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المقدمة 

لقد حدد قانون 2005/5 امل�ضوؤوليات  امللقاة على عاتق بلدية الكويت واملت�ضمن التقدم العمراين وتوفري خدمات البلدية 

للمواطنني وم�ضح الرا�ضى وما اإىل ذلك من الأمور الأخرى التي ن�س عليها القانون وعلى اأ�ضا�س هذا القانون انطلقت 

البلدية يف تطوير العمل البلدي يف �ضبيل تطوير بلدنا احلبيب الكويت .

و لأهمية دور البلدية و اجناز املحافظات و الإدارات التابعة لها فى تطوير العمل ، وجب ح�ضر هذه الإجنازات  و 

الأعمال  خالل مدة زمنية معينة على �ضكل  تقرير  اإح�ضائي  �ضنوي ،  ولذا كانت اإدارة التخطيط و البحوث معنية بهذا 

لهذا  املختلفة من خالل �ضياغتها  البلدية و حمافظاتها   اإدارات  و اجنازات  اأعمال  و حتليل  تقوم بجمع  ، فهي  الدور 

التقرير .

وحر�ضا من اإدارة التخطيط والبحوث على توثيق هذه البيانات ،  اأخذت على عاتقها م�ضوؤولية حفظ هذا البيانات 

الإدارة  ، فقد عملت  �ضهلة   و  �ضريعة  الإح�ضائيات بطريقة  و  املعلومات  الو�ضول اىل هذه  الباحث من  بطريقة متكن  

بالتعاون مع مركز نظم املعلومات بعمل برنامج قاعدة بيانات للمحافظات ليكون اخلطوة الأوىل فى تكوين قاعدة جلميع 

بيانات البلدية ) بيانات التقرير الح�ضائى  ال�ضنوي (  .

 وحر�ضا على اأهمية و دقة البيانات الواردة من خمتلف الإدارات و كميتها مت اإ�ضافة بند لتو�ضيح البيانات الناق�ضة حيث 

يكون الجناز اأحيانا ينق�ضه بع�س ال�ضهور ، وذلك لعدم ورودها من الإدارة املعنية يف الوقت املحدد لها ح�ضب القرارات 

الوزاري رقم )  2011/163 ( 

اإبراز دور  اأر�ضل الجنازات بالوقت املحدد ، حتى يتم  اإدارة التخطيط و البحوث ، كل من تعاون و  و ختامًا ت�ضكر 

البلدية على اأكمل وجه 

مدير اإدارة التخطيط و البحوث

احمد علي محمد السنان 

التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014



الفهرس 

الإدارات التابعة لوزير الدولة  ل�شئون البلدية

18املكتب الفني
22مكتب املتابعة  

24الإدارة القانونية
قطاع الرقابة والتفتي�ش

32اإدارة رقابة خدمات البلدية  
33اإدارة رقابة املالية والإدارية

34اإدارة الرقابة الهند�ضية
35اإدارة الرقابة امليدانية 

36اإدارة خدمة املواطن
الإدارات التابعة ملدير عام البلدية

42اإدارة العالقات العامة
43اإدارة التن�ضيق

45اإدارة الأنظمة الهند�ضية
53جلنة ال�ضالمة

55مركز حكومة مول
قطاع التنظيم 

60اإدارة التنطيم 
78اإدارة املخطط الهيكلي 

قطاع امل�شاحة

82اإدارة  امل�ضاحة  

التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014



قطاع امل�شاريع 

90اإدارة تنمية امل�ضاريع 
93اإدارة الإن�ضاءات

106اإدارة �ضئون البيئة
قطاع املالية و الإدارية

130اإدارة ال�ضئون املالية
135اإدارة ال�ضجل العام 

136اإدارة اخلدمات العامة  
140اإدارة امل�ضتودعات العامة 
142اإدارة املناق�ضات والعقود 

143اإدارة �ضئون املوظفني   
قطاع التطوير واملعلومات

152اإدارة نظم املعلومات 
159اإدارة التخطيط والبحوث 

162اإدارة التطوير والتدريب
165حمافظة العا�شمة

175حمافظة حويل
185حمافظة الفروانية

197حمافظة اجلهراء
207حمافظة الأحمدي

219حمافظة مبارك الكبري

التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014





قطاع التطوير و التدريبإدارة نظم المعلومات

2013 - 2014التقرير األحصائي السنوي

اإلدارات التابعة 

لوزير الدولة لشئون البلدية



16التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014

نبذه عن مكتب الوزير و اإلدارات التابعة لها 

1 -  تنظيم وحتديد برامج لقاءات ومقابالت وزير الدولة ل�ضئون البلدية .
2 -  القيام بجميع الإت�ضالت اخلا�ضة بوزير الدولة ل�ضئون البلدية .

3 -   تنظيم ومتابعة جولت وزيارات وزير الدولة ل�ضئون البلدية .
4 -   متابعة كافة التقارير الواردة من كافة اجلهات والوزارات والهيئات والإدارات واتخاذ ما يلزم ب�ضاأنها وذلك بالتن�ضيق

      مع اجلهات املخت�ضة بالبلدية .

5 -   ا�ضتقبال املواطنني واملراجعني الراغبني فى مقابلة الوزير والرد على ا�ضتف�ضاراتهم ومتابعة اإجناز معامالتهم 
      وتوجيههم اإىل جهات الخت�ضا�س بالبلدية .

6 -   التن�ضيق مع اإدارة العالقات العامة وخدمة املواطن فيما يتعلق با�ضتقبال �ضيوف وزير الدولة ل�ضئون البلدية .
7 -   التن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة ) اإدارة اخلدمات العامة – اإدارة العالقات العامة ( فيما يتعلق بتجهيز قاعة الجتماعات 

     واملنا�ضبات التى يح�ضرها الوزير .

اأول ً : مكتب وزير الدولة ل�شئون البلدية 

ثانيا ً : املكتب الفنى لوزير الدولة ل�شئون البلدية 

ويبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية : 

1 -  درا�ضة املو�ضوعات املقرر عر�ضها على املجل�س البلدى واإعداد تقرير موجز عنها لوزير الدولة ل�ضئون البلدية . 
2 -   درا�ضة ومراجعة حما�ضر اجتماعات املجل�س البلدى واإعداد التقارير الفنية الالزمة .

3 -   دار�ضة التقارير واملذكرات الواردة اإىل مكتب وزير الدولة ل�ضئون البلدية من اجلهات املختلفة بالبلدية وعر�س موجز 
     عنها واقرتاح التو�ضيات املنا�ضبة ب�ضاأنها .

4 -   تقدمي امل�ضروة الفنية لوزير الدولة ل�ضئون البلدية .
5 -   اإعداد الدرا�ضات املتعلقة بخطط البلدية فى جميع املجالت .

6 -   اإعداد الدرا�ضات والتقارير الفنية عن املو�ضوعات التى تعر�س على املجل�س البلدى لتقدميها لوزير الدولة ل�ضئون البلدية 
7 -   حتديد اأولويات امل�ضروعات املعرو�ضة طبقاً  للخطة العامة للبلدية قبل العر�س على وزير الدولة ل�ضئون البلدية .

اإلدارات التابعة  لوزير الدولة
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ثالثًا : مكتب املتابعة 

1 -  متابعة قرارات وتو�ضيات املجل�س البلدى واإعداد الردود .
2 -   متابعة قرارات املجل�س البلدى لدى جمل�س الوزارء .

3 -   متابعة الدرا�ضات الفنية والأبحاث التمهيدية للم�ضاريع املطروحة على املجل�س البلدى .
4 -   متابعة اأعمال اللجان امل�ضكلة من قبل وزير الدولة ل�ضئون البلدية .

5 -   متابعة اإعداد الردود على اأ�ضئلة وا�ضتف�ضارات اأع�ضاء جمل�س الأمة واأع�ضاء املجل�س البلدى واجلهات احلكومية واجلهات الأهلية 
     فيما يتعلق باأعمال البلدية .

6 -   متابعة تنفيذ قرارات املجل�س البلدى مع اجلهاز التنفيذى وموؤ�ض�ضات الدولة واملواطنني .
7 -   اإعداد التقارير الدورية الالزمة عن كافة املو�ضوعات التى يتم متابعتها من قبل املكتب .

رابعًا : الإدارة القانونية 

وتبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية :

1 -   متثيل البلدية اأمام الق�ضاء ومبا�ضرة التحقيقات املحالة اإليها ومتابعة كل ما يتعلق ب�ضري الق�ضايا والقرارات والأحكام ال�ضادرة 
فيها .

2 -   التفتي�س الفنى على العاملني بالإدارة القانونية والتن�ضيق بني امل�ضت�ضارين فيما يتعلق باأعمال الإدارة ومتابعتها ومتابعة مندوبى      
املحاكم .

3 -   اتخاذ كافة اإجراءات الأحكام ومبا�ضرة الإجراءات اخلا�ضة باحلجوزات واملطالبات املالية واإبداء الراأى القنونى ملختلف اإدارات 
     واأق�ضام البلدية ومراجعة العقود التى تربمها البلدية .

اإلدارات التابعة  لوزير الدولة
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اللجان التي شارك فيها المكتب الفني:

ا�شم اللجنه م
اجماىل    

2014/2013
اجماىل 

2013/2012
الن�شبة

%1250اللجنه العليا للتخطيط1

%61765اللجنة القانونيه واملاليه2

%71346 اللجنه الفنية3

%9367ور�س عمل4

200اجتماع اللجنه رقم 2 مع حمافظه الأحمدي5

200اجتماع اللجنه رقم 2 مع حمافظه الفروانيه6

100اجتماع اللجنه رقم 2 مع حمافظة اجلهراء7

200اجتماع اللجنه رقم 2 مع حمافظة حويل8

%3233 اجتماع اللجنه التن�ضيقيه9
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اللجنه العليا للتخطيط اللجنة القانونيه والماليه اللجنه الفنية  ورش عمل اجتماع اللجنه األحمدي اجتماع اللجنه   الفروانيه اجتماع اللجنه   الجهراء اجتماع اللجنه حولي اجتماع اللجنه التنسيقيه 

اللجان التي شارك فيها المكتب الفني 

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةالمكتب الفني
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اإلجتماعات التي حضرها المكتب الفني :

الجتماعم
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
الن�شبة

11110اجتماع رئي�س املكتب مع معايل الوزير1

%315341رئي�س املكتب الفني مع قطاع التنظيم واملخطط  و امل�ضاحه2

300اجتماع  معايل الوزير ورئي�س املكتب الفني يف جمل�س المه 3

400اجتماع رئي�س املكتب يف جمل�س الوزراء4

100اجتماع رئي�س املكتب الفني مع مدير عام البلدية 5

320اجلهاز املركزي للمختربات6

320الفتوى والت�ضريع7

16110اللجنه امل�ضكله بالقرار الإداري رقم 82012/292

260اللجنه التن�ضيقية9

%1267اللجنه العليا للتخطيط10

75870الإجمايل
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اجتماع رئيس المكتب مع 
معالي الوزير

رئيس المكتب الفني مع  
قطاع التنظيم والمخطط  

والمساحه

الجهاز المركزي 
للمختبرات

الفتوى والتشريع اللجنه المشكله بالقرار 
اإلداري رقم 
292/2012

اللجنه التنسيقية اللجنه العليا للتخطيط

إجتماعات حضرها المكتب الفني 

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةالمكتب الفني
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الكتب الواردةم
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل

2013/2012 

8151مكتب الوزير وحما�ضر املجل�س البلدي رقم 10/9/8 1

2417املدير العام2
22مكتب املتابعه3
31اإدارة التخطيط والبحوث4
14اإدارة التطوير والتدريب5
21اإدارة امل�ضتودعات6
87الإدارة القانونيه7
255249قرارات وزارية وتعاميم8
194251قرارات اإدارية وتعاميم9
1618حما�ضر املجل�س البلدي10
22قطاع اخلدمات11
20ادارة الن�ضاءات12
710اللجنه الفنية13
12قطاع التطوير واملعلومات14
11اإدارة التن�ضيق15
21اإدارة ال�ضئون املاليه16
12حمافظتي العا�ضمه واجلهراء17
60�ضئون املوظفني18
121301قطاع التنظيم العمراين واملخطط الهيكلي19
43ور�ضه عمل20
27الأنظمه الهند�ضية 21
40قطاع الفروانيه والأحمدي22
10ادارة اخلدمات العامة23
65نظم املعلومات 24
20قطاع امل�ضاريع25
20قطاع اخلدمات26
30جلنة حمافظة حويل والفروانيه والأحمدي27
40دعوة حل�ضور املجل�س البلدي 28
10الإجتماع رقم 1 حمافظة حويل29
10ادارة خدمة املواطن30
1015اللجنه القانونية واملاليه31

769950الإجمايل

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةالمكتب الفني
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الكتب ال�شادرة م
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
8180مكتب الوزير + ت�ضديقات على حما�ضر املجل�س البلدي1
30قرارات وزاريه 2
70قرارات ادارية وتعاميم3
44اإدارة الأنظمة الهند�ضية4
54اإدارة ال�ضئون املالية 5
275338�ضئون املوظفني 6
23اإدارة التطوير والتدريب7
911اإدارة نظم املعلومات8
43مكتب املتابعة 9
1810الإدارة القانونية 10
131285قطاع التنظيم العمراين واملخطط الهيكلي 11
3811مكتب املدير العام12
40حما�ضر املجل�س البلدي13
69امل�ضتودعات14
11املناق�ضات والعقود15
31مدير فرع حمافظة العا�ضمه و اجلهراء16
30ادارة التن�ضيق17
60املدير العام لقطاع الفروانيه والأحمدي18
10املدير العام لقطاع اخلدمات19
10رئي�س جلنة الإعالنات 20
20ور�ضة عمل21
10اإدارة خدمة املواطن22
10اإدارة النظافة 23
10قطاع التطوير واملعلومات24
10�ضئون البيئة 25
51قطاع امل�ضاريع26
32قطاع املاليه والإدارية27
21اإدارة الإن�ضاءات28
41اإدارة التخطيط والبحوث29
22نائب املدير العام ل�ضئون قطاع حويل ومبارك الكبري30
810اإدارة اخلدمات العامه31

632777الإجمايل

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةالمكتب الفني
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املعامالت الواردةم
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
ن�شبة التغيري

%18916612قرارات وزارية وتعاميم1

%485912كتب حمولة من الوزير للمتابعه 2

%18324224كتب للعلم مبا مت اتخاذه من اإجراءات3

%0290كتب خا�ضه مبراقبي �ضوؤون التوظيف4

%4176185قرارات وتعاميم اإداريه 5

%3114779اأخرى6

%86870419الإجمايل
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قرارات وزارية وتعاميم كتب محولة من الوزير  
للمتابعه 

كتب للعلم بما تم اتخاذه من 
إجراءات

قرارات وتعاميم إداريه   أخرى

المعامالت الواردة 

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةمكتب المتابعة
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املعامالت ال�شادرة م
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
ن�شبة التغيري

020كتب خا�ضه باأ�ضئلة واقرتاحات اأع�ضاء جمل�س الأمه والبلدي 1

%397548متابعة موا�ضيع اللجنة العليا للتخطيط 2

060كتب خا�ضة مب�ضروع ميزانيه البلديه لل�ضنه املاليه 2014/2013 3

%866228كتب متابعة املوا�ضيع 4

1091290اأخرى5

%23427485الإجمايل
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متابعة مواضيع اللجنة العليا للتخطيط  ابعة المواضيع  كتب مت أخرى

المعامالت الصادرة 

الجتماعات
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل

2013/2012 
ن�شبة التغيري

120اللجنه العليا للتخطيط

060جلنه كودات البناء الوطنيه

300الإجتماعات التن�ضيقية

120املحا�ضرالتي قام املكتب  ب�ضياغتها 

%51050الإجمايل

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةمكتب المتابعة
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مراقبة القضايا 

اإداري مدين + جتاري البيان 

عدد الق�ضايا الواردة 

من املحكمة 

1204572

عدد الق�ضايا املرفوعة 

من البلدية 

247343

3373وارد مراقبة الق�ضايا 

1138وارد تنفيذ الق�ضايا 

905�ضادر تنفيذ الق�ضايا 
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عدد القضايا المرفوعة من البلدية 

مراقبة التحقيقات  

اإجمايل املذكرات الواردة اإجمايل املذكرات  البيان

372435العدد

372

435

340
350
360
370
380
390
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410
420
430
440

إجمالي المذكرات  إجمالي المذكرات الواردة 

مراقبة التحقيقات

العدد

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةاإلدارة القانونية
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ق�شم العقود ق�شم الفتوى العامة البيان 

950302�ضادر 

858229وارد 

مراقبة الفتوى   
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قسم الفتوى العامة  قسم العقود 

صادر  

وارد 

البيان 
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
ن�شبة التغيري  

%1094126213ال�ضادر

%114711843الوارد

قسم الدعم اإلداري  

1094

1147

1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160

الصادر   الوارد

قسم الدعم المالي و اإلداري

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةاإلدارة القانونية
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قسم المخالفات 

نوع املخالفة 
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
ن�شبة التغيري  

%34338210نظافة 

%75542643اإعالنات 

%7812537�ضالمة 

%21725716بناء 

%125311399اإ�ضغالت طرق 

%1347153012اأغذية 

%21715031قانون 87/9

%14530152حمالت 

%40378348بائعة متجول 

%398119867اأغذية م�ضتوردة 

343

755

78
217
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1347

217 145

403 398
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نظافة  إعالنات  سالمة  بناء   إشغاالت  
طرق 

أغذية  9/87قانون  محالت   بائعة متجول  أغذية 
مستوردة  

قسم المخالفات 

اإلدارات التابعة  لوزير الدولةاإلدارة القانونية
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الكفاالت  

البيان
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
ن�شبة التغيري  

%162016653الواردة  

%176617481ال�ضادرة 

السكرتارية  

البيان
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل 

2013/2012
ن�شبة التغيري  

%22334635الواردة 

%53632639ال�ضادرة 
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اإلدارات التابعة  لوزير الدولةاإلدارة القانونية
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قطاع التطوير و التدريبإدارة نظم المعلومات

قطاع 

الرقابة والتفتيش 
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نبذة عن قطاع الرقابة والتفتيش 

مكتب رئي�ش القطاع :

1 -  ح�ضر وتبويب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ذات العالقة بكافة الإدارات فى القطاع .
2 -  اإعداد م�ضروعات القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لعمل اإدارات القطاع .

3 -  دار�ضة امل�ضروعات التى تعر�س على رئي�س القطاع واإبداء الراأى فيها .

اإدارة الرقابة الهند�شية :

1 -  مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح وفقاً  لالإجراءات الإدارية املتبعة واملتعلقة بــ : ـ
      -   اللوائح املتعلقة باأنظمة ال�ضالمة .

      -   اللوائح والقرارات والقوانني املنظمة فى جوانب اأعمال البناء والرتاخي�س الهند�ضية .

       -   اللوائح املتعلقة بتفعيل الدور الرقابى للبلدية .

2 -  متابعة امل�ضروعات التى تقوم البلدية بتنفيذها من النواحى الفنية والهند�ضية .

اإدارة الرقابة املالية والإدارية :

1 -  الرقابة على كافة الأعمال الإدارية واملالية بالبلدية .

2 -  رفع تقراير دورية عن �ضري العمل بالبلدية لبيان مدى تطبيق اللوائح والأنظمة .

اإدارة خدمة املواطن : 

1 -  ا�ضتقبال املعامالت و�ضكاوى املواطنني ب�ضتى الو�ضائل .
2 -  الرد على ا�ضتف�ضارات املواطنني وتوجيههم والقيام بالبحث الأوىل ملعامالتهم و�ضكواهم .

3 -  التن�ضيق والتعاون مع جهاز خدمة املواطنني وتقييم اأداء اجلهات احلكومية وتزويده باملعلومات الإح�ضائية الدورية املطلوبة -4  
ا�ضتقبال املراجعني والرد على ا�ضتف�ضاراتهم .
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اإدارة رقابة اخلدمات البلدية :

1 -  مراقبة وتنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة بــ : ـ 
      -  اأعمال الرقابة والرتاخي�س وكافة الأعمال املرتبطة بالأغذية والأ�ضواق وامل�ضالخ .

      -  تفعيل الدور الرقابى واملحافظة على ال�ضحة العامة .

       -  املتابعة والتدقيق فى تطبيق لئحة املدافن وفقاً  لأنظمة اللوائح .

2 -  متابعة امل�ضروعات التى تقوم البلدية بتنفيذها فيما يتعلق باخلدمات البلدية .

اإدارة الرقابة امليدانية : 

1 -  القيام بكافة التدابري والإجراءات العملية فى اجلوانب املرتبطة بالتنفيذ الدقيق لكافة اللوائح املنظمة للعمل البلدى .
2 -  اإعداد التقارير الفنية .

3 -  تقدمي التقارير الدورية عن �ضري العمل .
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قطاع الرقابة والتفتيشإدارة رقابة خدمات البلدية

إدارة رقابة خدمات البلدية 

بيان الرقم 
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل

2013/2012 
الن�شبة 

%13325748الكتب ال�ضادرة 1

%9416744الكتب الواردة 2

59%

41%

إدارة رقابة خدمات البلدية 

الكتب الصادرة  

الكتب الواردة 
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قطاع الرقابة والتفتيشإدارة رقابة المالية واإلدارية

إدارة الرقابة المالية و اإلدارية 

البيان الرقم 
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل

2013/2012 
الن�شبة 

%76783الكتب ال�ضادرة1

%98953الكتب ا لواردة 2

44%

56%

إدارة الرقابة المالية واإلدارية 

الكتب الصادرة

الكتب ا لواردة 
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قطاع الرقابة والتفتيشإدارة الرقابة الهندسية

إدارة الرقابة الهندسية 

بيان الرقم 
اجماىل 

2014/2013   

اجماىل

2013/2012 
الن�شبة 

%1706562الكتب ال�ضادرة 1

%1686462الكتب الواردة2

50%
50%

الرقابة الهندسية 

الكتب الصادرة  

الكتب الواردة
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قطاع الرقابة والتفتيشإدارة الرقابة الميدانية

إدارة الرقابة الميدانية 

العددالبيانالرقم 

320املجموع الكلي للمعامالت املنجزة و ال�ضادرة1

424جولت التفتي�ضية )�ضئون هند�ضية(2

190اجلولت التفتي�ضية )خدمات البلدية(3

14383مراجعة رخ�س بناء4

3526مراجعة رخ�س جتارية5

320 424 190

14383

3526
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16000

المجموع الكلي للمعامالت 
المنجزة و الصادرة

شئون (جوالت التفتيشية 
)هندسية

خدمات  (الجوالت التفتيشية 
)البلدية

مراجعة رخص بناء مراجعة رخص تجارية

إدارة الرقابة الميدانية 
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قطاع الرقابة والتفتيشإدارة خدمة المواطن

أوال : مراقبة االستقبال ونظم المعلومات :

اقتـــراحـــات�شكـــاويا�شتـف�شـــارات

العـــدداملو�ضـــوعالعـــدداملو�ضـــوعالعـــدداملو�ضـــوع

12هند�ضة59هند�ضة26هند�ضة

10خدمات45خدمات22خدمات

1اأخرى15اأخرى9اأخرى

اجماىل 

2014/2013
57

اجماىل 

2014/2013
119

اجماىل 

2014/2013
23

اجماىل 

2012/2013
71

اجماىل 

2012/2013
168

اجماىل 

2012/2013
39

%41الن�ضبة  %29الن�ضبة  %20الن�ضبة  

إجمالي االستفسارات والشكاوي واالقتراحات: 

ات�شـــال هاتفـــيح�شـــور �شخ�شـــيمكــتب الوزيـــرالربيــد اللكــرتوينالنـــوع

14612726العـــدد

نتيجة االستفسارات والشكاوي واالقتراحات: 

مل يتم الردمت الرد

قيد الدرا�ضةعدم املوافقةاملوافقةالعدد

77 6829103

000الإجمايل

277الإجمايل العام
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قطاع الرقابة والتفتيشإدارة خدمة المواطن

26

22

9

0

5

10

15

20

25

30

هندسة خدمات أخرى

استفسارات 

59

45

15

0

10

20

30

40

50

60

70

هندسة خدمات أخرى

شكاوى 

12
10

1

0

5

10

15

هندسة خدمات أخرى

اقتراحات 



38التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014



التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 392014

اإلدارات التابعة 

لمدير عام البلدية  
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نبذه عن االدارات التابعة للمدير العام

يتاألف املدير العام للبلدية من :-

1 - اإدارة العالقات العامة . 
2 - جلنة ال�ضالمة 

3 - اإدارة الأنظمة الهند�ضية .
4 - اإدارة التن�ضيق .

5 - مكتب املدير العام .

من اهم الإخت�شا�شات :-

اأوًل : اإدارة العالقات العامة :-

1 -حتديد اجتاهات الراأي العام و ا�ضتخدام الو�ضائل الفعالة للتاأثري عليه .
2 - �ضرح ال�ضيا�ضة التي تتبعها البلدية و القيام باأعمال الزينة و رفع الأعالم .

ثانيًا :  جلنة ال�شالمة :-

1 - النظر يف الأمور املتعلقة بانظمة ال�ضالمة و حتديد موا�ضفات الالفتات و العالمات الإر�ضادية والتحذيرية .
2 -  التعاون مع اجلهات التي لها عالقة مبو�ضوع ال�ضالمة و التن�ضيق بينهم و و�ضع خطط و برامج لتطوير خدمات ال�ضالمة .

ثالثًا :  اإدارة النظمة الهند�شية :-

1 - اإعداد الدرا�ضات لنظمة البناء و مراجعتها با�ضتمرار و خمططات امل�ضاريع الكربى و امل�ضاريع احلكومية .
2 - اإ�ضدار الرتاخي�س اخلا�ضة بالبناء و مراجعة نظم مزاولة املهنة للمكاتب الهند�ضية و و�ضع اللوائح و النظم ملتابعة املكاتب

   الهند�ضية و اعتماد تعهدات  الإ�ضراف املقدمة من قبلهم .

3 -  تنظيم عمل املقاولني و ت�ضنيفهم و اإ�ضدار و جتديد و اإلغاء الرتاخي�س اخلا�ضة بهم .
4 - اإعداد قوانني و  نظم و برامج و مناذج الرقابة و املتابعة  ل�ضئون البناء و ال�ضالمة و مراجعتها ب�ضفة م�ضتمرة .

5 -  املتابعة والتدقيق لطلبات رخ�س البناء ال�ضادر من اإدارة الرتاخي�س الهند�ضية و اإدارة التدقيق واملتابعة الهند�ضية التابعة 
     للمحافظات و اإعداد الإح�ضائيات اخلا�ضة بهم .

6 - اإعداد كافة ال�ضرتاطات و املوا�ضفات و املعايري املرتبطة بتجميل و ترميم املباين .
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رابعًا:  اإدارة التن�شيق :-

1 - تن�ضيق الإجراءات التنفيذية مل�ضروعات البلدية ذات الطابع الفني و اإجراء الدرا�ضات الفنية والأبحاث التمهيدية .
2 - تنفيذ قرارات و تو�ضيات املجل�س البلدي والقرارات الوزارية و اإعداد التقارير الدورية املتعلقة مبتابعة تنفيذ امليزانية 

    الإن�ضائية للبلدية  .

3 -  التن�ضيق مع الإدارات املعنية باإعداد الربامج و  و الولويات اخلا�ضة بالدرا�ضات و امل�ضاريع  والتاأكد من مدي تنفيد اخلطط و  
    برامج العمل .

4 - ح�ضر و تبويب كاف املو�ضوعات الفنية الوارده ملكتب املدير العام و �ضرعة ا�ضرتجاعها عند احلاجة .
5 -  متابعة اأ�ضئلة الع�ضاء الوارده للبلدية من جمل�س الأمة و املجل�س البلدي .

6 - الإ�ضراف على اإعداد م�ضروع ميزانية البلدية و احل�ضاب اخلتامي و اإعدلد التقارير الالزمة ملتابعة مدي التنفيذ و اللتزام بالربنامج 
الزمني املتعلق بالعتمادات املالية .

7 - الإ�ضراف على اإعداد الردود النهائية مبالحظات ديوان املحا�ضبة على اأعمال البلدية و �ضئون التوظف و احل�ضاب اخلتامي للبلدية .
8 - درا�ضة القرارات و التو�ضيات ال�ضادرة من جميع اللجان و فرق العمل امل�ضكلة يف البلدية و توفري قاعدة البيانات واملعلومات اخلا�ضة 

بكل ما تنجزه القطاعات .
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اإلدارات التابعة لمدير عام البلدية   إدارة العالقات العامة

البيانم
الإجمايل 

2013/2014
الإجمايل 

ن�شبة التغيري 2012/2013

%1129911ن�ضر اإعالنات واخبار1

%2602724تلقي �ضكاوي �ضحفية 2

9%5348ردود ال�ضكاوي ال�ضحفية3

%40646813تلقي �ضكاوي اإذاعية4

%10915329ردود ال�ضكاوي الذاعية5

%66651623اإجمايل ال�ضكاوي6

%79812ت�ضهيل مهمات ر�ضمية7

%71136ق�ضم الإ�ضتقبال  8

44%56100ق�ضم الت�ضوير9

%677612اأعمال الزينة10
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تلقي شكاوي إذاعية ردود الشكاوي  
الذاعية

تسهيل مهمات 
رسمية

قسم اإلستقبال  قسم التصوير أعمال الزينة

إدارة العالقات العامة 
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اأوًل: الدرا�شات التي قامت بها اإدارة التن�شيق :

1. درا�ضة املو�ضوعات املحالة من مدير عام البلدية اإىل الإدارة من اجلهات املختلفة وتقوم الإدارة بعر�س موجز عنها واقرتاح التو�ضيات 
املنا�ضبة ب�ضاأنها .

2. توفري البيانات و الإح�ضاءات واإعداد التقارير املطلوبة ملدير عام البلدية بالتن�ضيق مع القطاعات ذات ال�ضلة .
3. اإبداء الراأي يف املو�ضوعات ذات ال�ضفة العاجلة التي يطلبها املدير العام وذلك بالتن�ضيق مع القطاعات املعنية .

4. اإعداد الكتب الالزمة ملتابعة تنفيذ ميزانية الباب الرابع مع اجلهات املعنية .
5. اإعداد الردود للكتب املحالة من مدير عام البلدية للجهات الداخلية واخلارجية .

6. متابعة الكتب املحالة من مدير عام البلدية للجهات املختلفة .

ثانيًا: اللجان وفرق العمل التي ت�شارك فيها الإدارة :

1.  جلنة درا�ضة ومتابعة كافة الق�ضايا املرفوعة من املواطنني ب�ضاأن اإدعاء ملكية اأرا�ضي الدولة .
2.  اللجنة الفرعية املنبثقة عن جلنة الإدعاءات .    

3.  ح�ضور الجتماعات التمهيدية للمناق�ضات واملزايدات واملمار�ضات .
4.  جلنة مزاولة املهنة للمكاتب الهند�ضية والدور ال�ضت�ضارية مبوجب القرار الوزاري رقم 2007/274 املوؤرخ يف    2007/10/21.   
  2011/10 التنمية لدولة الكويت مبوجب القرار الوزاري  رقم  اإجراءات املوافقات املتعلقة مب�ضاريع خطة  5. فريق متابعة وت�ضهيل 

ال�ضادر بتاريخ 2011/2/22 .

6. فريق ح�ضر الق�ضايا )الو�ضع الراهن للق�ضايا و الأحكام( مبوجب القرار الوزارى رقم 2011/108 ال�ضادر 
      بتاريخ 2011/3/1 .

7. فريق عمل القطع التنظيمية وم�ضاريع التق�ضيم  مبوجب القرار الإداري رقم 2011/76 ال�ضادر 2011/4/3.
8. فريق عمل لإعادة توزيع موظفي الإدارات املختلفة على الأبنية امل�ضتغلة وغري امل�ضتغلة للبلدية مبوجب القرار الإداري 

    رقم 2011/114 املوؤرخ يف 2011/4/25 .

9 . جلنة لدرا�ضة توحيد خمرجات القرار الوزاري رقم )2009/206( بتاريخ 2009/4/30 فى �ضاأن تنظيم اأعمال البناء مبوجب
     القرار الإداري رقم 2011/116 ال�ضادر بتاريخ 2011/5/1.

10. جلنة لو�ضع الإ�ضرتطات الفنية و ال�ضحية املطلوب توافرها فى املختربات اخلا�ضة الأهلية لفح�س الأغذية مبوجب القرار
     الإداري رقم )2011/4( ال�ضادر بتاريخ 2011/1/10 .

11. جلنة اإ�ضتالم خمترب ال�ضليبية مبوجب القرار الإداري رقم 2010/111 ال�ضادر بتاريخ 2010/4/22 .
12. جلنة املخالفات بالبلدية مبوجب القرار الوزارى رقم 2010/593 املوؤرخ يف 2010/11/3 
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ثالثًا: الأعمال الإدارية :

1. طباعة الكتب ال�ضادرة من الإدارة اإىل قطاعات البلدية املختلفة اأو ما ير�ضل ملدير عام البلدية لعتماده .
2. عمل ملفات للكتب ال�ضادرة واملو�ضوعات املختلفة ذات ال�ضلة بعمل الإدارة .

3. التن�ضيق بني الإدارة والقطاعات الأخرى ذات العالقة بعمل الإدارة .                                            
 

البيان اإلحصائي للكتب الواردة والصادرة إلدارة التنسيق
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البيان
الإجمايل 

2013/2014
الإجمايل 

2012/2013
ن�شبة 

التغيري 

%151126 الردود على اأ�ضئلة و ا�ضتف�ضارات املجل�س البلدي و الأمة 

%52982الردود على ا�ضتف�ضارات وزير البلدية 

%2374581الردود على ا�ضتف�ضارات مدير البلدية 

%106991الردود على ا�ضتف�ضارات الإدارة القانونية

%1837757 الردود على ا�ضتف�ضارات املحافظات

%1764574الردود على ا�ضتف�ضارات الإدارات  الأخرى

قسم الدراسات
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البيان
الإجمايل 

2013/2014
الإجمايل 

2012/2013
ن�شبة 

التغيري 

%182528ت�ضجيل تراخي�س املكاتب الهند�ضية و الدور ال�ضت�ضارية 

%1084261ت�ضجيل جتديد قيد مكتب هند�ضي اأو دور ا�ضت�ضاري

%44014467ت�ضجيل مهند�س معتمد من مكتب هند�ضي اأو دار ا�ضت�ضارية 

%21815827ت�ضجيل نقل اعتماد مهند�س 

%72634752ت�ضجيل جتديد قيد مهند�س 

قسم مزاولة المهنة 
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قسم مزاولة المهنة

تعهدات واإ�شراف
الإجمايل 

2013/2014
الإجمايل 

2012/2013
ن�شبة 

التغيري 

%8008235970تعهدات الإ�ضراف بناء هيكل ) �ضكن خا�س (

تعهدات الإ�ضراف بناء كامل  

) �ضامل جميع الرتاخي�س (

141688037%

400تعهدات حفر و تدعيم و جتهيز مواقع 

%2416118550تعهد هدم ) كل اأنواع الرتاخي�س ( 
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قسم المقاولين 

اإلغاءجتديدجديدمزاولة املهنة
الإجمايل 

2013/2014
الإجمايل 

2012/2013
ن�شبة 

التغيري 

%510520575فئة اأ

%5309443325فئة ب

%1787211257342فئة ج

%1021203325516037فئة د

%17012328ت�ضجيل جديد املقاولني امل�ضنفني من قبل جلنة املناق�ضات املركزية 

%975345ت�ضجيل مقاول جديد 
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نوع ال�شتعمال
الإجمايل 

2013/2014
الإجمايل 

ن�شبة التغيري 2012/2013

%2333معار�س

%24963م�ضت�ضفى

%61145خمازن

-03احلرف و ال�ضناعات ال�ضغرية 

%111315فنادق 

-11�ضناعات خفيفة 

-10كراج ت�ضليح �ضيارات

-04�ضكن خا�س 

-10�ضكن ا�ضتثماري عايل 

%9189�ضكن ا�ضتثماري

%2450جتاري - معار�س 

%17186جتاري - داخل املدينة 

%20226223جتاري 

%703254ا�ضتعمال �ضناعي 

%4464118اأخرى 

%4895705336895231امل�ضاحات 

%7957812املجموع
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البيان
الإجمايل 

2013/2014
الإجمايل 

ن�شبة التغيري 2012/2013

%576715العا�ضمة

%274033حويل

%296354الفروانية

%36975الأحمدي

%111942مبارك الكبري

%18195اجلهراء
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البيان  م
اإجمايل 

2013/2014
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2012/2013

%117611344مبا�ضرة عمل لإ�ضدار رخ�ضة ال�ضالمة 1

2992800ل مانع لتجديد ت�ضنيف لبلدية 2

%19616914ل مانع لت�ضجيل مقاولني جلنة املناق�ضات املركزية لدى البلدية 3

%325946ل مانع لإلغاء رخ�ضة ت�ضنيف مقاولت بلجنة �ضعبة املقاولني 4

%221522441ل مانع لالإفراج عن الكفالت امل�ضرفية 5

9%773700ل مانع لالإفراج عن التاأمني النقدي 6

%1054118411ت�ضجيل حوادث اإتالف كافة اجلهات 7

1921920اجتماعات جلان اإثبات احلالة التابعة لكافة الوزارات 8

9
عدد احلالت التي مت البت فيها من قبل جلنة اإثبات احلالة 

لكافة الوزارات 

132168448%

10
اإعداد قرارات و مذكرات و درا�ضات باملو�ضوعات اخلا�ضة 

بلجنة ال�ضالمة 

19223920%

11
كتب �ضادرة اإىل اإدارات البلدية املختلفة و كتب �ضادرة اإىل 

هيئات الدولة املختلفة 

37733012%

%90376016ا�ضتخراج ك�ضف بالإتالفات للمراجعني و متابعة ال�ضجالت 12

%9029797512اإجمايل املعامالت 13

14
اإجمايل املبالغ التي مت البت فيها من قبل جلان اإثبات احلالة 
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البيان 
اإجمايل 

2013/2014
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2012/2013

28%260759363681قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اىل وزارة الكهرباء واملاء 

69%15635048702قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اىل وزارة املوا�ضالت 

قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها للموؤ�ض�ضة العامة للرعاية 

ال�ضكنية 

5656361%91

2%34183503قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اىل وزارة الأ�ضغال العامة  

قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اىل الوزارات و اجلهات 

املختلفة خالل هذه الفرتة 
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البيان  
اإجمايل 

2013/2014
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2012/2013

%2943250715�ضهادات �ضحية 

 %6572783916ال�ضهادات اخلا�ضة باملوظفني 
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قطاع 

التنظيم   
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قطاع التنظيم

نبذه عن قطاع التنظيم 

يتاألف قطاع التنظيم من :

1 - اإدارةالتنظيم 

2 -اإدارة املخطط الهيكلي 

3 - مكتب رئي�س القطاع 

من اأهم اأخت�شا�شات القطاع :

1 - تنفيذ و اقرتاح املخططات العمرانية والهيكيلية والعمل على تطويرها و امل�ضاهمة يف تكوين قاعدة للمعلومات والبيانات .

2 - تنفيذ الدرا�ضات للمحافظة علىالطابع التقليدي الرتاثي والنواحي اجلمالية للدولة .

3 - اإجناز الدرا�ضات اخلا�ضة بالت�ضميم الهند�ضي للطرق والإ�ضارات ال�ضوئية و و �ضع املوا�ضفات الفنية .

4 - تنفيذ املخططات التنظيمية اخلا�ضة بال�ضاحات املك�ضوفة و اخل�ضراء والنواحي الرتفيهية واملحميات الطبيعية .

5 - جتديد الرتاخي�س املوؤقته مل�ضاريع القطاع اخلا�س والقطاع احلكومي و تزويد املكتب الهند�ضي بالرتفاعات املقرتحة للق�ضائم و 

مواقع املرافق العامة .

6 - تخ�ضي�س و تثبيت اجل�ضور و حمطات البنزين و املحولت الكهربائية و �ضخ املجاري و غريها .

7 - اإعداد  الدرا�ضات واخلطط الهيكلية للدولة و متابعة املخطط الهيكلي .

8 - القيام بالدرا�ضات التطويرية العامة ملختلف املناطق احل�ضرية و و�ضع املعايري التخطيطية العمرانية للدولة .

9 -  اإعداد الدرا�ضات اخلا�ضة بتقييم ال�ضورة الب�ضرية للم�ضاريع و املتابعة والتن�ضيق لتفيذ الدرا�ضات و امل�ضاريع .

10 -  القيام بالإجراءات املتعلقة بامل�ضاريع و الدرا�ضات ال�ضت�ضارية و التخطيط بال�ضتعانة بالبيوت ال�ضت�ضارية .
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قطاع التنظيم

11 - اإعداد الدرا�ضات الرامية اإاىل ت�ضجيع القطاع اخلا�س يف تطوير و اإجناز امل�ضاريع العمرانية احلكومية و برجمة م�ضاريع  القطاع 

اخلا�س �ضمن الولويات .

12 -  اإقامة الن�ضب التذكارية وفقا ملعايري حمددة .
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أهم اإلنجازات لمحافظة العاصمة :-

1 - التعديل التنظيمي على الق�ضائم الثمانية ملك الدولة املعدة للتبادل على �ضارع عبداهلل الأحمد بالقطعة 2 مبنطقة ال�ضرق لتكون 
مالئمة لتخ�ضي�ضها كمقرات رئي�ضية للبنوك اجلديدة – داخل املدينة .

2 - تو�ضعة كل من امل�ضت�ضفي المريى وتغيري ا�ضتخدام مركز طب الأ�ضنان مبنطقة ال�ضرق وموقع م�ضتودعات وزارة ال�ضحة باملرقاب 
وترميم م�ضت�ضفى الولدة القدمي باملرقاب ليكون متحف لل�ضحة ومركز معلومات تفاعلي .

3 - تخ�ضي�س مبنى برج التحرير الكائن بالقطعة رقم ) 10 ( مبنطقة القبلة – داخل املدينة ل�ضتغاللة لأن�ضطة احلكومة مول .
4 - تخ�ضي�س موقع بديل لالأمانة العامة لالأوقاف مبنطقة ال�ضويخ ) ع ( الإدارية .

. B 5 - تخ�ضي�س موقع فرع بنك مبدينة جابر الأحمد قطاع
6 - موافقة على خمططات م�ضروع م�ضت�ضفى الرازي اجلديد .

7 - م�ضروع تق�ضيم عقار ال�ضادة ال�ضيخ مبارك جابر الأحمد ال�ضباح واحمد �ضالح حممد ال�ضالح الواقع بالقطعة ) 1 ( مبنطقة بنيد 
القار  .

8 - م�ضروع هدم واإعادة بناء فرع قطعة ) 6 ( التابع جلمعية ال�ضامية وال�ضويخ التعاونية بال�ضويخ اجلنوبي .
9 - تخ�ضي�س موقع لقامة حمطة تقوية اإر�ضال وا�ضتقبال لوزارة املوا�ضالت مبنطقة الدوحة قطعة )6 ( .

10 - تثبيت حدود موقع دار الأوبرا �ضمن موقع �ضاحة العلم بال�ضويخ مبحاذاة ق�ضر ال�ضالم على �ضارع اخلليج العربي مب�ضاحة 70000  
فقط وتغيري امل�ضمى اىل مركز ثقايف واجتماعي .

11 - درا�ضة طلب ديوان املحا�ضبة رفع م�ضاحة البناء للمقر اجلديد لل�ضويخ  .
12 - م�ضروع مركز ادارة خفر ال�ضواحل وتطوير ميناء فيلكا .

13 - تخ�ضي�س �ضالة الأفراح الكائنة مبدينة جابر الأحمد با�ضم ورثة ال�ضيخ جابر الأحمد ال�ضباح .
14 - تخ�ضي�س موقع م�ضجد مبنطقة اخلالدية قطعة ) 1 ( .

15 - املوافقة على م�ضروع خمازن ومكاتب اإدارية مل�ضت�ضفى الطب النف�ضي .
الربيد  توزيع   – ات�ضالت  �ضركات   – م�ضانده  اأن�ضطة خدمية   – الوزارات   ( مول  لأن�ضطة احلكومة  التنظيمية  املوافقة  اإ�ضدار   -  16

ال�ضريع(.

بالواجهة  الثانية  باملرحلة  ال�ضياحية  الكويت  اأبراج  موقع  الواقعني يف حميط  كافية  وموقع اجلون  املرياج  كافترييا  موقع  تطوير   -  17
البحرية.

18 - تخ�ضي�س موقع دائم للهيئة العامة ملكافحة الف�ضاد مبنطقة ال�ضرق قطعة )1 ( .
19 - طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية تخ�ضي�س موقع مل�ضجد �ضمن حديقة عامة بني القطعتني ) 1 ، 2 ( مبنطقة ال�ضليبخات .  

20 - تخ�ضي�س حديقة مبنطقة قرطبة قطعة ) 3 ( �ضارع ) 4 ( جادة ) 4 ( للهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والثورة ال�ضمكية .
21 - تو�ضعة امل�ضتل القائم والواقع مبنطقة الدوحة التابع للهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية .
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22 - تخ�ضي�س موقع لإن�ضاء دار �ضباح الأحمد للرعاية الكرمية لكبار ال�ضن �ضمن منطقة ال�ضباح الطبية بال�ضويخ .
23 - تغيري ن�ضاط م�ضنة بنيد القار اىل نادى لليخوت بناء على طلب �ضركة امل�ضروعات ال�ضياحية .

24 - تخ�ضي�س موقع �ضوامع وخمازن للحبوب �ضمن موقع �ضربة اخل�ضار �ضابقا مبنطقة ال�ضويخ ل�ضركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية .
25 - املوافقة على مباين داخل م�ضروع حديقة اأطفال النزهة قطعة )2 ( .

26 - تو�ضعة ديوانية كبار ال�ضن مبنطقة الريموك قطعة ) 1 ( لوزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل .
27 - تو�ضعة م�ضجد �ضلمي املحجان الواقع مبنطقة ال�ضليبخات قطعة ) 4 ( .

28 - ترخي�س موقع مل�ضروع جممع الريا�ضات املثرية بالقطاع الثاين من احلزام الأخ�ضر بني موقع حديقة النافورة املو�ضيقية وموقع 
�ضالة التزلج .

29 - تخ�ضي�س موقع مب�ضاحة 9200 تقريبًا بالقطعة رقم ) 14 ( يف منطقة القبلة داخلة املدينة اىل بلدية الكويت لي�ضم الإدارات 
الهند�ضية واملخطط الهيكلي .

30 - تو�ضعة ميناء ال�ضويخ البحرى لعمل مر�ضي احلاويات .
31 - تو�ضعة مبنى ديوان اخلدمة املدنية مبنطقة ال�ضويخ الدارى .

32 - م�ضروع مركز جابر الأحمد الثقايف ) املركز الثقايف والجتماعي ( ب�ضاحة العلم بال�ضويخ .
33 - تثبيت حدود املقر اجلديد ملبنى بنك الكويت املركزي مبنطقة ال�ضرق داخل املدينة .

34 - تخ�ضي�س موقع مواقف �ضاحنات للموؤ�ض�ضة العامة للموانئ وجزء اآخر جلامعة الكويت �ضمن ال�ضريط املدفون اأمام جامعة الكويت بال�ضويخ .
35 - طلب و تخ�ضي�س الديوان المريى موقع مل�ضروع حديقة عامة ترفيهيه �ضمن منطقة احلزام الأخ�ضر باملرقاب قطعة 3 .

36 - مقر الأمانة العامة لالأوقاف تخ�ضي�س موقع بديل للمقر الرئي�ضي .
37 - طلب الهيئة العامة ملكافحة الف�ضاد تخ�ضي�س موقع دائم لها مبنطقة �ضرق قطعة )1( مب�ضاحة ) 3000 م2( تقريبًا .

38 - طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل املوافقة على تخ�ضي�س موقع مب�ضاحة     ) 24 ، 506  م2 ( لإقامة فرع للخ�ضار والفواكه 
مبركز �ضاحية منطقة قرطبة.

39 - حتديد تخ�ضي�س مواقع املحميات الربية والبحرية وت�ضليمها للهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية .
40 - زيادة م�ضاحة مطعم بحديقة النافورة املو�ضيقية من 26 م2  اىل 80 م2 وذلك ب�ضفة موؤقتة .

41 - تخ�ضي�س مبنى ديوان املحا�ضبة ) �ضابقًا ( للجهاز املركزي للتكنولوجي املعلومات والأمانة العامة ملجل�س الوزراء .
42 - م�ضروع منتزه طبيعي لبيت عبداهلل على �ضاحل ال�ضليبخات .

43 - طلب غرفة جتارة و�ضناعة الكويت املوافقة على تاأجري امل�ضاحات املتاحة داخل مبنى الغرفة الكائن بالقطعة رقم ) 9 ( القبلة .
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أهم اإلنجازات لمحافظة حولي  :-
1 - طلب وزارة ال�ضئون تخ�ضي�س مواقع حدائق يف املناطق التالية : 1 – ال�ضالم قطعة 3 ، 2 – حطني قطعة 3  - الزهراء قطعة 8، 

4 – ال�ضديق قطعة 1 .
2 - تثبيت موقع البنك الأهلي املتحد يف منطقة بيان .

3 - طلب وزارة ال�ضئون ترخي�س م�ضاحة لقامة م�ضلى بالقطعة) 4  ( تابع جمعية م�ضرف يف منطقة م�ضرف 
4 - طلب تخ�ضي�س موقع لقامة مهرجان الرتاث الكويتي يف غرب م�ضرف .

5 - م�ضروع تق�ضيم اأر�س اأحمد الفهد يف ال�ضريط ال�ضاحلي اأ .
6 -  تخ�ضي�س موقع حللف الناتو يف غرب م�ضرف .

7 -  طلب جامعة اخلليج حتويل رخ�ضة حمل جتارى اىل مطعم غرب م�ضرف .
8 - طلب نا�ضر ال�ضقر ترخي�س دار ح�ضانة بالق�ضيمة) 100( قطعة )5 ( يف ال�ضديق .

9 -  طلب ال�ضيد ليف املطريى فتح م�ضتو�ضف �ضحي على الق�ضيمة) 4 (قطعة) 45( يف حويل .
10 - طلب حتويل الق�ضيمة 27 قطعة 197 من ا�ضتثمارى اىل جتارى يف حويل .

11 - درا�ضة طلب حتويل �ضقة اىل مطعم ومقهى قطعة 6 حويل .
12 - طلب حتويل الق�ضيمة 31 قطعة 6 من ا�ضتثمارى اىل عيادات طبية يف حويل .

13 - طلب وزارة ال�ضئون تخ�ضي�س املربة الكويتية للتنمية الأ�ضرية على الق�ضيمة) 46 ( قطعة 7 يف حويل .
14 - ان�ضاء مالعب مك�ضوفة – ومم�ضى يف حمافظة حويل .

15 - طلب اأمل اأحمد جا�ضم ترخي�س معهد اأهلى على الق�ضيمة 1 + 2 + 3 قطعة 41 ال�ضاملية.
16 - طلب تخ�ضي�س موقع لالحتاد الكويتي للريا�ضة الن�ضائية يف حويل .

17 - تخ�ضي�س موقع لبيت الزكاة يف مركز ال�ضاحية قطعة 4 يف م�ضرف .
18 - طلب اأ�ضماء العو�ضي ترخي�س دار ح�ضانة على الق�ضيمة) 621 (قطعة يف الزهـــراء .

19 - درا�ضة طلب تخ�ضي�س مكاتب ملوؤ�ض�ضة املوانئ الكويتية يف مواقع النقع البحرية يف منطقة ال�ضاملية ) البدع ( . 
20 - طلب وزارة الرتبية ترخي�س مدر�ضة خا�ضة على ق�ضيمة ) 1 ( قطعة ) 82 ( حويل .

21 - طلب وزارة الأوقاف تخ�ضي�س موقع م�ضجد ومواقف �ضيارات 
    لل�ضيخ نا�ضر املحمد يف منطقة حطني .

22 - موافقة تنظيمية لتعديل موقع مركز حتفيظ القراآن الكرمي يف  ق 162 يف حويل .
23 - طلب وزارة الأوقاف تخ�ضي�س مركز لتحفيظ القراآن الكرمي يف �ضلوى قطعة )5(.

24 - طلب تخ�ضي�س موقع لإدارة الرتاخي�س ال�ضحية ق 117 ال�ضاملية .
25 - درا�ضة طلب موافقة تنظيمية ملحطة وقود رقم 13 ق ) 5 ( يف منطقة �ضلوى .

26 - طلب الديوان الأمريي ا�ضتخدام الأر�س املجاورة للمطبخ املركزي يف ق�ضر بيان 
    لعمل جهاز تفتي�س اأمني للمركبات .

27 - درا�ضة طلب �ضركة فيفا لالت�ضالت اإن�ضاء حمطات تقوية يف منطقة الرميثية .
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28 - التفاقية ال�ضت�ضارية لدرا�ضة م�ضروع مبنيني متجاورين لوزارة الأ�ضغال العامة  والكهرباء واملاء .
29 - ت�ضليم مقر بيت الزكاة يف منطقة ال�ضعب ق ) 7 ( .

30 - درا�ضة م�ضروع التق�ضيم اخلا�س يف منطقة �ضلوى ق ) 3 ، 4 ( .
31 - درا�ضة موافقات تنظيمية ملحطات تقوية الإر�ضال يف منطقتي ال�ضهداء وحطني .

32 - طلب اإعادة تثبيت للمواقع املحجوزة لوزارة الرتبية يف منطقة حويل  التعليمية للمناطق – ال�ضهداء - ال�ضالم – �ضلوى – الزهراء 
– الرميثية -  مبارك العبداهلل . 

33 - درا�ضة م�ضروع الهيئة العامة لطباعة ون�ضر القراآن الكرمي يف منطقة ال�ضتعمالت 
34 -  احلكومية مبنطقة جنوب ال�ضرة – ) ال�ضهداء ( .

35 - درا�ضة طلب تخ�ضي�س اأر�س جماورة مل�ضت�ضفى مبارك الكبري لبناء مراكز طبية.
36 - درا�ضة طلب ترخي�س مالعب ال�ضابون بالواجهة البحرية يف منطقة ال�ضاملية .

37 - درا�ضة طلب وزارة الكهرباء تخ�ضي�س ) 45 ( موقع حمطة حتويل ثانوية بال�ضاملية.
38 - طلب وزارة ال�ضئون اإقامة ن�ضب تذكاري بني القطع ) 4 ، 5  (  ) 7 ، 8 ( يف منطقة بيان .

39 - درا�ضة طلب وزارة الأوقاف تخ�ضي�س موقع م�ضجد يف القطعة ) 38 ( يف حويل.
40 - درا�ضة طلب تخ�ضي�س موقع داخل اأر�س املعار�س لرجال الأعمال يف م�ضرف.

41 - طلب تخ�ضي�س موقع مركز �ضباب لالحتاد الكويتي للكاراتية يف �ضلوى .
42 - درا�ضة مواقع الأرا�ضي املخ�ض�ضة لإن�ضاء م�ضت�ضفيات خا�ضة مبنطقة �ضديق .

43 - درا�ضة طلب ا�ضدار �ضيغ ا�ضتمالك للق�ضائم 10 ج ، 21 ب ، 21 ج قطعة 169 بال�ضاملية .
44 - درا�ضة طلب الع�ضو عبداهلل الكندرى ب�ضاأن توحيد ت�ضاميم امل�ضليات .

45 - م�ضروع اإن�ضاء وتو�ضعة املقر الرئي�ضي للمركز العلمي بال�ضاملية .
46 - م�ضروع اإن�ضاء واإجناز مركز ال�ضديق ال�ضحي بال�ضديق .

47 - درا�ضة طلب تخ�ضي�س قطعة اأر�س لإقامة مقر ل�ضركة فيفا– يف منطقة حويل .
48 - درا�ضة م�ضروع اإن�ضاء مركز جابر الأحمد الثقايف – يف حويل .

49 - درا�ضة القرتاح املقدم من ال�ضيد / بدر ال�ضلمان ب�ضاأن ال�ضتعمالت �ضمن املخطط الهيكلي للكويت .
50 - درا�ضة طلب تخ�ضي�س مواقع لأفرع البنوك �ضمن مركز �ضاحية ال�ضهداء يف جنوب ال�ضرة.

51 - درا�ضة طلب تو�ضعة مرا�ضى نادى اليخوت – يف ال�ضاملية .
52 - طلب تخ�ضي�س مواقع ملنافذ ت�ضويقية للمنتجات الزراعية يف حمافظة حويل .
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أهم اإلنجازات لمحافظة مبارك الكبير :-

1 -  تثبيت وت�ضليم املوقع التابع لوزارة الرتبية مبنطقة مبارك الكبري .
2 - اإعادة تثبيت وت�ضليم حدود م�ضجد كوثر حميم قطعة )1 ( بالعدان .

3 - مت تخ�ضي�س موقع لن�ضاء م�ضت�ضفى �ضمن املوقع املخ�ض�س للمركز الدارى مبنطقة �ضبحان  .
4 - ت�ضليم املوقع املخ�ض�س للهيئة العامة للقراآن الكرمي وال�ضنة النبوية وعلومها على جزء من الأر�س املخ�ض�ضة لوزارة الكهرباء واملاء.

5 - درا�ضة اإقامة منتجعات �ضياحية وجممعات مطاعم ومقاهي و�ضاليهات بال�ضريط ال�ضاحلي .
6 - املوافقة التنظيمية مل�ضروع مبنى ادارة تراخي�س املرور مببارك الكبري .

7 - املوافقة التنظيمية مل�ضروع مبنى الفح�س الفني التابع لوزارة الداخلية مبنطقة �ضبحان .
8 -  حتويل املخططات امل�ضاحية من نظام امليكرو�ضتي�س اىل نظام الوتكاد بق�ضم مبارك الكبري .

9 - تثبيت وت�ضليم املوقع اخلا�ضة بوزارة الرتبية مبنطقة مبارك الكبري قطعـــة 1 ،5. 
10 - جتديد عقود حمطة الوقود املخ�ض�ضة لل�ضادة / �ضركة البرتول الوطنية الكويتيـة .

11 - ت�ضليم بالج رقم 3 لإدارة الإن�ضاءات مبنطقة امل�ضيلة .
12 - مت تعديل �ضاحة مارينا وكا�ضر اأمواج التابع لنادل �ضباط ال�ضرطة الواقع قطعة    ) 11 ( اأبواحل�ضانية بالج رقم) 6 (.

13 - درا�ضة وخماطبة املجل�س البلدى لنقل تبعية مركز اجلواد العربي من ادارة نادى ال�ضيد والفرو�ضية اىل الديوان المريى .
14 - متت املوافقة على اإن�ضاء مالعب مك�ضوفة ومم�ضى �ضمن مناطق حمافظة مبارك الكبري .

15 - اإعداد التقارير الالزمة للمجل�س البلدى ب�ضاأن طلب الهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�ضمكية ترخي�س لن�ضاء م�ضتودع لبيع الأدوات 
البيطرية �ضمن موقع مركز الكويت للفرو�ضية ب�ضبحان .

16 - اإعداد التقارير اخلا�ضة ودرا�ضة موقع نادى ب�ضبحان .
17 - طلب بيت الزكاة تخ�ضي�س مواقع للنفع العام مبنطقة مبارك الكبري .

18 - اإعادة تثبيت وت�ضليم موقع حديقة ق ) 13 ( ب�ضباح ال�ضامل .
19 - عدم املوافقة على تخ�ضي�س موقع خا�س مبواقف ال�ضيارات بجانب بلدية الكويت مبنطقة مبارك الكبري .

20 - درا�ضة تخ�ضي�س موقع لإن�ضاء دار لتحفيظ القراآن الكرمي ق ) 5 ( مبنطقة امل�ضيلة حتت الدرا�ضة .
21 - درا�ضة تخ�ضي�س طلب الهيئة العامة لل�ضناعة ت�ضليم موقع قطعة ) 5 ( �ضبحان .

22 - تخ�ضي�س موقع لإن�ضاء وجتهيز وت�ضغيل حمطة حتويل كهرباء رئي�ضية مبنطقة �ضبحان ق ) 2 ( .
23 - طلب الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة تخ�ضي�س موقع لنادي القرين الريا�ضي مبنطقة القرين ومت خماطبة الهيئة العامة لل�ضباب 

والريا�ضة للتن�ضيق مع وزارة الإعالم .

24 - طلب نادي برقان الريا�ضي تخ�ضي�س موقع مبنطقة �ضباح ال�ضامل .
25 - طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل تثبيت موقع بنك �ضمن مراكز ال�ضاحية ق ) 7 ( مبنطقة العدان .

26 - تثبيت املوقع املخ�ض�س لبيت الزكاة ق ) 5 ( مبنطقة قرطبة .
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قطاع التنظيمإدارة التنظيم

27 - مت رفع تقرير للمجل�س البلدي بطلب جمعية العدان والق�ضور تخ�ضي�س  موقع لإقامة ن�ضاط مطعم �ضمن مركز ال�ضاحية فرعي 
ق ) 7 ( مبنطقة العدان والق�ضور .

28 - طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل تخ�ضي�س موقعني لإقامة بنكني �ضمن مركز ال�ضاحية ق ) 11 ( مبنطقة �ضباح ال�ضامل .
29 - طلب الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة تثبيت وت�ضليم موقع مركز �ضباب اأبوفطرية .

30 - تخ�ضي�س موقع لإقامة فرع لوازم العائلة ق ) 9 ( مبنطقة �ضباح ال�ضامل .
31 - �ضدر قرار من املجل�س البلدي بتخ�ضي�س موقع ملراكز الدفاع املدين غرب اأبوفطرية لوزارة الداخلية .

32 - طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية تخ�ضي�س موقع م�ضجد مبنطقة �ضبحان ال�ضناعية .
33 - طلب الهيئة العامة لل�ضناعة تخ�ضي�س اأر�س لإن�ضاء حمطة معاجلة مبنطقة �ضبحان ال�ضناعية .

34 - طلب نادي �ضلوى ال�ضباح الريا�ضي اإ�ضافة احلديقة العامة للنادي يف القرين .
35 - تخ�ضي�س م�ضاحة لإن�ضاء ملعب كرة قدم ق ) 4 ( مبنطقة القرين .

36 - تخ�ضي�س موقع لإقامة حمطة لتقوية الإر�ضال وال�ضتقبال للهواتف النقالة بالقطعة ) 7 ( امل�ضيلة .
37 - تخ�ضي�س مواقع للهيئة العامة للعناية بطباعة ون�ضر القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية وعلومها .

38 - ال�ضماح باإ�ضدار تراخي�س البناء مبنطقة الفنيطي�س للقطع ) 3 ، 6 ، 7 ، 8 ( .
39 - درا�ضة م�ضروع اإعادة تطوير عقار �ضركة دلتا العقارية قطعة ) 2 ( مبنطقة �ضباح ال�ضامل وان�ضاء م�ضروع �ضكني .

40 - جتديد ترخي�س حمطات الوقود التابعة لل�ضركة الأويل للت�ضويق املحلي للوقود .
41 - تعديل م�ضاحة مارينا وكا�ضر الأمواج لنادى �ضباط ال�ضرطة الواقع مبنطقة اأبواحل�ضانية قطعة ) 11 ( بالج رقم ) 6 ( وخماطبة 

ادارة امل�ضاحة لت�ضليم املوقع.

42 - درا�ضة طلب وزارة العدل تخ�ضي�س موقع لكل من حمكمة الأ�ضرة وجممع املحاكم.
43 - تثبيت حدود م�ضجد / عبداللطيف عبدالعزيز املزيني قطعة ) 1 ( مبنطقة ابوفطرية.

44 - درا�ضة ا�ضتغالل املوقع املخ�ض�س للهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية مبنطقة ابوفطرية كنادى للعاملني بالهيئة .
45 - درا�ضة طلب الديوان المريى نقل تبعية مركز اجلواد العربي من ادارة نادى ال�ضيد والفرو�ضية اىل الديوان المريى .

46 - درا�ضة تخ�ضي�س موقع لنادى القرين مبنطقة �ضبحان مب�ضاحة 000 ،150 م 2 .
47 - اإعادة تق�ضيم املوقع الدارى واخلدمي ملحافظة مبارك الكبري باملنطقة الو�ضطي)�ضبحان ( بحيث ي�ضمل على ما يلي :-

اأ (  موقع ملنطقة �ضحية بكامل خدماتها مب�ضاحة ) 000 .500  م 2( م�ضت�ضفي عام �ضعة 1000 �ضرير ومراكز �ضحية متخ�ض�ضة . 

ب ( موقع جلامعة طبية ومركز للدرا�ضات والأبحاث الطبية تابعة للم�ضت�ضفى مب�ضاحة )   000 ، 200 م 2 ( .

ج  ( موقع خلدمات الدولة وال�ضتعمالت امل�ضتقبلية مب�ضاحة)000 ،300 م 2 (.

د  (  موقع اأدارى خدمي للوزارات والهيئات احلكومية وال�ضتعمالت امل�ضتقبلية مب�ضاحة )  000 ، 300   م 2 ( .

 هـ ( منطقة عازلة تبعد عن املنطقة الع�ضكرية مب�ضاحة ) 200 م ( من جهة ال�ضمال . 



التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 672014

  أهم اإلنجازات لمحافظة الجهراء   :-

1 - ت�ضليم املوقع املخ�ض�س لوزارة املوا�ضالت لإقامة حمطة تقوية الإر�ضال وال�ضتقبال ملنطقة الدبدبة .
2 - تخ�ضي�س موقع لإن�ضاء مبنى ومنطقة اأمنية لوزارة الكهرباء واملاء يف منطقة اجلهراء ال�ضناعية .

3 - تثبيت حدود موقع م�ضتو�ضف ال�ضليبية البيطرى مبنطقة ال�ضليبية .
4 - تخ�ضي�س موقع م�ضجد ومواقف �ضيارات لوزارة الأوقاف مقابل القطعة ) 11 ( �ضرق مدينة �ضعد العبداهلل .

5 -تخ�ضي�س مدينة �ضمال املطالع للموؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية .
6 -اعتماد تخ�ضي�س موقع مق�ضم هاتف العبديل التابع لوزارة املوا�ضالت مبنطقة العبديل الزراعية .

7 -تخ�ضي�س موقع للتخل�س من املواد الناجتة من التجريف البحرى يف منطقة ال�ضبية لوزارة ال�ضغال .
8 -تخ�ضي�س موقع م�ضجد مبع�ضكر ال�ضباب مبنطقة ال�ضليبية جنوب الدائري ال�ضاد�س لوزارة الأوقاف .

9 -تو�ضعة موقع مع�ضكر الرو�ضتني لوزارة الدفاع غرب طريق العبديل .
10 - ترخي�س مركز "  نيو اأبها "  التخ�ض�ضي لطب الأ�ضنان �ضمن الق�ضيمة ) 10 ( قطعة ) 46 ، 45 ( جممع الهواتف .

11 - ا�ضافة م�ضاحة خارج �ضور مع�ضكر القوات اخلا�ضة بال�ضليبية اىل م�ضاحة املع�ضكر لوزارة الداخلية .
12 - م�ضروع جممع مدار�س الرتبية اخلا�ضة لوزارة الرتبية وا�ضتالم حدود اأر�س امل�ضروع .

13 - اإن�ضاء مالعب مك�ضوفة ومم�ضي �ضمن مناطق خمتلفة مبحافظة اجلهراء .

14 - تخ�ضي�س موقع مكتب لطوارئ الكهرباء واملاء مبنطقة �ضاليهات ال�ضبية .
15 - ت�ضليم موقع لتجميع �ضيارات ومعدات الإطفاء التالفة جنوب منطقة اأمغرة ال�ضناعية لالإدارة العامة لالطفاء .

16 - م�ضروع حديقة اأطفال مبنطقة القريوان لوزارة ال�ضئون .
17 - تخ�ضي�س موقع م�ضجد ومواقف لل�ضيارات لوزارة الأوقاف مبنطقة كبد ) دوار كبـد (. 

18 - تخ�ضي�س مقر دائم وثابت مل�ضمار املوروث ال�ضعبي بكافة فعالياته �ضمال طريق ال�ضاملي .
19 - تخ�ضي�س موقع موؤقت ملقرات حمالت احلج الكويتية لوزارة الأوقاف مبنطقة النه�ضة قطعة ) 4 ( .

20 - تثبيت تو�ضعة مع�ضكر قوات الأمن اخلا�س مبنطقة ال�ضليبية لوزارة الداخلية .
21 - تخ�ضي�س موقع مركز تدريب ملربي الأغنام واملاعز بالقطعة ) 11 ( مبنطقة كبد للهيئة العامة للزراعة .

22 - تخ�ضي�س موقع م�ضاتل للهيئة العامة للزراعة �ضمال منطقة الق�ضر �ضمال طريق اجلهراء .
23 - تخ�ضي�س موقع دركال اخلا�س مب�ضروع ج�ضر ال�ضيخ جابر الأحمد ال�ضباح ب�ضمال ال�ضبية لوزارة الأ�ضغال .

24 -  تثبيت عدد ) 4 ( مواقع لإقامة حمطات تقوية الإر�ضال وال�ضتقبال بجزيرة بوبيان. 
25 - تثبيت موقع اخلدمات اأرقام ) 1 ( ملزاولة بع�س الأن�ضطة خلدمة العاملني يف �ضركة اأجيليتي مبنطقة جنوب اأمغرة ال�ضناعية .

26 - ت�ضليم موقع احلكومة مول مبنطقة �ضمال اجلهراء ملندوب وزارة املالية .
27 - تثبيت موقع املدينة ال�ضناعية غرب البالد للهيئة العامة لل�ضناعة .

28 - ت�ضليم موقع حمكمة الأ�ضرة مبحافظة اجلهراء لوزارة العدل .

قطاع التنظيمإدارة التنظيم
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29 - تخ�ضي�س موقع للتخل�س من املواد الناجتة من التجريف البحرى لوزارة الأ�ضغال مبنطقة ال�ضبية .
30 - تخ�ضي�س مق�ضم هاتف لوزارة املوا�ضالت مبنطقة العبديل .

31 - تثبيت وت�ضليم املوقع املخ�ض�س لقامة فرع املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية �ضمال منطقة �ضعد العبداهلل .
32 - تثبيت وت�ضليم موقع لتجميع �ضيارات ومعدات الإطفاء التالفة بجنوب اأمغرة .

33 - تخ�ضي�س موقع لردم املخلفات ال�ضب�ضتية �ضمال طريق البرق .
34 - تثبيت وت�ضليم موقع م�ضجد مبع�ضكر ال�ضباب بال�ضليبية جنوب الدائرى ال�ضاد�س لوزارة الأوقاف .

35 - ان�ضاء مبنى ادارة هجرة منوذجي لوزارة الداخلية مبحافظة اجلهراء �ضمال غرب اجلهراء .
36 - تخ�ضي�س موقع جلمعية ال�ضرطة ال�ضتهالكية �ضمن موقع اخلدمات املرورية والفح�س الفني باجلهراء .

37 - املوافقة على ان�ضاء افرع بالقطعة ) 1 ( مبنطقة تيماء جلمعية الن�ضيم التعاونية .
38 - املوافقة ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية بان�ضاء حمطة تعبئة وقود مبدينة �ضعد العبداهلل قطعة ) 8 ( .

39 - اإقامة م�ضت�ضفيات بيطرية للهيئة العامة للزراعة بق�ضائم اخلدمات يف منطقة كبد �ضمن �ضفاة الأغنام التابعة للجمعية التعاونية 
للرثوة احليوانية  ،

40 - تخ�ضي�س موقعني ل�ضالتي اأفراح لوزارة ال�ضئون الجتماعية يف �ضرق اجلهراء .
41 - تخ�ضي�س موقع موؤقت لوزارة الأوقاف ملقرات حمالت احلج الكويتية مبنطقة النه�ضة قطعة ) 4 ( .

42 - نقل موقع فرعني لبنك اخلليج من قطعة ) 5 ( اىل قطعة ) 10 ( مبنطقة �ضعد العبداهلل .
43 - املوافقة لوزارة ال�ضئون على تو�ضعة دكاكني جلمعية الن�ضيم مبنطقة الق�ضر قطعة  ) 3 ( .

44 - ا�ضافة بناء مل�ضروع كلية اجلونكوين مبنطقة الن�ضيم قطعة ) 3 ( .
45 - تخ�ضي�س موقع ل�ضركة زين لالت�ضالت لإن�ضاء حمطة تقوية لالإر�ضال وال�ضتقبال يف منطقة ال�ضليبية على الدائرى اخلام�س.

قطاع التنظيمإدارة التنظيم
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أهم اإلنجازات لمحافظة االحمدى   :-

1 - تخ�ضي�س موقع لدرا�ضة وت�ضميم الأعالف و�ضناعة ال�ضياج وموقع لدرا�ضة وت�ضميم اإقامة م�ضاتل يف الوفرة الزراعية .
2 -  تثبيت املوقع املخ�ض�س لوزارة ال�ضحة لقامة مركز طوارئ طبية على طريق خادم احلرمني ال�ضريفني .

3 -  اعتماد املخططات التنظيمية لكل من م�ضروعة الوفرة الإ�ضكاين القائم وم�ضروع ال�ضاحية ال�ضكنية .
4 -  ت�ضليم املوقع ملخ�ض�س لوزارة الداخلية مل�ضروع املنظومة الرادارية " الزور " .

5 -  طلب وزارة الرتبية تو�ضعة مدر�ضة ) معهد الأميان ال�ضرعي ( قطعة ) 2 ( املنقف .
6 - طلب وزارة التعليم العايل ) جمل�س اجلامعات اخلا�ضة ( ا�ضتكمال امل�ضاحة املطلوب تخ�ضي�ضها يف منطقة العقيلة .

7 - تخ�ضي�س حمطة حتويل كهربائية رئي�ضية يف ال�ضباحية .
8 - تثبيت حمطة اأبحاث الأ�ضماك والروبيان املخ�ض�ضة ملعهد الكويت لالأبحاث العلمية يف منطقة اخلريان .

9 - درا�ضة م�ضار �ضكة احلديد ومرتو الإنفاق يف حمافظة الحمدى .
10 - ت�ضليم موقع حممية اأم قدير ) حمافظة الحمدى ( .

11 -  اإزالة امل�ضنات والأعمال املخالفة على �ضواحل و�ضواطئ دولة الكويت يف حمافظة الحمدى .
12 - جتديد املوافقة التنظيمية لتو�ضعة م�ضنع ا�ضمنت الكويت يف منطقة ال�ضعيبة .

13 - طلب وزارة الدفاع زيادة م�ضاحة القاعة الع�ضكرية    .
14 - بناء �ضياج �ضمن يف املنطقة املحجوزة ل�ضركة �ضيفرون العربية ال�ضعودية يف ميناء الزور .

15 - تخ�ضي�س مواقع ملراكز الإطفاء يف حمافظة الحمدى .
16 - ا�ضتحداث طريق لفرو�ضية الحمدى من طريق امللك فهد ) حمافظة الحمدى( .

17 - تخ�ضي�س مواقع ملراكز اإطفاء مبحافظة الحمدى .
18 - تخ�ضي�س مواقع ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية لعمل حمطة تعبئة وقود .

19 - تو�ضعة ال�ضاحات اخللفية ملركز اإطفاء النوي�ضيب .
20 - طلب تخ�ضي�س الأر�س املال�ضقة ملركز اطفاء ميناء عبداهلل .

21 - طلب وزارة ال�ضحة �ضم موقع احلديقة املجاورة مل�ضت�ضفى العدان .
22 - تخ�ضي�س ق�ضائم للم�ضاتل �ضمن املوقع املخ�ض�س ملزارع الدواجن بالقطعة )10 (.

23 - تق�ضيم موقع �ضكراب ميناء عبداهلل .
24 - طلب تخ�ضي�س موقع لنادى برقان الريا�ضي يف مدينة �ضباح الأحمد ليخدم املنطقة باأكملها .

25 - طلب بنك الت�ضليف والدخار تخ�ضي�س موقع خمزن مب�ضاحة 40 م × 25 م  ) ال�ضليبية ال�ضناعية ( .
26 - طلب �ضركة امل�ضروعات ال�ضياحية ترخي�س اأن�ضطة �ضمن مباين داخل نادى الفحيحيل البحرى .

27 - طلب وزارة الكهرباء واملاء تخ�ضي�س موقع حمطة حتويل كهرباء ) الوفرة ( .
28 - اعتماد اأن�ضطة على املخطط التنظيمي جلمعية هدية التعاونية .

قطاع التنظيمإدارة التنظيم
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29 - طلب الهيئة العامة لل�ضناعة ا�ضتالم مواقع �ضناعية يف املنطقة اجلنوبية غرب الطريق ال�ضريع ) ميناء عبداهلل ( .
30 - طلب الحتاد الكويتي للمزارعني ترخي�س موقع مب�ضاحة ) 8 م  × 25 م ( مبركز خدمات الحتاد الكويتي للمزارعني ) الوفرة( .

31 - تخ�ضي�س مواقع لنقع بحرية جديدة يف منطقة الزور ومنطقة بنيدر .
32 - طلب �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تخ�ضي�س موقع حمطة تعبئة وقود على طريق الوفرة . 
33 - اعادة تنظيم الق�ضائم العائدة ل�ضركة جزيرة وربة العقارية  يف منطقة العقيلة قطعة ) 5 ( .

34 - ت�ضليم املوقع املخ�ض�س لوزارة ال�ضئون الجتماعية �ضالة افراح ملواقف �ضيارات �ضمن قطعة ) 2 ( العقيلة .
198 درا�ضة وت�ضميم اعمال حت�ضني الطرق الرابطة بني �ضباح الحمد ال�ضكنية ومدينة   ، اأ / هـ / ط  35 - التفاقية ال�ضت�ضارية 

اخلريان ال�ضكنية .

36 - طلب �ضركة النقل العام الكويتية ان�ضاء �ضكن عمال موؤقت �ضمن الكراجات مبنطقتي  ميناء عبداهلل والزور .
37 - طلب موافقة تنظيمية مل�ضروع حمطة كهرباء الزور ال�ضمالية .

38 - تثبيت وت�ضليم موقع مقار حمالت احلج الكويتية الكائن مبنطقة جنوب ال�ضباحية .
39 - تو�ضعة م�ضروع الوفرة لرتبية الغنام والإبل .

40 - املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية اعتماد املخططات مل�ضروع الوفرة ال�ضكاين يف ال�ضاحية ال�ضكنية اخلريان 2 – 3 – 7 .
41 - تخ�ضي�س املنطقة احلرفية املخ�ض�ضة للهيئة العامة لل�ضناعة �ضابقا الوفرة ال�ضكاين للموؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية .

42 - طلب تو�ضعة للموقع املخ�ض�س لتخزين ال�ضلبوخ امل�ضتورد مبنطقة ميناء عبداهلل .
43 - ا�ضتالم موقع �ضربة خ�ضار الرقة .

44 - تو�ضعة م�ضت�ضفي العدان عدد من امل�ضروعات امل�ضتقبلية .
45 - �ضركة الهالل العاملية للخدمات الطبية تخ�ضي�س قطعة الر�س املخ�ض�ضة مل�ضت�ضفي خا�س .

46 - طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل تخ�ضي�س موقع �ضالة افراح �ضمن العقيلة بالقطعة ) 3 ( 
47 - طلب بنك الت�ضليف والدخار موقع للبنك مع مواقف لل�ضيارات املركز الدارى والتجارى بالقطعة ) 5 ( العقيلة .

48 - م�ضروع املجمع الرتفيهي الثقايف جنوب ال�ضباحية .
49 - تثبيت وت�ضليم مواقع حدائق خم�ض�ضة مبحافظة الحمدى .

50 - م�ضروع مرفاأ القوارب ال�ضغرية مبنطقة ابوحليفة .
 

قطاع التنظيمإدارة التنظيم
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أهم اإلنجازات لمحافظة الفروانية   :-

1 - ا�ضدار املوافقة التنظيمية ملبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدويل .
– مباين اخلدمة الأكادميية امل�ضاندة ،  مبنى كلية الرتبية  2 - ا�ضدار املوافقات التنظيمية ملباين بجامعة الكويت ) �ضكن الطالبات 

طالبات .

3 - رفع تقرير للمجل�س البلدي لتحويل املرافق العامة بالقطعة ) 4 ( مبنطقة الأندل�س اىل مركز �ضاحية فرعي .
4 - التن�ضيق مع ادارة امل�ضاحة ب�ضاأن تثبيت مواقع ردم النفايات ال�ضكنية العاملة يف خمتلف مناطق الكويت  .

5 - اإعداد تقرير للمجل�س البلدي ب�ضاأن موقع ردم النفايات املغلق �ضمال الدائري ال�ضابع واملتداخل مع موقع م�ضتغل ل�ضركة خا�ضة .
6 - اإعداد تقرير للمجل�س البلدي ب�ضاأن زيادة ن�ضب البناء مل�ضت�ضفى الطب الطبيعي والتاأهيل ال�ضحي مبنطقة الأندل�س وذلك لتوفري 

اخلدمات الطبية جلميع مر�ضي العالج الطبيعي بدولة الكويت .

7 - التن�ضيق مع ادارة امل�ضاحة ب�ضاأن التو�ضعة املقررة مل�ضتل العار�ضية حيث تبلغ م�ضاحة املوقع بعد التو�ضعة 51647 م 2 .
8 - درا�ضة تعديل الو�ضع التنظيمي لعدة ق�ضائم بالقطعة ) 48 ( مبنطقة الفروانية .

9 - درا�ضة طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية بتخ�ضي�س القطعتني ) 19 ، 20 ( مبنطقة جليب ال�ضيوخ لقامة م�ضروع ا�ضكاين .
10 - رفع تقرير للمجل�س البلدى ب�ضاأن تخ�ضي�س مواقع لقامة اأفرع للبنوك مبركز �ضاحية ال�ضهداء 

11 - رفع تقرير للمجل�س البلدي ب�ضاأن تخ�ضي�س ديوانية لكبار ال�ضن مبنطقة الفردو�س .
ال�ضامل  �ضباح  مدينة  داخل  احلفر  الناجتة عن  الرتبة  لت�ضوين  مواقع  تخ�ضي�س  على  باملوافقة  البلدي  املجل�س  من  قرار  �ضدر   -  12

اجلامعية ومب�ضاحة ) 724055 م 2( والتن�ضيق مع اجلهات املعنية بذلك .

13 - تثبيت املواقع احلكومية مبنطقة العار�ضية خمازن .
14 -  �ضدور قرار املجل�س البلدي بتخ�ضي�س موقع للنادى الكويتي للربع ميل على طريق ال�ضاد�س مب�ضاحة قدرها ) 750000م 2( 

وجارى التن�ضيق مع وزارات اخلدمات ب�ضاأن املوقع .

15 -  التن�ضيق مع ادارة امل�ضاحة ب�ضاأن تثبيت وت�ضليم مواقع ردم النفايات ال�ضكانية العاملة .
16 -  تخ�ضي�س موقع مل�ضروع اإ�ضكاين مب�ضاحة ) 801282  م 2 ( باجلزء اجلنوبي ال�ضرقي ملنطقة غرب عبد اهلل املبارك .

17 - خماطبة ادارة امل�ضاحة لتثبيت املوقع املخ�ض�س لإدارة مرور مبحافظة الفروانية .
18 -  رفع تقرير للمجل�س البلدي ب�ضاأن املواقع املخ�ض�ضة ل�ضركة م�ضت�ضفيات ال�ضمان ال�ضحي ) حتت التاأ�ضي�س ( .

19 -  �ضدور قرار اللجنة املكلفة باخت�ضا�ضات املجل�س البلدي باملوافقة على م�ضروع جابر الأحمد الثقايف التابع لوزارة الأعالم .
20 -  ت�ضليم املوقع املقرر لإن�ضاء مركز ثقايف وم�ضرح �ضمن حمافظة الفروانية .

21 -  �ضدر قرار من املجل�س البلدي بتخ�ضي�س موقع لبلدية حمافظة الفروانية مب�ضاحة 16891 م 2   �ضمن منطقة ال�ضتعمالت 
احلكومية بالعار�ضية وجارى تثبيت املوقع .

22 -  خماطبة ادارة امل�ضاحة لتثبيت وت�ضليم حدائق عامه �ضمن حمافظة الفروانية .
23 - ا�ضتكمال اإجراءات اإعادة تنظيم الق�ضائم اأرقام من ) 132 ( اىل ) 157 ( بالقطعة ) 4 ( مبنطقة ال�ضديق بجنوب ال�ضره.
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24 -  �ضدور قرار جمل�س البلدي بتعديل حدود املركز ال�ضحي الواقع �ضمن مركز �ضاحية الفروانية وخماطبة ادارة امل�ضاحة لتثبيت 
املوقع املعدل .

25 -  تثبيت وت�ضليم موقع �ضالة اأفراح بالقطعة ) 4 ( مبنطقة ا�ضبيلية .
26 -  الرد على الدارة القانونية ب�ضاأن الدعاوى املرفوعة �ضد البلدية واخلا�ضة مبنطقة العار�ضية احلرفية .

27 -  تخ�ضي�س موقع للمدينة الإعالمية مبنطقة ال�ضدادية و�ضدر قرار جمل�س بلدي بذلك وجارى التن�ضيق مع وزارات اخلدمات ب�ضاأن 
املوقع .

الكويت  مطار  حدود  �ضمن  ال�ضيارات  ومواقف  املدين  للطريان  العامة  الإدارة  ملبنى  داخلية  تعديالت  لعمل  التنظيمية  املوافقة   -  28
الدويل.

29 -  رفع تقرير للمجل�س البلدي لتخ�ضي�س مواقع لت�ضوين التربه الناجتة عن اأعمال احلفر �ضمن حدود مدينة �ضباح ال�ضامل اجلامعية 
مب�ضاحة ) 000 ، 724  م 2( .

30 -  �ضدور قرار بتحويل املرافق العامة بالقطعة ) 9 ( مبنطقة الأندل�س اىل مركز �ضاحية فرعي . 
ال�ضيارات مبنطقة ال�ضجيج جنوب  ل�ضباق  ب�ضاأن تخ�ضي�س موقع ب�ضفة موؤقتة لكلية جابر الأحمد  البلدي  للمجل�س  31 - رفع تقرير 

خيطان مب�ضاحة ) 000 ، 612  م 2( .

32  -  درا�ضة تخ�ضي�س موقع ب�ضفة موؤقتة للنادي الكويتي للربع ميل ل�ضباق ال�ضيارات والدراجات على طريق الدائرى ال�ضابع مب�ضاحة 
) 000 ، 750  م 2( .

33 -  رفع تقرير للمجل�س البلدي ب�ضاأن تخ�ضي�س موقع مل�ضروع اإ�ضكاين غرب منطقة عبداهلل املبارك مب�ضاحة ) 5 . 282 ، 801م2( 
�ضمن املوقع املتنازل عليه من �ضركة النفط .

34 -  رفع تقرير للمجل�س البلدي ب�ضاأن تخ�ضي�س مواقع كم�ضاحات تخزينية بعدة مناطق .
35 -  تخ�ضي�س موقع لإن�ضاء م�ضانع لتدوير الإطارات امل�ضتعملة جنوب طريق ال�ضاملي مب�ضاحة ) 00 . 000 ، 300 م 2 ( .

36 -  درا�ضة تخ�ضي�س موقع لالإدارة املركزية لالإح�ضاء مبنطقة ال�ضتعمالت احلكومية بالعار�ضية .
37 -  رفع تقرير للمجل�س البلدى بتخ�ضي�س موقع لبلدية حمافظة الفروانية مبنطقة ال�ضتعمالت احلكومية بالعار�ضية .

38 -  اعداد تقرير للمجل�س البلدى ب�ضاأن تخ�ضي�س موقع لوزارة التعليم العايل مبنطقة ال�ضتعمالت احلكومية بالعار�ضية مب�ضاحة 
)3000 م 2( مع مواقف �ضيارات )6000  م 2( خلدمة املوقع .

39 -  الرد على كتب الدارة القانونية ب�ضاأن الدعاوى املرفوعة عن بع�س مالك الق�ضائم باملركز الدارى والتجارى مبنطقة خيطان .
40 -  تثبيت الق�ضائم الناجتة عن اعادة تنظيم الق�ضائم ارقام من ) 132 ( اىل رقم ) 157 ( قطعة ) 4 ( مبنطقة ال�ضديق بجنوب 

ال�ضره .

41 -  خماطبة الإدارات املعنية بالبلدية ب�ضاأن م�ضروع التق�ضيم اخلا�س بامل�ضاحة املتبقية من وثيقة ال�ضيخ �ضامل العلي مبنطقة الريموك 
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أهم االنجازات الطرق  :-

1 - م�ضروع مواقف �ضيارات متعددة الأدوار الكائن بجوار م�ضجد العو�ضي بالقطعة رقم )5 ( ال�ضرق داخل املدينة .
العا�ضمة لتكون مواقف �ضيارات متعددة  لبلدية  للمبنى اجلديد  2 - حتويل الأر�س املخ�ض�ضة كم�ضطحات خ�ضراء جتميلية املجاورة 

الدوار حتت الأر�س وم�ضطحات خ�ضراء بالأر�ضي بالقطعة  رقم ) 1 ( باملرقاب .

3 - مت تخ�ضي�س مواقع ملحطات حتويل ثانوية بناءا على طلب وزارة الكهرباء واملاء وجارى تثبيتها وت�ضليمها مبناطق ) الريموك – 
النزهة – ال�ضويخ ال�ضكنية – الريموك – قرطبة – ال�سرة – اخلالدية ( .

4 - متابعة ما مت اإجنازه من م�ضاريع البنية النحتية اخلا�ضة بتو�ضعة منطقتي اجلهراء وال�ضليبية احلرفية وذلك بالتن�ضيق مع وزارتي 
ال�ضغال العامة والكهرباء واملاء.

5 - خماطبة وزارة الأ�ضغال ب�ضاأن ) ا�ضتكمال تنفيذ ال�ضارع الفا�ضل بني القطعتيــــن ) 4 ، 3 ( مبنطقة �ضلوى لي�ضل اىل �ضارع التعاون 
وتنفيذ مدخل وخمرج ملنطقة اجلابرية من طريق الدائرى اخلام�س ( .

6 - متابعة املخططات اخلا�ضة مبواقف ال�ضيارات للم�ضاريع احلكومية ) جممع مدار�س الرتبية اخلا�ضة ( مبنطقة حويل   .
7 - تثبيت حمطات حتويل ثانوية عدد ) 24 ( يف حويل وعدد ) 13 ( يف كيفان وعدد ) 11 ( يف ال�ضليبخات .

8 - تخ�ضي�س مواقف �ضيارات مبنطقة الرقعي قطعة رقم ) 12 ( ومواقف �ضيارات �ضطحية ومتعددة الدوار مبنطقة �ضبحان .
9 - تثبيت م�ضارات كيبالت اأر�ضية مبناطق ) ابوحليفة – الن�ضيم – �ضرق القرين – م�ضت�ضفي الطب الطبيعي ( وم�ضار خط هوائي يربط 

حمطة حتويل �ضباح الحمد  )Z4 ( مبحطة حتويل الوفرة ) Z( املقرتحة .

10 - تخ�ضي�س عدد ) 2 ( موقع ملحطة حتويل رئي�ضية اأبعاد كل منها ) 50 م  × 60 م( يف منطقة جليب ال�ضيوخ الأويل يف القطعة 
رقم ) 9 ( والثانية يف منطقة ال�ضتعمالت احلكومية .

11 - تخ�ضي�س موقعني مقرتحني ملحطة حتويل رئي�ضية اأبعاد كل موقع ) 50 م  × 60 م( يف منطقة الوفرة الزراعية اأحداها بالقطعة 
رقم ) 10 ( والثانية بالقطعة رقم )11(.

12 - تخ�ضي�س عدد ) 9 ( مواقع مقرتحة ملحطات حتويل ثانوية اأبعاد كل منهـــــا ) 12 م  × 7 م ( خلدمة موقع تربية وتطوير البل 
يف منطقة اجلهراء جنوب الدائرى ال�ضاد�س .

13 - املوافقة على طلب وزارة الأ�ضغال ا�ضتحداث �ضوارع حميطة مبجمع الوزارات اجلديد وتطوير الطرق املوؤدية اىل املوقع مبحافظة 
اجلهراء .

تخ�ضي�س عدد ) 2 ( حمطة حتويل كهرباء رئي�ضية باأبعاد ) 50 م  × 60 م ( يف منطقة ال�ضبية بناءا على طلب وزارة   .14
الكهرباء واملاء .

15 - تخ�ضي�س م�ضار اخلطوط الهوائية �ضمال الكويت يف منطقة ) الرو�ضتني – العبديل ( مبحافظة اجلهراء .
16 - تثبيت عدد ) 39 ( موقع خزانات خر�ضانية اأر�ضية للمياه ال�ضحية املعاجلة بعدة مناطق باجلهة اجلنوبية بدولة الكويت .

17 - املوافقة على اقرتاح الع�ضو / مانع فهد العجمي ب�ضاأن ا�ضتحداث مدخل وخمرج ملنطقة الحمدى ال�ضناعية على طريق امللك فهد 
ال�ضريع ) طريق رقم 40 ( .

18 - التن�ضيق مع وزارة الكهرباء واملاء بخ�ضو�س مواقع حمطات حتويل رئي�ضية مبناطق �ضمن حمافظة دولة الكويت ومواقع حمطات 



74التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014

حتويل ثانوية مبناطق حويل والعا�ضمة وا�ضتكمال اإجراءات تثبيت وت�ضليم بع�س من هذه املواقع بعد تخ�ضي�ضها .

19 - تثبيت وت�ضليم �ضبكة الطرق مبناطق حويل القطع ) 201 ، 202 ، 203 ، 209 ، 210 ، 211 ، 216 ( ، والقطع ) 17 ، 
. ) 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18

20 - تثبيت وت�ضليم مواقف �ضيارات متعددة الأدوار مبركز �ضاحية خيطان وكذلك باملنطقة الو�ضطي ) �ضبحان ( .
21 - تخ�ضي�س طرق مع مداخل وخمارج ب�ضفة موؤقته خلدمة تنفيذ م�ضروع مدينة �ضباح ال�ضامل اجلامعية مبنطقة ال�ضدادية .

22 - تو�ضعة حمطة تعبئة مياه العبديل قرب حدود مركز العبديل .
23 - ا�ضتحداث طريق ب�ضفة موؤقتة يربط بني منطقة �ضعد العبداهلل قطعة رقم ) 5 ( ومنطقة الن�ضيم قطعة رقم ) 3 ، 4 ( .

24 - درا�ضة �ضبكة الطرق مبنطقة العدان وذلك ليجاد حلول لبع�س اأهايل املنطقة نتيجة لالزدحام املرورى باملنطقة مقابل �ضباح 
ال�ضامل .

25 - ترخي�س حمطة حتويل رئي�ضية باإبعاد ) 3000 م 2( للم�ضت�ضفي الأمريي بالقطعة   ) 3 ( مبنطقة �ضرق داخل املدينة . 
26 - تخ�ضي�س عدد ) 20 ( موقع حلفر الآبار مل�ضروع ال�ضرف التجريبي لال�ضتغالل املياه اجلوفية يف بع�س املناطق ال�ضكنية ) منطقة 

القريوان ( .

وبني  الرابع  الدائري  ومن طريق  وال�ضاملية  بني كال من حويل  تربط  م�ضاه  وت�ضليم حماور ج�ضور  تثبيت  اإجراءات  من  النتهاء   -  27
منطقتي خيطان والفروانية فوق طريق املطار .

28 - النتهاء من درا�ضة مواقع ملحطات حتويل كهرباء رئي�ضية وثانوية مبناطق اجلابرية وال�ضويخ وال�ضاملية 35. النتهاء من درا�ضة 
�ضبكة الطرق املقرتحة مبنطقة فهد الحمد وحدود مواقف �ضيارات مبنطقة ا�ضبيلية .

29 - اقرتاح مواقع مواقف �ضيارات �ضطحية مبناطق خيطان والفروانية وذلك ليتم حتويلها من مواقف �ضطحية اىل متعددة الأدوار يتم 
تنفيذها من قبل البلدية وذلك للتخفيف من ظاهرة تكد�س وازدحام املواقف بتلك املناطق .

2 ( اىل املوقع البديل  30  -رفع تقرير للمجل�س البلدى ب�ضاأن نقل املوقع املخ�ض�س ملحطة تعبئة املياه يف منطقة املنقف بالقطعة ) 
املقرتح مبنطقة جنوب ال�ضباحية.

31 - رفع تقرير للمجل�س البلدى ب�ضاأن اقرتاح املقدم من ال�ضيد / اأحمد جديان البغيلي )ع�ضو املجل�س البلدى ( ب�ضاأن تو�ضعة خمارج 
اجل�ضر الواقع بني مناطق الرقعي والعار�ضية والأندل�س .

32 - ال�ضماح باإ�ضدار تراخي�س البناء مبنطقة الفنيطي�س .
33 - تخ�ضي�س مباين مكاتب مع خدماتها وغرف م�ضخات وخزانات اأر�ضية �ضمن م�ضروع ت�ضجري طريق العبديل مب�ضافة ) 120 م( 

ويبعد عن حرم الطريق م�ضافة )100 م ( .

34 - النتهاء من اإجراءات تعديل حدود مدينة �ضباح الأحمد ال�ضكنية .
للهاتف بطريق  بالدولة ومنها م�ضار  امل�ضاريع احليوية  لتغذية بع�س  اإجراءات تخ�ضي�س م�ضارات خدمات خمتلفة  35 - النتهاء من 

عريفجان وم�ضار للري مبنطقة الوفرة.

36 - رفع تقرير للمجل�س البلدي ب�ضاأن اإيجاد �ضارع خدمة للدخول واخلروج من اجلهة املقابلة لطريق امللك فهد ال�ضريع جهة ال�ضرق 
ومقابل �ضباح ال�ضامل من جهة اجلنوب وذلك نظرًا لالزدحام املرورى يف املنطقة .

37 - ت�ضميم وتنفيذ ج�ضر يربط بني م�ضروع جممع التاون القائم وم�ضروع تطوير جممع املن�ضر بالفحيحيل ل�ضركة من�ضر العقارية .
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أهم اإلنجازات للمكاتب المؤقته  :-

1 - طلب وزارة الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضليبية ل�ضركة بدر املال واإخوانه . 
2 - طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة �ضباح النا�ضر ل�ضركة كويت باركيه 

لتنفيذ م�ضجد ) �ضبيب العجمي ( قطعة ) 1 ( .

3 - طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة �ضعد العبداهلل لإدارة الن�ضاءات 
وبناء املعامل لتنفيذ فرع لبنك اخلليج . 

4 - طلب الهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة كويت برت�ضاد .
الوطنية  بيان  ل�ضركة  الدوحة  مبنطقة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�س  الت�ضريح  الإ�ضالمية  وال�ضئون  الأوقاف  وزارة  طلب   -  5

التجارية لتنفيذ م�ضجد ) اأبوطلحة الن�ضارى(.

6 - طلب وزارة العدل الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضاملية ملجموعة هاى �ضالنت للمقاولت .
7 - طلب وزارة الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة اأبوفطرية ل�ضركة �ضدمي الكويت للتجارة العامة 

واملقاولت .

8 - طلب وزارة الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة بيان لل�ضركة العاملية للمباين .
9 - طلب وزارة املوا�ضالت الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة العار�ضية احلرفية ل�ضركة ال�ضبكة اللكرتونية . 

التوباد  ل�ضركة  الحمد  مواد مبنطقة �ضباح  وت�ضوين  موؤقتة  الت�ضريح برتخي�س مكاتب  ال�ضكنية  للرعاية  العامة  املوؤ�ض�ضة  10 - طلب 
للتجارة العامة .

11 -طلب وزارة الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة املرقاب ل�ضركة الإن�ضاءات املتحدة 
12 - طلب وزارة الداخلية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة الحمدى ل�ضركة املنذر العقارية .

13 - طلب الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضاملية ل�ضركة التوباد للتجارة 
العامة واملقاولت .

14 - طلب وزارة ال�ضحة  الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة الق�ضر ل�ضركة بيت البناء الكويتي . 
15 - طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة املتحدة لالعمال للتجارة العامة 

واملقاولت – م�ضروع اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة مبنى ادارة امل�ضاجد قطعة ) 7 ( مبنطقة مبارك العبداهلل ) غرب م�ضرف �ضابقًا( 

اإن�ضاء واإجناز  16 - طلب الهيئة العامة ل�ضئون الق�ضر الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة بيان الوطنية م�ضروع 
و�ضيانة جممع ا�ضتثمارى بالق�ضيمة ) 344(  قطعة ) اأ / 1 ( مبنطقة املهبولة .

رقـــــم  العقد  لتنفيذ  نا�ضيونال  اخلرايف  ل�ضــركة  مــواد  وت�ضـوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�س  الت�ضريح  واملاء  الكهرباء  وزارة  طلب   -  17
11 ك  يف �ضباح   / 132 8 ( حمطات حتويل رئي�ضية  2012 ( تزويد وتركيب عدد )   / 2011  –  4410 ) و ك م / ع / 

 . )4A،2A،2K،4D،4B،2B(الأحمد

العامة  للتجارة  الأول  الأداء  ل�ضركة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�س  الت�ضريح  الإ�ضالمية  وال�ضئون  الأوقاف  وزارة  طلب   -  18
واملقاولت لتنفيذ م�ضروع مبنى مركز الن�ضاط الن�ضائي الثقايف والجتماعي قطعة ) 4 ( مبنطقة الرميثية .

19 - طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة الأمارات املتحدة للتجارة العامة 
واملقاولت لتنفيذ م�ضروع تو�ضعة مركز اخلرايف لأن�ضطة الأطفال املعاقني بالقطعة ) 6 ( مبنطقة مبارك العبداهلل ) غرب م�ضرف 
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�ضابقًا ( .

20  - طلب وزارة الرتبية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة عبداملح�ضن العي�ضى للتجارة العامة واملقاولت لتنفيذ 
العقد رقم ) 378 ( املناق�ضة رقم ) م ع / 39 / 2008 – 2009  ( ا�ضتكمال ت�ضميم وترخي�س وان�ضاء و�ضيانة مبنى رو�ضة 

عقبه بن نافع  مبنطقة الفنطا�س .

21 - طلب الهيئة العامة لال�ضتثمار الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة  املتحدة الأويل للتجارة العامة واملقاولت 
لتنفيذ م�ضروع املقر الرئي�ضي للهيئة العامة لال�ضتثمار على الق�ضائم اأرقام ) 3 ، 4 ، 5 (  قطعة رقم ) 1 ( مبنطقة ال�ضرق .

22 - طلب وزارة الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة ت�ضييد اخلليج للتجارة العامة واملقاولت لتنفيذ 
العقد رقم ) هـ م خ / 136 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة مبنى حر�س جمل�س الأمة بالقطعة رقم ) 15 ( مبنطقة القبلة .

23 - طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة كي �ضي �ضي للهند�ضة واملقاولت 
 )B ( اعمال توريد وتنفيذ و�ضيانة اعمال انارة الطرق بالقطاع ) لتنفيذ العقد رقم ) م ع ر �س / ع / 1200 – 2012 / 2013

مب�ضروع جابر الحمد الإ�ضكاين .

24 - طلب وزارة الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة الزور ل�ضركة املجموعة امل�ضرتكة للمقاولت 
لتنفيذ العقد رقم ) و ك م/ ع �س / 4491 – 2012 / 2013 ( اإعمال توريد واإن�ضاء واإجناز و�ضيانة عدد ) 4 ( خطوط مياه 

مقطرة قيا�س ) 1600 مم ( من حمطة تقطري الزور ال�ضمايل وحتى جممع مياه الزور .

25 - طلب وزارة الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة جي ا�س للهند�ضة والن�ضاءات لتنفيذ العقد رقم 
) و ك م/ع �س / 4333 – 2011 / 2012 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة جممع توزيع املياه العذبه بالزور .

العقود املربمة مع جامعة  تنفيذ  القائمني على  للمقاولني  وت�ضوين مواد  الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة  الكويت  26 - طلب جامعة 
الكويت لتنفيذ م�ضروع مدينة �ضباح ال�ضامل اجلامعية – جامعة الكويت مبنطقة ال�ضدادية . 

27 - طلب ادارة املناق�ضات والعقود الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين املعدات والآليات مبنطقة �ضبحان ل�ضركة معريف الكويتية 
للتجارة العامة لتنفيذ عقد املناق�ضة رقم ) 19 / 2010 / 2011 ) ع ( ( اإعمال النظافة العامة ملناطق ) �ضباح ال�ضامل / �ضباح 

ال�ضامل ال�ضاحلي / العدان / الق�ضور / امل�ضيلة / امل�ضيلة ال�ضاحلي / الفنيطي�س ال�ضاحلي ( .

28 - طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية  الت�ضريح برتخي�س خالطة مركزية موؤقتة ل�ضركة الرابية لالن�ضاءات لتنفيذ العقد رقم ) 
م ع ر �س / ع / 1193 – 2012 / 2013 ( مب�ضروع �ضمال غرب ال�ضليبخات .

29  - طلب وزارة الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�س خالطة مركزية موؤقتة مبنطقة الدوحة لل�ضادة �ضركة بودى لالإن�ضاءات و�ضركة 
ريزاين دى ايكرا�س بي ايه و�ضركة هيوارات لني ا�س ايه و�ضركة تريفي ا�س بي اأيه لتنفيذ العقد رقم ) هـ ط / 167 ( ان�ضاء واجناز 

و�ضيانة طرق وممرات علوية و�ضرف �ضحي وجمارى مياه المطار اىل اخلدمات الخرى ل�ضارع جمال عبدالنا�ضر .

30 - طلب الإدارة العامة لالإطفاء الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضبية ل�ضركة جلوبال الوطنية للتجارة 
العامة واملقاولت لتنفيذ العقد رقــــــم ) 5 – 2013 / 2014 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة مركز اإطفاء ال�ضبية . 

31 - طلب وزارة الداخلية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقته وت�ضوين مواد مبنطقة اأبوفطرية ل�ضركة بيان الوطنية التجارية لتنفيذ العقد 
رقم ) 665 ، 2012 – 2013 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة مبنى ادارة تراخي�س مرور منوذجي مبحافظة مبارك الكبري .

32 - طلب وزارة الأوقاف الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ملوؤ�ض�ضة الأحمر العاملية للتجارة العامة واملقاولت مبنطقة 
الرحاب لتنفيذ م�ضجد عائ�ضة ح�ضني الردعان.

33 - طلب وزارة الرتبية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة العدان ل�ضركة اجل�ضمي والع�ضفور ملقاولت البناء 
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لتنفيذ العقد رقم ) م ع / 38 ب / 2010 – 2011 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة عدد ) 10 ( �ضالت تربية بدنية يف مدار�س وزارة 

الرتبية مبنطقة مبارك الكبري بنظام ت�ضليم املفتاح مدر�ضة اأزده بنت احلارث مبنطقة العدان قطعة ) 3 (  .

للمقاولت  امل�ضرتكة  الن�ضائية  لل�ضركة  وت�ضوين مواد  الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة  والعمل  ال�ضئون الجتماعية  34 - طلب وزارة 
لتنفيذ م�ضروع اإن�ضاء واإجناز فرع اجلمعية قطعة ) 4 ( مبنطقة الفيحاء  .

35 - طلب وزارة الداخلية الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة اجلهراء ل�ضركة كويت داينمك�س املحدودة  لتنفيذ 
العقد رقم ) 642 / 2012 – 2013 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة مبنى ادارة هجرة منوذجي مبنطقة �ضمال غرب اجلهراء .

36 - طلب وزارة الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقته وت�ضوين مواد مبنطقة �ضباح الأحمد ل�ضركة هيونداى لل�ضناعات 
 3Z( ( تزويد وتركيب حمطة حتويل �ضباح الأحمد ) الثقيلة لتنفيذ العقد رقـــــــــــم ) و ك م / ع / 4376 – 2011 / 2012

11 / 132 / 400 ك . ف مب�ضروع مدينة �ضباح الحمد ال�ضكنية .
العامة  للتجارة  �ضاى  ل�ضركة  �ضبحان  مبنطقة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�س  الت�ضريح  لل�ضناعة  العامة  الهيئة  طلب   -  37

واملقاولت .

38 - طلب وزارة ال�ضحة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضويخ ال�ضحية ل�ضركة الغامن انرتنا�ضيونال للتجارة 
العامة لتنفيذ العقد رقــــــــــم ) �س / م خ ع / 59 / 2010 / 2011 – 101 ( ت�ضميم واإن�ضاء وجتهيز طبي وتاأثيث و�ضيانة 

ت�ضغيلية مل�ضروع تو�ضعة م�ضت�ضفى الرازي مبنطقة ال�ضويخ ال�ضحية . 

40 - طلب الهيئة العامة للبيئة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضبية ل�ضركة هيونداى للهند�ضة والإن�ضاءات . 
الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة جمموعة املقاولني املهند�ضني  الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية  41 - طلب وزارة 

العاملية لتنفيذ م�ضروع م�ضجد / مو�ضى برج�س ال�ضور قطعة رقم ) 4 ( مبنطقة ال�ضديق .

42 - طلب وزارة ال�ضحة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضرق ل�ضركة الن�ضاءات املتحدة ) ا�ضكو ( لتنفيذ 
العقد رقم ) �س / م خ ع / 57 / 2010 / 2011 – 116 ( ت�ضميم واإن�ضاء وجتهيز طبي وتاأثيث و�ضيانة ت�ضغيلية مل�ضروع تو�ضعة 

م�ضت�ضفى الأمريى . .

43 - طلب وزارة الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضجيج ل�ضركة بدر املال واخوانه لتنفيذ العقد 
رقم ) و ك م/ ع �س / 4157 – 2010 – 2011 ( اأعمال و�ضيانة معدات ادارة ال�ضوارع يف حمافظة الفروانية .

44 - طلب الهيئة العامة لل�ضناعة الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضدادية ال�ضناعية ل�ضركة م�ضرف للتجارة 
2011 ( م�ضروع ت�ضميم وتنفيذ واإجناز و�ضيانة اأعمال البنية   – اأ  18 م /  العامة واملقاولت لتنفيذ العقد رقــــم ) هـ ع �س / 

التحتية ملنطقة ال�ضدادية ال�ضناعية  .

45 - طلب الديوان الأمريي الت�ضريح برتخي�س مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة حممد عبداملح�ضن اخلرايف لتنفيذ العقد رقم ) د اأ 
/ هـ / 84 ( اإن�ضاء واجناز و�ضيانة وت�ضغيل جممع حماكم اجلهراء .

ل�ضركة  ال�ضويخ  مبنطقة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�س  الت�ضريح  ال�ضمكية  والرثوة  الزراعة  ل�ضئون  العامة  الهيئة  طلب   -  46
احلقول اخل�ضراء الزراعية لتنفيذ العقـــــد ) هـ ز / م م / 1 / 2009 / 2010 ( تنفيذ وتطوير و�ضيانة الزراعات التجميلية 

والري باملنطقة الأويل مبنطقة ال�ضويخ .

قطاع التنظيمإدارة التنظيم
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مشاريع الدراسات اإلستشاريه:

املوقف التنفيذيا�شم امل�شروعم

م�ضروع حتديث وتطوير نظم املعلومات اجلغرافية1

جاري ا�ضتكمال اجراءات توقيع العقد ومت خماطبة كل من اإدارة الفتوى 

والت�ضريع والإداره القانونية 

جاري العمل وفق الربنامج الزمني باملرحلة الثانية من امل�ضروع م�ضروع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء2

مت الإنتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع دليل ح�ضاب الرحالت املرورية3

م�ضروع التحديث امل�ضتمر للنموذج املروري4

مت تعديل الربنامج الزمني للم�ضروع وجاري العمل وفق الربنامج الزمني 

املعدل ) مت �ضرف الدفعة رقم 8 بتاريخ 2014/2/20 (

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع اخلطة العمرانية ملدينة الكويت 52030

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع تطوير �ضبكة و�ضائل النقل العام6

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع بنك املعلومات املرورية7

م�ضروع املعايري القيا�ضية لالإ�ضتعمالت التجارية8

جاري العمل باملرحله الأوىل وفق الربنامج الزمني ) مت �ضرف الدفعة 

رقم 2و3 بتاريخ 2014/3/30

م�ضروع توفري وتطوير مواقع الدراكيل9

�ضدر قرار جلنة البيوت الإ�ضت�ضاريه برت�ضية امل�ضروع على املكتب الفائز 

بتاريخ 2014/3/13

10
م�ضروع املخطط املحلى للمنطقة اجلنوبية - املنطقة 

القليمية الأوىل

مت ا�ضتالم التقارير النهائية وجاري مراجعتها ومت طلب رفع الدفعة 

النهائية لأمانات بتاريخ 2014/3/13

11
م�ضروع املخطط املحلى للمنطقة ال�ضمالية - املنطقة 

القليمية الثانية

مت النتهاء من كافة اأعمال امل�ضروع

12
م�ضروع املخطط املحلى ملنطقة �ضمال املطالع - املنطقة 

الإقليمية الثالثة

مت النتهاء من كافة اأعمال امل�ضروع

13
م�ضروع املخطط املحلى للمنطقة الغربية – النعاييم 

)املنطقة الإقليمية اخلام�ضة(

مت ا�ضتالم التقارير النهائية وجاري مراجعتها ومت طلب رفع الدفعة 

النهائية لأمانات بتاريخ 2014/3/11

14
م�ضروع تطوير وحتديث منطقة ال�ضويخ اخلدمية 

احلرفية والتجارية

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروع

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع الإدارة املرورية ملنطقة ال�ضاملية15

م�ضروع الإدارة املرورية ملنطقة حوىل16

مت ا�ضتالم التقارير النهائية وجاري مراجعتها ومت طلب رفع الدفعة 

النهائية لأمانات بتاريخ 2014/3/30

قطاع التنظيمإدارة المخطط الهيكلي 
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تابع / مشاريع الدراسات اإلستشاريه:

املوقف التنفيذيا�شم امل�شروعم

جاري العمل يف املتطلبات الفنيةمراجعة وحتديث املخطط الهيكلي للدولة17

املر�ضد احل�ضري لدولة الكويت18

جاري التن�ضيق لعقد احللقة النقا�ضية املطلوبة حول حتويل امل�ضروع لالإدارة 

العامة لالإح�ضاء

19
م�ضروع املخطط املحلى ملنطقة احلدود ال�ضمالية - 

املنطقة القليمية ال�ضابعة

مت طلب �ضرف الدفعة رقم 4 بتاريخ 2013/9/2 وبقيمة 134178.6 

د.ك

مت ا�ضتالم العرو�س الفنية وجاري اجراء التقييم الفنيم�ضروع اأنظمة النقل الذكية20

م�ضروع و�ضائل عبور امل�ضاة21

يف مرحلة طرح امل�ضروع على املكاتب الإ�ضت�ضاريه بالتن�ضيق مع جلنة اختيار 

البيوت الإ�ضت�ضاريه

يف مرحلة التجهيز لتوقيع العقد مع املكتب الفائزالبنك املروري ) املرحلة الثانيه(22

قطاع التنظيمإدارة المخطط الهيكلي 
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قطاع المساحةإدارة المساحة 

يتألف قطاع المساحة من :
اإدارة امل�شاحة .  .1

اإدارة حتديد امللكية .  .2

مكتب رئي�ش القطاع .  .3

أهم اختصاصات القطاع :

اإن�ضاء و�ضيانة نقاط التحكم الأر�ضية و�ضبكة الرتفاعات .  .1

م�ضح وجتهيز واإعداد املخططات العامة واخلا�ضة والكروكيات التنظيمية وكروكيات الدعاءات .  .2

اإعداد اخلرائط الطبوغرافية لكافة الظواهر ومبختلف مقايي�س الر�ضم .  .3

قراءة واإعداد تقارير امل�ضورات اجلوية والتخطيط والإ�ضراف على م�ضاريع الت�ضوير اجلوى وحفظ كافة الأفالم والأ�ضول لل�ضور   .4

اجلوية .

جتهيز تقارير تف�ضيلية عن كروكيات الدعاءات ، ودرا�ضة املعامالت وال�ضتف�ضارات اخلا�ضة ب�ضاأن الق�ضايا املرفوعة فى املحاكم   .5

وق�ضايا ادعاءات امللكية واإعداد التقرير الفنى الالزم .

وتطبيق  التنظيمية  القطع  بتنظيم  املتعلقة  والجراءات  العام  التنظيم  الدولة خارج خط  اأمالك  �ضاأن حتديد  فى  القوانني  تطبيق   .6

القوانني لجراءات البحث والبت فى طلبات الخالء الإدارى .
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قطاع المساحةإدارة المساحة 

أهم الخدمات التى يقدمها القطاع : 

تثبيت املواقع التى يتم تخ�ضي�ضها من قبل املجل�س البلدى وجتهيز املخططات امل�ضاحية لها وت�ضليمها اإىل ممثلى الوزارات  والهيئات   .1

واجلهات الأخرى .

م�ضح املواقع والعقارات والطرق وجتهيز املخططات امل�ضاحية لها .   .2

فرز ودمج ق�ضائم ال�ضكن اخلا�س وت�ضليم احلدود لأ�ضحاب العالقة .  .3

زرع نقاط م�ضاحية للمواقع وتزويد اجلهات املخت�ضة بهذه النقاط .  .4

اإعداد كتب التحديد للق�ضائم والبيوت والعقارات واإفادة اجلهات املخت�ضة بها .  .5

طباعة وت�ضوير املخططات امل�ضاحية باإختالف اأحجامها ومقايي�ضها ح�ضب طلب الإدارات الفنية  ووزارات الدولة املختلفة   .6

عمل وطباعة اخلرائط امللونة لدولة الكويت واملحافظات ال�ضتة وتزويد اجلهات الطالبة .  .7

تزويد وزارات الدولة بالبيانات الرقمية الطبوغرافية والت�ضوير اجلوى .  .8

تكبري وطباعة ال�ضور اجلوية وتزويد جهات الخت�ضا�س بها .  .9
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نوع املعاملة

جمموع 

املعامالت 

احلكومية

احلكومة 

املنتهية

احلكومة 

املتبقية

جمموع 

املعامالت 

الأهلية

الأهلية 

املنتهية

الأهلية 

املتبقية

530957423فرز

814425نقاط م�ضاحية

2928215691165حتديد اإحداثيات

220110تق�ضيم

340220454104914542935ت�ضليم موقع

724478101201400تخ�ضي�س موقع 

11585138370525925اإعادة تثبيت حدود
220000تو�ضعة حيازة زراعية
110000تعديل حيازة زراعية

1124816فرز حيازة زراعية

9610444262دمج ق�ضائم

548846479دمج وفرز ق�ضائم 

0126918ت�ضجيل ق�ضائم 

000000معرفة م�ضاحة عقار

274978193320631البحث الفني 

1651311953816801330القطع التنظيمية

3183457355547501حتديد

000000نزع امللكية

220761القانونية

000000التنظيم

02481428ال�ضجل العام

18615227087211742058الرتباط

000101�ضكاوى تظلم 

110000نزاع

11385145243461915معاجلة البيانات امل�ضاحية

684538953160731626308تثبيت حدود

19162370102168بيان جتاوز

603969368276572تثبيت وت�ضليم 

12019821103174834966992اخلرائط

22481632املحفوظات

إدارة المساحة 

قطاع المساحةإدارة المساحة 
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نوع املعاملة
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139224876152ق�ضم امل�ضاحة امليدانية 

000112تغيري ا�ضتغالل 
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قطاع المشاريع

اأوًل: اإدارة تنمية امل�شاريع

تقوم اإدارة تنمية امل�ضاريع بالتن�ضيق مع الإدارات املخت�ضة بالبلدية لدرا�ضة املخطط الهيكلى للدولة وحتديد اخلطة العامة للم�ضاريع   .1
التنموية العمرانية ودرا�ضة اإمكانية م�ضاركة القطاع اخلا�س فى تنفيذها وذلك مبا يتما�ضى مع قانون رقم ) 2008/7 ( اخلا�س 

بتنظيم عمليات البناء والت�ضغيل والتحويل والأنظمة امل�ضابهة .

تقوم بلدية الكويت مبخاطبة اجلهاز الفنى لدرا�ضة امل�ضروعات التنموية واملبادرات لأخذ املوافقة املبدئية على الطرح .  .2
حتديد املكونات الرئي�ضية وال�ضروط الفنية لهذه امل�ضاريع وفقاً  لحتياجات الدولة ورواد املنطقة .  .3

التن�ضيق مع كافة اإدارات البلدية املعنية وجهات الدولة ذات العالقة للتعرف على مالحظاتهم وا�ضرتاطاتهم ب�ضاأن امل�ضروع .  .4
تقوم اإدارة تنمية امل�ضاريع بتجميع البيانات واملعلومات والردود اخلا�ضة جلميع اجلهات .. ومن ثم تقوم باإعداد كتيب موا�ضفات   .5

التطوير اخلا�س بامل�ضروع ، والذى ي�ضتمل على املكونات الأ�ضا�ضية وال�ضروط الفنية والبيئية ورفعه للمجل�س البلدى لإعتماده .

رفع املو�ضوع اإىل اجلهاز الفنى متهيداً  لطرح امل�ضروع وفق الإجراءات املتبعة لديه .  .6
تقوم الإدارة مبتابعة اإجراءات اجلهاز الفنى فى طرح امل�ضروع وتقييم دار�ضات اجلدوى الفنية والقت�ضادية حتى تر�ضيه امل�ضروع على   .7

ال�ضركة املتقدمة باأف�ضل العرو�س .

تبداأ الإدارة باإجراءات الإ�ضراف على ت�ضميم وتنفيذ وت�ضغيل امل�ضروع طوال فرتة ا�ضتثمار امل�ضروع .  .8
تقوم الإدارة بعد انتهاء مدة ا�ضتثمار امل�ضروع بالإ�ضراف على اإجراءات نقل ملكية امل�ضروع اإىل الدولة .  .9

نبذة عن قطا ع المشاريع 

ثانيًا : اإدارة الإن�شاءات

درا�ضة كافة الحتياجات املتعلقة بقطاعات البلدية فى امل�ضاريع ومتابعة وتنفيذ م�ضروع امليزانية لهذه امل�ضاريع ، بالإ�ضافة اإىل اإعداد   .1
الت�ضاميم املعمارية والإن�ضائية والكهربائية وامليكانيكية والإ�ضارف على تنفيذها ، واإعداد كافة الإجراءات املتعلقة ب�ضياغة العقود 

واملمار�ضات جلميع امل�ضاريع بالباب الرابع .

ت�ضميم املخططات التنظيمية فيما يتعلق باللواحات الإر�ضادية للمناطق والهيئات احلكومية والعمل على �ضيانتها .  .2
�ضيانة املن�ضاآت واملرافق التابعة لكافة قطاعات البلدية .  .3

امل�ضاركة فى تدقيق الت�ضاميم والوثائق اخلا�ضة مب�ضاريع البلدية التى تنفذها جهات اأخرى .  .4
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ثالثًا: اإدارة �شئون البيئة 

امل�ضاهمة فى و�ضع ال�ضيا�ضات البيئية املتعلقة باخت�ضا�ضات البلدية والتن�ضيق مع اجلهات املعنية بهذا ال�ضاأن .  .1
اإعداد خطة �ضاملة لتنفيذ برامج البلدية اخلا�ضة بحماية البيئة واحلفاظ عليها وحت�ضينها وجتميلها والإرتقاء مب�ضتواها   .2

        بالتعاون مع اجلهات املعنية .

معاونة اإدارات البلدية املخت�ضة والتن�ضيق معها عند مبا�ضرة اأن�ضطتها التنفيذية املتعلقة بالبيئة .  .3
امل�ضاهمة والتن�ضيق امل�ضتمر بني اجلهاز التنفيذى فى البلدية واللجان املختل�ضة املنبثقة عن املجل�س البلدى وكذلك التن�ضيق   .4

         مع اجلهات احلكومية املعنية مب�ضائل البيئة من جمل�س حماية البيئة اجلهات الأخرى .

اإجراء الدرا�ضات البيئية املختلفة وعلى وجه اخل�ضو�س املتعلق منها بحماية البيئة واحلفاظ عليها ذات العالقة   .5
         باخت�ضا�ضات البلدية واأن�ضطتها التنفيذية .

مراجعة كافة م�ضاريع التخطيط والت�ضميم العمرانى وخمتلف خطط التنمية العمرانية للتاأكد من مطابقتها والتزامها   .6
         باملعايري واملوا�ضفات البيئية املحددة وذلك قبل اإقرارها .

تقييم القرتاحات اخلا�ضة مب�ضروعات اللوائح والقرارات ال�ضادرة من البلدية ذات العالقة بالبيئة .  .7
متابعة تنفيذ خمتلف القرارات والنظم واللوائح واقرتاح الإجراءات التنفيذية للربامج التى تعنى ب�ضئون البيئة فى البلدية .  .8

متثيل البلدية فى اللجان وفرق العمل واملوؤ�ضرات والندوات ذات العالقة ب�ضئون البيئة .  .9

قطاع المشاريع
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أوال : مراقبة التطوير التنموي
ق�شم التخطيط التنموي – امل�شاريع قبل الطرح : 

املوقف التنفيذيامل�شـــروعم

يف انتظار قرار املجل�س البلدي بزيادة الطاقة ال�ضتيعابية للم�ضروع.م�ضروع ان�ضاء املدن العمالية - عدد )6(مواقع1

2
 م�ضروع ال�ضرتاحات على الطرق ال�ضريعة - عدد)17(موقع. 

م�ضروع مراكز خدمة �ضاليهات الدوحة -عدد)2( موقع

 مت تكليف وزاره املاليه - قطاع امالك الدوله كجهة خمت�ضه بتوقيع 

عقد ال�ضتثمار وال�ضراف على تنفيذ امل�ضروع وت�ضغيله حتت ا�ضرافها 

والرقابه عليها.

3
م�ضروع املركز الرتفيهي والثقايف والتعليمي ب�ضارع عبداهلل 

الحمد.

جاري التن�ضيق مع اجلهاز الفني ب�ضان اخر م�ضتجدات التي طراأت 

على امل�ضروع.  

م�ضروع املركز اخلدمي والرتفيهي بالعقيله.4

املخطط  باعتماد  البلدي  املجل�س  قرار  �ضدر   2013/8/6 بتاريخ 

لدرا�ضه  الفني  اجلهاز  افادة  ومت  ومكوناته  امل�ضروع  ملوقع  الهيكلي 

اجراءات  ل�ضتكمال  القرار متهيدا  واملبادرات مب�ضمون  امل�ضروعات 

بدء  على  العمل  وجاري   .2008/7 للقانون  وفقا  امل�ضروع  طرح 

لدرا�ضه  الفني  اجلهاز  قبل  من  بامل�ضروع  الرغبه  اعالن  باجراءات 

امل�ضروعات التنمويه واملبادرات.

تطوير واجهة ال�ضليبخات5

البلدي  املجل�س  باخت�ضا�ضات  للقيام  املكلفه  اللجنه  قرار  �ضدر   

بتاريخ 2013/9/26 املقدم من الداره بعدم املوافقه على م�ضروع 

خليج ال�ضليبخات.

م�ضروع منطقة بنيدر الرتفيهية 6

مت رفع كتاب لل�ضيد مدير عام البلدية للعمل على الغاء تلك امل�ضاريع 

من خطه التنمية لوجود عوائق يف الوقت احلايل.

اقامة خميمات ربيعية يف مناطق ال�ضاملي والعبديل وال�ضبية7

مت رفع كتاب لل�ضيد مدير عام البلدية للعمل على الغاء تلك امل�ضاريع 

من خطه التنمية لوجود عوائق يف الوقت احلايل..

جاري التن�ضيق مع قطاع التنظيم بالبلدية لتخ�ضي�س موقع امل�ضروع.امل�ضنات على ال�ضريط ال�ضاحلي8

الواجهة البحرية باجلهراء9

طلب  على  بناء  امل�ضروع  ب�ضان  للتن�ضيق  التنظيم  قطاع  خماطبه  مت 

ال�ضيد/ مدير عام البلديه وذلك بتاريخ 2014/1/19

�ضوق حراج املركبات10

البلدي   املجل�س  باخت�ضا�ضات  للقيام  املكلفه  اللجنه  قرار  �ضدر    

طريق  جنوب  من  ال�ضابقني  املوقعني  بنقل   2013/9/26 بتاريخ 

ال�ضاملي اىل منطقه ارحيه جنوب اجلهراء ومن منطقه ميناء عبداهلل 

اىل غرب منطقه عريفجان وجاري تثبيتهما.

جاري التن�ضيق مع قطاع التنظيم بالبلدية لتخ�ضي�س موقع امل�ضروع.ا�ضواق اجلمعة واخليام واملا�ضية والطيور يف املحافظات11

امل�ضالخ يف ال�ضليبية والعبديل والوفرة12

من  املقرتحة  املواقع  لتخ�ضي�س  التنظيم  قطاع  مع  التن�ضيق  جاري 

الهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�ضمكية .
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ق�شم الدرا�شات الفنية والقت�شادية – امل�شاريع بعد الطرح 

اأهم النتائجا�شم الدرا�شةم

م�ضروع م�ضلخ و�ضوق املا�ضية يف حمافظة العا�ضمة .1

مت توقيع عقد ا�ضتثمار امل�ضروع وجاري التن�ضيق مع امل�ضتثمر لخذ 

الرتاخي�س الالزمه..

2
قطعة  �ضبحان   - بالعمالة  خا�ضة  �ضكنية  جممعات  م�ضروع 

.)11(

لتوقيع  الدولة  امالك  ادارة  املالية_  وزارة  مع  التن�ضيق  جاري 

ملحق عقد امل�ضروع.

م�ضروع جممعات �ضكنية خا�ضة بالعمالة - غرب ميناء عبداهلل.3

جاري التن�ضيق مع وزارة املالية - ادارة امالك الدولة لتوقيع ملحق 

عقد امل�ضروع.

مراقبة اإلشراف والمتابعة :
ق�شم متابعة التنفيذ- م�شاريع جارى تنفيذها 

الموقف التنفيذيالمشـــروعم

جاري التنفيذمالعب الجولف بالوفرة.1

جاري التنفيذمشروع القرية التراثية في شارع عبدهللا االحمد.2

ق�شم متابعة اإدارة املرافق – متابعة امل�شاريع بعد الت�شغيل :

املوقف التنفيذيامل�شـــروعم

حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار باملدينة.1

حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة اجلهراء.2

حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة حويل.3

حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة الفروانية4

حتت الت�ضغيل�ضوق اخل�ضار والفاكهة يف املركزي بال�ضليبية.5

حتت الت�ضغيلم�ضلخ و�ضوق املا�ضية  يف حمافظة الحمدي.6

حتت الت�ضغيلم�ضلخ و�ضوق املا�ضية  يف حمافظة اجلهراء.7

حتت الت�ضغيلم�ضلخ و�ضوق املا�ضية  يف حمافظة الفروانية.8

حتت الت�ضغيلم�ضلخ  حمافظة حويل.9

حتت الت�ضغيلا�ضرتاحة الدعمي.10
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املوقف التنفيذيامل�شروع م

حتت الت�ضغيلا�ضرتاحات على طريق النوي�ضيب ال�ضريع - عدد)3(مواقع.11

حتت الت�ضغيلمراكز خدمة ال�ضاليهات �ضمال اخلريان - عدد )3( مواقع.12

حتت الت�ضغيل مراكز خدمة ال�ضاليهات جنوب اخلريان - عدد )3( مواقع.13

حتت الت�ضغيلاملرحلة الثالثة من الواجهة البحرية")واجهة �ضرق(.14

حتت الت�ضغيلالواجهة البحرية بالج رقم- 11 ابوحليفة.15

حتت الت�ضغيلاملرحلة اخلام�ضة من الواجهة البحرية )واجهة ال�ضاملية (.16

حتت الت�ضغيلالواجهة البحرية بالفحيحيل.17

حتت الت�ضغيلاعادة بناء �ضوق الزل و�ضاحة ال�ضرافني .18

حتت الت�ضغيل�ضوق اجلمعة - منطقة الري.19

حتت الت�ضغيلاملنطقة احلرفية اخلدمية )غرب ابو فطرية(.20

تابع ... ق�شم متابعة اإدارة املرافق – متابعة امل�شاريع بعد الت�شغيل :
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رقم 

امل�شروع
الكلفة الكليةا�شم امل�شروع

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

3

ت�ضميم وتنفيذ 

وا�ضراف مواقف

�ضيارات متعددة 

الدوار

78300000

4000000
املنطقه التجاريه

املركزيه

14-2011/2012
الإ�ضراف

تو�ضية جلنة املناق�ضات 

املركزية باإلغاء املناق�ضة

خلف جممع 

د�ضمان

 2012/2011-12
         الإ�ضراف

مت توقيع العقد مع 

ال�ضت�ضارى واملقاول .

مت توقيع العقد مع مكتب 

طاهر لال�ضت�ضارات مببلغ 

) -/186954 د.ك 

( وملدة 18 �ضهر فى 

   2013/7/29

حديقة البلديه

2012/2011 - 13
الإ�ضراف

تو�ضية جلنة امل�ضرتيات 

باإلغاء املناق�ضة و اإعادة 

الطرح

تاجيل توقيع العقد حلني 

الإنتهاء من توقيع عقد 

التنفيذ 

خلف وزارة 

العالم

2012/2011-23
الإ�ضراف

تو�ضية جلنة املناق�ضات 

املركزية بتاجيل البت حول 

املناق�ضة .

مت اعادة املو�ضوع من 

ديوان املحا�ضبة ب�ضبب 

عدم موافقة الدوان على 

مناق�ضة التنفيذ

املرقاب �س عمر 

بن اخلطاب

2013/ 2012-12
الإ�ضراف

جاري توقيع العقد

 

قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 
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رقم 

امل�شروع
الكلفة الكليةا�شم امل�شروع

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

70

ان�ضاء مركز لفرع 

البلديه مبحافظة

العا�ضمة

4300000250000 2013/2012-21
 متت درا�ضة العطاءات و رفع 

التو�ضيات اىل املناق�ضات و العقود

540 يوم 

73

ت�ضميم وتنفيذ 

وا�ضراف مبنى 

اإدارى للمجل�س 

البلدى

242500001500000

2012/2011-16

عقد ال�ضراف  

مت توقيع العقد مع �ضركة التوباد 

للتجارة العامة واملقاولت مببلغ

)-/17950000 د.ك ( وملدة 

�ضنتني فى 2013/8/19

مت توقيع العقد مع مكتب 

دار الإ�ضت�ضارات اجلزيرة 

لالإ�ضت�ضارات الهند�ضية بكلفة 

اجمالية )450683 د ك ( و 

ملدة 27 �ضهر يف 2014/1/15 ، 

ومتت املبا�ضرة من 2014/2/2

عقد التاأثيث 

 مت توقيع العقد مع  املكتب 

ال�ضت�ضاري يونايتد لالإ�ضت�ضارات 

الهند�ضية بقيمة )112643 د ك ( 

و ملدة 18 �ضهر يف 2014/3/10

74

ت�ضميم وتنفيذ 

وا�ضراف مبنى 

اإدارى رقم ) 2 ( 

ب�ضارع ال�ضهداء

372500001500000

 متت درا�ضة العطاءات للمرة 2012/2011-18

اخلام�ضة بناء على طلب جلنة 

املناق�ضات املركزية 

عقد ال�ضراف

ورد كتاب جلنة البيوت 

الإ�ضت�ضارية بالتو�ضية على املكتب 

الهند�ضي الفني املتحد بقيمة 

)577668 د ك ( و ملدة 38 

�ضهر ، ومتت موافقة الديوان يف 

2013/9/4 و مت اعداد العقد 
للتوقيع .

قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 
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رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
مدة العقد املوقف التنفيذيرقم العقد

67

اإن�ضاء واإجناز 

و�ضيانة 

خمتربات 

الأغذية

و) الكيميائى 

والبكرتولوجى(

ومبنى اإدارة 

الأغذية 

امل�ضتوردة

 

  

500000

2009/2008-2

مت توقيع العقد  مع �ضركة بو�ضيبة 

قيمة ) 7661612/784 د.ك.(  

2010/5/30

مت �ضرف الدفعة 22 لقيمة 

الأعمال املنجزة و قدرها 

)6،737،066.593 د ك ( و متت 

املوافقة على الأمر التغريي بالإ�ضافة 

بقيمة ) 506،163،075 د ك ( و 

باحلذف )326،304.900 د ك ( و 

متديد العقد 10 اأ�ضهر

730
يوم 

عقد ال�ضراف

- مت توقيع عقد ال�ضراف بقيمة 

) -/316.624 د.ك.( مع مكتب 

بنيان لال�ضت�ضارات الهند�ضية يف 

2010/8/12 ومتت املبا�ضرة فى 

2010/11/2  ومت �ضرف الدفعة 

26 بقيمة

)   463،572.966 د.ك ( ومتت 

املوافقة على التمديد من جلنة 

البيوت ال�ضت�ضارية
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رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

77

جتميل وتطوير 

�ضاحات وا�ضواق 

مدينة الكويت 

واملحافظات الخرى

اأ - جتميل وتطوير 

�ضاحات وا�ضواق 

مدينة الكويت

Q 6 ب - منطقة

ج- جتديد ال�ضاحات 

والأ�ضواق فى 

حمافظتى العا�ضمة 

وحوىل 

) جديد (

199650004500000

2011/2010 - 8

مت  توقيع العقد �ضركة بيان الوطنيه بقيمه 

   18 وملدة   )  1456000  /-  ( تعاقديه 

�ضهر

  2011/11/29 %( يف   27.2 وبن�ضبة ) 

،ومبا�ضرة العمال يف 2012/2/22

ومت ار�ضال الدفعه اخلتامية لل�ضئون املالية 

د   1،455،971.769  ( بقيمة  لل�ضرف 

ك(

�ضنتني

2009 / 2008 - 26

بقيمة   2011/1/31 يف  العقد  توقيع  مت 

موؤ�ض�ضة  مع  د.ك(   3017250/000(

وملدة  واملباين  العامة  للمقاولت  ن�ضيبة 

�ضنتني

متت املبا�ضرة يف 2011/4/28

العا�ضرة بقيمة الأعمال  الدفعة  مت �ضرف 

املنجزة و قدرها )3,142,911د ك (

2013/2012 - 20

جاري اعداد العقد مع �ضركة ابناء عي�ضى 

خ�ضم  بن�ضة  للتجارة  العثمان  عبداهلل 

 ،  )1960200( (بقيمة   34.66%(

التوقيع  عن  املناق�س  اعتذر  العقد  متديد 

بانتظار كتاب املناق�ضات املركزية لدرا�ضة 

العطاء الثاين .

2014/2013 - 8

الرت�ضية  طلب  و  العطاءات  درا�ضة  متت 

على اقلها ، �ضركة بيان الوطنية للمقاولت 

الإن�ضائية بن�ضبة خ�ضم ) %29.1( بقيمة 

ومتت   )2836000( اجمالية  تعاقية 

و  املركزية  املناق�ضات  جلنة  من  الرت�ضية 

جاري الرد على مالحظات الديوان .

ار�ضلت للطرح يف 2014/2013-162013/3/31
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قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

81

تطوير واإعادة 

تاأهيل مواقع ردم 

النفايات فى 

مناطق خمتلفة

  3100000200000

2011/2010-36
اجلهراء

وردت موافقة ال�ضئون املالية و 

الفتوى  و القانونية 2011/3/2 

و وزارة املالية يف 2011/3/6  

وموافقة القانونية يف 2011/4/19

2011/2010-37
ميناء عبداللة

وردت موافقة الفتوى يف 

2011/3/2  و ال�ضئون املالية 
يف 2011/3/6 ووزارة املالية يف 

2011/3/6 و الإدارة القانونية 
2011/3/15

   2011/2010-35
الدائري ال�ضابع 

اجلنوبي

وردت موافقة القانونية و الفتوى 

يف 2011/3/2 و ال�ضئون املالية يف 

20144/3/6 و موافقة القانونية 
يف 2011/4/19 مت ا�ضتالم كتاب 

التخ�ضي�س يف 2013/2/17 

بانتظار تثبيت املواقف و ا�ضتالمه

82

ت�ضميم 

وا�ضراف وتنفيذ 

مبنى ملحق لفرع 

بلدية الأحمدى

10000090000

مت توقيع العقد مع مكتب اخلرباء 

لال�ضت�ضارات الهند�ضية  بقيمة

) -/94000 د.ك.(

ملدة 10 اأ�ضهر للت�ضميم و) 

-/102000 د.ك.( ملدة 18 �ضهر 

لال�ضراف  يف 2011/3/6

وباإنتظار قرار املجل�س البلدى على 

تثبيت امل�ضاحة 

 10
ا�ضهر

`
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رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

87

ت�ضميم وتنفيذ 

ال�ضراف على 

تطوير وجتميل 

وجتهيز �ضاطئ 

ال�ضليبخات

500000

مت تثبيت املوقع وبناءا على طلب رئي�س 

القطاع يتم حتويله اىل اإدارة تنمية 

امل�ضاريع لطرحه �ضمن م�ضاريع ال 

BOT

88

ت�ضميم وتنفيذ 

و�ضيانة الواجهة 

البحرية 

ملحافظة 

اجلهراء

500000

مت الجتماع مع ادارة املخطط الهيكلي 

لتحديد املتطلبات الفنية وبانتظار 

الدرا�ضة اخلا�ضة 

بامل�ضروع بناءا على كتابهم بتاريخ 

 2010/4/5
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قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

بند 1 

اأ

اأعمال اإن�ضائية 

�ضغرية

مبانى

اأعمال الدفان يف 

مناطق خمتلفه

146500014650002011/2010-40

مت توقيع العقد مع �ضركة الروي�ضد الوطنية 

للتجارة العامة واملقاولت بن�ضبة خ�ضم 

قدرها ) %41- ( وبقيمة تعاقدية ) 

147500/000 د.ك ( فى 2012/6/3 
مازال العقد موقوف ب�ضبب الق�ضية 

املرفوعة من املقاول بطلب ف�ضخ العقد 

ب

ت�ضوية وجتهيز 

و�ضيانة ال�ضواطئ 

العامة يف دولة 

الكويت )جديد(

4145000750000

2011/2010-3

مت توقيع العقد مع �ضركة العهد اجلديد 

بن�ضبة   ) %25.4- ( وبقيمة ) 

-/1492000 د.ك ( وتوقيع العقد فى 

2012/4/19 واملبا�ضرة فى 2012/7/17 
مت �ضرف الدفعة اخلام�ضة بقينة 

)758,039.911 د ك ( 

2013/2012-19

مت ار�ضال امل�ضتندات للتوقيع من اقل 

العاطاءات �ضركة جلوبل العاملية بن�ضبة 

خ�ضم )35.7 % ( بقيمة )1،929,000 

د ك (

ج

اأعمال اإن�ضائية 

متفرقة يف املقابر

اأعمال اإن�ضائية 

متفرقة يف 

           

املقابر)جديد(

2011/2010-4

مت توقيع العقد فى 2011/11/17  مع 

�ضركة ن�ضيبة للمقاولت العامة بقيمة 

) -/1681000 د.ك ( وبن�ضبة خ�ضم 

قدرها ) 15.95%- ( 

متت املبا�ضرة بالأعمال فى 2012/1/25 .

مت �ضرف الدفعه 14 بقيمة الأعمال 

املنجزة )1,663,131,748 ( 

�ضنة 

2013/2012-16

مت توقيع العقد يف 2013/12/19  مع �ضركة 

العهد اجلديد بن�ضبة خ�ضم )35.1%( 

بقيمة )1،298،000د ك ( و ملدة �ضنتني و 

متت مبا�ضرة الأعمال بتاريخ 2014/3/10 .

د

�ضور ملوقع جتميع 

الإطارات امل�ضتعملة 

فى منطقة ارحيه 

 ) جنوب اجلهراء (

2014/2013-10
بانتظار قرار التخ�ضي�س و كروكي املوقع 

للعر�س على جلنة امل�ضرتيات للطرح  
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قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
الكلفة الكليةا�شم امل�شروع

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

بند 2 

اأ

ترميم و�ضيانة 

املن�ضاآت واملرافق

اأولً  : املبانى

حمافظتى 

العا�ضمة اجلهراء

4415000
 3870000  

عقد جديد

2010/2009-1

2012/2011-9

مت التعاقد مع �ضركة العهد اجلديد بن�ضبة ) 

%25.5 ( بقيمة تعاقدية )1298718/076 
د. ك ( لإ�ضتكمال الأعمال امل�ضحوبة من 

املركز العربى فى 2012/6/6 واملبا�ضرة 

فى 2012/6/25 ومت ال�ضرف حتى الدفعة 

ال�ضابعة لالأعمال املنجزة قيمتها

) 1,167,704) د.ك ( ومت التمديد ملدة 

�ضنة من 2012/8/24

�ضنتني

2012/2011-26

مت توقيع العقد مع جمموعة الربج�س للتجارة 

العامة و املقاولت بن�ضبة خ�ضم )28% ( 

بقيمة تعاقدية )1440000د ك( و ملدة 

�ضنتني يف 2014/1/8

ب

حمافظتى حوىل 

والعا�ضمة

عقد جديد

2012/2011-27

مت توقيع العقد مع ال�ضركة املتحدة الأوىل 

للتجارة العامة واملقاولت بن�ضبة خ�ضم ) 

%31.5- ( وبقيمة تعاقدية ) -/1370000 
د. ك ( فى 2013/7/28 و متت املبا�ضرة يف 

2013/10/9  و ملدة �ضنتني و مت �ضرف الدفعة 
الوىل بقيمة 63,193  د ك

  �ضنتني

2010/2009-2

مت التعاقد مع �ضركة املنتهى للعقارات 

واملعاولت الإن�ضائية بقيمة تعاقدية

) 1.560.000/000 د.ك ( ملدة �ضنتني 

ومت مبا�ضرة الأعمال فى 2010/11/11 

ومت التمديد ملدة 6 اأ�ضهر ومت ال�ضرف حتى 

الدفعة اخلتامية لل�ضرف بقيمة قدرها ) 

1,473,201 د ك (

ج

حمافظتى 

الأحمدى ومبارك 

الكبري

2012/2011-4

مت توقيع العقد مع �ضركة ابناء عي�ضى عبد 

اهلل العثمان بقيمة  ) 1506000/000 

د.ك ( وبن�ضبة خ�ضم ) %24,7- ( فى 

2012/5/24 واملبا�ضرة فى 2012/7/15 ومت 
�ضرف حتى الدفعة الثامنة بقيمة الأعمال 

املنجزة قدرها )716،014 د ك (

 �ضنتني

اأر�ضلت للطرح يف 2014/2013-122014/3/11



التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 1012014

قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

هـ

�ضيانة اأعمال 

الزراعة فى 

مرافق البلدية 

املختلفة

2011/2010-30

مت توقيع العقد مع �ضركة مركز 

ال�ضاهني الذهبي ملقاولت تنظيف 

املباين والطرق  بقيمة ) -/328662 

د.ك(وملدة 3 �ضنوات يف 2011/12/4 

ومتت املبا�ضرة يف 2012/2/1 ومت 

�ضرف الدفعة ال�ضابعة  من الأعمال 

املنجزة قدرها ) 191,719.500 د 

.ك (

 3
�ضنوات

و

اأ- �ضيانة 

ال�ضواطئ 

وال�ضاحات 

والأ�ضواق فى 

جميع مناطق 

دولة الكويت

ب-�ضيانة 

الأ�ضواق 

وال�ضاحات فى 

دولة الكويت 

)جديد (

عقد جديد

2011/2010-9

مت توقيع العقد يف 2012/1/26 مع 

�ضركة ن�ضيبه للمقاولت بقيمة

) -/683500 د.ك.( وملدة �ضنة 

واملبا�ضرة يف 2012/4/22 .ومت 

�ضرف الدفعة الرابعة من العمال 

املنجزة وقدرها ) 503,937/544 

د.ك (

�ضنة 

2013/2012-17

مت توقيع العقد مع �ضركة دنيا 

خزعل للتجارة العامة و املقاولت 

بن�ضبة خ�ضم ) %33.44( و بقيمة 

)653,600 د ك ( و ملدة �ضنتني يف 

2014/2/10
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قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

ز

اأ - �ضيانة 

واإعادة تاأهيل 

امل�ضلخ املركزي 

بال�ضويخ

 

38-2009/2010

مت توقيع العقد مع �ضركة وثره  بن�ضبة 

)%2.2- ( وبقيمة 

) 978000/000  د.ك.( وملدة 18 

�ضهر بتاريخ 2011/11/29 ومتت 

املبا�ضره بالعمال يف 2012/2/7 ومت 

�ضرف حتى الدفعة 14 لالأعمال املنجزة 

قيمتها ) 947.061/943 د.ك ( و مت 

ار�ضال الدفعة اخلنتامية بقيمة وقدرها ) 

950,344 د ك ( 

 18
ا�ضهر 

ب- �ضيانة 

امل�ضلخ املركزي

بال�ضويخ 

)جديد(

18-2012/2013
املناق�ضة مطروحة لدى جلنة املناق�ضات 

املركزية

ا

ثالثا : تكييف

�ضيانة 

اخلدمات الفنية 

فى

حمافظتي 

العا�ضمه 

واجلهراء

53500019-2008/2009

مت توقيع العقد مع  �ضركة املال بقيمة 

)-/936000 د.ك.( املبا�ضرة 

بالأعمال يف 2009/9/23   مت حذف 

ن�ضبة %7.367 من قيمة العقد مت 

ار�ضال الدفعة اخلتامية بقيمة قدها ) 

1,225,015 د ك ( 
 3

�ضنوات

2012/2013-8عقد جديد

مت توقيع العقد مع �ضركة بدر املال و 

اخوانه بقيمة ) 1,670,000( ملدة ثالث 

�ضنوات بتاريخ 2014/1/14 و املبا�ضرة يف 

نف�س التاريخ 

ب

�ضيانة 

اخلدمات الفنية

حمافظتي حويل 

والفروانيه

18-2008/2009

مت توقيع العقد مع �ضركة فدان للتجاره 

واملقاولت العامه بقيمة

)-/359820 د.ك.( يف 2009/12/16 

ومتت املبا�ضرة 2010/1/18  ومت التمديد 

ملدة 6 اأ�ضهر ومت  اإر�ضال الدفعة اخلتامية 

لل�ضرف بقيمة اإجمالية و قدرها

 ) 469,397  د ك (  .

 3
�ضنوات

2014/2013-6

مت توقيع العقد مع �ضركة فدان للتجارة 

العامة وملقاولت ) 559,620 د ك ( و 

ملدة ثالث �ضنوات يف 2014/3/18 و متت 

املبا�ضرة يف نف�س التاريخ
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قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

ج

�ضيانة 

اخلدمات الفنية

حمافظتى 

الأحمدى 

ومبارك الكبري

2011/2012 - 7

مت توقيع العقد مع �ضركة ال�ضقر 

للتجارة العامة واملقاولت ب�ضعر

) -/347346 د.ك ( وملدة 

3 �ضنوات ومت توقيع العقد 
فى 2012/9/2 واملبا�ضرة فى 

2012/10/1 ومت �ضرف الدفعة 
اخلام�ضة  بقيمة الأعمال املنجزة  

وقدرها ) 144,727 د.ك (

 3
�ضنوات

د

�ضيانة 

اخلدمات الفنية 

يف ال�ضواق

وال�ضاحات 

وال�ضواطئ يف 

دولة الكويت

22-2012/2013

مت درا�ضة العاطاءات و طلب 

الرت�ضية على اقل العاطاءات ال�ضركة 

املتحدة للخدمات الهند�ضية بقيمة )  

18,747 د ك (  و ملدة ثالث �ضنوات 
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قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

الباب 

الثانى

اللوحات 

الإر�ضادية

اأ - �ضيانة 

وتركيب اللوحات 

فى املناطق 

وال�ضوارع

80000

2010/2009-41

مت توقيع العقد يف 2011/3/2 

مع موؤ�ض�ضة �ضعد مر�ضد للتجارة 

واملقاولت بقيمة )-/178250 

د.ك.( ملدة �ضنتني واملبا�ضره يف 

2011/4/6 ومت �ضرف حتى الدفعة 
اخلتامية بقيمة الأعمال املنجزه 

قدرها ) 186,658/082 د.ك (

�ضنتني

2013/2012 - 13

مت  توقيع مع �ضركة ملتى تيب 

للتجارة العامة واملقاولت بقيمة ) 

-/174500 د.ك ( وملدة �ضنتني  

و متت املبا�ضرة الفعلية بتاريخ 

2013/10/6 و مت �ضرف الدفعة 
الثانية بقيمة وقدرها )25,083 د 

ك (

�ضنتني

اأ - توريد 

اللوحات يف

املناطق 

وال�ضوارع يف 

املناطق اجلديده

38600

11-2011/2012

مت توقيع العقد مع موؤ�ض�ضة �ضعد 

املر�ضد بقيمه تعاقديه ) 170800 

د.ك.( يف 2012/5/8 وبن�ضبة  

خ�ضم )%14.6-( واملبا�ضرة يف 

2012/7/25 ومت �ضرف حتى الدفعة 
التا�ضعة  من العمال املنجزه  قيمتها 

)123,894 د.ك (

�ضنتني

جاري اعداد م�ضتندات املناق�ضة3 - 2014/2015
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قطاع المشاريعإدارة اإلنشاءات 

رقم 

امل�شروع
ا�شم امل�شروع

الكلفة 

الكلية

العتماد 

ال�شرفى
املوقف التنفيذيرقم العقد

مدة 

العقد 

الباب 

الثانى

اعادة تاأهيل 

و�ضيانة عدد 

  ) 7 (

م�ضاعد مبباين 

البلدية الرئي�ضية

13000037-2009/2010

مت توقيع العقد مع �ضركة لجني 

جروب للتجارة العامه واملقاولت 

بقيمة )-/249550 د.ك(  يف 

2011/5/3  متت املبا�ضره بالعمال 
يف 2011/7/25 ومت �ضرف حتى 

الدفعة ال�ضابعة 

بقيمة العمال املنجزة وقدرها 

191,489/000  د.ك

 18
�ضهر

منطمة 

املدن 

العربية

مبنى مراقبة 

الزينة ورفع 

الأعالم

جاري العمل 

 365
يوم

توريد عدد 5 

مولدات كهرباء  

60,00060,0002013/2014 – 7
مت درا�ضة العطاءات و طلب الرت�ضية 

على اقل العطاءات

ممار�ضة توريد 

بيوت جاهزة 

)�ضاليهات(

15000150002013/2014 – 7

مت توقيع العقد مع �ضركة 

القمة املتكاملة للتجارة العامة 

واملقاولت بن�ضبة )45%-( 

وبقيمة )-/21750 د.ك( بتاريخ 

2014/3/13

ممار�ضة توريد 

وت�ضغيل عدد 

)10( مولدات 

ديزل مع تاور ليت

مت درا�ضة العطاء 72014/4/2 – 2013/2014
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قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 

   B.O.T  ) أواًل: مشاريع بنظام ) بناء / تشغيل / تحويل 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

م�ضروع معاجلة 

النفايات الن�ضائية 

وال�ضتفادة منها:

يهدف امل�ضروع اإىل ا�ضتقبال ومعاجلة 

النفايات الإن�ضائية وال�ضتفادة من اأكرب 

قدر ممكن من مكوناتها والتخل�س من 

النفايات املرفو�ضة باأ�ضاليب �ضليمة بيئيًا 

للحد من ا�ضتغالل الأرا�ضي لأعمال ردم 

النفايات وحماية البيئة من اأخطار التلوث.

اأنظر اجلدول رقم ) 1 (

يقع م�ضنعا تدوير 

النفايات الإن�ضائية يف 

منطقة جنوب الدائري 

ال�ضابع.

اأ- ال�ضركة 

ال�ضناعية حلماية 

البيئة.

تاريخ 4/ 10/ 2010 �ضدر قرار 

املجل�س البلدي رقم ) م ب/ م اأ/ 

334/ 14/ 2010( والذي يق�ضي 
باملوافقة على الطلب املقدم من 

ال�ضركة العربية الدولية للم�ضروعات 

ال�ضناعية تخ�ضي�س م�ضاحة للت�ضوين 

تبلغ )207,400 م2( �ضمن املوقع 

املخ�ض�س لإقامة م�ضاريع معاجلة 

النفايات مبنطقة جنوب الدائري 

ال�ضابع.

بداأ العمل مب�ضنع 

ال�ضركة ال�ضناعية 

حلماية البيئة يف ابريل 

2004. بداأ العمل مب�ضنع 
ال�ضركة العربية الدولية 

للم�ضروعات ال�ضناعية يف 

اأكتوبر عام 2007.

ب- ال�ضركة العربية 

الدولية للم�ضروعات 

ال�ضناعية.

بتاريخ 1/ 4/ 2012 مت تطبيق قرار 

املجل�س البلدي رقم ) م ب/ م ق 14/ 

265/ 10/ 2000( ال�ضادر بتاريخ 
22/ 5/ 2000 والذي يق�ضي باملوافقة 
على اأن تقوم ال�ضركات الناقلة للنفايات 

بدفع مقابل مايل مل�ضتثمري م�ضاريع 

معاجلة النفايات الإن�ضائية وذلك وفقًا 

حلمولة ال�ضاحنات الواردة فئاتها يف 

القرار.
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إلى   2013 أبريل  من  الفترة  خالل  اإلنشائية  النفايات  كمية  جدول 
مارس 2014

ال�شهر
كمية النفايات التي ا�شتقبلها 

امل�شنعني     بالطن

ما مت ردمه بالطن فى موقع الردم القريب من 

م�شنعى التدوير

201,758494,762اأبريل

189,013451,076 مايو

147,513391,231يونيو

139,522318,321يوليو

126,518307,940اأغ�ضط�س

174,008427,962�ضبتمرب

151,841545,408اأكتوبر

156,038669,491نوفمرب

141,943724,138دي�ضمرب

85,242666,099يناير

60,790479,723فرباير

57,922708,876مار�س

1,632,1086,185,027الجمايل 2014/2013

2,735,9295,800,261الجمال 2013/2012

%6%40ن�ضبة التغيري

جدول ) 1 (

قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 
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   B.O.T  ) تابع ... مشاريع بنظام ) بناء / تشغيل / تحويل 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

معاجلة  م�ضروع 

البلدية  النفايات 

وال�ضتفادة  ال�ضلبة 

منها.

يهدف امل�ضروع اإىل ا�ضتقبال 

النفايات  ومعاجلة  وفرز 

وال�ضتفادة  ال�ضلبة  البلدية 

من  ممكن  قدر  اأكرب  من 

وتنفيذ  وت�ضميم  مكوناتها، 

للتخل�س  �ضحي  ردم  موقع 

من  املرفو�ضة  النفايات  من 

باأ�ضاليب  املعاجلة  م�ضنع 

علمية و�ضليمة بيئيًا.

قبل  من  بيكرتلي  مكتب  تكليف  مت 

امل�ضروعات  لدرا�ضة  الفني  اجلهاز 

اخلدمات  بدرا�ضة  واملبادرات  التنموية 

ال�ضت�ضارية للم�ضروع وجتهيز م�ضتندات 

اخلا�س.  القطاع  على  امل�ضروع  طرح 

لدرا�ضة  النهائي  التقرير  اإعداد  مت   -

اجلدوى القت�ضادية وجتهيز م�ضتندات 

طرح امل�ضروع على القطاع اخلا�س من 

مل�ضروع  املنفذ  ال�ضت�ضاري  املكتب  قبل 

)مكتب  ا�ضت�ضارية  خدمات  درا�ضة 

بيكرتلي(.

لدرا�ضة  الفني  اجلهاز  قام   -

امل�ضروعات التنموية واملبادرات بت�ضكيل 

مت�ضمنًا  بامل�ضروع  خا�س  عمل  فريق 

واملاء  الكهرباء  وزارة  عن  ممثلني 

العامة  والهيئة  العامة  الأ�ضغال  ووزارة 

اجلدوى  درا�ضة  ملراجعة  وذلك  للبيئة، 

وم�ضتندات طرح  للم�ضروع  القت�ضادية 

عليها.  املالحظات  واإبداء  امل�ضروع 

اإعالن  ن�ضر  9/ 2012 مت   /16 بتاريخ 

امل�ضروعات  لدرا�ضة  الفني  اجلهاز  من 

لدعوة  وذلك  واملبادرات  التنموية 

املتخ�ض�ضة  ال�ضت�ضارية  اجلهات 

والفنية  املالية  العرو�س  لتقدمي 

معاجلة  مل�ضروع  ال�ضت�ضارية  للخدمات 

وال�ضتفادة  ال�ضلبة  البلدية  النفايات 

منها- موقع كبد.

املجل�س  قرار  �ضدر   2002  /4  /8 بتاريخ 

 )200  /8  /169  /10 ف  ب/  )م  رقم  البلدي 

م�ضاريع  لإقامة  موقع  تخ�ضي�س  على  باملوافقة 

ومرافق  منها  وال�ضتفادة  النفايات  معاجلة 

حمطة  جنوب  كبد  منطقة  يف  ال�ضحي  الردم 

الهجن  �ضباق  نادي  مقابل  الإذاعي  الإر�ضال 

�سدر   2010  /9  /20 بتاريخ  1 كم2  ومب�ضاحة 

قرار املجل�س البلدي رقم )م ب/ رو/ 323/ 13/ 

تخ�ضي�س  على  باملوافقة  يق�ضي  2010(والذي 
تدوير ومعاجلة  لإقامة م�ضاريع  املقرتحة  املواقع 

ال�ضمالية  املنطقة  فيما يخ�س  ال�ضلبة  النفايات 

واجلنوبية حيث مت تخ�ضي�س موقعني يف املناطق 

التالية:

1- موقع طريق ال�ضاملي ويبعد حوايل 56 كم عن 
ومب�ضاحة  الغرب  وباجتاه  ال�ضاملي  طريق  بداية 

)250,000 م2( .

2-  موقع على امتداد طريق الأرتال الع�ضكري 
باجتاه ال�ضمـال ومب�ضاحة )250,000 م2( .

علمًا باأن امل�ضروع �ضيطرح باملرحلة الأوىل فقط 

لتنفيذه مبوقع كبد مب�ضاحة )250،000 م2(.

قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 
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 B.O.T  ) تابع ... مشاريع بنظام ) بناء / تشغيل / تحويل 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

تابع ...

م�ضروع معاجلة 

النفايات 

البلدية ال�ضلبة 

وال�ضتفادة منها.

بتاريخ 20/12/2012 تقدمت عدد )7( مكاتب ا�ضت�ضارية بالعرو�س املالية 

والفنية للخدمات ال�ضت�ضارية مل�ضروع معاجلة النفايات البلدية ال�ضلبة يف 

موقع كبد.

- مت النتهاء من مرحلة التقييم الفني و املايل للعرو�س املقدمة من املكاتب 

ال�ضت�ضارية و ذلك من قبل اجلهات املعنية يف الدولة.

- مت اأخذ موافقة ديوان املحا�ضبة على م�ضتندات م�ضروع الدرا�ضة ال�ضت�ضارية 

و موافقة اإدارة الفتوى و الت�ضريع على �ضيغة العقد النهائية.

- مت اأخذ موافقة وزارة املالية

-مت توقيع العقد مع املكتب ال�ضت�ضاري.

.)PWC( بتاريخ 11/ 6/ 2013 مت توقيع العقد مع املكتب ال�ضت�ضاري -

- جاري تنفيذ الدرا�ضة مع املكتب ال�ضت�ضاري العاملي بالتن�ضيق مع اجلهاز 

الفني لدرا�ضة امل�ضروعات التنموية واملبادرات )PTB( واجلهات املعنية يف 

الدولة. 

- بتاريخ 31/ 7/ 2013 قام املكتب ال�ضت�ضاري بتقدمي ملخ�س درا�ضة جدوى 

للم�ضروع، ومت الطالع عليها واإبداء املالحظات.

-بتاريخ  29/ 8/ 2013 قدم املكتب ال�ضت�ضاري تقريرًا ب�ضاأن درا�ضة مكونات 

وخ�ضائ�س النفايات البلدية ال�ضلبة، كما قدم تقريرًا مف�ضاًل بخ�ضو�س 

النواحي القانونية مل�ضروع معاجلة النفايات البلدية ال�ضلبة، ومت الطالع عليها 

واإبداء املالحظات من قبل الإدارة املعنية يف البلدية.

- مت عقد ور�ضة عمل من الفرتة 18 - 21 / 11/ 2013 لالطالع ومناق�ضة 

التقارير املقدمة من م�ضت�ضار امل�ضروع بح�ضور فريق العمل املعني من اجلهات 

احلكومية.

- جاري و�ضع مالحظات الإدارة على التقارير املقدمة من م�ضت�ضار امل�ضروع. .

- مت اقرتاح اإزاحة املوقع وذلك لتعار�ضه مع م�ضار �ضكة احلديد وجاري 

حاليا عر�س املوقع املقرتح بعد الإزاحة على اللجنة الفرعية للمرافق العامة 

واخلدمات ليتم بعدها ا�ضتكمال اجراءات تثبيت املوقع بعد الإزاحة تفاديا 

للعوائق.

23 �ضهر 

قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 
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 ثانياً : المشاريع اإلنشائية  

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

م�ضروع تطوير واإعادة 

تاأهيل مواقع ردم النفايات 

يف مناطق خمتلفة

اأ - م�ضروع ت�ضميم وتنفيذ 

عدد )3( مباين متماثلة 

ملوظفي مواقع ردم النفايات 

وعمل �ضياج زراعي مبناطق 

)اجلهراء، جنوب الدائري 

ال�ضابع، ميناء عبداهلل(.

يهدف امل�ضروع اإىل 

اإن�ضاء )3( مباين 

متماثلة ومتكاملة 

اخلدمات ل�ضتعمال 

املوظفني امل�ضرفني على 

نظام العمل مبواقـع 

ردم النفايات مبناطق 

)اجلهراء – جنوب 

الدائـري ال�ضابــع 

– مينـاء عبداهلل( 
على مدار 24 �ضاعة 

بالتناوب طوال اأيام 

الأ�ضبـوع وذلـك للحد 

مـن تعر�ضهم مللوثات 

اجلو امل�ضبع بالغبار 

املتطاير من الأتربة 

والغازات الناجتة عن 

اأبخرة النفايات، هذا 

بالإ�ضافة اإىل تنفيذ 

�ضياج زراعي حول 

املواقع للتخفيف من 

ن�ضبة تركيز امللوثات 

والروائح الكريهة.

- �ضدور قرار املجل�س البلدي رقم )م ب / ب 3/ 187/ 13 /2012 ( 

بتخ�ضي�س مواقع ردم النفايات العاملة املتخذ بتاريخ 2012/6/25  

- مت النتهاء من اإعداد م�ضتندات املناق�ضة طرح اخلا�ضة بامل�ضروع.

بتاريخ  العاملة  باملواقع  اخلا�س  البلدي  املجل�س  قرار  تعديل  مت    -

2013/1/14 و�ضدر القرار م ب / ب 3/ 187/ 13 /2012
-جاري ا�ضت�ضدار املوافقات الالزمة ب�ضاأن املواقع من قبل املكتب الهند�ضي 

والتن�ضيق مع الإدارات املعنية يف البلدية بهذا ال�ضاأن.

-بانتظار موافقة اإدارة امل�ضاحة على تثبيت املواقع ل�ضتالمها من قبل الإدارة 

املعنية والتن�ضيق مع املكتب ال�ضت�ضاري لأخذ املوافقات النهائية.

وجنوب  هلل  عبدا  ميناء  موقعي  وت�ضليم  تثبيت  اإجراءات  ا�ضتكمال  -جاري 

الدائري ال�ضابع من قبل اإدارة امل�ضاحة.

امل�ضتقطعة من  املنطقة  لتحديد  العامة  الأ�ضغال  وزارة  التن�ضيق مع  - جاري 

تثبيت  بعدها  ليتم  املقرتح  القليمي  الطريق  مع  واملتعار�ضة  اجلهراء  موقع 

املوقع حلدوده النهائية علما باأنه قد مت التفاق مع وزارة الأ�ضغال لتقوم بتاأهيل 

اجلزء امل�ضتقطع من املوقع )م�ضار الطريق(.

امل�ضتقطع  بتاأهيل اجلزء  �ضتقوم  باأنها  العامة  الأ�ضغال  وزراة  اأفادت  - حيث 

ال�ضتقطاع  م�ضاحة  حتديد  ب�ضاأن  ال�ضت�ضاري  مع  التن�ضيق  وجاري  املوقع  من 

من املوقع.

م�ضروع مدرج مبيزانية 

بلدية الكويت لل�ضنة 

املالية 2011/2010 

�ضمن الباب الرابع 

– امل�ضاريع الإن�ضائية 
وال�ضيانة.

يعترب امل�ضروع �ضمن 

م�ضاريع خطة التنمية 

ال�ضنوية للدولة.

مت ت�ضكيل فريق عمل 

من الإدارات املعنية يف 

بلدية الكويت والهيئة 

العامة للبيئة حل�ضر 

وحتديث البيانات 

اخلا�ضة بكافة مو اقع 

ردم النفايات العاملة 

واملغلقة.

ب -  م�ضروع ت�ضميم 

موقع ردم �ضحي للنفايات 

البلدية ال�ضلبة يف منطقة 

كبد

يهدف امل�ضروع اإىل 

ت�ضميم موقع ردم 

�ضحي للنفايات البلدية 

ال�ضلبة و مرافقة وفق 

املعايري و ال�ضرتاطات 

و املوا�ضفات البيئية و 

الفنية.

- مت اإعداد كرا�ضة ال�ضروط املرجعية TOR اخلا�ضة بامل�ضروع

- مت خماطبة جلنة اختيار البيوت الإ�ضت�ضارية بهذا ال�ضاأن .

بتاريخ  املخت�ضة  ال�ضت�ضارية  املكاتب  دعوة  و  امل�ضروع  طرح  مت   .-

2012/9/27  ل�ضتالم كرا�ضة ال�ضروط املرجعية اخلا�ضة بامل�ضروع.
- جاري درا�ضة العرو�س الفنية املقدمة من قبل املكاتب ال�ضت�ضارية. 

املكاتب  من  املقدمة  الفنية  العرو�س  درا�ضة  تقييم  مرحلة  من  النتهاء  -مت 

ال�ضت�ضارية وذلك من قبل الإدارة املعنية يف البلدية.

بلدية  قبل  من  للعطاءات  واملايل  الفني  التقييم  مرحلة  من  الإنتهاء  مت   -

الكويت و اإدارة امل�ضت�ضارين. 

قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 
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تابع ....  المشاريع اإلنشائية  

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

تابع : ب

م�ضروع ت�ضميم موقع ردم 

�ضحى للنافايات البلدية 

ال�ضلبة فى منطقة كبد

الرت�ضية  باملوافقة على  التح�ضريية  اللجنة  براأي  الكويت  بلدية  موافاة  -  مت 

اختيار  جلنة  قرار  بانتظار  الفائز.-  املحلي  ال�ضت�ضاري  املكتب  على  النهائية 

البيوت ال�ضت�ضارية ب�ضاأن قرار الرت�ضية.

-مت النتهاء من م�ضروع التقييم طرح مناق�ضة خا�ضة بتنفيذ موقع ردم �ضحي 

ومرافقه يف موقع كبد .

- مت اأخذ املوافقة من الإدارة القانونية يف البلدية وجاري حاليا اأخذ موافقة 

اإدارة الفتوى والت�ضريع على عقد امل�ضروع، و�ضيتم اأخذ موافقة ديوان املحا�ضبة 

على م�ضتندات امل�ضروع.

الفتوى  اإدارة  وموافقة  البلدية  يف  القانونية  الإدارة  من  املوافقة  اأخذ  -مت 

والت�ضريع على عقد امل�ضروع، ومت خماطبة ديوان املحا�ضبة لأخذ املوافقة على 

م�ضتندات امل�ضروع وبانتظار الإفادة من قبلهم.

- مت اأخذ موافقة ديوان املحا�ضبة بتاريخ 2014/3/26.

قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 
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قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 

ثالثًا: األعمال التي تختص بها اإلدارة                        

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

موقع جتميع 

الإطارات 

امل�ضتعملة 

مبنطقة اإرحية 

– جنوب 
اجلهراء.

نظرًا 

للطبيعة 

اخلا�ضة لهذا 

النوع من 

النفايات يتم 

جتميعها يف 

موقع خا�س 

بها.

-   مت اإعداد كرا�ضة تاأهيل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات للتخل�س من الإطارات التالفة وذلك بالتن�ضيق 

مع اإدارة ال�ضئون املالية يف البلدية ووزارة املالية. مت ت�ضكيل جلنة مبوجب القرار الإداري رقم 

)319/ 2012( ال�ضادر بتاريخ 28/ 8/ 2012 لتاأهيل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ملزاد بيع 

الإطارات التالفة.  بتاريخ 10/ 9/ 2012 �ضدر قرار جمل�س الوزراء رقم )946( واملت�ضمن 

عدة بنود ملعاجلة موقع جتميع الإطارات التالفة يف منطقة اإرحية- جنوب اجلهراء

- بتاريخ 16/ 10/ 2012 مت خماطبة اإدارة التنظيم لطلب تو�ضعة موقع جتميع الإطارات 

التالفة مبنطقة اإرحية لي�ضبح املوقع كاماًل مب�ضاحة )1,200,000 م2( مليون ومائتان األف 

مرت مربع.

- مت طرح املزاد رقم )1071/2012( من قبل وزارة املالية - جلنة البيع املركزي لبيع 

الأجزاء )3،2،1( من الإطارات التالفة املجمعة يف املوقع .

- مت تر�ضية املزاد رقم )1071( على �ضركة ال�ضبكة الكويتية الإلكرتونية التكنولوجية و مت توقيع 

عقد املزاد بتاريخ 2013/1/7.

- بتاريخ 6/ 1/ 2013 مت ن�ضر اإعالن رقم )120/ 2013(بجريدة الكويت اليوم الر�ضمية 

ب�ضاأن اإعالن فتح باب التاأهيل لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات الغري موؤهلة ملزاد بيع الإطارات التالفة على 

اأن يتم تقدمي طلبات التاأهيل اعتبارا من يوم الأحد املوافق 20/ 1/ 2013.

- بتاريخ 6/ 3/ 2013 �ضدر القرار الإداري رقم )48/ 2013( ب�ضاأن جتديد اأعمال جلنة 

تاأهيل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ملزاد بيع الإطارات التالفة ملدة ثالثة اأ�ضهر اعتبارا من تاريخ 3/ 3/ 

2013 ل�ضتكمال الأعمال املناطة باللجنة.
- بتاريخ 17/ 3/ 2013 و 24/ 3/ 2013 مت ن�ضر اإعالن رقم )14/ 2013( بجريدة 

الكويت اليوم الر�ضمية ب�ضاأن اإقفال باب التاأهيل والذي حدد اآخر موعد لتقدمي م�ضتندات التاأهيل 

هو نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 28/ 3/ 2013.

- وحتى تاريخ اإقفال باب التاأهيل وهو 2013/3/28 فقد تقدمت عدد )14( �ضركة و موؤ�ض�ضة 

بطلب التاأهيل.

- مت النتهاء من اأعمال جلنة تاأهيل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ملزاد بيع الإطارات التالفة ومت رفع 

التقرير النهائي لأعمال اللجنة اإىل ال�ضيد/ مدير عام البلدية بتاريخ 28/ 5 / 2013 لعتماده 

وكانت نتيجة اأعمال التاأهيل على النحو التايل: 7 �ضركات موؤهلة، 7 �ضركات غري موؤهلة.

- مت الإنتهاء من اأعمال جلنة تاأهيل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ملزاد بيع الإطارات التالفة، حيث مت 

تاهيل عدد )28( �ضركة وموؤ�ض�ضة للتخل�س من الإطارات التالفة.

- بتاريخ 16/ 2/ 2014 مت ن�ضر الإعالن رقم )14/ 2014( يف جريدة الكويت اليوم ملزاد 

بيع الأجزاء )4، 5، 6، 7، 12( من الإطارات التالفة املجمعة يف منطقة اإرحية. 

- بتاريخ 16/3/2014 مت ن�ضر اعالن من بلدية الكويت ب�ضاأن بيع الجزاء )28-27-26-

29-30-31( من الطارات التالفة املجمعة باملوقع على ان يكون موعد عقد املزاد يوم اخلمي�س 
.2014/4/14

-  بتاريخ 2014/3/23 مت توقيع عقد بيع الجزاء )4-5-6-7-12( من الطارات التالفة يف 

موقع ارحية مزاد رقم 3/2014 مع ال�ضادة �ضركة او�ضكار المريكية للتجرة العامة واملقاولت.

- بتاريخ 2014/3/30 �ضدر القرار الداري رقم )E.157/2014( ب�ضاأن ت�ضكيل فريق 

لتاهيل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ملزاد بيع الطارات التالفة .

�ضدر قرار اللجنة املكلفة 

بالقيام باخت�ضا�ضات 

املجل�س البلدي رقم 

)ل.ق/م.ب/ت 1 / 

 ) 2004 / 1  / 31
بتاريخ 2004/1/21 

والذي يق�ضي باملوافقة 

ب�ضفة موؤقتة على الطلب 

املقدم من اللجنة الثالثية 

بتخزين الإطارات 

امل�ضتعملة مبوقع احلفرة 

)الدركال( مبنطقة 

اإرحية – جنوب اجلهراء 

مب�ضاحة )102,766 

م2( .

اأو�ضى املجل�س البلدي 

باجتماعه رقم )6/ 

2007( املنعقد بتاريخ 
2007/3/26 باإجراء 

مزايدة لبيع اإطارات 

ال�ضيارات امل�ضتعملة 

املجمعة مبوقع اإرحية

بتاريخ 18/ 3/ 

2009 قامت جلنة 
تاأهيل مواقع ردم 

النفايات )اللجنة 

الثالثية( بت�ضليم املوقع 

اإىل بلدية الكويت.

املوقع حاليًا حتت 

اإ�ضراف اإدارة �ضئون 

البيئة وهو من �ضمن 

مواقع ردم النفايات 

البلدية التي ي�ضملها العقد 

رقم )2010/18( 

على اأ�ضا�س املناق�ضة 

رقم )2009 / 2010 

)3 /
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كمية اإلطارات المستعملة والتي تم استقبالها فى موقع إرحية 
– جنوب الجهراء من شهر أبريل 2013 إلى مارس 2014

كمية الإطارات امل�شتعملةال�شهر

76,823اأبريل

92,024مايو

84,408يونيو
82,482يوليو

88,335اأغ�ضط�س
89,334�ضبتمرب
65,333اأكتوبر
64,087نوفمرب
70,829دي�ضمرب

64,738يناير
59,948فرباير
66,960مار�س

905,301الجماىل 2013 /2014
862,025الجمايل 2013/2012

%4ن�ضبة التغيري
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المستعملة الواردة الى موقع إرحية كمية اإلطارات

جدول ) 2 (
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مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

الإ�ضراف على 

اأعمال ردم 

النفايات.

يهدف امل�ضروع اإىل التخل�س 

من النفايات البلدية ال�ضلبة 

عن طريق ردمها مبواقع ردم 

النفايات التابعة لبلدية الكويت 

وهي )اجلهراء- ميناء عبداهلل- 

جنوب الدائري ال�ضابع( وموقع 

ردم النفايات الإن�ضائية املوجود 

يف منطقة جنوب الدائري ال�ضابع 

حيث تقوم اإدارة �ضئون البيئة 

بالإ�ضراف على تلك املواقع.  

 /18( رقم  اأغ�ضط�س/2010   �ضهر  العقد   توقيع  مت   -

املناق�ضة رقم )3/ 2009/ 2010(  اأ�ضا�س  2010( على 
لأعمال ردم النفايات والأنقا�س يف مواقع الردم ببلدية الكويت  

املباين  تنظيف  ملقاولت  الرعاية  �ضركة  مع  اأبريل/2010  يف 

واملدن وملدة ثالثة �ضنوات ، ووفقًا للعقد رقم )18/ 2010( مت 

 .)GPS( التتبع واملراقبة الأوىل بنظام  للمرة  الآليات  تزويد 

علما باأن هذا العقد ينتهي يف 2013/8/13. 

عقد  اأ�ضا�س  على  اأبريل/2013  �ضهر  يف  العقد  توقيع  مت    -

النفايات  ردم  »لأعمال   )2013/2012/10( رقم  املمار�ضة 

�ضركة  مع  الكويت«  لبلدية  التابعة  الردم  مبواقع  الأنقا�س  و 

اجلهراء ملعدات التنظيف وملدة ثالثة �ضنوات، و يبداأ مدة العقد 

مدتها )6(  التجهيز  الفعلية بخالف فرتة  املبا�ضرة  تاريخ  من 

اأ�ضهر من تاريخ توقيع العقد.

- مت البدء مببا�ضرة العقد بتاريخ 21/ 10 /2013 مع �ضركة 

اجلهراء ملعدات التنظيف.

يعترب موقع جنوب 

الدائري ال�ضابع اأكرب 

املواقع العاملة حاليًا 

وي�ضتقبل كمية من 

النفايات تعادل 70% 

من كمية النفايات 

الناجتة يف دولة الكويت 

�ضنويًا.

-مت متديد العقد مع 

�ضركة الرعاية ملقاولت 

وتنظيف املباين واملدن 

من 2013/8/14 حتى 

2013/10/21

ثالثًا: األعمال التي تختص بها اإلدارة                        
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  كمية النفايات البلدية الصلبة بالطن ) تقريبا( التي تم استقبالها 
في مواقع ردم النفايات خالل  ابريل 2013 الى مارس 2014                                 

ال�شهر
اإجمايل كمية 

النفايات بالطن
بن�شبة موقع اجلهراء                 

موقع ميناء 

عبداهلل  
بن�شبة 

موقع جنوب 

الدائري ال�شابع  
بن�شبة 

57.06 22.5495,527.5 %37,734.5%168,419.534,157.520,40 اأبريل  
.%

53.95 21.08100,390.5 %39,222.5%186,05146,43824.95 مايو
.%

53.20 21.1093,200.5 %36,957%45,03225.70 175,189.5يونيو
%

56.39 20.5299,228 %36,110%40,61223.08 175,951 يوليو
.%

57.9 %.19.8199,586.5 %34,059.5%38,253.522.25 171,899.5 اأغ�ضط�س
57 %.1896,182.5 %29,815%167,472.541,47525 �ضبتمرب

 59.83  16.76101,469.5 % 28,431.5%169,570.539,669.523.39 اأكتوبر  
.%

59.8 %.15.795,292.5 %25,012%159,26438,959.524.5 نوفمرب   
59.8 %19.799,251 %32,746%166,034.534,037.520.5  دي�ضمرب 

58.2 %17.698,900 %29,990.5%169,93341,048.524.2 يناير

%90,783.5061.2%29,468.5019.9%148,197.527,945.5018.9فرباير

%100,928.5061.2%39,358.0019.9%170,600.530,314.0018.9مار�س
الإجمايل 

2014/2013 2,028,583 457,942- 398,905- 1,170,740-

الإجمايل 

2013/20123,316,796405,940-734,784-2,176,072-

-%46-%45-%12%38ن�ضبة التغيري 

قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 
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ثانياً : الدراسات 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

م�ضروع 

درا�ضة 

ا�ضتخدام 

الأكيا�س 

البال�ضتيكية 

القابلة 

للتحلل حتت 

الظروف 

البيئية 

واملناخية 

الكويتية.

يهدف 

امل�ضروع 

اإىل اإنتاج 

وا�ضتخدام 

الأكيا�س 

البال�ضتيكية 

القابلة 

للتحلل 

الطبيعي 

ومعرفة 

مدى التاأثري 

البيئي 

الناجت عن 

ا�ضتخدامها.

البيوت ال�ضت�ضارية  التن�ضيق مع جلنة اختيار  العطاءات و جاري  - مت النتهاء من مرحلة تقدمي 

بهذا ال�ضاأن.

التابعة  امل�ضرتيات  جلنة  قبل  من  امل�ضروع  طرح  لإعادة  والعقود  املناق�ضات  اإدارة  خماطبة  مت   -

لبلدية الكويت.

-مت اأخذ موافقة ال�ضيد/ مدير عام البلدية على طرح امل�ضروع من قبل الإدارة املعنية يف البلدية 

)اإدارة �ضئون البيئة(.

- مت �ضدور قرار من جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية يف اجتماعها رقم )19/ 2012( باإعادة 

طرح امل�ضروع من قبل بلدية الكويت حيث اأن امل�ضروع يندرج �ضمن املادة 28 من الالئحة الداخلية 

ال�ضت�ضارية  للم�ضاريع  الإجراءات  بكافة  بالقيام  بتفوي�س اجلهة  واخلا�ضة  ال�ضادرة حديثا  للجنة 

التي تقل تكلفتها عن )100 األف د.ك( مع موافاة اللجنة باملكتب الفائز.

جلنة  على  املو�ضوع  وعر�س  الالزم  لتخاذ  ال�ضاأن  بهذا  والعقود  املناق�ضات  اإدارة  خماطبة  -مت 

امل�ضرتيات واأو�ضت اللجنة بعدم اخت�ضا�س اإدارة العقود واملناق�ضات بهذا ال�ضاأن وعليه فقد مت اأخذ 

موافقة مدير عام البلدية على تفوي�س اإدارة �ضوؤون البيئة باإعادة طرح امل�ضروع.

-مت طرح امل�ضروع ودعوة املكاتب ال�ضت�ضارية املتقدمة للم�ضروع �ضابقا ومت �ضراء كرا�ضة ال�ضروط 

املرجعية اخلا�ضة بامل�ضروع من قبل عدد من املكاتب ال�ضابقة.

-مت ا�ضتالم وتقييم العرو�س الفنية واملالية من قبل الدارات املعنية يف البلدية .

-�ضيتم اأخذ موافقة البلدية واجلهات املعنية يف الدولة بهذا ال�ضاأن.

-مت تعديل العر�س الفني واملايل من قبل املكتب املوؤهل و�ضيتم مراجعتها من قبل الدارة املعنية يف 

البلدية ومن ثم اعداد كتاب الرت�ضية على املكتب املوؤهًل.

- جاري مراجعة العر�س الفني واملايل املعدل املقدم من املكتب املوؤهل من قبل الدارة املعنية يف 

البلدية 

- جاري اخذ موافقة جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية على اجراءات طرح امل�ضروع وا�ضدار قرار 

الرت�ضية على املكتب الفائز.

مت اعتماد 

امل�ضروع يف 

ميزانية ال�ضنة 

املالية 2010 

/ 2011 �ضمن 
الباب الثاين- 

بند اأبحاث 

ودرا�ضات 

وا�ضت�ضارات.
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تابع ... الدراسات  

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

درا�ضة 

خدمات 

ا�ضت�ضارية 

ملواقع ردم 

النفايات 

املغلقة 

التابعة لبلدية 

الكويت.

تهدف الدرا�ضة 

اإىل توفري 

املعلومات الفنية 

الدقيقة حول 

مواقع امل�ضروع 

وذلك بتنفيذ 

درا�ضات اأكرث 

دقة وتوفري 

تكنولوجيا 

منا�ضبة للك�ضف 

والتعرف على 

نوعية واأعماق 

طبقات النفايات 

يف مواقع الردم 

وامل�ضاحات 

التي متتد اإليها 

لإعداد خرائط 

موقعية ت�ضاعد 

يف عملية تاأهيل 

هذه املواقع

- مت اإعداد كرا�ضة ال�ضروط املرجعية )TOR( اخلا�ضة بامل�ضروع و الذي 

يت�ضمن موقع القرين ، �ضمال الدائري ال�ضابع، جليب ال�ضيوخ.

- مت النتهاء من كرا�ضة ال�ضروط املرجعية )TOR( اخلا�ضة بالدرا�ضة

- مت خماطبة جلنة البيوت ال�ضت�ضارية لإبداء الراأي على كرا�ضة ال�ضروط 

املرجعية اخلا�ضة بامل�ضروع متهيدا لبدء مرحلة الطرح على املكاتب ال�ضت�ضارية 

املتخ�ض�ضة بهذا ال�ضاأن.

- مت طرح امل�ضروع على املكاتب ال�ضت�ضارية املتخ�ض�ضة بامل�ضروع.

- مت عقد اجتماع متهيدي للم�ضروع مع اجلهات املعنية يف الدولة واملكاتب 

ال�ضت�ضارية املتقدمة للم�ضروع بتاريخ 28/ 10/ 2013

- مت زيارة املواقع املغلقة مو�ضوع الدرا�ضة من قبل الإدارة املعنية يف البلدية 

واملكاتب ال�ضت�ضارية املتفدمة للم�ضروع.

- مت اإعداد حم�ضر الجتماع التمهيدي وخماطبة اإدارة امل�ضت�ضارين بهذا ال�ضاأن.

- مت متديد فرتة العرو�س املالية والفنية بناءًا على طلب جلنة اختيار البيوت 

ال�ضت�ضارية حتى نهاية دوام اخلمي�س 19/ 12/ 2013 .

- مت ا�ضتالم العرو�س الفنية 2013/12/23 .

- مت النتهاء من عملية تقييم العرو�س الفنية من قبل الإدارة املعنية يف 

البلدية بتاريخ 1/ 3/ 2014   مت النتهاء من التقييم املايل بتاريخ 2014/4/1                            

جاري حاليا التفاو�س مع املكتب الفائز .

امل�ضروع مدرج 

مبيزانية بلدية 

الكويت لل�ضنة املالية 

2011/2010 �ضمن 
الباب الثاين –بند 

اأبحاث ودرا�ضات 

وا�ضت�ضارات.
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مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

برنامج 

اإدارة 

النفايات 

البلدية 

ال�ضلبة.

مت تكليف البنك 

الدويل لتنفيذ 

الدرا�ضة اخلا�ضة 

باإعداد برنامج 

اإدارة النفايات 

البلدية ال�ضلبة 

والتي تهدف اإىل 

تطوير العمل 

وفق ال�ضوابط 

وال�ضرتاطات 

العاملية وذلك 

من خالل اإعداد 

خطة اإ�ضرتاتيجية 

متكاملة للنفايات 

البلدية ال�ضلبة 

والتي تتمثل باإن�ضاء 

وحدة تنظيمية 

متكاملة من 

الناحية التنظيمية 

والت�ضريعية والفنية 

�ضمن الهيكل 

التنظيمي العام 

لبلدية الكويت 

تخت�س باإدارة 

النفايات البلدية 

ال�ضلبة وبكافة 

الأعمال والأن�ضطة 

املرتبطة بها.

- قام فريق البنك الدويل بزيارة اإىل دولة الكويت خالل الفرتة من )21-18 

)الإدارة  الكويت  دولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  الجنماع  مت  حيث   )2012 يونيو 

لل�ضناعة-وزارة  العامة  للبيئة-الهيئة  العامة  الكويت-الهيئة  ببلدية  القانونية 

لإدارة  متكامل  قانون  م�ضروع  اإعداد  لدعم  ذلك  و  ال�ضحة(  الأ�ضغال-وزارة 

النفايات ال�ضلبة و الذي يت�ضمن : النفايات البلدية ال�ضلبة و النفايات ال�ضناعية 

و النفايات اخلطرة و كذلك اللوائح التنفيذية اخلا�ضة بذلك.

بتقرير  البيئة  اإدارة �ضئون  بتزويد  الدويل  البنك  16/ 8/ 2012 قام  بتاريخ    

واملقرتح  البلدية  النفايات  لقطاع  التابعة  لالإدارات  الوظيفي  التو�ضيف  يت�ضمن 

اإن�ضاوؤه �ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت.

- مت متديد فرتة الربنامج اإىل تاريخ 2013/12/31.

2012/12/12 قام البنك الدويل بتزويد البلدية بتقرير عن الإطار  - بتاريخ 

القانوين لربنامج اإدارة النفايات البلدية ال�ضلبة بدولة الكويت

- مت اإفادة البنك الدويل مبالحظات اإدارة �ضئون البيئة على التقرير القانوين

الدويل بالجتماع مع معايل  البنك  17/ 3/ 2013 قام رئي�س فريق  بتاريخ   -

وزير الدولة ل�ضوؤون البلدية وقدم له �ضرحا موجزا عن البنود اخلا�ضة بالدرا�ضة 

وما مت ب�ضاأن هذه البنود.

- بتاريخ 27/ 3/ 2013 مت الجتماع مع اللجنة التن�ضيقية يف البلدية وبح�ضور 

البلدية  النفايات  قطاع  اإن�ضاء  ملناق�ضة  وذلك  البيئة  �ضوؤون  اإدارة  عن  ممثلني 

ال�ضلبة �ضمن الهيكل التنظيمي للبلدية.

-جاري حاليا اأخذ موافقة الإدارات املعنية يف بلدية الكويت ب�ضاأن مقرتح اإن�ضاء 

قطاع خا�س باإدارة النفايات ال�ضلبة من قبل البنك الدويل.

-بتاريخ 29/ 8/ 2013 قام البنك الدويل بتزويد الإدارة مبالحظات فريق عمل

-مت عمل متديد ثاين للربنامج اإىل تاريخ 31/ 12/ 2014

-قامت بعثة البنك الدويل بزيارة اإىل بلدية الكويت خالل الفرتة من 1 - 5/ 

12/ 2013 لالطالع ومناق�ضة م�ضتجدات برنامج اإدارة النفايات ال�ضلبة والبنود 
املتعلقة به.

-مت ا�ضتالم تقرير عن الزيارة التي قام بها فريق البنك الدويل و�ضيتم و�ضع 

املالحظات عليها من قبل الإدارة املعنية يف البلدية.

مدة اجناز 

الدرا�سة 24 �ضهر.                                      

متديد اأول 

للدرا�ضة 12 �ضهر.                                 

متديد ثاين 

للدرا�ضة 12 �ضهر

تابع ... الدراسات  
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مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�شروع

درا�ضة 

خا�ضة 

باخلطة 

الرئي�ضة 

لإدارة 

ت�ضعى الدرا�ضة لتحقيق 

الأهداف التالية :

حتديد الأهداف 

ال�ضرتاتيجية والأهداف 

القابلة للقيا�س لقطاع 

النفايات البلدية ال�ضلبة.

حتديد وتقييم اخليارات 

والبدائل لتحديث النظم 

احلالية لإدارة النفايات 

اإعداد خطة عمل لتحقيق 

هذه الأهداف والتي تت�ضمن 

تقرير التكاليف والأدوات 

والو�ضائل للتنفيذ الق�ضري 

واملتو�ضط البعيد املدى 

وتوقيت ال�ضتثمارات.

حتديد مناذج املراقبة 

والتقييم اخلا�ضة بتنفيذ 

اخلطة الرئي�ضية.

حتديد الحتياجات 

امل�ضتقبلية لنظام اإدارة 

النفايات البلدية ال�ضلبة 

وتوفر اخليارات الكافية 

والأدوات الإدارية ل�ضانعي 

القرار على امل�ضتوى الوطني 

والبلدي ل�ضمان اإن�ضاء 

نظام ع�ضري متكامل 

وم�ضتدام لإدارة النفايات 

البلدية ال�ضلبة يف الكويت 

يلبي كافة احتياجات اإدارة 

القطاع بحلول عام 2040

للنفايات  رئي�ضة  خطة  بدرا�ضة  اخلا�ضة  املرجعية  ال�ضروط  كرا�ضة  اإعداد  -مت 

البلدية ال�ضلبة يف دولة الكويت.

على  الالزمة  املوافقات  لأخذ  الكويت  بلدية  يف  املعنية  الإدارات  خماطبة  -مت 

م�ضروع الدرا�ضة.

-مت خماطبة جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية بهذا ال�ضاأن.

- مت طرح م�ضروع الدرا�ضة ودعوة املكاتب ال�ضت�ضارية املتخ�ض�ضة ل�ضراء كرا�ضة 

ال�ضروط املرجعية.

 /6 - مت عقد اجتماع متهيدي مع املكاتب ال�ضت�ضارية املتقدمة للم�ضروع بتاريخ 

. 2013 /2
- جاري حاليا تقييم العرو�س الفنية املقدمة من املكاتب ال�ضت�ضارية املتخ�ض�ضة

ال�ضت�ضارية  املكاتب  من  املقدمة  الفنية  العرو�س  تقييم  من  النتهاء  مت   -

املتخ�ض�ضة من قبل البلدية واإدارة امل�ضت�ضارين. 

- بانتظار التقييم املايل للعرو�س.

- مت النتهاء من تقييم العرو�س الفنية واملالية املقدمة من املكاتب ال�ضت�ضارية 

املتخ�ض�ضة من قبل البلدية واإدارة امل�ضت�ضارين.

- جاري حاليا اأخذ موافقة جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية على املكتب الفائز.

- جاري حاليًا تعديل العرو�س الفنية واملالية املقدمة من قبل املكتب الفائز ومن 

ثم �ضيتم اأخذ موافقة جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية على املكتب الفائز .

- مت تعديل العرو�س الفنية واملالية املقدمة من املكتب الفائز للمرة الثانية.

- �ضيتم اأخذ موافقة جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية على املكتب الفائز.

املكتب  على  الرت�ضية  ب�ضاأن  ال�ضت�ضارية  البيوت  اختيار  جلنة  قرار  بانتظار   -

الفائز.

 /1  /8 املوؤرخ يف  ال�ضت�ضارية  البيوت  اختيار  بكتاب جلنة  البلدية  - مت خماطبة 

2014 ب�ضان الرت�ضية على املكتب الفائز .
-مت خماطبة الإدارة القانونية يف البلدية بتاريخ بكتاب 10/ 2/ 2014 لالإفاده 

بالراأي القانوي .

مدة اجناز 

الدرا�سة 19 

اأ�ضهر

تابع ... الدراسات  
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 األنشطة األخرى لإلدارة :

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالأن�شطة

برامج التوعية 

البيئية.

تقوم اإدارة �ضئون البيئة 

ممثلة بق�ضم التوعية 

البيئية :

باإعداد برامج توعوية بيئية 

لطلبة مدار�س وزارة الرتبية 

بكافة مراحلها من خالل 

الدورات التدريبية والندوات 

واملحا�ضرات واملعار�س 

والزيارات امليدانية وذلك 

م�ضاهمة يف زيادة الوعي 

البيئي وتوفري اجلو العلمي 

املنا�ضب للطلبة لالهتمام 

بالبيئة و�ضغل اأوقات الفراغ 

والت�ضجيع على العمل 

التطوعي بينهم من خالل 

ا�ضراكهم يف عملية التنمية 

الوطنية وخدمة املجتمع.

التعاون مع املوؤ�ض�ضات 

الوطنية وتاأكيد دورها يف 

املحافظة على البيئة.

اإعداد برامج توعية بيئية 

خا�ضة بالأفراد من خالل 

التعاون مع مركز خدمة 

املجتمع و�ضركة امل�ضروعات 

ال�ضياحية وغريها من 

اجلهات .

- امل�ضاركة يف املعار�س واملوؤمترات البيئية .

- ال�ضتمرار يف التوعية البيئية لطلبة املدار�س التابعة لوزارة الرتبية حيث 

يتم تغطية املدار�س التابعة جلميع حمافظات الكويت يف املركز البيئي التابع 

الإقليمي  املكتب  و  للبيئة  العامة  الهيئة  و  لليون�ضكو  الكويتية  الوطنية  للجنة 

املل�ضت لقارة اآ�ضيا و ذلك من خالل تقدمي حما�ضرات و ور�س عمل و عرو�س 

مرئية.

وقد مت البداأ يف املحا�ضرات التوعوية التابعة لوزارة الرتبية.

- ال�ضتمرار بفعاليات ال�ضهر البيئي الثالث التابع للهيئة العامة للبيئة والذي 

ي�ضتمر خالل الفرتة من 24 مار�س اإىل 24 اإبريل 2013 وذلك من منطلق 

من  عليها  واحلفاظ  الكويت  يف  الطبيعية  البيئة  بحماية  املتوا�ضل  الهتمام 

اأخطار التلوث واحل�ضول على بيئة �ضحية اآمنة وتقام هذه الفعاليات حتت 

رعاية �ضمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ جابر احلمد ال�ضباح.

- اإطالق حملة تطوعية تابعة للجنة الن�ضائية بجمعية الإ�ضالح الجتماعية 

يف منطقة ال�ضامية تهدف اإىل التوعية البيئية عن طريق حما�ضرات تثقيفية 

بيئية وور�س عمل خا�ضة بالبيئة.

 /4  /29 بتاريخ  واخلطرة  ال�ضلبة  للنفايات  اخلليجي  املوؤمتر  تغطية   -

2013 ولغاية 1/ 5/ 2013
منطقة  يف  الجتماعية  الإ�ضالح  بجمعية  الن�ضائية  اللجنة  مع  التعاون   -

بيئية  تثقيفية  حما�ضرات  طريق  عن  البيئية  التوعية  اإىل  تهدف  ال�ضامية 

وور�س عمل خا�ضة بالبيئة. 

بالبداأ بحملة  الن�ضائية بجمعية ال�ضالح الجتماعية  اللجنة  التعاون مع   -

املبادرة الوطنية لت�ضنيف النفايات اخلا�ضة مبنطقة ال�ضامية وال�ضويخ.

- البدء فعليا يف حملة املبادرة الوطنية لت�ضنيف النفايات اخلا�ضة مبنطقة 

ال�ضامية وال�ضويخ مع اللجنة الن�ضائية جلمعية ال�ضالح الجتماعي.

حملة  يف  الن�ضائية(  )اللجنة  ال�ضالح  جمعية  مع  التعاون  ا�ضتمرارية   -

وال�ضويخ مع  ال�ضامية  النفايات اخلا�ضة مبنطقة  لت�ضنيف  الوطنية  املبادرة 

الن�ضائية جلمعية ال�ضالح الجتماعي.- م�ضاركة جمعية املر�ضدات  اللجنة 

الكويتية يف التح�ضري لفتتاح املخيم ال�ضابع ع�ضر للمر�ضدات .

- تاأكيد دور البلدية يف املحافظة على البيئة بالتعاون مع املركز ال�ضحي يف 

منطقة الريموك جلعلها منطقة �ضحية وبيئية يف نف�س الوقت.

- امل�ضاركة يف 

معار�س بيئية تابعة 

لوزارة الرتبية لطلبة 

املدار�س

- امل�ضاركة يف 

معر�س اأقيم يف 

منتجع �ضحارى 

�ضمن فعاليات ال�ضهر 

البيئي الثالث

- حما�ضرات بيئية 

ملدار�س الرتبية يف 

املركز البيئي.

- ور�س عمل بيئييه 

يف املركز البيئي

- ور�س عمل بيئية 

ملدار�س ريا�س 

الأطفال ملنطقة 

ال�ضامية

- زيارة ميدانية 

حلديقة ال�ضامية

- زيارة ميدانية 

حلديقة وهران

- ور�س عمل بيئية 

ملنطقة ال�ضويخ- 

ريا�س الأطفال



التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 1212014

قطاع المشاريعإدارة شئون البيئة 

األنشطة األخرى لإلدارة :

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالأن�شطة

 امل�ضاركة مع الفريق 

املخت�س يف البيئة 

احل�ضرية والتابع لالأمانة 

العامة ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية – 

الريا�س.

جمل�س  دول  جميع  من  فريق  ت�ضكيل  مت 

التعاون اخلليجي لتحقيق الأهداف التالية :

للتجمعات  احل�ضرية  بالبيئة  الرتقاء 

العمرانية.

النقل  جمال  يف  العاملية  التجارب  ح�ضر 

جمال  يف  منها  لال�ضتفادة  احل�ضري 

ا�ضتخدام  تطوير �ضبكات الطرق من خالل 

التقنيات احلديثة.

اإن�ضاء قاعدة معلومات موحدة  العمل على 

البلدية  النفايات  كميات  يخ�س  فيما 

لإدارة  موحد  دليل  لإعداد  متهيدًا  ال�ضلبة 

النفايات والتخل�س منها.

والت�ضريعات  الأنظمة  ح�ضر  على  العمل 

واللوائح املتعلقة بالأبنية اخل�ضراء واملعايري 

البيئية ودرا�ضة اإمكانية تطبيق ذلك.

للمدن  اجلمالية  بالنواحي  الهتمام 

املباين  على  املحافظة  مع  اخلليجية 

التاريخية والأثرية.

من  باأع�ضاء  ممثلة  الكويت  دولة  ت�ضارك   -

اإدارة �ضئون البيئة مع الفريق املخت�س يف البيئة 

احل�ضرية وح�ضور الجتماعات الدورية للفريق 

مدينة  يف  تعقد  والتي  اأ�ضهر  ثالثة  كل  املخت�س 

الفريق  عمل  اأهداف  لتحقيق  وذلك  الريا�س 

املقررة.

النفايات  لإدارة  الإر�ضادي  لدليل  اإعدادا  مت   -

البلدية ال�ضلبة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

- مت املوافقة على رفع الدليل الر�ضادي لإدارة 

النفايات البلدية ال�ضلبة يف دول جمل�س التعاون 

و اعتماده  العربية متهيدًا لقراره  لدول اخلليج 

وفق الجراءات املتبعة بهذا اخل�ضو�س.

البلدية  عام  مدير  ال�ضيد/  خماطبة  مت   -

من  املقدم  التقرير  على  مبالحظاتنا  لإخطاره 

مبتابعة  اخلا�س  و  بالريا�س  العامة  الأمانة 

ب�ضوؤون  املعنيني  الوزراء  املعايل  اأ�ضحاب 

البلديات يف اجتماعهم ال�ضاد�س ع�ضر يف جمال 

البيئة احل�ضرية.

مذكرة التفاهم بني 

بلدية الكويت ومعهد 

الكويت لالأبحاث العلمية.

تهدف املذكرة اإىل تعاون بلدية الكويت 

ومعهد الكويت لالأبحاث العلمية يف 

جمالت البحث العلمي والتكنولوجي ونقل 

املعلومات وتطويـر التخطيط ال�ضرتاتيجي 

واإجراء الدرا�ضات والأبحاث امل�ضرتكة ذات 

العالقة باخت�ضا�ضات البلدية.

تفاهم  مذكرة  اإبرام  مت   2010/2/10 بتاريخ 

وبلدية  العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد  بني 

الكويت .

-مت عقد اجتماعني مع معهد الكويت لالأبحاث 

العلمية بتاريخ 2010/11/2 و 2010/12/13 

لالأبحاث  الكويت  معهد  عـن  ممثلني  وبح�ضـور 

اإدارة   – الكويت  بلدية  عن  وممثلني  العلمية 

�ضئون البيئة حيث مت مناق�ضة �ضبل التعاون بني 

الكويت  وبلدية  العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد 

من  وال�ضتفادة  اجلهتني  بني  العمل  لتطوير 

جمال  يخ�س  فيما  للمعهد  العلمية  اخلربات 

البيئة واإدارة النفايات.

العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد  تزويد  -مت 

مبلخ�س عن م�ضاريع اإدارة �ضئون البيئة التي مت 

تنفيذها حاليًا والتي �ضتطرح م�ضتقباًل واخلا�ضة 

باإدارة النفايات.
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  رابعا : المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالأن�شطة

جلنة تاأهيل 

وت�ضنيف �ضركات 

وموؤ�ض�ضات نقل 

النفايات.

تخت�س اللجنة بالتايل:

 اقرتاح ال�ضروط وال�ضوابط والنماذج 

الالزم توافرها عند الطلب والتاأهيل 

وت�ضنيف �ضركات وموؤ�ض�ضات نقل النفايات 

وفقًا لنوعية النفايات املطلوب نقلها 

وطبيعة تكوينها وفقًا لإمكانية الناقلني 

املادية والفنية ووفقًا لأحكام لئحة 

النظافة ونقل النفايات وعر�ضها على وزير 

الدولة ل�ضئون البلدية لعتمادها.

النظر يف طلبات ترخي�س �ضركات 

وموؤ�ض�ضات نقل النفايات املتقدمة اإىل 

البلدية واقرتاح ما يتخذ ب�ضاأنها وللجنة اأن 

تتخذ جميع الإجراءات التي تراها لزمة 

للتاأكد من �ضحة البيانات وامل�ضتندات 

املقدمة من هذه ال�ضركات.

اقرتاح �ضحب الرتخي�س ال�ضادر اأو 

وقفه موؤقتًا  لناقلي النفايات من �ضركات 

وموؤ�ض�ضات وذلك بناء على طلب اجلهة 

املخت�ضة يف حالة خمالفة اللتزامات 

وال�ضروط وال�ضوابط املفرو�ضة

بتاريخ 28/ 4/ 2009 �ضدر القرار الوزاري 

رقم )2009/191( واخلا�س بت�ضكيل جلنة 

تاأهيل وت�ضنيف �ضركات وموؤ�ض�ضات نقل 

النفايات.

-بتاريخ 2012/12/9 مت عقد الإجتماع رقم 

)2/2012( ملناق�ضة تو�ضيات الإجتماع ال�ضابق 

و متابعتها و اعتماد التعديالت املقرتحة من 

الإدارة القانونية على كال من الكرا�ضة و لئحة 

النظافة.

- مت خماطبة ال�ضيد/ مدير عام البلدية 

لالطالع على التعديالت على كال من لئحة 

النظافة و نقل النفايات و كرا�ضة التاأهيل 

لعتمادها.

-  �ضدر قرار وزاري باإ�ضافة النفايات 

الإلكرتونية اإىل لئحة النظافة ونقل النفايات 

بناءًا على اقرتاح املهند�ضة/ جنان بو�ضهري.

اللجنة الثالثية.

تخت�س اللجنة بتاأهيل مواقع ردم 

النفايات املغلقة.

متثل اإدارة �ضئون البيئة بلدية الكويت يف 

ع�ضوية اللجنة الثالثية لتاأهيل مواقع ردم 

النفايات املغلقة وما زالت تقوم باأعمالها طبقًا 

للقرار رقم )226 / 2( ال�ضادر بتاريخ 10 / 3 

.2002 /
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جلنة النظافة 

العامة.

تخت�س اللجنة بالآتي:

 تاأهيل وت�ضنيف ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املتخ�ض�ضة يف 

اأعمال نظافة املدن للدخول يف مناق�ضات النظافة التي 

تطرحها البلدية.

درا�ضة واإعداد ال�ضروط واملوا�ضفات املتعلقة بعقود 

النظافة العامة.

متابعة طرح مناق�ضات النظافة بالتن�ضيق مع فروع 

البلدية باملحافظات واإدارة املناق�ضات والعقود. 

درا�ضة العطاءات املقدمة يف مناق�ضات النظافة بعد 

اإحالتها من جلنة امل�ضرتيات والتو�ضية بالرت�ضية وفقًا 

لأن�ضب العطاءات

اإدارة النظافة العامة ع�ضو بلجنة النظافة 

العامة والتي تقوم باأعمالها طبقًا للقرار رقم     

) 7044 / 2004 ( ال�ضادر بتاريخ 10 / 

2004 / 2

اللجنة الوطنية 

للتنوع الحيائي.

تخت�س اللجنة بدرا�ضة الن�ضمام اإىل بروتوكول قرطاجنة 

لل�ضالمة الإحيائية واملنبثق من اتفاقية التنوع الإحيائي 

.CBD

مت اإعادة ت�ضكيل اللجنة من قبل الهيئة 

العامة للبيئة بالقرار رقم )256( 

ل�ضنة 2008  ال�ضادر بتاريخ 25 / 6 

.2008 /

اللجنة الوطنية 

للمحميات 

الطبيعية.

تقوم اللجنة باإعداد م�ضروع 2004 ب�ضاأن املحميات 

الطبيعية.

مت ت�ضكيل اللجنة من قبل الهيئة 

العامة للبيئة بالقرار رقم )431( 

ل�ضنة 2009.

جلنة متابعة 

التخل�س من 

النفايات الطبية 

اخلطرة.

تقوم اللجنة بالتفتي�س والرقابة واملتابعة امليدانية على 

امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية وامل�ضتو�ضفات ال�ضحية 

واملبادرات اخلا�ضة واجلهات الطبية بالقطاع الأهلي 

وال�ضرتاطات الناقلة لتلك املخلفات للتاأكد من متابعة 

تطبيق ال�ضرتاطات الواجب توافرها يف التخل�س من 

نفايات الرعاية ال�ضحية ب�ضفة دورية.

مت ت�ضكيل اللجنة بناء على القرار 

الوزراري رقم ) 189 ( ل�ضنة 2008 

ال�ضادر من وزارة ال�ضحة وت�ضم   

اللجنة يف ع�ضويتها وزارة ال�ضحة 

والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.

-فريق العمل يعمل با�ضتمرار على 

تزويد املراكز الطبية اخلا�ضة بالطرق 

املثلى للتخل�س من النفايات الطبية 

والتعاون م�ضتمر بني اللجنة واملراكز 

لتطبيق كافة ال�ضرتاطات الفنية.
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اللجنة الوطنية 

» كويت 2012 

خالية من 

البال�ضتيك غري 

القابل للتحلل«.

تهدف اللجنة اإىل مواكبة الثورة ال�ضناعية يف حت�ضري اأنواع من 

البال�ضتيك القابل للتحلل البيولوجي والهتمام العاملي بامل�ضاكل 

البيئية.

مت ت�ضكيل اللجنة من قبل الهيئة 

العامة للبيئة وقد مت تر�ضيح ممثل 

عن اإدارة �ضئون البيئة كع�ضو ممثل 

عن بلدية الكويت.

مت اإيقاف عمل 

اللجنة.

اللجنة الوطنية 

» املباين 

اخل�ضراء«.

تهدف اللجنة اإىل مناق�ضة مفهوم املباين اخل�ضراء امل�ضتدامة 

وتبادل اخلربات العاملية والإقليمية واخلليجية يف هذا املجال 

ومواكبتها.

مت ت�ضكيل اللجنة الوطنية » املباين 

اخل�ضراء« من قبل الهيئة العامة 

للبيئة وقد مت تر�ضيح ممثلني من 

اإدارة �ضئون البيئة - بلدية الكويت 

كاأع�ضاء يف اللجنة املذكورة.

مت اإيقاف عمل 

اللجنة.

اللجنة الوطنية 

الدائمة ملكافحة 

الت�ضحر

تخت�س اللجنة بالآتي:

متابعة تنفيذ بنود و تو�ضيات الإتفاقية الدولية ملكافحة الت�ضحر 

و ذلك بح�ضور الإجتماعات اخلا�ضة بالإتفاقية و التن�ضيق مع 

الدول اخلليجية و العربية يف هذا املجال مبا يتنا�ضب مع م�ضالح 

دولة الكويت.

حتديد امل�ضاكل اخلا�ضة بالت�ضحر وو�ضع الأولويات الكفيلة بحل 

هذه امل�ضاكل.

تن�ضيق اجلهود مع اجلهات الداخلية ذات العالقة يف جمال 

مراقبة وتقييم الت�ضحر وتلك التي تقوم بالبحاث و الدرا�ضات 

العلمية اخلا�ضة بهذا املو�ضوع.

التن�ضيق مع �ضكرتارية الإتفاقية املذكورة يف جمال �ضبل 

الإ�ضتفادة من بنود الإتفاقية و ذلك للح�ضول على الدعم املقدم 

من الدول املانحة يف جمال مكافحة الت�ضحر.

متابعة و تبادل املعلومات حول مراقبة و تقييم الت�ضحر و ذلك 

من خالل ال�ضبكات العاملية املنبثقة عن الإتفاقية.

درا�ضة �ضبل دعم التوعية البيئية اخلا�ضة مبجال الت�ضحر و اإ�ضراك 

املواطنني و اجلهات املختلفة يف جمال املحافظة على البيئة.

العمل على و�ضع ال�ضرتاتيجية و برامج العمل الوطنية ملكافحة 

الت�ضحر يف دولة الكويت.

اإعداد التقارير الوطنية لدولة الكويت عن تنفيذ اإتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الت�ضحر.

درا�ضة مقرتح اإ�ضدار قرار متكامل لتنظيم اأعمال التخييم يف 

دولة الكويت.

مت ت�ضكيل اللجنة بالقرار رقم 

)296( ل�ضنة 2010.

 مت اإعادة ت�ضكيلها  بالقرار رقم 

)250( ل�ضنة 2011.

- مت عقد الجتماع الأول للجنة 

بتاريخ  2012/12/1  اإجتماعها 

رقم )11/2012( يف الهيئة العامة 

للبيئة.

- مت اإعادة ت�ضكيل اللجنة بقرار رقم 

) 492 ( ل�ضنة ) 2013 ( من قبل 

الهيئة العامة للبيئة.

مت عقد اجتماعني حتى   -

تاريخه الأول 12/ 3/ 2013 والثاين 

2013 /5 /15

اجلهة املنظمة 

»الهيئة العامة 

للبيئة«

  تابع : المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية 
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اللجنة 

املوؤقتة حل�ضر 

التعديات 

و حتديث 

الإ�ضرتاطات 

اخلا�ضة 

بالبيئة 

ال�ضاحلية

تخت�س اللجنة بالتايل:

 جمع و ح�ضر التعديات و الأن�ضطة على البيئة ال�ضاحلية 

العامة و التابعة للجهات.

مراجعة اخلطط القطاعية فيما يخ�س البيئة ال�ضاحلية 

)ال�ضياحة ، ال�ضناعة ، الطاقة ، النفط ، النقل ، ال�ضكن( 

احلالية اأو امل�ضتقبلية و التي تنفذ من قبل موؤ�ض�ضات الدولة 

و القطاعني العام واخلا�س و مدى التكامل بينها.

مناق�ضة النظم و اللوائح املنظمة لالأن�ضطة ال�ضاحلية على 

خمتلف انواعها. 

حتديث املعايري و الإ�ضرتاطات و توحيدها بني اجلهات 

املخت�ضة بالدولة و اإ�ضتكمال النواق�س يف املعايري 

وال�ضرتاطات احلالية اخلا�ضة بالبيئة ال�ضاحلية 

حتديد اآلية العمل للتن�ضيق بني اجلهات املخت�ضة يف 

الدولة فيما يخ�س تطبيق ال�ضبطية الق�ضائية يف ر�ضد 

التعديات ال�ضاحلية

مت ت�ضكيل اللجنة بالقرار رقم 

.)2011/512(

اجلهة املنظمة 

للجنة  »الهيئة العامة 

للبيئة«

اللجنة 

الفرعية 

لتنفيذ 

الأن�ضطة 

والربامج 

العلمية

تخت�س اللجنة بالآتي:

الإ�ضراف على املختربات و الف�ضول الدرا�ضية يف املقر 

البيئي.

ا�ضتقبال الطلبة و تقدمي الدرو�س املقررة يف اأن�ضطة 

املركز.

الإ�ضراف على الأن�ضطة التطبيقية املحددة يف برامج 

املركز.

اإعداد اجلداول لزيارات املركز البيئي للمدار�س و الفرق 

البيئية.

تنظيم الرحالت و زيارة املوؤ�ض�ضات الوطنية للفرق 

البيئية.

تقدمي التقارير الالزمة عن اأن�ضطة املركز.

ومت عقد عدة اجتماعات و التو�ضية على 

التايل:

امل�ضاركة يف الدورات التدريبية التي ينظمها 

املركز للمدر�ضني واملدر�ضات و الطالب 

وال�ضراف عليهم. 

العمل على تقدمي برامج خلدمة املجتمع.

تخطيط و تنفيذ اأن�ضطة وبرامج علمية 

وتوعوية بيئية

التعاون والتوا�ضل مع اجلماعات البيئية 

الخرى.

التجهيز للفعاليات التي ميكن القيام بها و 

هي كالتايل:

اأ- توزيع ن�ضرات توعوية )كتيبات-مطويات(.

ب- عر�س اأفالم بيئية.

ج- عمل م�ضابقات.

د- تعليق بو�ضرتات

مت ت�ضكيل اللجنة 

بالقرار رقم 

 )239/2011(

اجلهة املنظمة للجنة 

»وزارة الرتبية«

اللجنة العليا 

ل)�ضاعة 

البيئة يف 

فرباير(

تزامنا مع اأعياد الكويت الوطنية لرفع الثقافة البيئية 

يف البالد.

 مت الإ�ضرتاك يف فاعلية �ضاعة البيئة 

بتاريخ 2012/2/27 يف منطقة الأبراج 

�ضمن املحافظة عالبيئة.

ب�ضدد ت�ضكيل جلنة 

وطنية لالإ�ضراف على 

هذه اللجنة من قبل معهد 

الكويت لالأبحاث العلمية

  تابع : المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية 
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فريق العمل 

الوطني للتنمية 

امل�ضتدامة يف دولة 

الكويت

يتوىل فريق العمل القيام باملهام التالية:

متثيل دولة الكويت يف املنتديات واملحافل الدولية يف 

جمال التنمية امل�ضتدامة.

متابعة تنفيذ التزامات دولة الكويت يف اإعالن 

جوهان�ضبريج للتنمية امل�ضتدامة بالتعاون مع اجلهات ذات 

العالقة.

و�ضع الت�ضورات العلمية لتعميق مفاهيم التنمية 

امل�ضتدامة يف العمل التنموي الوطني يف دولة الكويت.

امل�ضاهمة يف اإعداد التقارير الوطنية عن اأو�ضاع التنمية 

امل�ضتدامة يف دولة الكويت.

بناء قاعدة بيانات و معلومات التنمية امل�ضتدامة لدولة 

الكويت.

الدعوة لعقد ور�س عمل على امل�ضتويات املحلية و الإقليمية 

والدولية يف جمال عمل الفريق و اخت�ضا�ضاته.

الت�ضال باجلهات املعنية للح�ضول على املعلومات 

والوثائق و امل�ضتندات الالزمة لعمل الفريق.

اإعداد تقارير دورية باأعمال و اجنازات الفريق.

مت اإعادة ت�ضكيل فريق العمل الوطني 

للتنمية امل�ضتدامة يف دولة الكويت بناءا 

على القرار الوزاري رقم )45( ل�ضنة 

2011

الفريق 

برئا�ضة الأمني 

العام للمجل�س 

الأعلى 

للتخطيط

 و التنمية.

فريق العمل 

لالإ�ضراف على 

م�ضروع معاجلة 

النفايات ال�ضلبة

.ي�ضكل فريق عمل يتوىل املهام التالية:

 -حتديد ال�ضرتاطات و املوا�ضفات الفنية الالزمة 

للم�ضروع.

-مراجعة كافة الدرا�ضات و م�ضتندات الطرح املعدة من 

قبل م�ضت�ضار امل�ضروع.

 -التن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة ب�ضاأن املوافقات املطلوبة 

للم�ضروع.

-الإ�ضراف على جميع مراحل طرح امل�ضروع لال�ضتثمار.

مت ت�ضكيل 

بالقرار رقم 

)22( ل�ضنة 

2011 من 
قبل اجلهاز 

الفني لدرا�ضة 

امل�ضروعات 

التنموية و 

املبادرات.

  تابع : المشاركة فى بعض اللجان التى تنظمها الجهات الرسمية الخارجية 
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قطاع المالية و اإلدارية 

قطاع المالية واإلدارية ويضم كل من

اأول ً : اإدارة ال�شئون املالية

وتبا�ضر الخت�ضا�ضات الرئي�ضية التالية :

1 -  القيام باإعداد م�ضروع ميزانية البلدية بالتن�ضيق مع كافة القطاعات والإدارات واأفرع البلدية باملحافظات .
2 -  مراقبة وتدقيق ال�ضرف ح�ضب بنود امليزانية املعتمدة واإعداد احل�ضاب اخلتامى .

3 -  �ضرف املرتبات والأجور وكافة م�ضتحقات العاملني والتدقيق عليها .
4 -    حت�ضيل الر�ضوم والعائدات املقررة نظري اخلدمات التى تقوم بها البلدية وحت�ضيل املبالغ امل�ضتحقة لها لدى الغري .

5 - الإ�ضراف واملتابعة والتدقيق على كافة اإجراءات ال�ضرف املتعلقة بامل�ضاريع الإن�ضائية التى ت�ضرف عليها البلدية .
6 -    التن�ضيق واملتابعة مع الوحدات القائمة على الأمور املالية فى اأفرع البلدية باملحافظات ، وحت�ضيل الر�ضوم وجلان اجلرد والتخل�س 

من املواد واملعدات ومبا�ضرة الأعمال املالية املختلفة .

ثانيا ً : اإدارة اخلدمات العامة

وتبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية :

1 -  الإ�ضراف على اأعمال النظافة فى مبانى البلدية الرئي�ضية واأفرع البلدية فى املحافظات وجتهيز قاعات الجتماعات بكافة 
         احتياجاتها ونقل الأثاث وال�ضجاد ملختلف الإدارات والأق�ضام .

2 -  ت�ضغيل و�ضيانة البدالة الرئي�ضية والبدالت الفرعية وتزويد اإدارات البلدية باخلطوط الهاتفية اخلارجية والداخلية واملتنقلة 
3 -  الإ�ضراف على النواحى الأمنية مببانى البلدية املختلفة .

4 -  تركيب و�ضيانة الأجهزة الفنية بالتعاون مع اجلهات املخت�ضة .
5 -  جتهيز و�ضيانة املركبات واآليات ومعدات البلدية وتوزيعها على مرافقها املختلفة وفقاً  للحاجة الفعلية .

6 -  ربط ات�ضالت م�ضئوىل البلدية والتعامل مع ال�ضكاوى والبالغات من كافة املبانى .
7 -  التن�ضيق مع اإدارة الدفاع املدنى وكافة فرق الطوارئ املوجودة فى البلدية .

ثالثا ً : اإدارة �شئون املوظفني 

1 -  تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات والتعاميم والنظم املتعلقة ب�ضئون التوظيف .
2 -  �ضغل الوظائف بالتعيني ومراجعة وا�ضتيفاء م�ضوغات التعيني .

3 -  توزيع تقارير الكفاءة وجمعها وت�ضجيلها وعر�ضها على جلنة �ضئون املوظفني . 
4 -  تلقى تظلمات املوظفني الذين ح�ضلوا على تقارير كفاءة بتقدير �ضعيف لعر�ضها على جلنة �ضئون املوظفني .

5 -  تنفيذ الإجراءات الالزمة ملنح العالوات واملكافاآت والبدلت واإعداد مذكرات قرارات النقل والندب والإعارة .
6 -  �ضغل الوظائف عن طريق الرتقية بالأقدمية والختيار .

7 -  اإن�ضاء وحفظ ومتابعة ملفات خدمة املوظفني .
8 -  متابعة املعامالت املتعلقة بالقرو�س وتنفيذ الأحكام الق�ضائية املتعلقة باملوظفني .

9 -  اإعداد م�ضروع امليزانية ال�ضنوية للباب الأول وم�ضروعاته امللحقة وال�ضرتاك فى مناق�ضته مع اجلهات املعنية والعمل على
          تنفيذه بعد اعتماده .

10 - التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية فى كل ما يتعلق ب�ضئون املوظفني من تعيني وترقية ومنح عالوة ت�ضجيعية .
11 - تزويد جميع اجلهات فى البلدية مبا حتتاج له من اإح�ضائيات عن العاملني لديهم .

12 - القيام بالإجراءات املتعلقة بتطبيق النظم الآلية املتكاملة ذات العالقة بعمل الإدارة .
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قطاع المالية و اإلدارية 

رابعا ً : امل�شتودعات العامة 

وتبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية :

1 -  توفري احتياجات كافة قطاعات البلدية من املواد واملعدات باملوا�ضفات املالئمة .
2 -  تنفيذ اللوائح والتعليمات اخلا�ضة باملخازن والتاأكد من �ضحة وانتظام القيد فى ال�ضجالت والبطاقات واأعمال احلفظ .

3 -  تنفيذ الدورات امل�ضتندية اخلا�ضة باملخازن بطريقة �ضليمة وفقاً  للتعاميم والتعليمات ال�ضادرة من وزارة املالية فى �ضئون 
            التخزين العامة .

4 -  متابعة اأر�ضدة املخزون من الأ�ضناف املختلفة واإعداد طلبات �ضراء املواد عند الو�ضول اإىل احلد ال�ضرتاتيجى .
5 -  ال�ضرتاك فى جلان اجلرد واللجان امل�ضكلة للتخل�س من املواد واملعدات ) تالفة ، راكدة ، �ضكراب ، م�ضادرات ( .

6 -  جتميع املواد والأدوات التالفة واملتقادمة وجتهيزها للتخل�س منها على �ضوء التعاميم والتعليمات املعمول بها فى هذا ال�ضاأن .
7 -  �ضرف وت�ضجيل ومتابعة العهد باأنواعها املختلفة وفقاً  للتعاميم ال�ضادرة من وزارة املالية .

خام�شا ً : اإدارة ال�شجل العام 

وتبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية :

1 -  القيام بكافة اأعمال ال�ضجل العام بالتن�ضيق مع قطاعات البلدية واأفرع البلديات باملحافظات .
2 -  القيام باأعمال الرتجمة من اللغة العربية اإىل الإجنليزية وبالعك�س لكل املعامالت التى تتطلب ذلك .

3 -  القيام باأعمال الطباعة والأر�ضيف .
4 -  اقرتاح تطوير النظم وت�ضهيل اإجراءات ال�ضادر والوارد وتوزيع الربيد با�ضتخدام الو�ضائل احلديثة . 

�شاد�شا ً : اإدارة املناق�شات والعقود

وتبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية :

1 -  اإعداد ودرا�ضة املناق�ضات واملزايدات واملمار�ضات واإبرام العقود اخلا�ضة بها بالتعاون مع كافة اجلهات املخت�ضة .
2 -  اتخاذ كافة الإجراءات التى تتطلبها عمليات ال�ضراء وفقاً  للقوانني واللوائح والنظم املعمول بها ، ودرا�ضة ال�ضوق للوقوف 

         على تطور الأ�ضعار ، والقيام بالإجراءات املتعلقة بكافة الأعمال ذات العالقة بال�ضراء املبا�ضر اأو الت�ضعري جلميع الأعمال ذات 

          العالقة 

         بامل�ضرتيات وفقاً  لالأنظمة واللوائح .

3 -  مراجعة ال�ضروط العامة واخلا�ضة جلميع العقود التى ترغب الإدارت املختلفة اإبرامها ، ومتابعة كافة املتطلبات والأوامر 
           التغيريية عليها .
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الشئون المالية 

البيان 
اإجماىل 

2013/2014
اإجماىل 

2012/2013
15171812�ضندات �ضرف 
196167�ضندات توريد 

8561213ك�ضوف حتويالت على البنوك 

IFS  15462084اإعداد ا�ضتمارات مالية على نظام
448296كتب عك�س قيد

498474كتب براءة ذمة 
477478كتب ديون م�ضتحقة 

2630232893اإعداد ت�ضويات �ضهرية 
356385اإيقاف البنوك ال�ضهرية و طلب وقف �ضرفها من البنوك 

47104760اإعداد ك�ضوف الفروق كل ما ي�ضتحق للموظفني 

قسم مراقبة الرواتب

1517
196 856 1546

448 498 477

26302

356

4710

0
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25000
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سندات صرف   سندات توريد   تحويالت على  
البنوك 

إعداد استمارات  
IFSنظام  

كتب عكس قيد كتب براءة ذمة   كتب ديون  
مستحقة  

إعداد تسويات  
شهرية  

إيقاف رواتب 
البنوك 

إعداد كشوف  
الفروق 

قسم مراقبة الرواتب

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/11/30 فقط . 
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الشئون المالية 

البيان 
اإجماىل 

2013/2014
اإجماىل 

2012/2013
13211733�ضندات ال�ضرف املعتمدة 

134174�ضندات التوريد املعتمدة 

569995ك�ضوف حتويالت على البنوك 

494585كتب عك�س قيد املعتمدة 

281364كتب براءة ذمة للموظفني امل�ضتقيلني 

3328242412مراجعة الت�ضويات ال�ضهرية ) ا�ضتحقاقات و ا�ضتقطاعات (

5138164250اإجراء عمل ح�ضاب راتب �ضهريا ملوظفي البلدية 

24505065مراجعة القارات من اإدارة �ضئون املوظفني اخلا�ضة بالرتقيات 

645625اعتماد ا�ضتمرارية راتب 

307371اعتماد اإيقاف رواتب املوظفني 

قسم تدقيق الرواتب 

1321 134 569 494 281
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المعتمدة 
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المعتمدة 

كتب براءة ذمة مراجعة التسويات  
الشهرية 

إجراء حساب  
راتب لموظفي 

البلدية 

مراجعة القرارات   إعتماد استمرارية  
راتب  

إعتماد إيقاف 
رواتب الموظفين 

قسم تدقيق الرواتب 

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/11/30 فقط . 
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الشئون المالية 

البيان 
اإجماىل 

2013/2014
اإجماىل 

2012/2013

35343970الكفالت اجلديدة 

44842984الكفالت املمددة 

6335142الكفالت امل�ضيلة 

قسم الكفاالت 
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الكفاالت الجديدة  الكفاالت الممددة  الكفاالت المسيلة 

قسم الكفاالت

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/11/30 فقط . 
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الشئون المالية 

قسم اإليرادات 

البيان 
اإجماىل 

2013/2014
اإجماىل 

2012/2013

733085.103639762.787اإيراد نقدي 

5957053.7755354009.908اإيراد �ضيكات 

k-net190000369536

95567.039127440تاأمني نقدي 

57993.4936824تاأمني �ضيكات 

733085.103

5957053.775

190000 95567.039 57993.49
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إيراد نقدي   إيراد شيكات  k-net تأمين نقدي   تأمين شيكات 

قسم اإليرادات 

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/11/30 فقط . 
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الشئون المالية 

دائن ) املبلغ بالدينار(مدين ) املبلغ بالدينار(البيـــــــــــــــان 

امل�شــــــــــــــــــــروفات 

74631606.592423252.215الباب الول  )الرواتب (

18802149.78124433.564الباب الثانى   )امل�ضتلزمات ال�ضلعية واخلدمات(

35594.250الباب الثالث  )و�ضائل النقل واملعدات والتجهيزات(

1825264.2990الباب الرابع  )امل�ضاريع الن�ضائية( 

الباب اخلام�س  )امل�ضروفات املختلفة واملدفوعات 

التحويلية(

7956176.6886620

103250791.62554305.779اجماىل امل�ضروفات

اليــــــــــــــــــرادات 

51536.55110540713.04اليــــــــــــــــــرادات 

ح�شـــــــــــابات الت�شوية 

11502567.568289126.432المانات

69304634.8964801906.1العهد

 احل�ضابات اجلارية

51017796.37108168168.8بنك الكويت املركزى

1181972.3411343345.728ال�ضندوق

096000000جارى املالية

197767817.9147564407.5الجماىل

احل�شابات النظامية 

3469857.2543469857.254 احل�ضابات النظامية

مراقبة المحاسبة العامة 
ميزان المراجعة الشهرى 

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/11/30 فقط . 
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الخدمات العامة 

مراقبة النقليات والطوارئ :

البيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

72%1036اإ�ضدار مناذج ل�ضيانة �ضيارات حكومية ملراقبة ال�ضيانة

5%10095ا�ضدار مناذج ل�ضيانة ال�ضيارات امل�ضتاأجرة بدون �ضائق وانيت

15%376317ا�ضدار مناذج ل�ضيانة ال�ضيارات امل�ضتاأجرة بدون �ضائق جيب

%8815350460تعبئة الديزل ملعدات ملراقبة النقليات) باللرت (

تعبئة الديزل ملراقبة اأعمال الزينة و مقربه ال�ضليبيخات و�ضبحان و اجلعفرية و�ضاليه  

كبد )باللرت(

1103819096%42

4%22502340توزيع �ضيارات م�ضتاأجرة مع �ضائق نوع ) �ضالون ( جلميع الإدارات

1%630624توزيع �ضيارات م�ضتاأجرة مع �ضائق نوع ) وانيت( جلميع الإدارات

خروج �ضيارات هاف لوري لنقل الأثاث و قرطا�ضية جلميع الإدارات ونقل ال�ضكراب 

اإىل اإدارة امل�ضتودعات)طلعات(

117179%34

28%17781284خروج ثالجات حكومية وم�ضتاأجرة )طلعات(

1%8586عمل ك�ضف بالفواتري والدفعات ال�ضهرية اخلا�ضة ب�ضركات التاأجري

19500خروج اليات متعددة للمخالفات والتوالف يف جميع مناطق الكويت 

7600خروج عمال وفنيني لإزالة مظالت وخملفات يف جميع مناطق الكويت
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الخدمات العامة 

قسم الطوارئ :

البيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

2013/2012
ن�شبة التغيري 

64600�ضكاوي متلقاة حمافظتي العا�ضمة واجلهراء

55700�ضكاوي متلقاة ملحافظتي مبارك الكبري وحويل

53600�ضكاوي متلقاة ملحافظتي الفروانية والأحمدي
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قسم الطوارئ 
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مراقبة األمن والخدمات العامة :

بدل فاقدجتديدجديدالبيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

44%000668374ت�ضريح خروج مواد

22%4083229739573اإ�ضدار هوية )بلدية الكويت(

3%212499270261اإ�ضدار هوية ) �ضبطية ق�ضائية(

36%19451388533382130اإ�ضدار هويه مندوب

15%000295250براءة ذمة ملوظفي البلدية

000500املجل�س البلدي

68%00082258خدمات اأعمال النجارة - حدادة

0007400خدمات اأعمال النقل

000900بطاقة دخول مواقف موؤقته

31%000548794اإ�ضدار اأختام ر�ضمية

60%000192479خدمات اجتماعات

0001400هوية حمرر �ضحفي

0002100هوية م�ضرف

000500حجز قاعات
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مراقبة األمن و الخدمات العامة 

قطاع المالية و اإلدارية إدارة الخدمات العامة 
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مراقبه األمن والخدمات العامه ) شعبة العقود ( :

الأعمال املنجزه
اجمايل 

2014/2013

16اإ�ضالح و�ضيانة اآلت الت�ضوير ) اأحبار (

21�ضرف اآلت الت�ضوير من الفئة الأوىل

26�ضرف اآلت الت�ضوير من الفئة الثانيه

6�ضرف اآلت الت�ضوير من الفئة الثالثة

34�ضكربة اآلت الت�ضوير

79ا�ضالح و�ضيانة اآلت الت�ضوير جلميع مراكز البلدية وحمافظاتها واإداراتها

170تلبيه احتياجات اإدارات البلدية من املواد املختلفة ح�ضب منوذج الطلبات الوارده لل�ضعبة
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة الخدمات العامة 
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة المستودعات العامة 

القيمةعدد ال�شتماراتالقطاع الفرع اأو الإدارة امل�شتفيدةم

83279.769مكتب وزير الدولة ل�ضئون البلدية1
161251.427املكتب الفني لوزير الدولة2
00مكتب املتابعة3
177579.619الدارة القانونية4
249.086مكتب رئي�س قطاع الرقاية و التفتي�س5
128مكتب الرقابة امليدانية6
5244.791ادارة الرقابة الهند�ضية7
00ادارة رقابة اخلدمات البلدية8
00ادارة الرقابة املالية و الدارية9
8267.479ادارة خدمة املواطن10
158099.45مكتب مدير عام البلدية11
235870.525ادارة النظمة الهند�ضية12
3466380.25ادارة العالقات العامة13
2223.409ادارة التن�ضيق14
8186.048جلنة ال�ضالمة15
51337.2مكتب رئي�س قطاع امل�ضاحة16
6221854.62ادارة امل�ضاحة17
125357.69ادارة حتديد امللكية العقارية18
85113.339مكتب رئي�س قطاع التنظيم19
398346.416ادارة التنظيم20
148385.307ادارة املخطط الهيكلي21
3191.353مكتب رئي�س قطاع امل�ضاريع22
1380.11ادارة تنمية امل�ضاريع23
101048.442ادارة الن�ضاءات24
201151.737ادارة �ضئون البيئة25
262616.998مكتب رئي�س قطاع اخلدمات26
00ادارة انظمة اخلدمات البلدية27
3812370.32ادارة الغذية امل�ضتوردة28
00ادارة فح�س الغذية29
4369960.1ادارة �ضئون اجلنائز30
302713.929مكتب رئي�س قطاع املالية و الدارية31
3011189.33ادارة ال�ضئون املالية32
184938.852ادارة �ضئون املوظفني33
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة المستودعات العامة 

القيمةعدد ال�شتماراتالقطاع الفرع اأو الإدارة امل�شتفيدةم

7559617.1ادارة اخلدمات العامة34

28889.545ادارة امل�ضتودعات العامة35

233494.74ادارة املناق�ضات و العقود36

202597.317ادارة ال�ضجل العام37

186545.51مكتب رئي�س قطاع التطوير و املعلومات38

92599.372ادارة التطوير الداري و التدريب39

43219.17ادارة التخطيط و البحوث40

91576.377ادارة نظم املعلومات41

3158مدير مكتب فرع البلدية حمافظة حويل/ مبارك الكبري42

7363.866مدير مكتب فرع البلدية حمافظة الحمدي/الفروانية43

3946.388مدير مكتب فرع البلدية حمافظة اجلهراء/العا�ضمة44

3725225.46مكتب رئي�س املجل�س البلدي45

8513511.52مدير فرع حمافظة العا�ضمة46

8414796.9مدير فرع حمافظة الفروانية47

375739.318مدير فرع حمافظة اجلهراء48

8814858.62مدير فرع حمافظة حويل49

749151.037مدير فرع حمافظة الحمدي50

269903.588مدير فرع مبارك الكبري51

993374277.5الجمايل 2013/2014

1408477587.3الجمايل 2012/2013

21.6 %29 %ن�ضبة التغيري
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العدد البيان

12املناق�ضات التي مت طرحها

22املمار�ضات التي مت طرحها

6املزايدات التي مت طرحها

16العقود التي مت ابرامها

7العقود التي مت متديدها

136اوامر ال�ضراء املنفذة

104حتاويل ال�ضرف ال�ضادرة
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المناقصات التي تم 
طرحها

الممارسات التي تم  
طرحها

المزايدات التي تم  
طرحها

العقود التي تم ابرامها العقود التي تم تمديدها ة اوامر الشراء المنفذ تحاويل الصرف 
الصادرة

إدارة المناقصات و العقود

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة  من تاريخ 2013/04/01 اإىل تاريخ 2013/10/30 فقط . 

قطاع المالية و اإلدارية إدارة المناقصات والعقود 
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العدد�شعبة ال�شادر 

15وزير البلدية 
1612مكتب املدير العام 

1618مكتب نائب املدير العام لل�ضئون املالية و الإدارية
612الإدارة القانونية 

8رئي�س املجل�س البلدي 
442الأمانة العامة للمجل�س البلدي 

7387كتب الديوان و التاأمينات الجتماعية و كافة الوزارات
115اإدارة �ضئون اجلنائز 
186اإدارة �ضئون البيئة 

608اإدارة اخلدمات العامة 
232اإدارة الأغذية امل�ضتوردة 
20اإدارة �ضئون التخطيط 

143اإدارة التطوير و التدريب 
27اإدارة خدمة املواطن 

348اإدارة الرقابة و التفتي�س 
629اإدارة الإن�ضاءات 
331اإدارة التنظيم 
740اإدارة امل�ضاحة 
99قطاع امل�ضاريع 

222قطاع اخلدمات 
159امل�ضتودعات 

236النظمة الهند�ضية 
115املخطط الهيكلي 
209تنمية امل�ضاريع 

78التنظيم و امل�ضاحة 
180املناق�ضات و العقود 

131العالقات العامة 
435حمافظة الفروانية 
261حمافظة الأحمدي 
494حمافظة العا�ضمة 

332حمافظة مبارك الكبري
250حمافظة حويل 

48حمافظة اجلهراء 
12الإح�ضاء و البحوث 
573الأ�ضواق و امل�ضالخ 

102مركز نظم املعلومات 
17381كافة الوزارات و ال�ضجل 

596كتب مالية 
61ديوان املحا�ضبة 

1043ديوان اخلدمة املدنية 

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/11/30 فقط . 

قطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين
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قسم متابعة الدوام و إنهاء الخدمة  

العددالبيان 

2769قرار وقف �ضرف راتب 

3552قرار �ضرف راتب 

900قرارات العقوبات التاأديبية 

488قرارات احلرمان و ما يرتتب عليها

633كتب الإحالة اإىل املجل�س الطبي 

11كتب الإحالة لبيان مدى لتخفي�س �ضاعات العمل

0قرارات احلب�س 

175قرارات اإنهاء اخلدمة ب�ضبب النقطاع عن العمل

860قرارات ال�ضتدعاء 

705كتب اإنذار و لفت نظر 

194مذكرات التظلمات بالدعاوى و العقوبات

1042مذكرات اإنهاء اخلدمة 

463قرارات اخل�ضم 

قطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/12/30 فقط . 
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 قسم الميزانية و التعيين  

العددالبيان 

172قرار تغيري م�ضمى وظيفي 

155قرار تعديل و�ضع

202قرار تعيني 

64كتب الديوان 

120كتب التعليم العايل 

593معاملة ك�ضف الطبي 
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قرار تغيير مسمى 
وظيفي 

قرار تعديل وضع قرار تعيين   كتب الديوان  كتب التعليم العالي  معاملة كشف الطبي 

قسم الميزانية و التعيين

قطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/12/30 فقط . 
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  قسم العالوات و الترقيات  

العددالبيان 

611قرار منح بدل 

324قرار قطع بدل 

5قرار  ترقية بالأقدمية 

7قرار �ضحب عالوة دورية 

148قرار منح عالوة ت�ضجيعية 
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قرار منح بدل   قرار قطع بدل  قرار  ترقية باألقدمية   قرار سحب عالوة 
دورية  

قرار منح عالوة 
تشجيعية  

قسم العالوالت و الترقيات

قطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/12/30 فقط . 
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 قسم العالوات اإلجتماعية 

العددالبيان 

1378�ضرف عالوة اإجتماعية 

399قطع عالوة اإجتماعية 

1937قرار عالوة اإجتماعية 

1907قرار عالوة اإجتماعية عند اإنهاء اخلدمة

153تدرج راتب 

قسم المتابعة 

العددالبيان 

35283�ضهادة راتب 

31اإدخال قرارات البدلت 

1�ضحب الإح�ضائيات و التقارير اخلا�ضة باملوظفني

0�ضحب التقارير ال�ضرية 

1التن�ضيق مع الإدارات داخل و خارج البلدية بخ�ضو�س احلكومة الألكرتونية 

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/12/30 فقط . 

1378

399

1937 1907

153

0

500

1000

1500

2000

2500

صرف عالوة 
إجتماعية 

قطع عالوة 
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إجتماعية 

قرار عالوة 
إجتماعية عند إنهاء 

الخدمة

تدرج راتب 

قسم العالوة اإلجتماعية 

قطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/12/30 فقط . 
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  قسم النقل و الندب  

العددالبيان 

5610قرارات النقل الداخلي 

144قرارات النقل اخلارجي 

153قرارات ندب داخلي 

30قرارات ندب خارجي 

1قرارات ا�ضتعانة بخدمات موظفني �ضابقني ) كويتيني (
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قرارات النقل الداخلي  قرارات النقل الخارجي  قرارات ندب داخلي  قرارات ندب خارجي  

قسم النقل و الندب

قطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/12/30 فقط . 
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قطاع المالية و اإلدارية إدارة شئون الموظفين

 قسم اإلجازات والجوازات   

البيان 
العدد

اأنثىذكر

2561625642الإجازة الدورية 

2936018279الإجازة املر�ضية 

01420اإجازة و�ضع 

195177مرافق املري�س 

0400اإجازة اأمومة 

13119اإجازة تعزية 

3061ت�ضريح �ضفر 

25616

29360

0 195 0 131
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18279
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اإلجازة الدورية  اإلجازة المرضية   إجازة وضع  مرافق المريض  إجازة أمومة  إجازة تعزية  

ذكر

أنثى

مالحظة : بيانات اجلدول ال�ضابق مر�ضلة من قبل الإدارة من تاريخ 2013/04/01  اإىل تاريخ 2013/12/30 فقط . 
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قطاع

التطوير والمعلومات 
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قطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات

نبذه عن قطاع التطوير والمعلومات 

اأول ً : مكتب رئي�ش القطاع

ح�ضر وتبويب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ذات العالقة بكافة الإدارات التى تتبع القطاع .  .1

اإعداد م�ضروعات القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لعمل اإدارات القطاع .  .2

درا�ضة امل�ضروعات التى تعر�س على نائب املدير العام .  .3

ثانيا ً : اإدارة التطوير والتدريب :

و�ضع وتنفيذ اخلطة العامة للتطوير والتدريب بعد اعتمادها .  .1

اإعداد الدرا�ضات التنظيمية وتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية ومراجعة اقرتاحات وتو�ضيات الإدارة ب�ضاأن اإعادة النظر   .2

         فى هياكلها التنظيمية واخت�ضا�ضاتها .

اإعداد وحتديث دليل التنظيم الإدارى للبلدية .  .3

تقدير اإحتياجات الإدارات واأفرع البلدية باملحافظات واملكاتب املختلفة من املوظفني .  .4

درا�ضة وحتديد الإحتياجات التدريبية بالتن�ضيق والتعاون مع الإدارات املختلفة .  .5

اإعداد امليزانية ال�ضنوية للتطوير والتدريب وفقاً  لالإحتياجات التدريبية لقطاعات البلدية .  .6

و�ضع خطة البعثات والأجازات الدرا�ضية والإ�ضراف على تنفيذها .  .7

التعاون فى اإعداد ومتابعة الدرا�ضات والتو�ضيات اخلا�ضة باخلطة اخلم�ضية للتنمية ومتابعة اخلطط املرتبطة بربنامج عمل احلكومة.  .8

التن�ضيق لعقد املوؤمترات والندوات واملحا�ضرات فى كافة الأمور ذات العالقة بالعمل البلدى .  .9

ثالثا ً : مركز نظم املعلومات :

و�ضع وتنفيذ اخلطة العامة للبلدية فى جمال ا�ضتخدام املعلومات والإ�ضراف الفنى عليها .  .1

تطوير نظم واإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق املتبعة فى البلدية .  .2

و�ضع اخلطط املرحلية للتطوير الآىل وحتديد الإحتياجات الآلية والكوادر الفنية الالزمة والإعتمادات املالية .  .3
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قطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات

رابعا ً : اإدارة التخطيط والبحوث 

اإعداد الدرا�ضات التخطيطية التى ت�ضاعد على حتقيق اأهداف البلدية .  .1

امل�ضاهمة فى اإجراء الدار�ضات العلمية والفنية املتعلقة مب�ضاريع وخطط البلدية .  .2

اإعداد تقارير املتابعة الدورية عن ن�ضاطات واإجنازات قطاعات البلدية املختلفة فى �ضوء التقارير املقدمة منها وحتليلها   .3

          وعر�ضها على �ضكل تقارير اإح�ضائية تظهر اأهم املوؤ�ضرات التى تعاون الإدارات العليا فى اإتخاذ القدرات اأو ت�ضحيحها .4. 

اإعداد التقرير ال�ضنوى عن ن�ضاط البلدية والذى يعر�س على الإدارة العليا واملجل�س البلدى .
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قطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات

1- موقع البلدية على �شبكة النرتنت : 

•  حتديث اجتماعات جلنه �ضالمه الغذيه على املوقع   
•  حتديث اعالنات املناق�ضات والعقود على موقع البلديه وتعديلها

•  ادخال تفا�ضيل الربامج التدريبيه املحليه واخلارجيه لل�ضنه املاليه 2014/2013 
•  ا�ضافه رابط ملواقع املقرات النتخابيه ملر�ضحى ) املجل�س البلدى وجمل�س المه (

•  ا�ضافه رابط ملوقع جمله بيئه املدن اللكرتونيه وت�ضميم �ضوره للرابط
•  تعديل نظام تراخي�س املواقع النتخابيه املوقته على دليل الكويت اللكرتونى ) انتخابات املجل�س البلدى 2013 (

•  حتديث خمططات الق�ضائم لكافه مناطق الدوله فى دليل الكويت اللكرتونى
•  تعديل اعالنات املناق�ضات واملزايدات

•  ادخال ا�ضماء و�ضور اع�ضاء املجل�س البلدي على موقع املجل�س البلدى
•  ادخال جداول بيانات اللجان املنبثقه عن املجل�س البلدى على املوقع

•  ا�ضافه الجتماع الثامن للجنه �ضالمه الغذيه على موقع البلديه
•  ا�ضافه رابط جهاز متابعه الداء احلكومى على املوقع 

•  تعديل وحتديث اعالنات املناق�ضات واملزايدات على املوقع
•  ا�ضافه وتعديل لئحه الغذيه ح�ضب قرار وزارى رقم 131/2012

2- اخلدمات اللكرتونية اخلا�شة باملواطنني على موقع ا لبلدية :

•  تعديالت بنظام تراخي�س البناء
•  تعديالت بنظام الغذيه امل�ضتورده

•  حتديث خمططات الق�ضائم لكافه مناطق الدوله فى دليل الكويت اللكرتونى
•  نظام ا�ضدار تراخي�س مقرات املخيمات الربيعيه لعام 2013

•  تطوير وتنفيذ خدمه ال�ضتعالم عن الن�ضطه امل�ضموحه بالوحدات التجارى وال�ضتثمارى للجمهور
•  جتديد تراخي�س العالنات – ال�ضحيه

أوال: مراقبة تطوير النظم + مراقبة التشغيل 
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قطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات

3- اخلدمات اللكرتونية اخلا�شة  بالوزارات على  موقع  البلدية :
•  مراجعه كافه املخططات وربط بيانات الهيئه العامه للمعلومات املدنيه بخرائط البلديه

) mao web - service ( جتهيز نظام خا�س لتوفري خدمه خرائط اليه للوزارات  •
•  العمل على الربط بوزاره التجاره واملعلومات املدنيه ل�ضدار الرتاخي�س التجاريه

•  تعديل نظام تراخي�س املواقع النتخابيه املوقته على دليل الكويت اللكرتونى   ) انتخابات املجل�س البلدى 2013 (
•  تعديل يف نظام ا�ضدار الرخ�س الليه لوزارة التجارة
•  تعديل بنظام ا�ضدار كتاب التحديد - اداره امل�ضاحه

•  تعديل الربط مع الهيئه العامه للمعلومات املدنيه
•  تن�ضيق الربط مع الهيئه العامه لل�ضناعه

•  اعداد مذكره تف�ضيليه لدرا�ضه اداء نظام الرتاخي�س التجاريه
•  تنفيذ جمموعه من املعاجلات لخطاء العناوين بالتن�ضيق مع وزاره التجاره والهيئه العامه للمعلومات املدنيه

•  جتهيز خدمه اليه خا�ضه باخلرائط لإتاحتها للوزارات الخرى
•  تنفيذ عدد من التعديالت فى نظام الرتاخي�س التجاريه - برنامج الغذيه امل�ضتورده - نظام املوافقات التنظيميه

•  تطوير وتنفيذ خدمه ال�ضتعالم عن الرقم العقارى املوحد للهيئه العامه لل�ضناعه
GIS web service  درا�ضه وجتهيز خدمه خرائط رقميه للوزارات  •

•  مراجعه م�ضافات م�ضارات ال�ضري ملدينه جابر الحمد اجلديده ) نظام احلر�س الوطنى (

4- النظم العامة  اخلا�شة باإدارات البلدية املختلفة :
•  نظام احل�ضابات اخلتاميه المانات – التاأمينات

•  ح�ضابات الت�ضويه الدائنه -توريدات القدره املوا�ضيه
•  ح�ضابات الت�ضويه املدينه  - �ضرف القدره املوا�ضيه

•  تعديل نظام ا�ضدار كتب التحديد ل�ضالح اداره التحديد العقارى
•  تنفيذ كافه التعديالت اليوميه الوارده من التنظيم
•  تنفيذ كافه التعديالت اليوميه الوارده من امل�ضاحه

•  تنفيذ تعديالت الطرق لكافه املحافظات ) وفق خطه فريق العمل لتحديث املخططات (
•  تعديالت بنظام الغذيه امل�ضتورده

•  تعديالت بنظام تراخي�س البناء
•  تعديل بنظام ا�ضدار كتاب التحديد - اداره امل�ضاحه

•  تنفيذ تعديالت الطرق لكافه املحافظات ) وفق خطه فريق العمل لتحديث املخططات (
•  مراجعه ا�ضتعمالت العا�ضمه 

•  درا�ضه وت�ضميم نظام متابعه مواقع الت�ضوينات - جلنه ال�ضالمه
GIS حتويل بيانات ق�ضم مدينه جابر الحمد لنظام  •

•  نظام براءه الذمه املاليه لداره ال�ضئون املاليه
•  تهيئه نظام ا�ضدار كتاب التحديد لداره ال�ضجل العقارى

•  دعم فنى لربنامج املخططات امل�ضاحيه وحتديد موقع عدد من املحميات الطبيعيه
•  ادخال كافه ا�ضماء ال�ضوارع اجلديده فى حمافظه حوىل

•  ا�ضافه عدد من املواقع امل�ضاحيه بنظام خمططات امل�ضاحه
•  مراجعه كافه ق�ضائم املناطق ال�ضناعيه

•  حتديث نظام تراخي�س العالنات وا�ضافه لئحه العالنات اجلديده اىل النظام
•  اعداد احل�ضابات النظاميه - تقارير وزاره املاليه اخلتاميه

•  تزويد املحافظات بربنامج ال�ضادر والوارد
•  النتهاء من مراجعه كافه ق�ضائم حمافظه حوىل

•  مراجعه كافه ق�ضائم حمافظه مبارك الكبري / العا�ضمه
•  دعم فني لربنامج حفظ الوثائق - اداره التنظيم

•  تنفيذ عدد من التعديالت على برنامج الغذيه امل�ضتورده - نظام املوافقات التنظيميه
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 ثانيا : مراقبة الدعم الفني : 

الجنــــــــازالرقم
اجماىل

2013/2012
اجماىل

ن�شبة التغري 2013/2012

1
طلبات �ضيانة ملباين البلدية 

الرئي�ضية

17211478%16

15%13791624طلبات ال�ضيانة للمحافظات2

2%446457اأعمال �ضيانة ال�ضبكات3

1721
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طلبات صيانة لمباني البلدية الرئيسية طلبات الصيانة للمحافظات أعمال صيانة الشبكات

مراقبة الدعم الفنى 

قطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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ثالثا : التدريب 

•  تدريب موظفي ق�ضم العالنات العامه على ن�ضر الن�ضره اليوميه اللكرتونيه  على موقع البلديه من خالل التوا�ضل اللكرتوين
•  تدريب ال�ضاده املحا�ضبني بالداره املاليه على ا�ضتخراج التقارير اخلا�ضه باحل�ضابات اخلتاميه للتاأمينات

•  تدريب عدد ) 12 ( موظف على برنامج الراى التنظيمى ) افرع املحافظات (
•  تدريب عدد ) 1 ( موظف على برنامج نظم املعلومات اجلغرافيه

•  تدريب موظفى الداره العامه لالطفاء على برنامج ح�ضاب امل�ضافات
GIS تدريب موظفى اداره مركز نظم املعلومات على  •

•  تدريب عدد ) 3 ( موظفني على برنامج الراأى التنظيمى
•  التدريب على نظام تخ�ضي�س املواقع التنظيميه

•  التدريب على برنامج براءة الذمه املاليه
Pdf تدريب عدد ) 1 ( موظف على ا�ضتخدام برنامج املا�ضح ال�ضوئى وحتويل ال�ضور اىل �ضيغه  •

•  تدريب عدد ) 2 ( مهند�س على نظم املعلومات اجلغرافيه
•  تدريب عدد ) 2 ( موظف على نظام تخ�ضي�س املواقع

GPS تدريب عدد ) 5 ( موظف على تطبيقات نظم التتبع  •
•  تدريب عدد ) 1 ( موظف على برنامج فوتو�ضوب

قطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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رابعا : انجازات أخــــــرى : 

•  مراقبه ودعم فني لنظمه املعلومات املحا�ضبه ) الداره املاليه ( ل�ضمان بقائها متاحه لال�ضتخدام ب�ضكل دائم 24/24 وامن
•  ت�ضميم مقدمه فيديو عن برنامج عني الكويت على جهاز اليفون

•  مراجعه م�ضروع حوىل - اداره املخطط الهيكلى
•  مراجعه م�ضروع وزاره ال�ضغال - ملناطق جنوب ال�ضره - واملنطقه اجلنوبيه

•  تنفيذ تعديالت الطرق لكافه املحافظات
•  جتهيز عر�س متكامل ملقرتح نظام خا�س لال�ضتف�ضار الىل عن الرخ�ضه التجاريه

•  تنفيذ تعديالت الطرق لكافه املحافظات
•  جتهيز عر�س متكامل ملقرتح نظام خا�س لال�ضتف�ضار الىل عن الرخ�ضه التجاريه

•  انظمه قاعده بيانات حل�ضابات خطابات ال�ضمان ) الكفالت ( اخلا�ضه ببلديه الكويت لدى البنوك
•  تطوير نظام جتريبى ل�ضدار الرتاخي�س التجاريه الىل ) التجاره واملعلومات املدنيه (

•  ت�ضميم كتاب الدورات التدريبيه لل�ضنه املاليه 2014/2013 لداره التطوير والتدريب
•  جتهيز بيانات م�ضروع املنطقه ال�ضماليه للمخطط الهيكلى

)recovery(  AutoCAD    دعم فنى لداره التنظيم  •
•  اعداد اح�ضاءات خا�ضه باعداد الف�ضائم مبحافظه مبارك الكبري - التنظيم / ال�ضكان

•  جتهيز بيانات م�ضروع املنطقه القليميه ال�ضابعه لداره املخطط الهيكلى
•  اعداد اح�ضائيات مب�ضافات ال�ضري للحر�س الوطنى

•  ت�ضميم عر�س ملكتب نائب املدير العام لقطاع التطوير واملعلومات عن الهيكل الوظيفى لبلديه الكويت
•  دعم فنى مل�ضتخدمى برنامج الراى التنظيمى

AutoCad عم فنى لنظام حفظ الوثائق و   •
•  عمل امييالت لع�ضاء املجل�س البلدى

•  انهاء مراجعه طرق حمافظه الفروانيه
•  انهاء مراجعه طرق حمافظه حوىل مع ادخال كافه ا�ضماء ال�ضوارع فى مناطق جنوب ال�ضره

•  ا�ضافه ق�ضائم منطقه جابر الحمد ال�ضكنيه
Pdf حتويل مناق�ضه رقم 5/2013/2014 اىل �ضوره رقميه وحتويلها اىل  •
Pdf حتويل مناق�ضه رقم 2/2013/2014 اىل �ضوره رقميه وحتويلها اىل  •

•  تطوير خدمه ال�ضتعالم عن العناوين لربامج البلديه
•  جتهيز بيانات م�ضروع دليل لوائح ونظم البناء

•  جتهيز وت�ضليم بيانات م�ضروع املعايري القيا�ضيه لال�ضتعالمات التجاريه ) املخطط الهيكلى (
•  جتهيز وا�ضافة املخططات اجلديده لق�ضائم املنطقه احلره - املرحله 2

•  ت�ضميم دليل امل�ضتخدم خلدمات البلديه اللكرتونيه اجلديده على موقع البلديه
•  ت�ضميم واخراج فيلم اعالنى عن خدمه البلديه اللكرتونيه على املوقع

قطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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قطاع التطوير والمعلوماتإدارة التخطيط والبحوث

مشاريع إدارة التخطيط والبحوث

اأول ً : م�شروع الإح�شاء املوحد للمحافظات :

وهو برنامج اإلكرتونى مت اإعداده بالتعاون مع اإدارة نظم املعلومات وهو يعترب املرحلة الثانية من م�ضروع برنامج الإح�ضاء املوحد ، 

حيث هدفت خطة الإدارة بتحويل طريقة الرتا�ضل الورقى اإىل الرتا�ضل الإلكرتونى ومنها اإىل قاعدة 

البيانات ملحافظات بلدية الكويت .

قامت الإدارة بالتعاون مع اإدارة التطوير الإدارى والتدريب بعمل دورة تدريبية ملوظفى حمافظات بلدية                                •
     الكويت على برنامج الإح�ضاء املوحد ملحافظات بلدية الكويت وذلك خالل الفرتة من 2014/3/9 اإىل 2014/3/16 .

تدريب عدد 96 �ضابط اإت�ضال جلميع الإدارات التابعة ملحافظات بلدية الكويت ، حيث مت جتهيز حمتوى املادة    •
         العلمية وتوزيع دليل امل�ضتخدم لكافة املتدربني .

توفري ا�ضم م�ضتخدم وكلمة �ضر لكل �ضابط اإت�ضال وذلك للبدء باإدخال بيانات كل اإدارة من كل حمافظة .  •
جارى العمل باإدخال البيانات ال�ضهرية من قبل �ضباط اإت�ضال الإدارات التابعة ملحافظات بلدية الكويت عن طريق الربنامج .  •

تقدمي مقرتح تعميم اإدارى خا�س بالربنامج وذلك لعتماده من مدير عام بلدية الكويت   •
اإن�ضاء رابط للربنامج املذكور ب�ضبكة بلدية الكويت على العنوان التاىل : ـ  •

 http://km-onlin/   حتت ا�ضم اإجنازات البلدية .

ثانيا  ً: التقارير الإح�شائية :

التقرير الإح�ضائى ال�ضنوى :  .1
ي�ضتمل على اإجنازات بلدية الكويت خالل �ضنة مالية مت�ضمناً  كل الإح�ضائيات والبيانات جلميع اإدارات وحمافظات بلدية الكويت 

التى متت خالل ال�ضنة املالية ، وت�ضدره الإدارة فى �ضورة تقرير مطبوع يت�ضمن ر�ضومات بيانية ومقارنات مع �ضنوات �ضابقة .

التقرير الإح�ضائى الن�ضف �ضنوى :  .2
ي�ضتمل على اإجنازات بلدية الكويت خالل الن�ضف الأول من كل �ضنة مالية مت�ضمناً  كل الإح�ضائيات والبيانات جلميع اإدارات 

وحمافظات بلدية الكويت التى متت خالل ن�ضف ال�ضنة املالية ، وت�ضدره الإدارة فى �ضورة تقرير مطبوع .



160التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014

قطاع التطوير والمعلوماتإدارة التخطيط والبحوث

التقارير لإدارة العالقات العامة :  .3
تزويد اإدارة العالقات العامة ب�ضفة �ضهرية باأهم اإجنازات اأفرع البلديات مبحافظات بلدية الكويت واإدارة الأغذية امل�ضتوردة .  -

4. التقرير ال�ضنوى لوزارة الإعالم :
تزويد وزارة الإعالم بالتقرير ال�ضنوى لعام 2013 .  -

تقارير مع هيئات ووزارات اأخرى :  -

قامت اإدارة التخطيط والبحوث بالإجتماع مع الهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�ضمكية وذلك لتحديد اآلية لتبادل البيانات   -

          واملعلومات اإلكرتونيا   .

تزويد معهد الدرا�ضات اأهم الإح�ضائيات للرتاخي�س الهند�ضية .  -

توفري بع�س البيانات وكذلك التقرير الإح�ضائى ال�ضنوى لأعمال بلدية الكويت لالإدارة املركزية لالإح�ضاء .  -

تزويد �ضركة ال�ضال لالإ�ضت�ضارات ببع�س البيانات اخلا�ضة برتاخي�س البناء التابعة ملحافظات بلدية الكويت .  -

تزويد �ضركة اأبيات �ضهرياً  باأهم اإجنازات الرتاخي�س الهند�ضية ملحافظات بلدية الكويت .  -

تزويد بنك الكويت الوطنى والبنك ال�ضناعى باأهم اإجنازات الرتاخي�س الهند�ضية ملحافظات بلدية الكويت .  -

ثالثا ً: الدرا�شات والبحوث :

بحث الر�ضا الوظيفي :  .1
- مت النتهاء من البحث ب�ضورة بحث مطبوع جاهز ليتم عر�ضه على الإدارة العليا .

ح�ضر لأعداد موظفى بلدية الكويت :   .2
مت عمل ح�ضر لأعداد املوظفني وم�ضمياتهم الوظيفية جلميع اإدارات البلدية بهدف عمل درا�ضات م�ضتقبلية .

رابعًا :  دورات :

العمل  لتطوير  الإح�ضائية" وذلك  التقارير  اإعداد  " مهارات  بعنوان  والتدريب  الإدارى  التطوير  اإدارة  بالتعاون مع  مت ح�ضور دورة 

بالتقرير ال�ضنوى لأعمال بلدية الكويت ، ومت ح�ضور جميع املوظفني العاملني فى اإدارة التخطيط والبحوث 
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مراقبة التخطيط

اأولً  : اإعداد برو�ضور معنى بالتخطيط واأهميته فى بلدية الكويت ومالمح هذا الربو�ضور تركز على النواحى التالية : ـ

مقدمات التخطيط .  .1
اأهمية التخطيط .  .2

تعريف اخلطة واأنواع اخلطط .  .3
اخلطة ق�ضرية املدى .  •

•  اخلطة الت�ضغيلية .
•  اخلطة طويلة املدى ومن �ضمنها اخلطة ال�ضرتاتيجية .

اأدوات التخطيط والتى تتمثل فى : ـ  .4
الأهداف .  •

•  التنبوؤ .
•  ال�ضيا�ضات .
•  الإجراءات .

ثانيا ً  : روؤية اإدارة التخطيط والبحوث فى اإعداد خطة البلدية واخلطة وال�ضرتاتيجية .

ت�ضكيل فريق عمل معنى باإعداد وتنفيذ ومتابعة خطة البلدية ويكون اأع�ضاء الفريق من مدراء الإدارات .  .1
ت�ضكيل فريق تخطيط ا�ضرتاتيجى برئا�ضة مدير عام البلدية وع�ضوية روؤ�ضاء القطاعات لو�ضع خطة خم�ضية للبلدية   .2

           حمددة الغايات والأهداف .

ال�ضتعانة مبكتب متخ�ض�س فى علم الإدارة احلديثة للدعم الفنى والإ�ضناد الإدارى ودعم فريق التخطيط ال�ضرتاتيجى   .3
         لإخراج خطة البلدية اخلم�ضية على اأر�س الواقع واحلقيقة .

حتديد اخت�ضا�ضات ومهام فريق العمل التى �ضوف تقوم مببا�ضرة اأعمالها لتكون من�ضجمة مع روؤية البلدية وخطتها .  .4
ا�ضتخدام احلا�ضب الآىل فى جمال اخلطة وخطة البلدية ال�ضرتاتيجية من حيث الإعداد والتنفيذ واملتابعة .  .5
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أوال : مركز التدريب 

عدد الربامج 

ن�شبة التغيري 

نوع الربنامج 
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل

2013/2012 

%62594برامج تدريبة داخلية 

%92766برامج تدريبية خارجية  

2400املجل�س البلدي

برامج داخليه  
برامج خارجية  65%

10%

المجلس البلدي  
25%

عدد البرامج

قطاع التطوير والمعلوماتإدارة التطوير والتدريب
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عدد امل�شاركني 

ن�شبة التغيري

نوع الربنامج 
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل

2013/2012 
%4804851برامج تدريبة داخلية 

%152437برامج تدريبية خارجية  

4700املجل�س البلدي

املبالغ امل�شروفة 

ن�شبة التغيري

نوع الربنامج 
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل

2013/2012 

%64650700507برامج تدريبة داخلية 

%426435132316برامج تدريبية خارجية  

22135800املجل�س البلدي

برامج داخليه  
88%

برامج خارجية  
3%

المجلس البلدي  
9%

عدد المشاركين 

قطاع التطوير والمعلوماتإدارة التطوير والتدريب
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ق�شم البعثات الدرا�شية
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري2013/2012

71%72�ضدور قرار منح بعثة درا�ضية 

33%96متديد  بعثة  درا�ضية 

17%65�ضرف خم�ض�ضات مالية 

030انهاء بعثة  درا�ضية 

ق�شم الإجازات الدرا�شية
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل

ن�شبة التغيري 2013/2012

64%514�ضدور قرار منح اجازه دار�ضيه 
29290متديد اجازة درا�ضية 

7%4441�ضرف خم�ض�ضات مالية 
37.5%58انهاء اجازه درا�ضية 
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صدور قرار منح اجازه  
دارسية  

تمديد اجازة دراسية   لية  صرف مخصصات ما انهاء اجازه دراسية 

قسم اإلجازات الدراسية 
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صدور قرار منح بعثة دارسية  تمديد  بعثة  دراسية   لية  صرف مخصصات ما

قسم البعثات الدراسية 

قطاع التطوير والمعلوماتإدارة التطوير والتدريب
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محافظة

العاصمة 
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محافظة العاصمة إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

جتديدجديد البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%4223081350336624تراخي�س �ضحية 

%44761410718583606667�ضهادات �ضحية للعمال

تراخي�س �ضيارات مواد غذائية ) 

مربد - غري مربد ( 

114428694013311822%

41651691690تراخي�س دراجات هوائية 

%6123129251343تناكر مياه عذبة 

%1223351168.5اي�س كرمي 

%13619733328913ب�ضطات �ضوق اجلمعه

مراقبة التراخيص الصحية

422

4476

1144
4 61 12 136

3081

14107

2869

165 231 23 197
0

2000
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12000

14000

16000

تراخيص صحية   ل شهادات صحية للعما تراخيص سيارات مواد  
غذائية  

تراخيص دراجات هوائية  تناكر مياه عذبة   ايس كريم   بسطات سوق الجمعه

مراقبة التراخيص الصحية 

جديد  

تجديد
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محافظة العاصمة إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

جتديدجديد البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%118376268809711319اإعالنات حمالت

%1329421271اإعالنات مظلة 

%191176609571799416اإعالنات مركبات 

%202333مكتب دعاية و اإعالن 

%512171323.5اإعالنات اأ�ضطح 

%1568123717626اإعالنات موؤقتة ) منا�ضبات (

مراقبة تراخيص اإلعالنات

1183

13

1911

2 5 156

7626

29

7660

0 12 81
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
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9000

إعالنات محالت إعالنات مظلة  إعالنات مركبات  مكتب دعاية و إعالن  إعالنات أسطح  ( إعالنات مؤقتة 
)مناسبات 

مراقبة تراخيص اإلعالنات 

جديد  

تجديد
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محافظة العاصمة إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية

مراقبة األغذية و األسواق

3318

203
37 46 38

2321

1045

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

محالت تم التفتيش 
عليها 

لفات  (  محاضر مخا
)المخالفات 

محالت أعطيت  
اشتراطات 

محالت نفذت  
اشتراطات 

محالت أغلقت  
إداريا  

عينات أرسلت  
للفحص

عينات صالحة  

مراقبة األغذية و األسواق 

مالحظة : بيان �ضهر اغ�ضط�س ، ا كتوبر مل يرد من قبل الدارة 

بيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%3318444225حمالت مت التفتي�س عليها 

%20348358حما�ضر خمالفات ) املخالفات (

%379360حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات 

%468546حمالت نفذت ا�ضرتاطات 

%381658حمالت اأغلقت اإداريا 

%232122543عينات اأر�ضلت للفح�س

%1045133822عينات �ضاحلة 

-04عينات غري �ضاحلة 

-08مقا�ضف مت التفتي�س عليها  
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محافظة العاصمة إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية

البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%55446815حمالت مت الك�ضف عليها

%128321683اإزالة اإعالن من الطرق

%2071234.5املخالفات 

مراقبة المحالت و اإلعالنات 

554

1283

207

0

200

400
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1000

1200

1400

محالت تم الكشف عليها إزالة إعالن من الطرق المخالفات 

مراقبة المحالت و اإلعالنات

مالحظة : بيان �ضهر اغ�ضط�س ، ا كتوبر ، دي�ضمرب  مل يرد من قبل الدارة 
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اتالفات�شركاتاهايلالبيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%3194720463012023657720403714ا�ضرتايل 

%152061889093340962941514عربي

%370170254077330ماعز

31947
15206

370

204630

18890

170
0

50000

100000

150000

200000

250000

استرالي  ي عرب ماعز

أعمال المسالخ 

اهالي

شركات

أعمال المسالخ

مالحظة : بيان �ضهر ابريل ، مايو ، يوليو ، اغ�ضط�س ، اكتوبر  مل يرد من قبل الدارة 

محافظة العاصمة إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية 
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البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%1428363461انذارات 

%1844365649.5تعهدات 

%152392164630مل�ضقات 

%864799خمالفات اإ�ضغالت طرق 

%9443896خمالفات نظافة  عامة 

%207522056مركبات مت رفعها ) مهمله - للبيع - �ضكراب (

مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق

1428 1844

15239

864 944
2075

0
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12000

14000

16000

18000

انذارات   تعهدات  ملصقات   مخالفة اشغاالت طرق   مخالفات نظافة  عامة  مركبات تم رفعها  

مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق 

مالحظة : بيان �ضهر نوفمرب ، فرباير  مل يرد من قبل الدارة 

محافظة العاصمة إدارة النظافة و إشغاالت الطرق
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محافظة العاصمة إدارة التراخيص الهندسية 

اخرى ا�شتثماري�شكن خا�شالبيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%1732816175644475حديث

%1400142646ترميم

%9296449799176تعديل + اإ�ضافة

%25683529926212هدم

%2202241537.5زراعة 

%50051050مظالت 

إدارة التراخيص الهندسية 

1756
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299
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حديث ترميم إضافة+ تعديل  هدم زراعة   مظالت 

إدارة التراخيص الهندسية 
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محافظة العاصمة إدارة السالمة 

إدارة السالمة 

البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%201381759رخ�س �ضالمة ) جديد + جتديد(

%20117314رخ�س ت�ضوين ) جديد + جتديد(

%52746911تنبيهات

%3233خمالفات

%36445119�ضهادة �ضالمة )نظافة (

%11109تقرير حوادث

%175393047ا�ضتالم كفالة م�ضرفية 

%81344545افراج عن كفالة م�ضرفية 

%41164ا�ضتالم تامني نقدي 

%123060افراج عن تامني نقدي 

2013

201

527

3

364

11

1753

813

4 12
0

500

1000

1500

2000

2500

رخص  
سالمة 

رخص  
تشوين  

تنبيهات مخالفات افراج  تامين   استالم تامين   افراج  كفالة   استالم كفالة   تقرير حوادثشهادة سالمة  

إدارة السالمة
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محافظة العاصمة  فريق الطوارئ

البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%36789859خمالفات لئحة الأغذية 

%184289094خمالفات لئحة الإعالنات

%28657650خمالفة لئحة النظافة 

فريق الطوارئ  

367
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مخالفات الئحة األغذية   مخالفات الئحة اإلعالنات مخالفة الئحة النظافة 

فريق الطوارئ 

مالحظة : بيان �ضهر دي�ضمرب ، فرباير ، مار�س  مل يرد من قبل الدارة 
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محافظة

حولي 
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محافظة حولي إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

مراقبة التراخيص الصحية 

جتديد جديدة البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغري

%9753873484848110.7تراخي�س �ضحية 

%205818377204351573323�ضهادات �ضحية للعمال

تراخي�س �ضيارات مواد غذائية ) مربد – 

غري مربد (

1762310678%

%12102223691تراخي�س دراجات هوائية 

%260262215تناكر مياه عذبة 

03300اي�س كرمي 

19757738971300اخرى
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تراخيص صحية   شهادات صحية  
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تراخيص سيارات  
مواد غذائية  

تراخيص دراجات 
هوائية 

تناكر مياه عذبة   ايس كريم   اخرى

مراقبة التراخيص الصحية 

جديدة  

تجديد 
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محافظة حولي إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

مراقبة تراخيص اإلعالنات  

جتديد جديدة البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغري2013/2012

%102628283854445113اإعالنات حمالت

%535826136199627اإعالنات مركبات 

%459189مكتب دعاية و اإعالن 

%2241369اإعالنات اأ�ضطح 

%2105826819627اإعالنات موؤقتة ) منا�ضبات (

1026

535

4 2
210

2828

826

5 2 58
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

إعالنات محالت إعالنات مركبات   مكتب دعاية و إعالن  إعالنات أسطح  إعالنات مؤقتة  

مراقبة تراخيص اإلعالنات

جديدة  

تجديد 
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 مراقبة األغذية و األسواق 

البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغري 2013/2012

%3445271321حمالت مت التفتي�س عليها 

%1712152911حما�ضر خمالفات ) املخالفات (

%633151حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات 

%4792595حمالت نفذت ا�ضرتاطات 

%443814حمالت اأغلقت اإداريا 

%219325093مواد مت اإتالفها بالطن 

%52819264عينات اأر�ضلت للفح�س

%48016566عينات �ضاحلة 

%8911عينات غري �ضاحلة 

%10730مقا�ضف مت التفتي�س عليها  

3445

1712

63
479

44 219
528 480

8 10
0
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محالت تم  
التفتيش عليها 

محاضر  
مخالفات   

محالت  
أعطيت 

اشتراطات 

محالت نفذت  
اشتراطات 

محالت أغلقت  
إداريا  

مواد تم إتالفها 
بالطن 

عينات أرسلت  
للفحص

عينات صالحة   عينات غير 
صالحة 

مقاصف تم  
التفتيش عليها  

مراقبة األغذية و األسواق 

محافظة حولي إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية
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مراقبة المحالت اإلعالنات 

البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغري 2013/2012

%2462145541حمالت مت الك�ضف عليها

%24713147حمالت تعمل دون ترخي�س

2600اإزالة اإعالن من الطرق

1000ازالة اعالن حمل 

%57530647املخالفات 
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محالت تم الكشف عليها محالت تعمل دون  
ترخيص

إزالة إعالن من الطرق ازالة اعالن محل  المخالفات 

مراقبة المحالت اإلعالنات  

محافظة حولي إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية
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محافظة حولي إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية 

أعمال المسالخ   

اتالفات �شركاتاأهايلالبيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغري

%11354393414810540476815308262ا�ضرتايل 

%531213467650171399888730938عربي - مهجن - طلي

%73917628591556338ماعز

%168330201328994بقر + عجل

002000جمل 

404768

139988

915 201
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150000
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250000
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350000
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450000

استرالي  طلي -مهجن  -عربي  ماعز عجل+ بقر 
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محافظة حولي إدارة النظافة و إشغاالت الطرق

مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق 

ن�شبة التغرياإجمايل 2013/2012اجمايل 2014/2013البيان

%1755200612.5انذارات 

%1106259457تعهدات 

%5057563811مل�ضقات 

%33043825خمالفة اإ�ضغالت طرق 

%3373312خمالفات نظافة  عامة 

%27147643خمالفات قانون 87/9

%1897139926مركبات مت رفعها  

1755
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انذارات   تعهدات  ملصقات   مخالفة اشغاالت  
طرق 

مخالفات نظافة  
عامة 

مخالفات قانون 
9/87

مركبات تم رفعها  

مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق  

البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري2013/2012

%278443570822نفايات �ضكانية �ضلبة 

%891937179919.5نفايات بلدية 

مالحظة : بيان �ضهر يناير غري وارد من قبل الدارة 

مالحظة : بيان �ضهر يناير غري وارد من قبل الدارة 
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محافظة حولي إدارة النظافة و إشغاالت الطرق

مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق  

جتديدجديدالبيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغري

%7214221417419مطاعم و مقاهي 

%141701843680مكاتب �ضيارت 

1814324020حمالت ا�ضالح بن�ضر 

1910100العاب اطفال 

01100تراخي�س اخرى 

%120123868تراخي�س موؤقته 
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العاب اطفال  تراخيص اخرى   تراخيص مؤقته  

مراقبة إشغاالت الطرق

جديد

تجديد
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محافظة حولي إدارة التراخيص الهندسية 

ادارة التراخيص الهندسية  

اخرىا�شتثماري �شكن خا�ش البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغري

57%54622145812861حديث

10%242515045ترميم

3%9191175010861051تعديل + اإ�ضافة

14%1541354293341هدم

50%21002142زراعة 

57%70073ديكور 

50%20136مظالت 
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إدارة التراخيص الهندسية 
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محافظة حولي فريق الطوارئ 

أعمال فريق الطوارئ :-

ن�شبة التغري اإجمايل 2013/2012اجمايل 2014/2013البيان

%941147636خمالفات لئحة الأغذية 

%28052847خمالفات لئحة الإعالنات

%11524252خمالفة لئحة النظافة 

%48395خمالفات القطاع الهند�ضي

%17536852�ضكاوي هاتفية 

%37196اإزالة التعديات على اأمالك الدولة 
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مخالفات الئحة األغذية   مخالفات الئحة اإلعالنات مخالفة الئحة النظافة  مخالفات القطاع الهندسي شكاوي هاتفية   إزالة التعديات على أمالك 
الدولة 

  فريق الطوارئ 
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محافظة

الفروانية 
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محافظة الفروانية إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

جتديدجديدالبيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغري

%68133013982285128تراخي�س �ضحية 

%45791130415883143859�ضهادات �ضحية للعمال

تراخي�س �ضيارات مواد غذائية ) مربد – غري 

مربد (

444636108082723%

%11319530838620تناكر مياه عذبة 

%50661166346اي�س كرمي 

مراقبة التراخيص الصحية  
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11304
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تراخيص صحية   ل شهادات صحية للعما تراخيص سيارات مواد غذائية   تناكر مياه عذبة   ايس كريم  

مراقبة التراخيص الصحية 

جديد

تجديد
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محافظة الفروانية إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

مراقبة تراخيص اإلعالنات 

جتديدجديدالبيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغري2013/2012

--1063183929022902اإعالنات حمالت

%154661576.5اإعالنات مظلة 

%2809841264101620اإعالنات مركبات )خا�ضة(

-0110تراخي�س دعاية و اإعالن 

%358187.5اإعالنات اأ�ضطح )�ضا�ضات(

%1182314111916اإعالنات موؤقتة ) منا�ضبات (
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280
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إعالنات محالت إعالنات مظلة  )خاصة(إعالنات مركبات  تراخيص دعاية و إعالن  )شاشات(إعالنات أسطح  )مناسبات ( إعالنات مؤقتة 

مراقبة تراخيص اإلعالنات 

جديد

تجديد
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محافظة الفروانية إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

البيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%4960420015حمالت مت التفتي�س عليها 

%1812130928حما�ضر خمالفات )املخالفات(

%5055091حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات 

%174058حمالت اأغلقت اإداريا 

%2081075498مواد مت اإتالفها )بالطن(

%635152858عينات اأر�ضلت للفح�س

%39287155عينات �ضاحلة 

%354115عينات غري �ضاحلة 

 مراقبة األغذية و األسواق 
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محالت تم التفتيش عليها  لفات   محاضر مخا
)المخالفات(

محالت أعطيت اشتراطات   محالت أغلقت إداريا  )بالطن(مواد تم إتالفها  عينات أرسلت للفحص عينات صالحة   عينات غير صالحة 

مراقبة األغذية و األسواق 
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محافظة الفروانية إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

مراقبة المحالت اإلعالنات 

البيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري2013/2012

%1150151624حمالت مت الك�ضف عليها

5915910املخالفات

100حمالت تعمل دون ترخي�س

%5093723730اإزالة اإعالن من الطرق

%114674اأوامر غلق اإداري
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محالت تم الكشف عليها المخالفات محالت تعمل دون ترخيص إزالة إعالن من الطرق أوامر غلق إداري

مراقبة المحالت و اإلعالنات 
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محافظة الفروانية إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

اتالفات�شركاتاهايلالبيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%526336232788864213152ا�ضرتايل 

%12530126836912556911069612عربي

%37360837361543976ماعز

%27726631572940261811بقر + عجل

%1186668121854133828جمل 

أعمال المسالخ 
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استرالي  ي عرب ماعز عجل+ بقر  جمل 

أعمال المسالخ
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محافظة الفروانية إدارة النظافة و إشغاالت الطرق

البيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%210722466انذارات 

%160514619تعهدات 

%10897807726مل�ضقات 

%63272212خمالفة ا�ضغالت طرق 

%2511420840خمالفات نظافة عامة 

%2979151149خمالفات باعة متجولني

32000خمالفات قانون 87/9

%2481151139مركبات مت رفعها ) مهمله - للبيع - �ضكراب (

%1091646583مركبات مت الفراح عنها 

%610853647840نفايات بلدية  )بالطن (

%645045786610نفايات اإن�ضائية  ) بالطن (

مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق 
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مخالفات  
نظافة عامة 

مخالفات  
باعة 

متجولين

مخالفات  
9/87قانون 

مركبات تم  
(  رفعها 

للبيع  -مهمله 
)سكراب  -

مركبات تم  
االفراح عنها 

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق
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جتديدجديدالبيان
اجمايل 

2014/2013

49201250مطاعم و مقاهي 

31013العاب اطفال 

167الأواين املنزلية

4892140حمالت ا�ضالح بن�ضر 

201838مكاتب �ضيارت 

5474128تراخي�س موؤقته 

56167223تراخي�س اخرى 

مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق 
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مطاعم و 
مقاهي 

العاب اطفال  األواني 
المنزلية

محالت  
اصالح بنشر  

مكاتب  
سيارت  

تراخيص  
مؤقته 

تراخيص  
اخرى  

مراقبة إشغاالت الطرق 

جديد

تجديد

محافظة الفروانية إدارة النظافة و إشغاالت الطرق
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اخرى ا�شتثماري�شكن خا�شالبيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%114796219322615حديث

%68437467217121تعديل + اإ�ضافة

400140400ترميم

%105190729515448هدم

210021210زراعة 

301330مظالت ديكور 

%1031132853.5اأخرى

193

721

40

295

21 3 13
0

100

200

300

400

500

600

700

800

حديث إضافة+ تعديل  ترميم هدم زراعة   مظالت ديكور  أخرى

إدارة التراخيص الهندسية 

إدارة التراخيص الهندسية 

محافظة الفروانية إدارة التراخيص الهندسية 
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ا�شتثماري خا�شالبيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%1892121059465اإي�ضال تيار كهربي 

-2020تقوية تيار كهربي

%178017848663تعهد و اإ�ضراف مكتب هند�ضي

%136013645170اإنهاء اإ�ضراف مكتب هند�ضي

%50281583126654�ضهادة حتديد اأو�ضاف 

%8508521060ا�ضتالم حدود

%119011916528اإي�ضال خط هاتف

%122012227756توكيل مقاول 

%130133057كتب الإدارة الأنظمة الهند�ضية

%8308316048كتب الإدارة القانونية

%290295749�ضهادة ملن يهمه الأمر 

%180187275كتب اإدارة امل�ضاحة

5704161100ك�ضف خطورة 
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تحديد 

أوصاف 

استالم 
حدود
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خط هاتف
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كتب  
اإلدارة 
األنظمة 
الهندسية

كتب  
اإلدارة 
القانونية

شهادة لمن 
يهمه األمر  

كتب إدارة  
المساحة

كشف  
خطورة 

مراقبة البناء 

مالحظة : البيانات الواردة باجلدول تت�ضمن �ضهر اأبريل ، مايو ، �ضبتمرب ، اكتوبر ، نوفمرب 

مراقبة البناء 

محافظة الفروانية إدارة التدقيق و المتابعة الهندسية 
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حكوميجتاريا�شتثماري خا�شالبيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري  

رخ�س �ضالمة 

)   جديد + جتديد(

112120425332743926%

رخ�س ت�ضوين 

) جديد + جتديد(

06239401411431%

%23103185427981تنبيهات

%20305340خمالفات

ا�ضتالم كفالة 

م�ضرفية 

91161885439453626%

افراج عن كفالة 

م�ضرفية 

7313927924829616%

%18380202430748637�ضهادة نظافة
%10124850تقرير حوادث

-270366135128899اأخرى

إدارة السالمة 
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إدارة السالمة 

مالحظة : بيان �ضهر اغ�ضط�س ، يناير ، فرباير ، مار�س غري وارد من الدارة  

محافظة الفروانية إدارة السالمة 
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البيان
اجمايل 

2014/2013
اجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التعيري 

%73656623خمالفات لئحة الأغذية 

%2442482خمالفات لئحة النظافة العامة واإ�ضغالت الطرق

%60948820خمالفات املحالت العامة

%553340خمالفات القطاع الهند�ضي

%796419اإتالف املواد الغذائية غري ال�ضاحلة

%1276172526اإزالة الإعالنات املخالفة على اأمالك الدولة

%26245042امل�ضادرات

%39825735ال�ضكاوي 

%1144347567اأخرى

فريق الطوارئ 
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إزالة اإلعالنات   المصادرات الشكاوي  أخرى

فريق الطوارئ 

محافظة الفروانية  فريق الطوارئ 
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محافظة

الجهراء 
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جتديدجديد البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

16%199130915081756تراخي�س �ضحية 

5%1513439759106211�ضهادات �ضحية للعمال

تراخي�س �ضيارات مواد غذائية ) مربد 

18%24124148180– غري مربد (

65%8293713تراخي�س دراجات هوائية 

26%395998132تناكر مياه عذبة 

02200اي�س كرمي 

59%07717اخرى 
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تراخيص صحية   شهادات صحية  
للعمال

تراخيص سيارات  
مواد غذائية  

تراخيص دراجات 
هوائية 

تناكر مياه عذبة   ايس كريم   اخرى  

مراقبة التراخيص الصحية 

مراقبة التراخيص الصحية 

مالحظة : بيان �ضهر يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 

محافظة الجهراء إدارة تراخيص الخدمات البلدية 
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جتديدجديد البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

29%540200025401792اإعالنات حمالت

57%225187412178اإعالنات مركبات 

80800اإعالنات اأ�ضطح 

61%971641اإعالنات موؤقتة ) منا�ضبات (
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إعالنات محالت إعالنات مركبات   إعالنات أسطح  ( إعالنات مؤقتة 
)مناسبات 

مراقبة اإلعالنات 

مراقبة تراخيص اإلعالنات

مالحظة : بيان �ضهر يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 

محافظة الجهراء إدارة تراخيص الخدمات البلدية 
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محافظة الجهراء إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية

البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

7%16431520حمالت مت التفتي�س عليها 

7%457423حما�ضر خمالفات ) املخالفات (

19%4758حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات 

24%4458حمالت نفذت ا�ضرتاطات 

36%711حمالت اأغلقت اإداريا 

25%1824مواد مت اإتالفها بالطن 

38%838520عينات اأر�ضلت للفح�س

20%584468عينات �ضاحلة 
71%288عينات غري �ضاحلة 

البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

32%60688961اإزالة اإعالن من الطرق
-870ازالة اعالن حمل 

84%17328املخالفات 
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محالت أغلقت  
إداريا  

مواد تم إتالفها 
بالطن 

عينات أرسلت  
للفحص

عينات صالحة   عينات غير 
صالحة 

مراقبة األغذية و األسواق

مراقبة األغذية و األسواق

مراقبة المحالت واإلعالنات

مالحظة : بيان �ضهر يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 
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محافظة الجهراء إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية

أعمال المسالخ 

اتالفات�شركاتاهايلالبيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

44%2894222045118012ا�ضرتايل 

6%1377570109137757129947عربي

8%65420065425991ماعز

-38163810716761669بقر + عجل

31%87352901402973جمل 
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استرالي  ي عرب ماعز عجل+ بقر  جمل 

أعمال المسالخ 

اهالي

شركات

مالحظة : بيان �ضهر يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 
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البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

35%18242805انذارات 

35%13962153تعهدات 

57%20304752مل�ضقات 

94%18313خمالفة ا�ضغالت طرق 

83%50289خمالفات نظافة  عامة 

93%37545مركبات مت رفعها ) مهمله - للبيع - �ضكراب (

1824
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18 50 37
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انذارات   تعهدات  ملصقات   مخالفة اشغاالت  
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مخالفات نظافة  
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مركبات تم  
رفعها  

مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق 

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

مالحظة : بيان �ضهر يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 

محافظة الجهراء إدارة النظافة و إشغاالت الطرق
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اخرى �شكن خا�ش البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

94%8032440424حديث

22%1401418ترميم

39%209247456747تعديل + اإ�ضافة

36%70711هدم

92%890897زراعة 

-2020ديكور 

90%400404مظالت 

80

14

209

7

89

2

40
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حديث ترميم + تعديل 
إضافة

هدم زراعة   ديكور   مظالت 

-سكن خاص  -إدارة التراخيص الهندسية 

إدارة التراخيص الهندسية

مالحظة : بيان �ضهر نوفمرب يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 

محافظة الجهراء إدارة التراخيص الهندسية 
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البيان
�شكن 

خا�ش 
اخرىا�شتثماري

اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

38%10605111179اإي�ضال تيار كهربي 

19%34013543تقوية تيار كهربي

20%18100181225�ضهادة حتديد اأو�ضاف 

52%14001429ا�ضتالم حدود

17%50056اإي�ضال خط هاتف
63%73007327توكيل مقاول 

تعهد و اإ�ضراف مكتب 

هند�ضي

0000610

اإنهاء اإ�ضراف مكتب 

هند�ضي

480048109%56

59%1700177�ضكاوي 
0000110خمالفات 

000000اإزالة خمالفات 

106
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181

14
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73

48

17

0
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إيصال تيار  
كهربي  

تقوية تيار كهربي شهادة تحديد  
أوصاف 

استالم حدود إيصال خط هاتف توكيل مقاول  إنهاء إشراف  
مكتب هندسي

شكاوي 

-سكن خاص  -مراقبة البناء 

مالحظة : البيان الوارد فى اجلدول اعاله يت�ضمن فقط �ضهر ابريل ، يوليو اغ�ضط�س ، �ضبتمرب ، فرباير   

محافظة الجهراء إدارة التدقيق و المتابعة الهندسية 

مراقبة البناء 
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اخرى�شكن خا�ش البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

8%33669991رخ�س �ضالمة ) جديد + جتديد(

98%080804126رخ�س ت�ضوين ) جديد + جتديد(

22%33136169219تنبيهات

29%0282820خمالفات

88%1893215104410�ضهادة �ضالمة )نظافة (

55%41511تقرير حوادث

10%33138171154ا�ضتالم كفالة نقدية 

56%25123785افراج عن كفالة م�ضرفية 

80%1015ا�ضتالم تامني نقدي 

13%2122320افراج عن تامني نقدي 

99 80
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23
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رخص  
سالمة  

رخص  
تشوين  

تنبيهات مخالفات شهادة سالمة   تقرير  
حوادث

استالم كفالة  
نقدية 

افراج عن 
كفالة 

مصرفية  

استالم تامين  
نقدي 

افراج عن 
تامين نقدي  

إدارة السالمة 

مالحظة : بيان �ضهر يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 

محافظة الجهراء إدارة السالمة 

إدارة السالمة 



206التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014

البيان
اجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

67%1106360خمالفات لئحة الأغذية 

-1010خمالفات لئحة الإعالنات

93%28320خمالفة لئحة النظافة 

-1690خمالفات القطاع الهند�ضي

84%25139�ضكاوي هاتفية 

-0566اإزالة التعديات على اأمالك الدولة 

-00املواد التي مت اإتالفها بالطن 
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مخالفات الئحة األغذية   مخالفات الئحة اإلعالنات مخالفة الئحة النظافة  مخالفات القطاع الهندسي شكاوي هاتفية  

فريق الطوارئ 

مالحظة : بيان �ضهر اكتوبر يناير ومار�س 2014 غري وارد من الدارة املخت�ضة 

فريق الطوارئ 

محافظة الفروانية  فريق الطوارئ 
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محافظة

األحمدي 
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محافظة األحمدي إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

جتديدجديد البيان
بدل 

فاقد

اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%572266139323333123طلب موافقة لرتاخي�س �ضحية 

%450066085211108855123ا�ضدار �ضهادات �ضحية 

%72260985841تراخي�س �ضيارات نقل مواد غذائية 

%140299243928635تراخي�س تناكر مياه عذبه

%1230249174ترخي�س دراجة اآي�س كرمي 

%0606433ترخي�س �ضيارة نقل حلوم 

%29154706407621489836اخرى 

مراقبة التراخيص الصحية   
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72 140 1 0

29152661

6608

26
299

23 6

4706
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طلب موافقة 
لتراخيص صحية 

اصدار شهادات 
صحية 

تراخيص  
سيارات نقل مواد 

غذائية 

تراخيص تناكر 
مياه عذبه

ترخيص دراجة  
آيس كريم  

ترخيص سيارة  
نقل لحوم 

اخرى  

مراقبة التراخيص الصحية 

جديد  

تجديد
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محافظة األحمدي إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

جتديدجديد البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%47719692446310221تراخي�س اإعالنات حمالت 

%819277363تراخي�س اإعالنات مظلة 

%5514720227025تراخي�س اإعالنات مركبات ) خا�ضة (

-0110تراخي�س دعاية و اإعالن 

-190190تراخي�س اإعالنات اأ�ضطح  ) �ضا�ضات (

%192019233042تراخي�س اإعالنات موؤقتة ) انتخابات (

%45412761730102641اأخرى 

مراقبة تراخيص اإلعالنات
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تراخيص إعالنات محالت   تراخيص إعالنات مظلة  تراخيص مركبات   تراخيص دعاية و إعالن  تراخيص إعالنات أسطح    تراخيص إعالنات مؤقتة   أخرى  

مراقبة تراخيص اإلعالنات 

جديد  

تجديد



210التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014

محافظة األحمدي إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية

البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%61368310املحالت التي مت التفتي�س عليها

%37987457حما�ضر �ضبط املخالفات التي مت حتريرها 

%148684حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات �ضحية 

%94379املقا�ضف املدر�ضية التي مت التفتي�س عليها

%103168املحالت التي اأغلقت اإداريا 

%33.580096اإجمايل املواد التي مت اتالفها 

%29424915العينات التي مت ار�ضالها اإىل خمترب وزارة ال�ضحة 

%76189العينات التي وردت نتائجها ) غري �ضاحلة (

%201715احلالت املر�ضية التي مت اإيقافها حلني اإمتام ال�ضفاء 

مراقبة األغذية و األسواق 
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المحالت التي تم 
التفتيش عليها

محاضر ضبط  
المخالفات  

محالت أعطيت  
اشتراطات   

مقاصف تم التفتيش 
عليها 

المحالت التي 
أغلقت إداريا  

مواد تم اتالفها  عينات ارسلت   
للفحص  

الحالت المرضية عينات غير صالحة 

مراقبة األغذية و األسواق 

مالحظة : بيان �ضهر يوليو ، ا كتوبر ، مار�س  غري وارد من قبل الدارة 
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محافظة األحمدي إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية

البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%1163187738حمالت مت الك�ضف عليها 

%1246151حمالت تعمل دون ترخي�س 

%120915387اإزالة اإعالن حمل 

%1486114323اإزالة اإعالن طرق 

%933097اإنذار حمل 

%33946828خمالفة حمل 

مراقبة اإلعالنات و المحالت
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محالت تم الكشف عليها   محالت تعمل دون  
ترخيص 

إزالة إعالن محل  إزالة إعالن طرق  إنذار محل  مخالفة محل 

مراقبة المحالت و اإلعالنات

مالحظة : بيان �ضهر ابريل ، يوليو ، �ضبتمرب ،  اكتوبر ، يناير ، مار�س غري وارد من قبل الدارة 
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محافظة األحمدي إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية

اتالفات�شركاتاهايلنوع الذبيحة 
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%4467146845191512869533ا�ضرتايل 

%154799205440315685343652064عربي

%310237116310942695813ماعز

%67450751134844بقر + عجل 

%18207441672564352727جمل

أعمال المسالخ 

4467

154799

31023
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14684
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140000
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180000

استرالي  ي عرب ماعز عجل + بقر  جمل

أعمال المسالخ 

اهالي

شركات

مالحظة : بيان �ضهر يوليو ، �ضبتمرب ، اكتوبر ، مار�س  غري وارد من قبل الدارة 
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محافظة األحمدي إدارة النظافة و إشغاالت الطرق

البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%218322443انذارات 

%1314146710تعهدات 

%3159509638مل�ضقات 

%32122829خمالفة اإ�ضغالت طرق 

%7512640خمالفات نظافة  عامة 

%13920633مركبات مت الفراح عنها 

%41588خمالفات قانون 87/9

225976775مركبات مت رفعها ) مهمله - للبيع - �ضكراب (

مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق 
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انذارات   تعهدات  ملصقات   مخالفة اشغاالت  
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مخالفات نظافة  
عامة 

مركبات تم  
االفراح عنها 

مخالفات قانون 
9/87

مركبات تم  
رفعها  

مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق

مالحظة : بيان �ضهر  ا كتوبر غري وارد من قبل الدارة 
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جتديدجديد البيان 
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%4353966730تراخي�س مطاعم و مقاهي 

%167186تراخي�س ملعار�س ال�ضيارات

%1823413124تراخي�س ملحالت ت�ضليح ال�ضيارت 

%11213147تراخي�س ملحالت الألعاب

00080تراخي�س لأعمال موؤقتة 

%2515402830تراخي�س ملحالت اخرى 

1879828500الإجمايل 

مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق 

مالحظة : بيان �ضهر اكتوبر  غري وارد من قبل الدارة 
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مطاعم و مقاهي  لمعارض السيارات   لمحالت تصليح السيارت     لمحالت األلعاب   تراخيص  لمحالت اخرى  

نوع الترخيص  -مراقبة إشغاالت الطرق 

جديد  

تجديد

محافظة األحمدي إدارة النظافة و إشغاالت الطرق
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%1621172514471949109044بناء حديث

%31000031970ترميم

%10824221293125893325تعديل + اإ�ضافة

%77566041438838هدم

مراقبة التراخيص الهندسية 
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سكن خاص   استثماري صناعي شاليهات  + مزارع  اخرى  

مراقبة التراخيص الهندسية 

مالحظة : بيان �ضهر اغ�ضط�س  غري وارد من قبل الدارة 

محافظة األحمدي إدارة التراخيص الهندسية
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البيان 
�شكن 

خا�ش
جتاريا�شتثماري

اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%578143172247235اي�ضال تيار كهربائي 

%51824154335934تقوية تيار كهربائي 

%725227095245752اإنهاء اإ�ضراف املباين 

%51741240296443463128حتديد اأو�ضاف 

%100-0000499اعتماد حالة العقار 

متابعة معامالت ا�ضتالم 

احلدود

8042190102335565%

%97901064161اإي�ضال خط هاتف   

%727210093736961توكيل مقاول 

%113501188825كتب لإدارة امل�ضاحة 

%100-000017كتب حتديد امل�ضاحة 

%16516018116310�ضكاوي 

%15615017113322خمالفات 

%66012742اإزالة خمالفات 

مراقبة البناء    
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كهربائي 

تقوية تيار 
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إنهاء إشراف  
المباني 

تحديد أوصاف  متابعة  
معامالت  

استالم الحدود

إيصال خط 
هاتف  

توكيل مقاول  كتب  
إلدارةالمساحة 

شكاوي  مخالفات   إزالة مخالفات 

مراقبة البناء 

محافظة األحمدي إدارة التدقيق و المتابعة الهندسية 
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إدارة السالمة 

البيان 
�شكن 

خا�ش 
اخرى �شناعي حكومي جتاريا�شتثماري

اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

 2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%106816112551024133067948رخ�ضة �ضالمة 

%1129113641219324220رخ�ضة ت�ضوين

33206034430جتديد رخ�ضة ت�ضوين 

%05000052176رخ�ضة طرق

 030400730جتديد رخ�ضة طرق 

0007209100ت�ضريح طرق

%0005005837جتديد ت�ضريح طرق

ت�ضريح مكتب موؤقت 

لل�ضكن اخلا�س

0001001366%

0000000760�ضكاوي مواطنني 

%100-000000030اإ�ضتالم تاأمني نقدي 
اإفراج عن تاأمني 

نقدي

30000032889%

ا�ضتالم كفالة 

م�ضرفية 

286861232338457238380%

اإفراج عن كفالة 

م�ضرفية 

878935373542870 0

%50000005036286تنبيهات 

000000070خمالفات 

%000202430398كتب امالك دولة 

%0000055230ت�ضريح خيمة 

%2020202020010034871تقرير ميداين 

0 000000013تقارير حوادث 

%74747474740370193880كتب رقابة و متابعة 

%00000202049095كتب و مرا�ضالت 
�ضهادة �ضالمة جلميع 

امل�ضاريع 

453000007591791%

محافظة األحمدي إدارة السالمة 



218التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014

محافظة األحمدي  فريق الطوارئ 

البيان
اجمايل 

 2014/2013
اجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012 

%10119147خمالفات املحالت العامة 

%27070762خمالفات لئحة الأغذية 

%6212249خمالفات لئحة النظافة 

%131724خمالفات القطاع الهند�ضي 

%43036914خمالفات لئحة الإعالنات 

%43288خمالفة اخرى 

%47238718�ضكاوي هاتفية 
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مخالفات القطاع  
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مخالفات الئحة  
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مخالفة اخرى   شكاوي هاتفية  

فريق الطوارئ

مالحظة : بيان �ضهر �ضبتمرب  غري وارد من قبل الدارة 

فريق الطوارئ 
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محافظة

مبارك الكبير 



220التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2014

محافظة مبارك الكبير إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

مراقبة التراخيص الصحية  

جتديدجديدالبيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%1075916987051تراخي�س �ضحية 

%13004454575458892�ضهادات �ضحية للعمال

تراخي�س �ضيارات مواد غذائية ) 

مربد - غري مربد (  

12242254460588%

%88161412تناكر مياه عذبة 

85%40426اي�س كرمي 
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تراخيص صحية   ل شهادات صحية للعما تراخيص سيارات مواد  
غذائية  

تناكر مياه عذبة   ايس كريم  

مراقبة التراخيص الصحية  

جديد

تجديد
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محافظة مبارك الكبير إدارة تراخيص الخدمات البلدية 

مراقبة تراخيص اإلعالنات  

جتديدجديدالبيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

2013/2012
ن�شبة 

التغيري 

%10618228842532اإعالنات حمالت

%896497387232اإعالنات مركبات 

%0771656اإعالنات اأ�ضطح 

%0881233اإعالنات موؤقتة ) منا�ضبات (

106 89

0 0

182

649

7 8
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إعالنات محالت إعالنات مركبات   إعالنات أسطح  )مناسبات ( إعالنات مؤقتة 

مراقبة تراخيص اإلعالنات  

جديد

تجديد

مالحظة : بيان �ضهر يوليو غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة 
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 مراقبة األغذية و األسواق 

البيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%364834645حمالت مت التفتي�س عليها 

%88863628حما�ضر خمالفات ) املخالفات (

%11021248حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات 

%6310540حمالت نفذت ا�ضرتاطات 

%51050حمالت اأغلقت اإداريا 

%12965693447عينات اأر�ضلت للفح�س

%7050922924عينات �ضاحلة 

3648

888
110 63 5 131

12965

7050
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محالت تم التفتيش 
عليها 

لفات  (  محاضر مخا
)المخالفات 

محالت أعطيت  
اشتراطات 

محالت نفذت  
اشتراطات 

محالت أغلقت  
إداريا  

مواد تم إتالفها 
بالطن 

عينات أرسلت  
للفحص

عينات صالحة  

مراقبة األغذية و األسواق 

مالحظة : بيان �ضهر يوليو غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة 

محافظة مبارك الكبير  إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية
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مراقبة المحالت اإلعالنات 

البيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%322098حمالت مت الك�ضف عليها

%539343حمالت تعمل دون ترخي�س

%9331711324اإزالة اإعالن من الطرق

%129187املخالفات 

3 53

9331
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محالت تم الكشف عليها محالت تعمل دون ترخيص إزالة إعالن من الطرق المخالفات 

مراقبة المحالت اإلعالنات 

مالحظة : بيان �ضهر ابريل ،  يوليو ، دي�ضمرب ، يناير  غري وارد  من قبل الدارة املخت�ضة

محافظة مبارك الكبير  إدارة متابعة و تدقيق الخدمات البلدية
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محافظة مبارك الكبير 

مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق 

البيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%1324894انذارات 

%1218093تعهدات 

%1947118239مل�ضقات 

%215763خمالفة اإ�ضغالت طرق 

%613051خمالفات نظافة  عامة 

%37625333مركبات مت رفعها ) مهملة - �ضكراب - للبيع ( 

--86مركبات مت الفراح عنها 

13 12

1947

21 61

376

86

0

500

1000

1500

2000

2500

انذارات   تعهدات  ملصقات   مخالفة اشغاالت طرق   مخالفات نظافة  عامة  مركبات تم رفعها  مركبات تم االفراح  
عنها 

مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق 

مالحظة : بيان �ضهر يوليو غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة 

إدارة النظافة و إشغاالت الطرق
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محافظة مبارك الكبير 

ادارة التراخيص الهندسية 

ا�شتثماري �شكن خا�ش البيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري2013/2012

%5044554941424حديث

-2002020ترميم

%70507056587تعديل + اإ�ضافة

-011هدم

%15015233زراعة 

%10010153مظالت 
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إدارة التراخيص الهندسية 

سكن خاص  

استثماري 

إدارة التراخيص الهندسية
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مراقبة البناء  

البيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%1878455اإي�ضال تيار كهربي 

910تقوية تيار كهربي

%74448335�ضهادة حتديد اأو�ضاف 

%8312734ا�ضتالم حدود

10اإي�ضال خط هاتف

%1461524توكيل مقاول 

%35541013تعهد و اإ�ضراف مكتب هند�ضي

%37319049اإنهاء اإ�ضراف مكتب هند�ضي
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إيصال تيار كهربي  تقوية تيار كهربي شهادة تحديد  
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استالم حدود إيصال خط هاتف توكيل مقاول  تعهد و إشراف  
مكتب هندسي

إنهاء إشراف مكتب  
هندسي

مراقبة البناء  

مالحظة : بيان �ضهر يوليو غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة 

محافظة مبارك الكبير إدارة التدقيق و المتابعة الهندسية 



التقرير اإلحصائي السنوي 2013 - 2272014

إدارة السالمة  

البيان
اإجمايل 

2014/2013
433رخ�س �ضالمة  ) جديد - جتديد (
65رخ�س ت�ضوين  ) جديد - جتديد (

266تنبيهات
2خمالفات

182�ضهادة �ضالمة )نظافة (
399ا�ضتالم كفالة م�ضرفية 

19افراج عن كفالة م�ضرفية 
40 ا�ضتالم تامني نقدي 

96افراج عن تامني نقدي 
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رخص سالمة    رخص تشوين    تنبيهات مخالفات شهادة سالمة 
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استالم كفالة  
مصرفية  

افراج عن كفالة 
مصرفية  

استالم تامين  
نقدي 

افراج عن تامين 
نقدي 

إدارة السالمة  

اإجمايل 2014/2013البيان

57رخ�س �ضالمة لأعمال الطرق

4رخ�س ت�ضوين لأعمال الطرق 

12قطوعات حتويلية 

3ت�ضاريح اأوامر عمل

8�ضكاوي مواطنني

14امالك دولة

مالحظة : بيان �ضهر مايو ، يونيو ، يوليو ، اكتوبر ، نوفمرب  غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة 

مالحظة : بيان �ضهر مايو ، يونيو ، يوليو ، اكتوبر ، نوفمرب ، دي�ضمرب ، يناير غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة 

محافظة مبارك الكبير إدارة السالمة 
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البيان
اإجمايل 

2014/2013
اإجمايل 

ن�شبة التغيري 2013/2012

%29494568خمالفات لئحة الأغذية 

%554223خمالفات لئحة الإعالنات

%19241453خمالفة لئحة النظافة 

3200خمالفات القطاع الهند�ضي

%29236820�ضكاوي هاتفية 

%31070اإزالة التعديات على اأمالك الدولة 
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مخالفات الئحة  
اإلعالنات

مخالفة الئحة النظافة  مخالفات القطاع  
الهندسي

شكاوي هاتفية   إزالة التعديات على 
أمالك الدولة 

فريق الطوارئ 

مالحظة : بيان �ضهر يوليو  غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة 

محافظة مبارك الكبير  فريق الطوارئ 

فريق الطوارئ 
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المصادر

البيانات امل�ضتخدمة يف التقرير الإح�ضائي مت احل�ضول عليها عن طريق برنامج الح�ضاء املوحد اللكرتوين وذلك بعد 

ار�ضالها من قبل الإدارات امل�ضئولة �ضهريًا وذلك طول فرتة ال�ضنة املالية.

 pdf للراغبني يف الإطالع على التقار ير الإح�ضائية ال�ضابقة ، يرجى زيارة موقع بلدية الكويت حيث تتوفر ب�ضكل ملفات

ميكن تنزيلها من موقع بلدية الكويت الإلكرتونية.

كما ن�ضتقبل ا�ضتف�ضاراتكم واقرتاحاتكم على الأرقام 

مبا�ضر الإدارة: 22422535 

 فاك�س الإدارة : 22426961

www.baladia.gov.kw موقع البلدية


