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البلدية، وبدعم  ال�صنوي عن ن�صاط  التقرير  اإعداد  اإدارة التخطيط والبحوث والتي تت�صمن  اإخت�صا�صات     من منطلق 

من ال�صيد / مدير عام بلدية الكويت، وتوجيهات ال�صيد/ نائب املدير العام ل�صئون قطاع التطوير واملعلومات، ي�صر اإدارة 

التخطيط والبحوث اأن ت�صدر التقرير الإح�صائي ال�صنوي لأهم اإجنازات بلدية الكويت لل�صنة املالية )2022/2021(. 

   يت�صمن التقرير اإجنازات جميع القطاعات يف بلدية الكويت واأفرع البلدية يف املحافظات.

يتبع هذا التقرير املنهج الو�صفي، حيث يقدم للقارئ �صورة اأولية عن عدد املعامالت املنجزة معرو�صة يف جداول ور�صوم 

بيانية لت�صهيل قراءتها، كما يت�صمن مقارنة البيانات باجنازات ال�صنة املالية ال�صابقة.  

مدير اإدارة التخطيط والبحوث

مـقــدمــــــــــة
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الإدارات التابعة

لوزير الدولة ل�صئون البلدية
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اأول مكتب وزير الدولة ل�صئون البلدية

1 - تنظيم وحتديد برامج لقاءات ومقابالت وزير الدولة ل�صئون البلدية .

2 - تنظيم القيام بجميع الإت�صالت اخلا�صة بوزير الدولة ل�صئون البلدية .
3 - تنظيم ومتابعة جولت وزيارات وزير الدولة ل�صئون البلدية .

بالتن�صيق مع  ب�صاأنها وذلك  الواردة من كافة اجلهات والوزارات والهيئات والإدارات واتخاذ ما يلزم  التقارير  متابعة كافة   -  4

اجلهات املخت�صة بالبلدية .

5 - ا�صتقبال املواطنني واملراجعني الراغبني فى مقابلة الوزير والرد على اإ�صتف�صاراتهم ومتابعة اإجناز معاملتهم وتوجيههم اإىل 
جهات الإخت�صا�س بالبلدية .

6 - التن�صيق مع اإدارة العالقات العامة وخدمة املواطن فيما يتعلق باإ�صتقبال �صيوف وزير الدولة ل�صئون البلدية .
الإجتماعات  قاعة  بتجهيز  يتعلق  فيما   ( العامة  العالقات  اإدارة   - العامة  اخلدمات  اإدارة  املخت�صة(  اجلهات  مع  التن�صيق   -  7

واملنا�صبات التي يح�صرها الوزير .

ثانيا ً : املكتب الفنى لوزير الدولة ل�صئون البلدية

1 - درا�صة املو�صوعات املقرر عر�صها على املجل�س البلدي واإعداد تقرير موجز عنها لوزير الدولة ل�صئون البلدية .

2 - درا�صة ومراجعة حما�صر اجتماعات املجل�س البلدي واإعداد التقارير الفنية الالزمة .
3 - دار�صة التقارير واملذكرات الواردة اإىل مكتب وزير الدولة ل�صئون البلدية من اجلهات املختلفة بالبلدية وعر�س موجز عنها 

واقرتاح التو�صيات املنا�صبة ب�صاأنها .

4 - تقدمي امل�صورة الفنية لوزير الدولة ل�صئون البلدية .
5 - اإعداد الدرا�صات املتعلقة بخطط البلدية فى جميع املجالت .

6 - اإعداد الدرا�صات والتقارير الفنية عن املو�صوعات التي تعر�س على املجل�س البلدي لتقدميها لوزير الدولة ل�صئون البلدية .
7 - حتديد اأولويات امل�صروعات املعرو�صة طبقا ً للخطة العامة للبلدية قبل العر�س على وزير الدولة ل�صئون البلدية .

ثالثا : مكـتـب املـتابـعـة

1 - متابعة قرارات وتو�صيات املجل�س البلدي واإعداد الردود .

2 - متابعة قرارات املجل�س البلدي لدى جمل�س الوزارء .
3 - متابعة الدرا�صات الفنية والأبحاث التمهيدية للم�صاريع املطروحة على املجل�س البلدي .

4 - متابعة اأعمال اللجان امل�صكلة من قبل وزير الدولة ل�صئون البلدية .
اأ�صئلة وا�صتف�صارات اأع�صاء جمل�س الأمة واأع�صاء املجل�س البلدي واجلهات احلكومية واجلهات  متابعة اإعداد الردود على   -  5

الأهلية فيما يتعلق باأعمال البلدية .

6 - متابعة تنفيذ قرارات املجل�س البلدي مع اجلهاز التنفيذى وموؤ�ص�صات الدولة واملواطنني .
7 - اإعداد التقارير الدورية الالزمة عن كافة املو�صوعات التي يتم متابعتها من قبل املكتب .

نبذة عن اخت�صا�صات الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�صئون البلدية
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رابعا : الإدارة القـانـونيـة

1 -  متثيل البلدية اأمام الق�صاء ومبا�صرة التحقيقات املحالة اإليها ومتابعة كل ما يتعلق ب�صري الق�صايا والقرارات والأحكام ال�صادرة فيها .

الإدارة ومتابعتها ومتابعة مندوبي  باأعمال  امل�صت�صارين فيما يتعلق  والتن�صيق بني  القانونية  بالإدارة  العاملني  الفني على  التفتي�س   -  2

املحاكم .

اتخاذ كافة اإجراءات الأحكام ومبا�صرة الإجراءات اخلا�صة باحلجوزات واملطالبات املالية واإبداء الراأي القانوين ملختلف اإدارات   - 3

واأق�صام البلدية ومراجعة العقود التي تربمها البلدية .

خام�صا : اإدارة ال�صكاوى والإقرتاحات

1 - اإ�صتقبال معاملة و�صكاوى املواطنني ب�صتى الو�صائل ال�صخ�صية املبا�صرة اأو غري املبا�صرة وو�صائل التوا�صل الإجتماعي والأجهزة  العلمية 

الأخرى والرد عليها .

2 - الرد على ا�صتف�صارات املواطنني وتوجيههم والقيام بالبحث الأوىل ملعاملتهم ول�صكواهم قبل اإحالتهم اإىل اجلهات املعنية داخل اجلهة .

3 - بحث ودرا�صة ال�صكوى املقدمة بكافة �صورها املكتبية وامليدانية .

4 - متابعة �صري املعاملة اأو ال�صكوى داخل وخارج اجلهات املعنية .

5 - اإخطار املواطن مبا انتهى اإليه ااأملر .

اإعداد التقارير الدورية ااإحل�صائية والتحليلية باملوؤ�صرات العامة اإلنجاز املعاملت وال�صكاوى واإر�صالها اىل اجلهات املعنية م�صفوعه   - 6

بالتو�صيات اللزمة .

7 - اتخاذ التدابري اللزمة لقيا�س مدى ر�صا املواطنني عن اخلدمات البلدية بالتن�صيق مع اجلهات ااخلرى.

8 - التن�صيق والتعاون مع جهاز تقييم اأداء اجلهات احلكومية ، وتزويده باملعلومات والإح�صائيات الدورية املطلوبة .

9 - ا�صتقبال املراجعني والرد على ا�صتف�صاراتهم .

10 - حفظ املعلومات والبيانات املتعلقة ب�صكاوى ومعامالت املواطنني على احلا�صب الآيل والعمل على ا�صتخدام هذه املعلومات فى �صرعة 

اجناز الأعمال .

11 - تقدمي االقرتاحات والتو�صيات ذات العالقة بتح�صني اإجراءات �صري العمل ومعاجلة الثغرات التي ت�صادف الإدارة اأثناء متابعة اجناز 

معامالت املواطنني وذلك بالتن�صيق مع اجلهات ذات ااخلت�صا�س .

12 - ا�صتثمار الو�صائل االعاملية وو�صائل التوا�صل ااجلتماعي فى تنفيذ اخت�صا�صات الإدارة .

13 - اأعمال ال�صادر والوارد .

14 - اأعمال الطباعة والت�صوير والتجليد .

15 - اأعمال اخلدمات العامة .

16 - اأعمال �صئون املوظفني .

17 - اأعمال احلفظ والأر�صفة .

18 - كتابة وتوزيع التقارير و الن�صرات والتعاميم .

نبذة عن اخت�صا�صات الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�صئون البلدية
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�صاد�صا : اإدارة �صئون املجال�س

1 - متابعة قرارات وتو�صيات املجل�س البلدي واإعداد الردود وذلك بالتن�صيق مع املكتب الفني.

2 - متابعة قرارات املجل�س البلدي لدى جمل�س الوزراء.

3 - متابعة اأعمال اللجان والفرق امل�صكلة بقرارات جمل�س الوزراء .

اأع�صاء جمل�س الأمة واأع�صاء املجل�س البلدي واجلهات احلكومية واجلهات  اأ�صئلة وا�صتف�صارات  اإعداد الردود على  متابعة   -  4

الأهلية فيما يتعلق باأعمال البلدية وذلك من خالل اجلهات املخت�صة وفقا لإجلراءات املتبعة.

خالل  من  وذلك  احلكومية  واجلهات  البلدي  املجل�س  واأع�صاء  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  اقرتاحات  على  الردود  اإعداد  متابعة   -  5

اجلهات املخت�صة وفقا لالإجراءات املتبعة.

6 - متابعة اعداد الردود على ال�صكاوي الواردة من جمل�س الأمة واملجل�س البلدي فيما يتعلق باأعمال البلدية مع اجلهات املخت�صة 

وفقًا لالجراءات املتبعة.

7 - متابعة تنفيذ قرارات املجل�س البلدي مع اجلهاز التنفيذي للبلدية.

8 - متابعة تنفيذ كافة القرارات والتوجيهات والتو�صيات ال�صادرة من جمل�س الوزراء واللجان العليا واملحالة اإىل وزير الدولة 

ل�صئون البلدية.

9 - عداد ومتابعة الدرا�صات والتو�صيات اخلا�صة باخلطة اخلم�صية للتنمية، ومتابعة اخلطط املرتبطة بربنامج عمل احلكومية 

املحالة من جمل�س الوزراء.

10 - متابعة الرد على الكتب املحالة من جمل�س الوزراء اإىل بلدية الكويت .

11 - متابعة تنفيذ قرارات املجل�س البلدي بالتن�صيق مع وزارات وموؤ�ص�صات وهيئات الدولة واملواطنني.

12 -  اإعداد تقارير متابعة دورية عن موقف تنفيذ القرارات والتوجيهات والتو�صيات ال�صادرة من جمل�س الوزراء واللجان العليا 

املحالة اإىل البلدية .

13 -  متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الوزراء املتعلقة بالعمل البلدى .

14 -  مراجعة م�صروعات الإجابة على اأ�صئلة وافرتاحات ال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة واملجل�س البلدي .

15 -  اإعداد تقارير دورية عن اأعمال واجنازات الإدارة .

16 -  اأعمال الطباعة وال�صادر والوارد واحلفظ .

17 -  متابعة �صئون العاملني فى الدارة .

مالحظة : مكتب املتابعة مل ترد منه اأي اجنازات خالل الفرتة من اأبريل 2018 اإىل مار�س 2019

نبذة عن اخت�صا�صات الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�صئون البلدية
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اإدارة ال�صكاوي والإقرتاحات                                                  الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�صئون البلدية

عـدد الـ�صـكــاوىاملحـافـظـة

52الأحـمـــدي

57حــولـــــي

50العا�صمـة

69الفروانية

56اجلـهــراء

54مبارك الكبري

338املجـمــوع
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اإدارة �صئون املجال�س                                                                 الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�صئون البلدية

اإح�سائية بعدد االأ�سئلة واالقرتاحات املحالة للإدارة

املجل�س

اخرى�س�ؤالاقرتاح

مت الردجديدمت الردجديدمت الردجديد

-6158201جمل�س االأمة 

3830218201املجل�س البلدي 

مالحظة: بيانات �صهر )2021/12,11,10,9,8( و�صهر )2022/3,2,1( غري واردة من الإدارة املخت�صة 

الكتب ال�سادرة وال�اردة

الـجــــهــــــــة
عدد الكتب 

ال�سادرة
عدد الكتب ال�اردة

655اإدارات اأخرى 
55قطاع التط�ير واملعل�مات  

075اإدارة مكتب املدير العام 
5136قطاع التنظيم العمراين واملخطط الهيكلي 

11قطاع اخلدمات 
371اإدارة مكتب وزير الدولة ل�سئ�ن البلدية 

2925قطاع املالية واالإدارية 
12اإدارة التن�سيق

1217قطاع البلدية مبحافظتي الفروانية ومبارك الكبري 
1611قطاع البلدية مبحافظتي ح�يل واالأحمدي

2122قطاع البلدية مبحافظتي العا�سمة واجلهراء   
1316قطاع امل�ساريع

44اإدارة االأنظمة الهند�سية
149االإدارة القان�نية 
11قطاع امل�ساحة  

01مدير فرع حمافظة االأحمدي 

مالحظة: بيانات �صهر )2021/12,11,10,9,8( و�صهر )2022/3,2,1( غري واردة من الإدارة املخت�صة 
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قـطــاع

الرقـابـة والتفـتـيـ�س
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نبذة عن اخت�صا�صـات قطـاع الرقـابـة والتـفـتـيـ�س

اأول مكتب رئي�س القطاع :

1 -  ح�صر وتبويب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ذات العلقة بكافة الإدارات فى القطاع .

2 - اإعداد م�صروعات القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لعمل اإدارات القطاع .

3 - درا�صة امل�صروعات التي تعر�س على رئي�س القطاع واإبداء الراأى فيها .

ثانيا اإدارة الرقابة على ال�صئون الهند�صية :

1 -  مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح وفقا لإجلراءات ااإلدراية املتبعة واملتعلقة بــ :

● اللوائح املتعلقة باأنظمة ال�صلمة .

● اللوائح والقرارات والقوانني املنظمة فى جوانب اأعمال البناء والرتاخي�س الهند�صية .

● اللوائح املتعلقة بتفعيل الدور الرقابي للبلدية .

● متابعة امل�صروعات التي تقوم البلدية بتنفيذها من النواحي الفنية والهند�صية .

ثالثا اإدارة الرقابة على ال�صئون املالية وااإلدارية :

1 -  الرقابة على كافة ااألعمال الإدارية واملالية بالبلدية .

2 - رفع تقارير دورية عن �صري العمل بالبلدية لبيان مدى تطبيق اللوائح والأنظمة .

رابعا اإدارة الرقابة على �صئون التخطيط واخلدمات :

1 -  مراقبة وتنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة بـــ :

● اأعمال الرقابة والرتاخي�س وكافة الأعمال املرتبطة بالأغذية والأ�صواق وامل�صالخ .

● تفعيل الدور الرقابي واملحافظة على ال�صحة العامة .

● املتابعة والتدقيق فى تطبيق لئحة املدافن وفقا لالأنظمة واللوائح .

2 - متابعة امل�صروعات التي تقوم البلدية بتنفيذها فيما يتعلق باخلدمات البلدية .

رابعا : اإدارة الرقابة على حمافظتي العا�صمة ومبارك الكبري.

خام�صًا: اإدارة الرقابة على حمافظتي حوىل والأحمدي .

�صاد�ًصا: اإدارة الرقابة على حمافظتي اجلهراء والفروانية.



19 التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022

الــعـــدداالأعمال االإدارية 

22الكتب ال�اردة 

35الكتب ال�سادرة 

اإدارة الرقابة على ال�صئون املالية والإدارية                            الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�س
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اإدارة الرقابة على �صئون التخطيط واخلدمات                   الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�س

الــعـــددالــبـيـــــــــــان

203الكتب ال�سادرة

93الكتب ال�اردة

مالحظة: بيانات �صهر )2021/12( و�صهر )2022/3,2,1( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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اإدارة الرقابة على حمافظتي الأحمدي وحويل                      الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�س

العدداالأعمال االإدارية

260الكـتـب ال�اردة

125الكتب ال�سادرة

385اجمايل عدد الكتب

مالحظة: بيانات �صهر )2021/12( و�صهر )2022/3,2,1( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

اإجنازات مراقبة �سئ�ن فرع البلدية مبحافظة ح�يل واالحمدي

181عدد اجل�الت امليدانية الهند�سية

218اجل�الت امليدانية

399اجمايل عدد اجل�الت

مالحظة: بيانات �صهر )2021/12( و�صهر )2022/3,2,1( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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الإدارات

التابعة ملدير عام البلدية
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يتاألف قطاع املدير العام للبلدية من: 

1 -  اإدارة العالقات العامة. 

2 - جلنة ال�صالمة.   

3 - اإدارة الأنظمة الهند�صية. 

4 - اإدارة التن�صيق.

5 - مكتب املدير العام. 

من اأهم الخت�صا�صات: 

اأول: اإدارة العالقات العامة: 

1 -  حتديد اجتاهات الراأي العام وا�صتخدام الو�صائل الفعالة للتاأثري عليه. 

2 - �صرح ال�صيا�صة التي تتبعها البلدية والقيام باأعمال الزينة ورفع العالم. 

ثانيا: جلنة ال�صالمة: 

1 -  النظر يف الأمور املتعلقة باأنظمة ال�صالمة او حتديد موا�صفات الالفتات والعالمات الإر�صادية والتحذيرية. 

2 - التعاون مع اجلهات التي لها عالقة مبو�صوع ال�صالمة والتن�صيق بينهم وو�صع خطط وبرامج لتطوير خدمات ال�صالمة. 

ثالثا: اإدارة الأنظمة الهند�صية:

1 -  اعداد الدرا�صات لأنظمة البناء ومراجعتها با�صتمرار وخمططات امل�صاريع الكربى وامل�صاريع احلكومية. 

2 - ا�صدار الرتاخي�س اخلا�صة بالبناء ومراجعة نظم مزاولة املهنة للمكاتب الهند�صية وو�صع اللوائح والنظم ملتابعة املكاتب 

الهند�صية واعتماد تعهدات الإ�صراف املقدمة من قبلهم. 

3 - تنظيم عمل املقاولني وتن�صيفهم واإ�صدار وجتديد واإلغاء الرتاخي�س اخلا�صة يهم. 

4 - اعداد قوانني ونطم وبرامج ومناذج الرقابة واملتابعة ل�صئون البناء وال�صالمة ومراجعتها ب�صفة م�صتمرة. 

5 - املتابعة والتدقيق لطلبات رخ�س البناء ال�صادرة من اإدارة الرتاخي�س الهند�صية واإدارة التدقيق واملتابعة الهند�صية التابعة 

للمحافظات واعداد الح�صائيات اخلا�صة بهم. 

6 - اعداد كافة ال�صرتاطات واملوا�صفات واملعايري املرتبطة بتجميل وترميم املباين. 

رابعا: اإدارة التن�صيق: 

1 -  تن�صيق الإجراءات التنفيذية مل�صروعات البلدية ذات الطابع الفني واإجراء الدرا�صات الفنية والأبحاث التمهيدية. 

امليزانية  تنفيذ  مبتابعة  املتعلقة  الدورية  التقارير  واعداد  الوزارية  والقرارات  البلدي  املجل�س  وتو�صيات  قرارات  تنفيذ   -  2

الن�صائية للبلدية.  

اخلطط  تنفيذ  مدي  من  والتاأكد  وامل�صاريع  بالدرا�صات  اخلا�صة  والولويات  الربامج  باأعداد  املعنية  الإدارات  مع  التن�صيق   -  3

وبرامج العمل. 

نبذة عن اإخت�صا�صات الإدارات التابعة ملدير عام البلدية
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4 - ح�صر وتبويب كافة املو�صوعات الفنية الواردة ملكتب املدير العام و�صرعة ا�صرتجاعها عند احلاجة. 

5 - متابعة اأ�صئلة الأع�صاء الواردة ملكتب املدير العام و�صرعة ا�صرتجاعها عند احلاجة. 

ال�صراف على اعداد م�صروع ميزانية البلدية واحل�صاب اخلتامي واعداد التقارير الالزمة ملتابعة مدي التنفيذ واللتزام   -  6

بالربنامج الزمني املتعلق بالعتمادات املالية. 

7 - ال�صراف على اعداد الردود النهائية مبالحظات ديوان املحا�صبة على اعمال البلدية و�صئون التوظيف واحل�صاب اخلتامي 

للبلدية. 

درا�صة القرارات والتو�صيات ال�صادرة من جميع اللجان وفرق العمل امل�صكلة يف البلدية وتوفري قاعدة البيانات واملعلومات   - 8

اخلا�صة بكل ما تنجزه القطاعات. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

نبذة عن اإخت�صا�صات الإدارات التابعة ملدير عام البلدية
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اإدارة العالقات العامة                                                                                     الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

ق�صم الإعالم 

االأخـــبــــــــار 

1-  تنفيذ حملت ميدانيه مكثفة مع اإدارة النظافة العامة وا�سغاالت الطرق بفرع حمافظة ح�يل كانت احل�سيلة 

رفع 37 �سيارة مهملة �سكراب 

2-  تنفيذ حملت ميدانية مكثفة مع اإدارة النظافة العامة وا�سغاالت الطرق بفرع حمافظة اجلهراء مبنطقة ال�ساملي 

و كانت احل�سيلة رفع 4 بقاالت متنقلة و م�سادرة 2 ل�ري مهم م�اد غذائية

3- �ساركت البلدية باإدارة �س�ؤون البيئة يف فعاليات االأ�سب�ع البيئي االأول 

4- قيام ج�الت مع فريق الط�ارئ بفرع حمافظة مبارك الكبري و مت حترير 8 خمالفات من قبل الفرق الرقابية 

لبلدية االأحمدي خلل ج�الت ميدانية يف اأب� حليفة

5- اإزالة 197 خميما خمالفا برب اجلهراء و االأحمدي من قبل الفريق الرقابي املعنية باإزالة املخيمات الربيعية 

للم��سم 2022-2021

6- عدة ج�الت نفذتها �سلمة االأحمدي على م�اقع الت�س�يني للتاأكد من الرتاخي�س 

7- البلدية : رفع 100 كي�س من االإنقا�س خلل حملة الت�ع�ية 

8- ج�الت ميدانية نفذتها اإدارة الرتاخي�س و املتابعة اخلدمات البلدية بالفروانية 

9- اإجنازات نفذتها اإدارة الرتاخي�س الهند�سية ببلدية ح�يل 

10- قيام الفرق الرقابية الإدارة النظافة العامة و ا�سغاالت الطرق مبحافظة مبارك الكبري عدة ج�الت ميدانية 

11- اإزالة خمالفات اجلهراء بعدة ج�الت ميدانية 

ق�صم الت�صوير 

م��س�ع الت�س�ير 

1- تغطية حملت ميدانية مع اإدارة العامة و ا�سغاالت الطرق بفرع حمافظة ح�يل 

2- تغطية حملت ميدانية مع اإدارة العامة و ا�سغاالت الطرق بفرع حمافظة اجلهراء 

3- تغطية ج�الت مع فريق الط�ارئ ملحافظة مبارك الكبري 

4- تغطية حملت الإزالة املخيمات مع الفرق املعنية 

5- ت�س�ير عدة ج�الت نفذتها اإدارة ال�سلمة بفرع بلدية االأحمدي 

6- ت�س�ير ج�الت لفريق اإدارة الرتاخي�س الهند�سية ملحافظة ح�يل 

7- ت�س�ير ج�الت ميدانية لفريق النظافه العامة و ا�سغاالت الفرق ملحافظة مبارك الكبري 
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اإدارة العالقات العامة                                                                                     الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

عدد ال�صكاوي و�صائل التوا�صل الجتماعي 

عدد الردود عدد ال�سكاوي 

ان�ستقرام 45 - ت�يرت 182ان�ستقرام 68  -  ت�يرت 354

عدد ال�صكاوي اخلط ال�صاخن و الردود 

عدد الردود عدد ال�سكاوي 

1,5911,498

الإعالنات الر�صمية يف اجلريدة و ال�صحف املحلية و الإذاعة و التلفزيون 

عدد االإعلنات 

1- اجلريدة الر�سمية   7 

2- ال�سحف املحلية  4 

3- اإعلنات مت ن�سرهم يف اجلريدة الر�سمية و ال�سحف املحلية 

ت�صهيالت املهمة للقاء امل�صوؤولني بالو�صائل الإعالمية 

عدد الت�سهيلت املهمة 

1- خالد املري : ع�س� يف جلة املخيمات الربيعية واإذاعة الك�يت 

2- خالد العنزي : مدير اإدارة اتدقيق و املتابعة خلدمات البلدية ملحافظة االأحمدي و تلفزي�ن الك�يت 

3- فهد القريفة  :  مدير اإدارة النظافة العامة و ا�سغاالت الطرق لبلدية اجلهراء

مراقبة اأعمال الزينة و الأعالم

البيــان - العـدد 

1- تركيب 50 �سارية قيا�س 9 مرت 

2- تركيب 20 �سارية قيا�س 6 مرت 

3- تركيب 35 �سارية 9 مرت مدع�م من �سارع اخلليج العربي 

4- ت�سنيع 200 لفة حبال اعلم مل�نة معم�لة ب�ر�سة اخلياطني 

5- تركيب اعلم دولة الك�يت و مملكة البحرين يف مرا�سم جمل�س االأمة بزيارة ال�سيدة ف�زية بنت عبداهلل 

6- تبديل االأعلم املرف�عة على اأق�سام مبنى بلدية اجلهراء

7- تزين مبنى بلدية حمافظة الفروانية مبنا�سبة العيد ال�طني و عيد التحرير 
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اأعمال اأمانة �صر جلنة ال�صالمة:

الــــعــــــددالــبــيـــــــــــــــــــــان

10737مبا�سرة عمل الإ�سدار رخ�سة ال�سلمة

291ال مانع لتجديد ت�سنيف لبلدية

95ال مانع لت�سجيل مقاولني جلنة املناق�سات املركزية لدى البلدية

43ال مانع الإلغاء رخ�سة ت�سنيف مقاوالت بلجنة �سعبة املقاولني

2810ال مانع للإفراج عن الكفاالت امل�سرفية

1405ت�سجيل ح�ادث اإتلف كافة اجلهات

320كتب �سادرة اإىل اإدارات البلدية املختلفة وكتب �سادرة اإىل هيئات الدولة املختلفة

363ا�ستخراج ك�سف باالإتلفات للمراجعني ومتابعة ال�سجلت

16064اإجمايل املعاملت

قيمة الإتالفات التي مت �صدادها للوزارات وهيئات وموؤ�ص�صات الدولة:

دينارفل�سالــبــيـــــــــــــــــــــان

601513352قيمة مبالغ االإتلفات التي مت �سدادها اىل وزارة الكهرباء واملاء

255283526قيمة مبالغ االإتلفات التي مت �سدادها اىل وزارة امل�ا�سلت

250403قيمة مبالغ االإتلفات التي مت �سدادها اىل وزارة االأ�سغال العامة

106797282قيمة مبالغ االإتلفات التي مت �سدادها اىل ال�زارات واجلهات املختلفة خلل هذه الفرتة

جلـنـة الـ�صـالمـة                                                                                                الإدارة التابعة ملدير عام البلدية
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اإدارة الأنظمة الهند�صية                                                                                الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

اأول: ق�صم الدرا�صات 

الردود وال�صتف�صارات:

ن�سبة التغري2021/20222020/2021الـــبــيــــــــــــان

%5340الردود على اأ�سئلة وا�ستف�سارات املجل�س البلدي واالأمة  

%43-47الردود على ا�ستف�سارات وزير البلدية 

%11-89الردود على ا�ستف�سارات مدير عام البلدية 

%16156الردود على ا�ستف�سارات االإدارة القان�نية 

%83-16الردود على ا�ستف�سارات املحافظات 

%191142الردود على ا�ستف�سارات االإدارات االأخرى 

مالحظة: بيانات �صهر)2021/12( و )�صهر 1,2,3 /2022( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

ثانيا: مراقبة مزاولة املهنة:

ق�صم مزاولة املهنة:

ن�سبة التغري2021/20222020/2021البيان )اأعمال املكاتب الهند�سية(

%10730ت�سجيل تراخي�س املكاتب الهند�سية والدور اال�ست�سارية 

%262312ت�سجيل جتديد قيد مكتب هند�سي اأو دار ا�ست�سارية 

%975642ت�سجيل مهند�س معتمد من مكتب هند�سي اأو دار ا�ست�سارية 

%76699ت�سجيل نقل اعتماد مهند�س 

%1639343ت�سجيل جتديد قيد مهند�س 

%67-13تعهدات االإ�سراف بناء هيكل )�سكن خا�س(

%30-2333تعهدات االإ�سراف بناء كامل )�سامل جميع الرتاخي�س(

مالحظة: بيانات �صهر)2021/12( و )�صهر 1,2,3 /2022( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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اإدارة الأنظمة الهند�صية                                                                                الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

قـ�صـم املـقـاولني:

اإلــغـــــاءجتــديــدجــديـــدن�ع الت�سنيف املقاول 

-4312فــــئــــــــــة اأ

-2615فــــئــــــــــة ب

-3226فــــئــــــــــة ج

362614فــــئــــــــــة د

العددالـــبــيــــــــــــان

19ت�صجيل وجتديد املقاولني امل�صنفني من قبل جلنة املناق�صات املركزية 

مالحظة: بيانات �صهر)2021/12( و )�صهر 1,2,3 /2022( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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اإدارة الأنظمة الهند�صية                                                                                الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

ثالثا: مراقبة املباين ذات الطابع اخلا�س:

ق�صم الطابع اخلا�س:

ن�سبة التغري 2021/20222020/2012ن�ع اال�ستعمال

-77م�ست�سفى 

%50-918فنادق 

--1معار�س

%6433جامعة خا�سة 

%22-114147جتاري داخل املدينة 

%27-76104جتاري خارج املدينة 

%25772ا�ستثماري داخل املدينة 

%46-2241ا�ستثماري خارج املدينة 

%47-917جتاري وا�ستثماري  

%70-310خمازن

%7271م�سانع

%44-3461ا�ستعمال �سناعي

%28-1318خدمي - حريف 

%937322اأخرى

%18-419509املجم�ع

مالحظة: بيانات �صهر)2021/12( و )�صهر 1,2,3 /2022( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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اإدارة الأنظمة الهند�صية                                                                                الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

ق�صم املباين احلكومية:

اجلهراءاالأحمدي مبارك الكبريالفروانية العا�سمة ح�يلن�ع اال�ستعمال 

13181061517وزارات وهيئات واأخرى   

مالحظة: بيانات �صهر)2021/12( و )�صهر 1,2,3 /2022( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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اإدارة التن�صيق                                                                                                    الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

الإنـجــازات:

1- درا�صة املو�صوع املحالة من ال�صيد / مدير عام البلدية اإىل الغدارة الواردة من اجلهات املختلفة حيث تقوم بدرا�صتها واقرتاح التو�صيات 

املنا�صبة ب�صاأنها واتخاذ الإجراءات الالزمة وفق تعليمات مدير عام البلدية.

2- توفري البيانات الإح�صائية واإعداد التقارير التي تطلب من الإدارة من قبل ال�صيد/ مدير عام البلدية بالتن�صيق مع القطاعات املعنية.

2016/33 بالتن�صيق مع الإدارة القانونية والقطاعات املعنية بالبلدية ب�صاأن  3- امل�صاركة يف عمل اللوائح اجلديدة اخلا�صة بالقانون 

تنقيح اأو تعديل اأو اإلغاء اأو ا�صتحداث لوائح جديدة خا�صة بالقانون اآنف الذكر.

٤- اإبداء الراأي يف املو�صوعات ذات ال�صفة العاجلة التي يطلبها ال�صيد/ املدير العام وعقد اجتماعات مع اجلهات ذات العالقة لتخاذ 

التو�صيات املتعلقة بتلك املوا�صيع وعر�صها على ال�صيد/ مدير علم البلدية لتخاذ القرار.

البلدية  واإعداد تقارير ملجري عام  ال�صاأن  العالقة بهذا  القطاعات ذات  والتن�صيق مع  البلدية  ملتابعة م�صاريع  الالزمة  الكتب  اإعداد   -٥

باملوقف التنفيذي لتلك امل�صاريع.

6- اإعداد الردود للكتب املحالة من ال�صيد/ مدير عام البلدية لالإدارة �صواء جلهات داخلية اأو خارجية وخماطبة القطاعات ذات ال�صلة 

باملوا�صيع التي تخ�س اأكرث من قطاع وجتميع الردود واإعداد رد موحد للجهة املعنية.

٧- متابعة الكتب املحالة من ال�صيد/ مدير عام البلدية للقطاعات املختلفة داخل البلدية والتن�صيق مع تلك القطاعات ب�صاأنها.

٨- عقد اجتماعات تن�صيقية لبع�س املوا�صيع التي تتطلب حلول عاجلة بتكليف من قبل ال�صيد/ مدير عام البلدية ومتابعة تو�صياتها.

اللجان وفرق العمل التي ت�صارك فيها الإدارة:

بناء على القرار الوزاري رقم )1٧6 ل�صنة 201٤( ال�صادر بتاريخ 201٤/٧/20 باإعادة ت�صكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت ت�صارك 

الإدارة حاليا بالآتي:

1- جلنة درا�صة وحتديث املواقع املخ�ص�صة ب�صفة موؤقتة للتخييم الربيعي:

مت ت�صكيل اللجنة الدائمة مبوجب القرار رقم 201٨/103 بتاريخ 10/1٥/201٨

يف  ت�صاهم  التي  وال�صرتاطات  ال�صوابط  وو�صع  الربيعي  للتخييم  موؤقتة  ب�صفة  املخ�ص�صة  املواقع  وحتديث  بدرا�صة  اللجنة  وتخت�س 

حتقيق م�صلحة املواطن من رواد الرب وكذلك احلفاظ على البيئة الربية، وكذلك اقرتاح مواقع جديدة بالتن�صيق مع كافة اجلهات املعنية 

من املوؤ�ص�صات ووزارات الدولة املختلفة واإعداد برنامج اإلكرتوين لت�صجيل املواقع املخ�ص�صة للتخييم وحتديد اإحداثيات واإعداد مناذج 

البلدية امل�صتخدمة يف تنظيم اأعمال التخييم.

1- جلنة الردود على مالحظات ديوان املحا�صبة 

2- فريق عمل تطوير فيلكا:

متابعة تنفيذ قرارات اأرقام 

- القرار رقم )2٨3/201٧(

- القرار رقم )201٨/٥3(
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- القرار رقم )201٨/٤9٨( ل�صنة 201٨

- القرار رقم )201٨/1٥٤٥( ل�صنة 10/29/201٨

ب�صاأن تطوير جزيرة فيلكا واإزالة كافة التعديات عليها والتخ�صي�س للمواقع احلكومية غري امل�صتغلة وفقا لخت�صا�صات الفريق الواردة 

يف املادة الثانية من القرار الإداري رقم )201٨/٤٤( ال�صادر بتاريخ 201٨/٥/2٤ والتي تتطلب متابعة الإجراءات الالزمة ل�صمان اإزالة 

الدولة  اأرا�صي اجلزيرة ويتفق مع خطة  امل�صاريع على  التي تعرت�س م�صار تنفيذ م�صروع جزيرة فيلكا مبا ي�صمن اجناز  املعوقات  كافة 

التنموية.

تكليف بلدية الكويت بالتن�صيق مع كافة اجلهات احلكومية يف هذا ال�صاأن واتخاذ الجراءات الالزمة نحو الغاء تخ�صي�س املواقع احلكومية 

غري امل�صتغلة والوارد ذكرها بالتقرير املرفوع ملجل�س الوزراء.

1- فريق متابعه الر�صيف اللكرتوين

2- جلنه الدورات اخلارجية

3- جلنه العليا للتخطيط متابعه تو�صيات اللجنة:

        تخت�س اللجنة باقرتاح اخلطط والربامج التنفيذية ومتابعتها، ابداء الراي يف م�صروع ميزانيه البلدية ودرا�صة الأو�صاع التنظيمية 

الأقرب  احلكومية  اجلهات  مع  التن�صيق  يكفل  مبا  درا�صية  اجازات  او  بعثات  يف  ا�صاليب  لتطوير  الالزمة  الجراءات  واقرتاح  والإدارية 

ومناق�صه التقارير الدورية عن متابعه �صري العمل بكافة الوحدات التنظيم بالبلدية وفروعها باملحافظات.

1- جلنة مزاولة املهنة للمكاتب الهند�صية والدور ال�صت�صارية.

اإعداد القرارات اخلا�صة ال�صادرة مبزاولة املهنة للمكاتب الهند�صية والدور ال�صت�صارية والعاملني بها بناء على حما�صر اجتماعات جلنة 

مزاولة املهنة للمكاتب الهند�صية والدور ال�صت�صارية وذلك لعتمادها من ال�صيد/ مدير عام البلدية.

الجتماعات التن�صيقة بح�صور ال�صيد مدير الدارة وت�صمل:

اختيار الوظائف الإ�صرافيه

متابعة �صوؤون القطاعات 

اللجنة العليا للتن�صيق 

متابعة الرتاخي�س الهند�صية

اإدارة التن�صيق                                                                                                    الإدارة التابعة ملدير عام البلدية
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العمال الدارية:

التن�صيق بني الدارة والقطاعات  البلدية لعتماد  ما ير�صل ملدير عام  اأو  البلدية  اإىل قطاعات  ال�صادرة من الدارة  الكتب  1- طباعة 

الخرى ذات العالقة بعمل الإدارة.

1- عمل الإدارة ملفات للكتب ال�صادرة واملو�صوعات املختلفة ذات ال�صلة بعمل.

2- عمل اح�صائيات متبعة للموظفني وما اجنز من اعمال.

3- العمل على برنامج الرتا�صل اللكرتوين.

البيان الإح�صائي للكتب الواردة وال�صادرة لإدارة التن�صيق 2021/2022

االجتماعاتال�سادرال�ارد 

103099211

مالحظة: بيانات �صهر )2021/12,11( و�صهر)2022/3,2,1( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

اإدارة التن�صيق                                                                                                    الإدارة التابعة ملدير عام البلدية
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قـطــاع

الـتـنـظــيــم الـعـمــراين
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نبذة عن اخت�صا�صات قطاع التنظيم العمراين

يتاألف قطاع التنظيم من :

1 - مكتب رئي�س القطاع 

2 - اإدارة التنظيم العمراين

3 - اإدارة املخطط الهيكلي

من اأهم اأخت�صا�صات القطاع :

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

2 - تنفيذ الدرا�صات للمحافظة علي الطابع التقليدي الرتاثي والنواحي اجلمالية للدولة .

3 - اإجناز الدرا�صات اخلا�صة بالت�صميم الهند�صي للطرق وااإل�صارات ال�صوئية و و �صع املوا�صفات الفنية .

4 - تنفيذ املخططات التنظيمية اخلا�صة بامل�صاحات املك�صوفة و اخل�صراء والنواحي الرتفيهية واملحميات الطبيعية .

5 - جتديد الرتاخي�س املوؤقته مل�صاريع القطاع اخلا�س والقطاع احلكومي و تزويد املكتب الهند�صي باالرتفاعات املقرتحة للق�صائم 

و مواقع املرافق العامة .

6 - تخ�صي�س و تثبيت اجل�صور و حمطات البنزين و املحوالت الكهربائية و �صخ املجاري و غريها .

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

8 - القيام بالدرا�صات التطويرية العامة ملختلف املناطق احل�صرية و و�صع املعايري التخطيطية العمرانية للدولة .

9 - اإعداد الدرا�صات اخلا�صة بتقييم ال�صورة الب�صرية للم�صاريع و املتابعة والتن�صيق لتفيذ الدرا�صات و امل�صاريع .

10 - القيام بالإجراءات املتعلقة بامل�صاريع و الدرا�صات اال�صت�صارية و التخطيطة باال�صتعانة بالبيوت الإ�صت�صارية .

11 - اإعداد الدرا�صات الرامية اإاىل ت�صجيع القطاع اخلا�س يف تطوير و اإجناز امل�صاريع العمرانية احلكومية و برجمة م�صاريع 

القطاع اخلا�س �صمن االولويات .

12 - اإقامة الن�صب التذكارية وفقا ملعايري حمددة .
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اإدارة التنظيم العمراين                                                                                        الإدارة التابعة لقطاع التنظيم

ن�سبة التغيري2022/20212021/2020املـــــعــــــامــلــــــــة

%14664833143املعاملت ال�اردة

%13320101192االآراء التنظيمية

%2711178034االرتفاعات اخلا�سة بق�سم الطرق

%31120235امل�افقات التنظيمية لت�ساريح العمل اخلا�سة بق�سم الطرق

2-%9841001املعاملت ال�اردة اإىل ق�سم املكاتب امل�ؤقتة

مالحظة: بيانات �صهر مار�س ل�صنة 2022 غري واردة من قبل الإدارة املخت�صة.
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قـطـاع املـ�صاحـة
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نبذة عن قطاع امل�صاحة

يتاألف قطاع امل�صاحة من :

 1 - مكتب رئي�س القطاع .

2 - اإدارة امل�صاحة .

3 - اإدارة حتديد امللكية .

اأهم اخت�صا�صات القطاع :

1 - اإن�صاء و�صيانة نقاط التحكم الأر�صية و�صبكة الإرتفاعات .

2 - م�صح وجتهيز واإعداد املخططات العامة واخلا�صة والكروكيات التنظيمية وكروكيات الإدعاءات .

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

4 - قراءة واإعداد تقارير امل�صورات اجلوية والتخطيط والإ�صراف على م�صاريع الت�صوير اجلوى وحفظ كافة الفلم لل�صور اجلوية .

فى  املرفوعة  الق�صايا  ب�صاأن  اخلا�صة  والإ�صتف�صارات  املعاملت  ودرا�صة   ، الإدعاءات  كروكيات  عن  تف�صيلية  تقارير  جتهيز   -  5

املحاكم وق�صايا ادعاءات امللكية واإعداد التقرير الفني اللزم .

التنظيمية  القطع  بتنظيم  املتعلقة  وااجلراءات  العام  التنظيم  خط  خارج  الدولة  اأملك  حتديد  �صاأن  فى  القوانني  تطبيق   -  6

وتطبيق القوانني اإجلراءات البحث والبت فى طلبات اإخالء اإداري .

اأهم اخلدمات التي يقدمها القطاع :

تثبيت املواقع التي يتم تخ�صي�صها من قبل املجل�س البلدي وجتهيز املخططات امل�صاحية لها وت�صليمها اإىل ممثلي الوزارات   -  1

والهيئات واجلهات ااأخلرى .

2 - م�صح املواقع والعقارات والطرق وجتهيز املخططات امل�صاحية لها .

3 - فرز ودمج ق�صائم ال�صكن اخلا�س وت�صليم احلدود األ�صحاب العلقة .

4 - زرع نقاط م�صاحية للمواقع وتزويد اجلهات املخت�صة بهذه النقاط .

5 -اإعداد كتب التحديد للق�صائم والبيوت والعقارات واإفادة اجلهات املخت�صة بها .

6 -طباعة وت�صوير املخططات امل�صاحية باإختلف اأحجامها ومقايي�صها ح�صب طلب ااإلدارات الفنية ووزارات الدولة املختلفة .

7 - ر�صم وطباعة اخلرائط امللونة لدولة الكويت واملحافظات ال�صتة وتزويد اجلهات الطالبة .

8 - تزويد وزارات الدولة بالبيانات الرقمية الطبوغرافية والت�صوير اجلوي .

9 - تكبري وطباعة ال�صور اجلوية وتزويد جهات الإخت�صا�س بها .
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اإح�صائية املعامالت الواردة و املنجزة:

جمم�ع املعاملت املنجزةجمم�ع املعاملت ال�اردةنــــ�ع املعامـــلـــة

14067 ا�ستكمال اإجراءات فرز ودمج واإعادة دمج وفرز ق�سائم

1510حتديد اإحداثيات -تزويد بنقاط م�ساحية

11257تثبيت وت�سليم حدود م�اقع وق�سائم 

القطع التنظيمية )انهاء االإجراءات التنظيمية املتعلقة بالعقارات ال�سادر 

بها قرارات من املجل�س البلدي باإعادة تنظيمها(
424216

1150710896حتديد )اإعداد كتب التحديد للعقارات والق�سائم(

االرتباط )معاملت االإدارة القان�نية ونزع امللكية والتنظيم بخ�س��س 

الدعاوى واالأحكام(
23491434

1849971معاجلة البيانات امل�ساحية )جتهيز املخططات امل�ساحية بالنظام االآيل(

3919بيان جتاوز )بحث معاملت بيان جتاوز وعمل حظر على املعاملت املخالفة(

16721273اخلرائط )تت�سمن معاملت فرز وت��سعة وتعديل حيازات زراعية(

11طلب �س�ر ج�ية

63طلب �س�ر عن خمططات م�ساحية

1811414947املجم�ع

مالحظة : بيانات �صهر 2022/3 غري واردة من الإدارة املخت�صة.

- معامالت ت�صليم احلدود �صمن برنامج ت�صليم احلدود الإلكرتوين الوادرة عددها 1٥٫100 معاملة منها 13٫٧٨0 معامالت منجزة خالل 

الفرتة من 1 / 1 / 2021 اإىل 2٨ / 2 / 2022.

اإدارة امل�صـاحـة                                                                                                      الإدارات التابعة لقطاع امل�صاحة
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قـطـاع امل�صاريع
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نبذة عن اإخت�صا�صات قطاع امل�صاريع

اأول : اإدارة تنمية امل�صاريع

1 - تقوم اإدارة تنمية امل�صاريع بالتن�صيق مع الإدارات املخت�صة بالبلدية لدرا�صة املخطط الهيكلى للدولة وحتديد اخلطة العامة 

 )  ) رقم  قانون  مع  يتما�صى  مبا  وذلك  تنفيذها  فى  اخلا�س  القطاع  م�صاركة  اإمكانية  ودرا�صة  العمرانية  التنموية  للم�صاريع 

٧/200٨ اخلا�س بتنظيم عمليات البناء والت�صغيل والتحويل والأنظمة امل�صابهة .

2 - تقوم بلدية الكويت مبخاطبة اجلهاز الفنى لدرا�صة امل�صروعات التنموية واملبادرات اأخلذ املوافقة املبدئية على الطرح .

3 - حتديد املكونات الرئي�صية وال�صروط الفنية لهذه امل�صاريع وفقا ً احلتياجات الدولة ورواد املنطقة .

4 - التن�صيق مع كافة اإدارات البلدية املعنية وجهات الدولة ذات العلقة للتعرف على ملحظاتهم وا�صرتاطاتهم ب�صاأن امل�صروع .

كتيب  باإعداد  تقوم  ثم  ومن   .. اجلهات  جلميع  اخلا�صة  والردود  واملعلومات  البيانات  بتجميع  امل�صاريع  تنمية  اإدارة  تقوم   -  5

للمجل�س  ورفعه  والبيئية  الفنية  وال�صروط  ااأل�صا�صية  املكونات  على  ي�صتمل  والذى   ، بامل�صروع  اخلا�س  التطوير  موا�صفات 

البلدي اإلعتماده .

6 - رفع املو�صوع اإىل اجلهاز الفنى متهيدا ً لطرح امل�صروع وفق الإجراءات املتبعة لديه .

7 - تقوم الإدارة مبتابعة اإجراءات اجلهاز الفنى فى طرح امل�صروع وتقييم دار�صات اجلدوى الفنية والإقت�صادية حتى تر�صيه 

امل�صروع على ال�صركة املتقدمة باأف�صل العرو�س .

8 - تبداأ الإدارة باإجراءات ااإل�صراف على ت�صميم وتنفيذ وت�صغيل امل�صروع طوال فرتة ا�صتثمار امل�صروع .

9 - تقوم الإدارة بعد اإنتهاء مدة ا�صتثمار امل�صروع بالإ�صراف على اإجراءات نقل ملكية امل�صروع اإىل الدولة .

ثانيا : اإدارة الإن�صاءات

1 - درا�صة كافة الإحتيجات املتعلقة بقطاعات البلدية فى امل�صاريع ومتابعة وتنفيذ م�صروع امليزانية لهذه امل�صاريع ، بالإ�صافة 

الإجراءات  كافة  واإعداد   ، تنفيذها  على  وااإل�صراف  وامليكانيكية  والكهربائية  والإن�صائية  املعمارية  الت�صاميم  اإعداد  اإىل 

املتعلقة ب�صياغة العقود واملمار�صات جلميع امل�صاريع بالباب الرابع .

2 - ت�صميم املخططات التنظيمية فيما يتعلق باللوحات الإر�صادية للمناطق والهيئات احلكومية والعمل على �صيانتها .

3 - �صيانة املن�صاآت واملرافق التابعة لكافة قطاعات البلدية .

4 - مل�صاركة فى تدقيق الت�صاميم والوثائق اخلا�صة مب�صاريع البلدية التي تنفذها جهات اأخرى .

ثالثا : اإدارة �صئون البيئة

1 - امل�صاهمة فى و�صع ال�صيا�صات البيئية املتعلقة باإخت�صا�صات البلدية والتن�صيق مع اجلهات املعنية بهذا ال�صاأن .

2 - اإعداد خطة �صاملة لتنفيذ برامج البلدية اخلا�صة بحماية البيئة واحلفاظ عليها وحت�صينها وجتميلها والإرتقاء مب�صتواها 

بالتعاون مع اجلهات املعنية .
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نبذة عن اإخت�صا�صات قطاع امل�صاريع

3 - معاونة اإدارات البلدية املخت�صة والتن�صيق معها عند مبا�صرة اأن�صطتها التنفيذية املتعلقة بالبيئة .

4 - امل�صاهمة والتن�صيق امل�صتمر بني اجلهاز التنفيذى فى البلدية واللجان املخت�صة املنبثقة عن املجل�س البلدي وكذلك التن�صيق 

مع اجلهات احلكومية املعنية مب�صائل البيئة من جمل�س حماية البيئة اجلهات ااأخلرى .

5 - اإجراء الدرا�صات البيئية املختلفة وعلى وجه اخل�صو�س املتعلق منها بحماية البيئة واحلفاظ عليها ذات العلقة باخت�صا�صات 

البلدية واأن�صطتها التنفيذية .

والتزامها  مطابقتها  من  للتاأكد  العمرانية  التنمية  خطط  وخمتلف  العمرانى  والت�صميم  التخطيط  م�صاريع  كافة  مراجعة   -  6

باملعايري واملوا�صفات البيئية املحددة وذلك قبل اإقرارها .

7 - تقييم االقرتاحات اخلا�صة مب�صروعات اللوائح والقرارات ال�صادرة من البلدية ذات العلقة بالبيئة .

8 -  متابعة تنفيذ خمتلف القرارات والنظم واللوائح واقرتاح ااإجلراءات التنفيذية للربامج التي تعنى ب�صئون البيئة فى البلدية .

9 - متثيل البلدية فى اللجان وفرق العمل واملوؤ�صرات والندوات ذات العلقة ب�صئون البيئة .
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اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع

اإدارة �صئون البيئة - تقرير�صهر ابريل-اكتوبر/2021

اأول : امل�صاريع الن�صائية 

B.O.T  ) اأواًل: م�ساريع بنظام ) بناء / ت�سغيل / حت�يل

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع 1

معاجلة 

النفايات 

االن�سائية 

واال�ستفادة 

منها:

يهدف امل�سروع اإىل 

ا�ستقبال ومعاجلة 

النفايات االإن�سائية 

واال�ستفادة من 

اأكرب قدر ممكن من 

مك�ناتها والتخل�س 

من النفايات املرف��سة 

باأ�ساليب �سليمة بيئياً 

للحد من ا�ستغلل 

االأرا�سي الأعمال ردم 

النفايات وحماية 

البيئة من اأخطار 

التل�ث.

يف  ا�ستقبالها  مت  التي  االن�سائية  النفايات  كمية  بلغت 

م�سنعي التدوير خلل �سهر ن�فمرب / 2021 ما يقارب 

يف  طن   )194465( ح�ايل  ردم  مت  كما  طن   )142203(

م�سنعي  خلف  امل�ج�د  االإن�سائية  النفايات  ردم  م�قع 

التدوير.  

جاري حاليا تنفيذ اعمال عق�د م�سنعي التددوير .

مل�سروعات  العامه  والهيئه  املاليه  وزارة  خماطبة  مت 

عق�د  لتجديد  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكه 

م�سنعي التددوير وذلك ح�سب النظم املتبعه لديهم .

 



49 التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022

اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع 2

معاجلة 

النفايات 

البلدية 

ال�سلبة 

واال�ستفادة 

منها م�قع 

كبد.

يهدف امل�سروع اىل ان�ساء 

م�سنع ملعاجلة النفايات 

البلدية ال�سلبة بطاقة 

ا�ستيعابية ملي�ن طن 

�سن�يا، و يتم حت�يل 

النفايات اىل طاقة 

كهربائية عن طريق 

ا�ستخدام تقنية املحارق 

مب�ا�سفات فنية وبيئية 

عاملية و ردم الرماد 

املتبقي يف مردم نفايات 

�سحية ، هذا باال�سافة 

اىل حماية البيئة و 

امل�ارد الطبيعية و 

تقلي�س ا�ستنزاف و 

هدر االرا�سي امل�ستغلة 

يف ردم النفايات ، هذا 

و �سيتم تنفيذ امل�سروع 

طبقا للقان�ن رقم ) 

116 ل�سنة 2014 ( و 

ح�سب نظام ال�سراكة 

بني القطاعني العام و 

.)ppp( اخلا�س

كتاب  البلدية  اإىل  ورد   2021/7/7 بتاريخ   -

العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  م�سروعات  هيئة 

امل�ستثمر  واخلا�س بخ�س��س رفع م��س�ع كتاب 

قرر  الرئي�سي  املط�ر  باأن  يفيد  الذي  املف�سل 

العليا مل�سروعات  عدم اال�ستمرار بامل�سروع للجنة 

ال�سراكة التخاذ ما تراه منا�سباً.

 )2-1/2021( رقم  العليا  اللجنة  قرار  �سدر   -

املنعقد   )2/2021( رقم  اجتماعها  يف  ال�سادر 

بتاريخ 2021/8/23 ب�ساأن تكليف هيئة م�سروعات 

واجلهات  الك�يت  بلدية  مع  بالتن�سيق  ال�سراكة 

ذات االخت�سا�س لت�س�ية املبالغ املقيدة ب�سجلت 

املالية  املتداولة  االأ�س�ل  ح�ساب  على  الهيئة 

حتت  مبالغ   - اأخرى  مدينة  ح�سابات   - املحلية 

الت�س�ية .

مدة امل�سروع:

*مدة تنفيذ امل�سروع 

)3-4( �سن�ات، اأما 

مدة ا�ستثمار امل�سروع 

�سيك�ن )25( �سنة.
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اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع 3

تط�ير 

واإعادة 

تاأهيل 

م�اقع ردم 

النفايات 

يف مناطق 

خمتلفة

املك�ن الثاين:   

م�سروع 

ت�سميم 

واإ�سراف 

واإن�ساء 

وت�سغيل 

و�سيانة م�قع 

ردم �سحي 

للنفايات 

البلدية 

ومرافقه يف 

منطقة كبد

اأوال - مرحلة 

الت�سميم:

ت�سميم م�قع 

ردم �سحي 

للنفايات 

البلدية ال�سلبة 

و مرافقة 

وفق املعايري و 

اال�سرتاطات 

و امل�ا�سفات 

البيئية و الفنية.

ثانيا - مرحلة 

االإن�ساء 

والت�سغيل 

وال�سيانة :

اإن�ساء وت�سغيل و 

�سيانة م�قع ردم 

�سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة 

وفق امل�ا�سفات 

واملعايري 

العاملية واملحلية 

وب�س�ابط 

وا�سرتاطات 

بيئية و�سحية.

ثالثا - مرحلة 

االإ�سراف:

االإ�سراف على 

اإن�ساء وت�سغيل 

و�سيانة م�قع 

ردم �سحي 

للنفايات البلدية 

ال�سلبة وفق 

امل�ا�سفات 

واملعايري 

العاملية واملحلية 

وب�س�ابط 

وا�سرتاطات 

بيئية و�سحية.

اأوال - مرحلة الت�سميم:

- مت االنتهاء من مرحلة الت�سميم بتاريخ 2016/12/31.

ثانيا - مرحلة االإن�ساء والت�سغيل وال�سيانة: 

اإدارة  كتاب  الك�يت  بلدية  اإىل  ورد   2021/10/7 بتاريخ   -

الفت�ى والت�سريع بخ�س��س امل�سي قدماً يف اإجراءات طرح 

بكتابهم  اإبدائها  ال�سابق  بامللحظات  التقيد  مع  املناق�سة 

اأي  اإجراء  يتم  مل  اأنه  باعتبار   2021/8/25 بتاريخ  امل�ؤرخ 

تعديل يف وثائق املناق�سة املعرو�سة.

املناق�سات  اإدارة  كتاب  اإلينا  ورد   2021/10/10 بتاريخ   -

اإدارة الفت�ى والت�سريع واالإدارة  والعق�د املرفق به م�افقة 

على  املالية  وزارة  وم�افقة  املناق�سة  وثيقة  على  القان�نية 

تزويدهم  طلب  واملت�سمن  للمناق�سة  التقديرية  التكلفة 

بن�سخة CD يت�سمن وثيقة املناق�سة.

- بتاريخ 2021/10/11 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د 

وال�سروط  الطرح  وثائق  بنم�ذج  تزويدهم  بخ�س��س 

العامة  للمناق�سات  املركزي  باجلهاز  اخلا�س  املرجعية 

وثيقة  يت�سمن   CD مدمج  قر�س  ن�سخة  وت�سليمهم 

املناق�سة.

بخ�س��س  امل�ساريع  2021/10/12 خماطبة قطاع  بتاريخ   -

تزويدهم بكتاب اإدارة الفت�ى والت�سريع بتاريخ 2021/10/7 

املت�سمن املراجعة القان�نية على وثيقة املناق�سة.

املركزي  اجلهاز  خماطبة  مت   2021/10/13 -بتاريخ 

البلدية  عام  مدير  كتاب  مب�جب  العامة  للمناق�سات 

بخ�س��س رغبة البلدية بطرح املناق�سة.

املناق�سات  اإدارة  كتاب  اإلينا  ورد   2021/10/20 بتاريخ   -

والعق�د امل�جة اإىل قطاع امل�ساريع املرفق به كتاب خماطبتهم 

للجهاز املركزي للمناق�سات العامة ب�ساأن طرح املناق�سة.

ثالثا - مرحلة االإ�سراف:

-مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بتاريخ 2021/11/15 

امللحظات  جميع  ا�ستيفاء  مت  قد  باأنه  باالإفادة  املت�سمن 

ال�اردة يف اجتماع املجل�س اإدارة اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة.

املناق�سات  اإدارة  قبل  من  املركزي  اجلهاز  خماطبة  -مت 

ال�سادر  كتابنا  مت�سمنا  و   2021/11/28 بتاريخ  والعق�د 

ب�ساأن   2021/11/15 يف  ال�سادر  وكتابنا  م   2021/10/27 يف 

من  ن�سخة  مرفق  مع  املطل�بة  بالتعديلت  اخلا�سة 

.)CD(م�ستندات املمار�سة على قر�س مدمج

- مرحلة 

االإن�ساء 

والت�سغيل 

وال�سيانة :

* مدة املرحلة 

5 �سن�ات بحيث 

ت�ستمل على 

مرحلتني: 

1- مرحلة 

االإن�ساء 

وال�سيانة 

ومدتها 2 �سنة .

2- مرحلة 

الت�سغيل 

وال�سيانة 

ومدتها 3 

�سن�ات .

- مرحلة 

االإ�سراف:

*مدة املرحلة : 

)60( �سهر )5 

�سن�ات(.
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اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع

ثانيا :الدرا�صات البيئية 

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة خدمات 1

ا�ست�سارية لتحديد 

اأنظمة ر�سد 

االنبعاثات ال�سادرة 

عن م�اقع ردم 

النفايات التابعة 

للبلدية

اإعداد نظام 

ر�سد دوري 

لن�سبة الغازات 

املت�اجدة يف 

اله�اء اجل�ي 

الناجتة عن 

حتلل النفايات 

يف م�اقع 

ردم النفايات 

التابعة للبلدية 

اإىل جانب 

الفح�س 

الدوري للمياه 

اجل�فية يف 

تلك امل�اقع.

قبل  من  خماطبتنا  مت   2021/11/3 بتاريخ   -

العامه  بال�سروط  والعق�د  املناق�سات  اإدارة 

عليها  للإطلع  للممار�سه  اخلا�سه  وال�سروط 

واالإفاده مبلحظاتنا.

اإدارة  خماطبة  مت   2021/11/15 بتاريخ   -

يف  البن�د  بع�س  بتعديل  والعق�د  املناق�سات 

ال�سروط  وكرا�سة  اخلا�سه  ال�سروط  م�ستند 

املرجعيه.

 12 امل�سروع  مدة 

�سهر 
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة خدمات 2

ا�ست�سارية مل�اقع ردم 

املخلفات اال�سب�ستية  

التابعة لبلدية 

الك�يت )ال�سعيبة- 

الري - االبرق(

1-عمل ح�سر �سامل 

لكافة املخلفات 

اال�سب�ستية املت�اجدة 

�سمن كافة مناطق دولة 

الك�يت ، وعمل قاعدة 

بيانات لهذه املخلفات.

2-اإعداد خمطط هيكلي 

 )Master Plan(

مل�قعي )ال�سعيبة 

والري ( بتطبيق نظام 

تكن�ل�جيا املعل�مات 

)ITS( ي�ستمل على:

اأ- اأر�سفة و ت�ثيق كافة 

التقارير و امل�ستندات 

و البيانات التي �ستعد 

من خلل م�سروع 

الدرا�سة مت�سمناً 

)على �سبيل املثال ال 

احل�سر: ن�عية واأعماق 

املخلفات اال�سب�ستية 

املردومة – م�ساحات 

امل�اقع واإحداثياتها 

– اأبعاد منطقة االأمان 
لكل م�قع من م�اقع 

امل�سروع( باالإ�سافة اإىل 

اخلرائط التف�سيلية 

والكروكيات و غريها.

ب- حتديد البدائل 

واخليارات امللئمة 

لعملية تاأهيل كل م�قع.

ج- حتديد بدائل 

وخيارات ا�ستغلل تلك 

املرادم بعد تاأهيلها.

3-ت�سميم هند�سي 

و بيئي للم�قع 

املخ�س�س لردم املخلفات 

اال�سب�ستية يف حمافظة 

اجلهراء �سمال طريق 

االأبرق.

والعق�د  املناق�سات  اإدارة  خماطبة  مت   -  

باالإفادة   2021/11/15 يف  ال�سادر  بكتابنا 

املمار�سة  م�ستندات  بن�د  بع�س  بتعديل 

اخلا�سة وكرا�سة ال�سروط املرجعية.

* مدة امل�سروع:

27  �سهر
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اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

م�سروع درا�سة 3

خدمات ا�ست�سارية 

مل�ساريع معاجلة 

النفايات االإن�سائية 

القائمة حالياً 

واجلديدة

املرحلة االأوىل : 

خدمات ا�ست�سارية 

مل�ساريع معاجلة 

النفايات االإن�سائية 

اجلديدة:

اإعداد درا�سة جدوى 

)الفنية والبيئية 

واملالية والقان�نية( 

مل�ساريع معاجلة 

النفايات االإن�سائية 

اجلديدة. 

املناق�سات  اإدارة  قبل  من  خماطبتنا  -مت   

الإعادة   2021/11/14 بتاريخ  والعق�د 

للعق�د  وفقا  املمار�سة  م�ستندات  �سياغة 

اجلهاز  بتعميم  ال�سادرة  النم�ذجية 

 )16( رقم  العامة  للمناق�سات  املركزي 

ل�سنة 2021.

- مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د 

بكتابنا ال�سادر بتاريخ 2021/11/15 ب�ساأن 

تزويدهم بجداول التكلفة التقديرية 

التي مت اإعدادها من االإدارة واخلا�سة 

 CD للممار�سة ون�سخة قر�س مدمج

ي�سلم باليد.  

 : الدرا�سة  مدة   

)12( �سهر.
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اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع

ثالثًا: الأعمال التي تخت�س بها الإدارة

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

م�سروع تاأهيل م�اقع ردم النفايات املغلقة 1

)القرين - جليب ال�سي�خ - ال�سابع ال�سمايل(

االإ�سراف على اأعمال مناق�سة تاأهيل ومعاجلة 

وت�سغيل و�سيانة م�قع القرين املغلق 

للنفايات  

- املرحلة االأوىل: 

* م�قع القرين -  منطقة العدان

اأ-  مناق�سة تاأهيل ومعاجلة وت�سغيل و�سيانة 

م�قع القرين املغلق للنفايات  

1- ت�فري م�ساحات يف 

امل�قع ت�ستغل كم�ساريع 

ا�ستثمارية اأو �سكنية اأو 

خدمية مبا ي�فر عائد 

مايل للدولة.

2-معاجلة واإعادة 

تاأهيل امل�قع للحد 

من انبعاث الغازات 

واحلرائق املرتتبة 

عليه.

3- حماية املنظ�مة 

البيئية وال�سحة 

العامة للأف

راد .

اإدراج  لعدم 

يف  امل�سروع 

اخلا�سة  امليزانية 

لل�سنة  باالإدارة 

 2120 املالية 

ال�سنة  وكذلك 

فلم   21/22 املالية 

الدورة  بدء  يتم 

امل�ستندية اخلا�سة 

بطرح امل�سروع 

�سن�ات  امل�سروع:5  *مدة 

على  ت�ستمل  بحيث 

مرحلتني :

االأعمال  تنفيذ  مرحلة   -

االإن�سائية 42 �سهر.

الت�سغيل  مرحلة   -

وال�سيانة 18 �سهر.

اإدراج   يتم  مل  *ملحظة: 

م�سروع تاأهيل  م�اقع ردم 

النفايات املغلقة  ) القرين 

- جليب ال�سي�خ - ال�سابع 

ال�سمايل(

اأعمال  على  االإ�سراف 

مناق�سة  تاأهيل ومعاجلة 

م�قع  �سيانة  و  وت�سغيل 

للنفايات  املغلق  القرين  

املالية  ال�سنة  مبيزانية 

.  2021/2020
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الهدفالدرا�سةم
امل�قف 

التنفيذي
ملحظات

املناق�سة رقم 2

)2018/2017/21( اخلا�سة 

بتنفيذ عقــد اأعمال ت�سغيل 

و�سيانة وت�ريد قطع 

الغيار اللزمة ملحطة حرق 

الغازات وملحقاتها مب�قع 

ردم النفايات املغلق مبنطقة 

العدان )القرين(.

اأحد  بالقرين  املغلق  النفايات  ردم  م�قع  يعترب 

الدولة  يف  القدمية  املغلقة  النفايات  ردم  م�اقع 

االإ�سكاين  القرين  م�سروع  بتنفيذ  البدء  ومع   ،

بانبعاث  واملتمثلة  بالظه�ر  امل�ساكل  بداأت 

التحـــــلل  عن  الناجتة  الكريهة  الروائــــــــــــــــــح 

الغازات  وت�لد  الع�س�ية  للنفايـــــــــات  البكتريي 

غاز  مثل  لل�ستعال  والقابلة  وال�سارة  اخلطرة 

قامت  وحيث  الهيدروجني  وكربيتيد  امليثان 

الهيئة العامة للبيئة يف عام 1999 بتطبيق احلل 

الهند�سي للتحكم بالغازات املت�لدة من النفايات 

وت�سغيل  وت�ريد  غازات  �سبكة  اإن�ساء  مت  حيث 

حمطة تعمل على الغازات الناجتة من النفايات 

، وحيث اأنه قد مت نقل تبعية امل�قع من الهيئة 

باإدارة  الك�يت متمثلة  بلدية  اإىل  للبيئة  العامة 

�سئ�ن البيئة االأمر الذي يتطلب ا�ستمرار اأعمال 

الت�سغيل وال�سيانة اللزمة ملحطة حرق الغازات 

بامل�قع .

بتاريخ   -

 2 0 2 1 /1 1 /3

�سركة  اأفادت 

ظمة  كا

ت  ا ر �ست�س�سا لل

ت  ما خلد ا و

العلمية بالتقرير 

لعمل  ال�سهري 

حرق  حمطة 

للفرتة  الغازات 

 31 حتى   1 من 

اأكت�بر / 2021.

بتاريخ   -

 2 0 2 1 /1 1 /2 4

جلنة  اأفادت 

ء  ا ل�سر ا

على  مب�افقتها 

العقد  متديد 

اأ�سهر  ت�سعة  ملدة 

اعتباراً من تاريخ 

.2021/3/1

بتاريخ   -

 2 0 2 1 /1 1 /3 0

خماطبة  مت 

املناق�سات  اإدارة 

من  والعق�د 

�سئ�ن  اإدارة  قبل 

ب�ساأن  البيئة 

ا�ستكمال  طلب 

تنفيذ  اإجراءات 

جلنة  ت��سية 

ب�ساأن  ال�سراء 

متديد العقد.

*مدة امل�سروع:3 �سن�ات
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

عقد املناق�سة رقم )2018/2017/20( 3

اخلا�سة بتنفيذ عقــد اأعمال ت�سغيل و 

�سيانة و ت�ريد قطع الغيار اللزمة 

و امل�اد اللزمة ملحطة معاجلة املياه 

الرا�سحة وجميع ملحقاتها مب�قع 

ردم النفايات املغلق مبنطقة العدان 

) القرين ( = التنفيذ على احل�ساب 

مع �سركة كاظمة لل�ست�س�سارات 

واخلدمات العلمية-

قامت الهيئة العامة 

للبيئة ومن �سمن 

اأعمال تاأهيل م�قع 

ردم النفايات املغلق 

بالقرين باإن�ساء حمطة 

معاجلة املياه الرا�سحة 

بامل�قع وهي عبارة عن 

حمطة ملعاجلة الع�سارة 

الناجتة عن اختلط 

املياه الرا�سحة للم�قع 

من اأمطار ومياه ري 

احلدائق للمنازل 

املحيطة بامل�قع 

بالنفايات الع�س�ية 

املدف�نة بامل�قع ، 

وحيث اأنه قد مت نقل 

تبعية امل�قع من الهيئة 

العامة للبيئة اإىل بلدية 

الك�يت متمثلة باإدارة 

�سئ�ن البيئة االأمر 

الذي يتطلب ا�ستمرار 

اأعمال الت�سغيل 

وال�سيانة اللزمة 

لنظام خف�س من�س�ب 

املياه ووحدة معاجلة 

املياه امللحقة به بامل�قع.

-  جاري ا�ستكمال تنفيذ 

اأعمال العقد )التنفيذ على 

احل�ساب( مع �سركة كاظمة 

لل�ست�س�سارات واخلدمات 

العلمية.

- بتاريخ 2021/11/11 

طلب قطاع املالية واالإدارية 

مب�جب الكتاب امل�جه 

لقطاع امل�ساريع اإفادته 

بالت�س�ية املالية حل�ساب 

�سركة الدانة العاملية للتجارة 

العامة واملقاوالت.

- بتاريخ 2021/11/30 مت 

خماطبة االإدارة القان�نية 

من قبل اإدارة �سئ�ن البيئة 

لطلب الراأي القان�ين ب�ساأن 

بع�س بن�د الت�س�ية املالية 

اخلا�سة بح�ساب �سركة 

الدانة العاملية للتجارة 

العامة واملقاوالت.

- بتاريخ 2021/11/30 مت 

خماطبة قطاع امل�ساريع 

من قبل اإدارة �سئ�ن البيئة 

الإخطارهم باأنه �سيتم عمل 

الت�س�ية املالية اخلا�سة 

بح�ساب �سركة الدانة العاملية 

للتجارة العامة واملقاوالت 

بعد االإفادة من قبل االإدارة 

القان�نية ب�ساأن بع�س 

بن�دها.

 *مدة العقد:16 

�سهر
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

االإ�سراف 4

على اأعمال 

املناق�سة رقم 

))2017/2016/2

و اخلا�سة باأعمال 

ردم النفايات و 

االأنقا�س مب�اقع 

الردم التابعة 

لبلدية الك�يت .  

يهدف امل�سروع 

اإىل التخل�س من 

النفايات البلدية 

ال�سلبة عن طريق 

ردمها مب�اقع ردم 

النفايات التابعة 

لبلدية الك�يت 

وهي )اجلهراء- 

ميناء عبداهلل- 

جن�ب الدائري 

ال�سابع( وم�قع 

ردم النفايات 

االإن�سائية امل�ج�د 

يف منطقة جن�ب 

الدائري ال�سابع 

حيث تق�م اإدارة 

�سئ�ن البيئة 

باالإ�سراف على 

تلك امل�اقع.                   

بلغت كمية النفايات البلدية ال�سلبة التي مت ا�ستقبالها يف 

م�اقع ردم النفايات خلل �سهر ن�فمرب )2021( ح�ايل 

) 1,905.598( طن وح�سب التايل : 

اجلهراء
ميناء 

عبداهلل

جن�ب 

الدائري 

ال�سابع

34896.1415292890.3نفايات منزلية

861.52203132156.9نفايات زراعية

نفايات جتارية 

)متن�عة(
18589.3374748049.8

54,346.929930173,097املجم�ع

72.9%4.1%22.8%الن�سبة املئ�ية

- مت ت�قيع عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 2016 

/ 2017( اخلا�سة باأعمال ردم النفايات واالأنقا�س 

مب�اقع الردم التابعة لبلدية الك�يت وال�سادة �سركة 

املهارات اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ 

2017/7/12 ومت املبا�سرة بتنفيذ العقد بتاريخ 

20172/11/12 وذلك بعد االنتهاء من فرتة جتهيز 

مدتها )4( اأ�سهر.

- جاري تنفيذ اأعمال عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 

.)2017 / 2016

- مت طرح م�ستندات املناق�سة رقم )2020/2019/2(  و 

مت االإقفال بتاريخ 2021/1/24  .

- بالن�سبة للعقد احلايل:

* انتهى بتاريخ 2021/11/11 وجاري حاليا ا�ستكمال 

اإجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة 6 اأ�سهر اإ�سافية.

بالن�سبة للعقد اجلديد:

* وثائق املناق�سة م�ج�دة حاليا لدى اجلهاز املركزي 

للمناق�سات العامة ال�ستكمال اإجراءات الطرح.

يعترب م�قع جن�ب 

الدائري ال�سابع اأكرب 

امل�اقع العاملة حالياً 

وي�ستقبل كمية من 

النفايات تعادل %60 

من كمية النفايات 

الناجتة يف دولة 

الك�يت �سن�ياً.

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 )2017/2016/2(

:3�سن�ات .

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 3: )2020/2019/2(

�سن�ات .
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برامج الت�عية 5

البيئية.

اإعداد برامج 

ت�ع�ية بيئية 

لطلبة مدار�س 

وزارة الرتبية 

بكافة مراحلها 

من خلل الدورات 

التدريبية والندوات 

واملحا�سرات 

واملعار�س 

والزيارات امليدانية 

وذلك امل�ساهمة 

يف زيادة ال�عي 

البيئي وت�فري 

اجل� العلمي 

املنا�سب للطلبة 

للهتمام بالبيئة 

و�سغل اأوقات الفراغ 

والت�سجيع على 

العمل التط�عي 

بينهم من خلل 

ا�سراكهم يف عملية 

التنمية ال�طنية 

وخدمة املجتمع. 

- التعاون بني 

بلدية الك�يت 

متمثلة بادارة 

�سئ�ن البيئة 

ق�سم الت�عية 

البيئية و بني 

م�ؤ�س�سات الدولة 

املختلفة احلك�مية 

واخلا�سة .   

- فرز النفايات يف 

مباين البلدية و 

ت�عية م�ظفيها 

بالهدف من ذلك . 

 

- االجتماع مع مكتب املدن ال�سحيه بهدف ن�سر ال�عي 

البيئي يف املناطق املر�سحه للح�س�ل على االعتماد 

كمدينه �سحية.

-  االجتماع مع اأع�ساء مكتب املدن ال�سحيه ل�ساحية 

عبداهلل ال�سامل ومناق�سة بن�د مذكرة التفاهم بني 

�ساحية عبداهلل ال�سامل وبلدية الك�يت.

- ح�س�ر احتفالية الي�م العاملي للمدن ال�سحيه املقامه 

يف مدر�سة )ام عطيه االن�ساريه( بح�س�ر حمافظ 

العا�سمه وخمتار املنطقه وع�س� املجل�س البلدي وجميع 

املعنيني بهذا احلدث.

- زيارات ميدانيه حلديقة الرقعي يف منطقة االندل�س 

واإقامة فعالية الت�سامح مع البيئه �سمن املدن ال�سحيه 

ملنطقة االندل�س.

- زيارة م�قع القرين لردم النفايات ل��سع الت�س�رات 

البيئيه املقرتحه )مل�قع القرين(.

- خماطبة وزارة الرتبيه بهدف احياء برامج الت�عيه 

البيئيه يف املدار�س بكافة حمافظات الك�يت.

- مراجعة 

بن�د مذكرة 

التفاهم 

مع �ساحية 

عبداهلل 

ال�سامل وبلدية 

الك�يت بهدف 

اعتمادها.

- م�ا�سلة 

الزيارات 

للمناطق 

ال�سحيه 

ومتابعة 

ال��سع البيئي 

فيها .

- ح�س�ر دورة 

بناء قدرات 

العاملني يف 

املدن ال�سحيه 

لدول جمل�س 

التعاون 

اخلليجي - 

ح�س�ر دوره 

ا�سرتاتيجيه 

التفاو�س مع 

ا-ملعهد العايل 

للتخطيط.

- ح�س�ر دورة 

جمعية حماية 

البيئه .
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برامج البيئة الربية 6

و ال�ساحلية .

- التعاون بني 

بلدية الك�يت 

متمثلة باإدارة 

�سئ�ن البيئة ق�سم 

البيئة الربية و 

ال�ساحلية و بني 

م�ؤ�س�سات الدولة 

املختلفة احلك�مية 

و اخلا�سة .

- اجتماع املكتب ال�سحي ملناق�سة اخر م�ستجدات 

املدن ال�سحيه.

- ح�س�ر دورة بناء قدرات العاملني يف املدن 

ال�سحيه لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

- ح�س�ر دوره ا�سرتاتيجيه لتفاو�س املعهد 

العايل للنخطيط تبعا للمدن ال�سحيه.

- ح�س�ر دورة جمعية حمابة البيئه.

- احتفالية الي�م العاملي للمدن ال�سحيه مدر�سة 

ام عطيه االن�ساريه وح�س�ر املختاريه + حمافظ 

العا�سمه.

- ح�س�ر واجتماع مع من�سق املدن ال�سحيه 

ل�ساحية عبداهلل ال�سامل.

- زيارة ميدانيه حلديقة الرفعي يف االندل�س.

- امل�ساركه يف احتفالية الي�م العاملي للت�سامح مع 

الطبيعه.

- زيارة ميدانيه مل�قع القرين يف حمافظة مبارك 

الكبري ل��سع التط�رات امل�ستقبليه.

ا�ست�ساريه  خدمات  مل�سروع   IT مع  اال�ستمراريه   -

تكن�ل�جيا املعل�مات وت�فري نظام مراقبة ور�سد 

خدمات وعمليات النفايات ال�سلبه.

- اال�ستمراريه مع فريق عمل التط�ير درا�سة 

اجلدوى االوليه لتح�يل البل�ستيك اىل 

منتجات برتوليه.

- التعاون امل�سرتك بني اإدارة �سئ�ن البيئه ق�سم 

البيئه الربية وال�ساحليه مع جلنة املخيمات 

الربيعيه بهدف حتديث مناطق التخييم وو�سع 

اال�سرتاطات اخلا�سه باملخيمات الربيعيه.

- الكتب واملرا�سلت.

- م�ساركه يف ور�سه عمل النفايات واحلل�ل 

ال�اقعيه من منظ�ر املجتمع املدين.

- امل�ساركه باإحتفالية الهيئه العامه للبيئه يف ) 

تقييم االإ�ستهلك واالإنتاج امل�ستدميني يف دولة 

الك�يت (

- امل�ساركه باإحتفالية احلياة الفطريه جلمعية 

حماية البيئه.
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اإدارة �صئون البيئة - تقرير�صهر يناير/2022

اأول : امل�صاريع الن�صائية 

B.O.T  ) اأواًل: م�ساريع بنظام ) بناء / ت�سغيل / حت�يل

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع 1

معاجلة 

النفايات 

االن�سائية 

واال�ستفادة 

منها:

يهدف امل�سروع اإىل 

ا�ستقبال ومعاجلة 

النفايات االإن�سائية 

واال�ستفادة من اأكرب 

قدر ممكن من مك�ناتها 

والتخل�س من النفايات 

املرف��سة باأ�ساليب �سليمة 

بيئياً للحد من ا�ستغلل 

االأرا�سي الأعمال ردم 

النفايات وحماية البيئة 

من اأخطار التل�ث.

بلغت كمية النفايات االن�سائية التي مت ا�ستقبالها 

يف م�سنعي التدوير خلل �سهر يناير /2022 ما 

يقارب )130.414( طن كما مت ردم ح�ايل 

)151.280( طن يف م�قع ردم النفايات االإن�سائية 

امل�ج�د خلف م�سنعي التدوير.  

جاري حاليا تنفيذ اأعمال عق�د م�سنعي التدوير.

بتاريخ 2022/1/31 مت خماطبة وزارة املالية 

بخ�س��س طلب اإفادة البلدية باأهمية تزويدها 

باالإجراءات ال�اجب اتخاذها يف حال جتديد 

عقدي امل�سروع.
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م�سروع 2

معاجلة 

النفايات 

البلدية 

ال�سلبة 

واال�ستفادة 

منها م�قع 

كبد.

يهدف امل�سروع اىل ان�ساء 

م�سنع ملعاجلة النفايات 

البلدية ال�سلبة بطاقة 

ا�ستيعابية ملي�ن طن 

�سن�يا، و يتم حت�يل 

النفايات اىل طاقة 

كهربائية عن طريق 

ا�ستخدام تقنية املحارق 

مب�ا�سفات فنية وبيئية 

عاملية و ردم الرماد املتبقي 

يف مردم نفايات �سحية ، 

هذا باال�سافة اىل حماية 

البيئة و امل�ارد الطبيعية 

و تقلي�س ا�ستنزاف و 

هدر االرا�سي امل�ستغلة 

يف ردم النفايات ، هذا و 

�سيتم تنفيذ امل�سروع طبقا 

للقان�ن رقم ) 116 ل�سنة 

2014 ( و ح�سب نظام 

ال�سراكة بني القطاعني 

.)ppp( العام و اخلا�س

-�سدر قرار اللجنة العليا رقم )2-1/2021( 

ال�سادر يف اجتماعها رقم )2/2021( املنعقد 

بتاريخ 2021/8/23 ب�ساأن تكليف هيئة م�سروعات 

ال�سراكة بالتن�سيق مع بلدية الك�يت واجلهات ذات 

االخت�سا�س لت�س�ية املبالغ املقيدة ب�سجلت الهيئة 

على ح�ساب االأ�س�ل املتداولة املالية املحلية - 

ح�سابات مدينة اأخرى - مبالغ حتت الت�س�ية .

-بتاريخ 2021/11/4 مت خماطبة قطاع املالية 

واالإدارية مب�جب كتاب ال�سيد/نائب املدير العام 

ل�سئ�ن قطاع امل�ساريع ملخاطبة وزارة املالية لت�س�ية 

املبالغ ل�سالح هيئة م�سروعات ال�سراكة بني القطاع 

العام واخلا�س و بيان اآلية التنفيذ .

-بتاريخ 2021/12/1 ورد اإلينا كتاب وزارة املالية 

اإفادتنا بتقدمي مناقلة مالية على اأن يتم التحقيق 

والتدقيق على هذه املطالبات و وعر�سها على وحدة 

الرقابة املالية بالبلدية .

-بتاريخ 2021/12/6 ورد اإلينا كتاب قطاع املالية 

واالإدارية املت�سمن اإفادة وزارة املالية بكتابها امل�ؤرخ 

يف 2021/12/1 .

-بتاريخ 2021/12/7 مت خماطبة قطاع امل�ساريع 

بخ�س��س طلب عمل مناقلة من كافة الدرا�سات 

التابعة الإدارة �سئ�ن البيئة .التي ما زالت يف مرحلة 

الطرح مع االحتفاظ باحلد االأدنى من االعتماد 

املايل الذي ي�سمح با�ستكمال اإجراءات الطرح . 

-بتاريخ 2021/12/20 مت خماطبة قطاع املالية 

واالإدارية مب�جب كتاب ال�سيد /نائب املدير العام 

ل�سئ�ن قطاع امل�ساريع بخ�س��س خماطبة وزارة 

املالية للم�افقة على اإجراء املناقلة .

- بتاريخ 2021/12/29 ورد اإلينا كتاب هيئة 

م�سروعات ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

بخ�س��س �سرف م�ستحقات هيئة م�سروعات 

ال�سراكة بني القاعني العام واخلا�س املقيدة على 

بلدية الك�يت �سمن ح�ساب عهد حتت الت�س�ية 

ب�سجلت الهيئة والتي تخ�س اإجمايل ما مت �سرفه 

على امل�سروع .

- بتاريخ 2022/1/5 مت خماطبة قطاع امل�سايع 

بخ�س��س اإفادتهم باأنه ال مانع لدى اإدارة �سئ�ن 

البيئة من �سرف م�ستحقات هيئة م�سروعات 

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س ح�سب 

النظم والل�ائح املتبعة لديى وزارة املالية .

- بتاريخ 2022/1/6 مت خماطبة قطاع املالية 

واالإدارية مب�جب كتاب ال�سيد/ نائب املدير العام 

ل�سئ�ن قطاع امل�ساريع الإجراء اللزم ب�ساأن �سرف 

م�ستحقات هيئة م�سروعات ال�سراكة بني القطاعني 

العام واخلا�س .

مدة امل�سروع:

*مدة تنفيذ 

امل�سروع )4-3( 

�سن�ات، اأما مدة 

ا�ستثمار امل�سروع 

�سيك�ن )25( �سنة.
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م�سروع 3

تط�ير 

واإعادة 

تاأهيل 

م�اقع ردم 

النفايات 

يف مناطق 

خمتلفة

املك�ن 

الثاين:   

م�سروع 

ت�سميم 

واإ�سراف 

واإن�ساء 

وت�سغيل 

و�سيانة 

م�قع ردم 

�سحي 

للنفايات 

البلدية 

ومرافقه يف 

منطقة كبد

اأوال - مرحلة 

الت�سميم:

ت�سميم م�قع ردم 

�سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة و 

مرافقة وفق املعايري 

و اال�سرتاطات و 

امل�ا�سفات البيئية و 

الفنية.

ثانيا - مرحلة 

االإن�ساء والت�سغيل 

وال�سيانة :

اإن�ساء وت�سغيل و 

�سيانة م�قع ردم 

�سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة 

وفق امل�ا�سفات 

واملعايري العاملية 

واملحلية وب�س�ابط 

وا�سرتاطات بيئية 

و�سحية.

ثالثا - مرحلة 

االإ�سراف:

االإ�سراف على 

اإن�ساء وت�سغيل 

و�سيانة م�قع ردم 

�سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة 

وفق امل�ا�سفات 

واملعايري العاملية 

واملحلية وب�س�ابط 

وا�سرتاطات بيئية 

و�سحية.

اأوال - مرحلة الت�سميم:

- مت االنتهاء من مرحلة الت�سميم بتاريخ 2016/12/31.

ثانيا - مرحلة االإن�ساء والت�سغيل وال�سيانة: 

-بتاريخ 2021/10/13 مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة 

مب�جب كتاب مدير عام البلدية بخ�س��س رغبة البلدية بطرح 

املناق�سة.

-اأ�سدر جمل�س اإدارة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة قراره باجتماعه 

رقم )2021/95( املنعقد بتاريخ 2021/12/6 بتاأجيل البت بالقرار حلني 

ورود كتاب الحق من اجلهة يت�سمن التعديلت التي متت مناق�ستها 

والتي تتمثل مبراجعة جداول الكميات واالأ�سعار وحتديد اآلية الفرز يف 

امل�قع من الناحية الفنية والت�سريعية و اإجراء بع�س التعديلت على 

م�ستندات املناق�سة .

- بتاريخ 2021/12/14 مت خماطبة املكتب اال�ست�ساري / دار امل�ساريع 

لل�ست�سارات الهند�سية ملراجعة جداول الكميات واالأ�سعار مع اإعداد 

جدول ملخ�س عام وحتديد اآلية الفرز يف امل�قع من الناحية الفنية 

والت�سريعية من خلل  جتربة املكتب اال�ست�ساري العاملي .

- بتاريخ 2021/12/15 ورد اإلينا كتاب بتاريخ 2021/12/15 ورد اإلينا 

كتاب دارة املناق�سات و العق�د بخ�س��س تزويدهم بقر�س مدمج يحت�ي 

على وثيقة املناق�سة بعد اإجراء التعديلت املطل�بة وفقاً لقرار اجلهاز 

املركزي للمناق�سات العامة .

- بتاريخ 2021/12/23 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س 

اإخطارهم باأنه �سيتم تزويدهم  بقر�س مدمج يحت�ي على وثيقة 

املناق�سة املعدلة ف�ر االنتهاء من كافة التعديلت و البيانات املطل�بة .

- بتاريخ 2021/12/23 ورد اإلينا كتاب اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س 

عدم م�افاتهم بالتعديلت املطل�بة حتى تاريخه .

- بتاريخ 2022/1/4 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س 

اإفادتهم باأنه قد متت االإفادة ب�ساأن التعديلت املذك�رة اأعله بكتابنا 

امل�ؤرخ يف 2021/12/23 .

- بتاريخ 2022/1/16 مت خماطبة املكتب اال�ست�ساري دار مازن ال�سانع 

لل�ست�سارات الهند�سية بخ�س��س اإفادتنا بجداول الكميات واالأ�سعار 

و اإعداد جدول ملخ�س عام وحتديد اآلية الفرز يف امل�قع من الناحية 

الفنية والت�سريعية من خلل  جتربة املكتب اال�ست�ساري العاملي باأ�سرع 

وقت ممكن.

- بتاريخ 2022/1/18 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س 

اإفادتهم باأنه قد مت خماطبة املكتب اال�ست�ساري دار مازن ال�سانع 

لل�ست�سارات الهند�سية لتزويدنا بالبيانات املطل�بة باأ�سرع وقت ممكن.

- بتاريخ 2022/1/27 ورد اإلينا كتاب املكتب اال�ست�ساري دار مازن ال�سانع 

لل�ست�سارات الهند�سية املت�سمن جداول الكميات واالأ�سعار بعد التدقيق 

و تقرير حتديد اآلية الفرز يف امل�قع من خلل جتربة املكتب اال�ست�ساري 

العاملي .

ثالثا - مرحلة االإ�سراف:

- مت ن�سر اإعلن طرح املمار�سة على امل�قع االلكرتوين للجهاز املركزي 

للمناق�سات العامة.

- بتاريخ 2022/1/2 مت ن�سر اإعلن طرح املمار�سة بجريدة الك�يت الي�م .

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة االإدارة القان�نية بخ�س��س تر�سيح 

من يرونه منا�سب حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة .

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة اإدارة التن�سيق بخ�س��س تر�سيح من 

يرونه منا�سب حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة .

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س 

تر�سيح من يرونه منا�سب حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة .

- بتاريخ 2022/1/25 مت عقد اجتماع التمهيدي لل�سركات الراغبة 

مب�ساركة يف تنفيذ املمار�سة .

-بتاريخ 2022/1/31 مت خماطبة اإدارة املناق�سات بخ�س��س تزويدهم 

بن�سخة من املح�سر التمهيدي بعد اعتماده من قبل االإدارات املعنية 

بالبلدية .

- مرحلة االإن�ساء 

والت�سغيل 

وال�سيانة :

* مدة املرحلة 

5 �سن�ات بحيث 

ت�ستمل على 

مرحلتني: 

1- مرحلة االإن�ساء 

وال�سيانة ومدتها 

2 �سنة .

2- مرحلة 

الت�سغيل 

وال�سيانة ومدتها 

3 �سن�ات .

- مرحلة 

االإ�سراف:

*مدة املرحلة : 

)60( �سهر )5 

�سن�ات(.
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ثانيا :الدرا�صات البيئية 

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة خدمات 1

ا�ست�سارية 

لتحديد 

اأنظمة ر�سد 

االنبعاثات 

ال�سادرة عن 

م�اقع ردم 

النفايات 

التابعة للبلدية

اإعداد نظام ر�سد دوري 

لن�سبة الغازات املت�اجدة 

يف اله�اء اجل�ي الناجتة 

عن حتلل النفايات يف 

م�اقع ردم النفايات 

التابعة للبلدية اإىل 

جانب الفح�س الدوري 

للمياه اجل�فية يف تلك 

امل�اقع.

- بتاريخ 2022/1/18 مت خماطبة اإدارة املناق�سات 

والعق�د بخ�س��س تزويدهم بالبيانات و 

امل�ستندات و ال�ثائق االأ�سا�سية املطل�بة من قبل 

اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة التخاذ اللزم 

ال�ستكمال اإجراءات طرح امل�سروع .

مدة امل�سروع 12 �سهر 
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة خدمات 2

ا�ست�سارية 

مل�اقع ردم 

املخلفات 

اال�سب�ستية  

التابعة لبلدية 

الك�يت 

)ال�سعيبة- 

الري - االبرق(

1-عمل ح�سر �سامل 

لكافة املخلفات اال�سب�ستية 

املت�اجدة �سمن كافة مناطق 

دولة الك�يت ، وعمل قاعدة 

بيانات لهذه املخلفات.

هيكلي  خمطط  2-اإعداد 

مل�قعي   )Master Plan(

بتطبيق   ) والري  )ال�سعيبة 

املعل�مات  تكن�ل�جيا  نظام 

)ITS( ي�ستمل على:

كافة  ت�ثيق  و  اأر�سفة  اأ- 

و  امل�ستندات  و  التقارير 

من  �ستعد  التي  البيانات 

الدرا�سة  م�سروع  خلل 

�سبيل  )على  مت�سمناً 

ن�عية  احل�سر:  ال  املثال 

اال�سب�ستية  املخلفات  واأعماق 

امل�اقع  م�ساحات   – املردومة 

منطقة  اأبعاد   – واإحداثياتها 

من  م�قع  لكل  االأمان 

باالإ�سافة  امل�سروع(  م�اقع 

التف�سيلية  اخلرائط  اإىل 

والكروكيات و غريها.

البدائل  حتديد  ب- 

لعملية  امللئمة  واخليارات 

تاأهيل كل م�قع.

وخيارات  بدائل  حتديد  ج- 

بعد  املرادم  تلك  ا�ستغلل 

تاأهيلها.

بيئي  و  هند�سي  3-ت�سميم 

لردم  املخ�س�س  للم�قع 

يف  اال�سب�ستية  املخلفات 

�سمال  اجلهراء  حمافظة 

طريق االأبرق.

 - مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بكتابنا 

ال�سادر يف 2021/11/15 باالإفادة بتعديل بع�س 

بن�د م�ستندات املمار�سة اخلا�سة وكرا�سة 

ال�سروط املرجعية.

* مدة امل�سروع:

27  �سهر
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

م�سروع درا�سة 3

خدمات 

ا�ست�سارية 

مل�ساريع معاجلة 

النفايات 

االإن�سائية 

القائمة حالياً 

واجلديدة

املرحلة االأوىل 

: خدمات 

ا�ست�سارية 

مل�ساريع معاجلة 

النفايات 

االإن�سائية 

اجلديدة:

اإعداد درا�سة جدوى 

)الفنية والبيئية واملالية 

والقان�نية( مل�ساريع 

معاجلة النفايات االإن�سائية 

اجلديدة. 

 -بتاريخ 2022/1/23 ورد اإلينا كتاب اإدارة 

املناق�سات والعق�د املرفق به كتاب اجلهاز 

املركزي للمناق�سات العامة بخ�س��س 

تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات وال�ثائق 

االأ�سا�سية املطل�ب ت�فريها ليت�سنى لهم 

اإعادة خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة .

 مدة الدرا�سة : )12( 

�سهر.
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ثالثًا: الأعمال التي تخت�س بها الإدارة

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

م�سروع تاأهيل م�اقع 1

ردم النفايات املغلقة 

)القرين - جليب 

ال�سي�خ - ال�سابع 

ال�سمايل(

االإ�سراف على اأعمال 

مناق�سة تاأهيل 

ومعاجلة وت�سغيل 

و�سيانة م�قع القرين 

املغلق للنفايات  

- املرحلة االأوىل: 

* م�قع القرين -  

منطقة العدان

اأ-  مناق�سة تاأهيل 

ومعاجلة وت�سغيل 

و�سيانة م�قع القرين 

املغلق للنفايات  

1- ت�فري م�ساحات يف 

امل�قع ت�ستغل كم�ساريع 

ا�ستثمارية اأو �سكنية اأو 

خدمية مبا ي�فر عائد 

مايل للدولة.

2-معاجلة واإعادة تاأهيل 

امل�قع للحد من انبعاث 

الغازات واحلرائق 

املرتتبة عليه.

3- حماية املنظ�مة 

البيئية وال�سحة العامة 

للأف

راد .

لعدم اإدراج امل�سروع يف امليزانية 

اخلا�سة باالإدارة لل�سنة املالية 

2120 وكذلك ال�سنة املالية 

21/22 فلم يتم بدء الدورة 

امل�ستندية اخلا�سة بطرح 

امل�سروع .

*مدة امل�سروع:5 �سن�ات 

بحيث ت�ستمل على مرحلتني 

:

- مرحلة تنفيذ االأعمال 

االإن�سائية 42 �سهر.

- مرحلة الت�سغيل وال�سيانة 

18 �سهر.

*ملحظة: مل يتم اإدراج  

م�سروع تاأهيل  م�اقع ردم 

النفايات املغلقة  ) القرين 

- جليب ال�سي�خ - ال�سابع 

ال�سمايل(

االإ�سراف على اأعمال مناق�سة  

تاأهيل ومعاجلة وت�سغيل و 

�سيانة م�قع القرين  املغلق 

للنفايات مبيزانية ال�سنة 

املالية 2021/2020  .

اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع



67 التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

املناق�سة رقم 2

 )2018/2017/21(

اخلا�سة بتنفيذ عقــد 

اأعمال ت�سغيل و�سيانة 

وت�ريد قطع الغيار 

اللزمة ملحطة حرق 

الغازات وملحقاتها 

مب�قع ردم النفايات 

املغلق مبنطقة العدان 

)القرين(.

يعترب م�قع ردم النفايات 

املغلق بالقرين اأحد م�اقع 

ردم النفايات املغلقة القدمية 

يف الدولة ، ومع البدء بتنفيذ 

م�سروع القرين االإ�سكاين بداأت 

امل�ساكل بالظه�ر واملتمثلة 

بانبعاث الروائــــــــــــــــــح الكريهة 

الناجتة عن التحـــــلل البكتريي 

للنفايـــــــــات الع�س�ية وت�لد 

الغازات اخلطرة وال�سارة 

والقابلة لل�ستعال مثل غاز 

امليثان وكربيتيد الهيدروجني 

وحيث قامت الهيئة العامة 

للبيئة يف عام 1999 بتطبيق 

احلل الهند�سي للتحكم بالغازات 

املت�لدة من النفايات حيث 

مت اإن�ساء �سبكة غازات وت�ريد 

وت�سغيل حمطة تعمل على 

الغازات الناجتة من النفايات 

، وحيث اأنه قد مت نقل تبعية 

امل�قع من الهيئة العامة للبيئة 

اإىل بلدية الك�يت متمثلة 

باإدارة �سئ�ن البيئة االأمر الذي 

يتطلب ا�ستمرار اأعمال الت�سغيل 

وال�سيانة اللزمة ملحطة حرق 

الغازات بامل�قع .

- بتاريخ 2022/1/6 

اأفادت �سركة كاظمة 

لل�ست�س�سارات 

واخلدمات العلمية 

بالتقرير ال�سهري 

لعمل حمطة حرق 

الغازات للفرتة من 

1 حتى 31  دي�سمرب 

.2021/

*مدة امل�سروع:3 

�سن�ات
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

عقد املناق�سة رقم )2018/2017/20( 3

اخلا�سة بتنفيذ عقــد اأعمال ت�سغيل و 

�سيانة و ت�ريد قطع الغيار اللزمة 

و امل�اد اللزمة ملحطة معاجلة املياه 

الرا�سحة وجميع ملحقاتها مب�قع 

ردم النفايات املغلق مبنطقة العدان 

) القرين ( = التنفيذ على احل�ساب 

مع �سركة كاظمة لل�ست�س�سارات 

واخلدمات العلمية-

قامت الهيئة العامة للبيئة ومن 

�سمن اأعمال تاأهيل م�قع ردم 

النفايات املغلق بالقرين باإن�ساء 

حمطة معاجلة املياه الرا�سحة 

بامل�قع وهي عبارة عن حمطة 

ملعاجلة الع�سارة الناجتة عن 

اختلط املياه الرا�سحة للم�قع 

من اأمطار ومياه ري احلدائق 

للمنازل املحيطة بامل�قع 

بالنفايات الع�س�ية املدف�نة 

بامل�قع ، وحيث اأنه قد مت نقل 

تبعية امل�قع من الهيئة العامة 

للبيئة اإىل بلدية الك�يت متمثلة 

باإدارة �سئ�ن البيئة االأمر الذي 

يتطلب ا�ستمرار اأعمال الت�سغيل 

وال�سيانة اللزمة لنظام خف�س 

من�س�ب املياه ووحدة معاجلة 

املياه امللحقة به بامل�قع.

-  جاري ا�ستكمال تنفيذ 

اأعمال العقد )التنفيذ 

على احل�ساب( مع �سركة 

كاظمة لل�ست�س�سارات 

واخلدمات العلمية.

- بتاريخ 2022/1/17 

اأفادت �سركة كاظمة 

لل�ست�سارات واخلدمات 

العلمية بتقرير 

ال�سيانة اخلا�سة 

باملحطة.

- بتاريخ 1/23/ 2022 

مت خماطبة ال�سيد/ 

نائب املدير العام لقطاع 

امل�ساريع مب�جب كتاب 

اإدارة �سئ�ن البيئة 

ب�ساأن طلب �سرف 

الفات�رة امل�ستحقة 

لل�سركة من تاريخ 

2021/9/15 وحتى 

تاريخ 2021/12/14.

 *مدة العقد:16 

�سهر
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

االإ�سراف 4

على اأعمال 

املناق�سة رقم 

))2017/2016/2

و اخلا�سة باأعمال 

ردم النفايات و 

االأنقا�س مب�اقع 

الردم التابعة 

لبلدية الك�يت .  

يهدف امل�سروع 

اإىل التخل�س 

من النفايات 

البلدية ال�سلبة 

عن طريق ردمها 

مب�اقع ردم 

النفايات التابعة 

لبلدية الك�يت 

وهي )اجلهراء- 

ميناء عبداهلل- 

جن�ب الدائري 

ال�سابع( وم�قع 

ردم النفايات 

االإن�سائية 

امل�ج�د يف 

منطقة جن�ب 

الدائري ال�سابع 

حيث تق�م اإدارة 

�سئ�ن البيئة 

باالإ�سراف على 

تلك امل�اقع.                   

بلغت كمية النفايات البلدية ال�سلبة التي مت ا�ستقبالها يف 

م�اقع ردم النفايات خلل �سهر يناير 2022 ح�ايل 

) 288019(طن وح�سب التايل : 

اجلهراء
ميناء 

عبداهلل

جن�ب الدائري 

ال�سابع

332982836598490نفايات منزلية

6811559230014نفايات زراعية

نفايات جتارية 

)متن�عة(
154821778748311

4946161744176815املجم�ع

61.4%21.43%17.2%الن�سبة املئ�ية

- مت ت�قيع عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 2016 / 2017( 

اخلا�سة باأعمال ردم النفايات واالأنقا�س مب�اقع الردم 

التابعة لبلدية الك�يت وال�سادة �سركة املهارات اخلليجية 

للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ 2017/7/12 ومت املبا�سرة 

بتنفيذ العقد بتاريخ 20172/11/12 وذلك بعد االنتهاء من 

فرتة جتهيز مدتها )4( اأ�سهر.

- جاري تنفيذ اأعمال عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 

.)2017 / 2016

- مت طرح م�ستندات املناق�سة رقم )2020/2019/2(  و مت 

االإقفال بتاريخ 2021/1/24  .

- بالن�سبة للعقد احلايل:

* انتهى بتاريخ 2021/11/11 وجاري حاليا ا�ستكمال 

اإجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة 6 اأ�سهر اإ�سافية.

بالن�سبة للعقد اجلديد:

* وثائق املناق�سة م�ج�دة حاليا لدى اجلهاز املركزي 

للمناق�سات العامة ال�ستكمال اإجراءات الطرح.

يعترب م�قع 

جن�ب الدائري 

ال�سابع اأكرب 

امل�اقع العاملة 

حالياً وي�ستقبل 

كمية من النفايات 

تعادل 60% من 

كمية النفايات 

الناجتة يف دولة 

الك�يت �سن�ياً.

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 )2017/2016/2(

:3�سن�ات .

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 )2020/2019/2(

:3 �سن�ات .
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفاالأن�سطةم

برامج الت�عية 5

البيئية.

اإعداد برامج ت�ع�ية بيئية لطلبة 

مدار�س وزارة الرتبية بكافة 

مراحلها من خلل الدورات 

التدريبية والندوات واملحا�سرات 

واملعار�س والزيارات امليدانية 

وذلك امل�ساهمة يف زيادة ال�عي 

البيئي وت�فري اجل� العلمي 

املنا�سب للطلبة للهتمام بالبيئة 

و�سغل اأوقات الفراغ والت�سجيع 

على العمل التط�عي بينهم من 

خلل ا�سراكهم يف عملية التنمية 

ال�طنية وخدمة املجتمع. 

                                                                                                                                                      

                     - التعاون بني بلدية 

الك�يت متمثلة بادارة �سئ�ن 

البيئة ق�سم الت�عية البيئية و 

بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة 

احلك�مية واخلا�سة .   

- فرز النفايات يف مباين البلدية 

و ت�عية م�ظفيها بالهدف من 

ذلك . 

 

اال�ستمرار مع فريق حملة 

امللي�ن �سدرة التط�عي 

بهدف التعاون امل�سرتك.

انطلق حملة الت�عية 

البيئة يف مدار�س الك�يت 

كافة �سمن خطة التعاون 

امل�سرتك مع وزارة الرتبية، 

واإعداد جدول باملدار�س 

امل�ساركة ل�زارة الرتبية مع 

ق�سم الت�عيه البيئة.

ح�س�ر ور�سة عمل بعن�ان 

املدن ال�سديقة للبيئة نح� 

حتقيق روؤية ك�يت جديدة 

)2035( التابعة ملكتب 

االأمانة العامه للمجل�س 

التخطيطي والتنمية 

امل�ستدامة.

متابعة كتاب املدن ال�سحية 

ملنطقة عبداهلل ال�سامل مع 

قان�نية املدن ال�سحية.

اال�ستمرار مبتابعة مناطق 

االأندل�س و الريم�ك 

التابعة للمدن ال�سحية.

اال�ستمرار بالتعاون 

مع مبادرة نحميها 

للمدار�س ال�سديقه للبيئة 

وامل�ستدامة.

- مراجعة بن�د مذكرة 

التفاهم مع �ساحية عبداهلل 

ال�سامل وبلدية الك�يت بهدف 

اعتمادها.

- م�ا�سلة الزيارات للمناطق 

ال�سحيه ومتابعة ال��سع 

البيئي فيها .

- ح�س�ر دورة بناء قدرات 

العاملني يف املدن ال�سحيه 

لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي - ح�س�ر دوره 

ا�سرتاتيجيه التفاو�س مع 

ا-ملعهد العايل للتخطيط.

- ح�س�ر دورة جمعية حماية 

البيئه .
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفاالأن�سطةم

برامج البيئة الربية 6

و ال�ساحلية .

- التعاون بني بلدية الك�يت 

متمثلة باإدارة �سئ�ن البيئة ق�سم 

البيئة الربية و ال�ساحلية و 

بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة 

احلك�مية و اخلا�سة .

-  اال�ستمرار بح�س�ر 

اجتماعات املكتب ال�سحي 

ملناق�سة اخر م�ستجدات 

املدن الب�سحيه .

- التعاون امل�سرتك بني 

اإدارة �سئ�ن البيئه - ق�سم 

البيئه الربيه وال�ساحليه 

مع جلنة املخيمات 

الربيعيه بهدف حتديث 

مناطق التخييم وو�سع 

اال�سرتاطات اخلا�سه 

باملخيمات الربيعيه.

- الرد على الكتب 

واملرا�سلت اخلا�سه بالق�سم 

.

- و�سع خطة عمل ق�سم 

البيئه الربيه وال�ساحلية .

- تقرير االجتماع مع 

حمافظ ) حمافظة مبارك 

الكبري ( للتعاون يف برنامج 

املدن ال�سحيه .

- اجناز كتاب التعاون مع 

حمافظ مبارك الكبري 

لربنامج املدن ال�سحية  .

- الت�ا�سل مع مبادرة 

نحميها لعمل ن�ساط ت�عي 

لفرز النفايت للمدار�س 

امل�ستدامة وعمل جدول 

للربنامج .

- ح�س�ر ور�سة عمل بعن�ان 

: املدن ال�سحية للبيئة نح� 

حتقيق روؤية ك�يت جديدة 

. 2035

- جتهيز حما�سرة وعر�س 

مرئي عن الردم ودور 

البلدية يف اإدارة وردم 

النفايات واأن�اعها وذلك 

للم�ساركة يف اأ�سب�ع الت�عية 

البيئية مع الهيئة العامة 

للبيئة  .
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اإدارة �صئون البيئة - تقرير�صهر فرباير /2022

اأول : امل�صاريع الن�صائية 

B.O.T  ) اأواًل: م�ساريع بنظام ) بناء / ت�سغيل / حت�يل

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع معاجلة 1

النفايات االن�سائية 

واال�ستفادة منها:

يهدف امل�سروع 

اإىل ا�ستقبال 

ومعاجلة 

النفايات 

االإن�سائية 

واال�ستفادة من 

اأكرب قدر ممكن 

من مك�ناتها 

والتخل�س 

من النفايات 

املرف��سة 

باأ�ساليب �سليمة 

بيئياً للحد 

من ا�ستغلل 

االأرا�سي الأعمال 

ردم النفايات 

وحماية البيئة 

من اأخطار 

التل�ث.

بلغت كمية النفايات االن�سائية التي مت 

ا�ستقبالها يف م�سنعي التدوير خلل 

�سهر فرباير /2022 ما 

يقارب )115.938( طن كما مت ردم 

ح�ايل )131.469( طن يف م�قع ردم 

النفايات االإن�سائية امل�ج�د خلف 

م�سنعي التدوير.  

جاري حاليا تنفيذ اأعمال عق�د م�سنعي 

التدوير.

بتاريخ 2022/2/8 مت خماطبة ال�سيد/ 

مدير عام البلدية الإفادته بطلب رفع 

م��س�ع عدم جتديد عقدي م�سروع 

معاجلة النفايات االإن�سائية واال�ستفادة 

منها حتى تاريخه ومت طلب رفع 

امل��س�ع ملعايل ال�زير لتف�سل بالت�جيه 

باتخاذ ما يراه منا�سبا.

بتاريخ 2022/2/15 مت خماطبة معايل 

وزير الدولة ل�سئ�ن البلدية ووزير 

الدولة ل�سئ�ن االت�ساالت وتكن�ل�جيا 

املعل�مات من قبل �سركة التدوير 

ملع�قات وامل�ساكل التي ت�اجه م�سانع 

اإعادة تدوير النفايات االإن�سائية.

بتاريخ2022/2/24 مت اإفادة املدير 

العام من قبل قطاع امل�ساريع مب�جب 

-161-141 INT(                   الكتاب رقم

2022-00004(  وذالك الإفادة معايل 

ال�زير ب�ساأن املع�قات و امل�ساكل التي 

ت�اجه م�سانع اإعادة تدوير النفايات 

االإن�سائية.
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع معاجلة 2

النفايات 

البلدية ال�سلبة 

واال�ستفادة 

منها م�قع 

كبد.

يهدف امل�سروع 

اىل ان�ساء 

م�سنع ملعاجلة 

النفايات البلدية 

ال�سلبة بطاقة 

ا�ستيعابية 

ملي�ن طن 

�سن�يا، و يتم 

حت�يل النفايات 

اىل طاقة 

كهربائية عن 

طريق ا�ستخدام 

تقنية املحارق 

مب�ا�سفات 

فنية وبيئية 

عاملية و ردم 

الرماد املتبقي 

يف مردم نفايات 

�سحية ، هذا 

باال�سافة اىل 

حماية البيئة و 

امل�ارد الطبيعية 

و تقلي�س 

ا�ستنزاف و 

هدر االرا�سي 

امل�ستغلة يف ردم 

النفايات ، هذا 

و �سيتم تنفيذ 

امل�سروع طبقا 

للقان�ن رقم 

) 116 ل�سنة 

2014 ( و ح�سب 

نظام ال�سراكة 

بني القطاعني 

العام و اخلا�س 

.)ppp(

-�سدر قرار اللجنة العليا رقم )2-1/2021( 

ال�سادر يف اجتماعها رقم )2/2021( املنعقد 

بتاريخ 2021/8/23 ب�ساأن تكليف هيئة م�سروعات 

ال�سراكة بالتن�سيق مع بلدية الك�يت واجلهات ذات 

االخت�سا�س لت�س�ية املبالغ املقيدة ب�سجلت الهيئة 

على ح�ساب االأ�س�ل املتداولة املالية املحلية - 

ح�سابات مدينة اأخرى - مبالغ حتت الت�س�ية .

-بتاريخ 2021/11/4 مت خماطبة قطاع املالية 

واالإدارية مب�جب كتاب ال�سيد/نائب املدير العام 

ل�سئ�ن قطاع امل�ساريع ملخاطبة وزارة املالية لت�س�ية 

املبالغ ل�سالح هيئة م�سروعات ال�سراكة بني القطاع 

العام واخلا�س و بيان اآلية التنفيذ .

-بتاريخ 2021/12/1 ورد اإلينا كتاب وزارة املالية 

اإفادتنا بتقدمي مناقلة مالية على اأن يتم التحقيق 

والتدقيق على هذه املطالبات و وعر�سها على وحدة 

الرقابة املالية بالبلدية .

-بتاريخ 2021/12/6 ورد اإلينا كتاب قطاع املالية 

واالإدارية املت�سمن اإفادة وزارة املالية بكتابها امل�ؤرخ يف 

. 2021/12/1

-بتاريخ 2021/12/7 مت خماطبة قطاع امل�ساريع 

بخ�س��س طلب عمل مناقلة من كافة الدرا�سات 

التابعة الإدارة �سئ�ن البيئة .التي ما زالت يف مرحلة 

الطرح مع االحتفاظ باحلد االأدنى من االعتماد 

املايل الذي ي�سمح با�ستكمال اإجراءات الطرح . 

-بتاريخ 2021/12/20 مت خماطبة قطاع املالية 

واالإدارية مب�جب كتاب ال�سيد /نائب املدير العام 

ل�سئ�ن قطاع امل�ساريع بخ�س��س خماطبة وزارة 

املالية للم�افقة على اإجراء املناقلة .

- بتاريخ 2021/12/29 ورد اإلينا كتاب هيئة 

م�سروعات ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

بخ�س��س �سرف م�ستحقات هيئة م�سروعات 

ال�سراكة بني القاعني العام واخلا�س املقيدة على 

بلدية الك�يت �سمن ح�ساب عهد حتت الت�س�ية 

ب�سجلت الهيئة والتي تخ�س اإجمايل ما مت �سرفه 

على امل�سروع .

- بتاريخ 2022/1/5 مت خماطبة قطاع امل�سايع 

بخ�س��س اإفادتهم باأنه ال مانع لدى اإدارة �سئ�ن 

البيئة من �سرف م�ستحقات هيئة م�سروعات 

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س ح�سب النظم 

والل�ائح املتبعة لديى وزارة املالية .

- بتاريخ 2022/1/6 مت خماطبة قطاع املالية 

واالإدارية مب�جب كتاب ال�سيد/ نائب املدير العام 

ل�سئ�ن قطاع امل�ساريع الإجراء اللزم ب�ساأن �سرف 

م�ستحقات هيئة م�سروعات ال�سراكة بني القطاعني 

العام واخلا�س .

مدة المشروع:

*مدة تنفيذ 

امل�سروع )4-3( 

�سن�ات، اأما مدة 

ا�ستثمار امل�سروع 

�سيك�ن )25( �سنة.
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امل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع 3

تط�ير 

واإعادة 

تاأهيل 

م�اقع ردم 

النفايات 

يف مناطق 

خمتلفة

املك�ن الثاين:   

م�سروع ت�سميم 

واإ�سراف واإن�ساء 

وت�سغيل و�سيانة م�قع 

ردم �سحي للنفايات 

البلدية ومرافقه يف 

منطقة كبد

اأوال - مرحلة الت�سميم:

ت�سميم م�قع ردم 

�سحي للنفايات البلدية 

ال�سلبة و مرافقة وفق 

املعايري و اال�سرتاطات 

و امل�ا�سفات البيئية و 

الفنية.

ثانيا - مرحلة االإن�ساء 

والت�سغيل وال�سيانة :

اإن�ساء وت�سغيل و �سيانة 

م�قع ردم �سحي 

للنفايات البلدية ال�سلبة 

وفق امل�ا�سفات واملعايري 

العاملية واملحلية 

وب�س�ابط وا�سرتاطات 

بيئية و�سحية.

ثالثا - مرحلة 

االإ�سراف:

االإ�سراف على اإن�ساء 

وت�سغيل و�سيانة م�قع 

ردم �سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة وفق 

امل�ا�سفات واملعايري 

العاملية واملحلية 

وب�س�ابط وا�سرتاطات 

بيئية و�سحية.

اأوال - مرحلة الت�سميم:

- مت االنتهاء من مرحلة الت�سميم بتاريخ 2016/12/31.

ثانيا - مرحلة االإن�ساء والت�سغيل وال�سيانة: 

- بتاريخ 2022/2/13 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د 

بخ�س��س التعديلت التي مت اإجراءها على م�ستندات املناق�سة 

وتزويدهم بن�سخة الكرتونية CD يت�سمن وثائق املناق�سة بعد 

اإجراء التعديلت املطل�بة .

-  اأ�سدر جمل�س اإدارة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة قراره 

باجتماعه رقم )2022/12( املنعقد بتاريخ 2022/2/14 با�ستعجال 

اجلهة بالرد على �سادر اجلهاز بتاريخ 2021/12/13  .

- بتاريخ  2022/2/15 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د 

بخ�س��س مربرات التاأخري يف الرد على ملحظات اجلهاز 

املركزي للمناق�سات العامة وفقاً لقراره باجتماعه رقم 

)2021/95( املنعقد بتاريخ 2021/12/6.

- بتاريخ 2022/2/15 مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة مب�جب كتاب ال�سيد/ مدير عام البلدية بخ�س��س 

التعديلت التي متت على م�ستندات املناق�سة وتزويدهم بن�سخة 

الكرتونية CD يت�سمن وثائق املناق�سة بعد اإجراء التعديلت 

املطل�بة .

- بتاريخ 2022/2/17 مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة مب�جب كتاب ال�سيد /مدير عام البلدية بخ�س��س 

مربرات التاأخري يف الرد على ملحظات اجلهاز وفقاً لقراره 

باجتماعه رقم )2021/95( املنعقد بتاريخ 2021/12/6.

ثالثا - مرحلة االإ�سراف:

- مت ن�سر اإعلن طرح املمار�سة على امل�قع االلكرتوين للجهاز 

املركزي للمناق�سات العامة.

- بتاريخ 2022/1/2 مت ن�سر اإعلن طرح املمار�سة بجريدة الك�يت 

الي�م .

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة االإدارة القان�نية بخ�س��س 

تر�سيح من يرونه منا�سب حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة 

.

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة اإدارة التن�سيق بخ�س��س 

تر�سيح من يرونه منا�سب حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة 

.

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د 

بخ�س��س تر�سيح من يرونه منا�سب حل�س�ر االجتماع التمهيدي 

للممار�سة .

- بتاريخ 2022/1/25 مت عقد اجتماع التمهيدي لل�سركات الراغبة 

مب�ساركة يف تنفيذ املمار�سة .

-بتاريخ 2022/1/31 مت خماطبة اإدارة املناق�سات بخ�س��س 

تزويدهم بن�سخة من املح�سر التمهيدي بعد اعتماده من قبل 

االإدارات املعنية بالبلدية .
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ثانيا :الدرا�صات البيئية 

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة 1

خدمات 

ا�ست�سارية 

لتحديد 

اأنظمة ر�سد 

االنبعاثات 

ال�سادرة عن 

م�اقع ردم 

النفايات 

التابعة 

للبلدية

اإعداد نظام ر�سد دوري 

لن�سبة الغازات املت�اجدة يف 

اله�اء اجل�ي الناجتة عن 

حتلل النفايات يف م�اقع ردم 

النفايات التابعة للبلدية 

اإىل جانب الفح�س الدوري 

للمياه اجل�فية يف تلك 

امل�اقع.

- بتاريخ 2022/1/18 مت خماطبة 

اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س 

تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات و 

ال�ثائق االأ�سا�سية املطل�بة من قبل 

اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة 

التخاذ اللزم ال�ستكمال اإجراءات 

طرح امل�سروع .

مدة امل�سروع 12 �سهر 
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امل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة خدمات ا�ست�سارية 2

مل�اقع ردم املخلفات 

اال�سب�ستية  التابعة لبلدية 

الك�يت )ال�سعيبة- الري - 

االبرق(

1-عمل ح�سر �سامل لكافة املخلفات 

اال�سب�ستية املت�اجدة �سمن كافة 

مناطق دولة الك�يت ، وعمل قاعدة 

بيانات لهذه املخلفات.

 Master( 2-اإعداد خمطط هيكلي

Plan( مل�قعي )ال�سعيبة والري ( 
بتطبيق نظام تكن�ل�جيا املعل�مات 

)ITS( ي�ستمل على:

اأ- اأر�سفة و ت�ثيق كافة التقارير و 

امل�ستندات و البيانات التي �ستعد من 

خلل م�سروع الدرا�سة مت�سمناً 

)على �سبيل املثال ال احل�سر: ن�عية 

واأعماق املخلفات اال�سب�ستية املردومة 

– م�ساحات امل�اقع واإحداثياتها 
– اأبعاد منطقة االأمان لكل م�قع 
من م�اقع امل�سروع( باالإ�سافة اإىل 

اخلرائط التف�سيلية والكروكيات و 

غريها.

ب- حتديد البدائل واخليارات 

امللئمة لعملية تاأهيل كل م�قع.

ج- حتديد بدائل وخيارات ا�ستغلل 

تلك املرادم بعد تاأهيلها.

3-ت�سميم هند�سي و بيئي للم�قع 

املخ�س�س لردم املخلفات اال�سب�ستية 

يف حمافظة اجلهراء �سمال طريق 

االأبرق.

- بتاريخ 2022/1/26 ورد اإلينا كتاب اإدارة 

املناق�سات و العق�د بخ�س��س طلب تزويدهم 

بالبيانات وامل�ستندات وال�ثائق االأ�سا�سية 

املطل�بة من قبل اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة . 

- بتاريخ 2022/2/9 مت خماطبة اإدارة 

املناق�سات والعق�د بخ�س��س تزويدهم 

بالبيانات و امل�ستندات و ال�ثائق االأ�سا�سية 

املطل�بة من قبل اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة و تزويدهم بن�سخة الكرتونية ل�ثائق 

املناق�سة .
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

م�سروع درا�سة خدمات 3

ا�ست�سارية مل�ساريع معاجلة 

النفايات االإن�سائية القائمة 

حالياً واجلديدة

املرحلة االأوىل : خدمات 

ا�ست�سارية مل�ساريع معاجلة 

النفايات االإن�سائية 

اجلديدة:

اإعداد درا�سة جدوى )الفنية 

والبيئية واملالية والقان�نية( 

مل�ساريع معاجلة النفايات 

االإن�سائية اجلديدة. 

 - بتاريخ 2022/2/9 مت 

خماطبة اإدارة املناق�سات 

والعق�د بخ�س��س تزويدهم 

بالبيانات و امل�ستندات و ال�ثائق 

االأ�سا�سية املطل�بة من قبل 

اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة و تزويدهم بن�سخة 

الكرتونية ل�ثائق املناق�سة .

 مدة الدرا�سة : )12( 

�سهر.
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ثالثًا: الأعمال التي تخت�س بها الإدارة

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

م�سروع تاأهيل م�اقع ردم 1

النفايات املغلقة )القرين 

- جليب ال�سي�خ - ال�سابع 

ال�سمايل(

االإ�سراف على اأعمال 

مناق�سة تاأهيل ومعاجلة 

وت�سغيل و�سيانة م�قع 

القرين املغلق للنفايات  

- املرحلة االأوىل: 

* م�قع القرين -  

منطقة العدان

اأ-  مناق�سة تاأهيل 

ومعاجلة وت�سغيل 

و�سيانة م�قع القرين 

املغلق للنفايات  

1- ت�فري م�ساحات يف امل�قع 

ت�ستغل كم�ساريع ا�ستثمارية 

اأو �سكنية اأو خدمية مبا ي�فر 

عائد مايل للدولة.

2-معاجلة واإعادة تاأهيل 

امل�قع للحد من انبعاث 

الغازات واحلرائق املرتتبة 

عليه.

3- حماية املنظ�مة البيئية 

وال�سحة العامة للأف

راد .

لعدم اإدراج امل�سروع يف 

امليزانية اخلا�سة باالإدارة 

لل�سنة املالية 2120 وكذلك 

ال�سنة املالية 21/22 فلم 

يتم بدء الدورة امل�ستندية 

اخلا�سة بطرح امل�سروع .

*مدة امل�سروع:5 �سن�ات 

بحيث ت�ستمل على 

مرحلتني :

- مرحلة تنفيذ االأعمال 

االإن�سائية 42 �سهر.

- مرحلة الت�سغيل 

وال�سيانة 18 �سهر.

*ملحظة: مل يتم اإدراج  

م�سروع تاأهيل  م�اقع ردم 

النفايات املغلقة  ) القرين 

- جليب ال�سي�خ - ال�سابع 

ال�سمايل(

االإ�سراف على اأعمال 

مناق�سة  تاأهيل ومعاجلة 

وت�سغيل و �سيانة م�قع 

القرين  املغلق للنفايات 

مبيزانية ال�سنة املالية 

.  2021/2020
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

املناق�سة رقم 2

 )2018/2017/21(

اخلا�سة بتنفيذ عقــد 

اأعمال ت�سغيل و�سيانة 

وت�ريد قطع الغيار 

اللزمة ملحطة حرق 

الغازات وملحقاتها 

مب�قع ردم النفايات 

املغلق مبنطقة العدان 

)القرين(.

يعترب م�قع ردم النفايات املغلق 

بالقرين اأحد م�اقع ردم النفايات 

املغلقة القدمية يف الدولة ، ومع 

البدء بتنفيذ م�سروع القرين 

االإ�سكاين بداأت امل�ساكل بالظه�ر 

واملتمثلة بانبعاث الروائــــــــــــــــــح 

الكريهة الناجتة عن التحـــــلل 

البكتريي للنفايـــــــــات الع�س�ية 

وت�لد الغازات اخلطرة وال�سارة 

والقابلة لل�ستعال مثل غاز امليثان 

وكربيتيد الهيدروجني وحيث قامت 

الهيئة العامة للبيئة يف عام 1999 

بتطبيق احلل الهند�سي للتحكم 

بالغازات املت�لدة من النفايات 

حيث مت اإن�ساء �سبكة غازات وت�ريد 

وت�سغيل حمطة تعمل على الغازات 

الناجتة من النفايات ، وحيث اأنه 

قد مت نقل تبعية امل�قع من الهيئة 

العامة للبيئة اإىل بلدية الك�يت 

متمثلة باإدارة �سئ�ن البيئة االأمر 

الذي يتطلب ا�ستمرار اأعمال 

الت�سغيل وال�سيانة اللزمة ملحطة 

حرق الغازات بامل�قع .

- بتاريخ 2022/2/3 اأفادت 

�سركة كاظمة لل�ست�س�سارات 

واخلدمات العلمية بالتقرير 

ال�سهري لعمل حمطة حرق 

الغازات للفرتة من 1 وحتى 

31 يناير /2022.

*مدة امل�سروع:3 

�سن�ات
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

عقد املناق�سة رقم 3

 )2018/2017/20(

اخلا�سة بتنفيذ عقــد 

اأعمال ت�سغيل و �سيانة 

و ت�ريد قطع الغيار 

اللزمة و امل�اد اللزمة 

ملحطة معاجلة املياه 

الرا�سحة وجميع ملحقاتها 

مب�قع ردم النفايات 

املغلق مبنطقة العدان ) 

القرين ( = التنفيذ على 

احل�ساب مع �سركة كاظمة 

لل�ست�س�سارات واخلدمات 

العلمية-

قامت الهيئة العامة للبيئة ومن �سمن 

اأعمال تاأهيل م�قع ردم النفايات املغلق 

بالقرين باإن�ساء حمطة معاجلة املياه 

الرا�سحة بامل�قع وهي عبارة عن حمطة 

ملعاجلة الع�سارة الناجتة عن اختلط 

املياه الرا�سحة للم�قع من اأمطار 

ومياه ري احلدائق للمنازل املحيطة 

بامل�قع بالنفايات الع�س�ية املدف�نة 

بامل�قع ، وحيث اأنه قد مت نقل تبعية 

امل�قع من الهيئة العامة للبيئة اإىل 

بلدية الك�يت متمثلة باإدارة �سئ�ن 

البيئة االأمر الذي يتطلب ا�ستمرار 

اأعمال الت�سغيل وال�سيانة اللزمة 

لنظام خف�س من�س�ب املياه ووحدة 

معاجلة املياه امللحقة به بامل�قع.

-  جاري ا�ستكمال تنفيذ 

اأعمال العقد )التنفيذ 

على احل�ساب( مع �سركة 

كاظمة لل�ست�س�سارات 

واخلدمات العلمية.

- بتاريخ 2022/2/15 

اأفادت �سركة كاظمة 

لل�ست�سارات واخلدمات 

العلمية بالتقرير ال�سهري 

من فرتة 2022/1/15 اإىل 

.2022/2/14

 *مدة العقد:16 

�سهر
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

االإ�سراف 4

على اأعمال 

املناق�سة رقم 

))2017/2016/2

و اخلا�سة باأعمال 

ردم النفايات و 

االأنقا�س مب�اقع 

الردم التابعة 

لبلدية الك�يت .  

يهدف امل�سروع 

اإىل التخل�س من 

النفايات البلدية 

ال�سلبة عن طريق 

ردمها مب�اقع ردم 

النفايات التابعة 

لبلدية الك�يت وهي 

)اجلهراء- ميناء 

عبداهلل- جن�ب 

الدائري ال�سابع( 

وم�قع ردم النفايات 

االإن�سائية امل�ج�د 

يف منطقة جن�ب 

الدائري ال�سابع 

حيث تق�م اإدارة 

�سئ�ن البيئة 

باالإ�سراف على تلك 

امل�اقع.                   

بلغت كمية النفايات البلدية ال�سلبة التي مت ا�ستقبالها 

يف م�اقع ردم النفايات خلل �سهر فرباير 2022 ح�ايل 

) 260105(طن وح�سب التايل : 

اجلهراء
ميناء 

عبداهلل

جن�ب الدائري 

ال�سابع

286252381287480نفايات منزلية

6151565128197نفايات زراعية

نفايات جتارية 

)متن�عة(
136111745244662

4285156915160339املجم�ع

61,64%21,88%16,45%الن�سبة املئ�ية

- مت ت�قيع عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 2016 

/ 2017( اخلا�سة باأعمال ردم النفايات واالأنقا�س 

مب�اقع الردم التابعة لبلدية الك�يت وال�سادة �سركة 

املهارات اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ 

2017/7/12 ومت املبا�سرة بتنفيذ العقد بتاريخ 

20172/11/12 وذلك بعد االنتهاء من فرتة جتهيز 

مدتها )4( اأ�سهر.

- جاري تنفيذ اأعمال عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 

.)2017 / 2016

- مت طرح م�ستندات املناق�سة رقم )2020/2019/2(  و 

مت االإقفال بتاريخ 2021/1/24  .

- بالن�سبة للعقد احلايل:

* انتهى بتاريخ 2021/11/11 وجاري حاليا ا�ستكمال 

اإجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة 6 اأ�سهر اإ�سافية.

بالن�سبة للعقد اجلديد:

* وثائق املناق�سة م�ج�دة حاليا لدى اجلهاز املركزي 

للمناق�سات العامة ال�ستكمال اإجراءات الطرح.

يعترب م�قع جن�ب 

الدائري ال�سابع اأكرب 

امل�اقع العاملة حالياً 

وي�ستقبل كمية من 

النفايات تعادل %60 

من كمية النفايات 

الناجتة يف دولة 

الك�يت �سن�ياً.

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 )2017/2016/2(

:3�سن�ات .

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 3: )2020/2019/2(

�سن�ات .
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفاالأن�سطةم

برامج الت�عية 5

البيئية.

اإعداد برامج ت�ع�ية بيئية لطلبة 

مدار�س وزارة الرتبية بكافة 

مراحلها من خلل الدورات 

التدريبية والندوات واملحا�سرات 

واملعار�س والزيارات امليدانية 

وذلك امل�ساهمة يف زيادة ال�عي 

البيئي وت�فري اجل� العلمي 

املنا�سب للطلبة للهتمام بالبيئة 

و�سغل اأوقات الفراغ والت�سجيع 

على العمل التط�عي بينهم من 

خلل ا�سراكهم يف عملية التنمية 

ال�طنية وخدمة املجتمع. 

                                                                                                                                                      

                     - التعاون بني بلدية 

الك�يت متمثلة بادارة �سئ�ن 

البيئة ق�سم الت�عية البيئية و 

بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة 

احلك�مية واخلا�سة .   

- فرز النفايات يف مباين البلدية 

و ت�عية م�ظفيها بالهدف من 

ذلك . 

انطلق حملة الت�عية البيئة 

يف مدار�س الك�يت كافة �سمن 

خطة التعاون امل�سرتك مع وزارة 

الرتبية، واإعداد جدول باملدار�س 

امل�ساركة ل�زارة الرتبية مع ق�سم 

الت�عيه البيئة.

متابعة كتاب املدن ال�سحية 

ملنطقة عبداهلل ال�سامل مع 

قان�نية املدن ال�سحية.

اال�ستمرار مبتابعة مناطق 

االأندل�س و الريم�ك التابعة 

للمدن ال�سحية.

اال�ستمرار بالتعاون مع مبادرة 

نحميها للمدار�س ال�سديقه 

للبيئة وامل�ستدامة.

امل�ساركة مع مركز �سباح االأحمد 

للتدريب البيئي خلل الفرتة 

من 14 فرباير-14 مار�س 2022.

القيام مببادرة )الك�يت 

خ�سراء( مع فريق االأيادي 

اخل�سراء التط�عي مبنا�سبة 

االحتفاالت ال�طنية لدولة 

الك�يت يف منطقة امل�سايل.

امل�ساركة بفريق عمل عن 

االإ�سرتاجتية ال�طنية الإدارة 

النفايات بامل�ساركة مع الهيئة 

العامة للبيئة.

- مراجعة بن�د مذكرة 

التفاهم مع �ساحية عبداهلل 

ال�سامل وبلدية الك�يت بهدف 

اعتمادها.

- م�ا�سلة الزيارات للمناطق 

ال�سحيه ومتابعة ال��سع 

البيئي فيها .

- الت�ا�سل مع اإدارة نظافة 

حمافظة مبارك الكبري 

للقيام بحملة تنظيف يف 

منطقة امل�سايل.
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفاالأن�سطةم

برامج البيئة 6

الربية و 

ال�ساحلية .

- التعاون بني بلدية الك�يت 

متمثلة باإدارة �سئ�ن البيئة ق�سم 

البيئة الربية و ال�ساحلية و 

بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة 

احلك�مية و اخلا�سة .

-  اال�ستمرار يف متابعة ما 

ا�ستجد من اأعمال يف برامج 

املدن ال�سحية.

- الرد على الكتب واملرا�سلت 

اخلا�سه بالق�سم.

- االعداد ملبادرة اإدارة �سئ�ؤن 

البيئة والتعاون مع فريق 

االأيادي اخل�سراء التط�عي 

حتت �سعار )نحتفل لتك�ن 

الك�يت خ�سراء(.

- اعداد خطة برنامج فرز 

النفايات من امل�سدر ملدار�س 

�سديقة للبيئة وم�ستدامه.

- الت�ا�سل مع مبادرة نحميها 

لعمل ن�ساط ت�عي لفرز النفايت 

للمدار�س امل�ستدامة وعمل 

جدول للربنامج.

- التعاون مع فريق االأيادي 

اخل�سراء البيئي واإدارة نظافة 

بلدية مبارك الكبري مل�ساركتهم 

يف مبادرة الك�يت خ�سراء.

- امل�ساركة مع مركز �سباح 

االأحمد للتدريب البيئي خلل 

الفرتة من 14 فرباير - 14 

مار�س 2022.
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اإدارة �صئون البيئة - تقرير�صهر مار�س /2022

اأول : امل�صاريع الن�صائية 

B.O.T  ) اأواًل: م�ساريع بنظام ) بناء / ت�سغيل / حت�يل

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع معاجلة 1

النفايات االن�سائية 

واال�ستفادة منها:

يهدف 

امل�سروع اإىل 

ا�ستقبال 

ومعاجلة 

النفايات 

االإن�سائية 

واال�ستفادة 

من اأكرب قدر 

ممكن من 

مك�ناتها 

والتخل�س 

من النفايات 

املرف��سة 

باأ�ساليب 

�سليمة بيئياً 

للحد من 

ا�ستغلل 

االأرا�سي 

الأعمال ردم 

النفايات 

وحماية 

البيئة من 

اأخطار 

التل�ث.

بلغت كمية النفايات االن�سائية التي مت ا�ستقبالها 

يف م�سنعي التدوير خلل �سهر مار�س/2022 

ما يقارب )127.054( طن كما مت ردم ح�ايل 

)223.063( طن يف م�قع ردم النفايات االإن�سائيه 

امل�ج�د خلف م�سنعي التدوير .

  .

جاري حاليا تنفيذ اأ باتخاذ ما يراه منا�سبا.

بتاريخ 2022/3/8 مت خماطبة معايل وزير 

الدوله ل�سئ�ن البلديه ووزير الدوله ل�سئ�ن 

االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات من قبل �سركة 

التدوير ب�ساأن طلب متكني ال�سركات من اإعادة 

تدوير واالإ�ستفاده من النفايات املت�اجده يف الرب 

املجاوره للم�سنعني .

بتاريخ 2022/3/14 مت خماطبة معايل وزير 

الدوله ل�سئ�ن البلديه ووزير الدوله ل�سئ�ن 

االن�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�ملت من قبل 

�سركتي التدوير حيث مت الرد على اإفادة البلديه 

ب�ساأن اإعادة تدوير النفايات االإن�سائيه .

بتاريخ 2022/3/27 مت خماطبة املدير العام 

من قبل قطاع امل�ساريع ب�ساأن الرد على كتابي 

ال�سركات امل�سار اإليهما اأعله وذلك للإطلع 

على الت��سيات والت�جيه .
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع 2

معاجلة 

النفايات 

البلدية 

ال�سلبة 

واال�ستفادة 

منها م�قع 

كبد.

يهدف امل�سروع اىل ان�ساء 

م�سنع ملعاجلة النفايات 

البلدية ال�سلبة بطاقة 

ا�ستيعابية ملي�ن طن �سن�يا، 

و يتم حت�يل النفايات اىل 

طاقة كهربائية عن طريق 

ا�ستخدام تقنية املحارق 

مب�ا�سفات فنية وبيئية 

عاملية و ردم الرماد املتبقي 

يف مردم نفايات �سحية ، هذا 

باال�سافة اىل حماية البيئة 

و امل�ارد الطبيعية و تقلي�س 

ا�ستنزاف و هدر االرا�سي 

امل�ستغلة يف ردم النفايات ، 

هذا و �سيتم تنفيذ امل�سروع 

طبقا للقان�ن رقم ) 116 

ل�سنة 2014 ( و ح�سب نظام 

ال�سراكة بني القطاعني العام 

.)ppp( و اخلا�س

- بتاريخ 2022/2/24 ورد اإلينا كتاب هيئة 

م�سروعات ال�سراكة بني القطاعني العام 

واخلا�س بخ�س��س عدم حت�يل مبلغ  

م�ستحقات هيئة م�سروعات ال�سراكة بني 

القاعني العام واخلا�س املقيدة على بلدية 

الك�يت �سمن ح�ساب عهد حتت الت�س�ية 

ب�سجلت الهيئة والتي تخ�س اإجمايل ما مت 

�سرفه على امل�سروع .

- بتاريخ 2022/3/20 مت خماطبة قطاع 

امل�ساريع بخ�س��س اإحالة امل��س�ع للإطلع 

و اإفادتنا مبا يرونه منا�سبة ب�ساأن �سرف 

م�ستحقات هيئة م�سروعات ال�سراكة بني 

القاعني العام واخلا�س .

مدة امل�سروع:

*مدة تنفيذ امل�سروع 

)3-4( �سن�ات، اأما 

مدة ا�ستثمار امل�سروع 

�سيك�ن )25( �سنة.
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امل�قف التنفيذيالهدفامل�سروعم

م�سروع تط�ير 3

واإعادة تاأهيل 

م�اقع ردم 

النفايات يف 

مناطق خمتلفة

املك�ن الثاين:   

م�سروع ت�سميم 

واإ�سراف واإن�ساء 

وت�سغيل و�سيانة 

م�قع ردم �سحي 

للنفايات البلدية 

ومرافقه يف 

منطقة كبد

اأوال - مرحلة 

الت�سميم:

ت�سميم م�قع ردم 

�سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة و 

مرافقة وفق املعايري 

و اال�سرتاطات و 

امل�ا�سفات البيئية و 

الفنية.

ثانيا - مرحلة 

االإن�ساء والت�سغيل 

وال�سيانة :

اإن�ساء وت�سغيل و 

�سيانة م�قع ردم 

�سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة 

وفق امل�ا�سفات 

واملعايري العاملية 

واملحلية وب�س�ابط 

وا�سرتاطات بيئية 

و�سحية.

ثالثا - مرحلة 

االإ�سراف:

االإ�سراف على 

اإن�ساء وت�سغيل 

و�سيانة م�قع ردم 

�سحي للنفايات 

البلدية ال�سلبة 

وفق امل�ا�سفات 

واملعايري العاملية 

واملحلية وب�س�ابط 

وا�سرتاطات بيئية 

و�سحية.

اأوال - مرحلة الت�سميم:

- مت االنتهاء من مرحلة الت�سميم بتاريخ 2016/12/31.

ثانيا - مرحلة االإن�ساء والت�سغيل وال�سيانة: 

- بتاريخ 2022/2/13 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س التعديلت التي 

مت اإجراءها على م�ستندات املناق�سة وتزويدهم بن�سخة الكرتونية CD يت�سمن وثائق 

املناق�سة بعد اإجراء التعديلت املطل�بة .

-  اأ�سدر جمل�س اإدارة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة قراره باجتماعه رقم 

)2022/12( املنعقد بتاريخ 2022/2/14 با�ستعجال اجلهة بالرد على �سادر اجلهاز بتاريخ 

.  2021/12/13

- بتاريخ  2022/2/15 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س مربرات التاأخري 

 لقراره باجتماعه رقم 
ً
يف الرد على ملحظات اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة وفقا

)2021/95( املنعقد بتاريخ 2021/12/6.

- بتاريخ 2022/2/15 مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة مب�جب كتاب 

ال�سيد/ مدير عام البلدية بخ�س��س التعديلت التي متت على م�ستندات املناق�سة 

وتزويدهم بن�سخة الكرتونية CD يت�سمن وثائق املناق�سة بعد اإجراء التعديلت املطل�بة 

.

- بتاريخ 2022/2/20 مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة مب�جب كتاب 

ال�سيد /مدير عام البلدية بخ�س��س مربرات التاأخري يف الرد على ملحظات اجلهاز 

 لقراره باجتماعه رقم )2021/95( املنعقد بتاريخ 2021/12/6.
ً
وفقا

- بتاريخ 2022/3/27 مت عقد اجتماع جمل�س اإدارة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة 

اخلا�سة باملناق�سة ومتت الت��سية بطرح املناق�سة العامة .

ثالثا - مرحلة االإ�سراف:

- مت ن�سر اإعلن طرح املمار�سة على امل�قع االلكرتوين للجهاز املركزي للمناق�سات 

العامة.

- بتاريخ 2022/1/2 مت ن�سر اإعلن طرح املمار�سة بجريدة الك�يت الي�م .

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة االإدارة القان�نية بخ�س��س تر�سيح من يرونه منا�سب 

حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة .

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة اإدارة التن�سيق بخ�س��س تر�سيح من يرونه منا�سب 

حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة .

- بتاريخ 2022/1/17 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س تر�سيح من يرونه 

منا�سب حل�س�ر االجتماع التمهيدي للممار�سة .

- بتاريخ 2022/1/25 مت عقد اجتماع التمهيدي لل�سركات الراغبة مب�ساركة يف تنفيذ 

املمار�سة .

-بتاريخ 2022/1/31 مت خماطبة اإدارة املناق�سات بخ�س��س تزويدهم بن�سخة من 

املح�سر التمهيدي بعد اعتماده من قبل االإدارات املعنية بالبلدية .

- بتاريخ 2022/1/27 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د ب�ساأن طلب م�افقة اجلهاز 

املركزى للمناق�سات العامة على التمديد ملدة خم�سة اأ�سابيع من تاريخ االقفال املحدد يف 

.2022/2/8

- مت متديد م�عد اقفال املمار�سة حتى تاريخ 2022/3/22 من قبل اجلهاز املركزى 

للمناق�سات العامة.

- بتاريخ 2022/1/27 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د ب�ساأن طلب م�افقة اجلهاز 

املركزى للمناق�سات العامة على التمديد ملدة خم�سة اأ�سابيع من تاريخ االقفال املحدد يف 

.2022/2/8

- مت متديد م�عد اقفال املمار�سة حتى تاريخ 2022/3/22 من قبل اجلهاز املركزى 

للمناق�سات العامة.

- بتاريخ 2022/1/31 مت خماطبة اإدارة املناق�سات والعق�د وبن�سخه عن حم�سر االجتماع 

التمهيدي املنعقد بتاريخ 2022/1/25 : ، كروكي م�قع ردم �سحي ،ون�سخه عن بيانات 

وا�ستف�سارات ال�سركات .

- بتاريخ 2022/2/2 مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�سات العامه من قبل بلدية 

الك�يت بخ�س��س حم�سر االجتماع التمهيدي املنعقد بتاريخ 2022/1/25 وبكتاب اجلهه 

امل�سرفه على العقد بتاريخ 2022/1/27 اخلا�س بامل�افقه على متديد االأقفال واملقرر 

بتاريخ 2022/2/8 ملدة خم�س اأ�سابيع ا�سافيه بناءا على طلب املكاتب االإ�ست�ساريه التي 

قامت ب�سراء العطاء .
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ثانيا :الدرا�صات البيئية 

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة خدمات 1

ا�ست�سارية 

لتحديد اأنظمة 

ر�سد االنبعاثات 

ال�سادرة عن 

م�اقع ردم 

النفايات التابعة 

للبلدية

اإعداد نظام ر�سد 

دوري لن�سبة الغازات 

املت�اجدة يف اله�اء 

اجل�ي الناجتة عن 

حتلل النفايات يف 

م�اقع ردم النفايات 

التابعة للبلدية 

اإىل جانب الفح�س 

الدوري للمياه 

اجل�فية يف تلك 

امل�اقع.

- بتاريخ 2022/1/18 مت خماطبة اإدارة املناق�سات 

والعق�د بخ�س��س تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات و 

ال�ثائق االأ�سا�سية املطل�بة من قبل اجلهاز املركزي 

للمناق�سات العامة التخاذ اللزم ال�ستكمال اإجراءات 

طرح امل�سروع .

- بتاريخ 2022/2/21 �سدر قرار جمل�س اإدارة اجلهاز 

املركزي للمناق�سات يف اجتماعه رقم )2022/14( 

بتاأجيل البث بالقرارحلني ورود كتاب الحق يت�سمن 

التعديلت التي متت مناق�ستها م�سرف امل�سروع .

- بتاريخ 2022/3/8 مت خماطبة اإدارة املناق�سات 

واالعق�د بامللحظات التي مت تعديلها على م�ستندات 

امل�سروع وذلك بناءا على ت��سية جمل�س اإدارة 

اجلهاز املركزي للمناق�سات العامه يف اجتماعه رقم 

)2022/19( ال�سادر بتاريخ 2022/2/21 .

- بتاريخ 2022/3/10 مت خماطبة اجلهاز املركزي 

للمناق�سات العامه من قبل بلدية الك�يت بالرد على 

ت��سية جمل�س اإدارة اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامه يف اجتماعه رقم )2022/14( بتاريخ 

. 2022/2/21

مدة امل�سروع 12 �سهر 

اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع



التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 882022

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

درا�سة خدمات 2

ا�ست�سارية مل�اقع 

ردم املخلفات 

اال�سب�ستية  

التابعة لبلدية 

الك�يت 

)ال�سعيبة- 

الري - االبرق(

1-عمل ح�سر �سامل لكافة املخلفات 

اال�سب�ستية املت�اجدة �سمن كافة مناطق 

دولة الك�يت ، وعمل قاعدة بيانات لهذه 

املخلفات.

 Master( 2-اإعداد خمطط هيكلي

Plan( مل�قعي )ال�سعيبة والري ( بتطبيق 
نظام تكن�ل�جيا املعل�مات )ITS( ي�ستمل 

على:

اأ- اأر�سفة و ت�ثيق كافة التقارير و 

امل�ستندات و البيانات التي �ستعد من 

خلل م�سروع الدرا�سة مت�سمناً )على 

�سبيل املثال ال احل�سر: ن�عية واأعماق 

املخلفات اال�سب�ستية املردومة – م�ساحات 

امل�اقع واإحداثياتها – اأبعاد منطقة 

االأمان لكل م�قع من م�اقع امل�سروع( 

باالإ�سافة اإىل اخلرائط التف�سيلية 

والكروكيات و غريها.

ب- حتديد البدائل واخليارات امللئمة 

لعملية تاأهيل كل م�قع.

ج- حتديد بدائل وخيارات ا�ستغلل تلك 

املرادم بعد تاأهيلها.

3-ت�سميم هند�سي و بيئي للم�قع 

املخ�س�س لردم املخلفات اال�سب�ستية يف 

حمافظة اجلهراء �سمال طريق االأبرق.

- بتاريخ 2022/1/26 ورد اإلينا كتاب 

اإدارة املناق�سات و العق�د بخ�س��س 

طلب تزويدهم بالبيانات وامل�ستندات 

وال�ثائق االأ�سا�سية املطل�بة من قبل 

اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة . 

- بتاريخ 2022/2/9 مت خماطبة اإدارة 

املناق�سات والعق�د بخ�س��س تزويدهم 

بالبيانات و امل�ستندات و ال�ثائق 

االأ�سا�سية املطل�بة من قبل اجلهاز 

املركزي للمناق�سات العامة و تزويدهم 

بن�سخة الكرتونية ل�ثائق املناق�سة .

- بتاريخ 2022/3/27 مت عقد 

اجتماع جمل�س اإدارة اجلهاز املركزي 

للمناق�سات العامة اخلا�سة باملناق�سة 

ومتت الت��سية باإجراءات تعديل على 

وثائق املمار�سة العامة .

* مدة 

امل�سروع:

27  �سهر
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

م�سروع درا�سة خدمات 3

ا�ست�سارية مل�ساريع 

معاجلة النفايات 

االإن�سائية القائمة حالياً 

واجلديدة

املرحلة االأوىل : خدمات 

ا�ست�سارية مل�ساريع 

معاجلة النفايات 

االإن�سائية اجلديدة:

اإعداد درا�سة جدوى 

)الفنية والبيئية واملالية 

والقان�نية( مل�ساريع 

معاجلة النفايات 

االإن�سائية اجلديدة. 

 - بتاريخ 2022/2/9 مت خماطبة 

اإدارة املناق�سات والعق�د بخ�س��س 

تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات و 

ال�ثائق االأ�سا�سية املطل�بة من قبل 

اجلهاز املركزي للمناق�سات العامة و 

تزويدهم بن�سخة الكرتونية ل�ثائق 

املناق�سة .

- بتاريخ 2022/3/27 مت عقد 

اجتماع جمل�س اإدارة اجلهاز 

املركزي للمناق�سات العامة اخلا�سة 

باملناق�سة ومتت الت��سية بطرح 

املمار�سة العامة.

 مدة الدرا�سة : )12( 

�سهر.
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ثالثًا: الأعمال التي تخت�س بها الإدارة

ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

م�سروع تاأهيل م�اقع 1

ردم النفايات املغلقة 

)القرين - جليب 

ال�سي�خ - ال�سابع 

ال�سمايل(

االإ�سراف على اأعمال 

مناق�سة تاأهيل 

ومعاجلة وت�سغيل 

و�سيانة م�قع القرين 

املغلق للنفايات  

- املرحلة االأوىل: 

* م�قع القرين -  

منطقة العدان

اأ-  مناق�سة تاأهيل 

ومعاجلة وت�سغيل 

و�سيانة م�قع القرين 

املغلق للنفايات  

1- ت�فري م�ساحات يف 

امل�قع ت�ستغل كم�ساريع 

ا�ستثمارية اأو �سكنية اأو 

خدمية مبا ي�فر عائد 

مايل للدولة.

2-معاجلة واإعادة تاأهيل 

امل�قع للحد من انبعاث 

الغازات واحلرائق 

املرتتبة عليه.

3- حماية املنظ�مة 

البيئية وال�سحة العامة 

للأف

راد .

لعدم اإدراج امل�سروع يف 

امليزانية اخلا�سة باالإدارة 

لل�سنة املالية 2120 وكذلك 

ال�سنة املالية 21/22 فلم 

يتم بدء الدورة امل�ستندية 

اخلا�سة بطرح امل�سروع .

*مدة امل�سروع:5 �سن�ات بحيث 

ت�ستمل على مرحلتني :

- مرحلة تنفيذ االأعمال 

االإن�سائية 42 �سهر.

- مرحلة الت�سغيل وال�سيانة 18 

�سهر.

*ملحظة: مل يتم اإدراج  م�سروع 

تاأهيل  م�اقع ردم النفايات 

املغلقة  ) القرين - جليب 

ال�سي�خ - ال�سابع ال�سمايل(

االإ�سراف على اأعمال مناق�سة  

تاأهيل ومعاجلة وت�سغيل و 

�سيانة م�قع القرين  املغلق 

للنفايات مبيزانية ال�سنة املالية 

.  2021/2020
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

املناق�سة رقم 2

 )2018/2017/21(

اخلا�سة بتنفيذ عقــد 

اأعمال ت�سغيل و�سيانة 

وت�ريد قطع الغيار 

اللزمة ملحطة حرق 

الغازات وملحقاتها 

مب�قع ردم النفايات 

املغلق مبنطقة العدان 

)القرين(.

يعترب م�قع ردم النفايات 

املغلق بالقرين اأحد م�اقع 

ردم النفايات املغلقة القدمية 

يف الدولة ، ومع البدء بتنفيذ 

م�سروع القرين االإ�سكاين بداأت 

امل�ساكل بالظه�ر واملتمثلة 

بانبعاث الروائــــــــــــــــــح الكريهة 

الناجتة عن التحـــــلل البكتريي 

للنفايـــــــــات الع�س�ية وت�لد 

الغازات اخلطرة وال�سارة 

والقابلة لل�ستعال مثل غاز 

امليثان وكربيتيد الهيدروجني 

وحيث قامت الهيئة العامة 

للبيئة يف عام 1999 بتطبيق 

احلل الهند�سي للتحكم بالغازات 

املت�لدة من النفايات حيث 

مت اإن�ساء �سبكة غازات وت�ريد 

وت�سغيل حمطة تعمل على 

الغازات الناجتة من النفايات 

، وحيث اأنه قد مت نقل تبعية 

امل�قع من الهيئة العامة للبيئة 

اإىل بلدية الك�يت متمثلة 

باإدارة �سئ�ن البيئة االأمر الذي 

يتطلب ا�ستمرار اأعمال الت�سغيل 

وال�سيانة اللزمة ملحطة حرق 

الغازات بامل�قع .

- بتاريخ 2022/3/6 اأفادت 

�سركة كاظمه لل�ست�سارات 

واخلدمات العلميه بالتقرير 

ال�سهري لعمل حمطة حرق 

الغازات للفرته من 1 وحتى 

28/فرباير 2022 .

- بتاريخ 2022/3/8 مت 

خماطبة قطاع امل�ساريع 

مب�جب كتاب اإدارة �سئ�ن 

البيئه ب�ساأن طلب رفع اأمانات 

ال�سنه املاليه )2022/2021( 

للعقد .

- بتاريخ 2022/3/8 مت 

خماطبة قطاع امل�ساريع 

من قبل اإدارة �سئ�ن البيئه 

ب�ساأن طلب �سرف الفات�ره 

امل�ستحقه لل�سركه من تاريخ 

2021/12/1 اإىل 2022/2/28 

.

*مدة امل�سروع:3 

�سن�ات
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

عقد املناق�سة رقم 3

)2018/2017/20( اخلا�سة 

بتنفيذ عقــد اأعمال ت�سغيل 

و �سيانة و ت�ريد قطع 

الغيار اللزمة و امل�اد 

اللزمة ملحطة معاجلة املياه 

الرا�سحة وجميع ملحقاتها 

مب�قع ردم النفايات املغلق 

مبنطقة العدان ) القرين ( 

= التنفيذ على احل�ساب مع 

�سركة كاظمة لل�ست�س�سارات 

واخلدمات العلمية-

قامت الهيئة العامة للبيئة ومن 

�سمن اأعمال تاأهيل م�قع ردم 

النفايات املغلق بالقرين باإن�ساء 

حمطة معاجلة املياه الرا�سحة 

بامل�قع وهي عبارة عن حمطة 

ملعاجلة الع�سارة الناجتة عن 

اختلط املياه الرا�سحة للم�قع 

من اأمطار ومياه ري احلدائق 

للمنازل املحيطة بامل�قع 

بالنفايات الع�س�ية املدف�نة 

بامل�قع ، وحيث اأنه قد مت نقل 

تبعية امل�قع من الهيئة العامة 

للبيئة اإىل بلدية الك�يت متمثلة 

باإدارة �سئ�ن البيئة االأمر الذي 

يتطلب ا�ستمرار اأعمال الت�سغيل 

وال�سيانة اللزمة لنظام خف�س 

من�س�ب املياه ووحدة معاجلة 

املياه امللحقة به بامل�قع.

-  جاري ا�ستكمال تنفيذ 

اأعمال العقد )التنفيذ على 

احل�ساب( مع �سركة كاظمة 

لل�ست�س�سارات واخلدمات 

العلميه .

- بتاريخ 2022/3/15 

اأفادت �سركة كاظمه 

لل�ست�سارات واخلدمات 

العلميه بالتقرير ال�سهري 

من فرتة 2022/2/15 اإىل  

. 2022/3/14

- بتاريخ 2022/3/8 مت 

خماطبة قطاع امل�ساريع 

مب�جب كتاب اإدارة �سئ�ن 

البيئه ب�ساأن طلب رفع 

اأمانات ال�سنه املاليه )2021( 

للعقد .

 *مدة العقد:16 

�سهر
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفالن�ساطم

االإ�سراف على 4

اأعمال املناق�سة رقم 

))2017/2016/2

و اخلا�سة باأعمال 

ردم النفايات و 

االأنقا�س مب�اقع 

الردم التابعة لبلدية 

الك�يت .  

يهدف امل�سروع 

اإىل التخل�س 

من النفايات 

البلدية ال�سلبة 

عن طريق ردمها 

مب�اقع ردم 

النفايات التابعة 

لبلدية الك�يت 

وهي )اجلهراء- 

ميناء عبداهلل- 

جن�ب الدائري 

ال�سابع( وم�قع 

ردم النفايات 

االإن�سائية 

امل�ج�د يف 

منطقة جن�ب 

الدائري ال�سابع 

حيث تق�م اإدارة 

�سئ�ن البيئة 

باالإ�سراف على 

تلك امل�اقع.                   

بلغت كمية النفايات البلدية ال�سلبة التي مت 

ا�ستقبالها يف م�اقع ردم النفايات خلل �سهر فرباير 

2022 ح�ايل 

) 260105(طن وح�سب التايل : 

اجلهراء
ميناء 

عبداهلل

جنوب الدائري 
السابع

286252381287480نفايات منزلية

6151565128197نفايات زراعية

نفايات جتارية 

)متن�عة(
136111745244662

4285156915160339املجم�ع

%61.6%21.8%16.4الن�سبة املئ�ية

- مت ت�قيع عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 2016 

/ 2017( اخلا�سة باأعمال ردم النفايات واالأنقا�س 

مب�اقع الردم التابعة لبلدية الك�يت وال�سادة �سركة 

املهارات اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ 

2017/7/12 ومت املبا�سرة بتنفيذ العقد بتاريخ 

20172/11/12 وذلك بعد االنتهاء من فرتة جتهيز 

مدتها )4( اأ�سهر.

- جاري تنفيذ اأعمال عقد املناق�سة اجلديد رقم ) 2 / 

.)2017 / 2016

- مت طرح م�ستندات املناق�سة رقم )2020/2019/2(  و 

مت االإقفال بتاريخ 2021/1/24  .

- بالن�سبة للعقد احلايل:

* انتهى بتاريخ 2021/11/11 وجاري حاليا ا�ستكمال 

اإجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة 6 اأ�سهر اإ�سافية.

بالن�سبة للعقد اجلديد:

* وثائق املناق�سة م�ج�دة حاليا لدى اجلهاز املركزي 

للمناق�سات العامة ال�ستكمال اإجراءات الطرح.

يعترب م�قع جن�ب 

الدائري ال�سابع 

اأكرب امل�اقع العاملة 

حالياً وي�ستقبل 

كمية من النفايات 

تعادل 60% من كمية 

النفايات الناجتة يف 

دولة الك�يت �سن�ياً.

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 )2017/2016/2(

:3�سن�ات .

*مدة  عقد 

املناق�سة رقم 

 3: )2020/2019/2(

�سن�ات .
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفاالأن�سطةم

اإعداد برامج ت�ع�ية برامج الت�عية البيئية.5

بيئية لطلبة مدار�س وزارة 

الرتبية بكافة مراحلها 

من خلل الدورات 

التدريبية والندوات 

واملحا�سرات واملعار�س 

والزيارات امليدانية وذلك 

امل�ساهمة يف زيادة ال�عي 

البيئي وت�فري اجل� 

العلمي املنا�سب للطلبة 

للهتمام بالبيئة و�سغل 

اأوقات الفراغ والت�سجيع 

على العمل التط�عي 

بينهم من خلل ا�سراكهم 

يف عملية التنمية ال�طنية 

وخدمة املجتمع. 

                                                                                                                                                      

                     - التعاون 

بني بلدية الك�يت متمثلة 

بادارة �سئ�ن البيئة ق�سم 

الت�عية البيئية و بني 

م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة 

احلك�مية واخلا�سة .   

- فرز النفايات يف مباين 

البلدية و ت�عية م�ظفيها 

بالهدف من ذلك . 

 

ا�ستمرار حملة الت�عيه البيئه يف مدار�س 

الك�يت كافة �سمن خطة التعاون امل�سرتك 

مع وزارة الرتبيه واإعداد جدول باملدار�س 

امل�ساركه ل�زارة الرتبيه مع ق�سم الت�عيه 

البيئيه .

 حملة الت�عية البيئة يف مدار�س الك�يت 

كافة �سمن خطة التعاون امل�سرتك مع 

وزارة الرتبية، واإعداد جدول باملدار�س 

امل�ساركة ل�زارة الرتبية مع ق�سم الت�عيه 

البيئة.

متابعة كتاب املدن ال�سحية ملنطقة 

عبداهلل ال�سامل مع قان�نية املدن 

ال�سحية.

اال�ستمرار مبتابعة مناطق االأندل�س و 

الريم�ك التابعة للمدن ال�سحية.

اال�ستمرار بالتعاون مع مبادرة نحميها 

للمدار�س ال�سديقه للبيئة وامل�ستدامة.

امل�ساركة مع مركز �سباح االأحمد للتدريب 

البيئي خلل الفرتة من 14 فرباير-14 

مار�س 2022.

القيام مببادرة )الك�يت خ�سراء( مع 

فريق االأيادي اخل�سراء التط�عي 

مبنا�سبة االحتفاالت ال�طنية لدولة 

الك�يت يف منطقة امل�سايل.

امل�ساركة بفريق عمل عن االإ�سرتاجتية 

ال�طنية الإدارة النفايات بامل�ساركة مع 

الهيئة العامة للبيئة.

زيارات ميدانيه ملحمية اجلهراء وحممية 

ال�ساميه مبنا�سبة اأ�سب�ع البيئه من تاريخ 

6-12 مار�س التابعه للهيئه العامه للبيئه 

.

م�ؤمتر الإحتفالية الي�م العاملي للمياه 

باملعهد العايل للطاقه .

- مراجعة بن�د 

مذكرة التفاهم 

مع �ساحية 

عبداهلل ال�سامل 

وبلدية الك�يت 

بهدف اعتمادها.

- م�ا�سلة 

الزيارات 

للمناطق 

ال�سحيه ومتابعة 

ال��سع البيئي 

فيها .

- الت�ا�سل مع 

اإدارة نظافة 

حمافظة مبارك 

الكبري للقيام 

بحملة تنظيف يف 

منطقة امل�سايل.

- الت�ا�سل مع 

الهيئه العامه 

للزراعه لتنفيذ 

احلمله الزراعيه 

يف منطقة 

امل�سايل .
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ملحظاتامل�قف التنفيذيالهدفاالأن�سطةم

برامج البيئة الربية و 6

ال�ساحلية .

- التعاون بني بلدية 

الك�يت متمثلة باإدارة 

�سئ�ن البيئة ق�سم البيئة 

الربية و ال�ساحلية و بني 

م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة 

احلك�مية و اخلا�سة .

-  اال�ستمرار يف متابعة ما 

ا�ستجد من اأعمال يف برامج 

املدن ال�سحية مب�ساركة مراقبة 

الت�عيه يف معر�س �ساحية 

عبداهلل ال�سامل مدينه �سحيه .

- الرد على الكتب واملرا�سلت 

اخلا�سه بالق�سم.

- ا�ستمرارية مبادرة اإدارة �سئ�ن 

البيئه والتعاون مع فريق االأيادي 

اخل�سراء التط�عي حتت �سعار ) 

نحتفل لتك�ن الك�يت خ�سراء (.

- التعاون مع فريق االأيادي 

اخل�سراء البيئي واإدارة �سئ�ن 

البيئه بلدية الك�يت يف منطقة 

امل�سايل مل�ساركتهم يف مبادرة 

الك�يت خ�سراء .

- امل�ساركه يف فعالية الي�م العاملي 

للمياه باملعهد العايل للطاقه يف 

ي�م الثلثاء 2022/3/22 .

- املبادره يف الي�م الدويل للغابات 

بتاريخ 2022/3/21 وذلك باإعادة 

اإ�ستخدام االخ�ساب يف منطقة 

امل�سايل .

- زيارة حممية ال�ساميه )مركز 

ال�سباب ( بتاريخ 2022/3/7 

الإيجاد احلل�ل ح�ل نفايات 

جتميع القه�ه وطلب االخ�ساب 

لتدعيم بع�س املحميه .

- ح�س�ر اجتماع جلنة املخيمات 

الربيعيه )2022-2021 ( اجلل�سه 

اخلتاميه .

- ح�س�ر ور�سة عمل يف مدر�سة 

ال�سلع يف منطقة عبداهلل املبارك 

. )3/20(

- ح�س�ر ور�سة عمل يف مدر�سة 

املنقف )3/23( .

- )3/8( زياره ميدانيه ملحمية 

اجلهراء يف 3/10 2022 .

- ح�س�ر ور�سة عمل م�سرتكه 

بني هيئة م�سروعات ال�سراكه 

بني القطاعني العام واخلا�س 

وال�سفاره الفرن�سيه .

- تلبية دع�ه مدر�سة الك�يت 

االأهليه وم�ساركتهم يف معر�س 

البيئي .

اإدارة �صئون البيئة                                                                                                                         قطاع امل�صاريع
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اإدارة تنمية امل�صاريع

اأول : مراقبة التطوير التنموي :

ق�صم التخطيط التنموي - امل�صاريع قبل الطرح

امل�قف التنفيذيامل�ســـروع

م�سروع ان�ساء املدن العمالية 

- مدينة جن�ب اجلهراء

بتاريخ 2021/8/23 �سدر قرار اللجنة العليا رقم 2-2 / 2021 باإلغاء طرح امل�سروع بنظام ال�سراكة 

وفقاً الأحكام القان�ن رقم 116 ل�سنة 2014 ب�ساأن ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س والئحته 

التنفيذية وتكليف هيئة م�سروعات ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س بالتن�سيق مع بلدية 

الك�يت واجلهات ذات االخت�سا�س بت�س�ية املبالغ املقيدة ب�سجلت الهيئة على ح�ساب االأ�س�ل 

املتداولة املالية املحلية - ح�سابات مدينة اأخرى - مبالغ حتت الت�س�ية.

م�سروع املركز الثقايف 

الرتفيهي التعليمي ب�سارع 

عبداهلل االأحمد

يتك�ن امل�سروع من 4 مراحل ي�ستمل عليها عقد اخلدمات اال�ست�سارية التي قامت بت�قيع  عقده 

بلدية الك�يت مع مكتب خطيب وعلمي بالتعاون مع املكتب املحلي دار الك�يت لل�ست�سارات 

الفنية. حيث بداأت املرحلة االأوىل يف 2020/11/1 وانتهت يف 2021/3/14، يف حني بداأت املرحلة 

الثانية يف 2021/3/15 وانتهت يف 2021/10/16، واالأعمال احلالية و�سلت لنهاية املرحلة الثالثة 

حيث بداأت بتاريخ 2021/10/17 وملدة 10 ا�سابيع.

م�سروع املركز اخلدمي 

والرتفيهي بالعقيلة

قرار اللجنة العليا للم�سروعات املقامة على اأملك الدولة العقارية رقم 5-1 /2020 يف اجتماعها 

رقم 2020/1 املنعقد يف 2020/7/27 والقا�سي مبا يلي: 1- اإعادة امل�سروع اإىل اجلهة العامة بلدية 

الك�يت لتحديد الطريقة االأمثل لتنفيذ امل�سروع، 2 - انهاء عقد م�ست�سار امل�سروع، مت خماطبة 

قطاع التنظيم العمراين واملخطط الهيكلي لعمل تقرير للمجل�س البلدي وطلب تغيري نب 

االن�سطة املذك�رة يف قرار املجل�س البلدي بخ�س��س امل�سروع

ال�اجهة البحرية باجلهراء 

ك�رني�س اجلهراء

يتك�ن م�سروع الدرا�سات اال�ست�سارية ل�اجهة اجلهراء البحرية من 5 مراحل تنفيذية وفقا 

للعقد املربم رقم 7- 2018/2017، بتاريخ 2021/9/1 مت احل�س�ل على امل�افقة املرورية، بانتظام 

اعتماد املجل�س االأعلى للبيئة لدرا�سة املردود البيئي، مت االنتهاء من الدرا�سة اال�ست�سارية 

للم�سروع بتاريخ 2021/9/6، مت اخذ م�افقة جمل�س ال�زراء على امل�سروع بتاريخ 2021/10/13 

مب�جب القرار رقم 1259
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املمار�سة رقم 14 /2017/2018 

خدمات ا�ست�سارية ل�س�ق 

اجلمعة اخليام واملا�سية 

والطي�ر يف املحافظات

بتاريخ 2021/5/2 مت ن�سر اعلن عن 

املمار�سة يف امل�قع االلكرتوين للبلدية 

واجلريدة الر�سمية الك�يت الي�ن ملدة 3 

اأيام، بتاريخ 2021/5/25 مت عقد االجتماع 

التمهيدي بح�س�ر 15 ممثل عن املتقدمني 

للمار�سة يف قاعة وزاره مبنى ال�زير ومت 

ال�سماح لهم لل�ستف�سارات لغاية ي�م 

اخلمي�س 2021/5/27 وار�سالها عن طريق 

االمييل االلكرتوين للممار�سة، بتاريخ 

2021/6/8 مت متديد م�عد اقفال م�عد 

املممار�سة اىل تاريخ 2021/7/12 بدال 

من 2021/6/14 ح�سب طلب املتقدمني 

للممار�سة، بتاريخ 2021/8/16 وردنا طلب 

جلنة ال�سراء للقيام بدرا�سة العطاءات 

الفنية للممار�سة، بتاريخ 2021/10/23 

مت رفع نتائج تقييم العطاءات الفنية اىل 

جلنة ال�سراء وبانتظار قرار الرت�سية

 

املمار�سة رقم 15/ 2020/2019 

خدمات ا�ست�سارية لتط�ير 

�س�ق اخليام املركزي ملحافظة 

اجلهراء

بتاريخ 2021/4/5 مت عقد اجتماع لدى جمل�س اإدارة اجلهاز املركزي للمناق�سات ب�ساأن املمار�سة 

للرد على اية ا�ستف�سارات لدى اجلهاز املركز للمناق�سات العامة، بتاريخ 2021/4/26 وردنا 

من اإدارة املاق�سات والعق�د طلب الرد على التعديلت التي وردت يف االجتماع الذي مت بتاريخ 

2021/4/5، بتاريخ 2021/7/12 مت خماطية نائب املدير العام ل�س�ؤون قطاع التنظيم العمراين 

واملخطط الهيكلي لليعاز ملن يلزم نح� زيادة امل�ساحة املخ�س�سة للم�سروع من 50.000م2 لتك�ن 

بعد الزيادة 100.000م2 وذلك لل�ستفادة الق�س�ى من امل�سروع، بتاريخ 2021/11/7 مت خماطبة 

ادارة املاق�سات والعق�د بالرد على جميع التعديلت املطل�بة من اجلهاز املركزي للمناق�سات 

العامة ومت تزويدهم باآخر التحديثات والتط�ير جلميع م�ستندات الطرح فنيا.
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ق�صم الدرا�صات الفنية والقت�صادية - امل�صاريع بعد الطرح

ق�صم الإ�صراف الفني - م�صاريع مت توقيع عقودها

امل�قف التنفيذيامل�ســـروعم

1
م�سروع جممعات �سكنيه 

خا�سة بالعمالة

مت ت�قيع ملحق العقد بتاريخ 

2004/1/30

2

م�سروع جممعات �سكنية 

خا�سة بالعمالة غرب 

ميناء عبداهلل

مت ت�قيع ملحق العقد بتاريخ 

2021/4/8

ق�صم متابعة التنفيذ - م�صاريع جاري تنفيذها

امل�قف التنفيذيامل�ســـروعم

1
ملعب اجل�لف يف 

ال�فرة
جاري التنفيذ

2

م�سروع القرية 

الرتاثية يف �سارع 

عبداهلل االأحمد

مت اإيقاف التنفيذ ب�سبب ف�سخ 

العقد مع ال�سركة امل�ستثمرة من 

قبل وزارة املاليه

اإدارة تنمية امل�صاريع                                                                                                                             قطاع امل�صاريع
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ق�صم متابعة اإدارة املرافق - متابعة امل�صاريع حتت  الت�صغيل 

امل�قف التنفيذيامل�ســـروعم

حتت الت�سغيل�س�ق ال�سمك واللحم واخل�سالر باملدينة1

حتت الت�سغيل�س�ق ال�سمك واللحم واخل�سالر باملدينة يف حمافظة اجلهراء اخليمه م�ل2

حتت الت�سغيل�س�ق ال�سمك واللحم واخل�سار يف حمافظة ح�يل )�س�ق ال�ساملية(3

حتت الت�سغيل�س�ق ال�سمك واللحم واخل�سار يف حمافظة الفروانية4

حتت الت�سغيل�س�ق اخل�سار والفاكهة املركزي بال�سليبية )الفر�سة(5

حتت الت�سغيلا�سرتاحة االأدعمي6

حتت الت�سغيلا�سرتاحات على طريق الن�ي�سيب ال�سريع - عدد )3( م�قع7

حتت الت�سغيلمراكز خدمة ال�ساليهات �سمال اخلريان - عدد )3( م�قع8

حتت الت�سغيلمراكز خدمة ال�ساليهات جن�ب اخلريان - عدد )3( م�قع9

حتت الت�سغيلاملرحلة الثالثة من ال�اجهة البحرية )�س�ق �سرق(10

حتت الت�سغيلال�اجهة البحرية بلج رقم )11( - ب� حليفة11

حتت الت�سغيلاملرحلة اخلام�سة من ال�اجهة البحرية )مارينا م�ل(12

حتت الت�سغيلال�اجهة البحرية بالفحيحيل )الك�ت م�ل(13

حتت الت�سغيلاإعادة بناء �س�ق الزل و�ساحة ال�سرافني14

حتت الت�سغيل�س�ق اجلمعة - منطقة الري15

حتت الت�سغيلاملنطقة احلرفية اخلدمية )غرب اأب� فطرية - اأ�س�اق القرين(16

اإدارة تنمية امل�صاريع                                                                                                                             قطاع امل�صاريع
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قـطـــــاع

ال�صئون املالية والإدارية



التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 1022022

نـبــذة عـن قـطــاع الـ�صـئــون املـالـيـة والإداريـة

اأول ً : اإدارة ال�صئون املالية

1 - القيام باإعداد م�صروع ميزانية البلدية بالتن�صيق مع كافة القطاعات والإدارات واأفرع البلدية باملحافظات .

2 - مراقبة وتدقيق ال�صرف ح�صب بنود امليزانية املعتمدة واإعداد احل�صاب اخلتامي .

3 - �صرف املرتبات والأجور وكافة م�صتحقات العاملني والتدقيق عليها .

4 - حت�صيل الر�صوم والعائدات املقررة نظري اخلدمات التي تقوم بها البلدية وحت�صيل املبالغ امل�صتحقة لها لدى الغري

5 - الإ�صراف واملتابعة والتدقيق على كافة اإجراءات ال�صرف املتعلقة بامل�صاريع الإن�صائية التي ت�صرف عليها البلدية .

6 - التن�صيق واملتابعة مع الوحدات القائمة على ااأملور املالية فى اأفرع البلدية باملحافظات ، وحت�صيل الر�صوم وجلان

اجلرد والتخل�س من املواد واملعدات ومبا�صرة الأعمال املالية املختلفة .

ثانيا ً : اإدارة اخلدمات العامة

1 - الإ�صراف على اأعمال النظافة فى مبانى البلدية الرئي�صية واأفرع البلدية فى املحافظات وجتهيز قاعات الإجتماعات بكافة 

احتياجاتها ونقل الأثاث وال�صجاد ملختلف الإدارات والأق�صام .

2 - ت�صغيل و�صيانة البدالة الرئي�صية والبدالت الفرعية وتزويد اإدارات البلدية باخلطوط الهاتفية اخلارجية والداخلية واملتنقلة

3 - الإ�صراف على النواحي الأمنية مببانى البلدية املختلفة .

4 -  و�صيانة الأجهزة الفنية بالتعاون مع اجلهات املخت�صة .

5 - جتهيز و�صيانة املركبات واآليات ومعدات البلدية وتوزيعها على مرافقها املختلفة وفقا ً للحاجة الفعلية .

6 - ربط ات�صاالت م�صئويل البلدية والتعامل مع ال�صكاوى والبلغات من كافة املبانى .

7 - التن�صيق مع اإدارة الدفاع املدين وكافة فرق الطوارئ املوجودة فى البلدية .

ثالثًا : امل�صتودعات العامة

1 - توفري احتياجات كافة قطاعات البلدية من املواد واملعدات باملوا�صفات امللئمة .

2 - تنفيذ اللوائح والتعليمات اخلا�صة باملخازن والتاأكد من �صحة وانتظام القيد فى ال�صجلت والبطاقات واأعمال احلفظ .

3 - تنفيذ الدورات امل�صتندية اخلا�صة باملخازن بطريقة �صليمة وفقا ً للتعاميم والتعليمات ال�صادرة من وزارة املالية فى

�صئون التخزين العامة .

1 - متابعة اأر�صدة املخزون من ااأل�صناف املختلفة واإعداد طلبات �صراء املواد عند الو�صول اإىل احلد الإ�صرتاتيجي .

2 - الإ�صرتاك فى جلان اجلرد واللجان امل�صكلة للتخل�س من املواد واملعدات ) تالفة ، راكدة ، �صكراب ، م�صادرات ( .

3 -  جتميع املواد والأدوات التالفة واملتقادمة وجتهيزها للتخل�س منها على �صوء التعاميم والتعليمات املعمول بها فى هذا ال�صاأن .

4 -  �صرف وت�صجيل ومتابعة العهد باأنواعها املختلفة وفقا ً للتعاميم ال�صادرة من وزارة املالية .
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نـبــذة عـن قـطــاع الـ�صـئــون املـالـيـة والإداريـة

رابعًا : اإدارة �صئون املوظفني

1 - تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات والتعاميم والنظم املتعلقة ب�صئون التوظيف .

2 - �صغل الوظائف بالتعيني ومراجعة وا�صتيفاء م�صوغات التعيني .

3 - توزيع تقارير الكفاءة وجمعها وت�صجيلها وعر�صها على جلنة �صئون املوظفني .

4 - تلقي تظلمات املوظفني الذين ح�صلوا على تقارير كفاءة بتقدير �صعيف لعر�صها على جلنة �صئون املوظفني .

5 - تنفيذ الإجراءات الالزمة ملنح العلوات واملكافاآت والبدلت واإعداد مذكرات قرارات النقل والندب والإعارة .

6 - �صغل الوظائف عن طريق الرتقية بااألقدمية والإختيار .

7 - اإن�صاء وحفظ ومتابعة ملفات خدمة املوظفني .

8 - متابعة املعاملت املتعلقة بالقرو�س وتنفيذ الأحكام الق�صائية املتعلقة باملوظفني .

9 - اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية للباب الأول وم�صروعاته امللحقة والإ�صرتاك فى مناق�صته مع اجلهات املعنية والعمل على 

تنفيذه بعد اعتماده .

10 - التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية فى كل ما يتعلق ب�صئون املوظفني من تعيني وترقية ومنح علوة ت�صجيعية .

11 - تزويد جميع اجلهات فى البلدية مبا حتتاج له من اإح�صائيات عن العاملني لديهم .

12 - القيام بالإجراءات املتعلقة بتطبيق النظم الآلية املتكاملة ذات العلقة بعمل الإدارة .

خام�صا ً : اإدارة ال�صجل العام

1 - القيام بكافة اأعمال ال�صجل العام بالتن�صيق مع قطاعات البلدية واأفرع البلديات باملحافظات .

2 - القيام باأعمال الرتجمة من اللغة العربية اإىل الإجنليزية وبالعك�س لكل املعاملة التي تتطلب ذلك .

3 - القيام باأعمال الطباعة والأر�صيف .

4 - اإقرتاح تطوير النظم وت�صهيل اإجراءات ال�صادر والوارد وتوزيع الربيد با�صتخدام الو�صائل احلديثة .

�صاد�صا ً : اإدارة املناق�صات والعقود

1 - اإعداد ودرا�صة املناق�صات واملزايدات واملمار�صات واإبرام العقود اخلا�صة بها بالتعاون مع كافة اجلهات املخت�صة

2 - اتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلبها عمليات ال�صراء وفقا ً للقوانني واللوائح والنظم املعمول بها ، ودرا�صة ال�صوق للوقوف 

على تطور الأ�صعار ، والقيام بالإجراءات املتعلقة بكافة الأعمال ذات العلقة بال�صراء املبا�صر اأو الت�صعري جلميع الأعمال ذات 

العلقة بامل�صرتيات وفقا ً لألنظمة واللوائح .

3 - مراجعة ال�صروط العامة واخلا�صة جلميع العقود التي ترغب الإدارات املختلفة اإبرامها ، ومتابعة كافة املتطلبات والأوامر 

التغيريية عليها .
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ن�سبة التغري2022/20212021/2020الـبــيــــــان

%223071414437الكتب ال�اردة

%11408855725الكتب ال�سادرة

%337152270133الكتب يف الكمبي�تر



105 التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022

اإدارة اخلدمات العامة                                                                                           قطاع ال�صئون املالية والإدارية

اإجنازات اإدارة اخلدمات العامة عن  2022 - 2021

مراقب النقليات والط�ارئ :

الــــعـــــدد الــبــيــــــــان 

0 اإ�سدار مناذج ل�سيانة �سيارات حك�مية ملراقبة ال�سيانة

531 ا�سدار مناذج ل�سيانة ال�سيارات امل�ستاأجرة بدون �سائق وانيت ) عدد (

667 ا�سدار مناذج ل�سيانة ال�سيارات امل�ستاأجرة بدون �سائق جيب ) عدد (

2314 ت�زيع بطاقات ال�ق�د للمركبات امل�ستاأجرة واحلك�مية ) عدد (

2980 تعبئة الديزل ملقربة اجلهراء ) لرت (

8570 تعبئة الديزل ملقربة ال�سليبخات ال�سنة ) لرت (

0 تعبئة الديزل اآليات مراقبة النقليات ) لرت (

3300 تعبئة الديزل ملقربة �سبحان ) لرت (

1659 ت�زيع �سيارات م�ستاأجرة مع �سائق ن�ع ) �سال�ن ( جلميع االإدارات ) عدد (

474 ت�زيع �سيارات م�ستاأجرة مع �سائق ن�ع ) وانيت( جلميع االإدارات ) عدد (

0 ت�زيع �سيارات م�ستاأجرة ) تننكر (

536 خروج �سيارات حك�مية وم�ستاأجرة ) عدد طلعات ( - هاف ل�ري م�ستاأجر

263 خروج �سيارات حك�مية وم�ستاأجرة ) عدد طلعات ( - �سهريج مياه

0 خروج �سيارات حك�مية وم�ستاأجرة ) عدد طلعات ( - تنكر ديزل حك�مي

10 خروج �سيارات هاف ل�ري لنقل االأثاث وقرطا�سية جلميع االإدارات ونقل ال�سكراب اإىل اإدارة امل�ست�دعات

10
خروج ثلجات حك�مية + م�ستاأجرة لنقل العينات من املراكز التابعة الإدارة االأغذية امل�ست�ردة وخمتربات 

وميناء العيبة وحمافظات البلدية �سباحا وم�ساءا

86 عمل ك�سف بالف�اتري والدفعات ال�سهرية اخلا�سة ب�سركات التاأجري ) عدد (

0 خروج اأعداد من االآليات لرفع خملفات من  جميع مناطق الك�يت مع العمال

0 وازالة خملفات من االطارات وطراد + خملفات خميمات + �سيارات+اعلنات 

258 ا�سدار مناذج �سيانة لعدد من ال�سيارات وت�زيع بطاقات وق�د

1540 تعبئة الديزل ملراقبة االأعلم و الزينة + املقابر 
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ق�سم الط�ارئ

2473 تلقي بلغات من حمافظتي العا�سمة + اجلهراء 

2720 تلقي بلغات من حمافظتي ح�يل + مبارك الكبري 

2810 تلقي بلغات من حمافظتي الفروانية + االأحمدي 

8003 جمم�ع البلغات املتلقاه يف جميع املحافظات 

مراقبة الأمن واخلدمات العامة :

ق�صم المن وال�صالمة

الـــعـــــــــــدد الــبـــيــــــــــان 

400 ت�سريح خروج م�اد

1336 اإ�سدار ه�ية بلدية الك�يت جتديد +جديدة  +بدل فاقد 

1172 اإ�سدار ه�ية ) �سبطية ق�سائية ( جتديد + جديدة +بدل فاقد

277 براءة ذمة مل�ظفي البدلية 

1784 ا�سدار ه�ية مندوب  جتديد + جديدة  + بدل فاقد 

15 ه�ية متابعة دوام )0( + جمل�س بلدي واأمه )1( + �سحفي 0+  م�سرف �س�اطئ 0

3 ا�سدار ه�ية م�اقف م�ؤقته 

100 ت�سريح دخ�ل م�اقف 

اإدارة ال�صجـل العـام                                                                                                قطاع ال�صئون املالية والإدارية



107 التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022

ق�سم اخلدمات العامة 

1 - تركيب زجاج طاوالت مكتب مدير اإدارة ال�سئ�ن املالية 

2 - تركيب وتعديل حاجز لق�سم العلوات باإدارة �سئ�ن امل�ظفني 

3 - تبديل قفل مكتب باإدارة �سئ�ن امل�ظفني

1 - تركيب قفل درج مكتب للإدارة �سئ�ن امل�ظفني ق�سم التقارير ال�سرية

2 - ت�سليح باب املني�م مع تركيب يده لق�سم العلوات ) اإدارة �سئ�ن امل�ظفني (

3 - تركيب دفا�س اإلكرتوين ملدير اإدارة ال�سئ�ن املالية 

1 - فك وتركيب باب اإمل�ني�م مع تعديله وتركيب ) �سلفه قلب (

2 - ت�سليح مكتب مع اأدراج ق�سم التعيني ) اإدارة �سئ�ن امل�ظفني (

3 - تركيب عدد 6 اأقفال مكتب مع الت�سليح ق�سم التحقيقات ) اإدارة �سئ�ن امل�ظفني (

1 - فك وتركيب عدد 6 مكاتب من الريم�ك اإىل امل�سايل �سئ�ن البيئة

2 - فك وتركيب طاولة اإجتماعات 4 اأجزاء 8 ملم يف اإدارة �سئ�ن البيئة

3 - فك عدد 2 مكتب من القرين ونقلها من اجللي بايل امل�سايل اإدارة �سئ�ن البيئة

4 - فك وتركيب عدد 16 جزء زجاجي وتركيبها بامل�سايل

1 - فتح وتركيب قفل باب �سئ�ن امل�ظفني

2 - فك وتركيب مكاتب يف اإدارة �سئ�ن البيئة الريم�ك

3 - تركيب زجاج باب يف اإدارة امل�ساحة

اإدارة اخلدمات العامة                                                                                           قطاع ال�صئون املالية والإدارية
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االجناز البيان

�سيانة وزراعة املن�ساآت ب�سفة دورية

املناق�سة رقم 19/2017/2018 �سيانة اأعمال زراعة 

املن�ساة واملرافق العائدة لبلدية الك�يت يف املحافظات

1- ت�فري عدد 20 قمع مل�اقف ال�سيارات يف جميع حمافظات الك�يت

2- ت�فري اجهزة قيا�س احلرارة يف جميع مباين بلدية الك�يت

3- �سيانة اجهزة االنذار يف جميع املباين الرئي�سية و حماقظات بلدية 

الك�يت

4- �سيانة ال�س�كيات يف جميع املباين الرئي�سة و حمافظات بلدية الك�يت

5- �سيانة ب�ابات دخ�ل امل�اقف يف جميع املباين الرئي�سية و حمافظات 

بلدية الك�يت

املناق�سة رقم 1- 2016-2017 ت�فري خدمات االمن و 

احلرا�سة ملباين بلدية الك�يت

يتم عمل ج�الت ب�سفة دورية و التاكد من نظافة امل�اقع و التزام �سركة 

النظافة بت�يف املعقمات االزمة و القيام بتعبئة جميع اجهزة التعقيم بجانب 

اجهزة الب�سمة و القيام بتعقيم االدارات و املراكز التابعة للبلدية يف حلة 

ظه�ر حاالت كرونا ت�فري م�اد النظافة جلميع مباين و حمافظات البلدية 

ب�سفة �سهرية.

املمار�سة رقم 21-2017-2018 تنظيف مباين البلدية 

و اعمال املرا�سلت و اخلدمة و النظافة      

اختام عدد 359 اختام

ربلة عدد 20

قاعدة مكتب عدد 9

ل�حات ار�سادية عدد 8

احبار عدد 12 

اإ�سدار اأختام ر�سمية +  ربله + قاعدة مكتب+ اأحبار

اإدارة ال�صجـل العـام                                                                                                قطاع ال�صئون املالية والإدارية
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�صعبة العقـــود

العددن�ع االآالتالبيان

ا�سلح و�سيانة اآالت ت�س�ير يف مراكز وادارات 

ومباين البلدية 

�سيانة الة حفظ ملفات 

8

ت�س�ير وحتمي�س ال�س�ر اجل�ية

2

�سيانة اإ�ستئجار اأالت ت�س�ير )زيروك�س(

11

420 �سيانة اآالت

1 - �سكربة عدد ) 1 ( اآلة ت�س�ير )اإدارة تنمية 

امل�ساريع ( عهدة )فايز دبيان ع��س املطريي(
FP-7113 1بانا�س�نيك

2 - �سكربة عدد ) 1 ( اآلة ت�س�ير )اإدارة حتديد 

امللكية العقارية ( عهدة )ه�سام قا�سم حميد البلم(
FT-5640 �1ريك

2 املجم�ع  
1 - �سرف عدد ) 2 ( اآلة ت�س�ير ) مدير اإدارة 

امل�ساحة ( عهدة ) م�سعل حم�د العرادة(
E-658 2ك�نيكا

2 - �سرف عدد ) 1 ( اآلة ت�س�ير ) مدير فرع 

بلدية حمافظة اجلهراء (

عهدة ) مرمي اأحمد حمزه (

E-658 1ك�نيكا

3 - �سرف عدد ) 2 ( اآلة ت�س�ير )مدير اإدارة 

العلقات العامة ( عهدة ) حممد �سندان 

املطريي (

E-658 2ك�نيكا

5 املجم�ع  
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التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 1102022

تلبية اإحتياجات اإدارات البلدية من امل�اد 

املختلفة ح�سب من�ذج الطلبات ال�اردة لل�سعبة .  

)  اأحبار ( 

ت��سيبا 

0
�سارب 

0
زيروك�س 

0
ريك�س  روتري

0
 ريك�

0
املجم�ع 

0

0كونيكا 
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اإدارة اخلدمات العامة                                                                                           قطاع ال�صئون املالية والإدارية

ب - ق�صم ال�صكرتارية:

ا�صتمارات ال�صرف املنفذة جلميع اجلهات الطالبة

مو�صحة بالأرقام والر�صم البياين

م�سل�سل
القـطاع / الــفرع

اأو االإدارة امل�ستفيدة
املعاملت ال�سادرةاملعاملت ال�اردة

134مكتب وزير الدولة ل�سئ�ن البلدية1
114املكتب الفني ل�زير الدولة2
95مكتب املتابعة3
217االدارة القان�نية4
236مكتب رئي�س قطاع الرقابة والتفتي�س5
5مكتب الرقابة امليدانية6
6ادارة الرقابة الهند�سية7
6ادارة رقابة اخلدمات البلدية8
6ادارة الرقابة املالية واالإدارية9
ادارة خدمة امل�اطن10

15مكتب مدير عام البلدية11
2114اإدارة االنظمة الهند�سية12
987اإدارة العلقات العامة13
96اإدارة التن�سيق14
75جلنة ال�سلمة15
115مكتب رئي�س قطاع امل�ساحة16
017ادارة امل�ساحة17
136اإدارة حتديد امللكية العقارية18
115مكتب رئي�س قطاع التنظيم19
187اإدارة التنظيم20
61ادارة املخطط الهيكلي21
146مكتب رئي�س قطاع امل�ساريع22
161ادارة تنمية امل�ساريع23
5612ادارة االن�ساءات24
115اإدارة �سئ�ن البيئة25
325مكتب رئيس قطاع الخدمات26
11إدارة انظمة الخدمات البلدية27
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اإدارة امل�صتودعات                                                                                                    قطاع ال�صئون املالية والإدارية

يتبع ما قبله:

م�سل�سل

القـطاع / الــفرع

اأو االإدارة امل�ستفيدة

املعاملت ال�سادرةاملعاملت ال�اردة

ادارة االغذية امل�ست�ردة28

إدارة فحص االغذية29
185اإدارة �سئ�ن اجلنائز30

1925مكتب رئي�س قطاع املالية واالدارية 31

3418اإدارة ال�سئ�ن املالية32

299اإدارة �سئ�ن امل�ظفني33

1513ادارة اخلدمات العامة34

اإدارة امل�ست�دعات العامة35

8111اإدارة املناق�سات والعق�د36

215ادارة ال�سجل العام37

125مكتب رئي�س قطاع التط�ير واملعل�مات38

66اإدارة التط�ير االداري والتدريب39

75اإدارة التخطيط والبح�ث40

20615اإدارة نظم املعل�مات41

مدير مكتب فرع البلدية حمافظة ح�يل- مبارك الكبري42

ق�سم ازالة املخالفات43

مدير ادارة الرتاخي�س الهند�سية44

مدير ادارة التدقيق واملتابعة الهند�سية45

مدير ادارة ال�سلمة46

مدير ادارة تراخي�س اخلدمات البلدية47

مدير ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية48

مدير ادارة النظافة العامة واإ�سغاالت الطرق49

مدير مكتب فرع البلدية حمافظة االحمدي-الفروانية 50



113 التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022

اإدارة امل�صتودعات                                                                                                    قطاع ال�صئون املالية والإدارية

ق�سم ازالة املخالفات51

مدير ادارة الرتاخي�س الهند�سية52

مدير ادارة التدقيق واملتابعة الهند�سية53

مدير ادارة ال�سلمة54

مدير ادارة تراخي�س اخلدمات البلدية55

مدير ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية56

مدير ادارة النظافة العامة واإ�سغاالت الطرق57

مدير مكتب فرع البلدية حمافظة اجلهراء - العا�سمة58

ق�سم ازالة املخالفات59

مدير ادارة الرتاخي�س الهند�سية60

مدير ادارة التدقيق واملتابعة الهند�سية61

مدير ادارة ال�سلمة62

مدير ادارة تراخي�س اخلدمات البلدية63

مدير ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية64

مدير ادارة النظافة العامة واإ�سغاالت الطرق65

مكتب رئي�س املجل�س البلدي66

�سركات ومتفرقات واالعلم67

186جلنة امل�سرتيات/وزارة املالية68

4914مدير فرع حمافظة العا�سمة69

257مدير فرع حمافظة الفروانية70

2114مدير فرع حمافظة اجلهراء71

4111مدير فرع حمافظة ح�يل72

277مدير فرع حمافظة االحمدي73

357مدير فرع حمافظة مبارك الكبري74
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اإجنازات مراقبة املخازن

عن ل�صنة 2021

1 - مت تدقيق عدد) 41 (    طلب تزويد خمزن

2- مت تدقيق عدد)   458  (    طلب اإعداد من�ذج متابعة �سرف لكل طلب �سرف

3 - مت تدقيق )127(   طلب �سراء من حيث مدى مطابقة الكميات املعتمدة يف طلب �سرف

4 -  مت ترحيل عدد  )458(  ا�ستمارات �سرف اىل �سجل مراقبة املخزون بعد تدقيقها والتاأكد من اأن الكميات املن�سرفة مطابقة متاما 

للكميات يف طلب ال�سرف .

5 - مت تدقيق عدد )100( ا�ستمارة ت�سلم .

هذا وقد بلغ اجمايل ا�ستمارة ال�سرف عن �سنة 2021 عدد )458  ( ا�ستمارة 

ملحظة : بيانات �سهر ماي� لتزويد خمزون غري وارد من اإدارة املخت�سه

العدداملخزنم

211قرطا�سية1

28املطب�عات2

20النظافة وامللب�س3

12االن�سائية4

135االثاث5

20الكهربائية وال�سحية6

434االإجمايل
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اإدارة امل�صتودعات                                                                                                    قطاع ال�صئون املالية والإدارية

اجلهة امل�سرفةالــعــــــــددالـبــيــــــان

املمار�سات التي مت طرحها

قطاع امل�ساريع / قطاع الرقابة والتفتي�س / قطاع املالية واالإدارية6

قطاع اخلدمات3

قطاع املالية واالإدارية2

قطاع امل�ساريع/ قطاع امل�ساحة/ قطاع التنظيم/املجل�س البلدي3

العق�د التي مت اإبرامها

قطاع اخلدمات5

قطاع املالية االإدارية4

قطاع الرقابة والتفتي�س1

قطاع املالية واالإدارية / قطاع امل�ساريع2

قطاع املالية االإدارية6العق�د التي مت متديدها

اأوامر ال�سراء املنفذة

قطاع املالية واالإدارية / قطاع الرقابة والتفتي�س4

املجل�س البلدي8

قطاع امل�ساريع6

قطاع امل�ساحة / قطاع التنظيم1

املدير العام5

قطاع املالية واالإدارية59

قطاع الرقابة والتفتي�س4

قطاع التنظيم1

قطاع اخلدمات العامة7

قطاع امل�ساريع / مكتب املدير العام2

حمافظة ح�يل1

حمافظة ح�يل / قطاع امل�ساريع / قطاع امل�ساحة3

قطاع امل�ساحة3

قطاع اخلدمات / قطاع الرقابة والتفتي�س4

التخطيط / حمافظة العا�سمة2

االأمانة العامة للمجل�س البلدي1

جلميع القطاعات38حتاويل ال�سرف ال�سادرة

مالحظة: بيانات �صهر )2021/8( و�صهر )2022/3,1( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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اإدارة املناق�صات والعقود                                                                                       قطاع ال�صئون املالية والإدارية

اإدارة �صئون املوظفني

اأول : �صعبة ال�صادر :-

العددالبيان 

56وزير البلدية 
459مكتب املدير العام 

مكتب نائب املدير العام لل�سئ�ن 

املالية و االإدارية 

396

306االإدارة القان�نية 
52رئي�س املجل�س البلدي 

171االأمانة العامة للمجل�س البلدي 
كتب الدي�ان و التاأمينات 

االجتماعية و كافة ال�زارات 

4653

104اإدارة �سئ�ن اجلنائز 
107اإدارة �سئ�ن البيئة 

125اإدارة اخلدمات العامة 
171اإدارة االأغذية امل�ست�ردة 
137اإدارة �سئ�ن التخطيط 

127اإدارة التط�ير و التدريب 
64اإدارة خدمة امل�اطن 

120اإدارة الرقابة و التفتي�س 
160اإدارة االإن�ساءات 
147اإدارة التنظيم 
147اإدارة امل�ساحة 

131قطاع امل�ساريع 
106قطاع اخلدمات 

140امل�ست�دعات 
146االنظمة الهند�سية 
118املخطط الهيكلي 
161تنمية امل�ساريع 

131التنظيم و امل�ساحة 
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اإدارة �صئون املوظفني                                                                                              قطاع ال�صئون املالية والإدارية

150املناق�سات و العق�د 
148العلقات العامة 

176حمافظة الفروانية 
154حمافظة االأحمدي 
123حمافظة العا�سمة 

168حمافظة مبارك الكبري
142حمافظة ح�يل 

151حمافظة اجلهراء 
68االإح�ساء و البح�ث 
136االأ�س�اق و امل�سالخ 

161مركز نظم املعل�مات 
5602كافة ال�زارات و ال�سجل 

4567كتب مالية 
572دي�ان املحا�سبة 

670دي�ان اخلدمة املدنية 
 

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.



التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 1182022

ثانيا : �صكرتارية مدير الإدارة :-

ق�صم متابعة الدوام و اإنهاء اخلدمة :-

العددالـبـيــان 

1705قرار وقف �سرف راتب 

1125قرار �سرف راتب 

292قرارات العق�بات التاديبية 
قرارات احلرمان 

و ما يرتتب عليها 
291

267كتب االإحالة اإىل املجل�س الطبي 
كتب االإحالة لبيان مدى 

لتخفي�س �ساعات العمل 
56

قرارات اإنهاء اخلدمة ب�سبب 

االإنقطاع عن العمل 
138

283قرارات االإ�ستدعاء 

203كتب اإنذار و لفت نظر 

مذكرات التظلمات 

بالدعاوى و العق�بات 
115

331مذكرات اإنهاء اخلدمة 

193قرارات اخل�سم 

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

اإدارة املناق�صات والعقود                                                                                       قطاع ال�صئون املالية والإدارية
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ثالثا: مراقبة ميزانية الوظائف :-

اأ( ق�صم امليزانية و التعيني :-

العددالـبـيــان 

168قرار تغيري م�سمى وظيفي 
99قرار تعديل و�سع

167قرار تعيني 
101كتب الدي�ان 

115كتب التعليم العايل 
265معاملة كشف الطبي 

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

ب( ق�صم العالوات و الرتقيات :-

العددالـبـيــان 

505قرار منح بدل 

102قرار قطع بدل 

24قرار ترققية باالأقدمية 

17قرار �سحب علوة دورية 

88قرار منح علوة ت�سجيعية 

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

اإدارة �صئون املوظفني                                                                                              قطاع ال�صئون املالية والإدارية
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اإدارة �صئون املوظفني                                                                                              قطاع ال�صئون املالية والإدارية

ج( ق�صم العالوات الإحتماعية:-

الـعـــــددالـبـيــان 

702�سرف علوة اإجتماعية 

270قطع علوة اإجتماعية 

508قرار علوة اإجتماعية 
قرار علوة اإجتماعية عند 

اإنهاء اخلدمة 
712

145تدرج راتب 

26حتديث بيانات العلوة االإجتماعية

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

د( ق�صم املتابعة :-

الـعـــــددالـبـيــان 

9398�سهادة راتب 

32اإدخال قرارات البدالت 

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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رابعا : مراقبة �صئون املوظفني :-

اأ( ق�صم النقل و الندب :-

الـعـــــددالـبـيــان 

1654قرارات النقل الداخلي 

207قرارات النقل اخلارجي 

118قرارات ندب داخلي 

31قرارات ندب خارجي 

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

ب( ق�صم الإجازات واجلوازات :-

الــبــيــــــان 

الـعــــدد

اأنــثـــىذكــــر

447282165االإجازة الدورية 

30611596االإجازة املر�سية 

586-اإجازة و�سع 

160101مرافق املري�س 

248-اإجازة اأم�مة 

7673اإجازة تعزية 

2113ت�سريح �سفر 

مالحظة:بيانات �صهر)2021/11,12( و �صهر )1و2و2022/3( غري واردة من الإدارة املخت�صة.

اإدارة �صئون املوظفني                                                                                              قطاع ال�صئون املالية والإدارية
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قـطـــــاع

التطـويـر واملعلومـات
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نـبــذة عـن قـطــاع التطـويـر واملـعـلـومـات

اأول ً : مكتب رئي�س القطاع

1 - ح�صر وتبويب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ذات العلقة بكافة الإدارات التي تتبع القطاع .

2 - اإعداد م�صروعات القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لعمل اإدارات القطاع .

3 - درا�صة امل�صروعات التي تعر�س على نائب املدير العام .

ثانيا ً : اإدارة التطوير الإداري والتدريب :

1 - و�صع وتنفيذ اخلطة العامة للتطوير والتدريب بعد اعتمادها .

2 - اإعداد الدرا�صات التنظيمية وتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية ومراجعة اقرتاحات وتو�صيات الإدارة ب�صاأن اإعادة النظر 

فى هياكلها التنظيمية واخت�صا�صاتها .

3 - اإعداد وحتديث دليل التنظيم الإداري للبلدية .

4 - تقدير الإحتياجات الإدارات واأفرع البلدية باملحافظات واملكاتب املختلفة من املوظفني .

5 - درا�صة وحتديد الإحتيجات التدريبية بالتن�صيق والتعاون مع الإدارات املختلفة .

6 - اإعداد امليزانية ال�صنوية للتطوير والتدريب وفقا ً لإحلتياجات التدريبية لقطاعات البلدية .

7 - و�صع خطة البعثات والإجازات الدرا�صية والإ�صراف على تنفيذها .

8 - التعاون فى اإعداد ومتابعة الدرا�صات والتو�صيات اخلا�صة باخلطة اخلم�صية للتنمية ومتابعة اخلطط املرتبطة بربنامج عمل 

احلكومة .

9 - التن�صيق لعقد املوؤمترات والندوات واملحا�صرات فى كافة الأمور ذات العلقة بالعمل البلدي .

ثالثا ً : مركز نظم املعلومات :

1 - و�صع وتنفيذ اخلطة العامة للبلدية فى جمال ا�صتخدام املعلومات والإ�صراف الفنى عليها .

2 - تطوير نظم واإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق املتبعة فى البلدية .

3 - و�صع اخلطط املرحلية للتطوير الآيل وحتديد الإحتياجات الآلية والكوادر الفنية الالزمة والإعتمادات املالية.

رابعا ً : اإدارة التخطيط والبحوث

1 - اإعداد الدرا�صات التخطيطية التي ت�صاعد على حتقيق اأهداف البلدية .

2 - امل�صاهمة فى اإجراء الدار�صات العلمية والفنية املتعلقة مب�صاريع وخطط البلدية .

اإعداد تقارير املتابعة الدورية عن ن�صاطات واإجنازات قطاعات البلدية املختلفة فى �صوء التقارير املقدمة منها وحتليلها   - 3

وعر�صها على �صكل تقارير اإح�صائية تظهر اأهم املوؤ�صرات التي تعاون الإدارات العليا فى اإتخاذ القرارات اأو ت�صحيحها .

4 - اإعداد التقرير ال�صنوى عن ن�صاط البلدية والذى يعر�س على الإدارة العليا واملجل�س البلدي .
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اأول: مراقبة تطوير النظم + مراقبة الت�صغيل 

اهـــــم االإنــــجــــــــازاتالـبــيــــــان

اخلدمات االلكرتونية اخلا�سة

بامل�اطنني على م�قع البلدية
حل جميع م�ساكل العملء الي�مية املرتبطة باخلدمات االلكرتونية على م�قع البلدية.

اخلدمات االلكرتونية اخلا�سة

بال�زارات على م�قع البلدية

تقدمي الدعم الفني لكافة االإدارات املرتبطة باخلدمات االلكرتونية اخلا�سة بال�زارات على 

م�قع البلدية.

 GIS تقدمي الدعم الفني لكافة اإدارات البلدية فيما يخ�س برامج نظم املعل�مات اجلغرافية

وخدمات Map services املختلفة اخلا�سة بال�زارات والهيئات على م�قع البلدية.

النظم العامة اخلا�سة باإدارات 

البلدية املختلفة

 GIS تقدمي الدعم الفني لكافة اإدارات البلدية فيما يخ�س برامج نظم املعل�مات اجلغرافية

واالأنظمة االأخرى وخدمات طباعة امل�قعيات وخدمة طباعة املخططات امل�ساحية وخدمات 

Map services املختلفة.
برنامج الر�سد االآيل ملخالفات البناء التابع للإدارة القان�نية.

برنامج القرارات والتعاميم الإدارة ال�سجل العام.

برنامج املناق�سات والعق�د 

اجناز برنامج الت�س�ين للم�ساحات اأكرب من 500 م.

تط�ير نظام بنك املعل�مات اجلغرايف.

تط�ير نظام الرقابة على الك�سف على العقارات.

ثانيا: مراقبة الدعم الفني:

- مت تنفيذ ما يقارب من 1914 طلب �صيانة لأجهزة الكمبيوتر التابعة ملباين البلدية الرئي�صية، وت�صمل الطلبات تبديل اأحبار الطابعات، 

�صيانة وتركيب الربامج املختلفة لالأجهزة K، Antivirus، Office، Windows، وتبديل قطع الغيار لأجهزة الكمبيوتر. 

- اإجناز ما يقارب 1757 طلب �صيانة لأجهزة الكمبيوتر التابعة للمحافظات ال�صت.

- اإجناز ما يقارب من 2286 طلب �صيانة لأعمال ال�صبكات للمباين الرئي�صية ومباين املحافظات ال�صت.

مركـز نـظـم املعلـومـات                                                                                                      قطاع التطوير واخلدمات
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ثالثا: التدريب:

- تدريب موظفني الإن�صاءات على ا�صتخدام برنامج GIS وت�صغيل Map services على اأجهزة الإدارة وبرنامج البدلت.

- تدريب �صباط الت�صال على من�صة متى لكل من الإدارات التالية:

1 - اإدارة املناق�صات والعقود                         5 - اإدارة ال�صجل العام 

2 - اإدارة ال�صكاوى والقرتاحات                 6 - قطاع امل�صاريع 

3 - اإدارة ال�صئون املالية                                 7 -  جلنة ال�صالمة 

4 - اإدارة �صئون البيئة                                   8 - اإدارة تنمية امل�صاريع 

اإدارة الأنظمة الهند�صية  

- تدريب موظفني اإدارة ال�صجل العام على برنامج القرارات والتعاميم.

- تدريب موظفني اإدارة ال�صالمة واإدارة املناق�صات والعقود على برنامج املرا�صالت املوحد.

رابعا: اإجنازات اأخرى:

- ا�صتكمال اإجراءات تفعيل من�صة متى والتوا�صل مع �صباط ات�صال بلدية الكويت وتدريبهم.

- مراقبة كافة اأنظمة GIS املرتبطة باملواقع اللكرتونية للوزارات والهيئات واأي�صا مراقبة قواعد البيانات اجلغرافية وعمل 

ال�صيانة الدورية لها.

- اإ�صافة الأرقام العقارية والتحديث ملنطقة القبلة قطعه 12,9,2,4.

. GIS  للمجل�س الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، حمافظة الأحمدي للربط مع بلدية الكويت فيما يخ�س Map services عمل -

- تعديل Map services ملديرية اأمن اجلهراء )وزارة الداخلية( طبقا لكتاب اإدارة امل�صاحة.

- متابعة اإجراءات الن�صمام ملن�صة متى احلكومية واإ�صافة مواقع واإدارات وخدمات البلدية.

- عمل Map services لوزارة الرتبية – جلنة ح�صر وا�صتالم وت�صغيل الأ�صول – الهيئة العامة لل�صباب.

- �صيانة قاعدة البيانات اجلغرافية اخلا�صة باإدارة امل�صاحة.

- تقدمي الدعم الفني وفتح الرابط Map services لبع�س امل�صتخدمني باإدارة التنظيم العمراين.

- مراجعة اأرقام GIS no. الأرقام العقارية املكررة داخل قواعد البيانات اجلغرافية.

- ال�صيانة الدورية لقاعدة بيانات امل�صاحة حل�صني الأداء.

- تعديل وتدقيق اأرقام الرقم العقاري لكافة حمافظات الدولة على قواعد بيانات الإدارة لأكرث من 1200 رقم عقاري.

- لإ�صافة اأرقام املناطق ملنطقة جابر الأحمد واملطابقة داخل قواعد البيانات.

- اإ�صافة بع�س ال�صالحيات على خدمة Map services اخلا�صة بالهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للمعلومات املدنية.

- عمل Map services لوزارة ال�صحة وحمافظة الفروانية والهيئة العامة للزراعة.

مركـز نـظـم املعلـومـات                                                                                                      قطاع التطوير واخلدمات
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اأهــم الإجنـازات: 

البيانات  لتجميع  واملحافظات  الكويت  بلدية  اإدارات  جميع  خماطبة  الكويت:  بلدية  لإجنازات  ال�صنوي  الإح�صائي  التقرير   -

الإح�صائية املتعلقة باإجنازاتهم �صهريا خالل ال�صنة املالية عن طريق برنامج الإح�صاء املوحد.

1- جتميع البيانات الإح�صائية ال�صهرية وتن�صيقها يف جداول بيانية لعر�صها يف التقرير ال�صنوي 

2- التن�صيق مع املطبعة لطباعة التقرير الإح�صائي ال�صنوي وتوزيعه على قطاعات البلدية.

- التعاون امل�صتمر والتن�صيق مع الإدارة املركزية لالإح�صاء وتعيني �صابط ات�صال من اإدارة التخطيط والبحوث لتزويد الإدارة 

املركزية لالإح�صاء بالإح�صائيات املطلوبة با�صتمرار.

- توفري بيانات اإح�صائية لأعداد رخ�س البناء للمحافظات وكمية نفايات البلدية )ال�صلبة - املخلفات الإن�صائية - املخلفات 

املركزية  لالإدارة  واإر�صالها   )2021-2020-2019-201٨( ل�صنة  الزراعية(  النفايات   - التجارية  النفايات   - ال�صكانية 

لالإح�صاء.

- توفري بيانات موؤ�صرات اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 واإر�صالها اإىل الإدارة املركزية لالإح�صاء.

- عمل تقرير �صهري لربنامج مراقبة اأداء املوظفني ورفع تقرير �صهري للمعامالت املتاأخرة اإىل املدير العام.

- ح�صور الور�صة التعريفية بخطة التنمية ال�صنوية )202٤/2023( يف الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية يف 

تاريخ 2٤ مايو 2022.

الكويت  اإىل معهد  واإر�صالها  لل�صنوات )2016-201٧-2020-2019-201٨(  امل�صاحات  البناء مع  الرخ�س  بيانات عدد  - توفري 

لالأبحاث العلمية لدرا�صة م�صروع اآفاق الطاقة لدولة الكويت.

- عمل ا�صتبيان �صهري الكرتوين على موقع بلدية الكويت الر�صمي لقيا�س مدى ر�صا املواطنني عن م�صتوى النظافة بالكويت ح�صب 

طلب ال�صيد ع�صو املجل�س البلدي / م.عبدال�صالم حممد الرندي ملناق�صته باملجل�س البلدي.

- الرد على الع�صو ال�صيد / مهند طالل ال�صاير ب�صاأن اخلطط الت�صغيلية ال�صنوية التي اأعدت لتنفيذ برنامج عمل احلكومة.

- ح�صور ور�صة العمل ب�صاأن ا�صرتاتيجية التحول يف الطاقة بدولة الكويت بتاريخ 1٨ نوفمرب 2021 يف الأمانة العامة للمجل�س 

الأعلى للتخطيط والتنمية.

اإدارة التخطيط والبحوث                                                                                              قطاع التطوير واخلدمات
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قــطـاع اخلــدمـات
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نـبــذة عـن قـطــاع الــخــدمــات

اأول ً : اإدارة اأنظمة اخلدمات البلدية

1 - اإعداد النظم اخلا�صة بالقوانني واللوائح والقرارات املنظمة لكافة الأعمال املتعلقة بالأنظمة ال�صحية .

2 - و�صع النظم وال�صوابط املتعلقة بالرتاخي�س ال�صحية مبا ي�صمن املحافظة على م�صالح كل من املواطنني واأ�صحاب املحالت .

3 - الإ�صراف على كافة املواد الغذائية الواردة للبلد .

4 - درا�صة واإعداد ال�صروط الفنية واخلا�صة مبناق�صات النظافة ، ومتابعة الأعمال املتعلقة بطرح املناق�صات .

5 - الإ�صراف واملتابعة على جميع املقابر وتنفيذ ااأحلكام والأنظمة ال�صادرة ب�صاأن لئحة تنظيم املدافن .

6 - املتابعة والإعداد للمزايدات واملناق�صات اخلا�صة بالإعالنات والتن�صيق مع اجلهات املخت�صة باأفرع البلدية باملحافظات .

7 -  واملتابعة مع كافة اللجان واملنظمات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة .

ثانيا: اإدارة �صئون اجلنائز

1 - حتديد اإن�صاء املقابر اجلديدة وفق اأحكام املر�صوم الأمريي اخلا�س بتنظيم املدافن بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة .

2 - تطوير املقابر القائمة مبحافظات الكويت وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة داخل وخارج البلدية .

3 - حفر القبور وفقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية وترقيمها واإ�صدار الت�صاريح اخلا�صة بو�صع ال�صواهد عليها .

4 - ا�صتلم الوفيات من خمتلف امل�صت�صفيات واجلهات الأخرى وذلك بعد اإ�صتيفاء كافة البيانات والنماذج الالزمة للدفن

5 - ت�صجيل الوفيات واإعداد الإح�صائيات الدورية الالزمة وتقدميها للجهات املخت�صة .
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اإدارة �صـئـون اجلنائـز                                                                                                                   قـطـــاع اخلــدمــات

اإجمايل عدد الوفيات من الرجال يف املقابر

االإجمايلالعدداجلن�سيةاملقربة

1330ك�يتيال�سليبيخات
3312

1982غري ك�يتي

490ك�يتياجلعفرية
778

288غري ك�يتي

225ك�يتياجلهراء
349

124غري ك�يتي

657ك�يتي�سبحان
890

233غري ك�يتي

0ك�يتيغري م�سلمني
247

247غري ك�يتي
5576اإجمايل اأم�ات الرجال

اإجمايل عدد الوفيات من الن�صاء يف املقابر 

االإجمايلالعدداجلن�سيةاملقربة

1156ك�يتيال�سليبيخات
1751

595غري ك�يتي

501ك�يتياجلعفرية
705

204غري ك�يتي

236ك�يتياجلهراء
312

76غري ك�يتي

602ك�يتي�سبحان
740

138غري ك�يتي

1ك�يتيغري م�سلمني
216

215غري ك�يتي
3724اإجمايل اأم�ات الن�ساء
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اإدارة �صـئـون اجلنائـز                                                                                                                   قـطـــاع اخلــدمــات

اإجمايل عدد الوفيات من الأطفال يف املقابر 

االإجمايلالعدداجلن�سيةاملقربة

597ك�يتيال�سليبيخات
998

401غري ك�يتي

140ك�يتياجلعفرية
205

65غري ك�يتي

131ك�يتياجلهراء
191

60غري ك�يتي

504ك�يتي�سبحان
595

91غري ك�يتي

1ك�يتيغري م�سلمني
112

111غري ك�يتي
2101اإجمايل اأم�ات االأطفال

اأهـم املعـامـالت يف اإدارة �صـئـون اجلـنـائـز

العدداملعاملة

2484ا�سدار ت�سريح بناء �ساهد

250ا�ستخراج �س�ر طبق االأ�سل

1777ا�ستعلم عن قرب
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حمافـظـة العـا�صمـة
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نبذة عن حمافظة العا�صمة

    تتكون حمافظة العا�صمة من ٤3 منطقة ، مق�صمة اإىل عدة اأق�صام على ح�صب طبيعة الإ�صتغالل منها ال�صكن اخلا�س والتجاري 

والإ�صتثماري وال�صناعي واملناطق احلكومية اىل اجلزر . ت�صم حمافظة العا�صمة مقر احلكم ومراكز البنوك الرئي�صية و�صوق 

الكويت الأوراق املالية واملتاحف ، بوابات ال�صور القدمي ، كذلك بها �صوق املباركية وهو يعترب عن تراث الكويت كما تتميز اي�صا 

املحافظة باأبراجها العالية دون غريها من حمافظات الكويت ، كذلك البحر الإقليمي واملياه الإقليمية ذات ال�صيادة امل�صرتكة ...

تتكون حمافظة العا�صمة من :

● 21 منطقة ذات طابع خا�س وهي ) ال�صامية - ال�صويخ ال�صكني -�صاحية عبداهلل ال�صامل - املن�صورية - الد�صمة - كيفان

● الفيحاء - النزهة - القاد�صية - الدعية - الرو�صة - العديلية - اخلالدية - غرناطة - ال�صليبيخات - الدوحة - القريوان

● الريموك - قرطبة - ال�صرة (

● ٥ مناطق ذات طابع م�صرتك جتاري وا�صتثماري ) مدينة الكويت - القبلة - ال�صرق - املرقاب - د�صمان - منطقة واحدة ذات 

طابع ا�صتثماري ( بنيدالقار (

● منطقة واحدة ذات طابع جتاري حريف ) ال�صويخ التجاري احلريف (

● ٥ جزر هي ) فيلكا - عوهة - م�صكان - ام املرادم - قاروه (

● املرافق احلكومية وهي ) ال�صويخ ال�صحية - ال�صويخ التعليمية - ميناء �صويخ - ال�صويخ ال�صمايل - خميم املباركية )اجليوان( - 

املدينة الرتفيهية - ميناء الدوحة - حمطة تقوية الإر�صال الإذاعي - �صاحة العلم (

نبذة عن حمافظة العا�صمة
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة العا�صمة                                                                                              املحـافـظـات

مكتب مدير حمافظه العا�صمة

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

00حملت مت فتحها اإداريا

00حملت مت غلقها اإداريا

00اإجمايل اإيراد املخافظة من املخالفات

0251225اإجمايل ايراد املحافظة من الر�س�م

اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية

مراقـبـة املـحــالت والعــالنـات

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

20974991اإزالة اأعلن طرق

354املخالفات التي مت بها ال�سلح

00حملت اعطيت ا�سرتاطات �سحية

16970978حملت مت الك�سف عليها

خمالفة ا�ستغلل م�ساحة زائدة دون 

م�افقة البلدية
00

00خمالفة ا�ستغلل ن�ساط غري مرخ�س بة

خمالفة فتح حمل قبل احل�س�ل علي 

م�افقة البلدية
210

13813خمالفة حملت لرتاخي�س االإعلنات

20213خمالفة حملت لرتاخي�س �سحية
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اإدارة النظافة وا�صغالت الطرق

مراقبه تراخي�س ا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

00االر�سية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�سة للبيع

00امر �سلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قان�ن 87/9

62935864اإنذارات

29822596تعهدات

3373837609مل�سقات

00خمالفات قان�ن النظافة-3370-1981- باعة متج�لني

21051624خمالفات قان�ن النظافة - نظافة عامة

590155خمالفات قان�ن النظافة 87-9

41292خمالفات قان�ن النظافة باعة متج�لني

9318233مركبات مت رفعها �سكراب

25231918مركبات مت رفعها مهملة

مراقبه النظافة ا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

0125تراخيص انشطة اخري

026تراخيص محالت العاب أطفال

0164تراخيص مطاعم ومقاهي

00تراخيص مكاتب السيارات

07تراخيص مؤقتة

06ترخيص محالت البنشر وكهرباء السيارات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة العا�صمة                                                                                              املحـافـظـات
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة العا�صمة                                                                                              املحـافـظـات

عدد دروب النفايات

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

018233دروب النفايات-�سكراب

020859دروب النفايات - انقا�س بناء - اإن�سائية

019980دروب النفايات �سكانية �سلبة-بلدية
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حمافـظـة حـــولـــي
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نبذة عن حمافظة حـويل

تتكون حمافظة حويل من 26 منطقة ، مق�صمة اىل عدة اق�صام على ح�صب طبيعة الإ�صتغالل منها اخلا�س والتجاري الإ�صتثماري .

�صوارعها  اأهم  ومن  �صخمة  و�صكانية  جتارية  وجممعات  جتارية  م�صاريع  عدة  بها  العربي  اخلليج  �صاحل  على  تقع  حمافظة  هي 

الرئي�صية �صارع بريوت و�صارع تون�س يف حويل و�صارع �صامل املبارك يف ال�صاملية ، كما حتتوي على منطقة ال�صفارات يف غرب م�صرف 

ومنطقة الإ�صتعالمات احلكومية يف جنوب ال�صرة وق�صر املوؤمترات وار�س املعار�س .

تتكون حمافظة حويل من : -

●  مناطق ذات طابع ال�صكن اخلا�س وهي ( ال�صعب - بيان - �صاحية مبارك عبداهلل اجلابر ال�صباح -�صلوى

● الرميثية م�صرف - �صاحية ال�صلم - �صاحية ال�صديق - �صاحية حطني - �صاحية الزهراء - �صاحية ال�صهداء

● منطقة واحدة ذات طابع م�صرتك خا�س وا�صتثماري وهي )اجلابرية (

● منطقة واحدة ذات طابع م�صرتك خا�س وا�صتثماري وجتاري وهي ) ال�صاملية (

● منطقتان ذات طابع م�صرتك جتاري وا�صتثماري وهي )حويل وال�صعب البحري (

● منطقتان ذات طابع م�صرتك بني ال�صكن اخلا�س والتجاري وامل�صاريع وهي ) ال�صريط ال�صاحلي اأ - البدع (

● منطقتان ذات طابع ا�صتثماري وهي )املركز الإداري والتجاري يف ال�صاملية - �صرق حويل ( .

● منطقة ال�صريط ال�صاحلي وهي ذات طابع �صكن خا�س - ا�صتثماري - م�صاريع

● منطقة ال�صفارات غرب م�صرف ومنطقة الإ�صتعالمات احلكومية يف جنوب ال�صرة وق�صر املوؤمترات واأر�س املعار�س

نبذة عن حمافظة حـولــي
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة حـولـي                                                                                                  املحـافـظـات

مكتب مدير حمافظه حويل

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

037حملت مت فتحها اإداريا

067حملت مت غلقها اإداريا

0527728اإجمايل اإيراد املخافظة من املخالفات

0808506916اإجمايل ايراد املحافظة من الر�س�م

اإدارة النظافة وا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

34441129االر�سية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�سة للبيع

امر �سلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قان�ن 

87/9
58650

22182388اإنذارات

16371704تعهدات

1630815636مل�سقات

00خمالفات قان�ن النظافة-3370-1981- باعة متج�لني

7651242خمالفات قان�ن النظافة - نظافة عامة

6347خمالفات قان�ن النظافة 87-9

051خمالفات قان�ن النظافة باعة متج�لني

6035مركبات مت رفعها �سكراب

02862مركبات مت رفعها مهملة
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2021-20202022-2021جتديدجديدالـبـيــــــــــــــان 

972270324تراخي�س ان�سطة اخري

28010تراخي�س حملت العاب اأطفال

311100141تراخي�س مطاعم ومقاهي

0101تراخي�س مكاتب ال�سيارات

4004تراخي�س م�ؤقتة

ترخي�س حملت البن�سر وكهرباء 

ال�سيارات
1172083

اإدارة الرتاخي�س الهند�صية

2021-20202022-2021حك�مي�سناعي�سكن خا�سجتارياإ�ستثمارياأخريالـبـيــــــــــــــان 

007413000103157413حملت

0101103015مظلت

0001050010105زراعة

4140432505132348هدم

6172076509203952بناء حديث

291851415900194581837تعديل و ا�سافة

013600210ترميم

اإدارة ال�صالمة                                                                                            فرع بلدية الكويت يف حمافظة حـولـي
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اإداره ال�صالمه 

2021-20202022-2021حك�مي�سكن خا�سجتارياإ�ستثمارياأخريالـبـيــــــــــــــان 

افراج عن كفالة 

م�سرفية
02621926224650567

01423332131462608ت�ساريح اوامر عمل

0702089تقرير ح�ادث

028617036407339تنبيهات

04045303740462رخ�س ت�س�ين جتديد

01851036309222رخ�س ت�س�ين جديدة

04127201270رخ�س �سلمة جتديد

019919385351015638رخ�س �سلمة جديدة

رخ�س �سلمة العمال 

الطرق
000012212

02932446928647814�سهادة �سلمة نظافة

015001416خمالفات

قط�عات وحت�يلت 

طرق
000016178161

اإدارة النظافة و ا�صغالت الطرق

عدد دروب النفايات

 

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

040872دروب النفايات-�سكراب

00دروب النفايات - انقا�س بناء - اإن�سائية

050596دروب النفايات �سكانية �سلبة-بلدية

اإدارة ال�صالمة                                                                                            فرع بلدية الكويت يف حمافظة حـولـي
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حمافـظـة الفروانيـة
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نبذة عن حمافظة الفروانية

تتكون حمافظة الفروانية من 20 منطقة ، مق�صمة اىل عدة اق�صام على ح�صب طبيعة الإ�صتغالل منها ال�صكن اخلا�س والتجاري 

الإ�صتثماري وال�صناعي ، ومن اأ�صهر معاملها : مطار الكويت الدويل وحديقة احليوان وا�صتاد جابر الدويل ، وين�صاأ حاليا على ار�س 

املحافظة مبنى جامعة الكويت ) مدينة ال�صيخ �صباح ال�صامل اجلامعية ( واي�صا حتتوي املحافظة على بع�س مباين كليات ومعاهد 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف منطقة العار�صية ال�صناعية .

تتكون حمافظة الفروانية من : -

●  ت�صعة مناطق ذات طابع ال�صكن اخلا�س وهي ) الأندل�س - الفردو�س - العار�صية - �صباح النا�صر - الرابية - ا�صبيلية - العمرية 

- �صاحية عبدهلال املبارك (

● خم�صة مناطق ذات طابع م�صرتك بني ال�صكن اخلا�س والتجاري والإ�صتثماري وهي ) الفروانية - خيطان اجلنوبي - اخليطان 

ال�صمايل - جليب ال�صيوخ - جنوب خيطان (

●  منطقتان ذات طابع جتاري وهي ) جنوب الفروانية - ال�صجيج (

●  منطقة ذات طابع ا�صتثماري وهي ) الرقعي (

●  منطقة ذات طابع �صناعي حريف وهي ) العار�صية ال�صناعية احلرفية (

نبذة عن حمافظة الفراونية
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة الفروانية                                                                                            املحـافـظـات

اأول مكتب مدير املحافظة

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

30حملت مت فتحها اإداريا

100حملت مت غلقها اإداريا

141200اإجمايل اإيراد املحافظة من املخالفات

1530020اإجمايل اإيراد املحافظة من الر�س�م

ثانيا اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية

مراقبة تراخي�س العالنات

2021-20202022-2021بدل فاقدجديدجتديدالـبـيــــــــــــــان 

07005041197005اعلنات م�ؤقتة منا�سبات

969342944221391628126376اعلنات مركبات

807587096160105629151719اعلنات حملت

252663527403591560540اإعلنات مظلة

896040059309000اعلن ار�سادي

2736035003302627710اإعلتات اأ�سطح

328720010884532872مكتب تراخي�س دعاية واإعلن
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ثالثا اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية

مراقبة املحالت والعالنات

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

0148املخالفات التي مت بها ال�سلح
081خمالفة فتح حمل قبل احل�س�ل علي م�افقة البلدية

02860محالت تم الكشف عليها
00محالت تم التفتيش عليها

08219إزالة أعالن طرق
0192محالت اعطيت اشتراطات صحية

0857مخالفة محالت لتراخيص االعالنات
00مخالفة إقامة إعالن تجاري بدون ترخيص من البلدية

015مخالفة إستغالل نشاط غير مرخص به
047مخالفة إستغالل مساحة زائدة دون موافقة البلدية

028مخالفة محالت لتراخيص صحية

ثانيا اإدارة النظافة واإ�صغالت الطرق

مراقبة النظافة وا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

070خمالفات قان�ن النظافة 87-9
259997خمالفات قان�ن النظافة باعة متج�لني

259406خمالفات قان�ن النظافة-3370-1981-  باعة متج�لني
01769مركبات مت رفعها مهملة
5440مركبات مت رفعها �سكراب
 خمالفات قان�ن النظافة

نظافة عامة
8921373

48147463مل�سقات
6522065تعهدات
7723183اإنذارات

036833االر�سية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�سة للبيع
02750امر �سلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قان�ن 87/9

فرع بلدية الكويت يف حمافظة الفروانية                                                                                            املحـافـظـات
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عدد دروب النفايات

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

786525317دروب النفايات-�سكراب

1002431513دروب النفايات-انقا�س بناء-ان�سائية

1472644459دروب النفايات �سكانية �سلبة-بلدية

مراقبة تراخي�س النظافة واإ�صغالت الطرق

2021-20202022-2021جتديدجديدالـبـيــــــــــــــان 

615021تراخي�س ان�سطة اخري

2434058تراخي�س م�ؤقتة

1162073ترخي�س حملت البن�سر وكهرباء ال�سيارات

1708تراخي�س مكاتب ال�سيارات

1962081تراخي�س مطاعم ومقاهي

3306تراخي�س حملت العاب اأطفال

ثالثا : اإدارة الرتاخي�س الهند�صية

مراقبة الرتاخي�س الهند�صية

2021-20202022-2021حك�مي�سناعياأخرىجتاري�سكن خا�سا�ستثماريالبيــــان

2323879179552316834816357حملت

مراقبة الرتاخي�س الهند�صية                                                                                                                 املحـافـظـات
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رابعا : اإدارة ال�صالمة

2021/20202022/2021�سناعياأخرىجتاريحك�ميا�ستثماري�سكن خا�سالبيــــان

00000015050ت�ساريح اوامر عمل

1452198116112004831878�سهادة �سلمة نظافة

78846024495004701587تنبيهات

0015000115خمالفات

19060151200102277افراج عن كفالة م�سرفية

00000000اإ�ستلم كفالة م�سرفية

00000011تقرير ح�ادث

179408010821803رخ�س �سلمة جديدة

00700017رخ�س �سلمة جتديد

00300013رخ�س ت�س�ين جتديد

00300003رخ�س ت�س�ين جديدة

00250210546رخ�س �سلمة الأعمال الطرق

00000000قط�عات وحت�يلت طرق

خام�صا : فريق الطوارئ

2021-20202022-2021الـبـيــــــــــــــان 

296165اإزالة تعديات على املك الدولة

0572�سكاوى هاتفية

00خمالفات القطاع الهند�سي

00خمالفات الئحة النظافة

294169خمالفات الئحة االعلنات

1392404اعلنات مت ازالتها

548621ج�الت و�سكاوى هند�سة

فريق الطوارئ                                                                                                                                             املحـافـظـات
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حمافـظـة اجلـهـراء
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تتكون املحافظة من ٤0 منطقة ، مق�صمة اإىل عدة اق�صام على ح�صب طبيعة الإ�صتغالل منها ال�صكن اخلا�س والتجاري واال�صتثماري 

وال�صناعي واملناطق الربية واجلزر .

القدمية  واجلهراء  والق�صر  والعيون  الواحة  هي  اجلهراء  احل�صري  التجمع  داخل  جتمعا   2٤ على  اجلهراء  حمافظة  تت�صمن 

والن�صيم وتيماء والنعيم وجنوب اجلهراء والتي �صميت موؤخرًا مدينة �صعد العبداهلل واجلهراء ال�صناعية وغريها من التجمعات 

. ويتبعها 10 جتمعات خارجها وهي : كاظمة ، والرو�صتني واأم العي�س وال�صاملي وكبد ومنطقة ال�صليبية وال�صلبيية ال�صناعية 

وال�صليبية الزراعية وامغرة واي�صا �صتظهر بها مدينة ال�صبية التي �صتن�صئ بامل�صتقبل ومدين احلرير املدينة الإقت�صادية الكربى 

ومدينة املطالع وحممية �صباح الأحمد الطبيعية وحتتوي املحافظة على جزيرة وربة وبوبيان وج�صر بوبيان ، بالإ�صافة اىل 

منطقة العبديل الزراعية ، كما حتتوي املحافظة على ال�صجن املركزي وا�صرتاحة احلجاج واملنتزة الإقليمي ومدينة املقرتحة .

تتكون حمافظة اجلهراء من :

●  ع�صرة مناطق ذات طابع �صكن خا�س وهي ) الواحة - العيون - الق�صر - النعيم - الن�صيم - تيماء - ال�صليبية - ال�صبية - 

مدينة ال�صيخ جابر - مدينة ال�صيخ �صعد(

●  منطقة واحدة ذات طابع جتاري وا�صتثماري وهي ) مدينة اجلهراء(

● خم�صة مناطق ذات طابع �صناعي وهي )املنطقة ال�صناعية احلرفية باجلهراء - ال�صليبية ال�صناعية - ال�صلبيبة احلرفية - 

امغرة ال�صناعية - جنوب امغرة (

●  منطقتان ذات طابع زراعي وهي )العبديل الزراعية - ال�صليبية الزراعية (

●  جزيرتني ) وربة - بوبيان (

●  1٥ منطقة �صحراوية ( الدبدبة - اللياح - ال�صقيا - ال�صاملي - ابرق - املناقي�س - الرديفة - ام العي�س - ال�صابرية - كاظمة - 

اخلوي�صات - ال�صخييربات - مركز بكره - مركز ام �صربة - جنوب اجلهراء - كبد 

نبذة عن حمافظة اجلهراء
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء                                                                                               املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظه اجلهراء

البيــــــــان 
�سكن  

خا�س
2021-20202022-2021جتاريحك�مي�سناعيا�ستثماري

840000084اي�سال تيار كهربائي

540000054تق�ية تيار كهربائي

690000069�سهادة حتديد او�ساف

0000000ا�ستلم حدود

0000000اي�سال خط هاتف

0000000ت�كيل مقاول

0000000تعهد و ا�سراف مكتب هند�سي

145001900164انهاء ا�سراف مكتب هند�سي

0000000�سكاوي

0000000خمالفات

0000000اإزالة خمالفات

0000000�سهادة من يهمه االمر عمر البناء

اإدارة تراخي�س اخلدمات البلدية

2021-20202022-2021جديدجتديدالبيــــــــان 

0000اعلنات ا�سطح

008470اعلنات حملت

154211386365اعلنات مركبات

0000اعلنات مظلة

4376155119اعلنات م�ؤقتة منا�سبات

0000االإعلن االر�سادي

3003مكتب تراخي�س دعاية واإعلن

2913550646تراخي�س �سحية للمحلت
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اإدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية

مراقبة املحالت والعالنات

2021-20202022-2021البيــــــــان 

70001815اإزالة اأعلن طرق

2680املخالفات التي مت بها ال�سلح

00حملت اعطيت ا�سرتاطات �سحية

67952175حملت مت الك�سف عليها

00خمالفة ا�ستغلل م�ساحة زائدة دون م�افقة البلدية

00خمالفة ا�ستغلل ن�ساط غري مرخ�س بة

0173خمالفة فتح حمل قبل احل�س�ل علي م�افقة البلدية

10850خمالفة حملت لرتاخي�س االإعلنات

00خمالفة حملت لرتاخي�س �سحية

اإدارة النظافة وا�صغالت الطرق

مراقبه تراخي�س ا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021البيــــــــان 

00االر�سية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�سة للبيع

00امر �سلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قان�ن 87/9

0403اإنذارات

0895تعهدات

02186مل�سقات

058خمالفات قان�ن النظافة-3370-1981- باعة متج�لني

00خمالفات قان�ن النظافة - نظافة عامة

02خمالفات قان�ن النظافة 87-9

00خمالفات قان�ن النظافة باعة متج�لني

061مركبات مت رفعها �سكراب

0440مركبات مت رفعها مهملة

فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء                                                                                               املحـافـظـات
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عدد دروب النفايات

2021-20202022-2021البيــــــــان 

176404843دروب النفايات-�سكراب

40375255دروب النفايات - انقا�س بناء - اإن�سائية

اداره ال�صالمه

رقابة تراخي�س النظافه وا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021�سناعيا�ستثماريحك�مي�سكن خا�سجتارياأخريالبيــــــــان 

004271861755افراج عن كفالة م�سرفية

02217401334ت�ساريح اوامر عمل

030001711تقرير ح�ادث

01812731228124تنبيهات

00090079رخ�س ت�س�ين جتديد

00700067رخ�س ت�س�ين جديدة

01090021رخ�س �سلمة جتديد

101004001105رخ�س �سلمة جديدة

0001000610رخ�س �سلمة العمال الطرق

006271606078�سهادة �سلمة نظافة

0281200340 �سكاوي امل�اطنني

000800108خمالفات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء                                                                                               املحـافـظـات
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء                                                                                               املحـافـظـات
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حمافـظـة الأحمدي



التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 1562022

تتكون حمافظة الأحمدي من 30 منطقة ، مق�صمة اىل عدة اأق�صام على ح�صب طبيعة الإ�صتغالل منها ال�صكن اخلا�س والتجاري 

والإ�صتثماري وال�صناعي والزراعي وال�صاليهات ، كما حتتوي املحافظة على العديد من احلقول النفطية منها حقل برقان اكرب 

النفط وموانئ  الكويت لإحتوائها على م�صايف  نفط  ل�صركة  الفقري  العمود  الأحمدي  الكويت وتعترب حمافظة  نفطي يف  حقل 

�صباح  مدينة  وهي  متكاملة  �صكنية  مدينة  اول  على  املحافظة  حتتوي  كما  اخلريان  منتزه  املحافظة  معامل  ابرز  من  الت�صدير، 

الأحمد ال�صكنية ، كما يقام على �صفاف اخلليج العربي م�صروع �صكني وهي مدينة �صباح الأحمد البحرية .

تتكون حمافظة الأحمدي من : -

●  11 منطقة ذات طابع ال�صكن اخلا�س وهي ) الأحمدي - �صاحية جابر العلي - الرقة - هدية- الظهر - ال�صباحية - الفنطا�س 

-العقيلة - �صاحية ال�صيخ علي �صباح ال�صامل - �صاحية ال�صيخ فهد الأحمد ال�صباح - مدينة �صباح الأحمد ال�صكنية - الوفرة 

ال�صكنية (

●  ثلث مناطق ذات طابع م�صرتك بني ال�صكن اخلا�س والإ�صتثماري والتجاري وهي ) �صرق الأحمدي - الفحيحيل - املنقف (

●  منطقتان ذات طابع �صكن خا�س وا�صتثماري وهما ) الفنطا�س - مركز الفنطا�س (

●  منطقة واحدة ذات طابع ا�صتثماري ) املهبولة (

●  منطقة واحدة ذات طابع زراعي ) الوفرة (

●  منطقة واحدة ذات طابع �صمن خا�س و�صاليهات وهي )اخلريان(

●  ثلث مناطق عبارة عن موانئ ) ميناء عبداهلل - ميناء �صعيبة - ميناء الأحمدي(

●  منطقة م�صرتكة بني ال�صكن اخلا�س وامل�صاريع ) ال�صريط ال�صاحلي ج (

●  عدة مناطق اخرى ) ال�صعيبة ال�صناعية - املنتزة القومي - املقوع - رجم خ�صمان - م�صلن - مركز بنيدر - مركز النوي�صيب (

نبذة عن حمافظة الأحمدي
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة الأحمدي                                                                                            املحـافـظـات

مكتب مدير حمافظه الأحمدي

2021-20202022-2021البيــــــــان 

130حملت مت فتحها اإداريا

0232حملت مت غلقها اإداريا

227580.72305اإجمايل اإيراد املخافظة من املخالفات

416013.212703758اإجمايل ايراد املحافظة من الر�س�م

اإدارة الرتاخي�س الهند�صية

مراقبة الرتاخي�س الهند�صية

2021-20202022-2021�سناعي�سكن خا�سجتارياأخريالبيــــــــان 

0020500205حملت

000000مظلت

001001زراعة

00370037هدم

0032500325بناء حديث

0014800148تعديل و ا�سافة
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اداره ال�صالمه

مراقبة تراخي�س النظافه وا�صغالت الطرق

جتارياأخريالــبــيـــــــــــان 
�سكن 

خا�س
2021-20202022-2021�سناعيا�ستثماريحك�مي

افراج عن كفالة 

م�سرفية
12045152501199493

00000036120ت�ساريح اوامر عمل

000000240تقرير ح�ادث

00100700039391007تنبيهات

4209506920رخ�س ت�س�ين جتديد

251013005439رخ�س ت�س�ين جديدة

4207304816رخ�س �سلمة جتديد

2910130033543رخ�س �سلمة جديدة

68603550188114ا�ستلم كفالة م�سرفية

22265482311545710�سهادة �سلمة نظافة

002000302�سكاوي امل�اطنني

005175028127خمالفات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة الأحمدي                                                                                            املحـافـظـات
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حمافـظـة

مـبـارك الكـبـيـر
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اخلا�س  ال�صكن  ،منها  الإ�صتغالل  طبيعة  ح�صب  على  اق�صام  عدة  اىل  مق�صمة   ، مناطق  ت�صعة  من  الكبري  مبارك  حمافظة  تتكون 

�صكان  يحتاج  ما  جميع  وبها  القرين  ا�صواق  وهي  للت�صوق  منطقة  على  املحافظة  حتتوي  كما  وال�صناعي  والإ�صتثماري  والتجاري 

املحافظة وتقع يف املنطقة الو�صطى غرب املحافظة .

تتكون حمافظة مبارك الكبري من :

● خم�س مناطق ذات طابع �صكن اخلا�س وهي ) �صرق القرين - العدان - الق�صور - القرين - مبارك الكبري (

● منطقة ذات طابع م�صرتك بني ال�صكن اخلا�س والإ�صتثماري وهي ) �صاحية �صباح ال�صامل (

● منطقة ذات طابع م�صرتك بني ال�صكن اخلا�س وبني امل�صاريع ) ال�صريط ال�صاحللي ب (

● منطقة ذات طابع �صناعي ) املنطقة الو�صطى و�صمال �صبحان (

نبذة عن حمافظة مبارك الكبري
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اإدارة النظافة وا�صغالت الطرق

مراقبه تراخي�س ا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021الــــبـــيــــــــــــــــــان 

00االر�سية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�سة للبيع

107191امر �سلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قان�ن 87/9

00اإنذارات

00تعهدات

03845مل�سقات

7619خمالفات قان�ن النظافة-3370-1981- باعة متج�لني

301163خمالفات قان�ن النظافة - نظافة عامة

18538خمالفات قان�ن النظافة 87-9

3839خمالفات قان�ن النظافة باعة متج�لني

13800مركبات مت رفعها �سكراب

4622440مركبات مت رفعها مهملة

مراقبه النظافة ا�صغالت الطرق

2021-20202022-2021جتديدجديدالــــبـــيــــــــــــــــــان

55010تراخي�س ان�سطة اخري

1304تراخيص محالت العاب أطفال

1613029تراخيص مطاعم ومقاهي

0202تراخيص مكاتب السيارات

0000تراخيص مؤقتة

0404ترخيص محالت البنشر وكهرباء السيارات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة مبارك الكبري                                                                                     املحـافـظـات
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عدد دروب النفايات

2021-20202022-2021الــــبـــيــــــــــــــــــان

012435دروب النفايات-�سكراب

013143دروب النفايات - انقا�س بناء - اإن�سائية

016269دروب النفايات �سكانية �سلبة-بلدية

اإدارة ال�صالمة

مراقبة تراخي�س النظافه وا�صغالت الطرق

جتارياأخريالــــبـــيــــــــــــــــــان
�سكن 

خا�س
2021-20202022-2021�سناعيا�ستثماريحك�مي

2806927934483212افراج عن كفالة مصرفية

000300173تصاريح اوامر عمل

00000000تقرير حوادث

400152625891039281783تنبيهات

000000230رخص تشوين تجديد

000130824رخص تشوين جديدة

000200232رخص سالمة تجديد

0003306846رخص سالمة جديدة

رخص سالمة العمال 
00000000الطرق

190930136246131شهادة سالمة نظافة

00119018064137شكاوي المواطنين

10013021416مخالفات

اإدارة ال�صالمة                                                                                                                                             املحـافـظـات
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فريق الطوارئ

2021-20202022-2021الــــبـــيــــــــــــــــــان 

361اإزالة تعديات علي املك الدولة

2039673اعلنات مت ازالتها

23721023ج�الت و�سكاوي هند�سة

405324�سكاوي هاتفية

141خمالفات القطاع الهند�سي

205202خمالفات الئحة االإعلنات

59108خالفات الئحة النظافة

05مل�سقات �سيارة معرو�سة للبيع او �سكراب او مهملة

00م�اد غذائية مت اتلفها بالطن

اأعمال فريق الطوارئ                                                                                                                                 املحـافـظـات
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