مبنطقة  ترخي�س مك�تب موؤقتة  �لكهرب�ء  جتديد  وز�رة   طلب   .29
�ليكرتيك و�ير .  

لل�ضركة  �ضرق  مبنطقة  م��و�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  جتديد  لال�ضتثم�ر  �لع�مة  �لهيئة  طلب   .30
�ملتحدة �لأويل للتج�رة �لع�مة و�ملق�ولت.

مو�د  وت�ضوين  موؤقتة  مك�تب  ترخي�س  بتجديد  �لت�ضريح  �لطبية   للخدم�ت  �لكويتية  �ل�ضركة  طلب   .31
مبنطقة �ل�ض�ملية ل�ضركة �د�رة �لإن�ض�ء�ت و�لبن�ء.  

طلب وز�رة  �ل�ضحة جتديد ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د ل�ضركة �ضيد حميد بهبه�ين و�لولدة   .32
مل�ضروع تو�ضعة م�ضت�ضفى �لعد�ن . 

طلب تخ�ضي�س موقع �ضكن عم�ل موؤقت لل�ضركة �ملنفذة مل�ضروع مدينة جنوب �ملطالع �لإ�ضك�ين  .    .33

طلب وز�رة  �لأوق���ف و�ل�ضئون �لإ�ضالمية جتديد ترخي�س مك�تب موؤقتة وت�ضوين مو�د مبنطقة �ضعد   .34
�لعبد�هلل قطعة 5 ل�ضركة �خلر�يف لالإن�ض�ء�ت

�ضي�ر�ت  لتنفيذ م�ضروع  موؤقتة  ترخي�س مك�تب  و�ملق�ولت جتديد  �لع�مة  للتج�رة  �لدليل  �ضركة  طلب   .35
�ل�ض�ير مبنطقة �جلهر�ء �ل�ضن�عية

طلب �ضركة ب�ك �مل�ضرتكة للتج�رة �لع�مة و�ملق�ولت جتديد ترخي�س مك�تب موؤقته لتنفيذ �لق�ضيمة رقم   .36
2785 قطعة A4 مبنطقة �ضب�ح �لأحمد �لبحرية.

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة التنظيم
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اأهم الإجنازات لق�شم الطرق  :

�أو ترخي�س مو�قف �ضي�ر�ت �ضطحية  �أو ت�ضليم و/  و/  تثبيت  �أو  و/  تخ�ضي�س  �أو  و/  ��ضتحد�ث  در��ضة   .1
�ل�ضرة  رق��م  )1 (  وجنوب  �ضي�ر�ت ب�جل�برية قطعة  ��ضتحد�ث  مو�قف  �لأدو�ر مبن�طق  )  �أو متعددة 

 ، 3 022 وكيف�ن و�ضب�ح �ل�ض�مل قطعة  4 و�ل�ض�ملية   951 و�لفردو�س قطعة  3 وحويل  وبي�ن قطعة 

تطوير مو�قف �ل�ضي�ر�ت ب�ض�رع �لدبو�س مبنطقة �لفحيحيل قطعة رقم 1 ، مبنى مو�قف �ضي�ر�ت متعدد 

�لأدو�ر مبنطقة �لقبلة قطعة 31 ، وذلك للم�ض�همة يف حل م�ضكلة عدم تو�فر مو�قف �ل�ضي�ر�ت وتكد�س 

�ل�ضي�ر�ت ببع�س من�طق دولة �لكويت .

 ، �ملع�ر�س جنوب خيط�ن  مبن�طق ) منطقة  �لطرق   �ضبكة  على  �ملقرتحة  �لتطوير�ت  بع�س  در��ضة    .2
��ضتحد�ث دو�ر مبنطقة عبد�هلل �ملب�رك ، حتويل تق�طع مبنطقة �لظهر �ىل دو�ر ، تطوير مدخل وخمرج 

منطقة فهد �لحمد من طريق �مللك فهد ، ��ضتحد�ث دو�ر ملنطقة �ل�ضليبية بني �لقطع �أرق�م 6 ، 7 .

تخ�ضي�س  و/ �أو تثبيت  / �أو ت�ضليم  و/ �أو ترخي�س �لعديد من  خدم�ت �لبنية  �أو  و/  ��ضتحد�ث   در��ضة   . 3

  �لتحتية و�مل�ض�ر�ت �ملتعلقة به� ومنه� على �ضبيل �ملث�ل ل �حل�ضر  )  تو�ضعة حمطة �خلري�ن لتوليد �لقوى  

�لكهرب�ئية ، تثبيت وت�ضليم عدد 7 حمولت ث�نوية مبنطقة �ل�ضب�حية ، تو�ضعة حمطة �ضخ �لعقيلة ، 

تثبيت حمطة حتويل رئي�ضية مبنطقة �لفحيحيل  (.

 4 . مت�بعة تنفيذ بع�س �لأعم�ل �ملتعلقة ببع�س �مل�ض�ريع �له�مة ومنه� على �ضبيل �ملث�ل ل �حل�ضر مبنى    

      بريد �ل�ضف�ة د�خل �ملدينة

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة التنظيم
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م�شاريع الدرا�شات ال�شت�شارية 

املوقف التنفيذيا�شم امل�شروعم

1
م�ضروع حتديث 

وتطوير نظم �ملعلوم�ت 

�جلغر�فية

مت توقيع �لعقد بت�ريخ 2016/1/19 - ج�ري �لعمل وفق �لربن�مج �لزمني .

 2،1 �لدفعة رقم  ،  مت طلب �ضرف   2016/7/12 بت�ريخ  �ملقدمة  �لدفعة  - مت طلب �ضرف 

بتاريخ 2016/7/12 بقيمة 60.213 د.ك وج�ري �إعد�د كت�ب �لدفعة رقم 3.)نوفمرب(

2

م�ضروع دليل نظم 

ولو�ئح �لتخطيط 

و�لبن�ء

رفع  ومت  �لنه�ئية  �لتق�رير  ترجمة  مر�جعة  وج�ري  �مل�ضروع  �أعم�ل  ك�فة  من  �لنته�ء  مت 

�لدفعة �لنه�ئية لالأم�ن�ت بت�ريخ 2016/3/13 حلني ��ضتالم �لتق�رير �لنه�ئية ل�ضتكم�ل 

�ملالحظ�ت حول �لرتجمة.

مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع. )�ضبتمرب(

3
م�ضروع دليل ح�ض�ب 

�لرحالت �ملرورية
مت �لنته�ء من �أعم�ل �مل�ضروع

�لتحديث �مل�ضتمر 4

للنموذج �ملروري لدولة 

�لكويت - �لعقد �لث�ين

�لتقييم  بنت�ئج  �ل�ضت�ض�رية  �لبيوت  �ختي�ر  جلنة  خم�طبة  و  �لفني  �لتقييم  من  �لنته�ء  مت 

توفر  لعدم  نظر�  �مل�ضروع  ت�أجيل  �ضيتم   . �مل�ضروع  تر�ضيه  و  �مل�يل  �لتقييم  �جر�ء�ت  ل�ضتكم�ل 

�عتم�د�ت م�لية ب�ل�ضنة �مل�لية 17/16 ب�ضبب تخفي�س �مليز�نية من قبل وز�رة �مل�لية .

مل يتم توفري �عتم�د م�يل ومت وقف �إجر�ء�ت �مل�ضروع علم� ب�أنه قد مت �لنته�ء من �لتقييم 

�مل�يل للم�ضروع. )نوفمرب(

5
م�ضروع �خلطة 

�لعمر�نية ملدينة 

الكويت 2030

مت �لنته�ء من �أعم�ل �مل�ضروع

6
م�ضروع تطوير �ضبكة 

و�ض�ئل �لنقل �لع�م
مت �لنته�ء من �أعم�ل �مل�ضروع

7
م�ض��روع بنك  �ملعلوم�ت                           

�ملرورية
مت �لنته�ء من �أعم�ل �مل�ضروع

8
م�ضروع �ملع�يري 

�لقي��ضية لال�ضتعم�لت 

�لتج�رية

مت �ضرف �لدفعة �لر�بعة بت�ريخ 2014/7/13                                            

- مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع وج�ري   �ضرف �لدفعة �خل�م�ضة بت�ريخ 2014/10/26 

�إعد�د وطب�عة �لتق�رير �لنه�ئية. )�ضبتمرب(

9
م�ضروع توفري وتطوير 

مو�قع �لدر�كيل

�مل�لية  �ل�ضنة  �لأوىل من ميز�نية  �لدفعة  و �ضرف   .  2014/12/29 بت�ريخ  �لعقد  توقيع  مت 

14/15  و ج�رى �لعمل وفق �لربن�مج �لزمني للم�ضروع و مت طلب �ضرف �لدفعة �لث�نية بت�ريخ 
  2015/10/22 بت�ريخ  �لر�بعة   �لدفعة   2015/9/14 يف  �لث�لثة  �لدفعة  و   2015/5/27
بت�ريخ  و�ل�ض�بعة  �ل�ض�د�ضة  �لدفعة  �ضرف  وطلب   2015/12/9 بت�ريخ  �خل�م�ضة   و�لدفعة 

�لت��ضعة  و�لدفعة   2016/2/24 بت�ريخ  �لث�منة  و�لدفعة   2016/1/17 و   2015/12/30
بتاريخ 2016/2/29 و�لدفعة �لع��ضرة �لأخرية بت�ريخ 2016/3/8 . علم� ب�أنه يتم �ل�ضرف 

من �لعهد. ج�ري �لعمل وفق �لربن�مج �لزمني.

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة املخطط الهيكلى 
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  تابع م�شاريع الدرا�شات ال�شت�شارية 

املوقف التنفيذيا�شم امل�شروعم

م�ضروع �ملخطط �ملحلي للمنطقة 10

�جلنوبية - �ملنطقة �لقليمية �لأوىل
مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع

م�ضروع �ملخطط �ملحلي للمنطقة 11

�ل�ضم�لية - �ملنطقة �لقليمية �لث�نية
مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع

م�ضروع �ملخطط �ملحلى ملنطقة �ضم�ل 12

�ملطالع - �ملنطقة �لإقليمية �لث�لثة
مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع

13
م�ضروع �ملخطط �ملحلى للمنطقة 

�لغربية – �لنع�ييم )�ملنطقة 

�لإقليمية �خل�م�ضة(

مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع

م�ضروع تطوير وحتديث منطقة 14

�ل�ضويخ �خلدمية �حلرفية و�لتج�رية
مت �لنته�ء من �أعم�ل �مل�ضروع

15
م�ضروع �لإد�رة �ملرورية ملنطقة 

�ل�ض�ملية
مت �لنته�ء من �أعم�ل �مل�ضروع

مت �لنته�ء من �أعم�ل �مل�ضروعم�ضروع �لإد�رة �ملرورية ملنطقة حوىل16

مر�جعة وحتديث �ملخطط �لهيكلي 17

للدولة

- متت �إح�لة م�ضتند�ت و قر�ر جلنة �ختي�ر �لبيوت �ل�ضت�ض�رية و �خل��س برت�ضية �مل�ضروع  

�لبلدية مبوجب كت�ب مع�يل وزير �لدولة ل�ضئون �لتخطيط  �ملكتب �ل�ضت�ض�ري �ىل  على 

بتاريخ 2015/12/7 و متت مر�جعة م�ضودة �لعقد و خم�طبة �ملكتب �ل�ضت�ض�ري لجر�ء 

بتاريخ   1781 رقم  ب�لكت�ب  �مل�لية  �ل�ضئون  �إد�رة  خم�طبة   كذلك  و  �ملطلوبة  �لتعديالت 

2015/12/17 لتعديل �لتكلفة �لتقديرية �لجم�لية للم�ضروع لت�ضبح 3،234،383 د.ك 
�إد�رة  من  كل  خم�طبة  متت  كم�  �لف�ئز   �ل�ضت�ض�ري  للمكتب  �ملعتمد  �مل�يل  للعر�س  وفق� 

�ل�ضئون �لق�نونية و �إ�د�رة �لفتوى و �لت�ضريع بت�ريخ 2016/1/10 وبتاريخ 2016/2/4 

ورد رد �إد�رة �لفتوى و�لت�ضريع وبت�ريخ 2016/2/11 متت خم�طبة جلنة �إختي�ر �لبيوت 

 2016/3/9 وبت�ريخ  �ملح��ضبة  ديو�ن  ملخ�طبة  �ملطلوبة  �مل�ضتند�ت  لإ�ضتكم�ل  �لإ�ضت�ض�رية 

�لفتوى  بكت�ب  �لو�ردة  �لبنود  �أحد  لالإ�ضتف�ض�ر عن  �لق�نونية  �لإد�رة  �إع�دة خم�طبة  متت 

�لإ�ضت�ض�رية  �لبيوت  �إختي�ر  جلنة  خم�طبة  �إع�دة  متت   2016/3/15 بت�ريخ  و�لت�ضريع 

لالإ�ضتعج�ل بتزويدن� ب�مل�ضتند�ت �ملطلوبة .

- مت �أخذ مو�ققة ديو�ن �ملح��ضبة وج�رى �لعمل على جتهيز توقيع �لعقد.)�ضبتمرب(

- مت �لإنته�ء من ك�فة �لإجر�ء�ت �خل��ضه مبو�فق�ت �لرق�بة �مل�ضبقة و�أخذ مو�فقة �ملر�قب 

�مل�يل ومن �ملتوقع توقيع �لعقد بت�ريخ 2016/11/22.)نوفمرب(

- مت توقيع �لعقد بت�ريخ 2016/11/22 وج�ري �لعمل وفق �لربن�مج �لزمني.)دي�ضمرب(

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة املخطط الهيكلى 
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�ملر�ضد �حل�ضري لدولة �لكويت18
ج�ري �لتن�ضيق حول حتويل �مل�ضروع لالإد�رة �لع�مة لالإح�ض�ء و�مل�ضروع لي�س له 

ميز�نية. )حتى �غ�ضط�س( 

19
م�ضروع �ملخطط �ملحلى ملنطقة 

�حلدود �ل�ضم�لية - �ملنطقة 

�لقليمية �ل�ض�بعة

مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع وج�ري �إعد�د �لتق�رير �لنه�ئية ب�للغة �لعربية 

. مت �لنته�ء من ك�فة �أعم�ل �مل�ضروع .)�ضبتمرب(

م�ضروع �أنظمة �لنقل �لذكية20

مت �لنته�ء من ك�فة �لجر�ء�ت و يف �نتظ�ر �لكف�لت �لبنكية و �لعقد لتذييله من 

�لد�رة �لق�نونية.�ضيتم ت�أجيل �ملو�ضوع نظر� لعدم توفر �إعتم�د�ت م�لية ب�ل�ضنة 

ب�ضبب تخفي�س �مليز�نيه من قبل وز�رة �مل�لية . �مل�ليه 2017/2016 

م�ضروع و�ض�ئل عبور �مل�ض�ة21

مت �عد�د م�ضودة �لعقد و خم�طبة كل من �لد�رة �لق�نونية و �لفتوى و �لت�ضريع  

بتاريخ 2016/1/19 و 2016/1/19 وعلى �لتو�يل .�ضيتم ت�أجيل �ملو�ضوع نظر� 

لعدم توفر �إعتم�د�ت م�لية ب�ل�ضنة �مل�ليه 17/16 ب�ضبب تخفي�س �مليز�نيه من 

قبل وز�رة �مل�لية .

22

�إن�ض�ء بنك مرورى �ملرحلة �لث�نية ��ضت�ض�ر�ت

�لب�ب �لث�ين - �إ�ضت�ض�ر�ت

و�لث�نيه  �لوىل  �لدفعة  �ضرف  طلب  مت   2015/3/7 بت�ريخ  �لعقد  توقيع  مت 

وج�ري �عد�د كتب طلب�ت �ل�ضرف بقيمة 138،619 د.ك 51،620 د.ك، مت طلب 

طلب  ومت  �ضهرية  �مل�ضروع  دفع�ت  ب�ن  علم�   2015/9/9 بت�ريخ  �لث�لثة  �لدفعة 

و  و2015/11/1   2015/9/9 بت�ريخ  و�ل�ض�د�ضة   و�خل�م�ضة  �لر�بعة  �لدفعة 

2015/11/10 على �لتو�يل ومت �ضرف �لدفعة �ل�ض�بعة بت�ريخ 2015/11/10 
بت�ريخ   �لت��ضعة  رقم  �لدفعة  و   2015/11/10 بتاريخ   8 رقم  �لدفعة  و 

2015/11/10 و �لدفعة �لع��ضرة بت�ريخ 2016/3/6  و�لدفعة �حل�دية ع�ضر 
بتاريخ  2016/3/13 ويتم �ل�ضرف من �لعهد. )�غ�ضط�س(

�لث�لثة  و�لدفعة   2016/5/2 بت�ريخ  ع�ضر  �لث�نية  �لدفعة  �ضرف  طلب  مت   -

 2016/6/23 ع�ضربت�ريخ  �لر�بعة  و�لدفعة   2016/9/6 بت�ريخ  ع�ضر 

بت�ريخ  ع�ضر  �ل�ض�د�ضة  و�لدفعة   2016/8/9 بت�ريخ  ع�ضر  �خل�م�ضة  و�لدفعة 

2016/8/30 و�لدفعة �ل�ض�بعة ع�ضر بت�ريخ 2016/9/26 وج�ري �إعد�د كت�ب 
�ضرف �لدفعة�لث�منة ع�ضر. بت�ريخ 3 / 11 /2016  )نوفمرب(

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة املخطط الهيكلى 
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23

�ن�ض�ء بنك مرورى) �ملرحلة 

�لث�نية ( نوع �أجهزة ) ب�ب 

ث�لث(

�لأوىل  �ل��دف��ع��ة  ط��ل��ب  مت  و   2015/1/27 يف  �ل��ع��ق��د   ت��وق��ي��ع  مت 

بت�ريخ  �مل�ضتحقة  �لدفعة  �ضرف  �إع���دة  متت   2015/10/8 بتاريخ 

�لعربية  ب�للغة  تو�ضيحية  م��ذك��رة  �إع���د�د  بعد   2015/12/27
لكيفية �ل�ضرف على �مل�ضروع بن�ء�ً على طلب �إد�رة �ل�ضئون �مل�لية. 

و�لدفعة   2016/2/11 بت�ريخ  �لث�نية  �لدفعة  �ضرف  طلب  ومت 

الثالثة بتاريخ 2016/3/2 و�لدفعة �لر�بعة بت�ريخ 2016/3/13 

و�لدفعة �خل�م�ضة بت�ريخ 2016/3/13 و�لدفعة �ل�ض�د�ضة بت�ريخ 

2016/3/13 يتم �ل�ضرف من �لعهد. 

مت طلب �ضرف دفع�ت مبلغ 1358.22 د.ك من ت�ريخ  9 / 6 / 2016 

�ىل طلب �ضرف دفعة مببلغ 672.050 د.ك بت�ريخ 28 / 11/ 2016 

وج�ري �لعمل وفق �لربن�مج �لزمني .

مالحظة :مل يتم �ر�ض�ل �ضهري �كتوبر2016 وم�ر�س 2017

الإدارات التابعة لقطاع التنظيم اإدارة املخطط الهيكلى 
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نبذة عن قطاع المساحة 

يتاألف قطاع امل�شاحة من :

. امل�شاحة  1.اإدارة 
. امللكية  حتديد  2.اإدارة 
. القطاع  رئي�س  3.مكتب 

اأهم اخت�شا�شات القطاع :
. �لرتف�ع�ت  و�ضبكة  �لأر�ضية  �لتحكم  نق�ط  و�ضي�نة  �إن�ض�ء   -  1

. �لدع�ء�ت  وكروكي�ت  �لتنظيمية  و�لكروكي�ت  و�خل��ضة  �لع�مة  �ملخطط�ت  و�إعد�د  وجتهيز  م�ضح   -  2
. �لر�ضم  مق�يي�س  ومبختلف  �لظو�هر  لك�فة  �لطبوغر�فية  �خلر�ئط  �إعد�د   -  3

وحفظ  �جلوى  �لت�ضوير  م�ض�ريع  على  و�لإ�ضر�ف  و�لتخطيط  �جلوية  �مل�ضور�ت  تق�رير  و�إعد�د  قر�ءة   -  4
ك�فة �لأفالم و�لأ�ضول لل�ضور �جلوية .

ب�ض�أن  �خل��ضة  و�ل�ضتف�ض�ر�ت  �ملع�مالت  ودر��ضة   ، �لدع���ء�ت  كروكي�ت  عن  تف�ضيلية  تق�رير  جتهيز   -  5
�لق�ض�ي� �ملرفوعة فى �ملح�كم وق�ض�ي� �دع�ء�ت �مللكية و�إعد�د �لتقرير �لفني �لالزم .

بتنظيم  �ملتعلقة  و�لجر�ء�ت  �لع�م  �لتنظيم  �لدولة خ�رج خط  �أمالك  �ض�أن حتديد  فى  �لقو�نني  - تطبيق   6
�لقطع �لتنظيمية وتطبيق �لقو�نني لإجر�ء�ت �لبحث و�لبت فى طلب�ت �لإخالء �لإد�ري .

اأهم اخلدمات التى يقدمها القطاع :

�مل�ض�حية له� وت�ضليمه�  �لبلدي وجتهيز �ملخطط�ت  �لتى يتم تخ�ضي�ضه� من قبل �ملجل�س  �ملو�قع  1 -تثبيت 
�إىل ممثلي �لوز�ر�ت  و�لهيئ�ت و�جله�ت �لأخرى .

 . له�  �مل�ض�حية  �ملخطط�ت  وجتهيز  و�لطرق  و�لعق�ر�ت  �ملو�قع  م�ضح   -  2
. �لعالقة  لأ�ضح�ب  �حلدود  وت�ضليم  �خل��س  �ل�ضكن  ق�ض�ئم  ودمج  فرز   -  3
. �لنق�ط  بهذه  �ملخت�ضة  �جله�ت  وتزويد  للمو�قع  م�ض�حية  نق�ط  زرع   -  4

. به�  �ملخت�ضة  �جله�ت  و�إف�دة  و�لعق�ر�ت  و�لبيوت  للق�ض�ئم  �لتحديد  كتب  �إعد�د   -  5
�لفنية   �لإد�ر�ت  طلب  ح�ضب  ومق�يي�ضه�  �أحج�مه�  ب�إختالف  �مل�ض�حية  �ملخطط�ت  وت�ضوير  طب�عة   -  6

ووز�ر�ت  �لدولة �ملختلفة 

. �لط�لبة  �جله�ت  وتزويد  �ل�ضتة  و�ملح�فظ�ت  �لكويت  لدولة  �مللونة  �خلر�ئط  وطب�عة  ر�ضم   -  7
. �جلوي  و�لت�ضوير  �لطبوغر�فية  �لرقمية  ب�لبي�ن�ت  �لدولة  وز�ر�ت  تزويد   -  8

. به�  �لخت�ض��س  جه�ت  وتزويد  �جلوية  �ل�ضور  وطب�عة  تكبري   -  9

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاحة
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نوع �ملع�ملة
جمموع �ملع�مالت 

�حلكومية

�حلكومة 

�ملنتهية

�حلكومة 

�ملتبقية

جمموع �ملع�مالت 

�لأهلية

�لأهلية 

�ملنتهية

�لأهلية 

�ملتبقية

981905436فرز
1411516124نق�ط م�ض�حية

39241318126حتديد �إحد�ثي�ت
220000تق�ضيم

285145163918468450ت�ضليم موقع
542826110تخ�ضي�س موقع 
9541541448163�إع�دة تثبيت حدود

000000تو�ضعة حي�زة زر�عية
000000تعديل حي�زة زر�عية

000000فرز حي�زة زر�عية
25178352114دمج ق�ض�ئم

63317611دمج وفرز ق�ض�ئم 
000000ت�ضجيل ق�ض�ئم 

312000معرفة م�ض�حة عق�ر
674027752�لبحث �لفني 

267135132411526�لقطع �لتنظيمية
129378997734165حتديد

000000نزع �مللكية
550000�لق�نونية
000000�لتنظيم

220000�ل�ضجل �لع�م
1114566976613343�لرتب�ط

1293743�ضك�وى تظلم 
000101نز�ع

1137637743مع�جلة �لبي�ن�ت �مل�ض�حية
3751891861486تثبيت حدود
2215716110061بي�ن جت�وز

1074859511329182تثبيت وت�ضليم 
541416125211�خلر�ئط

000000�ملحفوظ�ت
000000�لتب�دل

000000�لت�ضجيل
22184040طلب �ضور جوية
16211646634712طلب خمطط�ت
392910321طلب �ضي دي 
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 تابع اجلدول ال�شابق

نوع �ملع�ملة

جمموع 

�ملع�مالت 

�حلكومية

�حلكومة 

�ملنتهية

�حلكومة 

�ملتبقية

جمموع 

�ملع�مالت 

�لأهلية

�لأهلية 

�ملنتهية

�لأهلية 

�ملتبقية

تزويد ب�ضور وث�ئق 

عو�س مفقود 
000010

3310231072�إع�دة تثبيت وت�ضليم 

281612000تثبيت تو�ضعة 

20911000زحزحة موقع 
ق�ضم �لت�ضوير وطبع 

�خلر�ئط 
541000

110101�إلغ�ء دمج 

16610000ق�ضم �مل�ض�حة �مليد�نية 

001000تغيري ��ضتغالل 

19136110معلوم�ت رقمية 

440110حم�ضر ��ضتالم حدود 

2017/20162515149510441094495311393

2016/2015250815069911148092932186

%36-%2%5-%5%1--ن�ضبة �لتغري

1495 
1044 

10944 
9531 

1393 

0
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4000
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12000

مجموع المعامالت  الحكومة المتبقية الحكومة المنتهية
 األهلية

 األهلية المتبقية األهلية المنتهية

 إجمالى أنواع المعامالت
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نبذة عن قطـاع المشاريع 

اأول : اإدارة تنمية امل�شاريع

للدولة  �لهيكلى  �ملخطط  لدر��ضة  ب�لبلدية  �ملخت�ضة  �لإد�ر�ت  مع  ب�لتن�ضيق  �مل�ض�ريع  تنمية  �إد�رة  -تقوم   1
فى  �خل������س  �لقط�ع  م�ض�ركة  �إمك�نية  ودر����ض��ة  �لعمر�نية  �لتنموية  للم�ض�ريع  �لع�مة  �خلطة  وحت��دي��د 

و�لت�ضغيل  �لبن�ء  عملي�ت  بتنظيم  �خل��س   )  2008/7  ( رق��م  ق�نون  م��ع   يتم��ضى  مب�  وذل��ك  تنفيذه� 

و�لتحويل و�لأنظمة �مل�ض�بهة .

�ملو�فقة  لأخ��ذ  و�مل��ب���در�ت  �لتنموية  �مل�ضروع�ت  لدر��ضة  �لفنى  �جله�ز  مبخ�طبة  �لكويت  بلدية  -تقوم   2
�ملبدئية على �لطرح .

. �ملنطقة  ورو�د  �لدولة   لحتي�ج�ت  وفق� ً  �مل�ض�ريع  لهذه  �لفنية  و�ل�ضروط  �لرئي�ضية  �ملكون�ت  حتديد   -  3

مالحظ�تهم  على  للتعرف  �لعالقة  ذ�ت  �ل��دول��ة  وجه�ت  �ملعنية  �لبلدية  �إد�ر�ت  ك�فة  مع  �لتن�ضيق   -  4
و��ضرت�ط�تهم  ب�ض�أن �مل�ضروع .

ومن   .. �جله�ت  جلميع  �خل��ضة  و�ل���ردود  و�ملعلوم�ت  �لبي�ن�ت  بتجميع  �مل�ض�ريع  تنمية  �إد�رة  تقوم   -  5
�لأ�ض��ضية  �ملكون�ت  على  ي�ضتمل  و�ل��ذى   ، ب�مل�ضروع  �خل��س  �لتطوير  مو��ضف�ت  كتيب  ب���إع��د�د  تقوم  ثم 

و�ل�ضروط �لفنية و�لبيئية ورفعه للمجل�س �لبلدي لإعتم�ده .

. لديه  �ملتبعة  �لإجر�ء�ت  وفق  �مل�ضروع  لطرح  متهيد� ً  �لفنى  �جله�ز  �إىل  �ملو�ضوع  -رفع   6

�لفنية  �جل���دوى  د�ر���ض���ت  وتقييم  �مل�����ض��روع  ط��رح  ف��ى  �لفنى  �جل��ه���ز  �إج����ر�ء�ت  مبت�بعة  �لإد�رة  -ت��ق��وم   7
و�لقت�ض�دية حتى تر�ضيه �مل�ضروع على �ل�ضركة �ملتقدمة ب�أف�ضل �لعرو�س .

. �مل�ضروع  ��ضتثم�ر  فرتة  طو�ل  �مل�ضروع  وت�ضغيل  وتنفيذ  ت�ضميم  على  �لإ�ضر�ف  ب�إجر�ء�ت  �لإد�رة  تبد�أ   -  8

9 - تقوم �لإد�رة بعد �نته�ء مدة ��ضتثم�ر �مل�ضروع ب�لإ�ضر�ف على �إجر�ء�ت نقل ملكية �مل�ضروع �إىل �لدولة .

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع
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ثانيا : اإدارة الإن�شاءات

1 -  در��ضة ك�فة �لحتي�ج�ت �ملتعلقة بقط�ع�ت �لبلدية فى �مل�ض�ريع ومت�بعة وتنفيذ م�ضروع �مليز�نية لهذه 
على  و�لإ�ضر�ف  و�مليك�نيكية  و�لكهرب�ئية  و�لإن�ض�ئية  �ملعم�رية  �لت�ض�ميم  �إع��د�د  �إىل  ب�لإ�ض�فة   ، �مل�ض�ريع 

تنفيذه� ، و�إعد�د ك�فة �لإجر�ء�ت �ملتعلقة ب�ضي�غة �لعقود و�ملم�ر�ض�ت جلميع �مل�ض�ريع ب�لب�ب �لر�بع .

و�لعمل  �حلكومية  و�لهيئ�ت  للمن�طق  �لإر�ض�دية  ب�للوح�ت  يتعلق  فيم�  �لتنظيمية  �ملخطط�ت  ت�ضميم   -  2
على �ضي�نته� .

. �لبلدية  قط�ع�ت  لك�فة  �لت�بعة  و�ملر�فق  �ملن�ض�آت  �ضي�نة   -  3

. �أخرى  جه�ت  تنفذه�  �لتى  �لبلدية  مب�ض�ريع  �خل��ضة  و�لوث�ئق  �لت�ض�ميم  تدقيق  فى  �مل�ض�ركة   -  4

اإدارة �شئون البيئة 

�مل�ض�همة فى و�ضع �ل�ضي��ض�ت �لبيئية �ملتعلقة ب�خت�ض��ض�ت �لبلدية و�لتن�ضيق مع �جله�ت �ملعنية بهذ� �ل�ض�أن .  -  1
2 - �إعد�د خطة �ض�ملة لتنفيذ بر�مج �لبلدية �خل��ضة بحم�ية �لبيئة و�حلف�ظ عليه� وحت�ضينه� وجتميله� 

و�لإرتق�ء مب�ضتو�ه�  ب�لتع�ون مع �جله�ت �ملعنية .

. ب�لبيئة  �ملتعلقة  �لتنفيذية  �أن�ضطته�  مب��ضرة  عند  معه�  و�لتن�ضيق  �ملخت�ضة  �لبلدية  �إد�ر�ت  مع�ونة   -  3
�مل�ض�همة و�لتن�ضيق �مل�ضتمر بني �جله�ز �لتنفيذى فى �لبلدية و�للج�ن �ملخت�ضة �ملنبثقة عن �ملجل�س �لبلدي   -  4

وكذلك  �لتن�ضيق  مع �جله�ت �حلكومية �ملعنية مب�ض�ئل �لبيئة من جمل�س حم�ية �لبيئة �جله�ت �لأخرى .

عليه�  و�حلف�ظ  �لبيئة  بحم�ية  منه�  �ملتعلق  �خل�ضو�س  وجه  وعلى  �ملختلفة  �لبيئية  �لدر��ض�ت  �إجر�ء   -  5
ذ�ت �لعالقة  ب�خت�ض��ض�ت �لبلدية و�أن�ضطته� �لتنفيذية .

للت�أكد من  �لعمر�نية  �لتنمية  �لعمر�نى وخمتلف خطط  و�لت�ضميم  �لتخطيط  م�ض�ريع  ك�فة  - مر�جعة   6
مط�بقته� و�لتز�مه�  ب�ملع�يري و�ملو��ضف�ت �لبيئية �ملحددة وذلك قبل �إقر�ره� .

7 - تقييم �لقرت�ح�ت �خل��ضة مب�ضروع�ت �للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�ض�درة من �لبلدية ذ�ت �لعالقة ب�لبيئة .
تعنى  �لتى  للرب�مج  �لتنفيذية  �لإج��ر�ء�ت  و�قرت�ح  و�للو�ئح  و�لنظم  �لقر�ر�ت  خمتلف  تنفيذ  مت�بعة   -  8

ب�ضئون �لبيئة فى �لبلدية .

. �لبيئة  ب�ضئون  �لعالقة  ذ�ت  و�لندو�ت  و�ملوؤ�ضر�ت  �لعمل  وفرق  �للج�ن  فى  �لبلدية  متثيل   -  9

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع
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اأول : مراقبة التطوير التنموى 

ق�شم التخطيط التنموى – امل�شاريع قبل الطرح

املوقف التنفيذىامل�شروعم

1

م�ضروع �إن�ض�ء 

�ملدن �لعم�لية 

-عدد )6(      

مو�قع

- ج�ري ح�لي� تقييم عرو�س م�ضت�ض�ري �مل�ضروع )3( مت طلب تثبيت وت�ضليم �ملو�قع )5-

6( وطلب �خر �مل�ضتجد�ت ب�ض�أن �ملوقع رقم )4( �لك�ئن مبنطقه كبد.  
- مت خم�طبه قط�ع تطوير �ملعلوم�ت مبقرتح للوحدة �لإد�رية. )�بريل(        

  - مت فتح �لعر�س �مل�يل للم�ضت�ض�ر �لف�ئز وج�ري ح�لي� �لتف�و�س ب�ض�أن �ل�ضعر �ملقدم من 

�مل�ضت�ض�ر. - مت خم�طبه �د�ره �لتنظيم بطلب �لإف�دة ب�ض�أن تخ�ضي�س �ملوقع �ملقرتح لإن�ض�ء 

جممع توزيع �ملي�ه �جلديدة ب�لنع�مي.)م�يو(

- يف �نتظ�ر قر�ر �لرت�ضيه على �مل�ضت�ض�ر �لف�ئز على �مل�ضروع. )يونيو(

- مت خم�طبه وز�ره �مل�لية لتقوم بدور �د�ره �أمو�ل �مل�ضروع.      

  - مت تعيني �مل�ضت�ض�ر ل�ضتكم�ل �جر�ء�ت �لطرح. )يوليو(

�مل�ضروع وممثلي هيئه  �لأول )kick off Meeting( مع م�ضت�ض�ر  -مت عقد �لجتم�ع 

�ل�ضر�كة بني �لقط�عني �لع�م و�خل��س ملن�ق�ضه �لعم�ل �ملن�طة للم�ضت�ض�ر. )�ضبتمرب(

-ج�ري �لتن�ضيق مع �جله�ت �ملعنية ب�ض�أن تغذيه �ملدينة ب�ملي�ه �لعذبة و�لط�قة �لكهرب�ئية. 

)نوفمرب(

بت�ضكيل  رقم)2014/2016(  �لبلدية  ع�م  مدير  قر�ر  2016/12/18�ضدر  بت�ريخ   -

فريق �لعمل بدر��ضة �آليه �د�ره م�ضروع �ملدن �لعم�لية - جنوب �جلهر�ء وم�ض�ريع �ل�ضر�كة 

�مل�ضتند�ت  ب�إعد�د  ح�لي�  �مل�ضت�ض�ر  يقوم   - به  �خل��ضة  �لمو�ل  حت�ضيل  و�آليه  �مل�ض�بهة 

�خل��ضة مبرحله �لت�أهيل �مل�ضبق للم�ضتثمرين.)دي�ضمرب(

16/2متت  �ىل   13/2 من  �لفرته  يف  �مل�ضروع  م�ضت�ض�ر  مع  �جتم�ع�ت  عدة  عقد  مت   -

. )EOI( و�ل )RFQ(من�ق�ضه م�ضتند�ت

بخدم�ت  �مل�ضروع  تزويد  كيفية  ملن�ق�ضه  �ل�ضغ�ل  وز�ره  مع  �جتم�ع  بعقد  �مل�ضت�ض�ر  ق�م   -

�ل�ضرف �ل�ضحي و�ضرف �لمط�ر.

- ج�ري مت�بعه تخ�ضي�س موقع ملجمع توزيع �ملي�ه �لك�ئن ب�لنع�مي و�لذي �ضيتم تغذيه 

�ملدينة عن طريقه.

- ج�ري ح�لي� جتهيز م�ضتند�ت �ل)RFP( من قبل �مل�ضت�ض�ر.                                                              

- مت �لإعالن عن �بد�ء �لرغبة بت�ريخ 2017/2/26 وتقدمت 38 �ضركه ب�أبد�ء �لرغبة 

بتاريخ 2017/3/16.

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريعاإدارة تنمية امل�شاريع 
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 تابع اجلدول ال�شابق

املوقف التنفيذىامل�شروعم

2

م�ضروع �ملركز 

�لرتفيهي 

و�لثق�يف 

و�لتعليمي 

ب�ض�رع عبد 

�هلل �لحمد.

�لدر��ض�ت  لأعد�د  �ل�ضت�ض�رية  �ملك�تب  لتكليف  للم�ضروع  �لكويت  بلديه  ميز�نيه  �ضمن  مبلغ  ر�ضد  مت   -

�ملطلوبة.    

�مل�لية  �ل�ضنة  ميز�نيه  �ضمن  �مل�ضروع  �در�ج  بعدم  ب�لبلدية  �مل�لية  �ل�ضوؤون  �د�ره  قبل  من  �ف�دتن�  مت   -

2017/2016-ج�ري خم�طبه �ل�ضوؤون �مل�لية و�لإد�رية يف �لبلدية ب�لت�أكيد على رغبه قط�ع �مل�ض�ريع يف 
�در�ج مبلغ �ضمن ميز�نيه �ل�ضنه �مل�لية 2017/2016لتكليف مكتب ��ضت�ض�ري لأعد�د در��ض�ت �جلدوى 

�خل��ضة ب�مل�ضروع.    

- مت خم�طبه �ل�ضوؤون �مل�لية و�لد�ريه.ب�ضرورة �در�ج ميز�نيه �مل�ضروع �ضمن �ل�ضنه �مل�لية 2017/2016.

)يونيو(

- مت خم�طبه وز�ر�ت �خلدم�ت لالإف�دة �ل�ضبك�ت �خل��ضة بهم �ملحيطة ب�مل�ضروع. )�أغ�ضط�س(

مت خم�طبه هيئه �ل�ضر�كة بني �لقط�عني �لع�م و�خل��س بعدم �مك�نيه توفري ميز�نيه لتكليف �مل�ضت�ض�ر من 

قبل �لبلدية وطلب در��ضة �مك�نيه تكليف �مل�ضت�ض�ر من قبله� ��ضوة ب�مل�ض�ريع �مل�ض�بهة. )�ضبتمرب(

�أمو�ل  �د�ره  به�  �ضيتم  �لتي  �لليه  ملن�ق�ضه  �جتم�ع�ت  بعقد  �لإد�رية  �لوحدة  �آليه  در��ضة  عمل  فريق  ق�م 

�مل�ضروع، ومت �لتو�ضل �ىل عدم �حل�جة �ىل ��ضتحد�ث وحده �د�ريه.

- ج�ري ح�لي� من�ق�ضه م�ضتند�ت �لت�أهيل متهيد� لعر�ضه� على �للجنة �لعلي� لأخذ �ملو�فقة عليه�. 

- ج�ري �لتن�ضيق مع �جله�ت �ملعنية ب�ض�أن تغذيه �ملدينة ب�ملي�ه �لعذبة و�لط�قة �لكهرب�ئية )ين�ير(.

-ج�ري عر�س �مل�ضروع على �للجنة �لعلي� لأخذ �ملو�فقة �لالزمة و�در�جه� �ضمن �مليز�نية. )فرب�ير(

�لتعديل  ب�ض�ن  �لبلدية  بت�ضور  و�خل��س  �لع�م  �لقط�عني  بني  �ل�ضر�كة  م�ضروع�ت  هيئه  خم�طبه  مت   -

�مل�ضروع  عن��ضر  بني  �ملطلوب  �لتك�مل  ويحقق  �ملنطقة  م�ضتجد�ت  مع  يتو�فق  مب�  �مل�ضروع  مكون�ت  على 

و�مل�ضروع�ت �ملحيطة... ويف �نتظ�ر قر�ر �للجنة �لعلي� ب�ض�ن �مل�ضروع.

3

م�ضروع �ملركز 

�خلدمي 

و�لرتفيهي 

ب�لعقيلة.

�لدر��ض�ت  لأعد�د  �ل�ضت�ض�رية  �ملك�تب  لتكليف  للم�ضروع  �لكويت  بلديه  ميز�نيه  �ضمن  مبلغ  ر�ضد  مت   -

�ملطلوبة.   

- مت مر�جعه م�ضتند�ت طرح �مل�ضروع مع �لهيئة. 

-مت �لتن�ضيق مع وز�ره �لكهرب�ء و�مل�ء و�د�ره �لتنظيم بخ�ضو�س تخ�ضي�س موقع لإق�مه حمطه �لكهرب�ء 

لتغذيه �مل�ضروع.

�لع�م  �لقط�عني  �ل�ضر�كة بني  هيئه  قبل  ��ضت�ض�رية من  لتقدمي عرو�س خدم�ت  دعوة  �لإعالن عن  -مت 

و�خل��س.

- ج�ري تقييم عرو�س مك�تب ��ضت�ض�رية لتقدمي خدم�ت ��ضت�ض�رية للم�ضروع.

- ج�ري �عد�د تقرير بنت�ئج �لتقييم من قبل �لهيئة �لع�مة لل�ضر�كة.)دي�ضمرب(

- ب�نتظ�ر توقيع �لعقد مع �مل�ضت�ض�ر و�ف�دتن� بذلك من قبل هيئه م�ضروع�ت �ل�ضر�كة.)م�ر�س(

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريعاإدارة تنمية امل�شاريع 
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    تابع اجلدول ال�شابق

املوقف التنفيذىامل�شروعم

4
�لو�جهة 

�لبحرية 

ب�جلهر�ء

-ب�نتظ�ر رد �ملخطط �لهيكلي بخ�ضو�س �مليز�نية �لتقديرية   لتكليف مكتب ��ضت�ض�ري. )�بريل(

-متت مو�ف�تن� ب�لتكلفة �لتقديرية �خل��ضة بتكليف مكتب ��ضت�ض�ري لعمل �لدر��ض�ت �لالزمة للم�ضروع من قبل 

�د�ره �ملخطط �لهيكلي. )يوليو(                                                            

مبيز�نيه  كويتي،  دين�ر  �ألف  وخم�ضون  م�ئت�ن   )250،000( مبلغ  لر�ضد  �مل�لية  قط�ع  خم�طبه  متت  متت   -  

�لبلدية )2017/2018( -متت خم�طبه �د�ره �ملخطط �لهيكلي لتزويدن� ب�ملخطط �ملحدث للموقع )يوليو(.

- مت تزويدن� ب�ملخطط�ت �ملحدثة ملوقع �مل�ضروع. - مت خم�طبه �د�ره �ملخطط �لهيكلي وتزويدهم مبكون�ت �مل�ضروع 

و�قرت�ح �ن ي�أخذ �مل�ضروع ط�بع ��ضتثم�ري ينفذ من قبل �لقط�ع �خل��س. )�أغ�ضط�س(

-ج�ري �لتن�ضيق مع �د�ره �ملخطط �لهيكلي لعمل �ل )TOR( �خل��س ب�مل�ضروع.

�لبلدية  مبيز�نيه  كويتي  دين�ر  �ألف  خم�ضون  ك(  )50،000د  مبلغ  لعتم�د  �مل�لية  قط�ع  خم�طبه  متت   -

)2018/2017( )نوفمرب(

-مت خم�طبه �د�ره �ملخطط �لهيكلي لتزويدن� مبخطط جديد خ��س ب�مل�ضروع. )دي�ضمرب(

-مت تزويدن� بكتيب �لفنية �خل��س ب�مل�ضروع.                                                          

�لفنية  �ملتطلب�ت  كتيب   )TOR( �ل  بنود  ملن�ق�ضه  �جتم�ع  لعقد  �لهيكلي  �ملخطط  �د�ره  مع  �لتن�ضيق  ج�ري   -

.)ين�ير(

–بتاريخ 217/2/22 ورد �لين� كت�ب مدير �د�ره �ل�ضوؤون �مل�لية رقم)3236(و�ملت�ضمن �د�رج مبلغ)210،000( 
يف ميز�نيه �لبلدية لل�ضنه �مل�لية 2018/2017 .

- بت�ريخ 2017/2/27مت خم�طبه مدير �د�ره �ل�ضوؤون �مل�لية وذلك لطلب �لبي�ن �مل�يل �خل��س ب�مل�ضروع 

- ورد �لين� كت�ب �د�ره �ل�ضوؤون �مل�لية مو�ضح� فيه �لبي�ن �مل�يل للم�ضروع مو�ضح� فيه ب�ن م�ضروع �مليز�نية لل�ضنه 

مل ي�ضدر به مر�ضوم �مريي حتى ت�ريخه. -مت خم�طبه �د�رة �ملخطط �لهيكلي من قبل  �مل�لية 2018/2017 

�د�رة تنميه �مل�ض�ريع وذلك ملو�ف�تهم بكت�ب �د�رة �ل�ضوؤون �مل�لية �ض�لف �لذكر

- مت �لجتم�ع مع �د�ره �ملخطط �لهيكلي وذلك لدر��ضة �ل )T.O.R( للم�ضروع متهيد� ملخ�طبه جلنه �لبيوت 

�ل�ضت�ض�رية. )م�ر�س(

5
تطوير و�جهة 

�ل�ضليبخ�ت

2017/2016 حتى يت�ضنى لهم  �در�ج��ه �ضمن ميز�نيه  �ل��ذي مت  �مل���يل  �لهيكلي ب�لعتم�د  �ف���دة �ملخطط  مت 

خم�طبه جلنه �لبيوت �ل�ضت�ض�رية لطرح �مل�ضروع.)�بريل(

-مت مو�ف�تن� من قبل �د�ره �ملخطط �لهيكلي مب�ضوده كتيب �ملو��ضف�ت �خل��ضة ب�مل�ضروع.

 -مت عقد �جتم�ع مع �د�ره �ملخطط �لهيكلي ملن�ق�ضه �لكتيب 

- مت مو�ف�ه �د�ره �ملخطط �لهيكلي مبالحظ�تن� بخ�ضو�س كتيب �ملو��ضف�ت 

- مت خم�طبه �لإد�رة �مل�لية يف �لبلدية مبو�ف�تن� ب�لبي�ن �مل�يل للم�ضروع 

- مت خم�طبه وز�ره �مل�لية لتعديل م�ضمى �مل�ضروع من تطوير وجتميل وجتهيز �ض�طئ �ل�ضليبخ�ت �ىل تطوير 

خليج �ل�ضليبخ�ت .)م�يو(

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريعاإدارة تنمية امل�شاريع 
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تابع اجلدول ال�شابق

املوقف التنفيذىامل�شروعم

5
تطوير و�جهة 

�ل�ضليبخ�ت

-ج�ري �لتن�ضيق مع �د�ره �ملخطط �لهيكلي لعتم�د كتيب �ملو��ضف�ت �خل��ضة ب�مل�ضروع .

�ن  فيه  تبني  وقد  �لإد�رية  �مل�لية  لل�ضوؤون  �لع�م  �ملدير  ن�ئب  كت�ب  �لين�  ورد   2016/6/14 بت�ريخ   -

�مل�لية  �ل�ضنه  �عتم�د م�يل خالل  له  يوجد  �ل�ضليبخ�ت ل  �ض�طئ  تطوير وجتميل وجتهيز  م�ضروع  

2017/2016 ب�لب�ب �لث�ين..

�لين� كت�ب �ل�ضيد/ ن�ئب �ملدير �لع�م ل�ضوؤون �لتنظيم و�ملخطط �لهيكلي �ملت�ضمن  2016/7/17 ورد  -بتاريخ 

ردودهم على �ملالحظ�ت �لو�ردة بكت�بن� و�خل��ضة مبتطلب�ت �لدر��ضة �لفنية مل�ضروع تطوير خليج �ل�ضليبخ�ت. 

- بت�ريخ 2016/7/26 متت �ف�ده �د�ره �ملخطط �لهيكلي ب�ض�أن �لطريق �ل�ض�حلي حيث �نه يعترب �أحد 

�ملكون�ت �لرئي�ضية للم�ضروع ويجب �ن ي�أخذ بعني �لعتب�ر. 

م�ضروع  �ولوي�ت  ترتيب  �ع�ده  لطلب  �لن�ض�ء�ت  �د�ره  مدير  خم�طبه  متت   2016/7/20 بت�ريخ   -

�مليز�نية بحيث يتم �در�ج �لعتم�د �مل�يل للم�ضروع �ضمن ميز�نيه �لبلدية)2017/2016(.  

- بتاريخ 2016/7/26 متت �ف�ده �د�ره �ملخطط �لهيكلي ب�ض�أن �لطريق �ل�ض�حلي حيث �نه يعرب �أحد 

�ملكون�ت �لرئي�ضية للم�ضروع ويجب �ن ي�أخذ بعني �لعتب�ر. 

- بت�ريخ 2016/7/31 ورد �لين� كت�ب مدير �د�ره �لن�ض�ء مت �ف�دتن� ب�نه ل ميكن �لت�ضرف ح�لي� يف 

�ي مب�لغ ع�لية �ل بعد �ضدور مر�ضوم �مليز�نية �خل��ضة ب�مل�ضروع.

كت�بن�  مبوجب  �لهيكلي  �ملخطط  �د�ره  مدير  خم�طبه  متت   2016/10/10 بتاريخ 

رقم)�.ت.م/507/1067/2016( لإف�دتهم مب�ضمون كت�ب �د�ره �لن�ض�ء�ت. 

م�ضروع  �أولوي�ت  ترتيب  لأع�ده  وذلك  �مل�ض�ريع  قط�ع  رئي�س  خم�طبه  مت   2016/10/16 بت�ريخ   -

�مليز�نية بحيث مت �در�ج �لعتم�د �مل�يل للم�ضروع �ضمن ميز�نيه �ل�ضنة �حل�لية )2017/2016(.

 -بت�ريخ 2016/10/31 مت خم�طبه رئي�س قط�ع �مل�ض�ريع وذلك لأجر�ء من�قله بقيمه )10000د.ك( 

�ضمن �لب�ب �لر�بع مبيز�نيه �لبلدية )2017/2016(.

و�لإد�رية لإف�دتهم  �مل�لية  لل�ضوؤون  �لبلدية  ن�ئب مدير ع�م  2016/11/28 ج�ري خم�طبه  -بتاريخ 

ب�ن م�ضروع خليج �ل�ضليبخ�ت يقع �ضمن �لب�ب �لث�ين من ميز�نيه حتت بند �بح�ث ودر��ض�ت و��ضت�ض�ر�ت.

2017/1/26 مت من�ق�ضه بنود �ل )TOR( كتيب �ملتطلب�ت �لفنية ب�لجتم�ع مع �لبيوت  -بت�ريخ 

�ل�ضت�ض�رية يف �د�ره �ملخطط �لهيكلي وج�ري �عد�د �لن�ضخة �لأخرية من �لكتيب بن�ء على �ملالحظ�ت 

�لتي وردت يف �لجتم�ع. 

�لعمر�ين  �لتنظيم  ل�ضوؤون  �لع�م  �ملدير  ن�ئب  كت�ب  مبوجب  خم�طبتن�  مت   2017/2/22 بت�ريخ   -

�لبيوت  �ختي�ر  جلنه  مع  �لتن�ضيق  مت  ب�نه  لإف�دتن�  وذلك   ،)NT50-6248/2017-00003(رقم

و�مل�لية  �لفنية  �لعرو�س  ��ضتالم  حتديد  ومت  �لع�ملية  �ل�ضت�ض�رية  �ملك�تب  دعوه  ومت   ، �ل�ضت�ض�رية 

للم�ضروع بت�ريخ2017/3/20.

- مت ��ضتالم �لعرو�س �ملقدمة من قبل �ملك�تب �ل�ضت�ض�رية بت�ريخ 2017/4/2 .
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   تابع اجلدول ال�شابق

املوقف التنفيذىامل�شروعم

6

�أ�ضو�ق �جلمعة و�خلي�م 

و�مل��ضية و�لطيور يف 

�ملح�فظ�ت

ج�ري �لتن�ضيق مع قط�ع �لتنظيم ب�لبلدية و�ملخطط �لهيكلي لتخ�ضي�س 

موقع �مل�ضروع.

7
�مل�ض�لخ يف �ل�ضليبية 

و�لعبديل و�لوفرة

ج�ري �لتن�ضيق مع قط�ع �لتنظيم لتخ�ضي�س �ملو�قع �ملقرتحة من �لهيئة 

�لع�مة للزر�عة و�لرثوة �ل�ضمكية.

ق�شم الدرا�شات الفنية والقت�شادية -امل�شاريع التي مت توقيع عقودها 

اأهم النتائجا�شم الدرا�شةم

1

م�ضروع جممع�ت �ضكنية خ��ضة 

ب�لعم�ل�������ة -�ضبح�����������ن قطعة 

.)11(

ج�ري �لتن�ضيق مع وز�رة �مل�لية - �د�رة �مالك �لدولة لتوقيع ملحق عقد 

�مل�ضروع. )�بريل(

-رف�س ملحق عقد �ل�ضتثم�ر لعدم �نطب�ق �ضروط �ملنفعة �لع�مة و�ملو�ضوع 

م�ز�ل معرو�س لدي وز�ره �مل�لية لبي�ن �لر�أي �لنه�ئي بهذ� �ل�ض�أن )يوليو(.

2
م�ضروع جممع�ت �ضكنية خ��ضة 

ب�لعم�لة -غرب مين�ء عبد� هلل.

ج�ري �لتن�ضيق مع وز�رة �مل�لية -�د�رة �مالك �لدولة لتوقيع ملحق عقد 

�مل�ضروع.)�بريل(

-رف�س ملحق عقد �ل�ضتثم�ر لعدم �نطب�ق �ضروط �ملنفعة �لع�مة و�ملو�ضوع 

م�ز�ل معرو�س لدي وز�ره �مل�لية لبي�ن �لر�أي �لنه�ئي بهذ� �ل�ض�أن )يوليو(.

ثانيا : مراقبة الإ�شراف واملتابعة :    

املوقف التنفيذيامل�شـــروعم

مت �نته�ء �لعقد بت�ريخ 2015/4/2وخم�طبه وز�رة �مل�لية بذلك.م�ضلخ حم�فظه حويل1

م�ضلخ و�ضوق �مل��ضية يف حم�فظه �جلهر�ء2
مت �نته�ء �لعقد بت�ريخ 2015/10/28ومت توقيع عقد جديد من قبل وز�ره 

�مل�لية ل�ضركه �ل�ضفري �لع�ملية للتج�رة �لع�مة و�ملق�ولت ملده ع�ضره �ضنو�ت.

مت �نته�ء �لعقد بت�ريخ 2014/7/18وج�ري �ع�ده طرحه.�ضوق �ل�ضمك و�للحم و�خل�ض�ر ب�ملدينة3

مت �نته�ء �لعقد ب ت�ريخ2015/4/10ومت تر�ضيه �مل�ضروع على م�ضتثمر جديد.م�ضلخ و�ضوق �مل��ضية يف حم�فظه �لحمدي4

مت �نته�ء �لعقد بت�ريخ2016/1/31�لو�جهة �لبحرية بالج رقم )11( �بوحليفة5

مت �نته�ء �لعقد بت�ريخ 2016/3/17��ضرت�حة �لدعمي6
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ق�شم متابعة التنفيذ - م�شاريع جاري تنفيذها

املوقف التنفيذيامل�شـــروعم

ج�ري �لتنفيذمالعب �جلولف ب�لوفرة.1

ج�ري �لتنفيذم�ضروع �لقرية �لرت�ثية يف �ض�رع عبد�هلل �لأحمد.2

 ق�شم متابعة اإدارة املرافق - متابعة امل�شاريع التي مت ت�شغيلها

املوقف التنفيذيامل�شـــروعم

حتت �لت�ضغيل�ضوق �ل�ضمك و�للحم و�خل�ض�ر يف حم�فظة �جلهر�ء.1

حتت �لت�ضغيل�ضوق �ل�ضمك و�للحم و�خل�ض�ر يف حم�فظة حويل.2

حتت �لت�ضغيل�ضوق �ل�ضمك و�للحم و�خل�ض�ر يف حم�فظة �لفرو�نية3

حتت �لت�ضغيل�ضوق �خل�ض�ر و�لف�كهة يف �ملركزي ب�ل�ضليبية.4

حتت �لت�ضغيلم�ضلخ و�ضوق �مل��ضية  يف حم�فظة �لفرو�نية.5

حتت �لت�ضغيل��ضرت�ح�ت على طريق �لنوي�ضيب �ل�ضريع - عدد)3(مو�قع.6

حتت �لت�ضغيلمر�كز خدمة �ل�ض�ليه�ت �ضم�ل �خلري�ن - عدد )3( مو�قع.7

حتت �لت�ضغيلمر�كز خدمة �ل�ض�ليه�ت جنوب �خلري�ن - عدد )3( مو�قع.8

حتت �لت�ضغيل�ملرحلة �لث�لثة من �لو�جهة �لبحرية«)و�جهة �ضرق(.9

حتت �لت�ضغيل�ملرحلة �خل�م�ضة من �لو�جهة �لبحرية )و�جهة �ل�ض�ملية (.10

حتت �لت�ضغيل�لو�جهة �لبحرية ب�لفحيحيل.11

حتت �لت�ضغيل�إع�دة بن�ء �ضوق �لزل و�ض�حة �ل�ضر�فني .12

حتت �لت�ضغيل�ضوق �جلمعة - منطقة �لري.13

حتت �لت�ضغيل�ملنطقة �حلرفية �خلدمية )غرب �بو فطرية(.14

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريعاإدارة تنمية امل�شاريع 
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اإدارة الن�شاءات

رقم 

�مل�ضروع
��ضم �مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د 

�مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

ت�������������ض������م������ي������م 86

وت�������ن�������ف�������ي�������ذ 

و�إ�������������ض������������ر�ف 

م��������������و�ق��������������ف 

����������ض���������ي����������ر�ت 

م���������ت���������ع���������ددة 

�لأدو�ر

9000000

3000000

خ�������ل�������ف جم����م����ع 

د�ضم�ن

2012/2011-12

مت توقيع �لعقد مع �ضركة �لإمن�ء �لعق�رية يف 

2013/8/4 بقيمة )4830000 د.ك( 

�لعقد يف  �ضهر، �ضدر كت�ب متديد   18 ومل��دة 

�أعم�له  مب��ضرة  �ملق�ول  و�ع���د   2016/3/9
وب���ن��ت��ظ���ر ���ض��رف �ل��دف��ع���ت ،و �مل��ق���ول يعمل 

ب�ضكل مقبول من حيث �أعم�ل �ل�ضب و تركيب 

Ramp   و�ج��م���يل  �أع��م���ل  �ل��ربي��ك������ض��ت و 

�لأعم�ل �ملنجزه حتى 2017/3/31 بقيمة 

�جم�لية قدره� 1،519،119/380 د.ك

�لإ�ضر�ف

مت ت����وق����ي����ع �ل����ع����ق����د م�����ع م���ك���ت���ب �ل���ط����ه���ر 

ل�����ال������ض�����ت�����������ض������ر�ت �ل�����ه�����ن�����د������ض�����ي�����ة  مب���ب���ل���غ 

يف  ���ض��ه��ر   18 د.ك(ومل���������دة   186954/-(

 2014/3/9 يف  و�ملب��ضرة   2013/7/29
،متت مو�فقة �لبيوت �ل�ضت�ض�رية على متديد 

�لعقد من 2015/9/8 حتى 2016/1/6 

مل���دة 16 ���ض��ه��ر ومت �حل�����ض��ول ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة 

حتى  �ملنجزة  �لأع��م���ل  و�ج��م���يل  �مل�لية  وز�رة 

2017/3/31

بقيمة قدره� 249،021/100 د.ك

�ملرق�ب �س

عمر بن خط�ب

2013/2012-12

مت ��ضد�ر كت�ب من �ملدير �لع�م بف�ضخ �لعقد 

�لإد�رة  ب���ن��ت��ظ���ر   ،  2016/8/31 ب��ت���ري��خ 

و�جم�يل  �لت�ضفية  كت�ب  على  للرد  �لق�نونية 

�لأعم�ل �ملنجزه حتى 2017/3/31 بقيمة 

دف��ع��ة   ( د.ك   188،768/988 ق���دره���� 

�لت�ضفية(

مم�ر�ضة

2017/2016-21

ب�نتظ�ر مو�فقة وز�رة �مل�لية �إد�رة نظم �ل�ضر�ء 

و مو�فقة �إد�رة �لفتوى و�لت�ضريع 

70

�ن�����ض���ء م��رك��ز 

�لبلدية  لفرع 

مب����ح�����ف����ظ����ة 

�لع��ضمة

45700001000002013/2012-21

للتج�رة  ن�ضيبة  �ضركة  م��ع  �لعقد  توقيع  مت 

وب���ن�������ض���ب���ة   2015/1/20 يف  �ل�����ع������م�����ة 

�إج��م���ل��ي��ة   وب��ق��ي��م��ة   )29،95%-( خ�����ض��م 

ومت��ت  ���ض��ن��ة  ومل����دة  د.ك(   1401000/-(

،ومت   2015/3/19 يف  ب���لأع��م���ل  �ملب��ضرة 

�نته�ء من �لعقد  ، و�جم�يل �لأعم�ل �ملنجزة 

حتى 2017/3/31

بقيمة قدره� 1،470،969/956 د.ك

�ضنة 
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تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع
��ضم �مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د 

�مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

73

ت�ضميم وتنفيذ 

و�إ�ضر�ف مبنى

�لإد�ري للمجل�س 

�لبلدي

19000000
4000000

2012/2011-16

مت ت��وق��ي��ع �ل��ع��ق��د م���ع ���ض��رك��ة �ل��ت��وب���د 

ل���ل���ت���ج����رة �ل���ع����م���ة و�مل������ق�������ولت مب��ب��ل��غ 

�ضنتني  ومل��دة  د.ك(   17950000/-(

�مل��ب������ض��رة  ومت�����ت   2013/8/19 يف 

�ل��ع��ق��د  �ن���ت���ه���ى   2013/11/14 يف 

90 ي����وم يف ت���ري��خ  مل����دة  ب��ع��د مت���دي���ده 

�لجن���ز  ن�ضبة  وك���ن��ت   2016/2/11
تقدم  و   73% بت�أخري   27% �لعم�ل 

�ملق�ول بربن�مج ملر�قبة �لأعم�ل ب�مل�ضروع 

و�ج��م���يل   ،  2017/8/23 يف  ينتهي 

 2017/3/31 حتى  �ملنجزة  �لأع��م���ل 

بقيمة �جم�لية قدره� 

) 9،041،055/143 د.ك(

عقد �لإ�ضر�ف

مت توقيع �لعقد مع مكتب د�ر ��ضت�ض�ر�ت 

بكلفه  �لهند�ضية  لال�ضت�ض�ر�ت  �جلزيرة 

 ) )-/515،190د.ك  قدره�  �إجم�لية 

وملده 27 �ضهر يف 2014/1/15 ومتت 

�ملب��ضرة من 2015/2/2 متت مو�فقة 

�ل���ب���ي���وت �ل���ض��ت�����ض���ري��ة ل��ت��م��دي��د �ل��ع��ق��د 

بقيمة   27 �ل���دف���ع���ة   ح��ت��ى  ومت�����ض��رف 

 12،447/500( ق���دره����  �ج��م���ل��ي��ة 

على  �ل��ت��م��دي��د  ����ض���رف  وج�������ري  د.ك(  

ح�����ض���ب �مل���ق����ول ون�����ض��ب��ة �لجن�����ز لقيمة 

�لعقد 100 % للعقد �ل�ضلي 

�لت�ضميم 

و�لإ�ضر�ف على 

�لت�أثيث

�ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  مع  �لعقد  توقيع  مت 

ي���ون����ي���ت���د ل���ال����ض���ت�������ض����ر�ت �ل��ه��ن��د���ض��ي��ة 

 18 ومل����دة  د.ك(   112643( ب��ق��ي��م��ة 

�مل��ب������ض��رة  و   2014/3/10 يف  ���ض��ه��ر 

يف  و�لن�������ت�������ه��������ء   2014/4/8 يف 

 9 مل��دة  �لت�ضميم  جل��زء   2015/1/7
بقيمة   4 �لدفعة  حتى  مت  �ضرف  �أ�ضهر 

 38،021/400  ( وق��دره���  �إج��م���ل��ي��ة 

ج���زء  ل��ق��ي��م��ة  �ل�������ض���رف  ون�����ض��ب��ة  د.ك( 

وب���ق��ي    93،846  % ه���ي  �ل��ت�����ض��م��ي��م 

�جلزء �لث�ين  لال�ضر�ف على �لت�أثيث 

تنفيذ �لت�أثيث

 2016/2015-11

للمن�ق�ضة  �ملعدلة    CD’S �ر���ض���ل  مت 

بن�ء على طلب جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية 

)�إىل �إد�رة �ملن�ق�ض�ت و �لعقود ( 
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التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 90

تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع
��ضم �مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د 

�مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

74

ت�ضميم و 

تنفيذ و�إ�ضر�ف 

مبنى �إد�ري  

رقم  )2( 

ب�ض�رع �ل�ضهد�ء

29500000500000

2012/2011-18

����ض���در ك���ت����ب ف�����ض��خ �ل��ع��ق��د ، 

وج����ري �ل��ط��رح ل���دى  جلنة 

�ملن�ق�ض�ت �ملركزية و�جم�يل 

�لأع�������م��������ل �مل�����ن�����ج�����زه ح��ت��ى 

ب��ق��ي��م��ة   2017/3/31
 27445/95( ق�����دره������ 

د.ك( دفعة �لت�ضفية

 عقد �لإ�ضر�ف

م����ع  ع�������ق�������د  ت�������وق�������ي�������ع  مت 

�مل���ك���ت���ب �ل���ه���ن���د����ض���ي �ل��ف��ن��ي 

�مل�����ت�����ح�����د ل����ال�����ض����ت���������ض�����ر�ت 

– ي���ون���ي���ت���ك   �ل���ه���ن���د����ض���ي���ة 

 577668/-( ب��ق��ي��م��ة     

يف  ���ض��ه��ر   38 ومل������دة  د.ك( 

متت  و   2014/12/18
�مل���ب��������ض���رة �لع����م�����ل ب��ت���ري��خ 

ت��وق��ف   ،  2015/5/14
لف�ضخ  نظر�«  ب�ملكتب  �لعمل 

ب�نتظ�ر  و  �ملق�ول  مع  �لعقد 

�جلديد  للمق�ول  �لرت�ضية 

ب�لتف�قية  �لعمل  ل�ضتئن�ف 

،�ج���م����يل �لأع���م����ل �مل��ن��ج��زه 

 2017/3/31 ح�����ت�����ى 

ب���ق���ي���م���ة �ج���م����ل���ي���ة ق���دره���� 

)23،457/500 د.ك( .

مم�ر�ضة

2017/2016-20

�ملالحظ�ت من  ك�فة  ��ضتالم 

�لق�نونية  �لإد�رة   ( �جله�ت 

– �ل��ف��ت��وى و �ل��ت�����ض��ري��ع – 
�مل���ل��ي��ة ( فيم� ع��د�  �ل�����ض��ئ��ون 

وز�رة �مل�لية 

ك��ت���ب��ن���   2017/3/9 يف 

�مل�لية  وز�رة  ل��وك��ي��ل  �مل��وج��ه 

و������ض����ت����ع����ج�����ل����ه����م لر������ض������ل 

�ملالحظ�ت
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تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع
��ضم �مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د �مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

77

جت����������م����������ي����������ل 

وت���������ط���������وي���������ر 

�����������ض�����������ح�����������ت 

و�أ���������������ض��������������و�ق 

مدينة �لكويت 

و �ملح�فظ�ت

جت���م���ي���ل   .1
�����������ض�����������ح�����������ت 

و�لأ������ض�����و�ق يف 

حم�����ف����ظ����ت����ي 

�ل�����ع������������ض�����م�����ة 

وح�����������������������������ويل 

)جديد(

�أع������م�������ل  ب. 

جت��م��ي��ل د�خ��ل 

مدينة �لكويت

190000002000000

20-2012/2013

مت ت���وق���ي���ع �ل���ع���ق���د م����ع ���ض��رك��ة 

بقيمة  �لتج�رية  �لوطنية  بي�ن 

 ) ك . 2د 3 0 4 0 0 0 / - (

 )-23.2%( خ�����ض��م  وب��ن�����ض��ب��ة 

ومل�������������������������������دة �����������ض����������ن����������ت����������ني يف 

2015/11/19متت �ملب��ضرة 
 2016/2/18 يف  ب���لأع��م���ل 

�مل��ن��ج��زة حتى  �لأع��م���ل  و قيمة 

قدره�  بقيمة   2017/3/31
)91،346/642 د.ك(

�ضنتني

8-2013/2014

مت توقيع �لعقد مع �ضركة بي�ن 

�لإن�ض�ئية  للمق�ولت  �لوطنية 

 )-29.1%( خ�����ض��م  ب��ن�����ض��ب��ة 

وب���ق���ي���م���ة ت���ع����ق���دي���ة �إج���م����ل���ي���ة 

يف  د.ك(   2836000(

و�مل���ب��������ض���رة   2014/8/17
2014/11/17،ومت��������������������������ت 
�مل����و�ف����ق����ة ع���ل���ى ط���ل���ب ت��ع��زي��ز 

 4،9% ب�����ق�����ي�����م�����ة  ل�����ل�����ع�����ق�����د 

ومت��دي��د �ل��ع��ق��د مل���دة ���ض��ه��ري��ن ، 

حتى  �ملنجزة  �لأعم�ل  و�جم�يل 

قدره�  بقيمة   2017/3/31
د.ك(  2،824،643/674(

�ضنتني

81

و�إع�دة  تطوير 

مو�قع  ت�أهيل 

�ل��ن��ف���ي���ت  ردم 

م����ن�����ط����ق  يف 

خمتلفة

1200000200000
36-2010/2011

�جلهر�ء

و  �لأول  �مل�ضتند  �إع����د�د  ج����ري 

�خذ �لإعتم�د �مل�يل

11-2014/2015
مين�ء عبد �هلل

مت �ر�����ض�����ل �مل���ل���ح���ق ل��ت��وزي��ع��ه 

ع���ن ط���ري���ق جل��ن��ة �مل��ن���ق�����ض���ت 

�ملركزية وب�نتظ�ر �لإقف�ل

10-2014/2015
�لد�ئرى �ل�ض�بع 

�جلنوبى

على  لتوزيعه  �مللحق  �ر�ض�ل  مت 

�مل��ن���ق�����ض��ني ع���ن ط���ري���ق جلنة 

وب�نتظ�ر  �مل��رك��زي��ة  �ملن�ق�ض�ت 

�لإقف�ل
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تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع

��ضم 

�مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د �مل�ضرفى

�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد2017/2016
مدة 

�لعقد

67

�ن�������ض����ء و�جن�����ز 

و���������ض��������ي���������ن��������ة 

خم������������ت������������رب�ت 

�لأغ���������������ذي���������������ة 

و  و)�لكيمي�ئي 

�لبكرتولوجي( 

�إد�رة  وم���ب���ن���ى 

�لأغ���������������ذي���������������ة 

�مل�ضتورده

106330003000002-2008/2009

بو�ضيبة  �ضركة  مع  �لعقد  توقيع  مت 

د.ك(  بقيمة )7661612/784 

�ملب��ضرة  ومتت   2010/5/30 يف 

2010/11/2 و متت مو�فقة  يف 

على  �مل�لية  ووز�رة  �ل���وزر�ء  جمل�س 

�لأم�������ر �ل���ت���غ���ي���ريي �ل���ث����ل���ث ومت���ت 

�ملركزية  �ملن�ق�ض�ت  جلنة  م��و�ف��ق��ة 

�ل�ضيد  �إىل  كت�ب  رفع  ومت  �ملح��ضبة 

�ملدير �لع�م لطلب �عف�ء �ملق�ول من 

وج�ري  �لوزير  �ل�ضيد  من  �لغر�مة 

�م���ر م��ب������ض��رة لتنفيذ �لم��ر  �ع����د�د 

�لتغيريي �لث�لث وب�نتظ�ر �حل�ضول 

على مو�فقة �لتمديد    �ل�ضر�ف

عقد �ل�ضر�ف 

�ل��ع��ق��د �ل����ض���ر�ف بقيمة  ت��وق��ي��ع  مت 

مكتب  م���ع  د.ك(   316624/-(

يف  �لهند�ضية  ل��ال���ض��ت�����ض���ر�ت  ب��ن��ي���ن 

يف  �ملب��ضرة  ومتت   2010/8/12
2010/11/2 ،متت �ملو�فقة على 
�ملنتهية  �ل���ض��ر�ف  �تف�قية  مت��دي��د 

)�لأم��������ر   2014/12/31 يف 

�لتغيريي �لث�لث( 

وت�ضميم  در�����ض���ة  ع��ل��ى  1.�ملو�فقة 
�لأعم�ل �لإ�ض�فية للمق�ول )�أعم�ل 

قدره�  �جم�لية  بقيمه   ) �لت�ضميم 

40،000 د.ك .

�لتف�قية  مت��دي��د  على  2.�ملو�فقة 
على   2015/1/1( �ضهور   3 مل��دة 

. )2015/3/31

�لتف�قية  مت��دي��د  على  3.�ملو�فقة 
ملدة 14 �ضهر بقيمة �جم�لية قدره� 

)129،298 د.ك(.

ت�ضميم و تنفيذ 87

و�لإ������������ض�����������ر�ف 

ع����ل����ى ت���ط���وي���ر 

و  جت�����م�����ي�����ل  و 

جت��ه��ي��ز ���ض���ط��ئ 

�ل�ضليبيخ�ت

500000
قبل  من  �مل�ضروع  �أم��ور  مت�بعة  تتم 

�إد�رة تنمية �مل�ض�ريع
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تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع

��ضم 

�مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د �مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

88

ت�ضميم مبنى 

�لبلدية  لفرع 

مب����ح�����ف����ظ����ة 

�جلهر�ء 

125000

مت ت���ق���ي���ي���م �ل����ع����رو�����س �ل���ف���ن���ي���ي���ة و 

�مل��دع��وة  �لهند�ضية  للمك�تب  �مل���ل��ي��ة 

ومت �خ��ت��ي���ر �مل��ك��ت��ب �ل��ف���ئ��ز م���ل��ي���« 

لال�ضت�ض�ر�ت  �لعو�ضي  )د�ر  وف��ن��ي���« 

عقد  �ل���ذي  ب���لج��ت��م���ع   ) �لهند�ضية 

بت�ريخ  �ل�ضت�ض�رية  �لبيوت  جلنة  يف 

2017/3/26

 89

ت�ضميم مبنى 

ف���رع �ل��ب��ل��دي��ة 

مب����ح�����ف����ظ����ة 

�لفرو�نية

125000

�إد�رة  ق���ب���ل  م����ن  ت���ق���ري���ر  �ع��������د�د  مت 

بتعديل  �ل��ع��م��ر�ين خ������س  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 

للعر�س  وذل��ك  �لبلدي  �ملجل�س  ق��ر�ر 

على �ملجل�س �لبلدي و �خذ �ملو�فقة

82

ت�ضميم  مبنى 

ف���رع �ل��ب��ل��دي��ة 

مب����ح�����ف����ظ����ة 

��لأحمدي 

للمرحلة  �ل��ث���ين  �ل��ط��ور  ت��ق��دمي  مت 

�لتمهيدية  �لت�ض�ميم  وه��ي  �لأوىل 

ل���الق���رت�ح  �ل��ت�����ض��م��ي��م  �ع���ت���م����د  ومت 

�لث�لث

بند 1

�أع����������������م�����������������ل 

�إن�����������ض������ئ�����ي�����ة 

����������ض���������غ���������رية 

مب�ين :

�أ.ت�������������ض������وي������ة 

وجت��������ه��������ي��������ز 

و�������ض������ي�������ن������ة 

�ل�����������ض�����و�ط�����ئ 

�ل�������ع��������م�������ة يف 

دولة الكويت

�أع������م�������ل  ب. 

�إن�����������ض������ئ�����ي�����ة 

م����ت����ف����رق����ة يف 

�ملق�بر

19-2012/2013

مت ت��وق��ي��ع �ل��ع��ق��د م��ع �ق���ل �ل��ع��ط���ء�ت 

����ض���رك���ة ج���ل���وب����ل �ل���وط���ن���ي���ة ب��ن�����ض��ب��ة 

وب���ق���ي���م���ة   )35.7%-( خ���������ض����م 

يف  ) ك . 1د 9 2 9 0 0 0 / - (

���ض��ن��ت��ني  ومل����������دة   2014/4/14
ومت   25/6/2014 يف  و�مل���ب��������ض���رة 

�أ���ض��ه��ر م��ن نه�ية   3 �ل��ت��م��دي��د �ل��ع��ق��د 

�ج���م����يل   ،  23/9/2016 �ل���ع���ق���د 

�لأعم�ل �ملنجزة حتى 31/3/2017 

بقيمة قدره� ) 072/1،744،066 

د.ك (

�ضنتني 

9-2015/2016
مت �ر�ض�له� لد�رة �ملن�ق�ض�ت و�لعقود 

للطرح
�ضنتني 

4ع-2015/2016

�إد�رة  م����ن  �ل����ع����ط�����ء�ت  �����ض���ت���الم  مت 

�بد�ء  و  للدر��ضة  �لعقود  و  �ملن�ق�ض�ت 

�لر�أي بت�ريخ 2017/3/23 
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تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع

��ضم 

�مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د 

�مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

بند 2

اأ

ترميم و�ضي�نة 

�مل��������ن�����������������ض���������آت 

و�ملر�فق

�ملب�ين �أول” : 

حم������ف�����ظ�����ت�����ي 

�ل�����ع������������ض�����م�����ة 

و�جلهر�ء

460000

26-2011/2012

�ملعروف  جمموعة  مع  �لعقد  توقيع  مت 

و�ملق�ولت  �لع�مة  للتج�رة  و�لربج�س 

تع�قدية  خ�ضم)-%28(بقيمة  بن�ضبة 

�ضنتني  د.ك(وملدة   1440000/-(

�لأعم�ل  2014/1/8ومب��ضرة  يف 

�لأعم�ل  ،�جم�يل   2014/4/1 يف 

�ملنجزةحتى 2017/3/31

بقيمة قدره� )1،374،477/011 د.ك(

سنتين

14-2014/2015

�ل����ع����ق����د م�����ع م���وؤ����ض�������ض���ة  مت ت����وق����ي����ع 

�لب�����د�ع �خل��ل��ي��ج��ي ل��ل��ت��ج���رة �ل��ع���م��ة 

 )43.1%-( ب��ن�����ض��ب��ة  و�مل�����ق������ولت 

يف  د.ك(   1138000/-( و 

�مل��ب������ض��رة  ومت����ت    2016/9/18
�ج��م���يل  بتاريخ2016/11/10  

�لأعم�ل �ملنجزةحتى 2017/3/31

بقيمة قدره� )223،024/265 د.ك(

ب

حم�فظتي

 حويل 

و�لفر و�نية

13-2014/2015

�ل��ع��ق��د م��ع ���ض��رك��ة �ل�ضرق  مت ت��وق��ي��ع 

�لأو�������ض������ط ل����الن���������ض�����ء�ت ب��ن��ق�����ض���ن 

ية  قد تع� بقيمة و )3 8 ، 8 % - (

يف  ) ك . 1د 2 2 4 0 0 0 / - (

2016/8/18ومت�����������������ت �مل���ب��������ض���رة 
�ج��م���يل   ،  2016/11/3 ب��ت���ري��خ 

�لأعم�ل �ملنجزة حتى 2017/3/31 

 222،895/686( ق��دره���  بقيمة 

د.ك( 

ج

حم������ف�����ظ�����ت�����ي 

�لأحمدي       و 

مب�رك �لكبري

12-

2013/2014
�ل�ضرق  �ضركة  م��ع  �لعقد  توقيع  ومت 

خ�ضم  بن�ضبة  ل��الإن�����ض���ء�ت  �لأو����ض���ط 

ت���ع����ق���دي���ة  )-%45.5(وبقيمة 

د.ك(يف   1090000/-( �إجم�لية 

يف  �ملب��ضرة  ومتت   2014/12/18
�لأع��م���ل  و�ج��م���يل   ،  2015/2/2
بقيمة   2017/3/31 �ملنجزه حتى 

قدره� ) 262/1،075،261 د،ك(

سنتين 

ل�����دى جل���ن���ة �مل���ن����ق�������ض����ت �مل���رك���زي���ة 9-2016/2017

و  ل�����ل�����ط�����رح   ) )جم�����ل�����������س �جل�������ه��������ز 

بت�ريخ  �لتمهيدي  �لجتم�ع  ب�نتظ�ر 

2017/5/2
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تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع

��ضم 

�مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د 

�مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

د

���ض��ي���ن��ة �أع���م����ل 

�ل������������زر�ع������������ة يف 

�لبلدية  م��ر�ف��ق 

�ملختلفة

7-2014/2015

�لع�مه  �خل��دم���ت  �د�رة  �إىل  �لعقد  تبعية  نقل  مت 

بتاريخ 2016/8/1
3

�ضنو�ت

ه�

�������ض������ي�������ن������ة   

�لأ�������������ض������������و�ق 

يف  و�ل�ض�ح�ت 

دولة الكويت 

17-2012/2013

للتج�رة  خ��زع��ل  دن��ي���  �ضركة  م��ع  �لعقد  توقيع  مت 

 )33.44%-( خ�ضم  بن�ضبة  و�مل��ق���ولت  �لع�مة 

يف  ���ض��ن��ت��ني  ومل������دة  د.ك(   653600( وب��ق��ي��م��ة 

ب��ت���ري��خ  �ل��ع��م��ل  م��ب������ض��رة  ومت���ت   2014/2/10
�ع��د�د  مت  و  �لعقد  من  �لنته�ء  مت   2014/5/8
بقيمة  �مل�لية  لل�ضئون  و�ر�ض�له�  �خلت�مية  �لدفعة 

قدره� ) 366/570،449 د.ك( و ن�ضبة �ل�ضرف 

لقيمة �لعقد هي 87،279 %

 12-2015/2016

ل����دى جم��ل�����س �جل���ه����ز ) جل��ن��ة �مل��ن���ق�����ض���ت �مل��رك��زي��ة 

ل�ضتكم�ل �جر�ء�ت �لرت�ضية حيث بثت  جلنة �مل�ضرتي�ت 

ب 2017/3/23 ب�لرت�ضية على �لقل عط�ء�ت 

�خذ �ملو�فق�ت للجه�ت �لأربعة على �لن�ضخة �ملعدلة للمن�ق�ضة 20-2016/2017 

و

�ضي�نة و�إع�دة 

�مل�ضلخ  ت�أهيل 

�مل�������������رك�������������زي 

ب�ل�ضويخ

18-2012/2013

مت توقيع �لعقد مع �ضركة جلوب�ل �لوطنية للتج�رة 

�لع�مة و�ملق�ولت بن�ضبة خ�ضم     )-%39( وبقيمة 

)-/1830000 د.ك( يف 2014/6/12 وملدة 24 

 2014/9/7 بت�ريخ  �لأع��م���ل  مب��ضرة  ومت��ت  �ضهر 

 2017/3/31 ح��ت��ى  �مل��ن��ج��زة  �لأع���م����ل  و�ج���م����يل 

بقيمة قدره� 33،584/773 د.ك

 24
�ضهر

أ

ث�����������ل����������ث�����������«: 

�لتكييف

حم�����ف����ظ����ت����ي 

�ل����ع����������ض����م����ة 

و�جلهر�ء

1500000

8-2012/2013

�مل��ال و�إخ��و�ن��ه بقيمة  ب��در  مت توقيع �لعقد مع �ضركة 

ب��ت���ري��خ  ����ض���ن���و�ت   3 د.ك(ومل���������دة   1670000/-(

ومتت   ، �لت�ريخ  بنف�س  و�ملب��ضرة   2014/1/14
�ملن�ق�ض�ت  وجلنة  �مل�ضرتي�ت  جلنة  قبل  من  �ملو�فقة 

�أ���ض��ه��ر من   3 مل���دة  ل��ل��ع��ق��د  �لأول  ب��ت��م��دي��د  �مل��رك��زي��ة 

2017/1/14 حتى 2017/4/13 مببلغ وقدره 
)-/136،326 د.ك( و مت خم�طبة جلنة �مل�ضرتي�ت 

 2017/4/14 م��ن  �أ���ض��ه��ر   3 مل��دة  �ل��ث���ين  بتمديد 

حتى 2017/7/13 مببلغ وقدره )-/136،326 

د.ك(و�جم�يل �لأعم�ل �ملنجزة حتى 2017/3/31 

بقيمة قدره� )1،767،435/264 د.ك(

 3
�ضنو�ت

ثم 12-2016/2017 و�لعقود  �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة  �إىل  �ملن�ق�ضة  �ر���ض���ل 

�ملركزية  �ملن�ق�ض�ت  جلنة  ل��دى  للطرح  �ر�ض�لهم� 

بتاريخ 2017/3/12.

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريعاإدارة الإن�شاءات 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 96

تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع

��ضم 

�مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د �مل�ضرفى

�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد2017/2016
مدة 

�لعقد

ب
����������ض���������ي����������ن���������ة 

�خل������������دم�������������ت 

�ل������ف������ن������ي������ة يف 

حم������ف�����ظ�����ت�����ي 

ح�������������������������������������ويل 

و�لفرو�نية

6-2013/2014

مت توقيع �لعقد مع �ضركة فد�ن للتج�رة 

�لع�مة و�ملق�ولت مببلغ )-/559،095 

د.ك( وملدة 3 �ضنو�ت يف 2014/3/18 

2014/3/18،متت  يف  �ملب��ضرة  مت��ت 

م����و�ف����ق����ة جل����ن����ة �مل���������ض����رتي�����ت ب�����لأم����ر 

�ل��ت��غ��ي��ريي ب���ل��ت��م��دي��د مل���دة 3 ����ض��ه��ر من 

 2017/6/17 حتى   2017/3/18
 47،004/-( وق�����دره  �ج���م����يل  مب��ب��ل��غ 

�مل���ن���ج���زه  �لأع������م�������ل  �ج�����م������يل   ، د.ك( 

ق��دره���  ب��ق��ي��م��ة   2017/3/31 ح��ت��ى 

)567،139/805 د.ك (

 3
�ضنو�ت

 11-2016/2017

مت ���ضتالم  ك�فة �ملالحظ�ت من �جله�ت 

�ل��ف��ت��وى   ، �مل���ل��ي��ة  وز�رة   ، )�ل��ق���ن��ون��ي��ة 

�مل�ضتند  على   ) �مل�لية  ،�ل�ضئون  و�لت�ضريع 

�لإد�رة  م��ن  �لق�نوين  �ل���ر�أي  �نتظ�ر  يف   ،

�مل�ضتثمر  �ل��ت��ز�م  �ل��ق���ن��ون��ي��ة ح���ول م���دى 

ت�ضليمة  بعد  حويل  بلدية  مبنى  ب�ضي�نة 

�إىل �جله�ت �ملعنية

ج

����������ض���������ي����������ن���������ة 

�خل������������دم�������������ت 

�ل������ف������ن������ي������ة يف 

حم������ف�����ظ�����ت�����ي 

�لأح��������م��������دي و 

مب�رك �لكبري

15-2014/2015

مت �ل���ت���وق���ي���ع �ل���ع���ق���د م����ع ����ض���رك���ة ع��رب��ي 

ب��ق��ي��م��ة  �ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي�����  و  ل����ل����ط�����ق����ة 

�ضنو�ت   3 مل��دة  و   ) د.ك   784440/-(

يف 2016/8/22 و مت مب��ضرة �لأعم�ل 

�لأعم�ل  2016/8/30�جم�يل  بتاريخ 

بقيمة   2017/3/31 ح��ت��ى  �مل��ن��ج��زه 

قدره�)-/128،800 د.ك(

 3
�ضنو�ت

د
����������ض���������ي����������ن���������ة 

�خل������������دم�������������ت 

�ل������ف������ن������ي������ة يف 

�لأ������������ض�����������و�ق و 

�ل�����������ض������ح������ت و 

�ل�������ض���و�ط���ئ يف 

دولة الكويت

22-2012/2013

مت ت���وق���ي���ع �ل���ع���ق���د م����ع ����ض���رك���ة �مل��ت��ح��دة 

بقيمة  �ل��ه��ن��د���ض��ي��ة  ل��ل��خ��دم���ت  �لأوىل 

�ضنو�ت   3 ومل��دة  د.ك(   1874700/-(

يف  �مل��ب������ض��رة  ومت���ت   2014/7/16 يف 

جلنة  م���و�ف���ق���ة  مت���ت   2014/8/11
بالإ�ض�فة  �لتغيريي  ب���لأم��ر  �مل�����ض��رتي���ت 

د.ك(   26،548/-( وق��������دره  م���ب���ل���غ 

ح��ت��ى   2016/9/22 م����ن  �ع����ت����ب�����ر�« 

2017/8/10�جم�يل �لأعم�ل �ملنجزه 
ق��دره���  ب��ق��ي��م��ة   2017/3/31 ح��ت��ى 

)1،652،883/944 د.ك(

 3
�ضنو�ت

 20-2016/2017

�أخذ �ملو�فق�ت للجه�ت �لأربعة على ن�ضخة 

�ملعدلة للمن�ق�ضة .

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريعاإدارة الإن�شاءات 
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  تابع اجلدول ال�شابق

رقم 

�مل�ضروع

��ضم 

�مل�ضروع

�لتكلفة 

�لكلية

�لعتم�د �مل�ضرفى

2017/2016
�ملوقف �لتنفيذى رقم �لعقد

مدة 

�لعقد

�ل��������������ب���������������ب 

الثاين

و�لث�لث

�ل���������ل���������وح����������ت 

�لإر�ض�دية

�����ض����ي�����ن����ة  �أ- 

وت����������رك����������ي����������ب 

�ل���������ل���������وح����������ت 

�مل�����ن������ط�����ق  يف 

و�ل�ضو�رع

 3-2015/2016

ملتي  �ضركة  م��ن  �لعقد  توقيع  مت 

�مل��ق���ولت  و  �ل��ع���م��ة  للتج�رة  تيب 

 )31%-( ق���دره����  خ�����ض��م  ب��ن�����ض��ة 

ق�����دره������  ت�����ع������ق�����دي�����ة  ب����ق����ي����م����ة  و 

مل���دة  و  د.ك(   172500/-(

 2016/2/11 ب��ت���ري��خ  �ضنتني  

بت�ريخ  ب���لأع��م���ل  �ملب��ضرة  مت��ت  و 

2016/4/14 ،  �جم�يل �لأعم�ل 
 2017/3/31 ح���ت���ى  �مل���ن���ج���زه 

 50،541/112( قدره�  بقيمة 

د.ك(

�ضنتني 

ت����وري����د   – ب 

�ل���������ل���������وح����������ت 

�مل�����ن������ط�����ق  يف 

و�ل�����������������ض��������و�رع 

�مل�����ن������ط�����ق  يف 

�جلديدة

3-2014/2015

مت ت��وق��ي��ع �ل��ع��ق��د م���ع م��ل��ت��ي تيب 

بن�ضبة  و�مل��ق���ولت  �لع�مة  للتج�رة 

وم���ب���ل���غ   )24.2%-( خ�������ض���م 

 151600( ق���������درة  �إج������م�������يل 

 2015/1/13 ب���ت����ري���خ  د.ك( 

ومل�����دة ���ض��ن��ت��ني ومت����ت �مل��ب������ض��رة يف 

�لأع��م���ل  �ج��م���يل   2015/4/1
�ملنجزه حتى 2017/3/31 

 641( ق�����������دره������������  ب������ق������ي������م������ة 

/132،508 د.ك(

�ضنتني 

مت��ت در�����ض���ة �ل��ع��ط���ء�ت و تقدمي 6-2016/2017 

�لرد  وب�نتظ�ر  ب�لرت�ضية  �لتو�ضية 

عن  �ملركزية  �ملن�ق�ض�ت  جلنة  من 

طريق �إد�رة �ملن�ق�ض�ت و �لعقود.

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريعاإدارة الإن�شاءات 
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

1 .

   اأول ً : امل�شاريع

   B.O.T  ) اأوًل: م�شاريع بنظام ) بناء / ت�شغيل / حتويل    

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

1

مع�جلة  م�����ض��روع 

�ل���������ن���������ف����������ي����������ت 

�لن�������������ض�������ئ������ي������ة 

و�ل��������ض�������ت�������ف��������دة 

منه�:

ي��ه��دف �مل�����ض��روع 

����ض��ت��ق��ب���ل  �إىل 

وم����������ع�����������جل����������ة 

�ل��������ن��������ف���������ي���������ت 

�لإن�������������ض�������ئ������ي������ة 

من  و�ل�ضتف�دة 

�أكرب قدر ممكن 

م����ن م��ك��ون���ت��ه��� 

و�ل�����ت�����خ�����ل�����������س 

م�����ن �ل���ن���ف����ي����ت 

�مل�������رف�������و��������ض�������ة 

ب�أ�ض�ليب �ضليمة 

ب����ي����ئ����ي�����ً ل���ل���ح���د 

م�����ن �����ض���ت���غ���الل 

�لأر�����������������ض���������������ي 

ردم  لأع��������م���������ل 

�ل��������ن��������ف���������ي���������ت 

�لبيئة  وح��م���ي��ة 

م��������ن �أخ�������ط��������ر 

�لتلوث.

- بت�ريخ 2016/3/8 مت رفع تقرير لعر�ضه على �ملجل�س �لبلدي ب�ض�ن طلب ��ضت�ضد�ر 

تدوير  مل�ضنعي  �لنق��س  ت�ضوين  بغر�س  م�ض�حة  لتخ�ضي�س  �لبلدي  �ملجل�س  من  ق��ر�ر 

�لنف�ي�ت �لن�ض�ئية وذلك على �لنحو�لو�رد بقر�ر جلنة �ضئون �مالك �لدولة �لعق�رية رقم 

)8( ل�ضنة 2015 �ل�ض�در بت�ريخ 2015/9/9 .

�ضئون  �إد�رة   �ىل  �ملوجه  بكت�به�  �لعمر�ين  �لتنظيم  �إد�رة   �ف���دت   2016/5/9 بت�ريخ   -

تدوير  ل�ضركتي  �لت�ضوين  �ر���س  تخ�ضي�س  مو�ضوع  ب�ض�ن  �ل���الزم  �ج���ر�ء  بطلب  �لبيئة 

�لنف�ي�ت �لن�ض�ئية �ضريطة عدم وجود �ية خم�لف�ت                                                                               

�مل�ض�ريع  قط�ع  بكت�ب  �لبلدية  ع�م  �ل�ضيد/مدير  خم�طبة  مت   2016/5/26 بت�ريخ   -  

تدوير  ل�ضركتي  �لت�ضوين  �ر���س  تخ�ضي�س  مو�ضوع  عر�س  لطلب  وذل��ك   )1047( رقم 

�لنف�ي�ت �لن�ض�ئية على �لإد�رة  �لق�نونية وذلك لالف�دة ب�لر�ي �لق�نوين ب�ض�ن �مك�نية 

رفع �ملو�ضوع �ىل �ملجل�س �لبلدي يف ظل وجود خم�لف�ت ت�ضوين على كلت� �ل�ضركتني �ضمن 

�مل�ض�حة �ملطلوب تخ�ضي�ضه� .                                                         

عن  �ض�مل  بتقرير  �لبلدية  ع���م  /م��دي��ر  �ل�ضيد  خم�طبة  مت   2016/5/26 بت�ريخ   -

رقم  �مل�ض�ريع  قط�ع  كت�ب  مبوجب  منه�  و�ل�ضتف�دة  �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  مع�جلة  م�ضروع 

)1046( مت�ضمن� �مل�ض�كل و�ملعوق�ت �لتي تو�جه ت�ضغيل م�ضفي �لتدوير ، حيث مت طلب 

عر�س �ملو�ضوع على �للجنة �لعلي� للتن�ضيق و�لتخطيط وذلك لالإف�دة ب�لإجر�ء�ت �لالزم 

�تخ�ذه� يف ح�ل ��ضتمر�ر مو�جهة هذه �مل�ض�كل .

للم�ضروع�ت  �لعربية  �ل�ضركة  كت�ب  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة  �إىل  ورد   2016/6/8 بت�ريخ   -

حم�ضر  على  �ل�ضركة  مالحظ�ت  و�ملت�ضمن   2016/6/6 بت�ريخ  �ل�����ض���در  �ل�ضن�عية 

�لنف�ي�ت  ت��دوي��ر  �ضركتي  ع��ن  ممثلي  وبح�ضور  �لبيئة  �ضئون  ب�����إد�رة   �ملنعقد  �لج��ت��م���ع 

�لن�ض�ئية بت�ريخ 2016/4/7 

- بت�ريخ 2016/6/30 مت خم�طبة �ل�ضيد/ ن�ئب �ملدير �لع�م ل�ضئون حم�فظتي )حويل 

بت�ضوين  تقوم�ن  ت��ز�ل  ل  �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  تدوير  �ضركتي  ب�ن  ( لف�دتهم  �لحمدي   -

 50،000( لهم  �ملخ�ض�ضة  �مل�ض�حة  ح��دود  خ���رج  �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  من  كبرية  كمي�ت 

م2( حتى يتم ��ضتغالل هذه �مل�ض�حة ب�ضورة غري ق�نونية ، وقد مت طلب �تخ�ذ �لجر�ء�ت 

�لالزمة بهذ� �ل�ض�ن وذلك ح�ضب �لنظم و�للو�ئح �ملتبعة لديهم .                                                                       

 - بت�ريخ 2016/7/3 ورد �ىل �إد�رة �ضئون �لبيئة كت�ب �لإد�رة  �لق�نونية رقم )6478( 

�ملطلوبة  �مل�ض�حة  لتخ�ضي�س  �لبلدي  �ملجل�س  خم�طبة  ب�ض�ن  �لق�نوين  �ل��ر�ي  و�ملت�ضمن 

ل�ضركتي تدوير �لنف�ي�ت �لن�ض�ئية يف ظل وجود خم�لف�ت على �ل�ضركتني .                                                                   

 - بت�ريخ 2016/7/18 مت عقد �جتم�ع مبقر �إد�رة  �ضئون �لبيئة وبح�ضور �ملمثلني عن 

�إد�رة  �ضئون �لبيئة ووز�رة �مل�لية وذلك لال�ضتف�ض�ر ومن�ق�ضة بع�س �لمور �ملهمة �ملتعلقة 

مب�ض�ريع مع�جلة �لنف�ي�ت �لن�ض�ئية و�ل�ضتف�دة منه� و�خل��ضة بنقل �مللكية مل�ض�نع تدوير 

�خر يتم فيه دعوة  �ن يتم عقد �جتم�ع  �لتف�ق على  �لدولة ومت  �لن�ض�ئية �ىل  �لنف�ي�ت 

ممثلي عن هيئة م�ضروع�ت �ل�ضر�كة بني �لقط�عني �لع�م و�خل��س ملن�ق�ضتهم بهذ� �ل�ض�ن .                                                                 

ي�����ق�����ع م�������ض���ن���ع���� 

�لنف�ي�ت  ت��دوي��ر 

�لإن���������ض�����ئ����ي����ة يف 

م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب 

�لد�ئري �ل�ض�بع.
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

رقم  �مل�ض�ريع  قط�ع  كت�ب  مبوجب  �لق�نونية  �لد�رة  خم�طبة  مت   2016/7/19 ت�ريخ   -

)1327( لال�ضتف�ض�ر حول �مك�نية ت�ضمني قر�ر �ملجل�س �لبلدي �لذي �ضيتم �ضي�غته بغر�س 

�وتعوي�ض�ت  مط�لب�ت  ب�ي  �لق�نونية  �لبنود  ببع�س  �لتدوير  ل�ضركتي  �مل�ض�ح�ت  تخ�ضي�س 

م�لية من �لبلدية يف ح�ل �ضدور قر�ر �ملجل�س �لبلدي بتخ�ضي�س مو�قع �لت�ضوين

- بت�ريخ 2016/7/24 مت خم�طبة �ل�ضركة �لعربية �لدولية للم�ضروع�ت �ل�ضن�عية للرد 

على مالحظ�تهم �لو�رده يف كت�بهم �ل�ض�در بت�ريخ 2016/6/6

�لع�م  �لقط�عني  بني  �ل�ضر�كة  م�ضروع�ت  هيئة  خم�طبة  مت   2016/7/24 بت�ريخ   -

�لنف�ي�ت  ��ضتثم�ر م�ضروع مع�جلة  ب�نته�ء فرتة  �لبنود �خل��ضة  و�خل��س لال�ضتف�ض�ر عن 

�لن�ض�ئية وكذلك عن �لجر�ء�ت �لو�جب �تب�عه� للبدء بعملية طرح �مل�ضروع على �ضرك�ت 

�لقط�ع �خل��س لتنفيذ �مل�ضروع طبق� للق�نون رقم )2014/116( ولئحنه �لتنفيذية .

ب�ض�ن  �مل�ض�ريع  قط�ع  �ىل  �ملوجه  بكت�به�  �لق�نونية  �لد�رة  �ف�دت   2016/8/4 بت�ريخ   -

مو�ضوع طلب تخ�ضي�س مو�قع ت�ضوين لالنق��س مل�ضنعي تدوير �لنف�ي�ت �لن�ض�ئية ، ب�نه 

�لوقت عدم  ذ�ت  �لبلدية وي�ضمن يف  يكفل حم�ية حق  �لتخ�ضي�س م�  يجب ت�ضمني قر�ر 

توقف �لعمل ب�مل�ضروع وذلك بت�ضمني �لقر�ر بع�س �لبنود �لتي تكفل حق �لبلدية وفق م� 

تر�ه جهة �لد�رة .                                 

قط�ع  كت�ب  مبوجب  �لبلدية  ع�م  مدير  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   2016/8/14 بت�ريخ   -  

�مل�ض�ريع رقم )1516( و�ملت�ضمن تقرير �ض�مل ب�ض�ن مو�ضوع طلب تخ�ضي�س مو�قع ت�ضوين 

�ملجل�س  على  �ملو�ضوع  عر�س  طلب  مت  حيث  �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  تدوير  مل�ضنعي  لالنق��س 

�لبلدي ل�ضت�ضد�ر �لقر�ر �لالزم بهذ� �ل�ض�ن ووفق �ل�ضيغة �لق�نونية للقر�ر و�لو�رده من 

2016/8/15 ��ضر �ل�ضيد/ �ملدير �لع�م على  قبل �لد�رة �لق�نونية يف �لبلدية ، وبت�ريخ 

�لكت�ب ذ�ته �ىل قط�ع �مل�ض�ريع لجر�ء �لالزم نحوعر�س �ملو�ضوع على �ملجل�س �لبلدي 

�لبيئة  حلم�ية  �ل�ضن�عية  �ل�ضركة  من  كال  خم�طبة  مت   2016/8/14 بت�ريخ   -

وذلك  �لكويت  بلدية  قبل  من  �ل�ضن�عية  للم�ضروع�ت  �لدولية  �لعربية  و�ل�ضركة 

وذلك  منه�  لال�ضتف�دة  للتدوير  �لق�بلة  �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  ب��ضتقب�ل  �للتز�م  لطلب 

�ملحملة  ب�ل�ض�حن�ت  �خل��ضة  �لو�ضولت  بختم  �للتز�م  وكذلك   ، �لعقد  لبنود  تنفيذ� 

                                                                                                                                                . �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  ردم  موقع  �ىل  حتويله�  يتم  و�لتي  للتدوير  ق�بلة  �لغري  ب�لأنق��س 

 - بت�ريخ 2016/8/21 مت خم�طبة وز�رة �ل�ضغ�ل �لع�مة من قبل بلدية �لكويت وذلك 

لطلب �عط�ء منتج�ت م�ض�نع تدوير �لنف�ي�ت �لن�ض�ئية �لف�ضلية يف �ل�ضتخد�م يف م�ض�ريع 

�لوز�رة �حل�لية و�مل�ضتقبلية وذلك تطبيق� لن�س �مل�دة )39( من ق�نون حم�ية �لبيئة رقم 

)42( ل�ضنة 2014 .                                                                                                             

�ملو�ضالت - وز�رة  �لدف�ع - وز�رة  2016/8/30 مت خم�طبة كال من ) وز�رة  بت�ريخ   -

�لكهرب�ء و�مل�ء - �ملوؤ�ض�ضة �لع�مة للرع�ية �ل�ضكنية - �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة ( وذلك لطلب 

�عط�ء منتج�ت م�ض�نع تدوير �لنف�ي�ت �لن�ض�ئية �لف�ضلية يف �ل�ضتخد�م يف م�ض�ريع هذه 

�جله�ت وذلك تطبيق� لن�س �مل�دة )39( من ق�نون حم�ية �لبيئة رقم )42( ل�ضنة 2014 .
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 - مت �عد�د كت�ب لرفعه �ىل �ملجل�س �لبلدي و�ل�ض�در بت�ريخ 2016/8/30 من قبل قط�ع 

بفر�س  م�ض�حة  لتخ�ضي�س  �لبلدي  �ملجل�س  من  ق��ر�ر  ��ضت�ضد�ر  طلب  ب�ض�ن  وذل��ك  �مل�ض�ريع 

جلنة  ق��ر�ر  يف  �لنحو�لو�رد  على  وذل��ك  �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  تدوير  مل�ضنعي  �لنق��س  ت�ضوين 

�ضئون �مالك �لدولة �لعق�رية رقم )8( ل�ضنة 2015 و�ل�ض�در بت�ريخ 2015/9/9 ووفق 

�ل�ضيغة �لق�نونية للقر�ر و�لو�ردة من قبل �لد�رة �لق�نونية يف �لبلدية.

فيه�  �ملعتمدة  ب�لعم�ل  �ل�ضكنية  للرع�ية  �لع�مة  �ملوؤ�ض�ضة  �ف���دت   3/10/2016 بت�ريخ   -

منتج�ت مع�جلة �لنف�ي�ت �لن�ض�ئية من �ل�ضلبوخ �ملع�د تدويره لدى م�ض�ريع �ملوؤ�ض�ضة

�لع�مة  – �لهيئة  �لع�مة  �لأ�ضغ�ل  وز�رة   ( 15/11/2016 مت خم�طبة كال من  بت�ريخ   -

حل�ضور  �جله�ت  ه��ذه  ميثل  من  تر�ضيح  لطلب  لل�ضن�عة ) وذل��ك  �لع�مة  – �لهيئة  للبيئة 

�جتم�ع تن�ضيقي ترغب بلدية �لكويت بعقده ملن�ق�ضة �عتم�د ��ضتخد�م منتج�ت تدوير �لنف�ي�ت 

�لن�ض�ئية يف م�ض�ريع �لدولة �لتنموية. 

- بتاريخ 30/11/2016 �ف�دت جلنة �لتدقيق �لفني ملع�مالت �ملجل�س �لبلدي بكت�به� �ملوجه �ىل 

�ملدير �لع�م ب�لر�أي �لفني �ملعدل ب�ض�ن �لكت�ب �ملوجه �ىل �ملجل�س �لبلدي و�ملت�ضمن طلب ��ضت�ضد�ر 

�لنف�ي�ت  تدوير  مل�ضنعي  �لنق��س  ت�ضوين  بغر�س  م�ض�حة  لتخ�ضي�س  �لبلدي  �ملجل�س  من  ق��ر�ر 

�لن�ض�ئية ، وبن�ء عليه مت تعديل �لكت�ب ورفعه �ىل �ملجل�س �لبلدي من قبل قط�ع �مل�ض�ريع. 

�لجتم�ع  ب�ض�ن  مر�ضحيه�  ب��ضم�ء  للبيئة  �لع�مة  �لهيئة  �ف���دت   12/12/2016 -بتاريخ 

وب��ت���ري��خ  �لن�����ض���ئ��ي��ة   �ل��ن��ف���ي���ت  ت��دوي��ر  م��ن��ت��ج���ت  �ع��ت��م���د  ملن�ق�ضة  ع��ق��ده  �مل��ق��رر  �لتن�ضيقي 

�لجتم�ع  ب��ضم�ء مر�ضحيه� حل�ضور  كذلك  �لع�مة  �ل�ضغ�ل  وز�رة  �ف�دت   14/12/2016
�مل�ض�ر �ليه �عاله. 

بلدية  بني  �ع��اله  �ليه  �مل�ض�ر  �لجتم�ع  موعد  لتحديد  لل�ضن�عة  �لع�مة  �لهيئة  رد  -ب�نتظ�ر 

�لكويت و�جله�ت �لأخرى .

�لجتم�ع  ب�ض�ن  مر�ضحيه�  ب��ضم�ء  لل�ضن�عة  �لع�مة  �لهيئة  �ف���دت   19/1/2017 -بت�ريخ 

�لتن�ضيقي �ملقرر عقده ملن�ق�ضة �عتم�د منتج�ت تدوير �لنف�ي�ت �لن�ض�ئية ،هذ� وقد مت حتديد 

13/2/2017 ومت خم�طبة  �ملو�فق  �ليه �عاله وذلك يوم �لثنني  �مل�ض�ر  موعد لالجتم�ع 

كال من ) �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة – وز�رة �ل�ضغ�ل �لع�مة – �لهيئة �لع�مة للبيئة ( من قبل 

بلدية �لكويت وذلك حل�ضور �لجتم�ع �ملقر

- بتاريخ 13/2/2017 مت عقد �لجتم�ع �خل��س مبو�ضوع �عتم�د ��ضتخد�م منتج�ت تدوير 

�لنف�ي�ت �لن�ض�ئية وذلك بح�ضور ممثلي عن كل من )بلدية �لكويت- �لهيئة �لع�مة للبيئة – 

وز�رة �ل�ضغ�ل �لع�مة – �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة ( ومت �لتف�ق على عدة تو�ضي�ت بخ�ضو�س 

هذ� �ملو�ضوع. 

23/2/2017 مت خم�طبة �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة مبوجب كت�ب بلدية �لكويت  - بت�ريخ 

رقم )605( وذلك ب�ض�ن �للتز�م بتو�ضي�ت �لجتم�ع �مل�ض�ر �ليه �عاله وطلب تزويد �لبلدية 

مت  عم�  و�لف���دة  �لن�ض�ئية  �لنف�ي�ت  تدوير  منتج�ت  ل�ضتخد�م  ح�لي�  �ملعتمدة  ب�ملو��ضف�ت 

بخ�ضو�س �ملو��ضفة �خلليجة �ل�ض�درة موؤخر� .

  �أنظر �جلدول رقم )1(
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جدول رقم ) 1 (

كمية النفايات الن�شائية خالل الفرتة من ابريل 2016 الى مار�س 2017

�ل�ضهر 
كمية �لنف�ي�ت �لتى ��ضتقبله� 

�مل�ضنعني ب�لطن 

م� مت ردمه ب�لطن فى موقع ردم �لنف�ي�ت 

�لإن�ض�ئية �ملوجودة خلف م�ضنعى �لتدوير

193178307805�بريل

143458341739م�يو

128310215113يونيو

70918344520يوليو

70918344520�أغ�ضط�س

57553365360�ضبتمرب

78115387568�أكتوبر

90833396309نوفمرب

90598381927دي�ضمرب

93046383448ين�ير

77653433845فرب�ير

71890592552م�ر�س

11664704494706االجمالى 
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تابع  امل�شاريع 
  )PPP( اأوًل: م�شاريع بنظام ال�شراكة بني القطاعني العام و اخلا�س

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

2

م�����������������ض��������روع 

م��������ع���������جل��������ة 

�ل�����ن�����ف������ي������ت 

�ل������ب������ل������دي������ة 

�ل�����������ض�����ل�����ب�����ة 

و�ل����ض���ت���ف����دة 

م��ن��ه���.م��وق��ع 

كبد.

ي���ه���دف �مل�������ض���روع 

�إن�����������������ض���������ء  �ىل 

م�����ض��ن��ع مل��ع���جل��ة 

�لبلدية  �لنف�ي�ت 

بط�قة  �ل�����ض��ل��ب��ة  

مليون  ��ضتيع�بية 

�ضنوي�،ويتم  ط��ن 

�لنف�ي�ت  حت��وي��ل 

ط����������ق���������ة  �ىل 

ك����ه����رب�����ئ����ي����ة ع��ن 

ط��ري��ق ����ض��ت��خ��د�م 

ت���ق���ن���ي���ة �مل����ح�����رق 

فنية  مبو��ضف�ت 

وب����ي����ئ����ي����ة ع����مل���ي���ة 

�ل������رم�������د  وردم 

�مل��ت��ب��ق��ي يف م���ردم 

ن���ف����ي����ت ���ض��ح��ي��ة 

، ه���ذ� ب���ل���ض���ف��ة 

�ىل حم�ية �لبيئة 

�لطبيعية  و�ملو�رد 

وت��������ق��������ل��������ي�����������������س 

����ض��ت��ن��ز�ف وه���در 

�مل�ضتغلة  �لأر��ضي 

�ل��ن��ف���ي���ت  ردم  يف 

و����ض���ي���ت���م  ه��������ذ�   ،

ت��ن��ف��ي��ذ �مل�������ض���روع 

ط���ب���ق���� ل���ل���ق����ن���ون 

ل�ضنة   116  ( رق��م 

وح�����ض��ب   )  2014

ن����ظ�����م �ل�������ض���ر�ك���ة 

ب�����ني �ل���ق���ط����ع���ني 

�ل����ع�����م و�خل��������س 

.)ppp(

�ع��الن  بن�ضر  �ل�����ض��ر�ك��ة  م�����ض��روع���ت  هيئة  ق���م��ت   2015/5/10 ب��ت���ري��خ   -

ب�جلريدة �لر�ضمية لدعوة �ل�ضرك�ت وحت�لف�ت �ل�ضرك�ت لتقدمي طلب �لت�أهيل 

للم�ضروع .                     

- بت�ريخ 8/11/2015 مت ن�ضر �عالن يف جريدة كويت �ليوم من قبل هيئة 

على  للح�ضول  للم�ضروع  �ملوؤهلني   �مل�ضتثمرين  لدعوة  �ل�ضر�كة   م�ضروع�ت 

وث�ئق طلب تقدمي �لعط�ء�ت للم�ضروع  )RFP( وفق� لحك�م �لق�نون )116 

�آخر موعد ل�ضر�ء �لكر��ضة  �أن يكون  2014 ( ولئحته �لتنفيذية على  ل�ضنة 

 24/3/2016 �لعرو�س  لتقدمي  موعد  و�خ��ر   17/12/2015 هوت�ريخ 

وقد مت متديد موعد تقدمي �لعرو�س �إىل ت�ريخ 24/5/2016 .

عقد  ترجمة  ب�ض�أن  �مل�لية  �ل�ضئون  �إد�رة   خم�طبة  مت   3/2/2016 -بت�ريخ 

�مل�ضروع ومت طلب خم�طبة وز�رة �مل�لية ب�ض�ن توفري ميز�نية لعقد �لرتجمة . 

قبل  من  �لبلدية  ع���م  مدير  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   10/2/2016 بت�ريخ   -

�لنف�ي�ت  مع�جلة  م�ضروع  على  مت��ت  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  ب�ض�أن  �مل�ض�ريع  قط�ع 

�لبلدية �ل�ضلبة و�خل��ضة ب�ضركة �لتقدم �لتكنولوجي و�ضركة غرين لند ومت 

طلب خم�طبة �ملجل�س �لبلدي للغ�ء �لقر�ر�ت �خل��ضة بهذ� �ل�ض�ن .                                               

�مل�لية ب�ض�ن ��ضتحد�ث  �إد�رة  �ل�ضئون  23/2/2016 مت خم�طبة   - بت�ريخ 

�لبلدية  �لنف�ي�ت  مع�جلة  م�ضروع  م��ن   )92/22( ون�ض�طه  �ل��ربن���م��ج  ن��وع 

�ل�ضلبة و�ل�ضتف�دة منه� بنظ�م )BOT( وذلك مليز�نية عقد �لرتجمة .                                           

 - مت عقد ور�ضة عمل ب�ض�ن �ضرح مع�يري تقييم �لعط�ء�ت للم�ضروع وذلك مبقر 

�لفرتة من  وذلك خالل  و�خل��س  �لع�م  للقط�عني  �ل�ضر�كة  م�ضروع�ت  هيئة 

. ) 10-11/4/2016(

- بت�ريخ 13/4/2016 مت خم�طبة �إد�رة  �ضئون �لبيئة بكت�ب �إد�رة  �ل�ضئون 

�مل�لية لالف�دة بتعذر وز�رة �مل�لية عن �جر�ء �ملن�قلة �ملطلوية وذلك ��ضتن�د� �ىل 

2016 ( ب�ض�ن حت�ضيل �لي��ر�د�ت �مل�ضتحقة  تعميم وز�رة �مل�لية رقم )�ل�ضنة 

وتر�ضيد  �لنف�ق و�ضبط �مل�ضروف�ت و�جر�ء �ملن�قلة                                                                                     

ل��الإف���دة  �لبلدية  ع���م  مدير  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   2016/4/21 بت�ريخ   -

بك�فة �لجر�ء�ت �لتي متت ب�ض�ن ترجمة عقد م�ضروع �لنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة 

و�ل�ضتف�ده منه� - موقع كبد .

�لإد�رة   ك��ت���ب  مب��وج��ب  �مل�ض�ريع  ق��ط���ع  خم�طبة  مت   2016/6/8 بت�ريخ   -

�نتهت  مب�  مو�ف�تهم  طلب  ب�ض�ن  )�أق/�س/5865/2016(  رقم  �لق�نونية 

�ل�ضلبة و�ل�ضتف�دة  �لبلدية  �لنف�ي�ت  �لدر��ضة �خل��ضة مب�ضروع مع�جلة  �إليه 

لدر��ضة  �لفني  �جل��ه���ز  م��ع  ب�لتن�ضيق  �ل��ك��وي��ت  بلدية  به�  ت��ق��وم  و�ل��ت��ي  منه� 

�مل�ضروع�ت �لتنموية و�ملب�در�ت .                                                                                                                               

�لعط�ء�ت  لتقدمي  موعد  �آخ��ر  ليكون  �ل��ع��رو���س  تقدمي  موعد  متديد  مت   -  

هو2016/7/24 .                                                                                                                                               

 /4  /8 ب�������ت��������ري�������خ   

ق����ر�ر  ����ض���در   2002
�مل��ج��ل�����س �ل��ب��ل��دي رق��م 

)م ب/ ف10/ 169/ 

ب�ملو�فقة   )200  /8
موقع  تخ�ضي�س  على 

لإق���������م��������ة م���������ض�����ري����ع 

م����ع�����جل����ة �ل���ن���ف����ي����ت 

و�ل������ض�����ت�����ف������دة م��ن��ه��� 

ومر�فق �لردم �ل�ضحي 

جنوب  كبد  منطقة  يف 

حم�����ط�����ة �لإر����������ض����������ل 

�لإذ�ع���������������������ي م����ق�����ب����ل 

ن�������دي ����ض���ب����ق �ل��ه��ج��ن 

 ، 1كم2  ومب�������ض����ح���ة 

�أم�  �مل�ض�حة �ملخ�ض�ضة 

لإق����م���ة �مل�������ض���روع هي 

م2(     500،000(

م���دة ت��ن��ف��ي��ذ �ل��در����ض��ة 

�ل�ضت�ض�رية 23 �ضهر.

ه����ي����ئ����ة  ق�����������م����������ت   -

م�����ض��روع���ت �ل�����ض��ر�ك��ة 

ب��ت��م��دي��د ع��ق��د در����ض��ة 

�خلدم�ت �ل�ضت�ض�رية.
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

- �ضيتم تقييم �لعرو�س �لفنية و�مل�لية �ملقدمة من �ل�ضرك�ت �ملوؤهلة خالل �ضهري )2016/9-8 (

و�لإد�رية  �مل�لية  لل�ضئون  �لع�م  �ملدير  �ل�ضيد/ م�ض�عد  24/7/2016 مت خم�طبة  بت�ريخ   -

م�ضروع  عقد  ترجمة  مو�ضوع  ومن�ق�ضة  لبحث  �لتن�ضيقي  �لجتم�ع  حل�ضور  �لدعوة  ب�ض�ن 

مع�جلة �لنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة و�ل�ضتف�دة منه�- موقع كبد وذلك بن�ء� على ت��ضرية �ل�ضيد/ 

�ملدير �لع�م .

�ل�ضيد/  وبح�ضور  �مل�ض�ريع  قط�ع  رئي�س  مبكتب  �جتم�ع  عقد  مت   26/7/2016 -بت�ريخ 

�إد�رة  �ضئون �لبيئة وممثلي عن  م�ض�عد �ملدير �لع�م لل�ضئون �مل�لية و�لإد�رية و�ل�ضيد/ مدير 

�إد�رة  �ضئون �لبيئة وذلك لبحث ومن�ق�ضة مو�ضوع ترجمة �لعقد م�ضروع ، وقد متت �لتو�ضية 

ب�ن يتم خم�طبة �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية لتخ�ذ �لالزم نحوتوفري ميز�نية لرتجمة عقد �مل�ضروع.

- مت متديد موعد تقدمي �لعرو�س ليكون �خر موعد لتقدمي �لعط�ء�ت هوبد�ية �ضهر �ضبتمرب 

. 2016
- بت�ريخ 10/8/2016 مت خم�طبة هيئة م�ضروع�ت �ل�ضر�كة بني �لقط�عني �لع�م و�خل��س 

مبوجب كت�ب �ل�ضيد/ مدير ع�م �لبلدية رقم )19173 ( ب�ض�ن تزويد �لبلدية مبخت�ضر عن 

�لدر��ضة �مل�لية مل�ضروع مع�جلة �لنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة - موقع كبد

-  بت�ريخ 14/8/2016  مت خم�طبة �ل�ضيد / م�ض�عد �ملدير �لع�م لل�ضئون �مل�لية و�لإد�رية 

خم�طبة  ب�ض�ن   )1515( رقم  �مل�ض�ريع  لقط�ع  �لع�م  �ملدير  م�ض�عد   / �ل�ضيد  كت�ب  مبوجب 

�إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية لتخ�ذ �لجر�ء�ت �لالزمة لر�ضد ميز�نية لرتجمة عقد م�ضروع مع�جلة 

�لنف�ي�ت �لبلدية  �ل�ضلبة و�ل�ضتف�دة منه� - موقع كبد .  

عرو�س  و�خل��س  �لع�م  �لقط�عني  بني  �ل�ضر�كة  م�ضروع�ت  هيئة  ت�ضلمت   8/9/2016 بت�ريخ   -

�مل�ضتثمرين �ملوؤهلني يف ثالثة حت�لف�ت مل�ضروع مع�جلة �لنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة يف موقع كبد .

وذلك من خالل  للم�ضروع  �ملوؤهلني  �مل�ضتثمرين  �ملقدمة من  �لعرو�س  تقييم  ح�لي�  - ج�ري 

فريق م�ضكل من قبل �جله�ت �ملعنية يف �مل�ضروع )هيئة م�ضروع�ت �ل�ضر�كة – بلدية �لكويت – 

�لهيئة �لع�مة للبيئة – وز�رة �لكهرب�ء و�مل�ء ( حيث �ضيتم حتديد �لتح�لف �لف�ئز �لذي �ضيقوم 

بتنفيذ �مل�ضروع و�د�رته وت�ضغيله)�أكتوبر(

 ) �لث�نية  �ملرحلة   ( �ل�ضلبة  �لبلدية  �لنف�ي�ت  �إد�رة   بربن�مج  �خل��ضة  �لدر��ضة  على  بن�ء�   -

و�ملعدة من قبل �لبنك �لدويل ب�لتع�ون مع بلدية �لكويت ، فقد ق�م �لبنك �لدويل مع بلدية 

�أ�ضب�ني� )مدينتي بر�ضلونة  �لكويت بتنظيم برن�مج تدريبي خ��س ب�إد�رة  �لنف�ي�ت يف مملكة 

– مدريد( خالل �لفرتة من )27/11 – 3/12/2016  و�لذي يهدف �إىل �لطالع على 
�لتكنولوجي�  ب��ضتخد�م  �ل�ضلبة و�لتخل�س منه�  �لنف�ي�ت  �إد�رة   �ل�ضلمية يف جم�ل  �ملم�ر�ض�ت 

�حلديثة يف حتويل �لنف�ي�ت �إىل ط�قة كهرب�ئية وكذلك �ل�ضتف�دة من جت�رب �لدول �ملتقدمة 

عند تنفيذ م�ضروع �لنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة يف دولة �لكويت ، �إىل ج�نب رفع قدر�ت موظفي 

بلدية �لكويت يف هذ� �ملج�ل .

 )pwc( مت �لنته�ء من تقييم �لعرو�س �لفنية و�لق�نونية للم�ضروع من قبل  �ملكتب �ل�ضت�ض�ري -

- بت�ريخ 19/3/2017 مت فتح مظ�ريف �لعط�ء�ت �مل�لية �لتي قدمته� �لتح�لف�ت �لع�ملية، 

وذلك  للم�ضروع  �لتح�لف�ت  من  �ملقدمة  �مل�لية  للعرو�س  �مل�ضتند�ت  مر�جعة   ح�لي�  وج�ري 

لختي�ر �لتح�لف �لف�ئز ب�مل�ضروع.
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

 ثانيًا: امل�شاريع الإن�شائية  

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

1

م�������������������ض���������روع 

ت����������ط����������وي����������ر 

ت�أهيل  و�إع���دة 

ردم  م�����و�ق�����ع 

�ل������ن������ف�������ي�������ت 

م����ن�����ط����ق  يف 

خمتلفة

م�������ض���روع   - �أ 

ت�����������ض�����م�����ي�����م 

وت��ن��ف��ي��ذ ع��دد 

م���ب����ين   )3(

م�����ت�����م������ث�����ل�����ة 

مل���������وظ���������ف���������ي 

ردم  م�����و�ق�����ع 

�ل������ن������ف�������ي�������ت 

وع���م���ل ���ض��ي���ج 

زر�ع������������������������������ي 

مب��������ن���������ط��������ق 

)�جل���������ه���������ر�ء 

وج�������������ن�������������وب 

�ل�����������د�ئ�����������ري 

�ل���������������ض��������ب�������ع 

وم����������ي����������ن�����������ء 

عبد�هلل(.

ي��ه��دف �مل�����ض��روع 

 )3( �إن�����ض���ء  �إىل 

متم�ثلة  مب�ين 

وم������ت������ك�������م������ل������ة 

�خل��������������دم���������������ت 

ل������ض�����ت�����ع�����م������ل 

�مل����������وظ����������ف����������ني 

على  �مل�����ض��رف��ني 

ن�����ظ������م �ل���ع���م���ل 

ردم  مب�����و�ق�����������ع 

�ل��������ن��������ف���������ي���������ت 

مب�����������ن������������ط�����������ق 

)�جل��������ه��������ر�ء – 

�لد�ئ�ري  جنوب 

�ل�ض�ب��ع – مين��ء 

ع�����ب�����د�هلل( ع��ل��ى 

�ض�عة   24 م���د�ر 

ط��و�ل  ب�لتن�وب 

�أي�������م �لأ���ض��ب�����وع 

وذل�������������ك ل��ل��ح��د 

م�������ن ت��ع��ر���ض��ه��م 

مل����ل����وث�����ت �جل����و 

�مل�����ض��ب��ع ب���ل��غ��ب���ر 

�مل��������ت��������ط���������ي��������ر 

م�������ن �لأت�������رب�������ة 

و�ل���������������غ����������������ز�ت 

�ل������ن�������جت������ة ع���ن 

�أبخرة �لنف�ي�ت، 

ه���ذ� ب���لإ���ض���ف��ة 

ت����ن����ف����ي����ذ  �إىل 

�����ض����ي�����ج زر�ع�������ي 

ح��������ول �مل�����و�ق�����ع 

ل�����ل�����ت�����خ�����ف�����ي�����ف 

م������������ن ن���������ض����ب����ة 

ت��رك��ي��ز �مل��ل��وث���ت 

و�ل���������������رو�ئ���������������ح 

�لكريهة.

-�ضدر قر�ر �ملجل�س �لبلدي رقم )م ب / ب 3/ 187/ 13 /2012 ( بتخ�ضي�س مو�قع ردم �لنف�ي�ت 

�لع�ملة �ملتخذ بت�ريخ 2012/6/25

-مت �لنته�ء من �إعد�د م�ضتند�ت طرح �ملن�ق�ضة  �خل��ضة ب�مل�ضروع.

- مت تعديل قر�ر �ملجل�س �لبلدي �خل��س ب�ملو�قع �لع�ملة بت�ريخ 2013/1/14 و�ضدر �لقر�ر رقم 

)م ب / ب 3/ 187/ 13 /2012 (  

- مت تثبيت وت�ضليم موقعي مين�ء عبد�هلل وجنوب �لد�ئري �ل�ض�بع من قبل �إد�رة �ضئون �لبيئة

- مت �لتن�ضيق مع وز�رة �لأ�ضغ�ل �لع�مة لت�أهيل �جلزء �مل�ضتقطع من �ملوقع من قبل ��ضت�ض�ري م�ضروع 

�لطريق �لقليمي.                                         

2014/5/22 ب�ض�أن تثبيت موقعي مين�ء عبد�هلل وجنوب  �إد�رة  �لن�ض�ء�ت بت�ريخ   - مت خم�طبة 

�لد�ئري �ل�ض�بع و��ضتكم�ل طرح �ملن�ق�ضة �خل��ضة بهذين �ملوقعني -مت �لتن�ضيق مع �إد�رة  �لن�ض�ء�ت 

ملخ�طبة �ملك�تب لعد�د �لت�ض�ميم �خل��ضة ب�مل�ضروع .                                                                           

- مت تثبيت موقعي ) مين�ء عبد�هلل و�ل�ض�بع �جلنوبي(.                   

 - ج�ري ��ضتكم�ل �ملو�فق�ت �لتنظيمية من قبل م�ضت�ض�ر �مل�ضروع .      

�إد�رة    - �لق�نونية  �لإد�رة   �مل�لية -  �إد�رة    - �لت�ضريع  و  �لفتوى  )�إد�رة   �لت�لية  -مت خم�طبة �جله�ت 

�ل�ضئون �مل�لية ( للمو�فقة على م�ضتند�ت �ملن�ق�ضة و �بد�ء �ملالحظ�ت و ذلك من قبل �إد�رة  �لن�ض�ء�ت 

ب�لبلدية .                                   

- ج�ري ح�لي� مر�جعة �ملخطط�ت �لنه�ئية للم�ضروع و م�ضتند�ت �ملن�ق�ضة من قبل �إد�رة  �لن�ض�ء�ت 

ب�لبلدية .                                                       

 - مت خم�طبة �إد�رة  �لن�ض�ء�ت بت�ريخ 2016/2/14 لطرح �مل�ضروع على جلنة �ملن�ق�ض�ت .                                                   

- ب�لن�ضبة �ىل موقع �جلهر�ء ج�ري ح�لي� �لتن�ضيق بني كل من �إد�رة  �لتنظيم �لعمر�ين و �إد�رة  �مل�ض�حة 

لتثبيت �حلدود �لنه�ئية للموقع و ذلك بعد �ن مت تعديل �لكروكي و حل ك�فة معوق�ت �لتثبيت،وبعد 

�لنته�ء من �جر�ء�ت �لتثبيت و �لت�ضليم مع �إد�رة  �مل�ض�حة و �ضيتم �لبدء ب�تخ�ذ �لجر�ء�ت �لالزمة 

لتنفيذ �ضور للموقع و مبنى ملوظفي �ملوقع من قبل �إد�رة  �لن�ض�ء�ت.

لإد�رة   �لع�مة  �ل�ضك�نيه  �لنف�ي�ت  لردم  ت�ضليم موقع �جلهر�ء  و  تثبيت  2016/5/11 مت  -بت�ريخ   

�ضئون �لبيئة .                                           

�ل���الزم���ة  �لج�����������ر�ء�ت  لت����خ�����ذ   2016/5/22 ب���ت����ري���خ  �لن���������ض�����ء�ت  �إد�رة   خم����ط���ب���ة  مت   -

ل���ض��ت��ك��م���ل ط����رح م�������ض���روع ت�����ض��م��ي��م و ت��ن��ف��ي��ذ م��ب��ن��ى مل��وظ��ف��ي ردم �ل���ن���ف����ي����ت مل���وق���ع �جل����ه����ر�ء .                                                                                                                           

- مت خم�طبة �إد�رة  �لن�ض�ء�ت بت�ريخ 2016/5/30 لخط�رهم برد �لإد�رة  �لق�نونية فيم� يخ�س 

�مل�ضتند �خل��س ب�ضروط �لعقد .                           

- �مل�ضروع يف مرحلة �لطرح من قبل �لإد�رة  �ملعنية يف �لبلدية ب�لتن�ضيق مع جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية 

)موقعي مين�ء عبد�هلل، جنوب �لد�ئري �ل�ض�بع ( .                                                                                                                                         

  - �ضيتم �عد�د م�ضتند�ت �خل��ضة مبن�ق�ضة موقع �جلهر�ء.    

-مت خم�طبة �إد�رة  �لن�ض�ء�ت بت�ريخ 2016/5/30 لخط�رهم برد �لإد�رة  �لق�نونية فيم� يخ�س 

�مل�ضتند �خل��س ب�ضروط �لعقد 

�ملن�ق�ض�ت  جل��ن��ة  م��ع  ب�لتن�ضيق  �ل��ب��ل��دي��ة  يف  �ملعنية  �لإد�رة   ق��ب��ل  م��ن  �ل��ط��رح  م��رح��ل��ة  يف  -�مل�����ض��روع 

�ملركزية)موقع جنوب �لد�ئري �ل�ض�بع( 

 

-م�ضروع مدرج 

مبيز�نية 

بلدية �لكويت 

لل�ضنة �مل�لية 

 2011/2010
�ضمن �لب�ب 

�لر�بع – �مل�ض�ريع 

�لإن�ض�ئية 

و�ل�ضي�نة.

-يعترب �مل�ضروع 

�ضمن م�ض�ريع 

خطة �لتنمية 

�ل�ضنوية للدولة.                    

مت ت�ضكيل فريق 

عمل من �لإد�ر�ت 

�ملعنية يف بلدية 

�لكويت و�لهيئة 

�لع�مة للبيئة 

حل�ضر وحتديث 

�لبي�ن�ت �خل��ضة 

بك�فة مو �قع ردم 

�لنف�ي�ت �لع�ملة 

و�ملغلقة.
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

   تابع امل�شاريع الإن�شائية 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

م�ضروع    - ب 

ت�ضميم موقع 

���ض��ح��ي  ردم 

ل�����ل�����ن�����ف������ي������ت 

�ل�������ب�������ل�������دي�������ة 

�ل�������ض���ل���ب���ة يف 

منطقة كبد

ي����������������ه����������������دف 

�إىل  �مل�������ض���روع 

ت�ضميم موقع 

����ض���ح���ي  ردم 

ل�����ل�����ن�����ف������ي������ت 

�ل�������ب�������ل�������دي�������ة 

�ل���������ض����ل����ب����ة و 

م��ر�ف��ق��ة وف��ق 

�مل�������ع��������ي�������ري و 

�ل���ض��رت�ط���ت 

�مل��و����ض��ف���ت  و 

�ل����ب����ي����ئ����ي����ة و 

�لفنية.

 - مت عر�س من�ق�ضة مين�ء عبد�هلل على جلنة �مل�ضرتي�ت للمو�فقة للبدء ب�جر�ء�ت �لطرح                                                                                                                                            

  - �ضيتم �عد�د م�ضتند�ت �خل��ضة مبن�ق�ضة موقع �جلهر�ء  

�ملن�ق�ض�ت  �إد�رة   �ىل  �ل�ض�بع  �ل��د�ئ��ري  جنوب  من�ق�ضة  �إر���ض���ل  مت   2016/7/3 بت�ريخ   -

و�لعقود ملخ�طبة جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية للطرح .             

و�لعقود  �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة  �ىل  عبد�هلل  مين�ء  من�ق�ضة  �ر�ض�ل  مت   2016/7/13 بت�ريخ   -

ملخ�طبة جلنة �مل�ضرتي�ت و�ملو�فقة على �لطرح .           

 - �ضيتم �لبدء ب�تخ�ذ �لجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ �ضور ملوقع �جلهر�ء ومبنى ملوظفي �ملوقع 

من قبل �إد�رة  �لن�ض�ء�ت. 

-  مت �لنته�ء من �لعم�ل �خل��ضة ب�لت�ضميم للموقعني ) مين�ء عبد�هلل - جنوب �لد�ئري 

2010 وذلك حتى �لنته�ء من موقع �جلهر�ء  �ل�ض�بع ( ومت �يق�ف �لعقد بت�ريخ 10/10/ 

وعلية مت ��ضتالم: 

1-   دفعة )1( 2500 د.ك لت�ضليم �لت�ضميم �لنه�ئي   
2-  دفعة )2( 3000 د.ك ت�ضليم م�ضتند�ت �لطرح. 

 ونقلية �لدفعة )3( �خل��ضة بتحليل �لعرو�س 2000 د.ك حتى يتم ت�ضليمن� �لرخ�س ملوقع 

�جلهر�ء ، وقد مت طرح تنفيذ �مل�ضروع للموقعني )مين�ء عبد�هلل - جنوب �لد�ئري �ل�ض�بع   

12/2015//27 ومدة �ملرحلة �ضهرين و�ضهر  - مت بدء �ملرحلة �لر�بعة للم�ضروع بت�ريخ 

و�حد للمر�جعة و�لعتم�د .                                   

و����ض��د�ر  در����ض��ة  ب�ض�ن   10/2/2016 ب��ت���ري��خ  �لهند�ضية  �لن��ظ��م��ة  �إد�رة   خم�طبة  مت   -

�لرت�خي�س �لالزمة لن�ض�ء �مل�ضروع .                           

و����ض��د�ر  در����ض��ة  ب�����ض���ن   14/2/2016 ب��ت���ري��خ  ل��الط��ف���ء  �ل��ع���م��ة  �لإد�رة  - مت خم���ط��ب��ة 

�لرت�خي�س �لالزمة لن�ض�ء �مل�ضروع .                             

- مت خم�طبة �إد�رة  �لنظمة �لهند�ضية بت�ريخ 21/2/2016 ملر�جعة �ملخطط�ت �خل��ضة 

ب�مل�ضروع  لعمل متديد للم�ضروع ملدة 8 ��ضهر وب�نتظ�ر �لرد .     

 -مت ت�ضليم تقرير �ملرحلة �لر�بعة بت�ريخ 23/2/2016 .                           

 - مت مر�جعة �لتقرير و�بد�ء �ملالحظ�ت من قبل �لبلدية .               

مو�ضوع  ب���أن   24/2/2016 بت�ريخ  �لهند�ضية  �لنظمة  �إد�رة   قبل  من  علين�  �ل��رد  مت   -  

مر�جعة �ملخطط�ت لي�س من �خت�ض��ضهم .   

- ج�ري مر�جعة �لتق�رير و�بد�ء �ملالحظ�ت من قبل �لبلدية ب�لتع�ون مع �إد�رة  �لن�ض�ء�ت 

خم�طبة  مت   - و�لعقود  �ملن�ق�ض�ت  و�إد�رة   �لق�نونية  و�لإد�رة   �لهند�ضية  �لنظمة  و�إد�رة  

حيث  ��ضهر   8 ملده  �لعقد  لتمديد   8/3/2016 بت�ريخ  �ل�ضت�ض�رية  �لبيوت  �ختي�ر  جلنة 

ينتهي �لعقد يف ت�ريخ 3/12/2016.                   

 - مت تقدمي �لعر�س �مل�يل �ملعدل من قبل مكتب د�ر �مل�ض�ريع للدر��ضة �ملرورية للم�ضروع 

بخ�ضو�س   23/3/2016 بت�ريخ  �ل�ضت�ض�رية  �لبيوت  �ختي�ر  جلنة  خم�طبة  مت  وعليه 

�ملو�ضوع �عاله .                                          

بخ�ضو�س   28/2/2016 بت�ريخ  �ل�ضت�ض�رية  �لبيوت  �ختي�ر  جلنة  قبل  م��ن  �ل��رد  مت   -

�ملو�فقة على  �للجنة بعدم  �ف�دت بقر�ر  �ملكتب �ل�ضت�ض�ري حيث  �ملقدم من  �مل�يل  �لعر�س 

طلب �جلهة .                                             

�لبيوت  �خ��ت��ي���ر  ب��ق��ر�ر جل��ن��ة   27/3/2016 ب��ت���ري��خ  �ل���ض��ت�����ض���ري  �مل��ك��ت��ب  - مت خم���ط��ب��ة 

�ل�ضت�ض�رية .

- ج�ري ح�لي� �عد�د مالحظ�ت �لإد�رة  حول �لتق�رير �ملقدمة للمرحل �لر�بعة للم�ضروع 

ملخ�طبة �ملكتب �ل�ضت�ض�ري  لتخ�ذ �لالزم .                            

                      



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 106

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

تابع امل�شاريع الإن�شائية

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

- ج�ري ح�لي� �لتف�و�س مع �ملك�تب �ل�ضت�ض�رية لعمل در��ضة مرورية للم�ضروع . 

- مت عقد �جتم�ع مع �ملكتب �ل�ضت�ض�ري بت�ريخ 30/3/2016 ملن�ق�ضة مالحظ�ت �إد�رة �ضئون 

�لبيئة على م�ضتند�ت �ملرحلة �لر�بعة .                     

- مت ت�ضليم خمطط�ت �ملرحلة �لر�بعة بت�ريخ 20/4/2016 من قبل �ملكتب �ل�ضت�ض�ري بعد 

�لتعديل بن�ء� على مالحظ�ت �إد�رة  �لتنظيم و�لإد�رة  �لع�مة لالطف�ء .

- بت�ريخ 21/4/2016 مت �عد�د كت�ب لإد�رة  �ل�ضئون �مل�لية �إحل�ق� بكت�بن� �ل�ض�بق بخ�ضو�س 

تعلية مبلغ �ملرحلة �لر�بعة .                                             

�ختي�ر  جلنة  قبل  من  �مل�ضروع  عقد  فرته  متديد  على  �ملو�فقة  متت   25/4/2016 بت�ريخ   -

�لبيوت �ل�ضت�ض�رية ملدة فرته زمنية قدره� 8 ��ضهر .                 

- ج�ري ح�لي� توقيع �ملخطط�ت من قبل بلدية �لكويت ل�ضتكم�ل �جر�ء�ت ��ضتخر�ج �ملو�فق�ت 

�لتنظيمية و�لرت�خي�س

- بت�ريخ 1/5/2016 مت خم�طبة �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية بقر�ر جلنة �ختي�ر �لبيوت �ل�ضت�ض�رية 

ب�ملو�فقة على عقد متديد �مل�ضروع وذلك ملخ�طبة وز�رة �مل�لية لخذ �ملو�فقة على �لتمديد من 

غري �يه تك�ليف ��ض�فية .                                  

على  ب��ن���ء�  �ملكتب  قبل  م��ن  �مل��ع��دل  �مل��ق���ول  ت�أهيل  م�ضتند  ت�ضليم  مت   15/5/2016 بت�ريخ   -

مالحظ�ت بلدية �لكويت .                                        

�لق�نوين حول عدم  ب�لر�أي  لالف�دة  �لق�نونية  �لإد�رة   18/5/2016 مت خم�طبة  بت�ريخ   -  

�خل��ضة  �لفنية  �لعرو�س  ب��ضتدر�ج  �لإد�رة   وق��ي���م  �مل�ضروع  عقد  �ع��م���ل  ب��ني  تع�ر�س  وج��ود 

ب�لدر��ضة �ملرورية من قبل �ملك�تب �ل�ضت�ض�رية �لتخ�ض�ضة .   

- بت�ريخ 18/5/2016 مت �لف�دة من مكتب د�ر �مل�ض�ريع ب�لتكلفه �لتقديرية ملرحلتي �لتنقيذ 

و�لت�ضغيل �خل��ضة ب�مل�ضروع و�لتي قدرت ب 16071344 د.ك .                       

- بت�ريخ 25/5/2016 مت �ل�ضرد من قبل مكتب د�ر �مل�ض�ريع بعد �جر�ء �لتعديالت على كال 

من )1-�مل�ضتند )I( ��ضول �ملن�ف�ضة ،2-�مل�ضتند )II( �ل�ضروط �خل��ضة ، 3-�ملخطط�ت (.                                                       

�ملو�فق�ت  وخمطط  بكت�ب  �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  قبل  من  �لف����دة  مت   25/5/2016 بت�ريخ   -   

�لتنظيميه )�إد�رة  �لتنظيم ( على خمطط�ت �مل�ضروع

�لرخ�س  و��ضت�ضد�ر  �ملخطط�ت  على  �لتنظيمية  �ملو�فق�ت  �خ��ذ  مت   29/5/2016  -بتاريخ 

للجه�ت �ملعنية .                                                           

على  ب��ن���ء�ً  �ملعدلة  �مل�ضتند�ت  بع�س  بت�ضليم  �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  ق���م   30/5/2106 -بت�ريخ 

مالحظ�ت �إد�رة �ضئون �لبيئة وهي:

Detailed design report Construction quality assurance 
plan
 - بتاريخ 31/5/2016 مت خم�طبة �إد�رة �ل�ضئون �مل�لية ب�لبلدية ب�ض�أن �ل�ضتع�نة بخرب�تهم 

ملر�جعة و�إبد�ء �ملالحظ�ت على م�ضتند�ت طرح �ملن�ق�ضة �خل��س ب�ملرحلة �لر�بعة.

�أف�دت �لإد�رة �لق�نونية بكت�به� �ملوؤرخ يف 1/6/2016 ب�أن جلنة �ختي�ر �لبيوت �ل�ضت�ض�رية هي 

�ملخت�ضة ب�عتم�د �لإجر�ء�ت �ملتعلقة ب�لدر��ضة �ملرورية �ملزمع تنفيذه� عن طريق �أحد �ملك�تب 

�ل�ضت�ض�رية �ملتخ�ض�ضة. 

- بت�ريخ 6/6/2016 مت عقد �جتم�ع مع �ملكتب �ل�ضت�ض�ري وممثلي �إد�رة �لإن�ض�ء�ت و�لإد�رة 

�خل��ضة  �ملن�ق�ضة  ط��رح  مب�ضتند�ت  �ملتعلقة  �لإن�ض�ئية  �ملخطط�ت  ملن�ق�ضة  ب�لبلدية  �مل�لية 

ب�مل�ضروع وملن�ق�ضة م�ضتند �لت�أهيل �خل��س مبن�ق�ضة �إن�ض�ء وت�ضغيل و�ضي�نة موقع ردم �ضحي.

�ملعدل  �لت�أهيل لختي�ر مق�ول  بت�ضليم م�ضتند  �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  ق�م   8/6/2016  - بتاريخ 

بن�ء�ً على مالحظ�ت �إد�رة �ضئون �لبيئة.

�ملن�ق�ضة  ط��رح  م�ضتند�ت  ب�ض�أن  �مل�لية  �ل�ضئون  �إد�رة  م��ن  �لإف����دة  مت   8/6/2016  -بتاريخ 

للمرحلة �لر�بعة بتطبيق �لتعميم �لإد�ري رقم 2011/21 بند رقم  1   
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- مت عمل كر��ضة �ل�ضروط �ملرجعية ب�لدر��ضة �ملرورية

- مت عمل عقد للدر��ضة �ملرورية .

- بت�ريخ 13/6/2016 مت خم�طبة �ملكتب �ل�ضت�ض�ري مبالحظ�ت �إد�رة �ضئون �لبيئة و�إد�رة 

�لإن�ض�ء�ت على �ملخطط�ت �لإن�ض�ئية للم�ضروع.

- بت�ريخ 16/6/2016 مت خم�طبة �ملكتب �ل�ضت�ض�ري مبالحظ�ت �إد�رة �ضئون �لبيئة و �إد�رة 

�ل�ضئون �مل�لية ب�لبلدية على م�ضتند �لت�أهيل لختي�ر مق�ول.

- بت�ريخ 16/6/2016 مت خم�طبة �إد�رة �ل�ضئون �مل�لية ب�ض�أن �لدر��ضة �ملرورية و ذلك خل�ضم 

مبلغ 10.000 د.ك من ميز�نية 2017/2016

- بت�ريخ 16/6/2016 مت خم�طبة �إد�رة �ملن�ق�ض�ت و �لعقود ب�ض�أن �لجر�ء�ت �لالزم �تخ�ذه� 

بخ�ضو�س �لدر��ضة �ملرورية و ذلك خل�ضم مبلغ 10.000 د.ك من ميز�نية 2017/2016 .

�ملكتب  �إىل  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة  قبل  من  �ملعدة  �ملالحظ�ت  ت�ضليم  مت   20/6/2016 بت�ريخ   -

�ل�ضت�ض�ري على �مل�ضتند �لأول - �أ�ضول �ملن�ق�ضة 

مق�ول  لختي�ر  �لت�أهيل  م�ضتند  بت�ضليم  �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  ق���م   23/6/2016 بت�ريخ   -

)�لتعديل �لث�لث( بن�ء�ً على مالحظ�ت �إد�رة �ضئون �لبيئة 

�ملكتب  �إىل  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة  قبل  من  �ملعدة  �ملالحظ�ت  ت�ضليم  مت   26/6/2016 -بت�ريخ 

�ل�ضت�ض�ري على �مل�ضتند �لث�ين - �ل�ضروط �خل��ضة )�ملر�جعة �لث�نية( .  

- بت�ريخ 27/6/2016 مت خم�طبة �لإد�رة  �لق�نونية ب�ض�ن �إبد�ء �لر�أي �لق�نوين على كر��ضة 

�ل�ضروط �ملرجعية و �لعقد �خل��س ب�لدر��ضة �ملرورية. 

بتاريخ 29/6/2016 مت ت�ضليم �ملالحظ�ت �ملعدة من قبل �إد�رة �ضئون �لبيئة بو��ضطة �لف�ك�س 

�إىل �ملكتب �ل�ضت�ض�ري على �مل�ضتند ت�أهيل لختي�ر مق�ول.

مق�ول  لختي�ر  �لت�أهيل  م�ضتند  بت�ضليم  �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  ق���م   29/6/2016 بت�ريخ   -

)�لتعديل �لر�بع و�لأخري( بن�ء�ً على مالحظ�ت �إد�رة �ضئون �لبيئة.

�ملكتب  �لبيئة �ىل  �ضئون  �إد�رة   �ملعدة من فبل  �ملالحظ�ت  ت�ضليم  30/6/2016 مت  بت�ريخ   -

�ل�ضت�ض�ري

-  بت�ريخ 3/7/2016  مت ��ضتالم �لتقرير �لنه�ئي �خل��س ب�مل�ضروع من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري .                                                              

�ل��ر�أي  �إب���د�ء  و  �ل��در����ض��ة  و  ل��الط��الع   3/7/2016 بت�ريخ  �لق�نونية  �لإد�رة   خم�طبة  مت   -

ت�ضنيف  بح�ضب   ) )�ن�ض�ء�ت  �وىل  درج��ة  �ملق�ولني  لختي�ر  �لت�هيل  م�ضتند  ب�ض�ن  �لق�نوين 

جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية للم�ض�ركة يف من�ق�ضة �ن�ض�ء و �جن�ز و �ضي�نة و ت�ضغيل مردم �ضحي 

للنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة و مر�فقة يف كبد .        

 - مت عمل كت�ب �حل�ق �ىل �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و �لعقود بت�ريخ 3/7/2016 ب�ض�ن �ف�دتن� عن �ضعر 

كر��ضة �ل�ضروط �ملرجعية �خل��ضة ب�لدر��ضة �ملرورية ح�ضب �لنظم و �لقو�ئم �ملتبعة .                                                  

 - بت�ريخ 12/7/2016 مت ��ضتالم كت�ب من �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و �لعقود ب�ض�ن تو�فر �لبند �مل�يل 

�لالزم لل�ضرف على �مل�ضروع يف ح�ل تو�فره لعد�د �لعقود �خل��ضة ب�مل�ضروع و كذلك �ضه�دة 

بن�ضبة �لعم�لة �لوطنية ج�رية �ملفعول و خط�ب �ل�ضم�ن بقيمة )%15( من قيمة �مل�ضروع 

يغطي فرتة �مل�ضروع ب�ل�ض�فة �ىل فرتة �ل�ضم�ن �ملطلوبة و ذلك لعر�س �ملو�ضوع على �ملر�قب 

�مل�يل لعتم�ده .                                                                     

 )II( رقم �مل�ضتند  و  �ملن�ق�ضة  ��ضول   :  )Ι( رقم �مل�ضتند  ��ضتالم  13/7/2016 مت  بت�ريخ   -

: �ضروط �لعقد )�ل�ضروط �خل��ضة (من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري بعد ��ض�فة �لتعديالت من قبل 

�لإد�رة  
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- بت�ريخ 14/7/2016 ورد �إىل �لإد�رة  كت�ب من �لإد�رة  �لق�نونية ب�لتعديالت على م�ضتند 

�لت�هيل لختي�ر �ملق�ولني درجة �وىل )�ن�ض�ء�ت ( بح�ضب ت�ضنيف جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية 

للم�ضروع .                                                      

- مت عقد �جتم�ع مع �ملكتب �ل�ضت�ض�ري بت�ريخ 19/7/2016 لتو�ضيح بع�س �ملالحظ�ت على 

�مل�ضتند رقم )II( : �ضروط �لعقد )�ل�ضروط �خل��ضة ( من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري.

�لو�جب  �لجر�ء�ت  ب�ض�ن   20/7/2016 بت�ريخ  و�لعقود  �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة   خم�طبة  مت   -

يف  �ملتبعة  �لجر�ء�ت  و�إىل  �ملتخ�ض�ضة  �ل�ضت�ض�رية  �ملك�تب  خم�طبة  يخ�س  فيم�  �تب�عه� 

كيفية توجيه �لدعو�ت ل�ضر�ء كر��ضة �ل�ضروط �ملرجعية للدر��ضة �ملرورية مع حتديد �لفرتة 

و�لجر�ء�ت  �ل�ضت�ض�رية  للمك�تب  �لتمهيدي  �لجتم�ع  �جر�ء�ت  وحتديد  لل�ضر�ء  �لزمنية 

�لخرى �لو�جب �تخ�ذه� بهذ� �ل�ض�ن ح�ضب �للو�ئح و�ل�ضرت�ط�ت �ملتبعة .                                               

- بت�ريخ 21/7/2016 ورد �إىل �لإد�رة  كت�ب من �لإد�رة  �لق�نونية ب�ض�ن مالحظ�ته� على 

م�ضودة عقد تنفيذ �لدر��ضة �ملرورية للم�ضروع .                     

�لجر�ء�ت  ب�ض�ن  و�لعقود  �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة  من  كت�ب  ��ضتالم  مت   25/7/2016 بت�ريخ   -

�لو�جب �تب�عه� فيم� يخ�س خم�طبة �ملك�تب �ل�ضت�ض�رية �ملتخ�ض�ضة و�لجر�ء�ت �ملتبعة يف 

كيفية توجيه �لدعو�ت ل�ضر�ء كر��ضة �ل�ضروط �ملرجعية للدر��ضة �ملرورية مع حتديد �لفرتة 

و�لجر�ء�ت  �ل�ضت�ض�رية  للمك�تب  �لتمهيدي  �لجتم�ع  �جر�ء�ت  وحتديد  لل�ضر�ء  �لزمنية 

�لخرى �لو�جب �تخ�ذه� بهذ� �ل�ض�ن  

- بتاريخ 25/7/2016 مت ��ضتالم �لتعديالت على �ملخطط�ت �خل��ضة ب�مل�ضروع من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري

- بت�ريخ 26/7/2016 مت ��ضتالم �مل�ضتند رقم )II( : �ضروط �لعقد )�ل�ضروط �خل��ضة ( 

بعد ��ض�فة �لتعديالت �ملطلوبة من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري .                      

�لت�هيل لختي�ر مق�ولني  �لنه�ئية من م�ضتند  �لن�ضخة  ��ضتالم  27/7/2016 مت  - بت�ريخ 

درجة �وىل )�ن�ض�ء�ت ( و�خل��ضة ب�مل�ضروع من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري .

- بت�ريخ 27/7/2016 مت ��ضتالم �مل�ضتند رقم )I( : ��ضول �ملن�ق�ضة من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري 

- مت عمل كت�ب �حل�ق �إىل �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود بت�ريخ 28/7/2016 ب�ض�ن �ف�دتن� ب�ضعر 

كر��ضة �ل�ضروط �ملرجعية �خل��ضة ب�لدر��ضة �ملرورية ح�ضب �لنظم و�للو�ئح �ملتبعة .                                                              

�لر�ي  و�بد�ء  و�لدر��ضة  لالطالع   28/7/2016 بت�ريخ  �لق�نونية  �لإد�رة   خم�طبة  مت   -

�لق�نوين ب�ض�ن م�ضودة م�ضتند ��ضول �ملن�ق�ضة �خل��ضة ب�مل�ضروع

مت طلب �تخ�ذ �لجر�ء�ت �ملن��ضبة ح�ضب �لنظم و�للو�ئح �ملتبعة لديهم  - بت�ريخ 1/8/2016 

نحوطرح م�ضتند �لت�هيل .                                 

- بت�ريخ 9/8/2016 ورد �لين� كت�ب �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود و�ملت�ضمن �ل�ضتن�د �إىل �لتعميم 

�لد�ري رقم )21/20111( بند رقم )1( .                       

9/8/2016 مت خم�طبة مدير ع�م �لبلدية لخذ �ملو�فقة على �تخ�ذ �لجر�ء�ت   - بت�ريخ 

�لالزمة لت�هيل �ل�ضرك�ت �ملتخ�ض�ضة �لر�غبة يف �مل�ض�ركة يف من�ق�ضة �ن�ض�ء وت�ضغيل و�ضي�نه 

موقع ردم �ضحي للنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة ومر�فقه - كبد .                                                                      

- بت�ريخ 24/8/2016 مت �لرد من قبل مدير ع�م �لبلدية بخ�ضو�س �ملو�فقة على ��ضتكم�ل 

�جر�ء�ت طرح �مل�ضروع

- مت خم�طبة �ملكتب �ل�ضت�ض�ري لف�دتن� عن بي�ن�ت تخ�س �مل�ضروع . 

- بت�ريخ 4/9/2016 مت ��ضتالم كت�ب من �إد�رة  �لتن�ضيق لتزويدهم بتقرير مف�ضل ب�ض�ن 

�مل�ضروع مت�ضمن �لدر��ضة �لتي �ضبقت هذ� �مل�ضروع و�هميته ومت �لرد بت�ريخ 9/10/2016 

بهذ� �ل�ض�ن .



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 109

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

  تابع امل�شاريع الإن�شائية

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم
       

 -بت�ريخ 2016/10/1 مت �خذ �ملو�فقة من �لإد�رة  �لع�مة لالطف�ء على �لتهوية فقط 

 -مت ��ضتالم م�ضتند �د�ر�ة �ملوقع �ملعدل من قبل �ملكتب �ل�ضت�ض�ري

بتاريخ 2016/11/1 مت ��ضتالم كت�ب من قط�ع �مل�ض�ريع بخ�ضو�س �أمر �لتمديد .

ت�هيل  �ملو�فقة على  �لبلدية مت�ضمن  ��ضتالم كت�ب من مدير ع�م  2016/11/1 مت  بتاريخ 

�ل�ضرك�ت �ملتخ�ض�ضة لتنفيذ �مل�ضروع وذلك ب�لتن�ضيق مع قط�ع �مل�لية و�لد�رية ب�ض�ن �جر�ء�ت 

ت�هيل �ل�ضرك�ت �ملتخ�ض�ضة .

�ملطلوبة  �لتعديالت  �إ�ض�فة  بعد  �ملن�ق�ضة  ب�أ�ضول  م�ضتند  ��ضتالم  مت   2016/11/3 بتاريخ 

من قبلن� .

�جلديدة  ب�مل�ض�ريع  لتزويدهم  �لطرق  هيئة  من  كت�ب  ��ضتالم  مت   2016/11/13 بتاريخ 

بت�ريخ  للم�ضروع  �ملرورية  �لدر��ضه  لعمل  �لهيئة  خم�طبة  مت  وعليه  قبلهم  من  لتطبيقه� 

. 2016/11/30
�ل�ضم�ن  ت�ريخ  �مل�لية بخ�ضو�س متديد  �ل�ضئون  �إد�رة   2016/11/15 مت خم�طبة  بتاريخ 

�مل�يل .

بتاريخ 2016/11/15 مت خم�طبة د�ر �مل�ض�ريع �ملت�ضمن مالحظ�ت �إد�رة  �ضئون �لبيئة .

مت�ضمن�  �مل�ض�ريع  لقط�ع  �لع�م  �ملدير  ن�ئب  من  كت�ب  ��ضتالم  مت   2016/11/15 بتاريخ 

تزويدهم بتقرير عن �لدر��ضة �ملرورية و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخ�ذه� وبت�ريخ 2016/11/29 

مت تزويدهم ب�لتقرير �ملطلوب .

لعمل  �لهيكلي  و�ملخطط  �لعمر�ين  �لتنظيم  قط�ع  خم�طبة  مت   2016/11/16 بتاريخ 

�لدر��ضة �ملرورية نظر� خلربتهم بهذ� �ملج�ل .

بتاريخ 2016/11/20 مت ت�ضليم م�ضتند ��ضول �ملن�ق�ضة و�ل�ضروط �خل��ضة بعد �لتعديل من 

قبل �ملكتب �ل�ضت�ض�ري .

بتاريخ 2016/11/21 ورد كت�ب من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري بخ�ضو�س �تخ�ذ �لجر�ء�ت �لالزمة 

لعمل �لتعلية �مل�لية �خل��ضة ب�مل�ضروع للدفعة �لخرية بقيمة 16،565.000 د.ك .

�مل�ض�ريع بخ�ضو�س مالحظ�تن� و�مل�ضتند�ت  ��ضتالم كت�ب من د�ر  2016/11/22 مت  بتاريخ 

�ملطلوبة .

بتاريخ 2016/11/23 مت �ضدور مو�فقة �لإد�رة  �لع�مة لالإطف�ء على �ملخطط�ت �لتنفيذية 

للم�ضروع .

بتاريخ 2016/11/24 مت ��ضتالم كت�ب من �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية مت�ضمن� مو�فقة وز�رة �مل�لية 

على �لتمديد �لول لعقد �مل�ضروع .

بتاريخ 2016/11/27 مت ��ضتالم كت�ب من د�ر �مل�ض�ريع بخ�ضو�س �ملو�فقة على خف�س قيمة 

كف�لة �لدفعة �ملقدمة للم�ضروع .

بتاريخ 2016/11/27 مت ��ضتالم م�ضتند ب�ضروط �لعقد بعد ��ض�فة �لتعديالت �ملطلوبة من 

قبلن� .

بتخفي�س  طلبهم  مت�ضمن�  �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  من  كت�ب  ��ضتالم  مت   2016/11/27 بتاريخ 

قيمة كف�لة �لدفعة �ملقدمة .
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بتاريخ 2016/11/28 مت ��ضتالم كت�ب من �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية بخ�ضو�س مو�فقة وز�رة �مل�لية 

على متديد �لتف�قية مع �ملكتب �ملخت�س على �أن ل يرتتب عليه �أية �أعب�ء م�لية ��ض�فية على 

�مليز�نية .

بتاريخ 2016/11/30 مت ��ضتالم �ملخطط مع �لتعديالت �ملطلوبة .

بتاريخ 2016/11/30 مت ��ضتالم م�ضتند )I(: �أ�ضول �ملن�ق�ضة بعد ��ض�فة �لتعديالت �ملطلوبة 

و�خل��ضة ب�مل�ضروع .

مت عمل كت�ب بت�ريخ 2016/11/30 لإد�رة  �ل�ضئون �مل�لية و�ملت�ضمن طلب �ملو�فقة على خف�س 

قيمة كف�لة �لدفعة �ملقدمة .

مهند�ضني   5 تر�ضيح  بخ�ضو�س  �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  من  كت�ب  �لين�  ورد   2016/12/5 بتاريخ   

-14 ب��ت���ري��خ  �ل��رح��ل��ة  ل��ت��ك��ون  �ل��ن��ف���ي���ت   لإد�رة   بيئة  مل��رك��ز  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���زي����رة  للم�ض�ركة يف 

2016/12/15 �ضمن خطة �لتدريب .

 بتاريخ 2016/12/5 �ضدر كت�ب من ن�ئب �ملدير �لع�م ل�ضئون قط�ع �مل�ض�ريع �ىل �ل�ضيد/مدير 

ع�م �لبلدية لالطالع و�ليع�ز ملن يلزم نحوت�ضكيل جلنة ت�هيل �ملك�تب �ل�ضت�ض�رية للم�ض�ركة 

يف من�ق�ضة �ن�ض�ء و�جن�ز و�ضي�نه وت�ضغيل مردم �ضحي للنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة ومر�فقه يف 

 – �إد�رة  �ضئون �لبيئة  منطقة كبد بحيث تت�ضمن �للجنة يف ع�ضويته� من �لد�ر�ت �لت�لية ) 

�إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود – �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية – �لإد�رة  �لق�نونية – �إد�رة  �لن�ض�ء�ت ( .

�مل�ضتحق  �ملبلغ  تعلية  بخ�ضو�س  �مل�لية  �ل�ضئون  �إد�رة   خم�طبة  مت   2016/12/13 بتاريخ 

للمرحلة �خل�م�ضة من �مل�ضروع وقدره 16،565.000 د.ك �ىل بند �لم�ن�ت ليتم �ل�ضرف لهذه 

�ملرحلة يف �لوقت �ملحدد لحق� .

بتاريخ 2016/12/14 مت ��ضتالم ن�ضخ نه�ئية من م�ضتند �لت�هيل من قبل �ملكتب �ل�ضت�ض�ري  

لختي�ر مق�ولني درجة �وىل ) �ن�ض�ء�ت ( و�خل��ضة ب�مل�ضروع .

��ضلفة  بعد  �ملن�ق�ضة  ط��رح  م�ضتند�ت  م��ن  نه�ئية  ن�ضخ  ����ض��ت��الم  مت   2016/12/18 ب��ت���ري��خ 

�لتعديالت �لطلوبة و�خل��ضة ب�مل�ضروع .

�لعمر�ين  �لتنظيم  ل�ضئون  �لع�م  �ملدير  م�ض�عد  مكتب  من  كت�ب  ورد   2016/12/18 بتاريخ 

و�ملخطط �لهيكلي يو�ضح فيه بعدم �خت�ض��س �إد�رة  �ملخطط �لهيكلي بعمل �لدر��ضة �ملرورية .

بتاريخ 2016/12/22 ورد �لين� كت�ب �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود يفيد بعدم �خت�ض��س �إد�رة  

�ملن�ق�ض�ت و�لعقود ب�عتم�د كر��ضة �لت�هيل وكذلك �عتم�د �لكر��ضة من قبل �إد�رة  �ضئون �لبيئة 

ب�ضكل نه�ئي ليتن�ضى لهم خم�طبة جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية لعتم�ده� و�ملو�فقة على فتح ب�ب 

�لت�هيل على �أن تكون �لكر��ضة قد مت مر�جعته� من قبل �جله�ت �ملعنية .

بتاريخ 2016/12/25 مت �ضدور رخ�ضة بن�ء من �إد�رة  �لرت�خي�س �لهند�ضية

بتاريخ 2016/21/25 �ضدر كت�ب من �ل�ضيد/ مدير ع�م �لبلدية �ىل �ملكتب �ل�ضت�ض�ري ب�ض�ن 

 16،565.000 وق��دره  �مل�ضروع مببلغ  �لدفعة �خل�م�ضة من  لتعلية  �مل�لية  �ل�ضئون  خم�طبة 

د.ك 
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- بت�ريخ 2016/12/28 مت خم�طبة �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود ملخ�طبة جلنة �ملن�ق�ض�ت �ملركزية 

لفتح ب�ب �لت�هيل لل�ضرك�ت �ملتخ�ض�ضة يف جم�ل �ن�ض�ء وت�ضغيل و�ضي�نة موقع ردم �ضحي للنف�ي�ت 

�لبلدية �ل�ضلبية ومر�فقة يف منطقة كبد ح�ضب �لنظم و�للو�ئح �ملتبعة 

�للجنة  على  �مل�ضروع  ب�ض�ن عر�س  و�لعقود  �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة   2017/1/2 مت خم�طبة  بت�ريخ   -  

�ملخت�ضة ب�لبلدي.

�ضر  �ل�ضيد/�مني  بن�ء على طلب  و�لعقود  �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة   2017/1/30 مت خم�طبة  بت�ريخ   -  

جلنة �مل�ضرتي�ت مبو�ف�ة �للجنة بتقرير مف�ضل عن �لجر�ء�ت ومب�در�ت �عف�ء �ملكتب �ل�ضت�ض�ري 

من �لغر�م�ت وم� �ذ� ك�ن يوجد ت�خري من قبل �ملكتب �ل�ضت�ض�ري

 - بت�ريخ 2017/2/2  و2017/2/7 و 2017/2/21 مت ��ضتالم كت�ب من جلنة �مل�ضرتي�ت لالف�دة 

م� �ذ� ك�ن �لت�خري ب�ضبب �لبلدية من عدمه .

 - بت�ريخ 2017/2/13 مت خم�طبة �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود مفيد� ب�نه مل ي�ضل �لين� �ي رد من 

قبلهم بن�ء على كت�ب �ملدير �لع�م �ملوؤرخ يف 2016/12/29 .

 - بت�ريخ 2017/2/14 مت �لف�دة من قبل �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود ب�نه مل ي�ضلهم حتى ت�ريخه 

�لرد من قبل �جله�ز �ملركزي للمن�ق�ض�ت �لع�مة .

 - بت�ريخ 2017/2/27 مت ��ضتالم كت�ب �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية للرد على مالحظ�ت مكتب �ملر�قبني 

�مل�لني ل�ضرف �لدفعة �لر�بعة

2016/12/26 للرد على مالحظ�ت �ملر�قبني  �ملوؤرخ يف  �مل�لية  �إد�رة  �ل�ضئون  - مت ��ضتالم كت�ب 

�مل�ليني .

 - مت ��ضتالم كت�ب �مني �ضر جلنة �مل�ضرتي�ت �ملووؤرخ بت�ريخ 2017/3/8 مت�ضمن تو�ضية �للجنة .

 - مت خم�طبة �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية بت�ريخ 2017/3/13 مت�ضمن تو�ضية �للجنة و�حل�ق� بكت�بن� 

�ل�ض�در بت�ريخ 2017/3/5 .

 - بت�ريخ 2017/3/14 مت ��ضتالم �مل�ضتند�ت �ملعدلة من �ملكتب �ل�ضت�ض�ري .

- بت�ريخ 2017/3/15 مت خم�طبة �ملكتب �ل�ضت�ض�ري بعدم �لتز�مهم وت�خريهم بت�ضليم  �لتقرير 

�لنه�ئي و�مل�ضتند�ت ب�ملوعد �ملحدد .

 - بت�ريخ 2017/3/19 مت ��ضتالم كت�ب من ن�ئب �ملدير �لع�م لقط�ع �مل�ض�ريع م�ض�ر �ىل كت�ب �إد�رة  

�ل�ضئون �مل�لية مت�ضمن مالحظ�ت �ملر�قب �مل�يل ، و�لف�ده مب� مت عمله .

 2017/3/5 �ملوؤرخ يف  بكت�بن�  �حل�ق�  �مل�ليه  �ل�ضئون  �إد�رة   2017/3/26 مت خم�طبة  بت�ريخ   -  

ل�ضرف �لدفعة �لر�بعة للم�ضروع .

 - بت�ريخ 2017/3/29 مت خم�طبة �ملكتب �ل�ضت�ض�ري مبالحظ�ت �لإد�رة  على �مل�ضتند�ت �ملقدمة 

من قبلهم .

 - بت�ريخ 2017/3/29 مت خم�طبة وز�رة �مل�لية ملر�جعة م�ضتند ��ضول من�ق�ضه و�بد�ء �ملالحظ�ت   

�ن وجدت لعتم�ده لطرح �ملن�ق�ضة “ �ن�ض�ء وت�ضغيل و�ضي�نه مردم �ضحي 

بخ�ضو�س  مت  م�  على  �مل�ض�ريع  لقط�ع  �لع�م  �ملدير  ن�ئب  خم�طبة  مت   2017/3/29 بت�ريخ   -  

�لدفعة �لر�بعة للم�ضروع .

مناق�شة “ان�شاء وت�شغيل و�شيانه مردم �شحي “
�ملتخ�ض�ضة  لل�ضرك�ت  �لت�أهيل  ب�ب  لفتح  �ملركزية  �ملن�ق�ض�ت  جلنة  مع   �لتن�ضيق  ح�لي�  ج�ري   -  

)�ملحلية و�لع�ملية(.

�ملن�ق�ضة   طرح  م�ضتند�ت  على  �لالزمة  �ملو�فق�ت  على  للح�ضول  �ملعنية  �جله�ت  خم�طبة  مت   -  

)�إد�رة  �لفتوى و�لت�ضريع – وز�رة �مل�لية (
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ثالثًا: الأعمال التي تخت�س بها الإدارة  

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

1

م����������وق����������ع 

جت�����م�����ي�����ع 

�لإط�������ر�ت 

مل�ضتعملة  �

مب���ن���ط���ق���ة 

�إرح����ي����ة – 

ج���������ن���������وب 

�جلهر�ء.

ن��������ظ��������ر�ً 

للطبيعة 

�خل������ض��ة 

ل���������ه���������ذ� 

�ل��������ن��������وع 

م�����������������������ن 

�لنف�ي�ت 

ي�����������ت�����������م 

جتميعه� 

موقع  يف 

خ��������������س 

به�.

- بت�ريخ 17/1/2016 مت عقد �جتم�ع خ��س مبو�ضوع �لإط�ر�ت �لت�لفة يف مقر �لهيئة 

�ل��وزر�ء �خل��ضة مبو�ضوع مع�جلة  �لع�مة لل�ضن�عة لتنفيذ م� ج�ء بقر�ر�ت جمل�س 

�لإط�ر�ت �لت�لفة �ملجمعة يف موقع �إرحية - جنوب �جلهر�ء ،وتخ�ضي�س موقع �ل�ض�ملي 

للهيئة �لع�مة لل�ضن�عة بغر�س تدوير �لإط�ر�ت .        

�لع�مة يف  للجنة �خلدم�ت   )4/2016( رقم  �لجتم�ع  2/2/2016 مت عقد  بت�ريخ   -  

جمل�س �لوزر�ء حيث ��ضدرت �للجنة عدة قر�ر�ت خ��ضة مبو�ضوع مع�جلة �لإط�ر�ت 

�لت�لفة �ملجمعة يف موقع �إرحية -جنوب �جلهر�ء .          

 - بت�ريخ 8/3/2016 �ضدر كت�ب �ل�ضيد/ رئي�س �ملجل�س �لبلدي رقم )320( و�ملت�ضمن 

ب��ت���ري��خ  �مل��ت��خ��ذ   ) )من/رو/33/03/2016  رق���م  �ل��ب��ل��دي  �مل��ج��ل�����س  ب��ق��ر�ر  �لف������دة 

8/2/2016 و�ملت�ضمن �ع�دة تخ�ضي�س �ملوقع �ملخ�ض�س لع�دة تدوير �لإط�ر�ت �ض�بق� 
        . 

2
يف منطقة �ل�ض�ملي لبلدية �لكويت �إىل �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة مب�ض�حة 2 كم

بتقرير  �مل�ض�ريع  �لع�م من قبل قط�ع  �ملدير  �ل�ضيد/  15/3/2016 مت خم�طبة  بتاريخ   -

�ض�مل عن ك�فة �لجر�ء�ت �لتي مت �تخ�ذه� من قبل �لبلدية ب�ض�ن �لبنود �لو�ردة يف قر�ر 

�ملنعقد   )4/2016( رق��م  ب�جتم�عه�  �ملتخذ  �ل���وزر�ء  جمل�س  يف  �لع�مة  �خلدم�ت  جلنة 

بتاريخ 2/2/2016 ب�ض�ن مع�جلة موقع  جتميع �لإط�ر�ت �لت�لفة و�مل�ضتعمله يف منطقة 

�إرحية - جنوب �جلهر�ء ، وذلك لف�دة جمل�س �لوزر�ء بهذ� �ل�ض�ن .           

- بت�ريخ 26/5/2016 مت خم�طبة �لإد�رة  �لع�مة لالطف�ء مبوجب كت�ب �ل�ضيد �ملدير 

لالطف�ء  �لع�مة  ب����لإد�رة   �خل��ضة  ب�ل�ضرت�ط�ت  �لف���دة  ب�ض�ن   )1044( رقم  �لع�م 

و�لو�جب تطبيقه� يف موقع �لإط�ر�ت �لت�لفة مبنطقة �إرحية 

 - بتاريخ 31/5/2016 مت عقد �جتم�ع يف مقر �إد�رة  �لوق�ية )�لإد�رة  �لع�مة لالطف�ء( 

�لبيئة  �ضئون  و�إد�رة   �لع�مة لالطف�ء  �لإد�رة  حم�فظة �جلهر�ء وبح�ضور ممثلي عن 

حيث مت عمل زي�رة ميد�نية ملوقع �إرحية قبل عقد �لجتم�ع ، و�أف���دت �لإد�رة  �لع�مة 

لالطف�ء ب�أن �ل�ضرت�ط�ت �ملتبعة يف موقع �إرحية مطبقه ح�ضب �إد�رة  �لوق�ية .     

- بتاريخ 31/5/2016 مت عقد �جتم�ع يف مقر �إد�رة  �لوق�ية -�لإد�رة  �لع�مة لالطف�ء-

حم�فظة �جلهر�ء وبح�ضور ممثلي عن �لإد�رة  �لع�مة لالطف�ء و�إد�رة  �ضئون �لبيئة 

حيث مت عمل زي�رة ميد�نية ملوقع �إرحية قبل عقد �لجتم�ع ، و�ف�دت �لإد�رة  �لع�مة 

لالطف�ء ب�ن �ل�ضرت�ط�ت �ملتبعة يف موقع �إرحية مطبقه ح�ضب �إد�رة  �لوق�ية 

�لف���دة  لطلب  وذل��ك  �لكويت  بلدية  قبل  م��ن  لل�ضن�عة  �لع�مة  �لهيئة  خم�طبة  مت   -  

ب�لجر�ء�ت �لتي مت �تخ�ذه� من قبله� لتنفيذ م� ج�ء بقر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء �خل��ضة 

مبو�ضوع مع�جلة �لإط�ر�ت �لت�لفة �ملجمعة يف موقع �إرحية جنوب �جلهر�ء .  

�لف���دة  لطلب  وذل��ك  �لكويت  بلدية  قبل  م��ن  لل�ضن�عة  �لع�مة  �لهيئة  خم�طبة  مت   -  

ب�لجر�ء�ت �لتي مت �تخ�ذه� من قبله� لتنفيذ م� ج�ء بقر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء �خل��ضة 

مبو�ضوع مع�جلة �لإط�ر�ت �لت�لفة �ملجمعة يف موقع �إرحية جنوب �جلهر�ء . 

- بت�ريخ 27/6/2016 مت خم�طبة �ل�ضيد/ مدير ع�م �لبلدية بكت�ب قط�ع �مل�ض�ريع رقم 

)1200( وذلك لف�دته ب�لو�ضع �حل�يل ملوقع �رحيه ومت طلب رفع �ملو�ضوع �إىل وزير 

�لدولة ل�ضئون �لبلدية لعر�س �ملو�ضوع على جمل�س �لوزر�ء لتخ�ذ �لالزم بهذ� �ل�ض�ن .                                                                                                                                                
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تابع الأعمال التي تخت�س بها الإدارة:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

27/6/2016 مت خم�طبة �ل�ضركة �خلليجية خلدم�ت �لثق�فة و�لبيئة ب�ض�ن عقد   - بت�ريخ 

�ملز�د رقم )6/2014( ومت �لتنبيه على �ل�ضركة ب�للتز�م ببنود �لعقد ومتت �ف�دتهم ب�نه 

�ضيتم تطبيق �لغر�م�ت على �ل�ضركه للبنود �لتي مل تلتزم به� .

  - بت�ريخ 29/6/2016 مت خم�طبة �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية مبوجب كت�ب �إد�رة  �ضئون �لبيئة 

لف�دتهم ب�جم�يل �ملخ�لف�ت �مل�ضتحقة على �ل�ضركة �خلليجية .

- بت�ريخ 30/6/2016 �ف�دت �ل�ضركة �خلليجية مبوجب كت�به� �لو�رد �ىل �إد�رة  �ضئون �لبيئة 

بتاريخ 13/7/2016 ب�ل�ضب�ب �لتي �أدت �ىل ت�خر �ل�ضركة يف ت�ضدير �لط�ر�ت �ملقطعة �ىل 

خ�رج �لبالد تنفيذ� لبنود �لعقد . 

 - بت�ريخ 4/7/2016 ��ضر �ل�ضيد/ �ملدير �لع�م على كت�ب قط�ع �مل�ض�ريع وذللك ملت�بعة تنفيذ 

�لتو�ضي�ت و�لف�دة ب�مل�ضتجد�ت .                             

 - بت�ريخ 11/7/2016 ورد �ىل �إد�رة  �ضئون �لبيئة كت�ب �لم�نه �لع�مة ملجل�س �لوزر�ء �ل�ض�در 

27/7/2016 و�ملت�ضمن قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملتخذ ب�جتم�عه رقم )19/2016(  بتاريخ 

�ملنعقد بت�ريخ 21/6/2016 ب�ض�ن مع�جلة موقع جتميع �لط�ر�ت �لت�لفة يف منطقة �رحية.  

رقم  �مل�ض�ريع  قط�ع  كت�ب  مبوجب  �لع�م  �ل�ضيد/�ملدير  خم�طبة  مت   20/7/2016 بت�ريخ   -

)1337( وذلك للرد على كت�ب �لأم�نة �لع�مة ملجل�س �لوزر�ء .       

رقم  �مل�ض�ريع  قط�ع  كت�ب  مبوجب  �لع�م  �ملدير  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   24/7/2016 بت�ريخ   -

يف  �لت�لفة  �لط����ر�ت  جتميع  موقع  ب�ض�ن  متت  �لتي  ب�مل�ضتجد�ت  �لف����دة  ب�ض�ن   )1372(

�لوزير لتخ�ذ  على مع�يل  �ملو�ضوع  وكذلك طلب عر�س  - جنوب �جلهر�ء  �رحية  منطقة 

�لالزم نحوخم�طبة جمل�س �لوزر�ء نحو�لز�م �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة ب�ضرعة تنفيذ �لبنود 

�ملكلفة به� يف قر�ررت جمل�س �لوزر�ء ب�ض�ن �لتخل�س من �لط�ر�ت �لت�لفة �ملجمعة يف موقع 

�رحية .                                                                                                                                               

بت�ريخ  �ل�ض�در  �مل�ض�ريع  كت�ب قط�ع  �لع�م على  �ملدير  �ل�ضيد/  ��ضر   28/7/2016 بت�ريخ   -   

20/7/2016 وذلك لعد�د �لرد ملجل�س �لوزر�ء وللهيئة �لع�مة لل�ضن�عة.                                                                                                                     

�مل�ض�ريع  قط�ع  قبل  من  �لبلدية  ع�م  مدير  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   2/8/2016 بت�ريخ   -

31 ( من �لط�ر�ت   -  30  -  29  -  28  -  27  - بتقرير �ض�مل ب�ض�ن عقد بيع �لجز�ء )26 

�لت�لفة �ملجمعة يف موقع �رحية حيث مت طلب رفع �ملو�ضوع �ىل �لإد�رة  �لق�نونية لالف�دة 

ب�لر�ي �لق�نوين ب�ض�ن �لج��ر�ء�ت �لالزم �تخذه� حي�ل �ل�ضركة وكذلك �لج��ر�ء�ت �لالزم 

�تخذه� ب�ض�ن �لرت�خي�س �ل�ض�دره لل�ضركة و�لتي تنتهي بت�ريخ 13/8/2016.

- بت�ريخ 4/8/2016 مت خم�طبة �لأم�نة �لع�مة ملجل�س �لوزر�ء من قبل بلدية �لكويت وذلك 

ملو�ف�ته� مب� مت ب�ض�ن �لتك�ليف �ل�ض�دره لبلدية �لكويت مبوجب قر�ر جلنة �خلدم�ت �لع�مة 

مبجل�س �لوزر�ء �ملتخذ يف �جتم�ع �للجنة رقم )19/2016 ( �ملنعقد بت�ريخ 21/6/2016 .
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تابع الأعمال التي تخت�س بها الإدارة: 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

                                                                                                                                            

�لكويت  بلدية  قبل  �لوزر�ء من  ملجل�س  �لع�مة  �لأم�نة  4/8/2016 مت خم�طبة  بت�ريخ   -

جلنة  قر�ر  مبوجب  �لكويت  لبلدية  �ل�ض�دره  �لتك�ليف  ب�ض�ن  مت  مب�  ملو�ف�ته�  وذلك 

�ملنعقد   ) رقم )19/2016  �للجنة  �جتم�ع  �ملتخذ يف  �لوزر�ء  �لع�مة مبجل�س  �خلدم�ت 

بتاريخ 21/6/2016 .                                                                                                                                         

- بت�ريخ 8/8/2016 �ف�دت �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة بكت�به� �ملوجه �ىل بلدية �لكويت بطلب 

�ل�ضم�ح لحدى �ل�ضرك�ت �خل��ضة ب�لدخول �ىل موقع جتميع �لط�ر�ت يف منطقة �إرحية 

وذلك للقي�م ب�لعم�ل �ملوكلة �ليه� من قبل �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة وكذلك �ل�ضم�ح لهذه 

�ل�ضركة ب�لقي�م ب�عم�ل ت�ضوير �ملوقع لالطالع على �ملنطقة و�مل�ض�ح�ت �لتي �ضيتم �لعمل 

به� .     

�لكويت  �لع�مة لل�ضن�عة بكت�به� �ملوجه �ىل بلدية  �لهيئة  �ف�دت   15/8/2016   - بت�ريخ 

يف  �لط�ر�ت  جتميع  موقع  د�خل  �لعمل  من  قبلهم  من  �ملوؤهلة  �ل�ضرك�ت  متكني  بطلب 

منطقة �إرحية وذلك حتى تتمكن هذه �ل�ضرك�ت من تنفيذ �لربن�مج �لزمني �خل��س بنقل 

�لكت�ب  �لع�م على  �ل�ضيد /� ملدير  ��ضر   17/8/2016 ، وبت�ريخ  �ملوقع  �لط�ر�ت و�خالء 

�ملذكور �عاله �ىل قط�ع �مل�ض�ريع لجر�ء �لالزم ب�لتن�ضيق مع �جلهة �لط�لبة ، هذ� وج�ري 

ح�لي� �عد�د �لرد �لالزم �ىل �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة من قبل �لبلدية بخ�ضو�س �ملو�ضوع 

�مل�ض�ر �ليه �عاله .                                                  

�لكويت  بلدية  �ملوجه �ىل  �لع�مة لل�ضن�عة يف كت�به�  �لهيئة  5/9/2016 طلبت  بت�ريخ   - 

حتى  وذلك   ) مبدئي  )ب�ضكل  �إرحية  منطقة  يف  �لت�لفة  �لط�ر�ت  جتميع  موقع  ت�ضليم 

تتمكن �ل�ضرك�ت �ملوؤهلة من قبله� من �لبدء بتنفيذ �لعم�ل �ملوكلة �ليه� و�خالء �ملوقع 

- بت�ريخ 8/9/2016 مت ت�ضليم �ملوقع ب�لك�مل ب�ضكل مبدئي من قبل بلدية �لكويت متمثلة 

ب�إد�رة  �ضئون �لبيئة �ىل �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة متمثلة بت�ضليم �خلدم�ت �لهند�ضية.

�ل�ضركة  مع  و�ملربم   )  2014/6  ( رقم  �ملز�د  عقد  مدة  �نتهت   2016/10/13 بت�ريخ   -

�خلليجية خلدم�ت �لنظ�فة و�لبيئة ، هذ� وقد مت �عد�د كت�ب لل�ضركة موجه من �ملدير 

ملط�لبته�  وذلك  �ل�ضركة  �ىل   2016/10/20 بت�ريخ  �مل�ض�ريع  قط�ع  من  و�ل�ض�در  �لع�م 

بت�ضليم �ملوقع و�إخالء منطقة �لت�ضوين و�إز�لة جميع �ملعد�ت و�للي�ت �لت�بعة له� خالل 

)60( يوم من �نته�ء �لعقد. 

- بت�ريخ 2016/10/25 مت ت�ضليم �ملوقع ب�ضكل نه�ئي من قبل بلدية �لكويت �ىل �لهيئة 

�لع�مة لل�ضن�عة وذلك ح�ضب قر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء �ملوقر �ل�ض�درة بهذ� �ل�ض�ن .

- ت�ريخ 2016/12/13 �نتهت مدة �إخالء منطقة �لت�ضوين و�إز�لة �ملعد�ت و�لآلي�ت �لت�بعة 

 ) �ملز�د رقم )2014/6  �لنظ�فة و�لبيئة و�ملربم معه� عقد  لل�ضركة �خلليجية خلدم�ت 

و�ملحددة مبدة )60( يوم من ت�ريخ �نته�ء �لعقد.
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جدول رقم ) 2 ( 

     كمية الإطارات امل�شتعملة والتي مت ا�شتقبالها فى موقع اإرحية – جنوب اجلهراء من �شهر 

اأبريل 2016اإلى مار�س 2017

كمية �لإط�ر�ت �مل�ضتعملة�ل�ضهر

95768�أبريل

112415م�يو

96983يونيو

115671يوليو

125135�أغ�ضط�س

97537�ضبتمرب

107003�أكتوبر

-نوفمرب

-دي�ضمرب

-ين�ير

-فرب�ير

-م�ر�س

750512�لجم�ىل

                    

مالحظة: مل تر�شل كمية الإطارات امل�شتعملة لالأ�شهر املتبقية وذلك لت�شليم املوقع للهيئة العامة لل�شناعة .
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    تابع الأعمال التي تخت�س بها الإدارة:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

2

ردم  م����وق����ع 

�مل����خ����ل����ف�����ت 

�ضب�ضتية  ل �

����������ض���������م���������ن 

حم������ف�����ظ�����ة 

�جل��������ه��������ر�ء 

�����ض����م�����ل   -

ط�������������ري�������������ق 

�لبرق.

- تخ�ضي�س    

م������وق������ع ل�����رد 

�مل������خ������ل������ف�������ت 

�ل���ض��ب�����ض��ت��ي��ة 

�ملن�طق  ب���أح��د 

�حل���������دودي���������ة 

لة  مل�ضمو � غري

ب���������خ���������ط���������ط 

�ل���������������دول���������������ة 

�ل�����ت�����ن�����م�����وي�����ة 

وغ����������������������������������ري 

�مل����ت����ع�����ر�����ض����ة 

م����ع �مل��خ��ط��ط 

�ل�����ه�����ي�����ك�����ل�����ي 

�خل�������م�������������س ، 

ي��ت��م  �أن  ع���ل���ى 

م���ر�ع����ة ك���ف��ة 

�لح���ت���ي����ط����ت 

�ل������ب������ي������ئ������ي������ة 

�ل������������الزم������������ة 

لإد�رة �ملوقع 

 -بت�ريخ 2015/5/13 مت عقد �جتم�ع يف مقر�إد�رة  �ضئون �لبيئة - بلدية �لكويت 

بح�ضور ممثلني عن بلدية �لكويت)�إد�رة  �ضئون �لبيئة - �لإد�رة  �لق�نونية( وممثلني 

عن �لهيئة �لع�مة لل�ضن�عة وذلك ملن�ق�ضة مو�ضوع �جلهة �ملخ�ض�س له� �ملوقع.                                                                               

 - يتم ح�لي� �تخ�ذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ب�ض�أن �لتو�ضي�ت �ملتخذة يف �لجتم�ع �ملنعقد 

بتاريخ 2015/5/13 ب�ض�أن �ملوقع .                                                                   

 - مت خم�طبة �لهيئة �لع�مة للبيئة بخ�ضو�س عر�س �ملوقع على �ملجل�س �لعلى للبيئة.                                                                        

- ج�ري �لتن�ضيق مع �لإد�ر�ت �ملعنية د�خل �لبلدية ب�ض�أن عمل ح�ضر لنو�ع وكمي�ت 

�إد�رة  �لن�ض�ء�ت-�إد�رة  �لنظمة   ( �لكويت  �لتي تقع حتت �خت�ض��س بلدية  �ملن�ض�ت 

�لهند�ضية يف �ملح�فظ�ت ( .                                                                                    

 - بت�ريخ 2016/3/16 �ف�دت �لهيئة �لع�مة للبيئة بكت�به� رقم )1589( بطلب 

�ضم�ل  �ل�ضب�ضتية  �ملخلف�ت  لردم  �ملخ�ض�س  للموقع  �لبيئي  �مل��ردود  بدر��ضة  تزويده� 

�لأعلى  �ملجل�س  على  وعر�ضه  �ملو�ضوع  در��ضة  له�  يت�ضنى  حتى  وذل��ك  �لب��رق  طريق 

للبيئة .                                                                                             

�لكويت  بلدية  بكت�ب  للبيئة  �لع�مة  �لهيئة  خم�طبة  مت   2016/3/20 بت�ريخ   -

و�ملت�ضمن طلب �لف�دة ب�لجر�ء�ت �ملتخذة من قبل �لهيئة ب�ض�ن �عم�ل ح�ضر �نو�ع 

وكمي�ت ومو�قع تو�جد �ل�ضب�ضت د�خل �لدولة ، وكذلك �لف�دة ب�ض�ن م� مت بخ�ضو�س 

�ملوقع من قبل �ملجل�س �لعلى للبيئة .                                                                                

- بت�ريخ 2016/3/27 �ق�دت �لهيئة �لع�مة للبيئة ب�نه قد مت �در�ج مو�ضوع �ملوقع 

للبيئة  �لعلى  للمجل�س  �جتم�ع  يعقد  �نه مل  ، حيث  �لجتم�ع  �عم�ل  ج��دول  �ضمن 

حتى ت�ريخه .

- بت�ريخ 2016/6/7 �ف�دت �لهيئة �لع�مة للبيئة بكت�به� �ملوجه �ىل بلدية �لكويت 

مبو�فقة �ملجل�س �لعلى للبيئة �ملبدئية على �ملوقع �ملقرتح لردم �ملخلف�ت �ل�ضب�ضتية 

�ضم�ل طريق �لبرق على �ن يتم �للتز�م بتقدمي در��ضة تقييم �ملردود �لبيئي للموقع 

متهيد� لتخ�ذ �لر�ي �لنه�ئي ب�مل�ضروع .

�لكويت  بلدية  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة   �جتم�ع مبقر  2016/7/20 مت عقد  بت�ريخ   -

ملجل�س  �لمنية  �ل��ق��ر�ر�ت  مت�بعة  جلنة  ز  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة   عن  ممثلي  وبح�ضور 

موقع  من  لكل  �ملهمة  �لم��ور  بع�س  ملن�ق�ضة  وذل��ك  للبيئة  �لع�مة  و�لهيئة  �ل���وزر�ء 

�ل�ضب�ضتية  للنفلي�ت  �ملخ�ض�س  �جلديد  و�ملوقع  �ل�ضب�ضتية  �لنف�ي�ت  لردم  �ل�ضعيبة 

�لنف�ي�ت  ردم  موقع  �ىل  ب�ل�ض�فة  �لب��رق  طريق  �ضم�ل   - �جلهر�ء  حم�فظة  �ضمن 

�ملغلقة )جليب �ل�ضيوخ - �ضم�ل �لد�ئري �ل�ض�بع ( ، ومت خالل �لجتم�ع �لتف�ق على 

عدة تو�ضي�ت ج�ري ح�لي� �تخ�ذ �لجر�ء�ت �لالزمه نحوه� . 

بلدية  ق��ب��ل  م���ن  للبيئة  �ل��ع���م��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  خم���ط��ب��ة  مت   2016/8/30 ب��ت���ري��خ   -

بت�ريخ  �ملنعقد  �لبلدية مب� ت�ضمنته تو�ضي�ت �لجتم�ع  �لكويت وذلك لطلب تزويد 

2016/7/20 و�لتي ك�نت على �لنحو�لت�يل :-    
 1- قي�م ممثلي �لهيئة �لع�مة للبيئة ب�ل�ضتف�ض�ر من �لد�ر�ت �ملعنية يف �لهيئة عن 

م�يلي : - نقل �ملخلف�ت �ل�ضب�ضتية �ملخزنة يف كل من موقع �ل�ضعيبة وموقع �لري �ىل 

�ملوقع �جلديد �ملخ�ض�س �ضم�ل طريق �لبرق .                                                                             
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2

 
�جله�ت  �ل��ز�م  ب�ض�ن   )2014/42( رق��م  �لبيئة  حم�ية  ق�نون  مبوجب  �لهيئة  دور   -

�حلكومية �لخرى بح�ضر �نو�ع و كمي�ت و مو�قع تو�جد �ملخلف�ت �ل�ضب�ضتية للمب�ين و 

�ملن�ض�ت �لت�بعة لهم .                                                                                                                          

ب���إد�رة  و  2- قي�م �لهيئة بتزويد �لبلدية بك�فة �ل�ضرت�ط�ت �ملتوفرة لديه� و �خل��ضة 
ت�ضغيل موقع �ل�ضعيبة .

�لكويت  بلدية  �ىل  �ملوجه  بكت�به�  للبيئة  �لع�مة  �لهيئة  �ف���دت   2016/9/5 بت�ريخ   -

ب�ل�ضرت�ط�ت  و  �ع��اله  �ليه  �مل�ض�ر  �لجتم�ع  خ��الل  �ملطلوبة  �ل�ضتف�ض�ر�ت  على  ب�لرد 

�ملتوفرة لديه� و �خل��ضة بنقل و �إد�رة  و ت�ضغيل موقع �ل�ضعيبة لردم �ملخلف�ت �ل�ضب�ضتية.  

جلنة  من  �ل�ضعيبة  موقع  ب��ضتالم  �لكويت  بلدية  ق�مت   16/10/2016 بت�ريخ   -

و  �ملوقع  �ل�ضب�ضت يف  ب��ضتقب�ل خملف�ت  �لبدء  �ملغلقة و مت  �لنف�ي�ت  ت�هيل مو�قع ردم 

ذلك ح�ضب �ل�ضرت�ط�ت �خل��ضة بهذ� �ل�ض�ن و �ملو�ضوعة من قبل �لهيئة �لع�مة للبيئة .   

��ضت�ض�رية ملو�قع  - ج�ري ح�لي� �عد�د كر��ضة �ل�ضروط �ملرجعية مل�ضروع در��ضة خدم�ت 

ردم �ملخلف�ت �ل�ضب�ضتية ) �ل�ضعيبة – �لري – �ضم�ل طريق �لبرق . )دي�ضمرب(    

�مل�ض�ريع  قط�ع  قبل  م��ن  �ل��ع���م  �مل��دي��ر  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   24/1/2017 بت�ريخ   -

�للجنة  ق��ر�ر  لتعديل  �لبلدي  �ملجل�س  خم�طبة  طلب  �ملت�ضمن  و   )318( رقم  ب�لكت�ب 

�ملتخذ   )  118/10/2013/ ن  م  ق  ل   ( رق��م  �لبلدي  �ملجل�س  ب�خت�ض��ض�ت  �ملكلفة 

بت�ريخ  و   ، �ل��ك��وي��ت  ب��ل��دي��ة  ل�ض�لح  �مل��وق��ع  تخ�ضي�س  ب�����ض���ن   24/9/2013 ب��ت���ري��خ 

م�ضروع كت�ب للمجل�س  لعد�د  �لكت�ب  على  �لع�م  �ملدير  �ل�ضيد/  ��ضر   29/1/2017
�لبلدي و �لف�دة ، و بن�ء� عليه مت �إعد�د كت�ب للمجل�س �لبلدي بهذ� �ل�ض�ن و مت ��ضد�ره 

من قبل �إد�رة  �ضئون �لبيئة بت�ريخ 9/2/2017 .                                                                                                 

3

م��������������وق��������������ع 

�ل�������ق�������ري�������ن 

�مل���������غ���������ل���������ق 

ل�����ن�����ف������ي������ت 

�ل�����ب�����ل�����دي�����ة 

�ل�ضلبة

����ض���م   -   

�مل����������وق����������ع 

مل��و�ق��ع ردم 

�ل���ن���ف����ي����ت 

�مل�����غ�����ل�����ق�����ة 

ل���������ي���������ت���������م 

در������������ض����������ة 

�مل����������وق����������ع 

مت�����ه�����ي�����د� 

لع�������������������دة 

ت������أه�����ي�����ل�����ه 

وط�������������������رح 

�حل�������ل�������ول 

�مل���ن��������ض���ب���ة 

ل�ضتخد�م 

�ملوقع .

 

�لتوقيع على  و  �ملوقع  ��ضتالم  �ج��ر�ء�ت  ك�فة  �لنته�ء من  2016/5/9 مت  بت�ريخ   -  

حم�ضر �ل�ضتالم �خل��س بهذ� �ل�ض�ن .                                         

- مت خم�طبة �لد�ر�ت �ملعنية د�خل �لبلدية و ذلك لتنفيذ بع�س �ملتطلب�ت �خل��ضة ب�ملوقع :

1- �إد�رة  �لن�ض�ء�ت - عمل �ضي�نة للموقع
                                                                                                                        . ل�����ل�����م�����وق�����ع  �م�����������ن  ح��������ر����������س  ت�������وف�������ري   - �ل������ع�������م������ة  �خل���������دم����������ت  �إد�رة    -2
ك��ت���ب��ي  مب���وج���ب  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  �ل���ع����م���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  خم���ط��ب��ة  مت   2016/5/31 ب���ت����ري���خ   -

�لكويت  بلدية  ت��زوي��د  لطلب  ذل��ك  و   )1093( رق��م  و   )1092( رق��م  �لكويت  بلدية 

ب���ل��در����ض���ت و �لب���ح����ث �مل��ت��وف��رة ل���دى �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع���م��ة للبيئة مب��� ي��خ�����س �مل��وق��ع ، و 

يف  �لع�ملة  للمحط�ت  �لعمل  ب�ضري  �خل��ضة  �ل�ضهرية  ب�لتق�رير  �لف����دة  طلب  كذلك 

                                                                                                                                                . �ملحط�ت  ه��ذه  �أع��م���ل عقود  �لهيئة على  ����ض��ر�ف  ف��رتة  ب�ضفة م�ضتمرة خ��الل  �مل��وق��ع 

- بت�ريخ 2016/8/16 مت عقد �جتم�ع تن�ضيقي يف مقر بلدية �لكويت - �إد�رة  �ضئون 

�لبيئة بني ممثلي بلدية �لكويت و �لهيئة �لع�م للبيئة و ذلك بهدف من�ق�ضة �ملو��ضيع 

�ملتعلقة مبردم نف�ي�ت �لقرين �ملغلق .   

�لكويت  بلدية  قبل  من  للبيئة  �لع�مة  �لهيئة  خم�طبة  مت   2016/8/30 بت�ريخ   -  

مبوجب �لكت�ب رقم )1615( و �ملت�ضمن طلب �لف�دة بتقرير �ض�مل حول �أد�ء �ل�ضرك�ت 

�ملتع�قدة ح�لي� مع �لهيئة و �لتي تقوم ب���إد�رة  عقود �ملحط�ت �لع�ملة يف �ملوقع ، و ذلك 

ح�ضب م� ت�ضمن عليه تو�ضي�ت �لجتم�ع �مل�ض�ر �ليه �عاله .                                                
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3

م�������������وق�������������ع 

�ل�������ق�������ري�������ن 

�مل���������غ���������ل���������ق 

ل�����ن�����ف������ي������ت 

�ل�����ب�����ل�����دي�����ة 

�ل�ضلبة

����ض���م   -   

�مل������������وق������������ع 

ردم  مل���و�ق���ع 

�ل���ن���ف����ي����ت 

�مل�����غ�����ل�����ق�����ة 

ليتم در��ضة 

�مل������������وق������������ع 

مت������ه������ي������د� 

لع����������������������دة 

ت������أه�����ي�����ل�����ه 

وط����������������������رح 

�حل��������ل��������ول 

�مل���ن��������ض���ب���ة 

ل���ض��ت��خ��د�م 

�ملوقع .

                                                                                          

�لكويت  بلدية  قبل  من  للبيئة  �لع�مة  �لهيئة  خم�طبة  مت   2016/8/30 بت�ريخ   -

ب�ض�أن متديد  �تخ�ذ �لج��ر�ء�ت �لالزمة  �لكت�ب رقم )1616( وذلك لطلب  مبوجب 

�مل�لية  �ل�ضنة  نه�ية  �لعقود وحتى  �نته�ء  ت�ريخ  �ملوقع من  �لع�ملة يف  �ملحط�ت  عقود 

�مل�ض�ر �ليه  �حل�لية )2017/2016( وذلك ح�ضب م� ن�ضت عليه تو�ضي�ت �لجتم�ع 

�عاله .                                                                         

 - مت �لإنته�ء من �إعد�د م�ضودة كر��ضة �ل�ضروط �لع�مة و�خل��ضة للمم�ر�ض�ت �ملزمع 

طرحه� من قبل �لبلدية ممثلة ب�إد�رة  �ضئون �لبيئة لإد�رة �ملحط�ت �لع�ملة يف �ملوقع 

بعد ��ضتالمه� من �لهيئة �لع�مة للبيئة ، هذ� وج�ري ح�لي� خم�طبة �جله�ت �ملعنية 

لبد�ء مالحظ�تهم عليه� متهيد� للبدء ب�جر�ء�ت �لطرح .)�أغ�ضط�س(

�ل�ضروط  �لق�نونية مبالحظ�ته� على كر��ضة  �لإد�رة   �أف�دت   21/9/2016 - بت�ريخ 

�لع�مة و�خل��ضة للمم�ر�ض�ت �ملزمع طرحه� لإد�رة �ملحط�ت �لع�ملة يف �ملوقع وبت�ريخ 

27/9/2016 �أف�دت �إد�رة  �لفتوى و�لت�ضريع كذلك مبالحظ�ته� بذ�ت �ل�ض�ن .

- مت تعديل كر��ضة �ل�ضروط �لع�مة و�خل��ضة للم�ر�ض�ت �ملزمع طرحه� لإد�رة  �ملحط�ت 

�لع�ملة يف �ملوقع ح�ضب مالحظ�ت �لإد�رة  �لق�نونية و�إد�رة  �لفتوى و�لت�ضريع . 

- ب�نتظ�ر ورود مالحظ�ت ب�قي �جله�ت للبدء ب�جر�ء�ت �لطرح .

- مت �لتن�ضيق بني �إد�رة  �ضئون �لبيئة و�إد�رة  �لإن�ض�ء�ت ب�ض�ن طبيعة �أعم�ل �ل�ضي�نة 

�لتي ترغب �إد�رة  �ضئون �لبيئة ب�جن�زه� للمب�ين د�خل �ملوقع .

- بت�ريخ 16/10/2016 �أف�دت �لهيئة �لع�مة للبيئة بكت�به� �ملوجه �ىل بلدية �لكويت 

بتقرير �ض�مل عن �د�ء �ل�ضرك�ت �ملتع�قدة مع �لهيئة و�لع�ملة ح�لي� يف �ملوقع و�لتي 

تقوم ب�إد�رة  عقود �ملحط�ت .

- بت�ريخ 25/10/2016 متت �لإف�دة من قبل قط�ع �مل�ض�حة ب�لكت�ب رقم )10494( 

مرفق� معه ن�ضخه من �ملخطط �مل�ض�حي ملوقع ردم �لنف�ي�ت �ملغلق ب�لقرين 

-بت�ريخ 21/11/2016 ورد �ىل �إد�رة  �ضئون �لبيئة كت�ب �إد�رة  تنمية �مل�ض�ريع مت�ضمن� 

�ملجل�س  بقر�ر  يتعلق  فيم�  قبلهم  �ملتخذة من  و�لج��ر�ء�ت  لديهم  �ملتوفرة  �ملعلوم�ت 

يف  و�ملت�ضمن   17/6/2002 يف  �مل��وؤرخ   )20/443/12/2002 ب/ب  )م  رقم  �لبلدي 

�لبند �لأول تخ�ضي�س ثلث �ملوقع ل�ض�لح �لهيئة �لع�مة للبيئة . 

- بت�ريخ 24/11/2016 �أف�دت �لهيئة �لع�مة للبيئة مبالحظ�ته� ب�ض�ن �ملم�ر�ضتني 

�ملقرتحتني لإد�رة  �ملحط�ت �لع�ملة يف �ملوقع ، هذ� وقد مت �لرد على �لهيئة �لع�مة 

للبيئة من قبل بلدية �لكويت لال�ضتف�ض�ر ب�ض�ن هذه �ملالحظ�ت .
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

تابع الأعمال التي تخت�س بها الإدارة:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

- بت�ريخ 7/12/2016 مت رفع تقرير للعر�س على �ل�ضيد/�ملدير �لع�م من قبل قط�ع 

م ب/ب   ( رق��م  �لبلدي  �ملجل�س  ق��ر�ر  �لول من  �لبند  �لغ�ء  ذل��ك لطلب  و  �مل�ض�ريع  

�ملجل�س  ��ضت�ضد�ر قر�ر من  و   17/6/2002 بت�ريخ  �ملتخذ   )  20/443/12/2002
�لبلدي لتخ�ضي�س �ملوقع ب�لك�مل ل�ض�لح بلدية �لكويت .

- بت�ريخ 21/12/2016 مت خم�طبة �إد�رة  �خلدم�ت �لع�مة مبوجب كت�ب �إد�رة  �ضئون 

�لبيئة ب�ض�ن طلب توفري حر��س �من للموقع .

�إد�رة   كت�بي  �ملن�ق�ض�ت مبوجب  و  �لعقود  �إد�رة   27/12/2016 مت خم�طبة  بت�ريخ   -

�ملم�ر�ضتني  ل��ط��رح  �ل��الزم��ة  �لج����ر�ء�ت  ب�تخ�ذ  �ل��ب��دء  لطلب  ذل��ك  و  �لبيئة  �ضئون 

لخذ  �ملركزية  �ملن�ق�ض�ت  جلنة  خم�طبة  و  �مل��وق��ع  يف  �ملحط�ت  لإد�رة   �ملقرتحتني 

مو�فقته� على �لطرح من حيث �ملبد�أ .

�ملوجه  و   )1206( رق��م  بكت�به�  �مل�لية  �ل�ضئون  �إد�رة   �أف����دت   19/1/2017 بت�ريخ   -

�ملم�ر�ضتني  �در�ج  طلب  ب�ض�ن  �مل�لية  وز�رة  خم�طبة  مت  قد  ب�أنه  �مل�ض�ريع  قط�ع  �ىل 

�ملقرتحتني لإد�رة  �ملحط�ت �لع�ملة يف �ملوقع يف م�ضروع ميز�نية �لبلدية لل�ضنة �مل�لية 

)2017/2018 ( و �ضيتم �لف�دة ب�لرد حني و�ضوله من وز�رة �مل�لية .

-بت�ريخ 25/1/2017 مت خم�طبة �لهيئة �لع�مة للبيئة من قبل بلدية �لكويت و ذلك 

لطلب �لتن�ضيق مع وز�رة �مل�لية ب�ض�ن جتديد عقد �أعم�ل �ملحط�ت �لع�ملة يف موقع 

�مل�لية  لل�ضنة  للبيئة  �لع�مة  �لهيئة  ب�لقرين من �ضمن ميز�نية  �ملغلق  �لنف�ي�ت  ردم 

 ) 2017/2018(

-.بت�ريخ 25/1/2017 مت خم�طبة �لهيئة �لع�مة للبيئة من قبل بلدية �لكويت و ذلك 

لطلب �لتن�ضيق مع وز�رة �مل�لية ب�ض�ن جتديد عقد �أعم�ل �ملحط�ت �لع�ملة يف موقع 

�مل�لية  لل�ضنة  للبيئة  �لع�مة  �لهيئة  ب�لقرين من �ضمن ميز�نية  �ملغلق  �لنف�ي�ت  ردم 

 . ) 2017/2018(

بكت�به�  �لبلدي  �ملجل�س  ملع�مالت  �لفني  �لتدقيق  جلنة  �أف���دت   12/2/2017 -بت�ريخ 

رقم )87( بتو�ضيته� ب�عد�د تقرير موجه لل�ضيد رئي�س �ملجل�س �لبلدي من �ل�ضيد / 

مدير ع�م �لبلدية بطلب �ع�دة تخ�ضي�س �ملوقع للبلدية بعد �خذ ر�أي �جله�ت �ملعنية 

23/2/2017 مت  بت�ريخ  و   ) �لهيكلي  �ملخطط  – �إد�رة   �لتنظيم  �إد�رة    ( ب�لبلدية 

خم�طبة  قط�ع �لتنظيم من قبل قط�ع  �مل�ض�ريع ب�لكت�ب رقم )607( بهذ� �ل�ض�ن .

 -بت�ريخ 21/2/2017 مت خم�طبة �إد�رة  �لن�ض�ء�ت من قبل �إد�رة  �ضئون �لبيئة ب�لكت�ب 

رقم )� �س ب / 2017/128 ( ب�ض�ن طلب حتديد �ملهند�س �مل�ضوؤول من قبلهم ب�ض�ن 

مت�بعة ��ضالح �ي ط�رئ يف �ملوقع .

رقم  �مل�لية  �ل�ضئون  �إد�رة   كت�ب  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة   �ىل  ورد   14/3/2017 بت�ريخ   -

بت�ريخ  �ل�����ض���در   )22211  ( رق��م  بكت�به�  �مل�لية  وز�رة  �ف����دة  �ملت�ضمن  و   )4114(

بتنفيذ  �خل��ضتني  �ملم�ر�ضتني  �إدر�ج  �لعتب�ر  بعني  �لخ��ذ  مت  قد  ب�نه   1/3/2017
عقود �أعم�ل �ملحط�ت �لع�ملة يف �ملوقع �ضمن م�ضروع ميز�نية بلدية �لكويت لل�ضنة 

�مل�لية ) 2018/2017 (.

- بت�ريخ 19/3/2017 مت خم�طبة �إد�رة  �لعقود و �ملن�ق�ض�ت مبوجب كت�ب �إد�رة  �ضئون 

191 ( ب�ض�أن �ل�ضتعج�ل ب�لبدء ب�تخ�ذ �لجر�ء�ت   / �لبيئة رقم ) � �س ب / 2017 

�لالزمة لطرح �ملم�ر�ضتني �مل�ض�ر �ليه �عاله .

366 ( برت�ضيح �ض�بط  �إد�رة  �لن�ض�ء�ت بكت�به� رقم )  �أف���دت   20/3/2017  -بت�ريخ 

ب�ض�ن مت�بعة ��ضالح �ي ط�رئ يف  للتو��ضل  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة   بينه� و بني  �ت�ض�ل 

�ملوقع .
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

تابع الأعمال التي تخت�س بها الإدارة:   

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

4

- �لإ���ض��ر�ف 

ع����������������ل����������������ى 

ردم  �أع���م����ل 

�لنف�ي�ت.

�إىل  �مل���������ض����روع  ي���ه���دف 

�لنف�ي�ت  �لتخل�س من 

�ل��ب��ل��دي��ة �ل�����ض��ل��ب��ة عن 

ط��ري��ق ردم��ه��� مبو�قع 

�لت�بعة  �ل��ن��ف���ي���ت  ردم 

ل��ب��ل��دي��ة �ل��ك��وي��ت وه��ي 

)�جل��������ه��������ر�ء- م���ي���ن����ء 

ع����������ب����������د�هلل- ج�����ن�����وب 

�ل�������د�ئ�������ري �ل�������ض����ب���ع( 

�ل��ن��ف���ي���ت  ردم  وم��وق��ع 

�لإن�������ض����ئ���ي���ة �مل����وج����ود 

ج����ن����وب  م����ن����ط����ق����ة  يف 

حيث  �ل�ض�بع  �ل��د�ئ��ري 

����ض���ئ���ون  �إد�رة  ت����ق����وم 

على  ب�لإ�ضر�ف  �لبيئة 

تلك �ملو�قع.

عقد  �أ���ض������س  ع��ل��ى  �أبريل/2013  �ضهر  يف  �ل��ع��ق��د  ت��وق��ي��ع  مت   -

�لنف�ي�ت  ردم  »لأع���م����ل   )2013/2012/10( رق���م  �مل��م���ر���ض��ة 

�ضركة  م��ع  �ل��ك��وي��ت«  لبلدية  �لت�بعة  �ل���ردم  و�لأن��ق������س مب��و�ق��ع 

�جلهر�ء ملعد�ت �لتنظيف وملدة ثالثة �ضنو�ت، ويبد�أ مدة �لعقد 

 )6( مدته�  �لتجهيز  فرتة  بخالف  �لفعلية  �ملب��ضرة  ت�ريخ  من 

�أ�ضهر من ت�ريخ توقيع �لعقد.                             

�ضركة  مع   2013/10/21 بت�ريخ  �لعقد  مبب��ضرة  �لبدء  مت   -

�جلهر�ء ملعد�ت �لتنظيف                                                     

 - تنفيذ عقد �ملن�ق�ضة لأعم�ل ردم �لنف�ي�ت و�لنق��س مبو�قع 

ثالث  ومل��دة  �جل��ه��ر�ء  �ضركة  م��ع  �لكويت  لبلدية  �لت�بعة  �ل���ردم 

�ضنو�ت منذ �كتوبر 2013 حتى �كتوبر 2016   

               

)�نظر �جلدول رقم4+3(

م��وق��ع جنوب  ي��ع��ت��رب 

�ل�������د�ئ�������ري �ل�������ض����ب���ع 

�لع�ملة  �مل��و�ق��ع  �أك��رب 

ح�لي�ً وي�ضتقبل كمية 

م��ن �ل��ن��ف���ي���ت ت��ع���دل 

ك��م��ي��ة  م������ن   70%
يف  �لن�جتة  �لنف�ي�ت 

دولة �لكويت �ضنوي�ً.
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

جدول رقم ) 3 (

كمية النفايات البلدية ال�شلبة التي مت ا�شتقبالها يف مواقع ردم النفايات 
الى مار�س 2017                                 خالل  ابريل 2016 

موقع �جلهر�ء�ل�ضهر
موقع مين�ء 

عبد�هلل

موقع جنوب 

�لد�ئرى �ل�ض�بع

�إجم�ىل كمية �لنف�ي�ت 

ب�لطن من �ملو�قع

39,268.5039,689.50118,843.50197,801.50�بريل

36,359.0041,006.50128,798.00206,163.50م�يو

38,386.5038,614.00105,223.50182,224.00يونيو

38,811.5039,102.50112,797.50190,711.50يوليو

40,845.5039,833.50123,120.50203,799.50�أغ�ضط�س

38,811.5039,102.50112,797.50190,711.50�ضبتمرب

41,539.5040,338.00115,424.50197,302.00�أكتوبر

38,054.0040,613.00121,892.50200,559.50نوفمرب

39,693.5039,245.50116,366.50195,305.50دي�ضمرب

39,541.0041,570.00136,105.00217,216.00ين�ير

35,418.5036,998.00123,779.50196,196.00فرب�ير

36,860.5041,227.50142,399.50220,487.50م�ر�س
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

جدول رقم ) 4 (

كمية النفايات بالطن تقريبا ً التي مت ا�شتقبالها فى مواقع ردم النفايات        

خالل الفرتة من اأبريل  2016 اإلى مار�س 2017

نوع النفايات 

املوقع
نفايات منزلية

نفايات 

زراعية

نفايات جتارية      

) متنوعة (
اإجايل كمية 

النفايات

ن�شبة موقع الردم 

الى اجمالى 

النفايات

%281,933113,31368,344463,59019اجلهراء

%331,82376,85468,664477,34120ميناء عبد اهلل

جنوب الدائرى 

ال�شابع
1,000,755227,997228,7961,457,54861%

اجمالى النفايات من 

املوقع
1,614,510418,164365,8042,398,478

ن�شبة نوع النفايات 
الى اجمالى النفايات

67.3%17.4%15.3%
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

ثانيًا: الدرا�شات البيئية:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

1

م�����������������ض��������روع 

در����������������ض��������������ة 

������ض����ت����خ����د�م 

�لأك������ي��������������س 

�لبال�ضتيكية 

�ل������ق�������ب������ل������ة 

للتحلل حتت 

�ل��������ظ��������روف 

�ل�����ب�����ي�����ئ�����ي�����ة 

و�مل����ن�����خ����ي����ة 

الكويتية.

يهدف �مل�ضروع 

�إن�������ت��������ج  �إىل 

و�������ض�����ت�����خ�����د�م 

�لأك��������ي������������������س 

�ضتيكية  لبال �

�ل��������ق���������ب��������ل��������ة 

ل������ل������ت������ح������ل������ل 

�ل�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي 

ومعرفة مدى 

�لت�أثري �لبيئي 

�ل��������ن���������جت ع���ن 

��ضتخد�مه�

�مل�لية  لل�ضنة  �لكويت  بلدية  ميز�نية  �ضمن  �مل�����ض��روع  �در�ج  يتم  مل   -  

                              . 2017/2016
- مت خم�طبة �إد�رة  �لعقود و�ملن�ق�ض�ت 2016/2/22 بوقف توقيع عقد 

�مل�ضروع .                                                                                                         

�مل���ل��ي��ة  لل�ضنة  �ل��ب��ل��دي��ة  م��ي��ز�ن��ي��ة  ���ض��م��ن  �مل�����ض��روع  �در�ج  -���ض��ي��ت��م ط��ل��ب 

. 2018/2017
- مت عمل كت�ب �إحل�ق �إىل �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود بت�ريخ 2016/7/20 

لكت�به� �ل�ض�بق �ل�ض�در بت�ريخ 2016/2/22 .

�لج���ر�ء�ت  لتخ�ذ  و�لعقود   �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة   خم�طبة  ح�لي�  - ج���ري 

�لكويت  �لعقد مع معهد  توقع  �ج��ر�ء�ت  قبلهم ل�ضتكم�ل  �لالزمة من 

لالبح�ث �لعلمية )م�ر�س( 2017

مت �عتم�د �مل�ضروع يف 

ميز�نية �ل�ضنة �مل�لية 

 2011 / 2010
�ضمن �لب�ب �لث�ين- 

بند �أبح�ث ودر��ض�ت 

و��ضت�ض�ر�ت.

-مت �يق�ف �مل�ضروع 

نظر� لعدم �در�جه 

�ضمن ميز�نية بلدية 

�لكويت ل�ضنة �مل�لية 

2016/2017

2

در����������������ض��������������ة 

خ�����������دم������������ت 

����ض��ت�����ض���ري��ة 

ردم  مل�����و�ق�����ع 

�ل�����ن�����ف������ي������ت 

�مل�������غ�������ل�������ق�������ة 

�ل������ت�������ب������ع������ة 

ل������ب������ل������دي������ة 

الكويت.

ت�����������������ه�����������������دف 

�ل���������در�����������ض���������ة 

ت����وف����ري  �إىل 

�مل�����ع�����ل�����وم������ت 

�ل��������ف��������ن��������ي��������ة 

حول  �لدقيقة 

مو�قع �مل�ضروع 

بتنفيذ  وذل���ك 

در�����ض����ت �أك��رث 

دق�����ة وت���وف���ري 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���� 

م������ن��������������ض������ب������ة 

ل������ل������ك�������������ض������ف 

على  و�لتعرف 

نوعية و�أعم�ق 

ط����������ب����������ق�����������ت 

�ل����ن����ف�����ي�����ت يف 

م���و�ق���ع �ل���ردم 

و�مل�����������ض������ح������ت 

�ل������ت������ي مت���ت���د 

�إل��ي��ه��� لإع����د�د 

خ��������������ر�ئ��������������ط 

م�������وق�������ع�������ي�������ة 

ت�����������ض������ع�����د يف 

ت�أهيل  عملية 

هذه �ملو�قع

�ل��ب��ي��وت �لإ���ض��ت�����ض���ري��ة و�إد�رة   ب���ني جل��ن��ة �خ��ت��ي���ر  - مت ع��ق��د �ج��ت��م���ع 

على  �ل�����رد  ت����خ���ر  ب��خ�����ض��و���س   17/2/2016 ب���ت����ري���خ  �ل��ب��ي��ئ��ة  ���ض��ئ��ون 

                                                                                             . �لبنكي  و�ل�ضم�ن  �لت�مني  وبخ�ضو�س  �ملح��ضبة  دي���و�ن  ��ضتف�ض�ر�ت 

- ج�ري ح�لي� �عد�د كت�ب للجنة �ختي�ر �لبيوت �ل�ضت�ض�رية بخ�ضو�س 

ع���دم م��و�ف���ت��ن��� ب��ك���ف��ة م��الح��ظ���ت دي����و�ن �مل��ح������ض��ب��ة و�مل��خ��ت�����ض��ة ببع�س 

                                                                                         . �ل�ضت�ض�ري  �ملكتب  قبل  م��ن  �مل��ق��دم  �مل���يل  �لعر�س  يف  �ل����و�ردة  �لبنود 

- بت�ريخ 1/3/2016 مت خم�طبتن� من قبل �در�ة �ل�ضوؤون �مل�لية حول 

عدم �مك�نية عمل �ي من�قلة لأن �مل�ضروع مل يتم �عتم�ده �ضمن م�ضروع 

�مليز�نية لل�ضنة �مل�لية 2016/2017 .                                                 

 - بت�ريخ 13/3/2016 مت �لرد من قبل جلنة �ختي�ر �لبيوت �ل�ضت�ض�رية 

بخ�ضو�س تعديل �لتكلفة �لجم�لية للعر�س �مل�يل للم�ضروع.

 - ج�ري ح�لي� �إعد�د كت�ب لديو�ن �ملح��ضبة للمو�فقة على عقد �مل�ضروع .                                                                           

 - مت خم�طبة ديو�ن �ملح��ضبة بت�ريخ 4/4/2016 و7/4/2016 ب�ض�ن 

28/2/2016 وت�ريخ  قر�ر�ت جلنة �لبيوت �ل�ضت�ض�رية �ملتخذة بت�ريخ 

                         . 13/3/2016
بع�س  14/4/2016 حول  بت�ريخ  �ملح��ضبة  دي��و�ن  بف�ك�س  �ف�دتن�  - مت 

�لبنود .                                                                                                          

�ف�دتهم  ب�ض�ن   21/4/2016 ب��ت���ري��خ  �ملح��ضبة  دي���و�ن  خم�طبة  مت   -

                                                                    .  14/4/2016 ب���ت����ري���خ  م��ن��ه��م  �مل���ق���دم���ة  �ل����ض���ت���ف�������ض����ر�ت  ل��ب��ع�����س 

بع�س  28/4/2016 حول  بت�ريخ  �ملح��ضبة  دي��و�ن  بف�ك�س  �ف�دتن�  - مت 

�ل�ضتف�ض�ر�ت .

- خم�طبة �إد�رة �ل�ضئون �مل�لية بت�ريخ 1/5/2016 للرد على ��ضتف�ض�ر 

ديو�ن �ملح��ضبة ومو�فتن� ب�لبي�ن �مل�يل.                                                        

- مت مو�ف�ة �إد�رة  �ضئون �لبيئة ب�لبي�ن �مل�يل  بت�ريخ 15/5/2016 من 

قبل �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية

�مل�����������������ض��������روع م���������درج 

مب�����ي�����ز�ن�����ي�����ة ب���ل���دي���ة 

�مل�لية  لل�ضنة  �لكويت 

 2 0 1 1 /2 0 1 0
���ض��م��ن �ل���ب����ب �ل��ث���ين 

�أب���������ح����������ث  –بند 
و��ضت�ض�ر�ت.                   ودر��ض�ت 

�مل�����ض��روع  �ي���ق����ف  -مت 

ن���ظ���ر� ل���ع���دم �در�ج�����ه 

بلدية  ميز�نية  �ضمن 

�مل�لية  ل�ضنة  �ل��ك��وي��ت 

. 2016/2017
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تابع : الدرا�شات البيئية:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

2

در���������������ض�������������ة 

خ����������دم�����������ت 

����ض��ت�����ض���ري��ة 

ردم  مل����و�ق����ع 

�ل����ن����ف�����ي�����ت 

�مل������غ������ل������ق������ة 

�ل������ت�������ب������ع������ة 

ل������ب������ل������دي������ة 

الكويت.

ت����������������ه����������������دف 

�ل��������در����������ض��������ة 

ت����وف����ري  �إىل 

�مل�����ع�����ل�����وم������ت 

�ل��������ف��������ن��������ي��������ة 

�ل������دق������ي������ق������ة 

ح����ول م��و�ق��ع 

�مل�������������������ض���������روع 

بتنفيذ  وذل��ك 

در����ض���ت �أك��رث 

دق����ة وت��وف��ري 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���� 

م�����ن������������ض�����ب�����ة 

ل������ل������ك�������������ض������ف 

و�ل�������ت�������ع�������رف 

ع���ل���ى ن��وع��ي��ة 

و�أع�������������م��������������ق 

ط���������ب���������ق����������ت 

�ل���ن���ف����ي����ت يف 

م��و�ق��ع �ل���ردم 

و�مل���������ض�����ح�����ت 

�ل������ت������ي مت���ت���د 

�إل��ي��ه��� لإع���د�د 

خ�������������ر�ئ�������������ط 

م�������وق�������ع�������ي�������ة 

ت�����������ض������ع�����د يف 

ت�أهيل  عملية 

هذه �ملو�قع

- مت خم�طبة ديو�ن �ملح��ضبة بكت�بن� �ملوؤرخ يف 26/5/2016 بك�فة �مل�ضتند�ت  

 14/6/2016 ب��ت���ري��خ  �ملح��ضبة  دي���و�ن  قبل  م��ن  ب�لف�ك�س  مر��ضلتن�  مت   -

بخ�ضو�س عدم مو�ف�تن� ب�لبي�ن �مل�يل.  

16/6/2016 بخ�ضو�س مو�ف�تن�  �مل�لية بت�ريخ  �ل�ضئون  �إد�رة  -مت خم�طبة 

بالبيان �مل�يل مت�ضمن �إجم�يل قيمة �ملرتبط لل�ضنة �مل�لية 2017/2016 

�مل�لية بخ�ضو�س  �ل�ضئون  �إد�رة   27/6/2016 مت �لف���دة من قبل  بت�ريخ   -

�لبي�ن �مل�يل. 

�مل�يل  ب�لبي�ن  �ملح��ضبة  دي��و�ن  قبل  من  �لف����دة  مت   30/6/2016 بت�ريخ   -

�ملحدث .

لطلبه�   14/7/2016 ت���ري��خ  يف  �ملح��ضبة  دي���و�ن  قبل  م��ن  خم�طبتن�  -مت 

�حل�ضول على مو�فقة وز�رة �مل�لية وتوفري �لعتم�د�ت �مل�لية �لالزمة للتع�قد 

مع �ملكتب �ل�ضت�ض�ري �لف�ئز .                                                                                                                                  

بخ�ضو�س   24/7/2016 ت���ري��خ  يف  �مل���ل��ي��ة  �ل�����ض��ئ��ون  �إد�رة   خم���ط��ب��ة  مت   -

مالحظ�ت ديو�ن �ملح��ضبة .  

ب�ض�ن   25/9/2016 بت�ريخ  �مل�لية  �ل�ضئون  لإد�رة   �حل���ق  كت�ب  عمل  مت   -

مالحظ�ت ديو�ن �ملح��ضبة .

- بتاريخ 2016/11/9 مت ��ضتالم كت�ب من �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية بخ�ضو�س 

عمل كت�ب �حل�ق لوز�رة �مل�لية. 

-مت خم�طبتن� من قبل �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية بت�ريخ 2016/11/24 بخ�ضو�س 

تقدمي طلب من�قلة م�لية .

- ورد ف�ك�س مبالحظ�ت ديو�ن �ملح��ضبة بت�ريخ 19/12/2016 ب�ض�ن �مل�ضروع.

ب�ض�ن مالحظ�ت   20/12/2016 بت�ريخ  �مل�لية  �ل�ضئون  �إد�رة   -مت خم�طبة 

ديو�ن �ملح��ضبة. 

-مت خم���ط��ب��ة م��ك��ت��ب د�ر م�����زن �ل�����ض���ن��ع ل��ال���ض��ت�����ض���ر�ت �ل��ه��ن��د���ض��ي��ة ب��ت���ري��خ 

20/12/2016 ب�ض�أن مالحظ�ت ديو�ن �ملح��ضبة .
ب�ض�ن  �لهند�ضية  لال�ضت�ض�ر�ت  م�زن  د�ر  خم�طبة  مت   26/1/2017 -بتاريخ 

تزويدن� ب�ل�ضه�د�ت �ملطلوبة ل�ضتكم�ل جميع �مل�ضتند�ت �ملطلوبة للم�ضروع

- بتاريخ 13/2/2017 مت خم�طبة د�ر م�زن �ل�ض�نع لال�ضت�ض�ر�ت �لهند�ضية 

لال�ضتعج�ل ب�إر�ض�ل �ل�ضم�ن �لبنكي. 

�ل���ض��ت�����ض���ري��ة  �ل��ب��ي��وت  �خ��ت��ي���ر  28/2/2017 مت خم���ط��ب��ة جل��ن��ة  -ب��ت���ري��خ 

بخ�ضو�س عدم تزويدن� ب�مل�ضتند�ت �ملطلوبة من قبل د�ر م�زن لال�ضت�ض�ر�ت 

�لهند�ضية 

لال�ضت�ض�ر�ت  �ل�ض�نع  م���زن  د�ر  مكتب  من  كت�ب  ورد   7/3/2017 -بت�ريخ 

�لهند�ضية بخ�ضو�س �إ�ض�فة توقيع �ملكتب �لع�ملي بعقد �خلدم�ت �ل�ضت�ض�رية  

كطرف ث�ين م�ض�رك مع د�ر م�زن �ل�ض�نع لال�ضت�ض�ر�ت �لهند�ضية. 

- بتاريخ 16/3/2017 مت ��ضتالم �لكف�لة �لأ�ضلية ) كف�لة �لجن�ز ( �خل��ضة 

بدر��ضة خدم�ت ��ضت�ض�رية للم�ضروع من مكتب د�ر م�زن �ل�ض�نع لال�ضت�ض�ر�ت 

�لهند�ضية. 

- بتاريخ 16/3/2017 مت خم�طبة �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و�لعقود ب�ض�ن مر�جعة 

عقد �مل�ضروع وعر�ضه على �ملر�قب �مل�يل و��ضتكم�ل �جر�ء�ت توقيع �لعقد .

�مل���������ض����روع م����درج 

مب���������ي���������ز�ن���������ي���������ة 

ب���ل���دي���ة �ل���ك���وي���ت 

ل���ل�������ض���ن���ة �مل����ل���ي���ة 

 2011/2010
�����ض����م����ن �ل�����ب������ب 

–بند  �ل�������ث��������ين 

�أب��ح���ث ودر����ض���ت 

و�������ض�����ت�����������ض������ر�ت.                  

�ي��������ق���������ف  -مت 

�مل�����������ض�����روع ن���ظ���ر� 

ل�����ع�����دم �در�ج����������ه 

���ض��م��ن م��ي��ز�ن��ي��ة 

ب���ل���دي���ة �ل���ك���وي���ت 

ل���������ض����ن����ة �مل�����ل����ي����ة 

 2016/2017
.
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تابع  الدرا�شات البيئية:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

3

برن�مج 

اإدارة 

�لنف�ي�ت 

�لبلدية 

�ل�ضلبة.

مت تكليف 

�لبنك �لدويل 

لتنفيذ 

�لدر��ضة 

�خل��ضة 

ب�إعد�د برن�مج 

�إد�رة �لنف�ي�ت 

�لبلدية 

�ل�ضلبة و�لتي 

تهدف �إىل 

تطوير �لعمل 

وفق �ل�ضو�بط 

و�ل�ضرت�ط�ت 

�لع�ملية وذلك 

من خالل 

�إعد�د خطة 

�إ�ضرت�تيجية 

متك�ملة 

للنف�ي�ت 

�لبلدية 

�ل�ضلبة 

و�لتي تتمثل 

ب�إن�ض�ء وحدة 

تنظيمية 

متك�ملة 

من �لن�حية 

�لتنظيمية 

و�لت�ضريعية 

و�لفنية 

�ضمن �لهيكل 

�لتنظيمي 

�لع�م لبلدية 

الكويت 

تخت�س ب�إد�رة 

�لنف�ي�ت 

�لبلدية 

�ل�ضلبة 

وبك�فة 

�لأعم�ل 

و�لأن�ضطة 

�ملرتبطة به�.

لوزير  �لت�بع  �ملت�بعة  مكتب   / �ل�ضيد  خم�طبة  مت   2016/3/28 بت�ريخ   -

�لدولة ل�ضئون �لبلدية مبوجب كت�ب �ل�ضيد/�ملدير �لع�م رقم )612( وذلك 

ب�ض�ن بع�س  �لوزير  �لو�رده يف كت�ب مع�يل  ب�لرد على �ل�ضتف�ض�ر�ت  لالف�دة 

�عد�ده  مت  و�لذي  �ل�ضلبة  �لنف�ي�ت  �إد�رة   بربن�مج  �خل��ضة  �لدر��ضة  بنود 

ب�لتع�ون مع �لبنك �لدويل    

                                     

- بت�ريخ 2016/3/31 مت عقد �جتم�ع يف مقر �إد�رة  �ضئون �لبيئة وبح�ضور 

�ل�ضتة  �ملح�فظ�ت  يف  �لطرق  و��ضع�لت  �لع�مة  �لنظ�فة  �د�ر�ت  عن  ممثلي 

وكذلك ممثلي عن �د�ر�ة �لتطوير �لد�ري و�لتدريب و�إد�رة  �نظمة �خلدم�ت 

�لبلدية  �خلدم�ت  لقط�ع  �لتنظيمي  �لهيكل  تعديل  مقرتح  ب�ض�ن  �لبلدية 

�إد�رة   2016/4/5 بني مدير  بت�ريخ  �جتم�ع  يتم عقد  �ن  �لتو�ضية على  ومت 

�لتطوير  و�إد�رة   �لبيئة  �ضئون  �إد�رة   عن  ممثلي  حويل  حم�فظة  �لنظ�فة 

و�لتدريب لعد�د مقرتح تعديل �لهيكل �لتنظيمي لد�ر�ت �لنظ�فة.

�لبلدية  ع�م  مدير  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   2016/4/24 بت�ريخ   -

�خلدم�ت  لقط�ع  �لتنظيمي  �لهيكل  بتعديل  �خل��س  �لتقرير  و�ملت�ضمن 

�لتنظيمية  و�لهي�كل  �لتف�ضيلية  �لخت�ض��ض�ت  وك�فة  �لبلدية 

�خل�ضو�س                                                                                                                             بهذ�  �لالزم  لتخ�ذ  وذلك  له  �لت�بعة  و�لد�ر�ت  للقط�ع 

- ق�م �لبنك �لدويل ب�لتن�ضيق مع �إد�رة  �ضئون �لبيئة ب�ق�مة دورة تدريبية ب�ض�ن 

 towords an integrated « إد�رة  �لنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة بعنو�ن�

 municipal solid waste management approach
in Kuwait “ وذلك خالل �لفرتة من )25- 2016/4/27 ( وبح�ضور 
�إد�رة  �لنظ�فة �لع�مة مبح�فظ�ت �لبلدية و�لهيئة �لع�مة للبيئة  ممثلي عن 

ووز�رة �لكهرب�ء  و�مل�ء .

- مت خم�طبة �ل�ضيد م�ض�عد �ملدير �لع�م �لع�م لقط�ع �مل�ض�ريع مبوجب كت�ب 

مدير �إد�رة  مكتب �ملت�بعة �لت�بع لوزير �لدولة ل�ضئون �لبلدية �ل�ض�در بت�ريخ 

�لث�لث  للمحورين  �لتنفيذي  �ملوقف  عن  �ل�ضتف�ض�ر  ب�ض�ن   2016/5/12
و�لر�بع من حم�ور �لدر��ضة �خل��ضة بربن�مج �إد�رة  �لنف�ي�ت �ل�ضلبة بدولة 

                                                                                                                    . �لدويل  �لبنك  مع  ب�لتع�ون  ب�عد�ده�  �لكويت  بلدية  تقوم  �لتي  �لكويت 

- مت خم�طبة �ل�ض�دة مدر�ء �إد�رة  �لنظ�فة �لع�مة و��ضغ�لت �لطرق مبوجب 

كت�ب �ل�ضيد/ مدير �إد�رة  �ضئون �لبيئة �ل�ض�در بت�ريخ 2016/5/16 حيث 

�لهيكل  تعديل  عن  �ض�مل  بتقرير  �لع�م  �ملدير  خم�طبة  مت  ب�نه  �ف�دتهم  مت 

�لتطوير  �لتن�ضيق مع قط�ع  و�نه ج�ري  �لبلدية  �لتنظيمي لقط�ع �خلدم�ت 

و�ملعلوم�ت لإجر�ء �لالزم وفق �لنظم �ملتبعة .     

                                                                                                                                                       

- بت�ريخ 2016/5/17 مت خم�طبة قط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت مبوجب كت�ب 

قط�ع �مل�ض�ريع رقم )987( ب�ض�ن �لإف�دة ب�لإجر�ء�ت    

                                   

�لدر��ضة  مدة �جن�ز 

24 �ضهر           
متديد �أول للدر��ضة 

يف  12�ضهر 
   31/12/2013
مت�����������دي�����������د ث����������ين 

�ضهر   12 للدر��ضة 

يف 

                             . 31/12/2014
مت����������دي����������د ث�������ل������ث 

�ضهر   12 للدر��ضة 

يف

                             . 31/12/2015 

مت�����������دي�����������د ر�ب�������������ع 

م����ق����رتح ل���ل���در�����ض���ة 

يف  ��������ض�������ه�������ر   12
  . 31/12/2016
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 تابع  الدرا�شات البيئية:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

- بت�ريخ 2016/5/23 مت خم�طبة �ل�ضيد/ مدير ع�م �لبلدية مبوجب كت�ب �ل�ضيد/ مع�يل 

�مل�ض�ريع  ب�ض�ن عدم قي�م قط�ع  �ملو��ضالت رقم )736(  �لبلدية ووزير  ل�ضئون  �لدولة  وزير 

�ملرحلة   - �ل�ضلبة  �لنف�ي�ت  �إد�رة   بربن�مج  و�خل��ضة  �ملطلوبة  �لعم�ل  �جن�ز  يف  لو�جب�ته 

�لث�نية ، حيث مت طلب تقرير ع�جل عن ��ضب�ب �لرت�خي �لطويل و�لتق�ع�س �ل�ضديد بهذ� 

�خل�ضو�س ، وكذلك �لف�دة ب��ضم�ء �مل�ضئولني و�ل�ضفه و�مل�ضمي �لوظيفي و�لدرجة �لوظيفية 

حتى يتم �تخ�ذ �لالزم ق�نوني� بهذ� �ل�ضدد .    

- بت�ريخ 2016/5/24 ��ضر �ل�ضيد/�ملدير �لع�م على كت�ب �ل�ضيد مع�يل �لوزير رقم )736( 

مع  �لوزير  مع�يل  بكت�ب  ورد  ح�ضبم�  �ملطلوبة  و�لبي�ن�ت  �ملتخذه  ب�لجر�ء�ت  �لف�دة  ب�ض�ن 

�عتب�ر �ملو�ضوع ه�م وع�جل .                

 - بت�ريخ 2016/5/24 مت خم�طبة �ل�ضيد مدير �إد�رة  مكتب �ملت�بعة �لت�بع لوزير �لدولة 

ل�ضئون �لبلدية مبوجب كت�ب قط�ع �مل�ض�ريع رقم )1030( حيث مت �لف�دة ب�ملوقف �لتنفيذي 

�ل�ضلبة  �لنف�ي�ت  �إد�رة   بربن�مج  �خل��ضة  حم�ور�لدر��ضة  من  و�لر�بع  �لث�لث  للمحورين 

بدولة الكويت .

  - بت�ريخ 2016/5/24 ق�م �لبنك �لدويل بتزويد بلدية �لكويت بتقرير مف�ضل عن �لزي�رة 

 .)2016/4/28  - �لتي ق�م به� فريق �لبنك �لدويل لدولة �لكويت خالل �لفرتة من )24 

- بت�ريخ 2016/5/25 مت خم�طبة قط�ع �مل�ض�ريع مبوجب كت�ب قط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت 

رقم )345( �ملت�ضمن �لجر�ء�ت �لتي ق�م به� قط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت ب�ض�ن مقرتح تعديل 

�لهيكل �لتنظيمي لقط�ع �خلدم�ت �لبلدية وكذلك �لف�دة ب�نه قد مت حتويل �ملو�ضوع لأمني 

�لع�م   �ملدير  �ل�ضيد  ت��ضرية  �للجنة وذلك ح�ضب  للعر�س على  للتخطيط  �لعلي�  �للجنة  �ضر 

بتاريخ 2016/5/16 .                                                                                                                                    

�مل�ض�ريع على كت�ب مع�يل  �لع�م لقط�ع  �ملدير  �ل�ضيد /م�ض�عد  ��ضر   2016/5/25 بت�ريخ   -

�لوزير رقم )736( وذلك لعد�د تقرير مف�ضل ح�ضب �لتو�ريخ بجميع �لجر�ء�ت �لتي ق�مت 

به� �إد�رة  �ضئون �لبيئة ب�تخذه� يف م�ض�ريع �لنف�ي�ت �لتي مت ذكره� يف كت�ب مع�يل �لوزير .

2016/6/1 مت خم�طبة �ل�ضيد /مدير ع�م �لبلدية مبوجب كت�ب �ل�ضيد/ م�ض�عد  بتاريخ   -

�لجر�ء�ت  ك�فة  و�ض�مل  مف�ضل  بتقرير  لالف�دة   )1098( رقم  �مل�ض�ريع  لقط�ع  �لع�م  �ملدير 

�لتي مت �تخ�ذه� من قبل قط�ع �مل�ض�ريع - �إد�رة  �ضئون �لبيئة ب�ض�ن �ملحور �لول و�ملحور �لث�ين.

-  بت�ريخ 2016/7/26 مت خم�طبة �ل�ضيد / �ملدير �لع�م ب�ض�ن �لف�دة مب� ت�ضمنه تقرير 

28 �بريل 2016(.                             - زي�رة فريق �لبنك �لدويل لدولة �لكويت خالل �لفرتة من )24 

- بت�ريخ 2016/8/1 مت خم�طبة قط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت مبوجب كت�ب �ل�ضيد / م�ض�عد 

مبقرتح  متت  �لتي  ب�مل�ضتجد�ت  �لف�دة  ب�ض�ن   )1438  ( رقم  �مل�ض�ريع  لقط�ع  �لع�م  �ملدير 

تعديل �لهيكل �لتنظيمي لقط�ع �خلدم�ت �لبلدية.

- ق�م فريق �لبنك �لدويل بعمل زي�رة لدولة �لكويت خالل �لفرتة من )21 - 24 /2016/8( 

حيث مت عقد �لجتم�ع بت�ريخ 2016/8/22 مع فريق �إد�رة �ضئون �لبيئة بلدية �لكويت ب�ض�ن 

مع�جلة  وم�ضروع  �ل�ضلبة  �لبلدية  �لنف�ي�ت  ب�إد�رة  �خل��ضة  �لعمل  ور�ضة  لق�مة  �لتن�ضيق 

موعد  على  �لتف�ق  مت  وكذلك  كهرب�ئية  ط�قة  �إىل  وحتويله�  �ل�ضلبة  �لبلدية  �لنف�ي�ت 

�نعقده�.
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 - بت�ريخ 2016/8/24 مت خم�طبة قط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت مبوجب كت�ب �ل�ضيد/ 

م�ض�عد �ملدير �لع�م لقط�ع �مل�ض�ريع رقم )1593( �ملت�ضمن طلب خم�طبة �لم�نة �لع�مة 

للمجل�س �لعلى للتخطيط و�لتنمية ب�ض�ن �لف�دة مبوعد �نته�ء برن�مج �إد�رة  �لنف�ي�ت 

�لبلدية �ل�ضلبة )�لبنك �لدويل (.  

-  بت�ريخ 25/9/2016 ورد تقرير من �لبنك �لدويل بخ�ضو�س �لبنود �لتي مت من�ق�ضته� 

خالل �لزي�رة �لتي ق�مت به� بعثة �لبنك �لدويل من 21-24/8/6102.

ور�ضة  �قرت�ح مبوعد  بخ�ضو�س  �لدويل  �لبنك  تقرير من  ورد   25/9/2016 -بت�ريخ 

�لعمل �لث�نية و�لتي �ضتعقد خالل �ضهر �كتوبر 2016. .

�لبلدية �ل�ضلبة ( ب�لتع�ون بني �لبنك  �لنف�ي�ت  �إد�رة   -مت �ق�مة ور�ضة عمل بعنو�ن ) 

( وذلك للجه�ت �ملعنية   1/11 –  30/10 �لدويل وبلدية �لكويت خالل �لفرتة من ) 

ب�ملو�ضوع د�خل �لبلدبة وخ�رجه�   

- مت �ق�مة ور�ضة عمل متخ�ض�ضة بعنو�ن )م�ض�ريع حتويل �لنف�ي�ت �ىل ط�قة (ب�لتع�ون 

للجه�ت  )3/11/2016-2(وذلك  �لفرتة  خالل  �لكويت  وبلدية  �لدويل  �لبنك  بني 

�ملعنية ب�ملو�ضوع د�خل �لبلدية وخ�رجه� 

-ق�م �لبنك �لدويل ب�لتع�ون مع بلدي����������ة �لكويت بتنظيم برن�مج تدريبي خ��س ب�إد�رة  

�لنف�ي�ت يف مملكة �أ�ضب�ني� ) مدينة بر�ضلونة – مدريد ( خ�������الل �لفرتة من

( و�يل يهدف �ىل �لطالع على �ملم�ر�ض�ت �ل�ضليمة يف جم�ل   3/12/2016 –  27/11(

حتويل  يف  �حلديثة  �لتكنولوجي�  ب��ضتخد�م  منه�  و�لتخل�س  �ل�ضلبة  �لنف�ي�ت  مع�جلة 

�لنف�ي�ت  �ىل ط�قة كهرب�ئية وذلك لال�ضتف�دة من جت�رب �لدول �ملتقدمة عند تنفيذ 

م�ضروع �لنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة يف دولة �لكويت �ىل ج�نب رفع قدر�ت موظفي بلدية 

�لكويت يف هذ� �ملج�ل .

- بت�ريخ 18/12/2016 ورد تقرير بعثة �لبنك �لدويل خالل �لفرتة

2016 عن ملخ�س �لن�ضطة   /  12  /  16  - 2016  وخالل �لفرتة  8   /  11  /  2  -  10  /  30
�لرئي�ضية و�لتو�ضي�ت و�لجر�ء�ت �ملتفق عليه� �لتي مت �لتو�ضل �ليه� مع �لبلدية خالل 

بعثة �لبنك �لدويل يف )�لتو�ريخ �ملذكورة �ض�بق�(

 - بت�ريخ 19/2/2016 مت خم�طبة �ل�ضيد/ ن�ئب �ملدير �لع�م لقط�ع �مل�ض�ريع مبوجب 

رق������������������م  و�ملعلوم��������������ت  �لتطوير  ل�ضئون قط��������ع  �لع�������������������م  �ملدير  ن�������ئب  �ل�ضيد/  كت�ب 

)ق ت م /684/2016( ب�ض�ن مو�ف��تهم مبقرتح�ت �لقط�ع حول �ع�دة تنظيم �لهيكل 

�لإد�ري ب�ض�ن �لوحد�ت �لد�رية �لت�بعة للقط�ع .

5/1/2017 مت خم�طبة �ل�ضيد/ ن�ئب �ملدير �لع�م لقط�ع �مل�ض�ريع مبوجب   - بت�ريخ 

كت�ب �ل�ضيد/ مدير �إد�رة  �ضئون �لبيئة رقم )�.�س.ب/2017/11( ب�ض�ن خم�طبة قط�ع 

وفق�  وذلك  �لبيئة  �ضئون  لإد�رة   �لتنظيمي  �لهيكل  تعديل  حول  و�ملعلوم�ت  �لتطوير 

لالحتي�ج�ت �حل�لية و�مل�ضتقبلية ومب� يتن��ضب مع �مل�ض�ريع و�لدر��ض�ت �لتي تقوم �لإد�رة  

بتنفيذه� ح�لي� و�لتي �ضيتم طرحه� م�ضتقبال .

 -بت�ريخ 12/1/2017 مت خم�طبة �ل�ضيد/ ن�ئب �ملدير �لع�م لقط�ع �مل�ض�ريع مبوجب 

كت�ب �ل�ضيد/مدير �إد�رة  �ضئون �لبيئة رقم )�.�س.ب/2017/40( ب�ض�ن �مك�نية تنفيذ 

�ملقرتح �خل��س  بتعديل �لهيكل �لتنظيمي لقط�ع �خلدم�ت �لبلدية .

-  بت�ريخ 2/2/2017 مت خم�طبة �إد�رة  �ضئون �لبيئة مبوجب كت�ب �ل�ضيد / ن�ئب �ملدير 

�لبنك  �جتم�ع  عنه  ��ضفر  �لف�دة مب�  ب�ض�ن   )  417  ( رقم  �مل�ض�ريع  ل�ضئون قط�ع  �لع�م 

�لدويل مع م�ضئويل من �لبلدية .



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 128

الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

تابع الدرا�شات البيئية:

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

�ملدير  ن�ئب  �ل�ضيد/  خم�طبة  مت   21/2/2017 - بتاريخ 

رقم  �لبيئة  �ضئون  �إد�رة   كت�ب  مبوجب  �مل�ض�ريع  لقط�ع  �لع�م 

) � �س ب / 2017/129 ( لالف�دة ب�ملقرتح�ت �لتي قدمه� 

هذ�   ، �لبلدية  م�ضئويل  م��ع  �جتم�عه  خ��الل  �ل���دويل  �لبنك 

وقد متت �لف���دة ب�نه يف ح�ل رغبة �لبنك �ل��دويل يف تقدمي 

�مل�ض�عدة لبلدية �لكويت يف �لقرت�ح�ت �ملقدمة من قبله ف�نه 

ميكنه �لتقدم بطلب للجه�ت �ملعنية يف �لدولة ) جلنة �ختي�ر 

�ملتبعة  و�لنظم  �ل��ل��و�ئ��ح  ح�ضب  وذل���ك   ) �ل�ضت�ض�رية  �لبيوت 

لديهم بهذ� �ل�ض�ن .

كت�ب  �لبيئة  ���ض��ئ��ون  لإد�رة   ورد   15/3/2017 - ب��ت���ري��خ 

�لبنك �لدويل �ل�ض�در بت�ريخ 7/3/2017 �ملت�ضمن �لتقرير 

�لبلدية  �لنف�ي�ت  �إد�رة   بربن�مج  �خل��ضة  للدر��ضة  �لنه�ئي 

�ل�ضلبة يف دولة �لكويت �ملرحلة �لث�نية. 

- ج�ري ح�لي� �عد�د م�ضروع كت�ب �ل�ضيد/ م�ض�عد �ملدير �لع�م 

�لتقرير  �لبيئة يف  �ضئون  �إد�رة   بر�ي  �مل�ض�ريع لالف�دة  لقط�ع 

�لنه�ئي �ملقدم من قبل �لبنك �لدويل .

4

م�ضروع 

خدم�ت 

��ضت�ض�رية 

لبن�ء قدر�ت 

موظفي بلدية 

الكويت

�مل�������������ض������روع �ىل  ي�����ه�����دف 

�مل�����ض��روع  تنقيذ  م��ر�ق��ب��ة 

�ل���ت�������ض���غ���ي���ل���ي                                               و�لد�ء 

- قبول / رف�س �لتغري�ت 

�ل�����غ�����ري ع�������دي������ة ل��ل��ع��ق��د 

�لت�ضغيل  م��رح��ل��ة  خ���الل 

وخ�����ط�����ط �ل��������ط��������و�رئ .                                  

بلدية  موظفي  تدريب   -

�ل��ك��وي��ت ل��ال���ض��ر�ف على 

                                  . �مل�ضروع  وت�ضغيل  تنفيذ 

- حتديد مع�يري �لتقييم 

و�ع������د�د ت��ق��ي��ي��م �مل�����ض��روع 

ككل

لل�ضنة  �لكويت  بلدية  ميز�نية  �ضمن  �مل�ضروع  �در�ج  يتم  مل   -

. �مل�لية 2016/2017 

�مل�لية  لل�ضنة  �لبلدية  ميز�نية  �ضمن  �مل�ضروع  �در�ج  �ضيتم   -

. 2017/2018

- ج����ري ح���ل��ي��� ت��ع��دي��ل ك��ر����ض��ة �ل�����ض��روط �مل��رج��ع��ي��ة �خل��ضة 

ب�مل�ضروع .)م�ر�س2017(.
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5

در��ضة 

خ��ضة 

ب�خلطة 

�لرئي�ضية 

لإد�رة 

�لنف�ي�ت 

�لبلدية 

�ل�ضلبة 

يف دولة 

الكويت

ت�ضعى �لدر��ضة لتحقيق 

�لأهد�ف �لت�لية :

حت�������دي�������د �لأه����������������د�ف 

�ل��������ض�������رت�ت�������ي�������ج�������ي�������ة 

و�لأه���������������د�ف �ل���ق����ب���ل���ة 

ل�����ل�����ق�����ي������������س ل����ق����ط�����ع 

�ل�����ن�����ف������ي������ت �ل���ب���ل���دي���ة 

�ل�ضلبة.

حت���������دي���������د وت�����ق�����ي�����ي�����م 

�خل������ي�������ر�ت و�ل����ب����د�ئ����ل 

ل������ت������ح������دي������ث �ل����ن����ظ����م 

�حل�لية لإد�رة �لنف�ي�ت 

�إع���������������د�د خ�����ط�����ة ع���م���ل 

�لأه��د�ف  لتحقيق ه��ذه 

تقرير  تت�ضمن  و�ل��ت��ي 

و�لأدو�ت  �ل���ت���ك����ل���ي���ف 

و�ل����و�����ض�����ئ����ل ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

�ل���ق�������ض���ري و�مل���ت���و����ض���ط 

وتوقيت  �مل���دى  �لبعيد 

�ل�ضتثم�ر�ت.

�ملر�قبة  من����ذج  حت��دي��د 

و�ل���ت���ق���ي���ي���م �خل��������ض���ة 

ب������ت������ن������ف������ي������ذ �خل������ط������ة 

�لرئي�ضية.

حت����دي����د �لح���ت���ي����ج����ت 

�مل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل���ن���ظ����م 

�لبلدية  �لنف�ي�ت  �إد�رة 

�ل�����������ض�����ل�����ب�����ة وت�������وف�������ر 

�خل��������ي���������ر�ت �ل���ك����ف���ي���ة 

�لإد�ري������������ة  و�لأدو�ت 

�ل���ق���ر�ر على  ل�����ض���ن��ع��ي 

�مل�����������ض�����ت�����وى �ل����وط����ن����ي 

و�ل������ب������ل������دي ل�������ض���م����ن 

�إن�������ض����ء ن���ظ����م ع�����ض��ري 

م���ت���ك����م���ل وم�������ض���ت���د�م 

لإد�رة �لنف�ي�ت �لبلدية 

�ل�ضلبة يف �لكويت يلبي 

�إد�رة  �ح��ت��ي���ج���ت  ك���ف��ة 

�ل���ق���ط����ع ب���ح���ل���ول ع����م 

2040

- بت�ريخ 2016/2/24 مت خم�طبة جلنة �ختي�ر �لبوت �ل�ضت�ض�رية 

�مل�ضروع  �در�ج  لعدم  �مل�ضروع  بطرح  �ملتعلقة  �لج���ر�ء�ت  وق��ف  نحو 

�ضمن ميز�نيه بلدية �لكويت لل�ضنة �مل�لية 2017/2016 .                                             

- بت�ريخ 2016/3/13 ورد كت�ب جلنة �ختي�ر �لبيوت �ل�ضت�ض�رية 

ب�لعلم بعدم �در�ج �مل�ضروع �ضمن ميز�نية �مل�ضروع .

قط�ع  �ىل  �مل�ض�ريع  قط�ع  من  كت�ب  �ضدر   2016/3/17 -بت�ريخ 

�لرئي�ضة  �خل��ط��ة  م�ضروع  �در�ج  ع��دم  ب�ض�ن  �ملعلوم�ت  و  �لتطوير 

�مل�لية  لل�ضنة  �لبلدية  ميز�نية  م�ضروع  �ضمن  �ل�ضلبة  للنف�ي�ت 

. 2017/2016
�لعلى  للمجل�س  �ل��ع���م��ة  �لم���ن��ه  �أف�����دة   2016/4/21 ب��ت���ري��خ   -

للتخطيط و�لتنمية ب�نه مت �ع�دة �در�ج م�ضروع )در��ضة خ��ضة ب�عد�د 

خطة رئي�ضية للنف�ي�ت �لبلدية �ل�ضلبة يف دولة �لكويت  يف �خلطة 

�ل�ضنوية �لث�لثة 2018/2017 ، وذلك بعد �ن مت ��ضتكم�ل بي�ن�ت هذ� 

�مل�ضروع من قبل �إد�رة  �ضئون �لبيئة  يف �لنظ�م �ليل لإعد�د و ��ضتيف�ء 

بيئة  ركيزة  �ضمن  ت�ضنيفه  و  للم�ضروع  �لتنموية  �جل��دوى  من��وذج 

معي�ضية م�ضتد�مة لربن�مج حت�ضني كف�ءة �إد�رة  �ملخلف�ت و �لنف�ي�ت 

، �م� م� يخ�س متويل �مل�ضروع يف �ل�ضنة �مل�لية 2017/2016 فيتم 

�لتن�ضيق من قبل �إد�رة  �ضئون �لبيئة  بهذ� �ل�ض�ن مع وز�رة �مل�لية .                                                                                                                           

- مت خم�طبة �إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية بكت�ب �إد�رة  �ضئون �لبيئة �ل�ض�در 

ب�ض�ن  �مل�لية  وز�رة  خم�طبة  بطلب  �ملتعلق  و   2016/5/10 بتاريخ 

�ل�ضنة  ميز�نية  �ضمن  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�ضروع  �إدر�ج  �مك�نية  م��دى 

�مل�لية 2017/2016 �خل��ضة ببلدية �لكويت نظر� لهمية �مل�ضروع 

وكم� مت �ل�ضتن�د �ىل ق�نون حم�ية �لبيئة رقم )42( ل�ضنة 2014 يف 

�مل�دة )112-111 ( منه .

- �ضيتم �در�ج �مل�ضروع �ضمن ميز�نية �ل�ضنة �مل�لية 2018/2017

 2016/8/8 ت����ري���خ  �مل���ل��ي��ة يف  ل��ل�����ض��ئ��ون  ك��ت���ب �حل�����ق  ع��م��ل  - مت 

بخ�ضو�س خم�طبتهم لوز�رة �مل�لية لدر�ج �مل�ضروع يف ميز�نية �ل�ضنة 

�مل�لية 2016 – 2017

- بتاريخ 16/2/2017 مت  ��ضتالم �مل�ضتند�ت بح�ضب قر�ر 49 ل�ضنة 

  .2016
-بتاريخ 28/2/2017 مت خم�طبة �إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و �لعقود لتخ�ذ 

�لجر�ء�ت �لالزمة لطرح �مل�ضروع على �ملك�تب �ل�ضت�ض�رية �لع�ملية .

�لعقود  و  �ملن�ق�ض�ت  �إد�رة   كت�ب  �إلين�  ورد   23/3/2017 - بتاريخ 

�لبيئة   �ضئون  �إد�رة   بتكليف  �مل�ضرتي�ت  جلنة  تو�ضي�ت  بخ�ضو�س 

�ملتخ�ض�ضة  ب�ل�ضرك�ت  ق�ئمة  و�إع����د�د  �مل�����ض��روع  م�ضتند�ت  ب���إع��د�د 

ب�خلدم�ت �ل�ضت�ض�رية .

�جن�������ز �ل���در�����ض���ة 

�أ��������ض�������ه�������ر.                    18
�ي���������ق����������ف  -مت 

�مل�����������ض�����روع ن���ظ���ر� 

ل������ع������دم �در�ج������������ه 

����ض���م���ن م��ي��ز�ن��ي��ة 

ب����ل����دي����ة �ل���ك���وي���ت 

ل���������ض����ن����ة �مل�����ل����ي����ة 

 2016/2017
.
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ثالثا ً : الأن�شطة الأخرى لالإدارة :

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

1
بر�مج 

�لتوعية 

�لبيئية.

�إعد�د بر�مج 

توعية بيئية لطلبة 

مد�ر�س وز�رة 

�لرتبية بك�فة 

مر�حله� من خالل 

�لدور�ت �لتدريبية 

و�لندو�ت 

و�ملح��ضر�ت 

و�ملع�ر�س 

و�لزي�ر�ت �مليد�نية 

وذلك م�ض�همة 

يف زي�دة �لوعي 

�لبيئي وتوفري 

�جلو�لعلمي 

�ملن��ضب للطلبة 

لالهتم�م ب�لبيئة 

و�ضغل �أوق�ت �لفر�غ 

و�لت�ضجيع على 

�لعمل �لتطوعي 

بينهم من خالل 

�إ�ضر�كهم يف عملية 

�لتنمية �لوطنية 

وخدمة �ملجتمع.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    

-�لتع�ون بني بلدية 

�لكويت متمثلة 

ب�إد�رة �ضئون �لبيئة 

ق�ضم �لتوعية 

�لبيئية وبني 

موؤ�ض�ض�ت �لدولة 

�ملختلفة �حلكومية 

و�خل��ضة .                                                                                                                                                

                                                                                                     

�لتع�ون مع 

�ملوؤ�ض�ض�ت �لوطنية 

وت�أكيد دوره� يف 

�ملح�فظة على 

�لبيئة.

�ل�ضالح  نحميه�  و)جلنة  �لعمل مع حملة  فريق  �جتم�ع  �ل�ضتمر�ر يف   

�لن�ض�ئية( يف مب�درة حملة تقليل �لنف�ي�ت .

- �ل�ضتمر�ر يف مت�بعة �حل�وي�ت جلميع مب�ين بلدية �لكويت.

�لكويت  من�طق  حي  ملجل�س  و�ل�ضحة  �لبيئة  جلنة  �ع�ض�ء  مع  �مل�ض�ركة   -

)مدينة �ضحية( .                                                                                                                                                 

- �لجتم�ع مع خمت�ر منطقة �لريموك للم�ض�ركة يف جعل �ملنطقة �ضديقة 

للبيئة .                                           

- �مل�ض�ركة يف م�ض�بقة �ملدن �ل�ضحية )منطقة �لريموك(.                             

 - �إعد�د فع�لية منطقة �لريموك �ضحية وم�ضتد�مة �ملق�مه يف �ضهر �بريل 2016.

  - �مل�ض�ركه يف م�ض�بقة �لفريق �لتطوعي عط�ء لل�ضر�كه وعر�س جتربتن� عليهم.

-  فرز�لنف�ي�ت �ل�ضلبة �ملنزليه يف دولة �لكويت                                                                                                

- �لبدء يف حملة �لريموك مدينة �ضحية وم�ضتد�مة �ضمن �ملدن �ل�ضحية 

�ضمن جلنه �لبيئة و�ضالمة �لغذ�ء .  

- �ل�ضتمر�رية يف توعية مد�ر�س وز�رة �لرتبية �ضمن برن�مج زمني مربمج 

�ىل غ�ية �ضهر م�يوب�ل�ض�فة لتوعية �ملد�ر�س خ�رج �لج - �عد�د خطة 

�لخ��رى  و�جل��ه���ت  �لرتبية  ل���وز�رة   2017/2016 �لدر��ضية  لل�ضنة 

لتنظيم �لعمل ملنطقة �لريموك كم�ض�ركة جمتمعية  .                                                                                                                              

جلنة  �ضمن  تطوعي  كفريق  �لب��ح���ث  معهد  م��ع  �لكويت  بلدية  ت��ع���ون   -

�لر�غبة  �ملد�ر�س  لبع�س من  �لزمني  .ج��دول  �لغذ�ء  و�ضالمة  �لبيئة 

لتوعية طلبته� بيئي� .      

منطقة  يف  �لقري�ضيه  ليلى  حل��دي��ق��ة  ع��م��ل  م��ن  تنفيذه  مت  م���  مت�بعة   -

�لريموك و�ملد�ر�س �لخرى لتحقيق مع�يري �ملدر�ضة �ل�ضديقة للبيئه.

لل�ضنه  �لعمل  لتنظيم  �ل��ريم��وك  منطقة  م��د�ر���س  م��در�ء  مع  �لجتم�ع   -

�لق�دمة 2017/2016 .

�لقليمية  للجنة  �ل�ضرت�تيجية  يف  �ملخت�س  �لعمل  فريق  مع  �مل�ض�ركة   -

ل�ضحة �لبيئة �لت�بعة للهيئة �لع�مة للبيئة حتت خطة منظمة �ل�ضحة 

لل�ضحة  �ل�ضبعة  �لأول��وي���ت  ترتيب   : �للجنة  م��ن  و�ل��ه��دف  �لع�ملية  

و�لبيئة ومدى حتقيقه� من قبل �لدول �لعربية �ملحلية و�لقليميه .

- �ملر�قبة �لبيئة و�لتوعيه  لور�ضة عمل �لبنك �لدويل لإد�رة  �لنف�ي�ت

- �مل�ض�ركة يف جلنة تطوير عقود �لبيئة .

�لنف�ي�ت  وف��رز  �لرف�عي  ب��در  �ضيد  مدر�ضة  ومت�بعة  زر�ع��ة  على  �لعمل   -

من �مل�ضدر يف �ملدر�ضة بربن�مج توعوي �ذ�عي وميد�ين و�مل�ض�ركة يف 

�ن�ضطة �ملدر�ضة �لبيئة  .

- �ل�ضتمر�ر يف توزيع �حل�وي�ت على بلدية �لحمدي يف منطقة �لحمدي 

حلملة بلديتي .

-�مل�ض�ركة مع فريق عمل جلنة عقود �لبيئة لبلدية �لكويت

. 2017  /  3/ - �إق�مة �حتف�لية �ليوم �لع�ملي للمي�ه يف 23-22 

مت �ختي�رن� 

وتقييمن� من 

قبل فريق عط�ء 

لل�ضر�كه مر�قبه 

�لبيئة �لتوعية 

و�لتطوعية 

لل�ضعي يف 

منظومة 

�ل�ضتد�مة

-ج�ري �لتع�ون 

كفريق تطوعي 

)ل�ض�فة قيمة 

ملم�ضى �لريموك 

( للجنة �لبيئة 

و�ضالمة 

�لغذ�ء ملنطقة 

�لريموك 

كم�ض�ركه 

جمتمعيه .              

- مت�بعة 

ح�وي�ت  �لفرز 

�لكرتونية 

�ملوزعة يف مركز 

نظ�فة حم�فظة 

مب�رك �لكبري .
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  تابع الأن�شطة الأخرى لالإدارة :

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

2

 �مل�������ض����رك���ة م��ع 

�لفريق �ملخت�س 

�ل������ب������ي������ئ������ة  يف 

�حل�������������ض������ري������ة 

و�لت�بع لالأم�نة 

ملجل�س  �ل��ع���م��ة 

�ل���ت���ع����ون ل���دول 

�لعربية  �خلليج 

– �لري��س.

دول  جميع  م��ن  ف��ري��ق  ت�ضكيل  مت 

جمل�س �لتع�ون �خلليجي لتحقيق 

�لأهد�ف �لت�لية :

�حل�����ض��ري��ة  ب���ل��ب��ي��ئ��ة  -1�لرتق�ء 

للتجمع�ت �لعمر�نية.

يف  �ل��ع���مل��ي��ة  �ل���ت���ج����رب  -2ح�ضر 

�لنقل �حل�ضري لال�ضتف�دة  جم�ل 

م��ن��ه��� يف جم�����ل ت��ط��وي��ر ���ض��ب��ك���ت 

�ل�����ط�����رق م�����ن خ������الل �����ض���ت���خ���د�م 

�لتقني�ت �حلديثة.

ق����ع���دة  �إن���������ض�����ء  ع���ل���ى  3-�لعمل 
ف��ي��م��� يخ�س  م��ع��ل��وم���ت م���وح���دة 

�ل�ضلبة  �لبلدية  �لنف�ي�ت  كمي�ت 

متهيد�ً لإع��د�د دليل موحد لإد�رة 

�لنف�ي�ت و�لتخل�س منه�.

�لأن��ظ��م��ة  ح�����ض��ر  ع��ل��ى  4-�لعمل 
�ملتعلقة  و�ل���ل���و�ئ���ح  و�ل��ت�����ض��ري��ع���ت 

ب�لأبنية �خل�ضر�ء و�ملع�يري �لبيئية 

ودر��ضة �إمك�نية تطبيق ذلك.

�جلم�لية  ب�لنو�حي  5-�لهتم�م 
ل��ل��م��دن �خل��ل��ي��ج��ي��ة م���ع �مل��ح���ف��ظ��ة 

على �ملب�ين �لت�ريخية و�لأثرية.

�ضئون  �إد�رة  م��ن  ب�أع�ض�ء  ممثلة  �لكويت  دول��ة  -ت�ض�رك 

�لبيئة �حل�ضرية وح�ضور  �ملخت�س يف  �لفريق  �لبيئة مع 

�أ�ضهر  ثالثة  كل  �ملخت�س  للفريق  �ل��دوري��ة  �لجتم�ع�ت 

�أه��د�ف  لتحقيق  وذل��ك  �ل��ري������س  تعقد يف مدينة  و�ل��ت��ي 

عمل �لفريق �ملقررة.

�لبلدية  �ل��ن��ف���ي���ت  لإد�رة  �لإر����ض����دي  �ل��دل��ي��ل  �إع����د�د  -مت 

�ل�ضلبة يف دول جمل�س �لتع�ون لدول �خلليج �لعربي.

�لنف�ي�ت  لإد�رة  �لر�ض�دي  �لدليل  رفع  على  �ملو�فقة  -مت 

�خلليج  ل��دول  �ل��ت��ع���ون  جمل�س  دول  يف  �ل�ضلبة  �لبلدية 

�لعربية متهيد�ً لقر�ره و�عتم�ده وفق �لجر�ء�ت �ملتبعة 

بهذ� �خل�ضو�س.

-مت خم���ط��ب��ة �ل�����ض��ي��د/ م��دي��ر ع�����م �ل��ب��ل��دي��ة لخ��ط���ره 

�لع�مة  �لأم����ن���ة  م��ن  �مل��ق��دم  �ل��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  مبالحظ�تن� 

ب���ل��ري������س و�خل��������س مب��ت���ب��ع��ة �أ���ض��ح���ب �مل��ع���يل �ل����وزر�ء 

�إجتم�عهم �ل�ض�د�س ع�ضر يف  �ملعنيني ب�ضوؤون �لبلدي�ت يف 

جم�ل �لبيئة �حل�ضرية. 

زي���رة  بعمل  �حل�ضرية  ب�لبيئة  �ملخت�س  �ل��ف��ري��ق  ق���م   -

ل���دول���ة �لم�������ر�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة خ���الل �ل���ف���رتة من 

خالله�  من  ومت   2016/2/18 �يل   2016/2/16
زي�رة �ضركة بيئة لتدوير �لنف�ي�ت يف منطقة �ل�ض�رقة.
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  رابعا : امل�شاركة فى بع�س اللجان التى تنظمها اجلهات الر�شمية اخلارجية :

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

1
جل��ن��ة �ل��ن��ظ���ف��ة 

ونقل �لنف�ي�ت.

تخت�س �للجنة ب�لت�يل:

و�ل�ضو�بط  �ل�ضروط  �ق���رت�ح 

و�ل����ن����م�����ذج �ل��������الزم ت���وف���ره���� 

ع����ن����د �ل����ط����ل����ب و�ل����ت�����أه����ي����ل 

وموؤ�ض�ض�ت  �ضرك�ت  وت�ضنيف 

لنوعية  �ل��ن��ف���ي���ت وف��ق���ً  ن��ق��ل 

�ل����ن����ف�����ي�����ت �مل����ط����ل����وب ن��ق��ل��ه��� 

وط����ب����ي����ع����ة ت���ك���وي���ن���ه���� وف����ق�����ً 

لإم���ك����ن���ي���ة �ل��ن���ق��ل��ني �مل����دي���ة 

لئحة  لأحك�م  ووفق�ً  و�لفنية 

�ل���ن���ظ����ف���ة ون����ق����ل �ل���ن���ف����ي����ت 

وع��ر���ض��ه��� ع��ل��ى وزي���ر �ل��دول��ة 

ل�ضئون �لبلدية لعتم�ده�.

بتاريخ 28/ 4/ 2009 �ضدر �لقر�ر �لوز�ري رقم )191/2009( 

و�خل��س بت�ضكيل جلنة ت�أهيل وت�ضنيف �ضرك�ت وموؤ�ض�ض�ت نقل 

�لنف�ي�ت

لئحة  �إىل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لنف�ي�ت  ب�إ�ض�فة  وز�ري  ق��ر�ر  �ضدر 

�لنظ�فة ونقل �لنف�ي�ت بن�ء�ً على �قرت�ح �ملهند�ضة/ جن�ن     بو

�ضهري.                                                                  

 - ���ض��در ق����ر�ر وز�ري ب�����ض��م جل��ن��ة ت���ه��ي��ل وت�����ض��ن��ي��ف ���ض��رك���ت 

�ل��ع���م��ة وج���ري  �لنظ�فة  م��ع جلتة  �ل��ن��ف���ي���ت  نقل  وم��وؤ���ض�����ض���ت 

ح�لي� �لتن�ضيق مع جلنة �لنظ�فة �لع�مة لت�ضمية �ع�ض�ء �للجنة 

وحتديد مه�مه�

 

2
�ل���������ل���������ج���������ن���������ة 

�لثالثية.
تخت�س �للجنة بت�أهيل مو�قع 

ردم �لنف�ي�ت �ملغلقة.

�للجنة  ع�ضوية  يف  �ل��ك��وي��ت  ب��ل��دي��ة  �لبيئة  ���ض��ئ��ون  �إد�رة  مت��ث��ل 

تقوم  ز�ل��ت  وم���  �ملغلقة  �لنف�ي�ت  ردم  م��و�ق��ع  لت�أهيل  �لثالثية 

ب�أعم�له� طبق�ً للقر�ر رقم )226 / 2( �ل�ض�در بت�ريخ

.2002 / 3 / 10 

 

3
جل��ن��ة �ل��ن��ظ���ف��ة 

�لع�مة.

تخت�س �للجنة ب�لآتي:

 ت���أه��ي��ل وت�����ض��ن��ي��ف �ل�����ض��رك���ت 

و�مل���وؤ����ض�������ض����ت �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 

للدخول  �مل��دن  نظ�فة  �أع��م���ل 

�لتي  �ل��ن��ظ���ف��ة  م��ن���ق�����ض���ت  يف 

تطرحه� �لبلدية.

در�������ض�����ة و�إع�����������د�د �ل�������ض���روط 

بعقود  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�مل��و����ض��ف���ت 

�لنظ�فة �لع�مة.

م���ت����ب���ع���ة ط�������رح م���ن����ق�������ض����ت 

ف��روع  م��ع  ب�لتن�ضيق  �لنظ�فة 

و�إد�رة  ب���مل��ح���ف��ظ���ت  �ل��ب��ل��دي��ة 

�ملن�ق�ض�ت و�لعقود. 

در������ض����ة �ل����ع����ط�����ء�ت �مل��ق��دم��ة 

بعد  �ل��ن��ظ���ف��ة  م��ن���ق�����ض���ت  يف 

�مل�ضرتي�ت  جلنة  من  �إح�لته� 

و�ل��ت��و���ض��ي��ة ب���ل��رت���ض��ي��ة وف��ق���ً 

لأن�ضب �لعط�ء�ت.

تقوم  و�لتي  �لع�مة  �لنظ�فة  ع�ضوبلجنة  �لع�مة  �لنظ�فة  �إد�رة 

2004 ( �ل�ض�در بت�ريخ   / 7044 للقر�ر رقم )  ب�أعم�له� طبق�ً 

2004 / 2 / 10
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 تابع امل�شاركة فى بع�س اللجان التى تنظمها اجلهات الر�شمية اخلارجية :      

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

4
�للجنة �لوطنية 

للتنوع �لحي�ئي.

�لن�ضم�م  بدر��ضة  �للجنة  تخت�س 

لل�ضالمة  قرط�جة  بروتوكول  �إىل 

�لتنوع  �تف�قية  من  و�ملنبثق  �لإحي�ئية 

.CBD لإحي�ئي�

مت �إع�دة ت�ضكيل �للجنة من قبل �لهيئة �لع�مة 

  2008 ل�ضنة   )256( رقم  ب�لقر�ر  للبيئة 

�ل�ض�در بت�ريخ 25 / 6 / 2008.

 

5
�للجنة �لوطنية 

للمحمي�ت 

�لطبيعية.

تقوم �للجنة ب�إعد�د م�ضروع 2004 

ب�ض�أن �ملحمي�ت �لطبيعية.

�لع�مة  �لهيئة  قبل  من  �للجنة  ت�ضكيل  مت 

للبيئة ب�لقر�ر رقم )431( ل�ضنة 2009.

 

6
فريق عمل مت�بعة 

�لنظ�م �ليل لالد�ء  

�ل�ضرت�تيجي

مت�بعة �خلطة �لإ�ضرت�تيجية مع 

�لأم�نة �لع�مة للمجل�س �لأعلى 

للتخطيط و�لتنمية .

�ليل لالد�ء  �لنظ�م  مت�بعة  فريق عمل  مه�م 

�ل�ضرت�تيجي :                

ل��ل��خ��ط��ة  �مل����ق����دم����ة  �ل����ب����ي�����ن�����ت  1- جت���م���ي���ع 
�ل�ضرت�تيجية يف �لربن�مج �لح�ض�ئي .

�د�ر�ت  م���ن  �ل������و�ردة  �ل��ب��ي���ن���ت  م��ر�ج��ع��ة   -2
�ح�ض�ئي�  ح�ض�به�  ومت  و�ع��ت��م���ده���  �ل��ب��ل��دي��ة 

�لد�ء  ب����رن�����م����ج  يف  ه���وم���ط���ل���وب  م������  وف������ق 

�ل�������ض������رت�جت������ي ل����ك����ل ه��������دف ع����ل����ى ح������ده.                                                                 

�حت�ض�به�  مت  �لتي  �لفعلية  �لقيم  مق�رنة   -3
�ليه�  �ل��و���ض��ول  �مل��ط��ل��وب  �مل�ضتهدفة  ب�لقيم 

و�دخ�له� على �لنظ�م �ليل قبل ربع من �ل�ضنة 

�مل�لية .    

�لتو�ضي�ت  ورف��ع  �لد�ء  م��وؤ���ض��ر�ت  حتليل   -4
ل��ك��ل م��وؤ���ض��ر وه���دف ع��ل��ى ح���ده وم���ن ث��م رف��ع 

�ملجل�س  �ىل  و�ل��ن��ه���ئ��ي��ة  �ل���دوري���ة  �ل��ت��ق���ري��ر 

�لفرت�ت  ح�ضب  و�لتنمية  للتخطيط  �لع��ل��ى 

�لربع �ضنوية �مل�ض�ر �ليه� من قبلهم .       
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

تابع امل�شاركة فى بع�س اللجان التى تنظمها اجلهات الر�شمية اخلارجية :  

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

7

�للجنة �ملوؤقتة 

حل�ضر �لتعدي�ت 

و حتديث 

�ل�ضرت�ط�ت 

�خل��ضة ب�لبيئة 

�ل�ض�حلية

تخت�س �للجنة ب�لت�يل:

على  �لأن�ضطة  و  �لتعدي�ت  ح�ضر  و  -جمع   

�لبيئة �ل�ض�حلية �لع�مة و �لت�بعة للجه�ت.

يخ�س  فيم�  �لقط�عية  �خلطط  -مر�جعة 

 ، �ل�ضن�عة   ، )�ل�ضي�حة  �ل�ض�حلية  �لبيئة 

�حل�لية  �ل�ضكن(   ، �لنقل   ، �لنفط   ، �لط�قة 

�أو �مل�ضتقبلية و �لتي تنفذ من قبل موؤ�ض�ض�ت 

مدى  و  و�خل��س  �لع�م  �لقط�عني  و  �لدولة 

�لتك�مل بينه�.

-من�ق�ضة �لنظم و �للو�ئح �ملنظمة لالأن�ضطة 

�ل�ض�حلية على خمتلف �نو�عه�. 

توحيده�  و  �لإ�ضرت�ط�ت  و  �ملع�يري  حتديث 

�إ�ضتكم�ل  و  ب�لدولة  �ملخت�ضة  �جله�ت  بني 

�حل�لية  و�ل�ضرت�ط�ت  �ملع�يري  يف  �لنو�ق�س 

�ل�ض�حلية        .-حتديد  ب�لبيئة  �خل��ضة 

�ملخت�ضة  �جله�ت  بني  للتن�ضيق  �لعمل  �آلية 

�ل�ضبطية  تطبيق  يخ�س  فيم�  �لدولة  يف 

�لق�ض�ئية يف ر�ضد �لتعدي�ت �ل�ض�حلية.

مت ت�ضكيل �للجنة ب�لقر�ر رقم 

.)2011/512(

�جلهة �ملنظمة 

لللجنة  »�لهيئة 

�لع�مة للبيئة«

8
�للجنة �لفرعية 

لتنفيذ �لأن�ضطة 

و�لرب�مج �لعلمية

تخت�س �للجنة ب�لآتي:

�لف�ضول  و  �ملخترب�ت  على  �لإ�ضر�ف   -

�لدر��ضية يف �ملقر �لبيئي.

- �ضتقب�ل �لطلبة و تقدمي �لدرو�س �ملقررة يف 

�أن�ضطة �ملركز.

- �لإ�ضر�ف على �لأن�ضطة �لتطبيقية �ملحددة 

يف بر�مج �ملركز.

�لبيئي  �ملركز  لزي�ر�ت  �جلد�ول  -�إعد�د 

للمد�ر�س و �لفرق �لبيئية.

- نظيم �لرحالت و زي�رة �ملوؤ�ض�ض�ت �لوطنية 

للفرق �لبيئية.

- تقدمي �لتق�رير �لالزمة عن �أن�ضطة �ملركز.

ومت عقد عدة �جتم�ع�ت و �لتو�ضية على �لت�يل:

�لتي  �لتدريبية  �لدور�ت  يف  -�مل�ض�ركة 

و  و�ملدر�ض�ت  للمدر�ضني  �ملركز  ينظمه� 

�لطالب و�لإ�ضر�ف عليهم.

خلدمة  بر�مج  تقدمي  على  -�لعمل 

�ملجتمع.

وبر�مج  �أن�ضطة  تنفيذ  و  -تخطيط 

علمية وتوعوية بيئية

�جلم�ع�ت  مع  و�لتو��ضل  -�لتع�ون 

�لبيئية �لخرى.

�لقي�م  ميكن  �لتي  للفع�لي�ت  -�لتجهيز 

به� و هي ك�لت�يل:

)كتيب�ت- توعوية  ن�ضر�ت  توزيع   -1
مطوي�ت(

عر�س �أفالم بيئية.   -2
عمل م�ض�بق�ت.  -3

 4 - تعليق بو�ضرت�ت

مت ت�ضكيل �للجنة 

ب�لقر�ر رقم 

 )239/2011(

�جلهة �ملنظمة 

لللجنة »وز�رة 

�لرتبية«
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الإدارات  التابعة لقطاع امل�شاريع�شئون البيئة

  تابع امل�شاركة فى بع�س اللجان التى تنظمها اجلهات الر�شمية اخلارجية :  

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروعم

9

فريق �لعمل 

�لوطني للتنمية 

�مل�ضتد�مة يف دولة 

الكويت

يتوىل فريق �لعمل �لقي�م ب�مله�م �لت�لية:

و�ملح�فل  �ملنتدي�ت  يف  �لكويت  دولة  متثيل 

�لدولية يف جم�ل �لتنمية �مل�ضتد�مة.

مت�بعة تنفيذ �لتز�م�ت دولة �لكويت يف �إعالن 

ب�لتع�ون  �مل�ضتد�مة  للتنمية  )جوه�ن�ضبريج( 

مع �جله�ت ذ�ت �لعالقة.

مف�هيم  لتعميق  �لعلمية  �لت�ضور�ت  و�ضع 

�لتنمية �مل�ضتد�مة يف �لعمل �لتنموي �لوطني 

يف دولة �لكويت.

عن  �لوطنية  �لتق�رير  �إعد�د  يف  �مل�ض�همة 

�أو�ض�ع �لتنمية �مل�ضتد�مة يف دولة �لكويت.

�لتنمية  ومعلوم�ت  بي�ن�ت  ق�عدة  بن�ء 

�مل�ضتد�مة لدولة �لكويت.

�لدعوة لعقد ور�س عمل على �مل�ضتوي�ت �ملحلية 

�لفريق  عمل  جم�ل  يف  و�لدولية  و�لإقليمية 

و�خت�ض��ض�ته. 

على  للح�ضول  �ملعنية  ب�جله�ت  �لت�ض�ل 

�ملعلوم�ت و�لوث�ئق و�مل�ضتند�ت �لالزمة لعمل 

�لفريق.

�إعد�د تق�رير دورية ب�أعم�ل و�إجن�ز�ت �لفريق.

�مل�ضتوي�ت  على  عمل  ور�س  لعقد  �لدعوة   -

�ملحلية و�لإقليمية

مت �إع�دة ت�ضكيل فريق �لعمل 

�لوطني للتنمية �مل�ضتد�مة يف 

دولة �لكويت بن�ء� على �لقر�ر 

�لوز�ري رقم )45( ل�ضنة 

2011

�لفريق برئ��ضة 

�لأمني �لع�م 

للمجل�س �لأعلى 

للتخطيط 

و�لتنمية.

10

فريق �لعمل 

لالإ�ضر�ف على 

م�ضروع مع�جلة 

�لنف�ي�ت �ل�ضلبة

.ي�ضكل فريق عمل يتوىل �مله�م �لت�لية:

�لفنية  و�ملو��ضف�ت  �ل�ضرت�ط�ت  - حتديد 

�لالزمة للم�ضروع.

�لطرح  وم�ضتند�ت  �لدر��ض�ت  ك�فة  -مر�جعة 

�ملعدة من قبل م�ضت�ض�ر �مل�ضروع.

- �لتن�ضيق مع �جله�ت �ملخت�ضة ب�ض�أن �ملو�فق�ت 

�ملطلوبة للم�ضروع.

�مل�ضروع  طرح  مر�حل  جميع  على  -�لإ�ضر�ف 

لال�ضتثم�ر.

مت ت�ضكيل �لفريق 

ب�لقر�ر رقم )22( 

ل�ضنة 2011 من 

قبل �جله�ز �لفني 

لدر��ضة �مل�ضروع�ت 

�لتنموية و�ملب�در�ت.
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قطــاع
 املــالية والإداريــة 
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نبذة عن قطاع المالية واإلدارية  
اأول ً : اإدارة ال�شئون املالية

وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لرئي�ضية �لت�لية :

�لقي�م ب�إعد�د م�ضروع ميز�نية �لبلدية ب�لتن�ضيق مع ك�فة �لقط�ع�ت و�لإد�ر�ت و�أفرع �لبلدية ب�ملح�فظ�ت .   -  1
. �خلت�مي  �حل�ض�ب  و�إعد�د  �ملعتمدة  �مليز�نية  بنود  ح�ضب  �ل�ضرف  وتدقيق  مر�قبة   -  2

. عليه�  و�لتدقيق  �لع�ملني  م�ضتحق�ت  وك�فة  و�لأجور  �ملرتب�ت  �ضرف   -  3
�مل�ضتحقة  �ملب�لغ  وحت�ضيل  �لبلدية  به�  تقوم  �لتى  �خلدم�ت  نظري  �ملقررة  و�لع�ئد�ت  �لر�ضوم  حت�ضيل   -  4

له� لدى �لغري 

5 - �لإ�ضر�ف و�ملت�بعة و�لتدقيق على ك�فة �إجر�ء�ت �ل�ضرف �ملتعلقة ب�مل�ض�ريع �لإن�ض�ئية �لتى ت�ضرف عليه� 
�لبلدية .

وحت�ضيل   ، ب�ملح�فظ�ت  �لبلدية  �أفرع  فى  �مل�لية  �لأمور  على  �لق�ئمة  �لوحد�ت  مع  و�ملت�بعة  �لتن�ضيق    -  6
�لر�ضوم وجل�ن �جلرد و�لتخل�س من �ملو�د و�ملعد�ت ومب��ضرة �لأعم�ل �مل�لية �ملختلفة .

ثانيا ً : اإدارة اخلدمات العامة
وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية :

وجتهيز  �ملح�فظ�ت  فى  �لبلدية  و�أف��رع  �لرئي�ضية  �لبلدية  مب�نى  فى  �لنظ�فة  �أعم�ل  على  �لإ�ضر�ف    -  1
ق�ع�ت �لجتم�ع�ت  بك�فة �حتي�ج�ته� ونقل �لأث�ث و�ل�ضج�د ملختلف �لإد�ر�ت و�لأق�ض�م .

�له�تفية  ب�خلطوط  �لبلدية  �إد�ر�ت  وتزويد  �لفرعية  و�لبد�لت  �لرئي�ضية  �لبد�لة  و�ضي�نة  ت�ضغيل    -  2
�خل�رجية و�لد�خلية  و�ملتنقلة 

. �ملختلفة  �لبلدية  مبب�نى  �لأمنية  �لنو�حي  على  �لإ�ضر�ف    -  3
. �ملخت�ضة  �جله�ت  مع  ب�لتع�ون  �لفنية  �لأجهزة  و�ضي�نة  تركيب    -  4

جتهيز و�ضي�نة �ملركب�ت و�آلي�ت ومعد�ت �لبلدية وتوزيعه� على مر�فقه� �ملختلفة وفق� ً للح�جة �لفعلية.  -  5
. �ملب�نى  ك�فة  من  و�لبالغ�ت  �ل�ضك�وى  مع  و�لتع�مل  �لبلدية  م�ضئويل  �ت�ض�لت  ربط    -  6

. �لبلدية  فى  �ملوجودة  �لطو�رئ  فرق  وك�فة  �ملدين  �لدف�ع  �إد�رة  مع  �لتن�ضيق    -  7
ثالثًا : امل�شتودعات العامة 

وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية :

. �ملالئمة  ب�ملو��ضف�ت  و�ملعد�ت  �ملو�د  من  �لبلدية  قط�ع�ت  ك�فة  �حتي�ج�ت  توفري    -  1
2 -  تنفيذ �للو�ئح و�لتعليم�ت �خل��ضة ب�ملخ�زن و�لت�أكد من �ضحة و�نتظ�م �لقيد فى �ل�ضجالت و�لبط�ق�ت و�أعم�ل �حلفظ 
من  �ل�ض�درة  و�لتعليم�ت  للتع�ميم  وفق� ً  �ضليمة  بطريقة  ب�ملخ�زن  �خل��ضة  �مل�ضتندية  �لدور�ت  تنفيذ    -  3

وز�رة �مل�لية فى �ضئون �لتخزين �لع�مة .

�حلد  �إىل  �لو�ضول  عند  �مل��و�د  �ضر�ء  طلب�ت  و�إع��د�د  �ملختلفة  �لأ�ضن�ف  من  �ملخزون  �أر�ضدة  مت�بعة    -  4
�ل�ضرت�تيجى .

5 -  �ل�ضرت�ك فى جل�ن �جلرد و�للج�ن �مل�ضكلة للتخل�س من �ملو�د و�ملعد�ت ) ت�لفة ، ر�كدة ، �ضكر�ب ، م�ض�در�ت ( .
و�لتعليم�ت  �لتع�ميم  �ضوء  على  منه�  للتخل�س  وجتهيزه�  و�ملتق�دمة  �لت�لفة  و�لأدو�ت  �ملو�د  جتميع   -  6

�ملعمول به� فى  هذ� �ل�ض�أن .

. �مل�لية  وز�رة  من  �ل�ض�درة  للتع�ميم  وفق� ً  �ملختلفة  ب�أنو�عه�  �لعهد  ومت�بعة  وت�ضجيل  �ضرف    -  7

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإدارية 
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رابعًا : اإدارة �شئون املوظفني 
وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية :

. �لتوظيف  ب�ضئون  �ملتعلقة  و�لنظم  و�لتع�ميم  و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح  �لقو�نني  �أحك�م  تطبيق    -  1
. �لتعيني  م�ضوغ�ت  و��ضتيف�ء  ومر�جعة  ب�لتعيني  �لوظ�ئف  �ضغل    -  2

 . �ملوظفني  �ضئون  جلنة  على  وعر�ضه�  وت�ضجيله�  وجمعه�  �لكف�ءة  تق�رير  توزيع    -  3
4 -  تلقي تظلم�ت �ملوظفني �لذين ح�ضلو� على تق�رير كف�ءة بتقدير �ضعيف لعر�ضه� على جلنة �ضئون �ملوظفني .
5 -  تنفيذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ملنح �لعالو�ت و�ملك�ف�آت و�لبدلت و�إعد�د مذكر�ت قر�ر�ت �لنقل و�لندب و�لإع�رة .

. و�لختي�ر  ب�لأقدمية  �لرتقية  طريق  عن  �لوظ�ئف  �ضغل    -  6
. �ملوظفني  خدمة  ملف�ت  ومت�بعة  وحفظ  �إن�ض�ء    -  7

. ب�ملوظفني  �ملتعلقة  �لق�ض�ئية  �لأحك�م  وتنفيذ  ب�لقرو�س  �ملتعلقة  �ملع�مالت  مت�بعة    -  8
�مللحقة و�ل�ضرت�ك فى من�ق�ضته مع �جله�ت  �لأول وم�ضروع�ته  للب�ب  �ل�ضنوية  �مليز�نية  �إعد�د م�ضروع    -  9

�ملعنية و�لعمل على  تنفيذه بعد �عتم�ده .

10 - �لتع�ون مع ديو�ن �خلدمة �ملدنية فى كل م� يتعلق ب�ضئون �ملوظفني من تعيني وترقية ومنح عالوة ت�ضجيعية .
. لديهم  �لع�ملني  عن  �إح�ض�ئي�ت  من  له  حتت�ج  مب�  �لبلدية  فى  �جله�ت  جميع  تزويد   -  11
. �لإد�رة  بعمل  �لعالقة  ذ�ت  �ملتك�ملة  �لآلية  �لنظم  بتطبيق  �ملتعلقة  ب�لإجر�ء�ت  �لقي�م   -  12

خام�شا ً : اإدارة ال�شجل العام 
وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية :

. ب�ملح�فظ�ت  �لبلدي�ت  و�أفرع  �لبلدية  قط�ع�ت  مع  ب�لتن�ضيق  �لع�م  �ل�ضجل  �أعم�ل  بك�فة  �لقي�م    -  1
. ذلك  تتطلب  �لتى  �ملع�مالت  لكل  وب�لعك�س  �لإجنليزية  �إىل  �لعربية  �للغة  من  �لرتجمة  ب�أعم�ل  �لقي�م    -  2

. و�لأر�ضيف  �لطب�عة  ب�أعم�ل  �لقي�م    -  3
 . �حلديثة  �لو�ض�ئل  ب��ضتخد�م  �لربيد  وتوزيع  و�لو�رد  �ل�ض�در  �إجر�ء�ت  وت�ضهيل  �لنظم  تطوير  �قرت�ح    -  4

1 .

�شاد�شا ً : اإدارة املناق�شات والعقود
وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية :

�إعد�د ودر��ضة �ملن�ق�ض�ت و�ملز�يد�ت و�ملم�ر�ض�ت و�إبر�م �لعقود �خل��ضة به� ب�لتع�ون مع ك�فة �جله�ت �ملخت�ضة    - 1
 ، به�  �ملعمول  و�لنظم  و�للو�ئح  للقو�نني  وفق� ً  �ل�ضر�ء  عملي�ت  تتطلبه�  �لتى  �لإجر�ء�ت  ك�فة  �تخ�ذ    -  2
�لعالقة  ذ�ت  �لأع��م���ل  بك�فة  �ملتعلقة  ب���لإج��ر�ء�ت  و�لقي�م   ، �لأ�ضع�ر  تطور  على  للوقوف   �ل�ضوق  ودر����ض��ة 

ب�ل�ضر�ء �ملب��ضر �أو �لت�ضعري جلميع �لأعم�ل ذ�ت �لعالقة  ب�مل�ضرتي�ت وفق� ً لالأنظمة و�للو�ئح .

3 -  مر�جعة �ل�ضروط �لع�مة و�خل��ضة جلميع �لعقود �لتى ترغب �لإد�رت �ملختلفة �إبر�مه� ، ومت�بعة ك�فة 
�ملتطلب�ت و�لأو�مر �لتغيريية عليه� .

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإدارية 
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  اأوًل: مراقبة التدقيق:
ق�شم مراقبة الرواتب:

2017/20162016/2015البيان
7032084�ضند�ت �ضرف

330381�ضند�ت توريد

1201702ك�ضف حتويالت على �لبنوك

IFS 2559-�إعد�د ��ضتم�ر�ت م�لية على نظ�م

106625كتب عك�س قيد

171773كتب بر�ءة ذمة

253900كتب ديون م�ضتحقة

94020818�إعد�د ت�ضوي�ت �ضهرية

92-�إيق�ف �لرو�تب �ل�ضهرية وطلب وقف �ضرفه� من �لبنوك

411-�إعد�د ك�ضوف �لفروق كل م� ي�ضتحق للموظفني

مالحظة: بيانات الجدول أعاله مرسله من قبل اإلدارة من تاريخ 2016/4/1 إلى 2016/12/30  فقط للسنة المالية 
)2017/2016 (، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير عن السنة المالية )2016/2015(.

ق�شم تدقيق الرواتب:

2017/20162016/2015البيان
7031375�ضند�ت �ل�ضرف �ملعتمدة
33083�ضند�ت �لتوريد �ملعتمدة

120343ك�ضوف �لتحويالت على �لبنوك
914-كتب عك�س �لقيد �ملعتمدة

106604كتب بر�ءة �لذمة للموظفني �مل�ضتقيلني
17125485مر�جعة �لت�ضوي�ت �ل�ضهرية )��ضتحق�ق�ت و��ضتقط�ع�ت(

25350776�إجر�ء عمل ح�ض�ب �لر�تب �ضهري� ملوظفي �لبلدية
6203300مر�جعة �لقر�ر�ت من �إد�رة �ضئون �ملوظفني �خل��ضة ب�لرتقي�ت

500-�عتم�د ��ضتمر�رية �لر�تب
209-�عتم�د �إيق�ف رو�تب �ملوظفني

مالحظة: بيانات الجدول أعاله مرسله من قبل اإلدارة من تاريخ 2016/4/1 إلى 2016/12/30 فقط للسنة المالية  
)2017/2016 (، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير عن السنة المالية )2016/2015(.

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة ال�شئون املالية 
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  ثانيًا: مراقبة الكفالت واملتابعة
ق�شم الكفالت:

2017/20162016/2015البيان

262575440�لكف�لت �جل�رية

32635899�لكف�لت �جلديدة

52032384�لكف�لت �ملمددة

543247�لكف�لت �مل�ضيلة

2508419�لكف�لت �ملفرج عنه�

مالحظة: بيانات الجدول أعاله مرسله من قبل اإلدارة من تاريخ 2016/4/1 إلى 2016/12/30 فقط للسنة المالية  
)2017/2016 (، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير عن السنة المالية )2016/2015(.
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 قسم الكفاالت

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة ال�شئون املالية 
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   ثالثًا:  مراقبة مراقبة الإيرادات واخلزينة:
   ق�شم الإيرادات

2017/20162016/2015البيان

17925-�إير�د نقدي

4084659.4862464330�إير�د �ضيك�ت

K-net2441247.0624432351

490893.7-�أون لين

2277.5824350.63ت�أمني نقدي

95631.66694088.5ت�أمني �ضيك�ت

K-net 192308-ت�أمني بجه�ز

مالحظة: بيانات الجدول أعاله مرسله من قبل اإلدارة من تاريخ 2016/4/1 إلى 2016/12/30 فقط للسنة المالية  
)2017/2016(، لذلك لم يتم احتساب نسبة التغير عن السنة المالية )2016/2015(.
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 قسم االيرادات

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة ال�شئون املالية 
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 ميزان املراجعة ال�شهري

دائنمدينالبيان

1- امل�شروفات
-8167990.968�لب�ب �لأول – �ملرتب�ت

-30616877.37�لب�ب �لث�ين – �مل�ضتلزم�ت �ل�ضلعية و�خلدم�ت

-43493.5�لب�ب �لث�لث – و�ض�ئل �لنقل و�ملعد�ت و�لتجهيز�ت

-359061.272�لب�ب �لر�بع – �مل�ض�ريع �لإن�ض�ئية

-5833302.619�لب�ب �خل�م�س – �مل�ضروف�ت �ملختلفة و�ملدفوع�ت �لتحويلية

-45020725.73�إجم�يل �مل�ضروف�ت 

6133424.118-2-الإيرادات

3-ح�شابات الت�شوية

11723297.334564725.989الأمانات

102312218.32558657.1العهد

4- احل�شابات اجلارية

135201721.999408564.36بنك �لكويت �ملركزي

53785.98555876.847�ل�ضندوق

102027818.1-ج�ري �مل�لية

135255507.9201492259.3�لإجم�يل

النظامية احل�شابات   -  527209753.927209753.9

مالحظة: بيانات الجدول أعاله مرسله من قبل اإلدارة من تاريخ 2016/4/1 إلى 2016/12/30 فقط للسنة المالية              
)2017/2016 (

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة ال�شئون املالية 
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ال�شجل العام 

ن�شبة التغري2017/20162016/2015بيان

%21-2902536514�ل�ض�در

%67-2782584769الوارد

%25-5275970739كمبيوتر
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الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة ال�شجل العام 
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مراقبة النقليات والطوارئ :

ن�شبة التغري2017/20162016/2015البيان

%17314019�إ�ضد�ر من�ذج ل�ضي�نة �ل�ضي�ر�ت �مل�ضت�أجرة بدون �ض�ئق )و�نيت(

%1-325329��ضد�ر من�ذج ل�ضي�نة �ل�ضي�ر�ت �مل�ضت�أجرة بدون �ض�ئق )جيب(
تعبئة �لديزل ملر�قبة �لأعالم و �لزينة + مق�بر + ق�ضم �لطو�رئ + 

�إد�رة �خلدم�ت )ب�للرت(
1029412390-17%

%236423520.5توزيع �ضي�ر�ت م�ضت�أجرة مع �ض�ئق نوع ) �ض�لون ( جلميع �لإد�ر�ت

%20-624780توزيع �ضي�ر�ت م�ضت�أجرة مع �ض�ئق نوع ) و�نيت( جلميع �لإد�ر�ت

-2424توزيع �ضي�ر�ت م�ضت�أجرة )تنكر(
خروج �ضي�ر�ت ه�ف لوري لنقل �لأث�ث وقرط��ضية جلميع �لإد�ر�ت 

ونقل �ل�ضكر�ب �إىل �إد�رة �مل�ضتودع�ت)طلع�ت(
69839543%

خروج ثالج�ت حكومية +م�ضت�أجرة لنقل �لعين�ت من �ملر�كز 

�لت�بعة لإد�رة �لأغذية �مل�ضتوردة و خمترب�ت و مين�ء �لعيبة 

وحم�فظ�ت �لبلدية �ضب�ح� و م�ض�ء� )طلع�ت(

3598304515%

%8-93101عمل ك�ضف ب�لفو�تري و�لدفع�ت �ل�ضهرية �خل��ضة ب�ضرك�ت �لت�أجري
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الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة اخلدمات العامة 
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ق�شم الطوارئ

ن�شبة التغري2016/20172015/2016البيان

%35-309474تلقي بالغ�ت من حم�فظتي �لع��ضمة و�جلهر�ء

%39-276455تلقي بالغ�ت من حم�فظتي مب�رك �لكبري وحويل

%43-271475تلقي بالغ�ت من حم�فظتي �لفرو�نية و�لأحمدي

%39-8561404�ملجموع
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الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة اخلدمات العامة 
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مراقبة الأمن واخلدمات العامة

ن�شبة التغري 2017/20162016/2015البيان

%37-284448ت�ضريح خروج مو�د
%71249730�إ�ضد�ر هوية بلدية �لكويت )جتديد+جديدة+بدل ف�قد(

%28615745�إ�ضد�ر هوية �ضبطية ق�ض�ئية )جتديد+جديدة+بدل ف�قد( 
%376236194�إ�ضد�ر هوية مندوب )جتديد+جديدة+بدل ف�قد(

%51130041بر�ءة ذمة ملوظفي �لبلدية
هوية مت�بعة �لدو�م + �ملجل�س �لبلدي وجمل�س �لأمة + �ضحفي + 

فني + ثروة �ضمكية  
2734-21%

%96-128�إ�ضد�ر هوية مو�قف موؤقتة
%48522055ت�ضريح دخول مو�قف

%15-773911�إ�ضد�ر �أخت�م ر�ضمية + ربله + ق�عدة مكتب + �أحب�ر 
--1لوح�ت – جمل�س بلدي 

284 
712 

286 

3762 

511 
27 1 

485 
773 

1 
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

تصريح خروج 
 مواد

اصدار هوية 
 بلدية الكويت

إصدار هوية 
 ضبطية قضائية

إصدار هوية 
 مندوب 

براءة ذمة 
 لموظفي البلدية

هوية متابعة 
+  الدوام 

المجلس البلدي 
ومجلس األمة 

+  صحفي + 
ثروة + فني 

 سمكية  

إصدار هوية 
 مواقف مؤقتة

تصريح دخول 
 مواقف

إصدار أختام 
ربله + رسمية 

قاعدة مكتب + 
 أحبار + 

 –لوحات 
 مجلس بلدي 

 مراقبة األمن والخدمات العامة

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة اخلدمات العامة 
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مراقبه الأمن واخلدمات العامة ) �شعبة العقود ( 

ن�شبة التغري2017/20162016/2015البيان

%91-553�إ�ضالح �آلت �لت�ضوير يف مر�كز و �إد�ر�ت و مب�ين �لبلدية

�ضرف �آلت �لت�ضوير من �لفئة �لأوىل و �لث�نية و �لث�لثة  ملر�كز 

و �إد�ر�ت �لبلدية و حم�فظ�ته�
26485%

تلبيه �حتي�ج�ت �إد�ر�ت �لبلدية من �ملو�د �ملختلفة ح�ضب منوذج 

�لطلب�ت �لو�رده لل�ضعبة ) �ضريط طب�عة – م��ضح طب�عة – 

�أحب�ر – در�م�ت – مو�د م�ضتهلكة (

6387-28%
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الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة اخلدمات العامة 
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مراقبة ال�شيانة و العقود 

ن�شبة التغري 2017/20162016/2015البيان

%53-715تركيب بط�رية ل�ضي�ر�ت متنوعة + مكينة كهرب�ء

تعبئة و تبديل زيت مع فلرت + زيت هيدروليك ل�ضي�ر�ت 

متنوعة و �آلت
326-88%

--1تبديل زج�ج �أم�مي و خلفي ل�ضي�ر�ت متنوعة 

%84-319ت�ضليح بن�ضر فح�س + تبديل �إط�ر�ت 

%29283ت�ضليح و تبديل قطع خمتلفة ل�ضي�ر�ت متنوعة 

%83-16ت�ضليح تكييف و تعبئة غ�ز ل�ضي�ر�ت متنوعة 
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الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة اخلدمات العامة 
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  امل�شتودعات العامة

القيمة د.كعدد ال�شتماراتالبيان

227754.211مكتب وزير �لدولة ل�ضئون �لبلدية
7613.851�ملكتب �لفني لوزير �لدولة

10مكتب �ملت�بعة
2511034.26�لإد�رة  �لق�نونية

13633.666مكتب رئي�س قط�ع �لرق�ية و �لتفتي�س
10�إد�رة  �لرق�بة �لهند�ضية

10�إد�رة  �لرق�بة �مل�لية و �لد�رية
10�إد�رة  خدمة �ملو�طن

175175.994مكتب مدير ع�م �لبلدية
8303.506�إد�رة  �لنظمة �لهند�ضية
2214755.9�إد�رة  �لعالق�ت �لع�مة

381.622�إد�رة  �لتن�ضيق 
101509.55جلنة �ل�ضالمة

4272.95مكتب رئي�س قط�ع �مل�ض�حة
2411953.072�إد�رة  �مل�ض�حة

91227.111�إد�رة  حتديد �مللكية �لعق�رية
102309.254مكتب رئي�س قط�ع �لتنظيم

213843.16�إد�رة  �لتنظيم
11820.61�إد�رة  �ملخطط �لهيكلي

3138.955مكتب رئي�س قط�ع �مل�ض�ريع
4179.85�إد�رة  تنمية �مل�ض�ريع

151684.97�إد�رة  �لن�ض�ء�ت
82435.37�إد�رة  �ضئون �لبيئة

371160.239مكتب رئي�س قط�ع �خلدم�ت
10�إد�رة  �نظمة �خلدم�ت �لبلدية

277628.116�إد�رة  �لغذية �مل�ضتوردة
3042034.876�إد�رة  �ضئون �جلن�ئز

2910148.762مكتب رئي�س قط�ع �مل�لية و �لد�رية
4425817.66�إد�رة  �ل�ضئون �مل�لية

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة امل�شتودعات العامة 
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   تابع اجلدول ال�شابق

القيمة د.كعدد ال�شتماراتالبيان

174246.225�إد�رة  �ضئون �ملوظفني

4547452.624�إد�رة  �خلدم�ت �لع�مة

232635.197�إد�رة  �مل�ضتودع�ت �لع�مة

223799.249�إد�رة  �ملن�ق�ض�ت و �لعقود

132472.918�إد�رة  �ل�ضجل �لع�م

2100.9مكتب رئي�س قط�ع �لتطوير و �ملعلوم�ت

13598.068�إد�رة  �لتطوير �لد�ري و �لتدريب

82537.511اإدارة  التخطيط و البحوث

92373.14�إد�رة  نظم �ملعلوم�ت

5460.575مدير مكتب فرع �لبلدية حم�فظة حويل/ مب�رك �لكبري

5176.65مدير مكتب فرع �لبلدية حم�فظة �لحمدي/�لفرو�نية

3257.7مدير مكتب فرع �لبلدية حم�فظة �جلهر�ء/�لع��ضمة

2618735.596مكتب رئي�س �ملجل�س �لبلدي

958924.458مدير فرع حم�فظة �لع��ضمة

5311263.244مدير فرع حم�فظة �لفرو�نية

312656.526مدير فرع حم�فظة �جلهر�ء

548478.386مدير فرع حم�فظة حويل

646485.44مدير فرع حم�فظة �لحمدي

479257.528مدير فرع مب�رك �لكبري 

2017/2016943286429.45

2016/20151446381556.664

%25-%35-ن�ضبة �لتغري

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة امل�شتودعات العامة 
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   املناق�شات و العقود

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015البيان

%48-1325�ملم�ر�ض�ت �لتي مت طرحه�
%15567�ملز�يد�ت �لتي مت طرحه�
%201145�لعقود �لتي مت �بر�مه�

%26965�لعقود �لتي مت متديده�
%37-149236�أو�مر �ل�ضر�ء �ملنفذة

%59-96233حت�ويل �ل�ضرف �ل�ض�درة

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

اإدارة املناق�شات والعقود
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الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإدارية
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اجنازات اإدارة �شئون املوظفني :

�إىل   2016/4/1 ت�ريخ  من  �لإد�رة  قبل  من  مر�ضلة  جميعه�  �لت�لية  �جلد�ول  بي�ن�ت  مالحظة: 

�ل�ضنة  �لتغري عن  (، لذلك مل يتم �حت�ض�ب ن�ضبة   2017/2016  ( �مل�لية  لل�ضنة  2016/12/30 فقط 

�مل�لية )2016/2015(.

  ق�شم متابعة الدوام واإنهاء اخلدمة : 

�لعددبيان 

2858قر�ر وقف �ضرف ر�تب 

3288قر�ر �ضرف ر�تب 

886قر�ر�ت �لعقوب�ت �لت�أديبية 

507قر�ر�ت �حلرم�ن وم� يرتتب عليه� 

643كتب �لإح�لة �إىل �ملجل�س �لطبي 

13كتب �لإح�لة لبي�ن مدى لتخفي�س �ض�ع�ت �لعمل 

188قر�ر�ت �إنه�ء �خلدمة ب�ضبب �لنقط�ع عن �لعمل

855قر�ر�ت �ل�ضتدع�ء 

730كتب �إنذ�ر ولفت نظر 

254مذكر�ت �لتظلم�ت ب�لدع�وى و�لعقوب�ت  

1022مذكر�ت �إنه�ء �خلدمة

491قر�ر�ت �خل�ضم

   

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة �شئون املوظفني 
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 ق�شم امليزانية والتعيني

�لعددبيان

627مع�ملة �لك�ضف �لطبي

249قر�ر تعيني

189قر�ر تغيري م�ضمى وظيفي

141كتب �لتعليم �لع�يل

94قر�ر تعديل و�ضع

93كتب �لديو�ن

627 

249 
189 

141 
94 93 
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معاملة الكشف 
 الطبي

قرار تغيير مسمى  قرار تعيين
 وظيفي

 كتب الديوان قرار تعديل وضع كتب التعليم العالي

 قسم الميزانية والتعيين

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة �شئون املوظفني 
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ق�شم العالوات  والرتقيات 

�لعددبيان

606قر�ر منح بدل

359قر�ر قطع بدل

164قر�ر منح عالوة ت�ضجيعية

20قر�ر �ضحب عالوة دورية

8قر�ر ترقية ب�لأقدمية
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 قسم العالوات والترقيات

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة �شئون املوظفني 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 156

ق�شم العالوات الجتماعية 

العددبيان

2485�ضرف عالوة �جتم�عية

2089قر�ر عالوة �جتم�عية

1981قر�ر عالوة �جتم�عية عند �إنه�ء �خلدمة

428قطع عالوة �جتم�عية

158تدرج ر�تب

3جتديد بي�ن�ت �لعالوة �لجتم�عية
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تجديد بيانات  تدرج راتب
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 قسم العالوات اإلجتماعية

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة �شئون املوظفني 
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ق�شم املتابعة  

�لعددبيان

42013�ضه�دة ر�تب
55�إدخ�ل قر�ر�ت �لبدلت

4�ضحب �لإح�ض�ئي�ت و�لتق�رير �خل��ضة ب�ملوظفني
17�ضحب �لتق�رير �ل�ضنوية

19�لتن�ضيق مع �لإد�ر�ت د�خل وخ�رج �لبلدية بخ�ضو�س �حلكومة �للكرتونية

ق�شم النقل والندب : 

العددبيان

11862قر�ر �لنقل �لد�خلي
150قر�ر �لنقل �خل�رجي

184قر�ر ندب د�خلي
47قر�ر ندب خ�رجي

4قر�ر�ت ��ضتع�نة بخدم�ت موظفني غري كويتيني

ق�شم املكافاآت : 

�لعددبيان

2قر�ر�ت منح �لأعم�ل �لإ�ض�فية

1قر�ر�ت منح �عم�ل ممت�زة

6قر�ر�ت �لأعم�ل �لأخرى

17قر�ر�ت بدل ح�ضور جل�ن

17قر�ر�ت �للج�ن �لع�ملة ب�لبلدية

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة �شئون املوظفني 
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ق�شم الإجازات واجلوازات 

�لبي����ن 

�لع��������دد

�أنثىذك����ر

3430628250�لإج�زة �لدورية

2890827373�لإج�زة �ملر�ضية

01022�إج�زة و�ضع

259180مر�فق مري�س

0611�إج�زة �أمومة

11629�إج�زة تعزية

20191379ت�ضريح �ضفر

الإدارات  التابعة لقطاع املالية والإداريةاإدارة �شئون املوظفني 
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قطــاع
التطـوير واملعلومـات 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 160

 نبذة عن قطاع التطوير والمعلومات

اأوًل: مكتب رئي�س القطاع
ح�ضر وتبويب �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملنظمة للعمل ذ�ت �لعالقة بك�فة �لإد�ر�ت �لتى تتبع �لقط�ع .  .1

. �لقط�ع  �إد�ر�ت  لعمل  �ملنظمة  و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح  �لقو�نني  م�ضروع�ت  �إعد�د   .2
. �لع�م  �ملدير  ن�ئب  على  تعر�س  �لتى  �مل�ضروع�ت  در��ضة   .3

ثانيًا: اإدارة التطويرالإداري والتدريب:
. �عتم�ده�  بعد  و�لتدريب  للتطوير  �لع�مة  �خلطة  وتنفيذ  و�ضع   .1

�لإد�رة  وتو�ضي�ت  �قرت�ح�ت  و�لوظيفية ومر�جعة  �لإد�رية  �لهي�كل  �لتنظيمية وتطوير  �لدر��ض�ت  �إعد�د   .2
ب�ض�أن �إع�دة �لنظر فى هي�كله� �لتنظيمية و�خت�ض��ض�ته� .

. للبلدية  �لإد�رى  �لتنظيم  دليل  وحتديث  �إعد�د   .3
. �ملوظفني  من  �ملختلفة  و�ملك�تب  ب�ملح�فظ�ت  �لبلدية  و�أفرع  �لإد�ر�ت  �إحتي�ج�ت  تقدير   .4

. �ملختلفة  �لإد�ر�ت  مع  و�لتع�ون  ب�لتن�ضيق  �لتدريبية  �لإحتي�ج�ت  وحتديد  در��ضة   .5
. �لبلدية  لقط�ع�ت  �لتدريبية  لالإحتي�ج�ت  وفق� ً  و�لتدريب  للتطوير  �ل�ضنوية  �مليز�نية  �إعد�د   .6

. تنفيذه�  على  و�لإ�ضر�ف  �لدر��ضية  و�لأج�ز�ت  �لبعث�ت  خطة  و�ضع   .7
�خلطط     ومت�بعة  للتنمية  �خلم�ضية  ب�خلطة  �خل��ضة  و�لتو�ضي�ت  �لدر��ض�ت  ومت�بعة  �إعد�د  فى  �لتع�ون   .8

�ملرتبطة بربن�مج عمل  �حلكومة .

. �لبلدي  ب�لعمل  �لعالقة  ذ�ت  �لأمور  ك�فة  فى  و�ملح��ضر�ت  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  لعقد  �لتن�ضيق   .9

ثالثًا: مركز نظم املعلومات :
. عليه�  �لفنى  و�لإ�ضر�ف  �ملعلوم�ت  ��ضتخد�م  جم�ل  فى  للبلدية  �لع�مة  �خلطة  وتنفيذ  و�ضع   .1

. �لبلدية  فى  �ملتبعة  �لوث�ئق  حفظ  ونظم  �لعمل  و�إجر�ء�ت  نظم  تطوير   .2
و�ضع �خلطط �ملرحلية للتطوير �لآىل وحتديد �لإحتي�ج�ت �لآلية و�لكو�در �لفنية �لالزمة و�لإعتم�د�ت �مل�لية.  .3

رابعًا: اإدارة التخطيط والبحوث 
. �لبلدية  �أهد�ف  حتقيق  على  ت�ض�عد  �لتى  �لتخطيطية  �لدر��ض�ت  �إعد�د   .1

. �لبلدية  وخطط  مب�ض�ريع  �ملتعلقة  و�لفنية  �لعلمية  �لد�ر�ض�ت  �إجر�ء  فى  �مل�ض�همة   .2
�لتق�رير  �ضوء  فى  �ملختلفة  �لبلدية  قط�ع�ت  و�إجن����ز�ت  ن�ض�ط�ت  عن  �لدورية  �ملت�بعة  تق�رير  �إع��د�د   .3
�لإد�ر�ت  تع�ون  �لتى  �ملوؤ�ضر�ت  �أه��م  تظهر  �إح�ض�ئية  تق�رير  �ضكل  على  وعر�ضه�  وحتليله�   منه�  �ملقدمة 

�لعلي� فى �إتخ�ذ �لقر�ر�ت �أو ت�ضحيحه� .

. �لبلدي  و�ملجل�س  �لعلي�  �لإد�رة  على  يعر�س  و�لذى  �لبلدية  ن�ض�ط  عن  �ل�ضنوى  �لتقرير  �إعد�د   .4

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلومات
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 اأوًل: مراقبة تطوير النظم ومراقبة الت�شغيل
 الجنازات اخلا�شة مبوقع بلدية الكويت على �شبكة الإنرتنت :

حتديث وتعديل �عالن�ت �ملن�ق�ض�ت و�ملز�يد�ت و�لعقود و�إ�ض�فة �جلديد منه�.  )1
تعديل حمتوي�ت �خلطة �لتدريبية على �ملوقع و��ض�فة حقل �ملحتوى �لعلمي للربن�مج.  )2

جميع �لفروع. يف  �لهند�ضية  و�ملت�بعة  �لتدقيق  ب�إد�رة  �خل��ضة  �ملع�مالت  �إ�ض�فة   )3
�خل�رجي. �لبلدية  موقع  على  �لطرق  �ضبكه  بي�ن�ت  حتديث   )4

على �ملوقع. �لكويت  لدولة  و�ملي�دين  و�ل�ضو�رع  �ملن�طق  ت�ضمي�ت  دليل  ��ض�فة   )5
على �ملوقع. و�لقرت�ح�ت  �ل�ضك�وى  �د�رة  خدم�ت  بي�ن�ت  و��ض�فة  حتديث   )6

�ملوقع. يف  خدمية  مو�قع  �ضفحة  تعديل   )7
8( ��ض�فة ق�نون 33 ل�ضنة 2016 ب�ض�أن بلدية �لكويت على �ملوقع �للكرتوين يف �ضورة ن�س ك�مل بجميع بنود 

ومو�د �لق�نون، وحذف ق�نون 5 ل�ضنة 2005.

��ض�فة �لقر�ر�ت �جلديدة يف مو�د �لقر�ر �لوز�ري 206 ل�ضنة 2009 ب�ض�أن �أعم�ل �لبن�ء ح�ضب �لقر�ر.  )9
10( مر�جعة وتعديل ق�نون �لبن�ء: �إ�ض�فة �جلدول رقم 15 من ق�نون �لبن�ء عن �ل�ضرت�ط�ت و�ملو��ضف�ت 
�مل�ض�ريع  �أبنية  ب��ضرت�ط�ت  �خل��س   18 رقم  �جل��دول  �إىل  �إ�ض�فة  �خل��ضة،  �لحتي�ج�ت  ب��ذوي  �خل��ضة 

�ملتك�ملة و�ملتميزة  �ل�ضكنية و�ل�ضتثم�رية، و�جلدول رقم 4 ح�ضب �لقر�ر �لوز�ري رقم 567 ل�ضنه 2016، 

وتعديل �جلدول رقم 1 �ملتعلق ب�ل�ضرت�ط�ت �خل��ضة لأبنية �ل�ضكن �خل��س.

و�خل��ضة مبع�مالت قط�ع �مل�ض�حة. للمو�طنني  �ملع�مالت  متطلب�ت  على  جديدة  مع�مالت  ��ض�فه   )11
للع�م 2016/2015. �جلديد  �ل�ضنوي  �لح�ض�ئي  �لتقرير  �إ�ض�فة    12

�لع��ضمة ومب�رك �لكبري. حم�فظتي  قط�ع  ب�إد�ر�ت  �خل��ضة  �ملع�مالت  متطلب�ت  تعديل   )13
�لبلدية �ل�ضر�ئية للع�م 2017/2018 . خطة  عن  �ملوقع  على  �عالن  �إ�ض�فة   )14

�ملر�فق. جلنة  لنظ�م  �ملتقدم  �لبحث  ��ض�فة   )15

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة نظم املعلومات 
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اخلدمات الإلكرتونية اخلا�شة باملواطنني على موقع بلدية الكويت الإلكرتوين:

حتديث نظ�م �ل�ضتعالم �لآيل للرت�خي�س �لتج�رية.   •
تفعيل نظ�م �لنتخ�ب�ت -�لدورة �لتكميلية -ملجل�س �لأمة �لد�ئرة �لث�لثة.   •

•  ��ض�فة �ضفحة للمخيم�ت �لربيعية على �ملوقع وربطه� بربن�مج حجز �ملخيم�ت وبرن�مج �ل�ضد�د للمخيم�ت.
�ل�ضد�د بخدمة Knet لر�ضوم �ملخيم�ت و�لت�أمين�ت.   •

  اخلدمات الإلكرتونية اخلا�شة بالوزارات على موقع بلدية الكويت الإلكرتوين:
لنظ�م �لرت�خي�س �لتج�رية �لآيل، وز�رة �لتج�رة. �لفني  �لدعم   •

�مل�ض�حة  وتعديالت  ق )2(،  -�أمغرة  لل�ضن�عة  �لع�مة  -�لهيئة  �حل�لية  �ل�ضن�عية  �ملن�طق  ق�ض�ئم  مر�جعة   •
للمن�طق �ل�ضن�عية.

�لوطني. للحر�س  خريطة   49 عدد  وت�ضليم  وجتهيز  �ن�ض�ء   •
• �ن�ض�ء وجتهيز �ضالحي�ت م�ضتخدمني بر�مج �لرت�بط �لتج�ري و�لر�أي �لتنظيمي للهيئة �لع�مة للمعلوم�ت 

�ملدنية.

�ملوؤقتة. �لت�أمين�ت  ��ضرتج�ع  �آلية  ميكنة   •
�مل�لية(. ب�لإد�رة  )خ��س  �ملخيم�ت  لرتخي�س  �مل�لية  �ملع�مالت   •

وز�رة �لعدل )قط�ع �مل�ض�حة ووز�رة �لعدل(. مع  �لربط   •

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة نظم املعلومات 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 163

ثانًيا: مراقبة الدعم الفني

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015�لإجن�ز

�لبلدية  ملب�ين  �لت�بعة  �لكمبيوتر  لأجهزة  �ضي�نة  طلب 

�لط�بع�ت،  �أحب�ر  تبديل  �لطلب�ت:  وت�ضمل  �لرئي�ضية، 

Antiv - )��ضي�نة وتركيب �لرب�مج �ملختلفة لالأجهزة 

rus، Office، & windows( وتبديل قطع �لغي�ر 
لأجهزة �لكمبيوتر.

7651689- 55%

%89 -7026331 طلب �ضي�نة لأجهزة �لكمبيوتر �لت�بعة للمح�فظ�ت �ل�ضت

طلب �ضي�نة لأعم�ل �ل�ضبك�ت للمب�ين �لرئي�ضية ومب�ين 

�ملح�فظ�ت �ل�ضت.

79961124%

 
 مالحظة: عدم وجود اإجنازات طلب �شيانة لأجهزة الكمبيوتر التابعة للمحافظات ال�شت خالل الأ�شهر من نوفمرب 2016 اإلى مار�س 2017. 
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صيانة اجهزة كمبيوتر مبانى البلدية 
 الرئيسية

صيانة أجهزة كمبيوتر المحافظات 
 الست

 صيانة أعمال الشبكات  

 انجازات مراقبة الدعم الفنى 

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة نظم املعلومات 
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ثالًثا: ق�شم التدريب

�لتدريب على نظ�م �ملر��ضالت �ملوحد )مر�ض�ل( CMS ملختلف �لقط�ع�ت و�لإد�ر�ت.  •

عدد ) 1 ( موظف على برن�مج EXCEL وطريقة طب�عة �ل�ضفح�ت ك�ملة. تدريب   •

تدريب عدد ) 1 ( موظف على برن�مج تعديل �خب�ر �لبلدية على �ملوقع �لإلكرتوين.  •

2 ( موظف على نظ�م �خلر�ئط.  ( عدد  تدريب   •

تدريب عدد ) 3 ( موظف على نظ�م �ضه�ده �لو�ض�ف ملن يهمه �لمر - �إد�رة �لن�ض�ء�ت.  •

�لربيعية. �ملخيم�ت  برن�مج  على  �ملوظفني  تدريب   •

تدريب عدد من �ملوظفني يف قط�ع �مل�ض�حة على ��ضتخد�م �لتوقيع �للكرتوين.  •

�لتنظيمية / مب�رك �لكبري -  �مل�ض�ريع   ( �للكرتوين  �لرت��ضل  برن�مج  على  �ملختلفة  �لقط�ع�ت  •  تدريب 
�ملجل�س �لبلدي  مكتب رئي�س �ملجل�س / مكتب �لوكيل لل�ضئون �لفنية و�لهند�ضية (.

��ضرتج�ع �لت�أمين�ت �ملوؤقتة. �آلي�ت  على  و�ملح�فظ�ت  �مل�لية  �لد�رة  موظفي  تدريب   •

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة نظم املعلومات 
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 رابًعا: اإجنازات اأخرى

ربط ق�ض�ئم من�طق جنوب �ل�ضرة مع �لطرق )حطني - �ل�ضالم - �ل�ضهد�ء - �ل�ضديق - �لزهر�ء(.  •
ق�ض�ئم وطرق منطقة جنوب �ملطالع - �إد�رة �لن�ض�ء�ت. بي�ن�ت  ك�فة  �إ�ض�فة   •

�أ�ضم�ء �لطرق ب�لدولة حتى 2011، ثم تعديله� حتى 2015 لحق�، وذلك وفق م� ورد من  ك�فة  •  مر�جعه 
�إد�رة �لإن�ض�ء�ت.

�ملخطط�ت �مل�ض�حية ب�لق�ض�ئم لك�فة �ملح�فظ�ت. �أرق�م  مر�جعة   •
عن خدم�ت �لبلدية �للكرتونية �ملت�حة على �ملوقع �للكرتوين، وعر�س  �لع�م  �ملدير  ملكتب  عر�س    • تنفيذ 

لإد�رة �ل�ضئون �مل�لية عن ميز�نية بلدية �لكويت للع�م 2016/2017، وعر�س ملكتب �ملدير �لع�م عن م�ض�ريع 

�لدولة �ملدرجة بخطة �لتنمية.

ITS عدد 25 لوجو لرب�مج �ملوقع �لد�خلي �جلديد ل�ضركة ت�ضميم   •
مر�جعة منطقة جنوب �ملطالع. �نه�ء   •

�خب�ر �لبلدية على موقع �لبلدية �لإلكرتوين. تعديل  لربن�مج  م�ضتخدم  دليل  عمل   •
ملنطقة: �لفنيطي�س، و�لرقعي، وحويل. �لطرق  حم�ور  وحتديث  مر�جعة   •

82( حم�فظة حويل. 38( و )80،   ،  39( م�ض�حية  قطع  تعديل   •
ملنطقة �لنه�ضة )ق2 ، ق3 (. ب�ل�ضو�رع  وربطه�  �ملن�زل  �رق�م  �دخ�ل   •

ملنطقة �أبو �حل�ض�نية ق10، ق11. �ملوحد  �لعن�وين  رقم  بي�ن�ت  مر�جعة   •
يف حم�فظة �لع��ضمة، و�لأحمدي، وحويل، و�لفرو�نية، ومب�رك  �لق�ض�ئم  �أرق�م  و�إدخ�ل  وحتديث  • مر�جعة 

�لكبري و�جلهر�ء. 

مر�جعة �ضو�رع حم�فظة �لفرو�نية - مب�رك �لكبري – �لأحمدي.  •
منطقة �لدعية ق 5، وحم�ور �لطرق فيه�. ق�ض�ئم  ر�ضم   •

• ت�ضميم و�خر�ج ومت�بعة عر�س presentation للمدير �لع�م عن ��ضرت�تيجية �لبلدية �جلديدة مر�جعة 
�رق�م ق�ض�ئم حم�فظة  �جلهر�ء ) �أمغرة �ل�ضن�عية - تيم�ء - �لن�ضيم - �لرقة - �لعيون - �جلهر�ء - �جلهر�ء 

�ل�ضن�عية - �ل�ضليبية �ل�ضن�عية(، وت�ضميم و�خر�ج عرو�س بوربوينت لقط�ع�ت �لبلدية �ملختلفة.

كل من )مدينة �ضب�ح �لحمد �ل�ضكنية  يف  تنفيذه�  �ملطلوب  �لتعديالت  وجتهيز  �مل�ض�حية  �لقطع  • مر�جعة 
- مدينة ج�بر �لحمد     �ل�ضكنية - مدينة جنوب �ملطالع �ل�ضكنية - تو�ضعة �لوفرة �ل�ضكنية - �لع�ر�ضية 

�حلكومية - �بو حليفة(.

�لإلكرتوين. �لتوقيع  �ضه�د�ت  ��ضد�ر   •
�لعربية  ب�للغتني  �جل��دي��د  �لهند�ضية  �ملك�تب  لربن�مج  �مل�ضتخدم(  )دل��ي��ل  تو�ضيحي  فيديو  ت�ضميم   •

و�لجنليزية.

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة نظم املعلومات 
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1 .
2 .

مالحظة: اجلداول التالية هى املر�شلة  فقط من قبل الإدارة من تاريخ 2016/4/1 اإلى 

. 2017/03/31
3 .

اأوًل : مركز التدريب   
 بند التدريب املحلي : املبلغ املعتمد لبند التدريب املحلي يف ميزانية ال�شنة املالية

ما تم  صرفه من تكلفةعدد المشاركينعدد البرامج التدريبية المحلية

6445047528.625

ثانيا : ق�شم البعثات و الإجازات الدرا�شية 
 البعثات الدرا�شية

ن�ضبة �لتغري2016/20172015/2016بيان

%75-14�ضدور قر�ر منح بعثة در��ضية 

%3233متديد بعثة در��ضية

%12283�ضرف خم�ض�ض�ت م�لية

%66-13�إنه�ء �لبعثة �لدر��ضية 
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قرار منح بعثة  
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صرف مخصصات  تمديد بعثة دراسية
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 إنهاء البعثة الدراسية 

 قسم البعثات الدراسية

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة التطوير  الإدارى والتدريب
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الإجازات الدرا�شية 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%25-1216�ضدور قر�ر منح �لإج�زة در��ضية 
%513531متديد �لإج�زة در��ضية 
%756316�ضرف خم�ض�ض�ت م�لية
 -99�إنه�ء �لإج�زة  �لدر��ضية 
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الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة التطوير  الإدارى والتدريب
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اأوًل : التقرير الإح�شائى لأعمال بلدية الكويت 2017/2016

و�ملت�ضمن  �لكويت  بلدية  لأعم�ل  �ل�ضنوى  �لتقرير  جتهيز  من  ب�لإنته�ء  و�لبحوث  �لتخطيط  �إد�رة  ق�مت 

ك�فة  جتميع  طريق  عن  وذل��ك   )  2017/2016( �مل�لية  �ل�ضنة  خ��الل  و�ملح�فظ�ت  �لبلدية  �إد�ر�ت  �إجن����ز�ت 

�لبي�نية له� كم� مت �حت�ض�ب  �لر�ضوم�ت  �لتنظيمى للبلدية ومن ثم عمل  �لهيكل  �لإجن���ز�ت وتبويبه� ح�ضب 

ن�ضب �لتغيري بني �ل�ضنة �مل��ضية و�ل�ضنة �حل�لية .

بعد ذلك مت طب�عة �لتقرير طب�عة ف�خرة ) 200 ن�ضخة ( مع �إرف�ق ن�ضخة �إلكرتونية )  CD ( لكى متكن 

�لب�حث من �ل�ضتف�دة منه� و لتمكن �أ�ضح�ب �لقر�ر من ر�ضم �ضورة و��ضحة عن �إجن�ز�ت �لبلدية ، وبدوره� 

ق�مت �إد�رة �لتخطيط و�لبحوث برفع �لتقرير �إىل �لإد�رة �لعلي� ، كم� ومت �إر�ض�ل ن�ضخ لكل �إد�ر�ت بلدية �لكويت 

و�ملح�فظ�ت ومت رفع ن�ضخة �إلكرتونية على موقع �لبلدية فى �أيقونة ) �لتقرير �لإح�ض�ئى �ل�ضنوى ( .

ثانيًا : ا�شتطالع الراأى 

�إد�رة �لتخطيط و�لبحوث بطرح ��ضتطالع لر�أى �ملو�طنني حول بع�س خدم�ت �لبلدية �لتى تقدمه�  تقوم 

�ل��ر�أى على موقع  ��ضتطالع�ت  �لكويت وذلك عن طريق طرح  �لعمل فى بلدية  �لكويت بهدف تطوير  بلدية 

�لبلدية وج�رى ��ضتحد�ث نق�ط تو�ضيح جديدة وذلك بهدف زي�دة �ضريحة �ملو�طنني �مل�ض�ركني فى �ل�ضتطالع.

ومت طرح الأ�شئلة التالية :

�حل�وي�ت �ملخ�ض�ضة لأنو�ع �لنف�ي�ت موجودة فى �أم�كن ب�رزة و�ضهلة �لتن�ول ؟ هل   Ø

�لإد�رة ؟ قبل  من  �ملعتمدة  �لهند�ضية  �ملك�تب  لأد�ء  تقييمك  م�هو   Ø

مت كت�بة تقرير ب�لنت�ئح و�إر�ض�له �إىل �ل�ضيد / ن�ئب �ملدير �لع�م لقط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت .  

ثالثا ً : اإقرتاح اإعداد مكتبة اإلكرتونية 

ق�مت �إد�رة �لتخطيط و�لبحوث بطرح فكرة �إن�ض�ء مكتبة �إلكرتونية لأر�ضفة ك�فة �لدر��ض�ت و�لبحوث �ملتعلقة 

�إعد�د تقرير مف�ضل يبني روؤية �لإد�رة �ملتك�ملة و�ملتطلب�ت �لالزمة لتفعيل هذ� �ملقرتح ،  بعمل �لبلدية ومت 

حيث يت�ضمن هذ� �لتقرير �لروؤية و�لأهد�ف ومتطلب�ت �ملكتبة ومكون�ته� �لأ�ض��ضية .

وقد مت �إر�ض�ل �لقرت�ح لل�ضيد / ن�ئب �ملدير �لع�م لقط�ع �لتطوير و�ملعلوم�ت ، حيث متت �ملو�فقة عليه من 

قبل �لإد�رة �لعلي� و�إح�لته �إىل �إد�رة  �لعالق�ت �لع�مة للتنفيذ .

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة التخطيط والبحوث
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رابعا ً : بحث الرخ�س الهند�شية لل�شكن اخلا�س 

تقوم �إد�رة �لتخطيط و�لبحوث ح�لي� ً بدر��ضة حول كيفية �إ�ضد�ر �لرخ�س �لهند�ضية لل�ضكن �خل��س فى �إد�رة 

�لرت�خي�س �لهند�ضية حم�فظة �لع��ضمة ، و�آلية �ضري �لعمل وعو�ئقه� ، �بتد�ء� ً من مر�جعة �ملو�طن للمع�ملة 

�إىل �إر�ض�له� �إىل �ملك�تب �لهند�ضية و�إنته�ء� ً ب��ضتالمه �ملع�ملة .

�إد�رة  موظفى  مع  للتع�ون  ميد�نية  بزي�رة  و�لبحوث  �لتخطيط  �إد�رة  مبوظفى  �ملتثمل  �لبحث  فريق  ق���م 

 ، �ملتعلقة ب�لدر��ضة  �ملعلوم�ت  �أهم  �لبي�ن�ت ور�ضد  �لع��ضمة بهدف جمع  �لهند�ضية فى حم�فظة  �لرت�خي�س 

وج�رى �لعمل على ��ضتمر�ر تطبيق �لدر��ضة .

خام�شا ً : الردود وتزويد اجلهات بالبيانات والإح�شائيات املطلوبة 

�لأم��ة               جمل�س  ع�ضو  �ضوؤ�ل  بخ�ضو�س  و�ملعلوم�ت  �لتطوير  لقط�ع  �لع�م  �ملدير  ن�ئب  كت�ب  على  �ل��رد   Ø
له�  �لت�بعة  و�جل��ه���ت  �لكويت  بلدية  تقدمه�  �لتى  �خل��دم���ت  ن��وع  ح��ول   ، �لف�ضل  نبيل  �أح��م��د  �ل�ضيد/ 

للمو�طنني و�ملقيمني على نحو تف�ضيلى .

رخ�س  وم�ض�ح�ت  لأع��د�د  �ل�ضنوية  ب�لإح�ض�ئي�ت  وتزويده�  لالإ�ضت�ض�ر�ت  �ل�ض�ل  �ضركة  كت�ب  على  �لرد   Ø
�لبن�ء �ل�ض�درة فى جميع حم�فظ�ت دولة �لكويت عن �إجم�ىل �لع�م 2016 .

�إح�ض�ئية  �لتطوير و�ملعلوم�ت ب�ض�أن توفري بي�ن�ت  لقط�ع  �لع�م  �ملدير  م�ض�عد  �ل�ضيد  كت�ب  على  �لرد   Ø
لكمية �لنف�ي�ت �ل�ضلبة و�ملخلف�ت �لإن�ض�ئية و�لنف�ي�ت �لتج�رية و�لزر�عية و�لإط�ر�ت �لت�لفة ، ب�لإ�ض�فة 

�إىل �ملوؤ�ضر�ت �لإح�ض�ئية �لدولية ح�ضب �لتعريف و�لوحد�ت �ملطلوبة ل�ضنة 2016 ، مع تدقيق ومر�جعة 

بي�ن�ت �ل�ضنو�ت �ل�ض�بقة و�عتم�ده� ، وذلك ح�ضب طلب �لإد�رة �ملركزية لالإح�ض�ء .

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة التخطيط والبحوث
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البيان الإح�شائى للكتب الواردة و ال�شادرة من واإلى اإدارة التخطيط والبحوث

الوارد�ل�ض�در 

627232

الإدارات التابعة لقطاع التطوير واملعلوماتاإدارة التخطيط والبحوث
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قـطاع 
اخلــــــــدمات 
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نبذة عن قــطاع الخــدمات 

اأول ً : اإدارة اأنظمة اخلدمات البلدية

وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية : 

. �ل�ضحية  ب�لأنظمة  �ملتعلقة  �لأعم�ل  لك�فة  �ملنظمة  و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح  ب�لقو�نني  �خل��ضة  �لنظم  �إعد�د   -  1
من  كل  م�ض�لح  على  �ملح�فظة  ي�ضمن  مب�  �ل�ضحية  ب�لرت�خي�س  �ملتعلقة  و�ل�ضو�بط  �لنظم  و�ضع   -  2

�ملو�طنني و�أ�ضح�ب �ملحالت .

. للبالد  �لو�ردة  �لغذ�ئية  �ملو�د  ك�فة  على  �لإ�ضر�ف   -  3
. �ملن�ق�ض�ت  بطرح  �ملتعلقة  �لأعم�ل  ومت�بعة   ، �لنظ�فة  مبن�ق�ض�ت  و�خل��ضة  �لفنية  �ل�ضروط  و�إعد�د  در��ضة   -  4
. �ملد�فن  تنظيم  لئحة  ب�ض�أن  �ل�ض�درة  و�لأنظمة  �لأحك�م  وتنفيذ  �ملق�بر  جميع  على  و�ملت�بعة  �لإ�ضر�ف   -  5

ب�أفرع  �ملخت�ضة  �جله�ت  مع  و�لتن�ضيق  ب�لإعال�ن�ت  �خل��ضة  و�ملن�ق�ض�ت  للمز�يد�ت  و�لإعد�د  �ملت�بعة   -  6
�لبلدية ب�ملح�فظ�ت .

. �لعالقة  ذ�ت  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  و�ملنظم�ت  �للج�ن  ك�فة  مع  و�ملت�بعة  �لتن�ضيق   -  7

ثانيا ً : اإدارة الأغذية امل�شتوردة 
وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية : 

�لت�بعة  و�جلوية  و�لبحرية  �لربية  �ملن�فذ  عرب  �لبالد  خ�رج  من  �لو�ردة  �لغذ�ئية  �ملو�د  �إر�ض�لي�ت  على  �لرق�بة   -  1
      لالإد�رة و�أخذ عين�ت منه� لفح�ضه� لدى �ملخترب�ت �ملخت�ضة .

. للمو��ضف�ت  �ملط�بقة  �مل�ضتوردة  �لغذ�ئية  ب�ملو�د  �لت�ضريح  �إجر�ء�ت  و�ضع  فى  �مل�ض�همة   -  2
. لالأ�ضو�ق  ت�ضربه�  عدم  ل�ضم�ن  به�  م�ضرح  �لغري  �ملو�د  على  �لرق�بة  �إجر�ء�ت  تنفيذ   -  3

مت�بعة تنفيذ �إجر�ء�ت �إع�دة �لت�ضدير و�إجر�ء�ت �لإتالف للمو�د �لغذ�ئية �لغري م�ضرح به� وفق �لنظم �ملعمول به�.  -  4
وتخزين  بنقل  �خل��ضة  �لفنية  �لت�ضهيالت  من  �ملختلفة  و�أق�ض�مه�  ومر�قب�ته�  �لإد�رة  �حتي�ج�ت  حتديد   -  5

وفح�س �لعين�ت  من �ملو�د  �لغذ�ئية �خل��ضة  ب�إجر�ء�ت �لفح�س �لظ�هرى �أو�لفح�س �ملختربى ب�لتن�ضيق مع 

�جله�ت �ملعنية ب�لبلدية وخ�رجه� .

�إد�رة  مع  ب�لتن�ضيق  وذلك  ب�لأغذية  �ملتعلقة  �لدولية  و�ملح�فل  �ملحلية  �ملوؤمتر�ت  ك�فة  فى  �لكويت  بلدية  - متثيل   6
     �لأنظمة �ل�ضحية  و�لإد�ر�ت �لأخرى ذ�ت �لعالقة .

ثالثا: اإدارة �شئون اجلنائز

وتب��ضر �لخت�ض��ض�ت �لت�لية :

حتديد �إن�ض�ء �ملق�بر �جلديدة وفق �أحك�م �ملر�ضوم �لأمريى �خل��س بتنظيم �ملد�فن ب�لتن�ضيق مع �جله�ت �ملخت�ضة .  -  1
. �لبلدية  وخ�رج  د�خل  �ملخت�ضة  �جله�ت  مع  ب�لتن�ضيق  وذلك  �لكويت  مبح�فظ�ت  �لق�ئمة  �ملق�بر  تطوير   -  2

. عليه�  �ل�ضو�هد  بو�ضع  �خل��ضة  �لت�ض�ريح  و�إ�ضد�ر  وترقيمه�  �لإ�ضالمية  �ل�ضريعة  لأحك�م  وفق� ً �لقبور  حفر   -  3
و�لنم�ذج  �لبي�ن�ت  ك�فة  ��ضتيف�ء  بعد  وذلك  �لأخرى  و�جله�ت  �مل�ضت�ضفي�ت  خمتلف  من  �لوفي�ت  ��ضتالم    -  4

�لالزمة للدفن 

. �ملخت�ضة  للجه�ت  وتقدميه�  �لالزمة  �لدورية  �لإح�ض�ء�ت  و�إعد�د  �لوفي�ت  ت�ضجيل   -  5

الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات 
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اإجمايل عدد الوفيات من الرجال يف املقابر

�لن�ضبة 2017/2016�لعدد�جلن�ضية�ملقربة

�ل�ضليبيخ�ت

962كويتي

224064%
1278غري كويتي

�جلعفرية

315كويتي

50514%
190غري كويتي

�جلهر�ء

143كويتي

2016%
58غري كويتي

�ضبح�ن

412كويتي

51615%
104غري كويتي

غري �مل�ضلمني

2كويتي

261%
24غري كويتي

%3488100�إجم�يل �أمو�ت �لرج�ل
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 غير المسلمين  صبحان الجهراء الجعفرية  الصليبيخات 

 عد الوفيات من الرجال 

الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة �شئون اجلنائز
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    اإجمايل عدد الوفيات من الن�شاء يف املقابر

�لن�ضبة 2017/2106�لعدد�جلن�ضية�ملقربة

�ل�ضليبيخ�ت

772كويتي
112355%

351غري كويتي

�جلعفرية

273كويتي
38719%

114غري كويتي

�جلهر�ء

111كويتي
1588%

47غري كويتي

�ضبح�ن

303كويتي
35917%

56غري كويتي

غري �مل�ضلمني

1كويتي
261%

25غري كويتي

%2053100اإجمايل اأموات الن�شاء
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  غير المسلمين صبحان الجهراء الجعفرية  الصليبيخات 

  عدد الوفيات من النساء

الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة �شئون اجلنائز
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    اإجمايل عدد الوفيات من الأطفال يف املقابر

�لن�ضبة 2016/2017�لعدد�جلن�ضية�ملقربة

�ل�ضليبيخ�ت

491كويتي
103150%

540غري كويتي

�جلعفرية

137كويتي
20710%

70غري كويتي

�جلهر�ء

128كويتي
23011%

102غري كويتي

�ضبح�ن

375كويتي
48823%

113غري كويتي

غري �مل�ضلمني

0كويتي
1196%

119غري كويتي

%2075100اإجمايل اأموات الأطفال
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  غير المسلمين صبحان الجهراء الجعفرية  الصليبيخات 

  عدد الوفيات من األطفال

الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة �شئون اجلنائز
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   اإجمايل عدد الوفيات يف املقابر

ن�ضبة �لتغري  2017/20162016/2015�ملقربة

%439443321�ل�ضليبيخ�ت

%7-10991185�جلعفرية

%58952611�جلهر�ء

%136313471�ضبح�ن

%14-171199غري �مل�ضلمني

   اأهم املعامالت يف اإدارة �شئون اجلنائز

�ملبلغ �ملح�ضل�لعدد�ملع�ملة

1223660دفع ر�ضوم كفن �ختي�ري

-1823�إ�ضد�ر ت�ضريح لبن�ء �ض�هد

-33��ضتخر�ج �ضورة طبق �لأ�ضل

-999��ضتعالم عن قرب
3660�إجم�يل �ملب�لغ �ملح�ضلة

الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة �شئون اجلنائز
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   ق�شم ال�شئون الدارية

2017/2016البيان
1601�لكتب �لو�ردة

1974�لكتب �ل�ض�درة

605�عتم�د مندوب

267رقم كمبيوتر )قيد يف �ضجل �ملوردين(

15رقم كمبيوتر بدل ف�قد

 مالحظة : بي�ن �ضهر �بريل ، يوليو ، �ضبتمرب 2016 و�ضهرى ين�ير وفرب�ير 2017 غري و�رد من �لإد�رة �ملخت�ضة.

  ق�شم ال�شئون املالية

القيمة2017/2016�لبي�ن )� �ضهر يوليو(
81810�ضه�دة ت�ضدير

521352130فتح مع�ملة
591180�ع�دة فح�س

38380مع�مالت �تالف
13130مع�مالت �ع�دة ت�ضدير

88880فح�س بغر�س �ل�ضتري�د
15150رقم �لكمبيوتر
1890�عتم�د مندوب

 مالحظة : بي�ن�ت �جلدول �أعاله تخ�س �ضهريوليو2016 فقط وب�قى �ل�ضهور مل تر�ضل من قبل �لإد�رة �ملخت�ضة.

   ق�شم التفتي�س

2017/2016البيان
696مع�مالت �ملت�بعة و �لتفتي�س

755عدد �ملع�مالت �لتي مت �لت�ضريح به�

 مالحظة : بي�ن�ت �جلدول �أعاله تخ�س �ضهرى �ضبتمرب 2016 ، فرب�ير2017 فقط  وب�قى �ل�ضهور مل تر�ضل من قبل 

�لإد�رة �ملخت�ضة .

الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة الأغذية امل�شتوردة
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  ق�شم ال�شتمارات

2017/2016�لبي�ن )�ضهر فرب�ير(

18245�جم�يل عدد �ل�ضتم�ر�ت

14762نت�ئج �ض�حلة لال�ضتهالك �لدمي

1203نت�ئج غري �ض�حلة لال�ضتهالك �لدمي

1042نت�ئج غري مط�بقة للمو��ضف�ت �لقي��ضية

410��ضتم�ر�ت فح�س ��ضع�ع

89��ضتم�ر�ت �ع�دة �لفح�س

87��ضتم�ر�ت فح�س بغر�س �ل�ضتري�د

1100�لقيمة �مل�لية لكتب �ع�دة فح�س )20 دين�ر(

870كتب بغر�س �ل�ضتري�د )�لقيمة �مل�لية 10 دين�ر(

634��ضتم�ر�ت �غذية خ��ضة

مالحظة : بي�ن�ت �جلدول �أعاله تخ�س �ضهر فرب�ير 2017  فقط وب�قى �ل�ضهور مل تر�ضل من قبل �لإد�رة �ملخت�ضة.
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الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة الأغذية امل�شتوردة
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  ق�شم التخيري

2017/2016البيان

241عدد ��ضع�ر�ت �لتخيري

168951.4مو�د غذ�ئية مت �تالفه� )ب�لطن(

88مع�مالت �تالف

187071.965مو�دغذ�ئية مت �ع�دة ت�ضديره� )ب�لطن(

18مع�مالت �ع�دة ت�ضدير

87940683مو�د غذ�ئية �ض�حلة م�ضدرة للخ�رج )ب�لطن(

207�ضه�د�ت ت�ضدير

0جتديد �ضه�دة �لت�ضدير

120�ضرك�ت �غلقت مع�مالته�

مالحظة : بي�ن�ت �جلدول �أعاله تخ�س �ضهر �بريل 2016 ، ين�ير2017 وب�قى �ل�ضهور مل تر�ضل من قبل �لإد�رة �ملخت�ضة.
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الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة الأغذية امل�شتوردة
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  اأول: مراقبة الرتاخي�س و الإعالنات :

عدد �لكتب �ل�ض�درة �إىل خ�رج قط�ع �خلدم�تعدد �لكتب �ل�ض�درة �إىل مكتب رئي�س قط�ع �خلدم�ت

929

   ثانيا : مراقبة النظافة :

عدد �لكتب �ل�ض�درة 

�إىل مكتب رئي�س قط�ع 

�خلدم�ت

عدد �لكتب �ل�ض�درة 

�إىل خ�رج قط�ع 

�خلدم�ت

�أ�ضئلة و �قرت�ح�ت �أع�ض�ء جمل�س 

�لأمة و�ملجل�س �لبلدي

�لردود على 

�ل�ضتف�ض�ر�ت

155811

    ثالثا : مراقبة الأغذية :

عدد �لكتب �ل�ض�درة 

�إىل مكتب رئي�س قط�ع 

�خلدم�ت

عدد �لكتب �ل�ض�درة �إىل 

خ�رج قط�ع �خلدم�ت

�أ�ضئلة و �قرت�ح�ت �أع�ض�ء جمل�س �لأمة 

و

�ملجل�س �لبلدي

�لردود على 

�ل�ضتف�ض�ر�ت

191241515

عدد كتب �أو�مر �لغلق و �لفتح للمخ�زن و�ملحالت �لتج�رية

فتح موؤقت�أو�مر �لفتح�أو�مر �لغلق

1011

الإدارات  التابعة لقطاع اخلـدمات اإدارة اأنظمة اخلدمات البلدية
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حمافظــة العا�شمـــة
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    نبذة عن محافظة العاصمة 

تتكون حم�فظة �لع��ضمة من 43 منطقة ، مق�ضمة �إىل عدة �أق�ض�م على ح�ضب طبيعة �ل�ضتغالل منه� 

حم�فظة  ت�ضم   . �جلزر  �ىل  �حلكومية  و�ملن�طق  و�ل�ضن�عي  و�ل�ضتثم�ري  و�لتج�ري  �خل��س  �ل�ضكن 

�ل�ضور  بو�ب�ت   ، �مل�لية و�ملت�حف  �لأور�ق  �لكويت  �لرئي�ضية و�ضوق  �لبنوك  �لع��ضمة مقر �حلكم ومر�كز 

�لقدمي ، كذلك به� �ضوق �ملب�ركية وهويعترب عن تر�ث �لكويت كم� تتميز �ي�ض� �ملح�فظة ب�بر�ده� �لع�لية 

دون غريه� من حم�فظ�ت �لكويت ، كذلك �لبحر �لأقليمي ، و�ملي�ه �لأقليمية ذ�ت �ل�ضي�دة ��مل�ضرتكة ...

      

تتكون حمافظة العا�شمة من : 

 - �ل�ض�مل  عبد�هلل  -�ض�حية  �ل�ضكني  �ل�ضويخ   - �ل�ض�مية   ( وهي  �خل��س  �ل�ضكن  ط�بعه�  منطقة   21  -

�ملن�ضورية - �لد�ضمة - كيف�ن - �لفيح�ء - �لنزهة - �لق�د�ضية - �لدعية - �لرو�ضة - �لعديلية - �خل�لدية 

- غرن�طة - �ل�ضليبيخ�ت - �لدوحة - �لقريو�ن - �لريموك -- قرطبة - �ل�ضرة ( 

-  5 من�طق ذ�ت ط�بع م�ضرتك بني �لتج�ري و�لإ�ضتثم�ري ) مدينة �لكويت - �لقبلة - �ل�ضرق - �ملرق�ب 

- د�ضم�ن ( 

- منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع ��ضتثم�ري ) بنيد�لق�ر ( 

- منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع جت�ري حريف ) �ل�ضويخ �لتج�ري �حلريف (

-  5 جزر هي ) فيلك� - عوهة - م�ضك�ن - �م �ملر�دم - ق�روه ( 

-  �ملر�فق �حلكومية وهي ) �ل�ضويخ �ل�ضحية - �ل�ضويخ �لتعليمية - مين�ء �ضويخ - �ل�ضويخ �ل�ضم�يل - 

خميم �ملب�ركية )�جليو�ن( - �ملدينة �لرتفيهية - مين�ء �لدوحة - حمطة تقوية  �لأر�ض�ل �لإذ�عي - �ض�حة 

�لعلم ( 

  مالحظة : الإدارات التالية مل تر�شل اجنازاتها من بداية �شهر ابريل 2016 حتى مار�س 2017

اإدارة ترخي�س اخلدمات البلدية   -

اإدارة ال�شالمة  -

حمافظة العا�شمـة
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مكتب مدير املحافظة

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%36683حمالت مت فتحه� �در�ي�

%641084حمالت مت غلقه� �در�ي�

%591952751554�جم�ىل �ير�د �ملح�فظة من �ملخ�لف�ت

%591952751554�جم�ىل �ير�د �ملح�فظة من  �لر�ضوم
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اجمالى ايراد المحافظة من  محالت تم غلقهاادرايا  محالت تم فتحها ادرايا 
 المخالفات 

اجمالى ايراد المحافظة من  
 الرسوم

 مكتب مدير المحافظة

 

حمافظة العا�شمـة مكتب مدير املحافظة
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مراقبة الأغذية والأ�شواق

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%5268325738حمالت مت  �لتفتي�س  عليه�

%10-2730حمالت �عطيت ��ضرت�ك�ت �ضحية

%23-1722حمالت نفذت ��ضرت�ك�ت �ضحية

%81-4353.1623150�جم�ىل �ملو�د �لتى مت �تالفه� ) ب�لطن (

%5059294542�لعين�ت �لتى مت �ر�ض�له� �ىل خمترب وز�رة �ل�ضحة

%4635276240عين�ت �ض�حلة

%6350عين�ت غري �ض�حلة

%177797345خم�لف�ت �غذية
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تم ارسالها 
الى مختبر 

 وزارة الصحة 

عينات غير  عينات صالحة 
 صالحة 

مخالفات 
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 مراقبة األغذية واألسواق

حمافظة العا�شمـةاإدارة تدقيق و متابعة اخلدمات البلدية 
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مراقبة املحالت والإعالنات

ن�ضبة �لتغيري2017/20162016/2015بيان

%37-603964حمالت مت �لك�ضف عليه�

%515645991�إز�لة �عالن من �لطرق

%6167788خم�لف�ت �عالن�ت
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حمافظة العا�شمـةاإدارة تدقيق و متابعة اخلدمات البلدية 
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مراقبة النظافة واإ�شغالت الطرق 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%4849328932�نذ�ر�ت

%406038106تعهد�ت

%231041948316مل�ضق�ت

%36-408637خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 9/87

%12-13561534خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة - نظ�فة ع�مة

%299029312مركب�ت مت رفعه� ) مهمله - للبيع - �ضكر�ب (
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  مركبات تم رفعها

 مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

عدد دروب النفايات 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%18-3322740356نف�ي�ت �ن�ض�ئية ) ب�لطن(

%3-2264323293نف�ي�ت بلدية ) ب�لطن(

%7-2294724611نف�ي�ت �ضكر�ب

حمافظة العا�شمـةاإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق 
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مراقبة تراخي�س اإ�شغالت الطرق

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015جتديدجديدبيان

%13-28103131150مط�عم ومق�هى

%2-10374748�لع�ب �طف�ل

--202حمالت بن�ضر وكهرب�ء �ل�ضي�ر�ت

%66-1121338مك�تب �ضي�ر�ت

%04242405تر�خي�س موؤقته

%8-45143188205تر�خي�س �خرى
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حمافظة العا�شمـةاإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق 
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مراقبة الرتاخي�س الهند�شية ) �شكن خا�س (

2017/2016بيان

620بن�ء حديث

49ترميم

222هدم

1916تعديل و��ض�فة

78زر�عة

12مظالت
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حمافظة العا�شمـة اإدارة الرتاخي�س الهند�شية 
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 مراقبة البناء ) �شكن خا�س (

2017/2016بيان

754�إي�ض�ل تي�ر كهربى

135تقوية تي�ر كهربى

806�ضه�دة حتديد �و�ض�ف

1�إي�ض�ل خط ه�تف

741تعهد و��ضر�ف مكتب هند�ضى

1058�نه�ء ��ضر�ف مكتب هند�ضى

6�ضك�وى

11�ضه�دة ملن يهمه �لمر

  مالحظة : بي�ن �ضهر  دي�ضمرب 2016 ، ين�ير ، فرب�ير ، م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة العا�شمـة اإدارة التدقيق واملتابعة الهند�شية 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 190

مراقبة البناء ) �شناعى (

2017/2016بيان

375كتب رد على طلب �إد�رة �لبن�ء

20كتب رهن

43تعهد و��ضر�ف هدم - �ضن�عى

47تعهد و��ضر�ف بن�ء -  �ضن�عى

227جتديد عقد

64عقد تن�زل

 مالحظة : بي�ن �ضهر �أغ�ضط�س ، نوفمرب ، دي�ضمرب 2016 ، ين�ير ، فرب�ير ، م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة العا�شمـة اإدارة التدقيق واملتابعة الهند�شية 
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فريق الطوارئ

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%44-203365خم�لف�ت لئحة �لأغذية

%4724348خم�لف�ت لئحة �لإعالن�ت

%67-113345خم�لف�ت لئحة �لنظ�فة

%63-130347خم�لف�ت �لقط�ع �لهند�ضى

ــــــ80�إز�لة تعدي�ت على �مالك �لدولة

  مالحظة : بي�ن دي�ضمرب 2016 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة العا�شمـة فريق الطــوارئ
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حمافظــة حــــولى 
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نبذة محافظة حـولي 
تتكون حم�فظة حويل من 26 منطقة ، مق�ضمة �ىل عدة �ق�ض�م على ح�ضب طبيعة �لإ�ضتغالل منه� �خل��س 

و�لتج�ري ، �لإ�ضتثم�ري .

هي حم�فظة تقع على �ض�حل �خلليج �لعربي به� عدة م�ض�ريع جت�رية وجممع�ت جت�رية و�ضك�نية �ضخمة ومن 

�أهم �ضو�رعه� �لرئي�ضية �ض�رع بريوت و�ض�رع تون�س يف حويل و�ض�رع �ض�مل �ملب�رك يف �ل�ض�ملية ، كم� حتتوي على 

منطقة �ل�ضف�ر�ت يف غرب م�ضرف ومنطقة �لإ�ضتعم�لت �حلكومية يف جنوب �ل�ضرة وق�ضر �ملوؤمتر�ت و�ر�س 

�ملع�ر�س .

تتكون حمافظة حويل من : - 

- 10 من�طق ذ�ت ط�بع �ل�ضكن وهي ) �ل�ضعب - بي�ن - �ض�حية مب�رك عبد�هلل �جل�بر �ل�ضب�ح -�ضلوى -  

  �لرميثية - م�ضرف - �ض�حية �ل�ضالم - �ض�حية �ل�ضديق -�ض�حية حطني -�ض�حية �لزهر�ء - �ض�حية �ل�ضهد�ء 

- منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع م�ضرتك خ��س و��ضتثم�ري وهي ) �جل�برية ( 

- منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع م�ضرتك خ��س و��ضتثم�ري وجت�ري وهي ) �ل�ض�ملية ( 

- منطقت�ن ذ�ت ط�بع م�ضرتك جت�ري و��ضتثم�ري وهي ) حويل و�ل�ضعب �لبحري ( 

- منطقت�ن ذ�ت ط�بع م�ضرتك بني �ل�ضكن �خل��س و�لتج�ري و�مل�ض�ريع وهي ) �ل�ضريط �ل�ض�حلي �أ - �لبدع( 

- منطقت�ن ذ�ت ط�بع ��ضتثم�ري وهي ) �ملركز �لإد�ري و�لتج�ري يف �ل�ض�ملية - �ضرق حويل ( .

- منطقة�ل�ضريط �ل�ض�حلي وهي ذ�ت ط�بع �ضكن خ��س - ��ضتثم�ري - م�ض�ريع 

- منطقة �ل�ضف�ر�ت غرب م�ضرف ومنطقة �لإ�ضتعم�لت �حلكومية يف جنوب �ل�ضرة وق�ضر �ملوؤمتر�ت و�ر�س �ملع�ر�س 

2017 مار�س  حتى   مالحظة : الإدارات التالية مل تر�شل اجنازاتها من بداية �شهر ابريل 2016 

- اإدارة ترخي�س اخلدمات البلدية 

- اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 

- اإدارة التدقيق  واملتابعة الهند�شية

حمافظة حــولى
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مكتب مدير املحافظة 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%221245حمالت مت فتحه� �در�ي�

%34-5583حمالت مت غلقه� �در�ي�

 مالحظة:  بي�ن �ضهر دي�ضمرب 2016 ، ين�ير ، فرب�ير ، م�ر�س 2017 غري و�رد من قبل �لد�رة �ملخت�ضة .
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حمافظة حــولى مكتب مدير املحافظة
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 مراقبة الرتاخي�س الهند�شية

2017/20162016/2015�أخرى��ضتثم�رى�ضكن خ��سبيان
ن�ضبة 

�لتغري

%23-3189412424551بن�ء حديث

%35-12211523ترميم

%22-108954207266هدم

%83813143101273827تعديل و��ض�فة

%170118950زر�عة

%75-01128مظالت

%16-00312031203731حمالت
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حمافظة حــولىاإدارة الرتاخي�س الهند�شية
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  مراقبة النظافة واإ�شغالت الطرق

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%19-784963�نذ�ر�ت

%5004647تعهد�ت

%7985479640مل�ضق�ت

%52496خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 9/87

%67135547خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة - نظ�فة ع�مة

%67-26خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة ب�عة متجولني

%44-126224خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 3370-1981 - ب�عة متجولني

%2269147835مركب�ت مت رفعه� ) مهمله - للبيع - �ضكر�ب (
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عدد دروب النفايات 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%1-3343533723نف�ي�ت �ن�ض�ئية ) ب�لطن(

%23-4783762344نف�ي�ت بلدية ) ب�لطن(

حمافظة حــولىاإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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  مراقبة تراخي�س النظافة واإ�شغالت الطرق

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015جتديدجديدبيان

%4-83103186194مط�عم ومق�هى

%614201620�لع�ب �طف�ل

حمالت بن�ضر وكهرب�ء 

�ل�ضي�ر�ت
5147988117%

ــ791616مك�تب �ضي�ر�ت

%47-1701732تر�خي�س موؤقته

%79015694670725تر�خي�س �خرى
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 تراخيص اخرى  تراخيص مؤقته  مكاتب سيارات 

 مراقبة تراخيص النظافة وإشغاالت الطرق

حمافظة حــولى اإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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  اإدارة ال�شالمة 

نسبة التغير2017/20162016/2015��ضثثم�رى�ضكن خ��سبيان

%4193387576948رخ�س �ضالمة
%1816718513328رخ�س ت�ضوين

%25-3704518211096��ضتالم كف�لة م�ضرفية
%37129766844034�فر�ج عن كف�لة م�ضرفية

%4121623347تنبيه�ت
%29-3253752خم�لف�ت

%16-364220584693�ضه�دة �ضالمة نظ�فة
%93-10010152�ضك�وى �ملو�طنني

%059592066قطوع�ت وحتويالت طرق
%62825588356636تقرير حو�دث

%13-2120212243ت�ض�ريح �و�مر عمل

   مالحظة : بي�ن �ضهر م�ر�س 2017 غري و�رد من قبل �لد�رة �ملخت�ضة .
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حمافظة حــولى اإدارة ال�شالمــة
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  فريق الطوارئ

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%1490103930خم�لف�ت لئحة �لأغذية

%70-63210خم�لف�ت لئحة �لإعالن�ت

%14-117136خم�لف�ت لئحة �لنظ�فة

%36-711خم�لف�ت �لقط�ع �لهند�ضى

%135513213�ضك�وى ه�تفية

%917518�إز�لة تعدي�ت على �مالك �لدولة

%311745مو�د غذ�ئية مت �إتالفه� ب�لطن
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 فريق الطوارئ

حمافظة حــولى فريق  الطوارئ
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حمافظــة الفـــروانية  
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نبذة عن محافظة الفروانية 

تتكون حم�فظة �لفرو�نية من 20 منطقة ، مق�ضمة �ىل عدة �ق�ض�م على ح�ضب طبيعة �ل�ضتغالل منه� �ل�ضكن 

�خل��س و�لتج�ري �ل�ضتثم�ري و�ل�ضن�عي ، ومن �أ�ضهر مع�مله� : مط�ر �لكويت �لدويل وحديقة �حليو�ن و��ضت�د 

ج�بر �لدويل ، وين�ض�أ ح�لي� على �ر�س �ملح�فظة مبنى ج�معة �لكويت ) مدينة �ل�ضيخ �ضب�ح �ل�ض�مل �جل�معية ( 

و�ي�ض� حتتوي �ملح�فظة على بع�س مب�ين كلي�ت ومع�هد �لهيئة �لع�مة للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب يف منطقة 

�لع�ر�ضية �ل�ضن�عية .

تتكون حمافظة الفروانية من : -

- ت�ضعة من�طق ذ�ت ط�بع �ل�ضكن خ��س وهي ) �لأندل�س - �لفردو�س - �لع�ر�ضية - �ضب�ح �لن��ضر - �لر�بية - 

��ضبيلية - �لعمرية - �ض�حية عبد�هلل �ملب�رك (

- خم�ضة من�طق ذ�ت ط�بع م�ضرتك بني �ل�ضكن �خل��س و�لتج�ري و�ل�ضتثم�ري وهي ) �لفرو�نية - خيط�ن 

�جلنوبي - �خليط�ن �ل�ضم�يل - جليب �ل�ضيوخ - جنوب خيط�ن ( 

- منطقت�ن ذ�ت ط�بع جت�ري وهي ) جنوب �لفرو�نية - �ل�ضجيج ( 

- منطقة ذ�ت ط�بع ��ضتثم�ري وهي ) �لرقعي ( 

- منطقة ذ�ت ط�بع �ضن�عي حريف وهي )  �لع�ر�ضية �ل�ضن�عية �حلرفية (

حمافظة الفروانية 
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مكتب مدير املحافظة 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%271256حمالت مت فتحه� �در�ي�

%845238حمالت مت غلقه� �در�ي�

%55-77600173160�جم�ىل �ير�د �ملح�فظة من �ملخ�لف�ت

%8268407870995�جم�ىل �ير�د �ملح�فظة من  �لر�ضوم
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حمافظة الفروانية  مكتب مدير املحافظة
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  مراقبة تراخي�س الإعالنات 

نسبة التغير2017/20162016/2015جتديدجديدبيان

%42-7519796358171555295267�إعالن�ت حمالت

%3958058369979496544233�إعالن�ت مركبة

%256133303858651482592�إعالن�ت ��ضطح

%72554197674444642�إعالن�ت موؤقته ) من��ضب�ت (

%1703217908349402213237�إعالن�ت مظلة

%200058007800136083�إعالن �إر�ض�دى

ــــــ263396994996288مكتب دع�ية و�إعالن
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مكتب دعاية  إعالن إرشادى إعالنات مظلة 
 وإعالن

 مراقبة تراخيص اإلعالنات

حمافظة الفروانية اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية 
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مراقبة الأغذية والأ�شواق 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%32-15742306حمالت مت  �لتفتي�س  عليه�

%86-14329101938�جم�ىل �ملو�د �لتى مت �تالفه� ) ب�لطن (

%89767824�لعين�ت �لتى مت �ر�ض�له� �ىل خمترب وز�رة �ل�ضحة

%73844140عين�ت �ض�حلة

%78-732عين�ت غري �ض�حلة

%10279438خم�لف�ت �غذية
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 مراقبة األغذية واألسواق

 

حمافظة الفروانية اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
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مراقبة املحالت والإعالنات

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%11-32663670حمالت مت �لك�ضف عليه�

%1937661حمالت تعمل دون ترخي�س �عالن�ت

%244151187551�إز�لة �عالن من �لطرق

%31223226خم�لف�ت �عالن�ت
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 مراقبة المحالت واإلعالنات

حمافظة الفروانية  اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
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اأعمال امل�شالخ

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015�إتالف�ضرك�ت�ه�ىلبيان

%48-10790148548128159466307363��ضرت�ىل

%45-45795802175092-95345عربى - مهجن - طلى

%7-129123138-2911م�عز

%43-16516909619513450بقر + عجل

%6-914151610711137جمل
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حمافظة الفروانية  اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
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مراقبة النظافة واإ�شغالت الطرق 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%29-15302153�نذ�ر�ت

%35-12561943تعهد�ت

%34-1306319655مل�ضق�ت

%35814061خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 9/87

%50-9571901خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة - نظ�فة ع�مة

%84774612خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة ب�عة متجولني
خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 3370-1981 - ب�عة 

متجولني
10441937-46%

%13-33323838مركب�ت مت رفعه� ) مهمله - للبيع - �ضكر�ب (
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 مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

عدد دروب النفايات 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%6-3371735851نف�ي�ت �ن�ض�ئية ) ب�لطن (

%54927539092نف�ي�ت بلدية ) ب�لطن(

حمافظة الفروانية  اإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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مراقبة تراخي�س النظافة واإ�شغالت الطرق 

ن�ضبة 2017/20162016/2015جتديدجديدبيان

�لتغري

%10115725823110مط�عم ومق�هى

%18-45911�لع�ب �طف�ل

%2-20126146149حمالت بن�ضر وكهرب�ء �ل�ضي�ر�ت

%41-11112237مك�تب �ضي�ر�ت

%1469524120316تر�خي�س موؤقته

%2635613936تر�خي�س �خرى

258 

9 

146 

22 

241 

61 

0

50

100

150

200

250

300

محالت بنشر وكهرباء  العاب اطفال مطاعم ومقاهى 
 السيارات 

 تراخيص اخرى  تراخيص مؤقته  مكاتب سيارات 

 مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق

حمافظة الفروانية  اإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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  مراقبة الرتاخي�س الهند�شية

نسبة التغير2017/20162016/2015أخرىاستثمارى سكن خاص بيان 

%22-109442155198بن�ء حديث

%20-20002025ترميم 

%8-109391149162هدم 

%6383796846377تعديل و��ض�فة 

%4-24002425زر�عة 

%110011555مظالت 

%42-228525312541حمالت 
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 مراقبة التراخيص الهندسية

 

حمافظة الفروانية  اإدارة الرتاخي�س الهند�شية 
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  مراقبة  البناء 

2017/2016حكومي��ضتثم�رى�ضكن خ��سبيان

5314168�إي�ض�ل تي�ر كهربى

151218تقوية تي�ر كهربى

1461913178�ضه�دة حتديد �و�ض�ف

490049��ضتالم حدود

181120�إي�ض�ل خط ه�تف

400040توكيل مق�ول

780179تعهد و��ضر�ف مكتب هند�ضى

840084�نه�ء ��ضر�ف مكتب هند�ضى

3003�ضك�وى

5005�ضه�دة ملن يهمه �لمر

   مالحظة : �لبي�ن�ت من �ضهر �بريل 2016 حتى دي�ضمرب 2016 غري و�ردة  من �لإد�رة �ملخت�ضة .
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حمافظة الفروانية  اإدارة التدقيق واملتابعة الهند�شية  
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اإدارة ال�شالمة

بيان
�ضكن 

خ��س
2017/20162016/2015حكوميجت�رى��ضثثم�رى

ن�ضبة 

�لتغري

%6-205984447394421رخ�س �ضالمة جديدة
%01202041387رخ�س �ضالمة جتديد

رخ�س �ضالمه ت�ضوين 

جديدة
084434717414318%

رخ�س �ضالمة ت�ضوين 

جتديد
052331594131%

%19-18111575108479595��ضتالم كف�لة م�ضرفية

%132247355046434625�فر�ج عن كف�لة م�ضرفية

%626560213120111227تنبيه�ت
%0011617853خم�لف�ت

%15-1814174047�فر�ج عن ت�أمني نقدى
%26-608248198661175�ضه�دة �ضالمة نظ�فة

%62-003212463قطوع�ت وحتويالت طرق

%43-021147تقرير حو�دث
%953715217191904133230ت�ض�ريح �و�مر عمل
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حمافظة الفروانية  اإدارة ال�شالمة 
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فريق الطوارئ

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%39819551خم�لف�ت لئحة �لأغذية

%57819966خم�لف�ت لئحة �لإعالن�ت

%4-211220خم�لف�ت لئحة �لنظ�فة

%105848854�ضك�وى ه�تفية

%440691879�إز�لة تعدي�ت على �مالك �لدولة

ـــ450مو�د غذ�ئية مت �إتالفه� ب�لطن
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  امالك الدولة

مواد غذائية تم إتالفها 
  بالطن

 فريق الطوارئ

حمافظة الفروانية  فريق الطوارئ
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حمافظــة  اجلهــراء
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نبذة عن محافظة الجهـراء

تتكون �ملح�فظة من 40 منطقة ، مق�ضمة �إىل عدة �ق�ض�م على ح�ضب طبيعة �لإ�ضتغالل منه� �ل�ضكن �خل��س   

و�لتج�ري و�ل�ضتثم�ري و�ل�ضن�عي و�ملن�طق �لربية و�جلزر .

و�لق�ضر  و�لعيون  �لو�حة  هي  �جلهر�ء  �حل�ضري  �لتجمع  د�خ��ل  جتمع�   24 على  �جلهر�ء  تت�ضمن حم�فظة 

�لعبد�هلل  �ضعد  مدينة  م��وؤخ��ر�  �ضميت  و�لتي  �جل��ه��ر�ء  وجنوب  و�لنعيم  وتيم�ء  و�لن�ضيم  �لقدمية  و�جل��ه��ر�ء 

و�جلهر�ء �ل�ضن�عية وغريه� من �لتجمع�ت . ويتبعه� 10 جتمع�ت خ�رجه� وهي : ك�ظمة ، و�لرو�ضتني و�أم 

�لعي�س و�ل�ض�ملي وكبد ومنطقة �ل�ضليبية و�ل�ضلبيية �ل�ضن�عية و�ل�ضليبية �لزر�عية و�مغرة و�ي�ض� �ضتظهر به� 

مدينة �ل�ضبية �لتي �ضتن�ضئ ب�مل�ضتقبل ومدين �حلرير �ملدينة �لقت�ض�دية �لكربى ومدينة �ملطالع  وحممية 

، ب�ل�ض�فة �ىل منطقة  �ضب�ح �لأحمد �لطبيعية وحتتوي �ملح�فظة على جزيرة وربة وبوبي�ن وج�ضر بوبي�ن 

�لعبديل �لزر�عية ، كم� حتتوي �ملح�فظة على �ل�ضجن �ملركزي و��ضرت�حة �حلج�ج و�ملنتزة �لإقليمي ومدينة 

�ملقرتحة . 

تتكون حمافظة اجلهراء من :

- ع�ضرة من�طق ذ�ت ط�بع �ضكن خ��س وهي ) �لو�حة - �لعيون - �لق�ضر - �لنعيم - �لن�ضيم - تيم�ء -   

   �ل�ضليبية - �ل�ضبية - مدينة �ل�ضيخ ج�بر - مدينة �ل�ضيخ �ضعد ( 

- منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع جت�ري و��ضتثم�ري وهي ) مدينة �جلهر�ء (

-  خم�ضة من�طق ذ�ت ط�بع �ضن�عي وهي ) �ملنطقة �ل�ضن�عية �حلرفية ب�جلهر�ء - �ل�ضليبية �ل�ضن�عية - 

   �ل�ضلبيبة �حلرفية - �مغرة �ل�ضن�عية - جنوب �مغرة (

-  منطقت�ن ذ�ت ط�بع زر�عي وهي ) �لعبديل �لزر�عية - �ل�ضليبية �لزر�عية (

- جزيرتني ) وربة - بوبي�ن (

15 منطقة �ضحر�وية ) �لدبدبة - �للي�ح - �ل�ضقي� - �ل�ض�ملي - �برق - �ملن�قي�س - �لرديفة - �م �لعي�س -   -

�ل�ض�برية - ك�ظمة - �خلوي�ض�ت - �ل�ضخييرب�ت - مركز بكره - مركز �م �ضربة - جنوب �جلهر�ء - كبد (

مالحظة : الإدارات التالية مل تر�شل اجنازاتها من بداية �شهر ابريل 2016 حتى مار�س 2017

- مكتب مدير املحافظة 

-  اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 

-  اإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق 

- اإدارة ال�شالمة

حمافظة اجلهـراء
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   مراقبة الرتاخي�س ال�شحية 

ن�ضبة 2017/20162016/2015جتديدجديدبيان

�لتغري

%81-1921052971558تر�خي�س �ضحية

%1632482450تر�خي�س در�ج�ت هو�ئية

%5217622816926�ضي�ر�ت نقل مو�د غذ�ئية مربد / غري مربد

%73651388737تر�خي�س تن�كر مي�ه عذبة

  مالحظة : بي�ن �ضهر  ين�ير ، فرب�ير  ، م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة اجلهـراء اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 218

  مراقبة تراخي�س  الإعالنات 

2017/2016جتديدجديدبيان

423450873�إعالن�ت حمل

150227377�إعالن�ت مركبة

79584�إعالن�ت موؤقته ) من��ضب�ت (

  مالحظة : بي�ن �ضهر  ين�ير ، فرب�ير  ، م�ر�س  2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة اجلهـراء اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية 
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   مراقبة الرتاخي�س الهند�شية ) بند املحالت فقط (

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%41-377640جت�رى

%59-60148�ضن�عى

%57-55129حكومي

%14-1922��ضتثم�رى

-057�ضكن خ��س

  مالحظة : بي�ن �ضهر  ين�ير ، فرب�ير 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة اجلهـراء اإدارة الرتاخي�س الهند�شية 
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  مراقبة البناء 

بيان
�ضكن 

خ��س
ن�ضبة 2017/20162016/2015�أخرى��ضتثم�رى

�لتغري

%63-144783234635�إي�ض�ل تي�ر كهربى

%54-680068149تقوية تي�ر كهربى

%62-173141188500�ضه�دة حتديد �و�ض�ف

%64-11700117324��ضتالم حدود

%64-500514�إي�ض�ل خط ه�تف

%62-12900129337توكيل مق�ول

تعهد و��ضر�ف مكتب 

هند�ضى
520052191-73%

�نه�ء ��ضر�ف مكتب 

هند�ضى
22900229593-61%

%86-300322�ضك�وى

%29-12001217خم�لف�ت

-90090�إز�لة خم�لف�ت

مالحظة : بي�ن �ضهر �أكتوبر 2016 حتى م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة اجلهـراء اإدارة التدقيق واملتابعة الهند�شية 



التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017التقرير ا�حصائي السنوي 2016 - 2017 221

  فريق الطوارئ

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%38-347561خم�لف�ت لئحة �لأغذية

%2047265خم�لف�ت لئحة �لإعالن�ت

%69-125399خم�لف�ت لئحة �لنظ�فة

%2045573خم�لف�ت �لقط�ع �لهند�ضى

%3323029�ضك�وى ه�تفية

%45321253�إز�لة تعدي�ت على �مالك �لدولة

%73-2591مو�د غذ�ئية مت �إتالفه� ب�لطن

   مالحظة : بي�ن �ضهر �بريل ، �ضبتمرب 2016  ، م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظــة  الأحمـــدى
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نبذة عن محافظة األحمدي 

تتكون حم�فظة �لأحمدي من 30 منطقة ، مق�ضمة �ىل عدة �أق�ض�م على ح�ضب طبيعة �لإ�ضتغالل منه� �ل�ضكن 

من  �لعديد  على  �ملح�فظة  حتتوي  كم�   ، و�ل�ض�ليه�ت  و�لزر�عي  و�ل�ضن�عي  و�لإ�ضتثم�ري  و�لتج�ري  �خل��س 

�لفقري  �لعمود  �لأحمدي  �لكويت وتعترب حم�فظة  برق�ن �كرب حقل نفطي يف  �لنفطية منه� حقل  �حلقول 

ل�ضركة نفط �لكويت لإحتو�ئه� على م�ض�يف �لنفط ومو�نئ �لت�ضدير، من �برز مع�مل �ملح�فظة منتزه �خلري�ن 

كم� حتتوي �ملح�فظة على �ول مدينة �ضكنية متك�ملة وهي مدينة �ضب�ح �لأحمد �ل�ضكنية ، كم� يق�م على �ضف�ف 

�خلليج �لعربي م�ضروع �ضكني وهي مدينة �ضب�ح �لحمد �لبحرية  .

تتكون حمافظة الأحمدي من : - 

�لرقة - هدية- �لظهر  �لعلي -  �ل�ضكن �خل��س  وهي ) �لأحمدي - �ض�حية ج�بر  11 منطقة ذ�ت ط�بع    -

-  �ل�ضب�حية  - �لفنط��س -�لعقيلة - �ض�حية �ل�ضيخ علي �ضب�ح �ل�ض�مل - �ض�حية �ل�ضيخ فهد �لأحمد �ل�ضب�ح 

-  مدينة �ضب�ح �لأحمد �ل�ضكنية - �لوفرة �ل�ضكنية ( 

  - �لأح��م��دي  �ضرق   ( وه��ي  و�لتج�ري  و�ل�ضثم�ري  �خل��س  �ل�ضكن  بني  م�ضرتك  ط�بع  ذ�ت  من�طق  ث��الث    -

�لفحيحيل - �ملنقف ( 

-  منطقت�ن ذ�ت ط�بع �ضكن خ��س و��ضتثم�ري وهم�  ) �لفنط��س - مركز �لفنط��س ( 

-  منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع ��ضتثم�ري ) �ملهبولة ( 

-  منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع زر�عي ) �لوفرة ( 

-  منطقة و�حدة ذ�ت ط�بع �ضكن خ��س و�ض�ليه�ت وهي ) �خلري�ن (

-  ثالث من�طق عب�رة عن مو�نئ ) مين�ء عبد�هلل - مين�ء �ضعيبة - مين�ء �لأحمدي ( 

-  منطقة م�ضرتكة بني �ل�ضكن �خل��س و�مل�ض�ريع ) �ل�ضريط �ل�ض�حلي ج ( 

-  عدة من�طق �خرى ) �ل�ضعيبة �ل�ضن�عية - �ملنتزة �لقومي - �ملقوع - رجم خ�ضم�ن - م�ضالن - مركز  بنيدر 

- مركز �لنوي�ضيب ( 

حمافظة الأحمدى 
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  مكتب مدير املحافظة

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان 

 -320حمالت مت فتحه� �در�ي� 

%1989950حمالت مت �غالقه� �د�ري�

%2903222823�جم�ىل �ير�د �ملح�فظة من �ملخ�لف�ت 

%4-598475621718�جم�ىل �ير�د �ملح�فظة من  �لر�ضوم
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حمافظة الأحمدى  مكتب مدير املحافظة
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  مراقبة الرتاخي�س ال�شحية

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015جتديدجديدبيان

%71727343451251127تر�خي�س �ضحية 

%261331594870تر�خي�س در�ج�ت هو�ئية

%742195941�ضي�ر�ت نقل مو�د غذ�ئية 

%8172888370523894تر�خي�س تن�كر مي�ه عذبة
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حمافظة الأحمدى  اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية 
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     مراقبة تراخي�س الإعالنات 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015جتديدجديدبيان 

%3411368170959965�إعالن�ت حمل

%50531034754�إعالن�ت مركبة

%134513910326�إعالن�ت موؤقته ) من��ضب�ت (
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حمافظة الأحمدى  اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية 
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مراقبة الأغذية والأ�شواق 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%8858553حمالت مت  �لتفتي�س  عليه�

%1566110929�جم�ىل �ملو�د �لتى مت �تالفه� )ب�لطن(

%21-296375�لعين�ت �لتى مت �ر�ض�له� �ىل خمترب وز�رة �ل�ضحة 

%27314447عين�ت �ض�حلة 

%97-276عين�ت غري �ض�حلة 

%117611681خم�لف�ت �غذية
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حمافظة الأحمدى  اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
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اأعمال امل�شالخ

نسبة 2017/20162016/2015�إتالف�ضرك�ت�ه�ىلبيان
التغير

%38-4280716121144318517��ضرت�ىل

%35-1909492520556194025297039عربى - مهجن - طلى

%24-19770195452172928738م�عز

%38941838107725بقر + عجل

%12-2680603032833737جمل
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حمافظة الأحمدى  اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
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  مراقبة الرتاخي�س الهند�شية

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015�أخرى��ضتثم�رى �ضكن خ��س بيان 

%38-10615012312341983بن�ء حديث

%86-200214ترميم 

%93-1618117هدم 

%17-1081203711381369تعديل و��ض�فة 

-80190زر�عة 

-10120مظالت 

-11977623930حمالت 

 مالحظة : �جن�ز�ت �ضهر دي�ضمرب غري و�ردة  من �لد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة الأحمدى  اإدارة الرتاخي�س الهند�شية
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 مراقبة البناء 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015��ضتثم�رى �ضكن خ��س بيان 

%8997096979518�إي�ض�ل تي�ر كهربى 

%17-22021241292تقوية تي�ر كهربى

%10-152745519822214�ضه�دة حتديد �و�ض�ف

%80-3643056693415��ضتالم حدود

%34-2923147�إي�ض�ل خط ه�تف

%65-5244639872809توكيل مق�ول

%71-124440016445604تعهد و��ضر�ف مكتب هند�ضى

%37-112629814242268�نه�ء ��ضر�ف مكتب هند�ضى

%1482016814713�ضك�وى 

%142141561448خم�لف�ت

%6223204882713899.5�ضه�دة ملن يهمه �لمر

  مالحظة : �جن�ز�ت �ضهر نوفمرب 2016 وم�ر�س 2017 غري و�ردة من �لد�رة �ملخت�ضة.
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 مراقبة النظافة واإ�شغالت الطرق

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان

%33-26173918�نذ�ر�ت

%1950168214تعهد�ت

%4-63226556مل�ضق�ت

%47-4585خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 9/87

%1288732خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة - نظ�فة ع�مة
خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 3370-1981 - ب�عة 

متجولني
2020-

%151558661مركب�ت مت رفعه� ) مهمله - للبيع - �ضكر�ب (

%5-3646738221نف�ي�ت �ن�ض�ئية ) ب�لطن(

%20-3190639717نف�ي�ت بلدية ) ب�لطن(

  مالحظة: �جن�ز�ت �ضهر ين�ير �ىل م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لدر�ة �ملخت�ضة.
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 مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق

حمافظة الأحمدى  اإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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  مراقبة تراخي�س النظافة و ا�شغالت الطرق

2017/20162016/2015جتديدجديد بيان
ن�ضبة 

�لتغري

%097979162مط�عم ومق�هى 

%19-0171721�لع�ب �طف�ل

%14-0303035حمالت بن�ضر وكهرب�ء �ل�ضي�ر�ت 

%33-0446مك�تب �ضي�ر�ت 

%67-40412تر�خي�س موؤقته 

%41481522683تر�خي�س �خرى 

  مالحظة : �جن�ز�ت �ضهر ين�ير �ىل م�ر�س 2017 غري و�ردة من �لدر�ة �ملخت�ضة.

97 

17 
30 

4 4 

152 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

محالت بنشر  العاب اطفال مطاعم ومقاهى 
 وكهرباء السيارات 

 تراخيص اخرى  تراخيص مؤقته  مكاتب سيارات 

 مراقبة تراخيص اشغاالت الطرق

حمافظة الأحمدى  اإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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 ادارة ال�شالمة

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015بيان 

%23-19892568رخ�س �ضالمة جديدة 
%19-6580رخ�س �ضالمة جتديد

%12-138157رخ�س �ضالمه ت�ضوين جديدة
%14-6272رخ�س �ضالمة ت�ضوين جتديد

%23-22742937��ضتالم كف�لة م�ضرفية 
%152646570�فر�ج عن كف�لة م�ضرفية 

%42-9561651تنبيه�ت 
%1197438خم�لف�ت 

%75-14�فر�ج عن ت�أمني نقدى 
%128278938�ضه�دة �ضالمة نظ�فة 

%8-2224قطوع�ت وحتويالت طرق
%23-112146تقرير حو�دث 

%142577745ت�ض�ريح �و�مر عمل 
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حمافظة الأحمدى  اإدارة ال�شالمة 
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حمافظــة مبـارك الكـبري 
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نبذة عن محافظة مبـارك الكـبير 

تتكون حم�فظة مب�رك �لكبري من ت�ضعة من�طق ، مق�ضمة �ىل عدة �ق�ض�م على ح�ضب طبيعة �لإ�ضتغالل ،منه� 

��ضو�ق  وهي  للت�ضوق  منطقة  على  �ملح�فظة  حتتوي  كم�  و�ل�ضن�عي  و�لإ�ضتثم�ري  و�لتج�ري  �خل��س  �ل�ضكن 

�لقرين وبه� جميع م� يحت�ج �ضك�ن �ملح�فظة وتقع يف �ملنطقة �لو�ضطى غرب �ملح�فظة .

تتكون حمافظة مبارك الكبري من : 

- خم�س من�طق ذ�ت ط�بع �ضكن �خل��س 

  وهي ) �ضرق �لقرين - �لعد�ن - �لق�ضور - �لقرين - مب�رك �لكبري (

- منطقة ذ�ت ط�بع م�ضرتك بني �ل�ضكن �خل��س و�لإ�ضتثم�ري وهي ) �ض�حية �ضب�ح �ل�ض�مل ( 

- منطقة ذ�ت ط�بع م�ضرتك بني �ل�ضكن �خل��س وبني �مل�ض�ريع ) �ل�ضريط �ل�ض�حلي ب ( 

-  منطقة ذ�ت ط�بع �ضن�عي ) �ملنطقة �لو�ضطى و�ضم�ل �ضبح�ن ( 

حمافظة مبارك الكبري
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 مكتب مدير املحافظة 

2017/2016البيان

355528�إير�د�ت �ملح�فظة من �ملخ�لف�ت

14610�إير�د�ت �ملح�فظة من �لر�ضوم
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مراقبة الرتاخي�س ال�شحية 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015جتديدجديدالبيان

%32-217200417612تر�خي�س �ضحية

--224تر�خي�س درج�ت هو�ئية )�ي�س كرمي (

%14256370557918تر�خي�س �ضي�ر�ت نقل مو�د غذ�ئية مربد

--9918تر�خي�س تن�كر مي�ه عذبه

مالحظة : بي�ن �ضهر م�ر�س 2017 غري و�رد من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة مبارك الكبري اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية 
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مراقبة تراخي�س الإعالنات : 

ن�ضبة �لتغري 2017/20162016/2015جتديدجديدالبيان 

%49635485065523تر�خي�س �إعالن�ت حمالت

%118929104720081تر�خي�س �إعالن�ت مركب�ت

%11920670تر�خي�س �إعالن�ت موؤقتة )من��ضب�ت(

%5068118497تر�خي�س �إعالن�ت �أ�ضطح

--8412تر�خي�س دع�ية و�إعالن

--31114تر�خي�س �إعالن �إر�ض�دي 

مالحظة : بي�ن �ضهر م�ر�س 2017 غري و�رد من �لإد�رة �ملخت�ضة.
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حمافظة مبارك الكبري اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية 
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مراقبة الأغذية و الأ�شواق : 

ن�ضبة �لتغري 2017/20162016/2015البيان

%10 -31593494حمالت مت  �لتفتي�س  عليه�

%10 -196217حمالت �أعطيت ��ضرت�ط�ت �ضحية 

%78 -1360حمالت نفذت ��ضرت�ط�ت �ضحية 

--3237�إجم�يل �ملو�د �لتي مت �إتالفه� ب�لطن 

%49 -654512781�لعين�ت �لتي مت �إر�ض�له� �إىل خمترب وز�رة �ل�ضحة 

%86 -13459335عين�ت �ض�حلة 

%18 -10861326خم�لف�ت �أغذية

  مالحظة : بي�ن �ضهر م�ر�س و فرب�ير 2017 غري و�رد من �لإد�رة �ملخت�ضة. 
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مراقبة الإعالنات و املحالت

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015البيان

%18042299حمالت مت �لك�ضف عليه�

--3حمالت تعمل دون ترخي�س �إعالن�ت

%19777925753�إز�لة �إعالن من �لطرق

%2785082خم�لف�ت �إعالن�ت

   مالحظة : بي�ن �ضهر م�ر�س و فرب�ير 2017 غري و�رد من �لإد�رة �ملخت�ضة .
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  مراقبة النظافة واإ�شغالت الطرق

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015البيان

%4223289332مل�ضق�ت 

%43 -5596خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 9/87

%21717022خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة - نظ�فة ع�مة

%483625خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة 3370-1981 - ب�عة متجولني

--52خم�لف�ت ق�نون �لنظ�فة – ب�عة متجولني 

%2 -567578مركب�ت مت رفعه�) مهملة- للبيع- �ضكر�ب (
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 عدد دروب النفايات

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015البيان

%23 -1364117783دروب نف�ي�ت – �أنق��س بن�ء �إن�ض�ئية 

%3 -1660417063دروب نف�ي�ت – �ضك�نية �ضلبة – بلديه

%22 -1418518174دروب نف�ي�ت – �ضكر�ب 

حمافظة مبارك الكبري اإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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   مراقبة تراخي�س النظافة و اإ�شغالت الطرق 

2017/20162016/2015جتديدجديدالبيان
ن�ضبة 

�لتغري 

%2 -14304445تر�خي�س مط�عم ومق�هي

%17 -0101012تر�خي�س حمالت بن�ضر و كهرب�ء �ل�ضي�ر�ت

%27 -4202433تر�خي�س مك�تب �ضي�ر�ت

%11011555تر�خي�س موؤقتة

%8412558تر�خي�س �أن�ضطة �أخرى
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حمافظة مبارك الكبرياإدارة النظافة واإ�شغالت الطرق
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   مراقبة الرتاخي�س الهند�شية 

ن�ضبة �لتغيري2017/20162016/2015�أخرى ��ضتثم�ري�ضكن خ��سالبيان

%28 -5161020546757بن�ء حديث
%2200221150ترميم

%99-130013999تعديل و �إ�ض�فة
%73 -1068205109348هدم

%2800282221زر�عة
%2300231630مظالت
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حمافظة مبارك الكبري اإدارة الرتاخي�س الهند�شية 
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  مراقبة البناء 

ن�ضبة 2017/20162016/2015�أخرىجت�ري��ضتثم�ري�ضكن خ��سالبيان

�لتغري

%874145638-65974�إي�ض�ل تي�ر كهرب�ئي

%21081035-988تقوية تي�ر كهرب�ئي

%7 -7181684746805�إنه�ء �إ�ضر�ف مكتب هند�ضي

%25485417322651175734�ضه�دة حتديد �أو�ض�ف

%30 -565803--5605��ضتالم حدود

%121017---12�إي�ض�ل خط ه�تف

%23 -574746--56212توكيل مق�ول

%1199421---119�ضك�وى

%524514---52خم�لف�ت

%20 -78726912--648تعهد �إ�ضر�ف مكتب هند�ضي
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حمافظة مبارك الكبري اإدارة التدقيق و املتابعة الهند�شية
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   اإدارة ال�شالمة : 

ن�ضبة �لتغري2017/20162016/2015البيان

%16 -741882رخ�س �ضالمة جديدة

%716015رخ�س �ضالمة جتديد

%1305260رخ�س  ت�ضوين جديدة

%322231رخ�س  ت�ضوين جتديد

%40 -6221036��ضتالم كف�لة م�ضرفية

%46811975�إفر�ج عن كف�لة م�ضرفية

%42 -382655تنبيه�ت

%33 -2943خم�لف�ت

%89665327�ضه�دة �ضالمة نظ�فة

%56 -49قطوع�ت وحتويالت طرق

%17 -56تقرير حو�دث

%37684ت�ض�ريح �أو�مر عمل

%56 -2045�ضك�وي مو�طنني
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حمافظة مبارك الكبري اإدارة ال�شالمة
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  امل�شـادر :

�لبي�ن�ت �مل�ضتخدمة فى �لتقرير �لإح�ض�ئى مت �حل�ضول عليه� عن طريق برن�مج �لإح�ض�ء �ملوحد 

لالإد�ر�ت ، وبرن�مج �لإح�ض�ء �ملوحد للمح�فظ�ت �لإلكرتونى ، وذلك بعد �إر�ض�له� من قبلهم ب�ضفة 

�ضهرية فى كل �ضنة م�لية.

للر�غبني فى �لإطالع على � لتق�رير �لإح�ض�ئية �ل�ض�بقة يرجى زي�رة موقع بلدية �لكويت حيث 

تتوفر ب�ضكل ملف�ت pdf مينكن تنزيله� من بلدية �لكويت �لإلكرتونى .

www.baladia.gov.kw/
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