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مـقــدمــــــــــة
من منطلق �إخت�صا�صات �إدارة التخطيط والبحوث والتي تت�ضمن �إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط البلدية ،وبدعم
من ال�سيد  /مدير عام بلدية الكويت ،وتوجيهات ال�سيد /نائب املدير العام ل�شئون قطاع التطوير واملعلومات ،ي�سر �إدارة
التخطيط والبحوث �أن ت�صدر التقرير الإح�صائي ال�سنوي لأهم �إجنازات بلدية الكويت لل�سنة املالية (.)2022/2021
يت�ضمن التقرير �إجنازات جميع القطاعات يف بلدية الكويت و�أفرع البلدية يف املحافظات.
يتبع هذا التقرير املنهج الو�صفي ،حيث يقدم للقارئ �صورة �أولية عن عدد املعامالت املنجزة معرو�ضة يف جداول ور�سوم
بيانية لت�سهيل قراءتها ،كما يت�ضمن مقارنة البيانات باجنازات ال�سنة املالية ال�سابقة.

مدير �إدارة التخطيط والبحوث
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الإدارات التابعة
لوزير الدولة ل�شئون البلدية
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نبذة عن اخت�صا�صات الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�شئون البلدية
�أوال مكتب وزير الدولة ل�شئون البلدية
 - 1تنظيم وحتديد برامج لقاءات ومقابالت وزير الدولة ل�شئون البلدية .
 - 2تنظيم القيام بجميع الإت�صاالت اخلا�صة بوزير الدولة ل�شئون البلدية .
 - 3تنظيم ومتابعة جوالت وزيارات وزير الدولة ل�شئون البلدية .
 - 4متابعة كافة التقارير الواردة من كافة اجلهات والوزارات والهيئات والإدارات واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة بالبلدية .
 - 5ا�ستقبال املواطنني واملراجعني الراغبني فى مقابلة الوزير والرد على �إ�ستف�ساراتهم ومتابعة �إجناز معاملتهم وتوجيههم �إىل
جهات الإخت�صا�ص بالبلدية .
 - 6التن�سيق مع �إدارة العالقات العامة وخدمة املواطن فيما يتعلق ب�إ�ستقبال �ضيوف وزير الدولة ل�شئون البلدية .
 - 7التن�سيق مع اجلهات املخت�صة) �إدارة اخلدمات العامة � -إدارة العالقات العامة ( فيما يتعلق بتجهيز قاعة الإجتماعات
واملنا�سبات التي يح�ضرها الوزير .

ثانيا ً  :املكتب الفنى لوزير الدولة ل�شئون البلدية

 - 1درا�سة املو�ضوعات املقرر عر�ضها على املجل�س البلدي و�إعداد تقرير موجز عنها لوزير الدولة ل�شئون البلدية .
 - 2درا�سة ومراجعة حما�ضر اجتماعات املجل�س البلدي و�إعداد التقارير الفنية الالزمة .
 - 3دار�سة التقارير واملذكرات الواردة �إىل مكتب وزير الدولة ل�شئون البلدية من اجلهات املختلفة بالبلدية وعر�ض موجز عنها
واقرتاح التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها .
 - 4تقدمي امل�شورة الفنية لوزير الدولة ل�شئون البلدية .
� - 5إعداد الدرا�سات املتعلقة بخطط البلدية فى جميع املجاالت .
� - 6إعداد الدرا�سات والتقارير الفنية عن املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س البلدي لتقدميها لوزير الدولة ل�شئون البلدية .
 - 7حتديد �أولويات امل�شروعات املعرو�ضة طبقا ً للخطة العامة للبلدية قبل العر�ض على وزير الدولة ل�شئون البلدية .

ثالثا  :مكـتـب املـتابـعـة
 - 1متابعة قرارات وتو�صيات املجل�س البلدي و�إعداد الردود .
 - 2متابعة قرارات املجل�س البلدي لدى جمل�س الوزارء .
 - 3متابعة الدرا�سات الفنية والأبحاث التمهيدية للم�شاريع املطروحة على املجل�س البلدي .
 - 4متابعة �أعمال اللجان امل�شكلة من قبل وزير الدولة ل�شئون البلدية .
 - 5متابعة �إعداد الردود على �أ�سئلة وا�ستف�سارات �أع�ضاء جمل�س الأمة و�أع�ضاء املجل�س البلدي واجلهات احلكومية واجلهات
الأهلية فيما يتعلق ب�أعمال البلدية .
 - 6متابعة تنفيذ قرارات املجل�س البلدي مع اجلهاز التنفيذى وم�ؤ�س�سات الدولة واملواطنني .
� - 7إعداد التقارير الدورية الالزمة عن كافة املو�ضوعات التي يتم متابعتها من قبل املكتب .
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نبذة عن اخت�صا�صات الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�شئون البلدية
رابعا  :الإدارة القـانـونيـة
 - 1متثيل البلدية �أمام الق�ضاء ومبا�شرة التحقيقات املحالة �إليها ومتابعة كل ما يتعلق ب�سري الق�ضايا والقرارات والأحكام ال�صادرة فيها .
 - 2التفتي�ش الفني على العاملني بالإدارة القانونية والتن�سيق بني امل�ست�شارين فيما يتعلق ب�أعمال الإدارة ومتابعتها ومتابعة مندوبي
املحاكم .
 - 3اتخاذ كافة �إجراءات الأحكام ومبا�شرة الإجراءات اخلا�صة باحلجوزات واملطالبات املالية و�إبداء الر�أي القانوين ملختلف �إدارات
و�أق�سام البلدية ومراجعة العقود التي تربمها البلدية .

خام�سا � :إدارة ال�شكاوى والإقرتاحات
� - 1إ�ستقبال معاملة و�شكاوى املواطنني ب�شتى الو�سائل ال�شخ�صية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة وو�سائل التوا�صل الإجتماعي والأجهزة العلمية
الأخرى والرد عليها .
 - 2الرد على ا�ستف�سارات املواطنني وتوجيههم والقيام بالبحث الأوىل ملعاملتهم ول�شكواهم قبل �إحالتهم �إىل اجلهات املعنية داخل اجلهة .
 - 3بحث ودرا�سة ال�شكوى املقدمة بكافة �صورها املكتبية وامليدانية .
 - 4متابعة �سري املعاملة �أو ال�شكوى داخل وخارج اجلهات املعنية .
� - 5إخطار املواطن مبا انتهى �إليه ا�أملر .
� - 6إعداد التقارير الدورية ا�إحل�صائية والتحليلية بامل�ؤ�شرات العامة �إلنجاز املعاملت وال�شكاوى و�إر�سالها اىل اجلهات املعنية م�شفوعه
بالتو�صيات اللزمة .
 - 7اتخاذ التدابري االلزمة لقيا�س مدى ر�ضا املواطنني عن اخلدمات البلدية بالتن�سيق مع اجلهات ااخلرى.
 - 8التن�سيق والتعاون مع جهاز تقييم �أداء اجلهات احلكومية  ،وتزويده باملعلومات والإح�صائيات الدورية املطلوبة .
 - 9ا�ستقبال املراجعني والرد على ا�ستف�ساراتهم .
 - 10حفظ املعلومات والبيانات املتعلقة ب�شكاوى ومعامالت املواطنني على احلا�سب الآيل والعمل على ا�ستخدام هذه املعلومات فى �سرعة
اجناز الأعمال .
 - 11تقدمي االقرتاحات والتو�صيات ذات العالقة بتح�سني �إجراءات �سري العمل ومعاجلة الثغرات التي ت�صادف الإدارة �أثناء متابعة اجناز
معامالت املواطنني وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات ااخلت�صا�ص .
 - 12ا�ستثمار الو�سائل االعاملية وو�سائل التوا�صل ااجلتماعي فى تنفيذ اخت�صا�صات الإدارة .
� - 13أعمال ال�صادر والوارد .
� - 14أعمال الطباعة والت�صوير والتجليد .
� - 15أعمال اخلدمات العامة .
� - 16أعمال �شئون املوظفني .
� - 17أعمال احلفظ والأر�شفة .
 - 18كتابة وتوزيع التقارير و الن�شرات والتعاميم .
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نبذة عن اخت�صا�صات الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�شئون البلدية
�ساد�سا � :إدارة �شئون املجال�س
 - 1متابعة قرارات وتو�صيات املجل�س البلدي و�إعداد الردود وذلك بالتن�سيق مع املكتب الفني.
 - 2متابعة قرارات املجل�س البلدي لدى جمل�س الوزراء.
 - 3متابعة �أعمال اللجان والفرق امل�شكلة بقرارات جمل�س الوزراء .
 - 4متابعة �إعداد الردود على �أ�سئلة وا�ستف�سارات �أع�ضاء جمل�س الأمة و�أع�ضاء املجل�س البلدي واجلهات احلكومية واجلهات
الأهلية فيما يتعلق ب�أعمال البلدية وذلك من خالل اجلهات املخت�صة وفقا لإجلراءات املتبعة.
 - 5متابعة �إعداد الردود على اقرتاحات �أع�ضاء جمل�س الأمة و�أع�ضاء املجل�س البلدي واجلهات احلكومية وذلك من خالل
اجلهات املخت�صة وفقا للإجراءات املتبعة.
 - 6متابعة اعداد الردود على ال�شكاوي الواردة من جمل�س الأمة واملجل�س البلدي فيما يتعلق ب�أعمال البلدية مع اجلهات املخت�صة
وفق ًا لالجراءات املتبعة.
 - 7متابعة تنفيذ قرارات املجل�س البلدي مع اجلهاز التنفيذي للبلدية.
 - 8متابعة تنفيذ كافة القرارات والتوجيهات والتو�صيات ال�صادرة من جمل�س الوزراء واللجان العليا واملحالة �إىل وزير الدولة
ل�شئون البلدية.
 - 9عداد ومتابعة الدرا�سات والتو�صيات اخلا�صة باخلطة اخلم�سية للتنمية ،ومتابعة اخلطط املرتبطة بربنامج عمل احلكومية
املحالة من جمل�س الوزراء.
 - 10متابعة الرد على الكتب املحالة من جمل�س الوزراء �إىل بلدية الكويت .
 - 11متابعة تنفيذ قرارات املجل�س البلدي بالتن�سيق مع وزارات وم�ؤ�س�سات وهيئات الدولة واملواطنني.
� - 12إعداد تقارير متابعة دورية عن موقف تنفيذ القرارات والتوجيهات والتو�صيات ال�صادرة من جمل�س الوزراء واللجان العليا
املحالة �إىل البلدية .
 - 13متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الوزراء املتعلقة بالعمل البلدى .
 - 14مراجعة م�شروعات الإجابة على �أ�سئلة وافرتاحات ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الأمة واملجل�س البلدي .
� - 15إعداد تقارير دورية عن �أعمال واجنازات الإدارة .
� - 16أعمال الطباعة وال�صادر والوارد واحلفظ .
 - 17متابعة �شئون العاملني فى االدارة .
مالحظة  :مكتب املتابعة مل ترد منه �أي اجنازات خالل الفرتة من �أبريل � 2018إىل مار�س 2019
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الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�شئون البلدية

�إدارة ال�شكاوي والإقرتاحات

املحـافـظـة

عـدد الـ�شـكــاوى

الأحـمـــدي

52

حــولـــــي

57

العا�صمـة

50

الفروانية

69

اجلـهــراء

56

مبارك الكبري

54

املجـمــوع

338
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الإدارات التابعة لوزير الدولة ل�شئون البلدية

�إدارة �شئون املجال�س

�إح�صائية بعدد الأ�سئلة واالقرتاحات املحالة للإدارة
املجل�س

اقرتاح

اخرى

�س�ؤال

جديد

مت الرد

جديد

مت الرد

جديد

مت الرد

جمل�س الأمة

6

1

58

20

1

-

املجل�س البلدي

38

30

21

8

20

1

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

الكتب ال�صادرة والواردة
الـج ـ ـهـ ـ ـ ــة
�إدارات �أخرى
قطاع التطوير واملعلومات
�إدارة مكتب املدير العام
قطاع التنظيم العمراين واملخطط الهيكلي
قطاع اخلدمات
�إدارة مكتب وزير الدولة ل�شئون البلدية
قطاع املالية والإدارية
�إدارة التن�سيق
قطاع البلدية مبحافظتي الفروانية ومبارك الكبري
قطاع البلدية مبحافظتي حويل والأحمدي
قطاع البلدية مبحافظتي العا�صمة واجلهراء
قطاع امل�شاريع
�إدارة الأنظمة الهند�سية
الإدارة القانونية
قطاع امل�ساحة
مدير فرع حمافظة الأحمدي

عدد الكتب
ال�صادرة

عدد الكتب الواردة

65

5

5

5

0

75

51

36

1

1

3

71

29

25

1

2

12

17

16

11

21

22

13

16

4

4

14

9

1

1

0

1

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

16

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

قـطــاع
الرقـابـة والتفـتـيـ�ش
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نبذة عن اخت�صا�صـات قطـاع الرقـابـة والتـفـتـيـ�ش
�أوال مكتب رئي�س القطاع :
 - 1ح�صر وتبويب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ذات العلقة بكافة الإدارات فى القطاع .
� - 2إعداد م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لعمل �إدارات القطاع .
 - 3درا�سة امل�شروعات التي تعر�ض على رئي�س القطاع و�إبداء الر�أى فيها .

ثانيا �إدارة الرقابة على ال�شئون الهند�سية :
 - 1مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح وفقا لإجلراءات ا�إلدراية املتبعة واملتعلقة بــ :
● اللوائح املتعلقة ب�أنظمة ال�سلمة .
● اللوائح والقرارات والقوانني املنظمة فى جوانب �أعمال البناء والرتاخي�ص الهند�سية .
● اللوائح املتعلقة بتفعيل الدور الرقابي للبلدية .
● متابعة امل�شروعات التي تقوم البلدية بتنفيذها من النواحي الفنية والهند�سية .

ثالثا �إدارة الرقابة على ال�شئون املالية وا�إلدارية :
 - 1الرقابة على كافة ا�ألعمال الإدارية واملالية بالبلدية .
 - 2رفع تقارير دورية عن �سري العمل بالبلدية لبيان مدى تطبيق اللوائح والأنظمة .

رابعا �إدارة الرقابة على �شئون التخطيط واخلدمات :
 - 1مراقبة وتنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة بـــ :
● �أعمال الرقابة والرتاخي�ص وكافة الأعمال املرتبطة بالأغذية والأ�سواق وامل�سالخ .
● تفعيل الدور الرقابي واملحافظة على ال�صحة العامة .
● املتابعة والتدقيق فى تطبيق الئحة املدافن وفقا للأنظمة واللوائح .
 - 2متابعة امل�شروعات التي تقوم البلدية بتنفيذها فيما يتعلق باخلدمات البلدية .

رابعا � :إدارة الرقابة على حمافظتي العا�صمة ومبارك الكبري.
خام�سًا� :إدارة الرقابة على حمافظتي حوىل والأحمدي .
�ساد�سا� :إدارة الرقابة على حمافظتي اجلهراء والفروانية.
ً
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�إدارة الرقابة على ال�شئون املالية والإدارية

الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ش

الأعمال الإدارية

ال ـع ــدد

الكتب الواردة
الكتب ال�صادرة

22
35
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�إدارة الرقابة على �شئون التخطيط واخلدمات

الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ش

ال ـبـي ـ ـ ـ ـ ــان

ال ـع ــدد

الكتب ال�صادرة
الكتب الواردة

203
93

مالحظة :بيانات �شهر ( )2021/12و�شهر ( )2022/3,2,1غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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�إدارة الرقابة على حمافظتي الأحمدي وحويل

الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ش

الأعمال الإدارية

العدد

الكـتـب الواردة
الكتب ال�صادرة
اجمايل عدد الكتب

260
125
385

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

�إجنازات مراقبة �شئون فرع البلدية مبحافظة حويل واالحمدي
181

عدد اجلوالت امليدانية الهند�سية
اجلوالت امليدانية
اجمايل عدد اجلوالت

218
399

مالحظة :بيانات �شهر ( )2021/12و�شهر ( )2022/3,2,1غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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الإدارات
التابعة ملدير عام البلدية
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نبذة عن �إخت�صا�صات الإدارات التابعة ملدير عام البلدية
يت�ألف قطاع املدير العام للبلدية من:
� - 1إدارة العالقات العامة.
 - 2جلنة ال�سالمة.
� - 3إدارة الأنظمة الهند�سية.
� - 4إدارة التن�سيق.
 - 5مكتب املدير العام.

من �أهم االخت�صا�صات:

�أوال� :إدارة العالقات العامة:
 - 1حتديد اجتاهات الر�أي العام وا�ستخدام الو�سائل الفعالة للت�أثري عليه.
� - 2شرح ال�سيا�سة التي تتبعها البلدية والقيام ب�أعمال الزينة ورفع االعالم.

ثانيا :جلنة ال�سالمة:
 - 1النظر يف الأمور املتعلقة ب�أنظمة ال�سالمة او حتديد موا�صفات الالفتات والعالمات الإر�شادية والتحذيرية.
 - 2التعاون مع اجلهات التي لها عالقة مبو�ضوع ال�سالمة والتن�سيق بينهم وو�ضع خطط وبرامج لتطوير خدمات ال�سالمة.

ثالثا� :إدارة الأنظمة الهند�سية:
 - 1اعداد الدرا�سات لأنظمة البناء ومراجعتها با�ستمرار وخمططات امل�شاريع الكربى وامل�شاريع احلكومية.
 - 2ا�صدار الرتاخي�ص اخلا�صة بالبناء ومراجعة نظم مزاولة املهنة للمكاتب الهند�سية وو�ضع اللوائح والنظم ملتابعة املكاتب
الهند�سية واعتماد تعهدات الإ�شراف املقدمة من قبلهم.
 - 3تنظيم عمل املقاولني وتن�صيفهم و�إ�صدار وجتديد و�إلغاء الرتاخي�ص اخلا�صة يهم.
 - 4اعداد قوانني ونطم وبرامج ومناذج الرقابة واملتابعة ل�شئون البناء وال�سالمة ومراجعتها ب�صفة م�ستمرة.
 - 5املتابعة والتدقيق لطلبات رخ�ص البناء ال�صادرة من �إدارة الرتاخي�ص الهند�سية و�إدارة التدقيق واملتابعة الهند�سية التابعة
للمحافظات واعداد االح�صائيات اخلا�صة بهم.
 - 6اعداد كافة اال�شرتاطات واملوا�صفات واملعايري املرتبطة بتجميل وترميم املباين.

رابعا� :إدارة التن�سيق:
 - 1تن�سيق الإجراءات التنفيذية مل�شروعات البلدية ذات الطابع الفني و�إجراء الدرا�سات الفنية والأبحاث التمهيدية.
 - 2تنفيذ قرارات وتو�صيات املجل�س البلدي والقرارات الوزارية واعداد التقارير الدورية املتعلقة مبتابعة تنفيذ امليزانية
االن�شائية للبلدية.
 - 3التن�سيق مع الإدارات املعنية ب�أعداد الربامج واالولويات اخلا�صة بالدرا�سات وامل�شاريع والت�أكد من مدي تنفيذ اخلطط
وبرامج العمل.
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نبذة عن �إخت�صا�صات الإدارات التابعة ملدير عام البلدية
 - 4ح�صر وتبويب كافة املو�ضوعات الفنية الواردة ملكتب املدير العام و�سرعة ا�سرتجاعها عند احلاجة.
 - 5متابعة �أ�سئلة الأع�ضاء الواردة ملكتب املدير العام و�سرعة ا�سرتجاعها عند احلاجة.
 - 6اال�شراف على اعداد م�شروع ميزانية البلدية واحل�ساب اخلتامي واعداد التقارير الالزمة ملتابعة مدي التنفيذ وااللتزام
بالربنامج الزمني املتعلق باالعتمادات املالية.
 - 7اال�شراف على اعداد الردود النهائية مبالحظات ديوان املحا�سبة على اعمال البلدية و�شئون التوظيف واحل�ساب اخلتامي
للبلدية.
 - 8درا�سة القرارات والتو�صيات ال�صادرة من جميع اللجان وفرق العمل امل�شكلة يف البلدية وتوفري قاعدة البيانات واملعلومات
اخلا�صة بكل ما تنجزه القطاعات.
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الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

�إدارة العالقات العامة

ق�سم الإعالم
الأخـ ـبـ ـ ـ ــار
 -1تنفيذ حمالت ميدانيه مكثفة مع �إدارة النظافة العامة وا�شغاالت الطرق بفرع حمافظة حويل كانت احل�صيلة
رفع � 37سيارة مهملة �سكراب
 -2تنفيذ حمالت ميدانية مكثفة مع �إدارة النظافة العامة وا�شغاالت الطرق بفرع حمافظة اجلهراء مبنطقة ال�ساملي
و كانت احل�صيلة رفع  4بقاالت متنقلة و م�صادرة  2لوري مهم مواد غذائية
� -3شاركت البلدية ب�إدارة �ش�ؤون البيئة يف فعاليات الأ�سبوع البيئي الأول
 -4قيام جوالت مع فريق الطوارئ بفرع حمافظة مبارك الكبري و مت حترير  8خمالفات من قبل الفرق الرقابية
لبلدية الأحمدي خالل جوالت ميدانية يف �أبو حليفة
� -5إزالة  197خميما خمالفا برب اجلهراء و الأحمدي من قبل الفريق الرقابي املعنية ب�إزالة املخيمات الربيعية
للمو�سم 2022-2021
 -6عدة جوالت نفذتها �سالمة الأحمدي على مواقع الت�شويني للت�أكد من الرتاخي�ص
 -7البلدية  :رفع  100كي�س من الإنقا�ض خالل حملة التوعوية
 -8جوالت ميدانية نفذتها �إدارة الرتاخي�ص و املتابعة اخلدمات البلدية بالفروانية
� -9إجنازات نفذتها �إدارة الرتاخي�ص الهند�سية ببلدية حويل
 -10قيام الفرق الرقابية لإدارة النظافة العامة و ا�شغاالت الطرق مبحافظة مبارك الكبري عدة جوالت ميدانية
� -11إزالة خمالفات اجلهراء بعدة جوالت ميدانية
ق�سم الت�صوير
مو�ضوع الت�صوير
 -1تغطية حمالت ميدانية مع �إدارة العامة و ا�شغاالت الطرق بفرع حمافظة حويل
 -2تغطية حمالت ميدانية مع �إدارة العامة و ا�شغاالت الطرق بفرع حمافظة اجلهراء
 -3تغطية جوالت مع فريق الطوارئ ملحافظة مبارك الكبري
 -4تغطية حمالت لإزالة املخيمات مع الفرق املعنية
 -5ت�صوير عدة جوالت نفذتها �إدارة ال�سالمة بفرع بلدية الأحمدي
 -6ت�صوير جوالت لفريق �إدارة الرتاخي�ص الهند�سية ملحافظة حويل
 -7ت�صوير جوالت ميدانية لفريق النظافه العامة و ا�شغاالت الفرق ملحافظة مبارك الكبري
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الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

�إدارة العالقات العامة
عدد ال�شكاوي و�سائل التوا�صل االجتماعي

عدد الردود
ان�ستقرام  - 45تويرت 182

عدد ال�شكاوي
ان�ستقرام  - 68تويرت 354
عدد ال�شكاوي اخلط ال�ساخن و الردود

عدد الردود
1,498

عدد ال�شكاوي
1,591
الإعالنات الر�سمية يف اجلريدة و ال�صحف املحلية و الإذاعة و التلفزيون
عدد الإعالنات
 -1اجلريدة الر�سمية 7
 -2ال�صحف املحلية 4
� -3إعالنات مت ن�شرهم يف اجلريدة الر�سمية و ال�صحف املحلية
ت�سهيالت املهمة للقاء امل�س�ؤولني بالو�سائل الإعالمية

عدد الت�سهيالت املهمة
 -1خالد املري  :ع�ضو يف جلة املخيمات الربيعية و�إذاعة الكويت
 -2خالد العنزي  :مدير �إدارة اتدقيق و املتابعة خلدمات البلدية ملحافظة الأحمدي و تلفزيون الكويت
 -3فهد القريفة  :مدير �إدارة النظافة العامة و ا�شغاالت الطرق لبلدية اجلهراء
مراقبة �أعمال الزينة و الأعالم
البيــان  -العـدد
 -1تركيب � 50سارية قيا�س  9مرت
 -2تركيب � 20سارية قيا�س  6مرت
 -3تركيب � 35سارية  9مرت مدعوم من �شارع اخلليج العربي
 -4ت�صنيع  200لفة حبال اعالم ملونة معمولة بور�شة اخلياطني
 -5تركيب اعالم دولة الكويت و مملكة البحرين يف مرا�سم جمل�س الأمة بزيارة ال�سيدة فوزية بنت عبداهلل
 -6تبديل الأعالم املرفوعة على �أق�سام مبنى بلدية اجلهراء
 -7تزين مبنى بلدية حمافظة الفروانية مبنا�سبة العيد الوطني و عيد التحرير
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الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

جلـنـة الـ�سـالمـة
�أعمال �أمانة �سر جلنة ال�سالمة:

ال ـ ـعـ ـ ــدد

ال ـب ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

10737

مبا�شرة عمل لإ�صدار رخ�صة ال�سالمة
ال مانع لتجديد ت�صنيف لبلدية
ال مانع لت�سجيل مقاولني جلنة املناق�صات املركزية لدى البلدية
ال مانع لإلغاء رخ�صة ت�صنيف مقاوالت بلجنة �شعبة املقاولني
ال مانع للإفراج عن الكفاالت امل�صرفية
ت�سجيل حوادث �إتالف كافة اجلهات
كتب �صادرة �إىل �إدارات البلدية املختلفة وكتب �صادرة �إىل هيئات الدولة املختلفة
ا�ستخراج ك�شف بالإتالفات للمراجعني ومتابعة ال�سجالت
�إجمايل املعامالت

291
95
43
2810
1405
320
363
16064

قيمة الإتالفات التي مت �سدادها للوزارات وهيئات وم�ؤ�س�سات الدولة:
ال ـب ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �سدادها اىل وزارة الكهرباء واملاء
قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �سدادها اىل وزارة املوا�صالت
قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �سدادها اىل وزارة الأ�شغال العامة
قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �سدادها اىل الوزارات واجلهات املختلفة خالل هذه الفرتة

28

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

فل�س

دينار

601

513352

255

283526

250

403

106

797282

الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

�إدارة الأنظمة الهند�سية
�أوال :ق�سم الدرا�سات
الردود واال�ستف�سارات:
الـ ـب ـيـ ـ ـ ـ ـ ــان
الردود على �أ�سئلة وا�ستف�سارات املجل�س البلدي والأمة
الردود على ا�ستف�سارات وزير البلدية
الردود على ا�ستف�سارات مدير عام البلدية
الردود على ا�ستف�سارات الإدارة القانونية
الردود على ا�ستف�سارات املحافظات
الردود على ا�ستف�سارات الإدارات الأخرى

2021/2022

2020/2021

ن�سبة التغري

5

3

40%

4

7

-43%

8

9

-11%

16

15

6%

1

6

-83%

19

11

42%

مالحظة :بيانات �شهر( )2021/12و (�شهر  )2022/ 1,2,3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
ثانيا :مراقبة مزاولة املهنة:
ق�سم مزاولة املهنة:
البيان (�أعمال املكاتب الهند�سية)
ت�سجيل تراخي�ص املكاتب الهند�سية والدور اال�ست�شارية
ت�سجيل جتديد قيد مكتب هند�سي �أو دار ا�ست�شارية
ت�سجيل مهند�س معتمد من مكتب هند�سي �أو دار ا�ست�شارية
ت�سجيل نقل اعتماد مهند�س
ت�سجيل جتديد قيد مهند�س
تعهدات الإ�شراف بناء هيكل (�سكن خا�ص)
تعهدات الإ�شراف بناء كامل (�شامل جميع الرتاخي�ص)

2021/2022

2020/2021

ن�سبة التغري

10

7

30%

26

23

12%

97

56

42%

76

69

9%

163

93

43%

1

3

-67%

23

33

-30%

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

�إدارة الأنظمة الهند�سية

قـ�سـم املـقـاولني:
نوع الت�صنيف املقاول
ف ـ ـئـ ـ ـ ـ ــة أ�
ف ـ ـئـ ـ ـ ـ ــة ب
ف ـ ـئـ ـ ـ ـ ــة ج
ف ـ ـئـ ـ ـ ـ ــة د

جــدي ــد

جتــديــد

�إل ـغ ـ ــاء

43

12

-

26

15

-

32

26

-

36

26

14

الـ ـب ـيـ ـ ـ ـ ـ ــان
ت�سجيل وجتديد املقاولني امل�صنفني من قبل جلنة املناق�صات املركزية
مالحظة :بيانات �شهر( )2021/12و (�شهر  )2022/ 1,2,3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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العدد
19

�إدارة الأنظمة الهند�سية

الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

ثالثا :مراقبة املباين ذات الطابع اخلا�ص:
ق�سم الطابع اخلا�ص:
2021/2022

2020/2012

ن�سبة التغري

م�ست�شفى

7

7

-

فنادق

9

18

-50%

معار�ض

1

-

-

جامعة خا�صة

6

4

33%

جتاري داخل املدينة

114

147

-22%

جتاري خارج املدينة

76

104

-27%

ا�ستثماري داخل املدينة

25

7

72%

ا�ستثماري خارج املدينة

22

41

-46%

جتاري وا�ستثماري

9

17

-47%

خمازن

3

10

-70%

م�صانع

7

2

71%

ا�ستعمال �صناعي

34

61

-44%

خدمي  -حريف

13

18

-28%

�أخرى

93

73

22%

املجموع

419

509

-18%

نوع اال�ستعمال

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

�إدارة الأنظمة الهند�سية

ق�سم املباين احلكومية:
نوع اال�ستعمال
وزارات وهيئات و�أخرى

حويل

العا�صمة

الفروانية

مبارك الكبري

الأحمدي

اجلهراء

13

18

10

6

15

17

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

الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

الإنـجــازات:
 -١درا�سة املو�ضوع املحالة من ال�سيد  /مدير عام البلدية �إىل الغدارة الواردة من اجلهات املختلفة حيث تقوم بدرا�ستها واقرتاح التو�صيات
املنا�سبة ب�ش�أنها واتخاذ الإجراءات الالزمة وفق تعليمات مدير عام البلدية.
 -٢توفري البيانات الإح�صائية و�إعداد التقارير التي تطلب من الإدارة من قبل ال�سيد /مدير عام البلدية بالتن�سيق مع القطاعات املعنية.
 -٣امل�شاركة يف عمل اللوائح اجلديدة اخلا�صة بالقانون  2016/33بالتن�سيق مع الإدارة القانونية والقطاعات املعنية بالبلدية ب�ش�أن
تنقيح �أو تعديل �أو �إلغاء �أو ا�ستحداث لوائح جديدة خا�صة بالقانون �آنف الذكر.
� -٤إبداء الر�أي يف املو�ضوعات ذات ال�صفة العاجلة التي يطلبها ال�سيد /املدير العام وعقد اجتماعات مع اجلهات ذات العالقة التخاذ
التو�صيات املتعلقة بتلك املوا�ضيع وعر�ضها على ال�سيد /مدير علم البلدية التخاذ القرار.
� -٥إعداد الكتب الالزمة ملتابعة م�شاريع البلدية والتن�سيق مع القطاعات ذات العالقة بهذا ال�ش�أن و�إعداد تقارير ملجري عام البلدية
باملوقف التنفيذي لتلك امل�شاريع.
� -٦إعداد الردود للكتب املحالة من ال�سيد /مدير عام البلدية للإدارة �سواء جلهات داخلية �أو خارجية وخماطبة القطاعات ذات ال�صلة
باملوا�ضيع التي تخ�ص �أكرث من قطاع وجتميع الردود و�إعداد رد موحد للجهة املعنية.
 -٧متابعة الكتب املحالة من ال�سيد /مدير عام البلدية للقطاعات املختلفة داخل البلدية والتن�سيق مع تلك القطاعات ب�ش�أنها.
 -٨عقد اجتماعات تن�سيقية لبع�ض املوا�ضيع التي تتطلب حلول عاجلة بتكليف من قبل ال�سيد /مدير عام البلدية ومتابعة تو�صياتها.

اللجان وفرق العمل التي ت�شارك فيها الإدارة:
بناء على القرار الوزاري رقم ( 176ل�سنة  )2014ال�صادر بتاريخ  2014/7/20ب�إعادة ت�شكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت ت�شارك
الإدارة حاليا بالآتي:

 -١جلنة درا�سة وحتديث املواقع املخ�ص�صة ب�صفة م�ؤقتة للتخييم الربيعي:

مت ت�شكيل اللجنة الدائمة مبوجب القرار رقم  2018/103بتاريخ 2018/10/15
وتخت�ص اللجنة بدرا�سة وحتديث املواقع املخ�ص�صة ب�صفة م�ؤقتة للتخييم الربيعي وو�ضع ال�ضوابط واال�شرتاطات التي ت�ساهم يف
حتقيق م�صلحة املواطن من رواد الرب وكذلك احلفاظ على البيئة الربية ،وكذلك اقرتاح مواقع جديدة بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية
من امل�ؤ�س�سات ووزارات الدولة املختلفة و�إعداد برنامج �إلكرتوين لت�سجيل املواقع املخ�ص�صة للتخييم وحتديد �إحداثيات و�إعداد مناذج
البلدية امل�ستخدمة يف تنظيم �أعمال التخييم.
 -١جلنة الردود على مالحظات ديوان املحا�سبة
 -2فريق عمل تطوير فيلكا:

متابعة تنفيذ قرارات �أرقام
 القرار رقم ()2017/283 -القرار رقم ()2018/53
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�إدارة التن�سيق

الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

 القرار رقم ( )2018/498ل�سنة 2018 القرار رقم ( )2018/1545ل�سنة 2018/10/29ب�ش�أن تطوير جزيرة فيلكا و�إزالة كافة التعديات عليها والتخ�صي�ص للمواقع احلكومية غري امل�ستغلة وفقا الخت�صا�صات الفريق الواردة
يف املادة الثانية من القرار الإداري رقم ( )2018/44ال�صادر بتاريخ  2018/5/24والتي تتطلب متابعة الإجراءات الالزمة ل�ضمان �إزالة
كافة املعوقات التي تعرت�ض م�سار تنفيذ م�شروع جزيرة فيلكا مبا ي�ضمن اجناز امل�شاريع على �أرا�ضي اجلزيرة ويتفق مع خطة الدولة
التنموية.
تكليف بلدية الكويت بالتن�سيق مع كافة اجلهات احلكومية يف هذا ال�ش�أن واتخاذ االجراءات الالزمة نحو الغاء تخ�صي�ص املواقع احلكومية
غري امل�ستغلة والوارد ذكرها بالتقرير املرفوع ملجل�س الوزراء.
 -١فريق متابعه االر�شيف االلكرتوين
 -٢جلنه الدورات اخلارجية
 -٣جلنه العليا للتخطيط متابعه تو�صيات اللجنة:
تخت�ص اللجنة باقرتاح اخلطط والربامج التنفيذية ومتابعتها ،ابداء الراي يف م�شروع ميزانيه البلدية ودرا�سة الأو�ضاع التنظيمية
والإدارية واقرتاح االجراءات الالزمة لتطوير ا�ساليب يف بعثات او اجازات درا�سية مبا يكفل التن�سيق مع اجلهات احلكومية الأقرب
ومناق�شه التقارير الدورية عن متابعه �سري العمل بكافة الوحدات التنظيم بالبلدية وفروعها باملحافظات.

 -١جلنة مزاولة املهنة للمكاتب الهند�سية والدور اال�ست�شارية.
�إعداد القرارات اخلا�صة ال�صادرة مبزاولة املهنة للمكاتب الهند�سية والدور اال�ست�شارية والعاملني بها بناء على حما�ضر اجتماعات جلنة
مزاولة املهنة للمكاتب الهند�سية والدور اال�ست�شارية وذلك العتمادها من ال�سيد /مدير عام البلدية.

االجتماعات التن�سيقة بح�ضور ال�سيد مدير االدارة وت�شمل:
اختيار الوظائف الإ�شرافيه
متابعة �ش�ؤون القطاعات
اللجنة العليا للتن�سيق
متابعة الرتاخي�ص الهند�سية
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الإدارة التابعة ملدير عام البلدية

�إدارة التن�سيق

االعمال االدارية:
 -١طباعة الكتب ال�صادرة من االدارة �إىل قطاعات البلدية �أو ما ير�سل ملدير عام البلدية العتماد التن�سيق بني االدارة والقطاعات
االخرى ذات العالقة بعمل الإدارة.
 -١عمل الإدارة ملفات للكتب ال�صادرة واملو�ضوعات املختلفة ذات ال�صلة بعمل.
 -٢عمل اح�صائيات متبعة للموظفني وما اجنز من اعمال.
 -٣العمل على برنامج الرتا�سل االلكرتوين.

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

1030

ال�صادر
992

االجتماعات
11

مالحظة :بيانات �شهر ( )2021/12,11و�شهر( )2022/3,2,1غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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قـطــاع
الـتـنـظــيــم الـعـمــراين
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نبذة عن اخت�صا�صات قطاع التنظيم العمراين
يت�ألف قطاع التنظيم من :
 - 1مكتب رئي�س القطاع
� - 2إدارة التنظيم العمراين
� - 3إدارة املخطط الهيكلي

من �أهم �أخت�صا�صات القطاع :
 - 1تنفيذ و اقرتاح املخططات العمرانية والهيكيلية والعمل على تطويرها و امل�ساهمة يف تكوين قاعدة للمعلومات والبيانات .
 - 2تنفيذ الدرا�سات للمحافظة علي الطابع التقليدي الرتاثي والنواحي اجلمالية للدولة .
� - 3إجناز الدرا�سات اخلا�صة بالت�صميم الهند�سي للطرق وا�إل�شارات ال�ضوئية و و �ضع املوا�صفات الفنية .
 - 4تنفيذ املخططات التنظيمية اخلا�صة بامل�ساحات املك�شوفة و اخل�ضراء والنواحي الرتفيهية واملحميات الطبيعية .
 - 5جتديد الرتاخي�ص امل�ؤقته مل�شاريع القطاع اخلا�ص والقطاع احلكومي و تزويد املكتب الهند�سي باالرتفاعات املقرتحة للق�سائم
و مواقع املرافق العامة .
 - 6تخ�صي�ص و تثبيت اجل�سور و حمطات البنزين و املحوالت الكهربائية و �ضخ املجاري و غريها .
� - 7إعداد الدرا�سات واخلطط الهيكلية للدولة و متابعة املخطط الهيكلي .
 - 8القيام بالدرا�سات التطويرية العامة ملختلف املناطق احل�ضرية و و�ضع املعايري التخطيطية العمرانية للدولة .
� - 9إعداد الدرا�سات اخلا�صة بتقييم ال�صورة الب�صرية للم�شاريع و املتابعة والتن�سيق لتفيذ الدرا�سات و امل�شاريع .
 - 10القيام بالإجراءات املتعلقة بامل�شاريع و الدرا�سات اال�ست�شارية و التخطيطة باال�ستعانة بالبيوت الإ�ست�شارية .
� - 11إعداد الدرا�سات الرامية �إاىل ت�شجيع القطاع اخلا�ص يف تطوير و �إجناز امل�شاريع العمرانية احلكومية و برجمة م�شاريع
القطاع اخلا�ص �ضمن االولويات .
� - 12إقامة الن�صب التذكارية وفقا ملعايري حمددة .

38

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

الإدارة التابعة لقطاع التنظيم

�إدارة التنظيم العمراين

2022/2021

2021/2020

ن�سبة التغيري

املعامالت الواردة

14664

8331

43%

الآراء التنظيمية

13320

1011

92%

االرتفاعات اخلا�صة بق�سم الطرق

2711

1780

34%

املوافقات التنظيمية لت�صاريح العمل اخلا�صة بق�سم الطرق

311

202

35%

املعامالت الواردة �إىل ق�سم املكاتب امل�ؤقتة

984

1001

%-2

املـ ـ ـعـ ـ ــام ـلـ ـ ـ ــة

مالحظة :بيانات �شهر مار�س ل�سنة  2022غري واردة من قبل الإدارة املخت�صة.
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قـطـاع املـ�ساحـة
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نبذة عن قطاع امل�ساحة
يت�ألف قطاع امل�ساحة من :
 - 1مكتب رئي�س القطاع .
� - 2إدارة امل�ساحة .
� - 3إدارة حتديد امللكية .

�أهم اخت�صا�صات القطاع :
� - 1إن�شاء و�صيانة نقاط التحكم الأر�ضية و�شبكة الإرتفاعات .
 - 2م�سح وجتهيز و�إعداد املخططات العامة واخلا�صة والكروكيات التنظيمية وكروكيات الإدعاءات .
� - 3إعداد اخلرائط الطبوغرافية لكافة الظواهر ومبختلف مقايي�س الر�سم .
 - 4قراءة و�إعداد تقارير امل�صورات اجلوية والتخطيط والإ�شراف على م�شاريع الت�صوير اجلوى وحفظ كافة الفلم لل�صور اجلوية .
- 5

جتهيز تقارير تف�صيلية عن كروكيات الإدعاءات  ،ودرا�سة املعاملت والإ�ستف�سارات اخلا�صة ب�ش�أن الق�ضايا املرفوعة فى
املحاكم وق�ضايا ادعاءات امللكية و�إعداد التقرير الفني اللزم .

6

 تطبيق القوانني فى �ش�أن حتديد �أملك الدولة خارج خط التنظيم العام وااجلراءات املتعلقة بتنظيم القطع التنظيميةوتطبيق القوانني �إجلراءات البحث والبت فى طلبات �إخالء �إداري .

�أهم اخلدمات التي يقدمها القطاع :
 - 1تثبيت املواقع التي يتم تخ�صي�صها من قبل املجل�س البلدي وجتهيز املخططات امل�ساحية لها وت�سليمها �إىل ممثلي الوزارات
والهيئات واجلهات ا�أخلرى .
 - 2م�سح املواقع والعقارات والطرق وجتهيز املخططات امل�ساحية لها .
 - 3فرز ودمج ق�سائم ال�سكن اخلا�ص وت�سليم احلدود �أل�صحاب العلقة .
 - 4زرع نقاط م�ساحية للمواقع وتزويد اجلهات املخت�صة بهذه النقاط .
�- 5إعداد كتب التحديد للق�سائم والبيوت والعقارات و�إفادة اجلهات املخت�صة بها .
- 6طباعة وت�صوير املخططات امل�ساحية ب�إختلف �أحجامها ومقايي�سها ح�سب طلب ا�إلدارات الفنية ووزارات الدولة املختلفة .
 - 7ر�سم وطباعة اخلرائط امللونة لدولة الكويت واملحافظات ال�ستة وتزويد اجلهات الطالبة .
 - 8تزويد وزارات الدولة بالبيانات الرقمية الطبوغرافية والت�صوير اجلوي .
 - 9تكبري وطباعة ال�صور اجلوية وتزويد جهات الإخت�صا�ص بها .
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الإدارات التابعة لقطاع امل�ساحة

�إدارة امل�سـاحـة
�إح�صائية املعامالت الواردة و املنجزة:
نـ ــوع املعامـ ـل ــة

جمموع املعامالت الواردة جمموع املعامالت املنجزة
140

67

حتديد �إحداثيات -تزويد بنقاط م�ساحية

15

10

تثبيت وت�سليم حدود مواقع وق�سائم

112

57

القطع التنظيمية (انهاء الإجراءات التنظيمية املتعلقة بالعقارات ال�صادر
بها قرارات من املجل�س البلدي ب�إعادة تنظيمها)

424

216

حتديد (�إعداد كتب التحديد للعقارات والق�سائم)

11507

10896

االرتباط (معامالت الإدارة القانونية ونزع امللكية والتنظيم بخ�صو�ص
الدعاوى والأحكام)

2349

1434

معاجلة البيانات امل�ساحية (جتهيز املخططات امل�ساحية بالنظام الآيل)

1849

971

39

19

1672

1273

طلب �صور جوية

1

1

طلب �صور عن خمططات م�ساحية

6

3

18114

14947

ا�ستكمال �إجراءات فرز ودمج و�إعادة دمج وفرز ق�سائم

بيان جتاوز (بحث معامالت بيان جتاوز وعمل حظر على املعامالت املخالفة)
اخلرائط (تت�ضمن معامالت فرز وتو�سعة وتعديل حيازات زراعية)

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

 معامالت ت�سليم احلدود �ضمن برنامج ت�سليم احلدود الإلكرتوين الوادرة عددها  ١٥٫١٠٠معاملة منها  ١٣٫٧٨٠معامالت منجزة خاللالفرتة من � ٢٠٢١ / ١ / ١إىل .٢٠٢٢ / ٢ / ٢٨
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نبذة عن �إخت�صا�صات قطاع امل�شاريع
�أوال � :إدارة تنمية امل�شاريع
 - 1تقوم �إدارة تنمية امل�شاريع بالتن�سيق مع الإدارات املخت�صة بالبلدية لدرا�سة املخطط الهيكلى للدولة وحتديد اخلطة العامة
للم�شاريع التنموية العمرانية ودرا�سة �إمكانية م�شاركة القطاع اخلا�ص فى تنفيذها وذلك مبا يتما�شى مع قانون رقم ) )
 7/2008اخلا�ص بتنظيم عمليات البناء والت�شغيل والتحويل والأنظمة امل�شابهة .
 - 2تقوم بلدية الكويت مبخاطبة اجلهاز الفنى لدرا�سة امل�شروعات التنموية واملبادرات �أخلذ املوافقة املبدئية على الطرح .
 - 3حتديد املكونات الرئي�سية وال�شروط الفنية لهذه امل�شاريع وفقا ً احلتياجات الدولة ورواد املنطقة .

 - 4التن�سيق مع كافة �إدارات البلدية املعنية وجهات الدولة ذات العلقة للتعرف على ملحظاتهم وا�شرتاطاتهم ب�ش�أن امل�شروع .
- 5

تقوم �إدارة تنمية امل�شاريع بتجميع البيانات واملعلومات والردود اخلا�صة جلميع اجلهات  ..ومن ثم تقوم ب�إعداد كتيب
موا�صفات التطوير اخلا�ص بامل�شروع  ،والذى ي�شتمل على املكونات ا�أل�سا�سية وال�شروط الفنية والبيئية ورفعه للمجل�س
البلدي �إلعتماده .

 - 6رفع املو�ضوع �إىل اجلهاز الفنى متهيدا ً لطرح امل�شروع وفق الإجراءات املتبعة لديه .

 - 7تقوم الإدارة مبتابعة �إجراءات اجلهاز الفنى فى طرح امل�شروع وتقييم دار�سات اجلدوى الفنية والإقت�صادية حتى تر�سيه
امل�شروع على ال�شركة املتقدمة ب�أف�ضل العرو�ض .

 - 8تبد�أ الإدارة ب�إجراءات ا�إل�شراف على ت�صميم وتنفيذ وت�شغيل امل�شروع طوال فرتة ا�ستثمار امل�شروع .
 - 9تقوم الإدارة بعد �إنتهاء مدة ا�ستثمار امل�شروع بالإ�شراف على �إجراءات نقل ملكية امل�شروع �إىل الدولة .

ثانيا � :إدارة الإن�شاءات
 - 1درا�سة كافة الإحتيجات املتعلقة بقطاعات البلدية فى امل�شاريع ومتابعة وتنفيذ م�شروع امليزانية لهذه امل�شاريع  ،بالإ�ضافة
�إىل �إعداد الت�صاميم املعمارية والإن�شائية والكهربائية وامليكانيكية وا�إل�شراف على تنفيذها  ،و�إعداد كافة الإجراءات
املتعلقة ب�صياغة العقود واملمار�سات جلميع امل�شاريع بالباب الرابع .
 - 2ت�صميم املخططات التنظيمية فيما يتعلق باللوحات الإر�شادية للمناطق والهيئات احلكومية والعمل على �صيانتها .
� - 3صيانة املن�ش�آت واملرافق التابعة لكافة قطاعات البلدية .
 - 4مل�شاركة فى تدقيق الت�صاميم والوثائق اخلا�صة مب�شاريع البلدية التي تنفذها جهات �أخرى .

ثالثا � :إدارة �شئون البيئة
 - 1امل�ساهمة فى و�ضع ال�سيا�سات البيئية املتعلقة ب�إخت�صا�صات البلدية والتن�سيق مع اجلهات املعنية بهذا ال�ش�أن .
� - 2إعداد خطة �شاملة لتنفيذ برامج البلدية اخلا�صة بحماية البيئة واحلفاظ عليها وحت�سينها وجتميلها والإرتقاء مب�ستواها
بالتعاون مع اجلهات املعنية .
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نبذة عن �إخت�صا�صات قطاع امل�شاريع
 - 3معاونة �إدارات البلدية املخت�صة والتن�سيق معها عند مبا�شرة �أن�شطتها التنفيذية املتعلقة بالبيئة .
 - 4امل�ساهمة والتن�سيق امل�ستمر بني اجلهاز التنفيذى فى البلدية واللجان املخت�صة املنبثقة عن املجل�س البلدي وكذلك التن�سيق
مع اجلهات احلكومية املعنية مب�سائل البيئة من جمل�س حماية البيئة اجلهات ا�أخلرى .
� - 5إجراء الدرا�سات البيئية املختلفة وعلى وجه اخل�صو�ص املتعلق منها بحماية البيئة واحلفاظ عليها ذات العلقة باخت�صا�صات
البلدية و�أن�شطتها التنفيذية .
-6

مراجعة كافة م�شاريع التخطيط والت�صميم العمرانى وخمتلف خطط التنمية العمرانية للت�أكد من مطابقتها والتزامها
باملعايري واملوا�صفات البيئية املحددة وذلك قبل �إقرارها .

 - 7تقييم االقرتاحات اخلا�صة مب�شروعات اللوائح والقرارات ال�صادرة من البلدية ذات العلقة بالبيئة .
 - 8متابعة تنفيذ خمتلف القرارات والنظم واللوائح واقرتاح ا�إجلراءات التنفيذية للربامج التي تعنى ب�شئون البيئة فى البلدية .
 - 9متثيل البلدية فى اللجان وفرق العمل وامل�ؤ�شرات والندوات ذات العلقة ب�شئون البيئة .
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قطاع امل�شاريع

�إدارة �شئون البيئة
�إدارة �شئون البيئة  -تقرير�شهر ابريل-اكتوبر2021/

�أوال  :امل�شاريع االن�شائية

�أو ًال :م�شاريع بنظام ( بناء  /ت�شغيل  /حتويل )
م
1

48

الهدف
امل�شروع
يهدف امل�شروع �إىل
م�شروع
ا�ستقبال ومعاجلة
معاجلة
النفايات الإن�شائية
النفايات
واال�ستفادة من
االن�شائية
واال�ستفادة �أكرب قدر ممكن من
مكوناتها والتخل�ص
منها:
من النفايات املرفو�ضة
ب�أ�ساليب �سليمة بيئياً
للحد من ا�ستغالل
الأرا�ضي لأعمال ردم
النفايات وحماية
البيئة من �أخطار
التلوث.

B.O.T

املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات االن�شائية التي مت ا�ستقبالها يف
م�صنعي التدوير خالل �شهر نوفمرب  2021 /ما يقارب
( )142203طن كما مت ردم حوايل ( )194465طن يف
موقع ردم النفايات الإن�شائية املوجود خلف م�صنعي
التدوير.
جاري حاليا تنفيذ اعمال عقود م�صنعي التددوير .
مت خماطبة وزارة املاليه والهيئه العامه مل�شروعات
ال�شراكه بني القطاعني العام واخلا�ص لتجديد عقود
م�صنعي التددوير وذلك ح�سب النظم املتبعه لديهم .
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مالحظات

�إدارة �شئون البيئة

م
2

الهدف
امل�شروع
م�شروع يهدف امل�شروع اىل ان�شاء
معاجلة م�صنع ملعاجلة النفايات
النفايات البلدية ال�صلبة بطاقة
البلدية ا�ستيعابية مليون طن
�سنويا ،و يتم حتويل
ال�صلبة
واال�ستفادة النفايات اىل طاقة
منها موقع كهربائية عن طريق
ا�ستخدام تقنية املحارق
كبد.
مبوا�صفات فنية وبيئية
عاملية و ردم الرماد
املتبقي يف مردم نفايات
�صحية  ،هذا باال�ضافة
اىل حماية البيئة و
املوارد الطبيعية و
تقلي�ص ا�ستنزاف و
هدر االرا�ضي امل�ستغلة
يف ردم النفايات  ،هذا
و �سيتم تنفيذ امل�شروع
طبقا للقانون رقم (
 116ل�سنة  ) 2014و
ح�سب نظام ال�شراكة
بني القطاعني العام و
اخلا�ص (.)ppp

قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
 بتاريخ  2021/7/7ورد �إىل البلدية كتابهيئة م�شروعات ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص بخ�صو�ص رفع مو�ضوع كتاب امل�ستثمر
املف�ضل الذي يفيد ب�أن املطور الرئي�سي قرر
عدم اال�ستمرار بامل�شروع للجنة العليا مل�شروعات
ال�شراكة التخاذ ما تراه منا�سباً.
 �صدر قرار اللجنة العليا رقم ()2-1/2021ال�صادر يف اجتماعها رقم ( )2/2021املنعقد
بتاريخ  2021/8/23ب�ش�أن تكليف هيئة م�شروعات
ال�شراكة بالتن�سيق مع بلدية الكويت واجلهات
ذات االخت�صا�ص لت�سوية املبالغ املقيدة ب�سجالت
الهيئة على ح�ساب الأ�صول املتداولة املالية
املحلية  -ح�سابات مدينة �أخرى  -مبالغ حتت
الت�سوية .

مالحظات
مدة امل�شروع:
*مدة تنفيذ امل�شروع
(� )4-3سنوات� ،أما
مدة ا�ستثمار امل�شروع
�سيكون (� )25سنة.
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�إدارة �شئون البيئة

امل�شروع
م
 3م�شروع املكون الثاين:
تطوير
م�شروع
و�إعادة
ت�صميم
ت�أهيل
مواقع ردم و�إ�شراف
و�إن�شاء
النفايات
يف مناطق وت�شغيل
خمتلفة و�صيانة موقع
ردم �صحي
للنفايات
البلدية
ومرافقه يف
منطقة كبد
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قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
الهدف
�أوال  -مرحلة �أوال  -مرحلة الت�صميم:
الت�صميم - :مت االنتهاء من مرحلة الت�صميم بتاريخ .2016/12/31
ت�صميم موقع
ردم �صحي ثانيا  -مرحلة الإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة:
للنفايات
 بتاريخ  2021/10/7ورد �إىل بلدية الكويت كتاب �إدارةالبلدية ال�صلبة الفتوى والت�شريع بخ�صو�ص امل�ضي قدماً يف �إجراءات طرح
و مرافقة املناق�صة مع التقيد باملالحظات ال�سابق �إبدائها بكتابهم
وفق املعايري و امل�ؤرخ بتاريخ  2021/8/25باعتبار �أنه مل يتم �إجراء �أي
اال�شرتاطات تعديل يف وثائق املناق�صة املعرو�ضة.
و املوا�صفات  -بتاريخ  2021/10/10ورد �إلينا كتاب �إدارة املناق�صات
البيئية و الفنية .والعقود املرفق به موافقة �إدارة الفتوى والت�شريع والإدارة
ثانيا  -مرحلة القانونية على وثيقة املناق�صة وموافقة وزارة املالية على
الإن�شاء
التكلفة التقديرية للمناق�صة واملت�ضمن طلب تزويدهم
والت�شغيل :بن�سخة  CDيت�ضمن وثيقة املناق�صة.
وال�صيانة
وت�شغيل و  -بتاريخ  2021/10/11مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود
�إن�شاء
�صيانة موقع ردم بخ�صو�ص تزويدهم بنموذج وثائق الطرح وال�شروط
�صحي للنفايات املرجعية اخلا�ص باجلهاز املركزي للمناق�صات العامة
البلدية ال�صلبة وت�سليمهم ن�سخة قر�ص مدمج  CDيت�ضمن وثيقة
وفق املوا�صفات املناق�صة.
 بتاريخ  2021/10/12خماطبة قطاع امل�شاريع بخ�صو�صواملعايري
العاملية واملحلية تزويدهم بكتاب �إدارة الفتوى والت�شريع بتاريخ 2021/10/7
وب�ضوابط املت�ضمن املراجعة القانونية على وثيقة املناق�صة.
وا�شرتاطات -بتاريخ  2021/10/13مت خماطبة اجلهاز املركزي
بيئية و�صحية .للمناق�صات العامة مبوجب كتاب مدير عام البلدية
بخ�صو�ص رغبة البلدية بطرح املناق�صة.
ثالثا  -مرحلة  -بتاريخ  2021/10/20ورد �إلينا كتاب �إدارة املناق�صات
الإ�شراف :والعقود املوجة �إىل قطاع امل�شاريع املرفق به كتاب خماطبتهم
الإ�شراف على للجهاز املركزي للمناق�صات العامة ب�ش�أن طرح املناق�صة.
�إن�شاء وت�شغيل
و�صيانة موقع ثالثا  -مرحلة الإ�شراف:
ردم �صحي -مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بتاريخ 2021/11/15
للنفايات البلدية املت�ضمن بالإفادة ب�أنه قد مت ا�ستيفاء جميع املالحظات
ال�صلبة وفق الواردة يف اجتماع املجل�س �إدارة اجلهاز املركزي للمناق�صات
املوا�صفات العامة.
واملعايري
مت خماطبة اجلهاز املركزي من قبل �إدارة املناق�صاتواملحلية
العاملية
والعقود بتاريخ  2021/11/28و مت�ضمنا كتابنا ال�صادر
وب�ضوابط يف  2021/10/27م وكتابنا ال�صادر يف  2021/11/15ب�ش�أن
وا�شرتاطات اخلا�صة بالتعديالت املطلوبة مع مرفق ن�سخة من
بيئية و�صحية .م�ستندات املمار�سة على قر�ص مدمج(.)CD
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مالحظات
 مرحلةالإن�شاء
والت�شغيل
وال�صيانة :
* مدة املرحلة
� 5سنوات بحيث
ت�شتمل على
مرحلتني:
 -1مرحلة
الإن�شاء
وال�صيانة
ومدتها � 2سنة .
 -2مرحلة
الت�شغيل
وال�صيانة
ومدتها 3
�سنوات .
 مرحلةالإ�شراف:
*مدة املرحلة :
(� )60شهر (5
�سنوات).

�إدارة �شئون البيئة

قطاع امل�شاريع

ثانيا :الدرا�سات البيئية
م
1

الهدف
الدرا�سة
�إعداد نظام
درا�سة خدمات
ا�ست�شارية لتحديد ر�صد دوري
لن�سبة الغازات
�أنظمة ر�صد
االنبعاثات ال�صادرة املتواجدة يف
عن مواقع ردم الهواء اجلوي
الناجتة عن
النفايات التابعة حتلل النفايات
للبلدية
يف مواقع
ردم النفايات
التابعة للبلدية
�إىل جانب
الفح�ص
الدوري للمياه
اجلوفية يف
تلك املواقع.

مالحظات
املوقف التنفيذي
 بتاريخ  2021/11/3مت خماطبتنا من قبل مدة امل�شروع 12�إدارة املناق�صات والعقود بال�شروط العامه �شهر
وال�شروط اخلا�صه للممار�سه للإطالع عليها
والإفاده مبالحظاتنا.
 بتاريخ  2021/11/15مت خماطبة �إدارةاملناق�صات والعقود بتعديل بع�ض البنود يف
م�ستند ال�شروط اخلا�صه وكرا�سة ال�شروط
املرجعيه.
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م
2
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قطاع امل�شاريع

مالحظات
املوقف التنفيذي
الهدف
الدرا�سة
 مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود * مدة امل�شروع:درا�سة خدمات
-1عمل ح�صر �شامل
ا�ست�شارية ملواقع ردم لكافة املخلفات
بكتابنا ال�صادر يف  2021/11/15بالإفادة � 27شهر
املخلفات اال�سب�ستية اال�سب�ستية املتواجدة بتعديل بع�ض بنود م�ستندات املمار�سة
�ضمن كافة مناطق دولة اخلا�صة وكرا�سة ال�شروط املرجعية.
التابعة لبلدية
الكويت  ،وعمل قاعدة
الكويت (ال�شعيبة -بيانات لهذه املخلفات.
�-2إعداد خمطط هيكلي
الري  -االبرق)
()Master Plan
ملوقعي (ال�شعيبة
والري ) بتطبيق نظام
تكنولوجيا املعلومات
( )ITSي�شتمل على:
�أ� -أر�شفة و توثيق كافة
التقارير و امل�ستندات
و البيانات التي �ستعد
من خالل م�شروع
الدرا�سة مت�ضمناً
(على �سبيل املثال ال
احل�صر :نوعية و�أعماق
املخلفات اال�سب�ستية
املردومة – م�ساحات
املواقع و�إحداثياتها
– �أبعاد منطقة الأمان
لكل موقع من مواقع
امل�شروع) بالإ�ضافة �إىل
اخلرائط التف�صيلية
والكروكيات و غريها.
ب -حتديد البدائل
واخليارات املالئمة
لعملية ت�أهيل كل موقع.
ج -حتديد بدائل
وخيارات ا�ستغالل تلك
املرادم بعد ت�أهيلها.
-3ت�صميم هند�سي
و بيئي للموقع
املخ�ص�ص لردم املخلفات
اال�سب�ستية يف حمافظة
اجلهراء �شمال طريق
الأبرق.
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م
3

الهدف
الدرا�سة
م�شروع درا�سة �إعداد درا�سة جدوى
خدمات ا�ست�شارية (الفنية والبيئية
مل�شاريع معاجلة واملالية والقانونية)
مل�شاريع معاجلة
النفايات الإن�شائية النفايات الإن�شائية
القائمة حالياً اجلديدة.
واجلديدة
املرحلة الأوىل :
خدمات ا�ست�شارية
مل�شاريع معاجلة
النفايات الإن�شائية
اجلديدة:

قطاع امل�شاريع

مالحظات
املوقف التنفيذي
مت خماطبتنا من قبل �إدارة املناق�صات مدة الدرا�سة :والعقود بتاريخ  2021/11/14لإعادة (� )12شهر.
�صياغة م�ستندات املمار�سة وفقا للعقود
النموذجية ال�صادرة بتعميم اجلهاز
املركزي للمناق�صات العامة رقم ()16
ل�سنة .2021
 مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقودبكتابنا ال�صادر بتاريخ  2021/11/15ب�ش�أن
تزويدهم بجداول التكلفة التقديرية
التي مت �إعدادها من الإدارة واخلا�صة
للممار�سة ون�سخة قر�ص مدمج CD
ي�سلم باليد.
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قطاع امل�شاريع

�إدارة �شئون البيئة
ثالث ًا :الأعمال التي تخت�ص بها الإدارة
م
1

54

الهدف
الن�شاط
م�شروع ت�أهيل مواقع ردم النفايات املغلقة  -1توفري م�ساحات يف
(القرين  -جليب ال�شيوخ  -ال�سابع ال�شمايل) املوقع ت�ستغل كم�شاريع
الإ�شراف على �أعمال مناق�صة ت�أهيل ومعاجلة ا�ستثمارية �أو �سكنية �أو
وت�شغيل و�صيانة موقع القرين املغلق
خدمية مبا يوفر عائد
للنفايات
مايل للدولة.
-2معاجلة و�إعادة
 املرحلة الأوىل:ت�أهيل املوقع للحد
* موقع القرين  -منطقة العدان
�أ -مناق�صة ت�أهيل ومعاجلة وت�شغيل و�صيانة من انبعاث الغازات
واحلرائق املرتتبة
موقع القرين املغلق للنفايات
عليه.
 -3حماية املنظومة
البيئية وال�صحة
العامة للأف
راد .
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املوقف التنفيذي
�إدراج
لعدم
يف
امل�شروع
امليزانية اخلا�صة
بالإدارة لل�سنة
2120
املالية
وكذلك ال�سنة
املالية  21/22فلم
يتم بدء الدورة
امل�ستندية اخلا�صة
بطرح امل�شروع

مالحظات
*مدة امل�شروع� 5:سنوات
بحيث ت�شتمل على
مرحلتني :
 مرحلة تنفيذ الأعمالالإن�شائية � 42شهر.
 مرحلة الت�شغيلوال�صيانة � 18شهر.
*مالحظة :مل يتم �إدراج
م�شروع ت�أهيل مواقع ردم
النفايات املغلقة ( القرين
 جليب ال�شيوخ  -ال�سابعال�شمايل)
الإ�شراف على �أعمال
مناق�صة ت�أهيل ومعاجلة
وت�شغيل و �صيانة موقع
القرين املغلق للنفايات
مبيزانية ال�سنة املالية
. 2021/2020

�إدارة �شئون البيئة

م
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الدرا�سة
املناق�صة رقم
( )2018/2017/21اخلا�صة
بتنفيذ عقــد �أعمال ت�شغيل
و�صيانة وتوريد قطع
الغيار الالزمة ملحطة حرق
الغازات وملحقاتها مبوقع
ردم النفايات املغلق مبنطقة
العدان (القرين).

قطاع امل�شاريع

الهدف
يعترب موقع ردم النفايات املغلق بالقرين �أحد
مواقع ردم النفايات املغلقة القدمية يف الدولة
 ،ومع البدء بتنفيذ م�شروع القرين الإ�سكاين
بد�أت امل�شاكل بالظهور واملتمثلة بانبعاث
الروائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الكريهة الناجتة عن التح ـ ــلل
البكتريي للنفاي ـ ـ ـ ــات الع�ضوية وتولد الغازات
اخلطرة وال�ضارة والقابلة لال�شتعال مثل غاز
امليثان وكربيتيد الهيدروجني وحيث قامت
الهيئة العامة للبيئة يف عام  1999بتطبيق احلل
الهند�سي للتحكم بالغازات املتولدة من النفايات
حيث مت �إن�شاء �شبكة غازات وتوريد وت�شغيل
حمطة تعمل على الغازات الناجتة من النفايات
 ،وحيث �أنه قد مت نقل تبعية املوقع من الهيئة
العامة للبيئة �إىل بلدية الكويت متمثلة ب�إدارة
�شئون البيئة الأمر الذي يتطلب ا�ستمرار �أعمال
الت�شغيل وال�صيانة الالزمة ملحطة حرق الغازات
باملوقع .

املوقف
مالحظات
التنفيذي
بتاريخ *مدة امل�شروع� 3:سنوات
2 0 2 1 /1 1 /3
�أفادت �شركة
ظمة
كا
لال �ست�س�شا ر ا ت
و ا خلد ما ت
العلمية بالتقرير
ال�شهري لعمل
حمطة حرق
الغازات للفرتة
من  1حتى 31
�أكتوبر .2021 /
بتاريخ
2021 /11 /24
�أفادت جلنة
ا ل�شر ا ء
مبوافقتها على
متديد العقد
ملدة ت�سعة �أ�شهر
اعتباراً من تاريخ
.2021/3/1
بتاريخ
2021 /11 /30
مت خماطبة
�إدارة املناق�صات
والعقود من
قبل �إدارة �شئون
البيئة ب�ش�أن
طلب ا�ستكمال
�إجراءات تنفيذ
تو�صية جلنة
ال�شراء ب�ش�أن
متديد العقد.

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

55

�إدارة �شئون البيئة

م
3

56

الدرا�سة
عقد املناق�صة رقم ()2018/2017/20
اخلا�صة بتنفيذ عقــد �أعمال ت�شغيل و
�صيانة و توريد قطع الغيار الالزمة
و املواد الالزمة ملحطة معاجلة املياه
الرا�شحة وجميع ملحقاتها مبوقع
ردم النفايات املغلق مبنطقة العدان
( القرين ) = التنفيذ على احل�ساب
مع �شركة كاظمة لال�ست�س�شارات
واخلدمات العلمية-

قطاع امل�شاريع

الهدف
قامت الهيئة العامة
للبيئة ومن �ضمن
�أعمال ت�أهيل موقع
ردم النفايات املغلق
بالقرين ب�إن�شاء حمطة
معاجلة املياه الرا�شحة
باملوقع وهي عبارة عن
حمطة ملعاجلة الع�صارة
الناجتة عن اختالط
املياه الرا�شحة للموقع
من �أمطار ومياه ري
احلدائق للمنازل
املحيطة باملوقع
بالنفايات الع�ضوية
املدفونة باملوقع ،
وحيث �أنه قد مت نقل
تبعية املوقع من الهيئة
العامة للبيئة �إىل بلدية
الكويت متمثلة ب�إدارة
�شئون البيئة الأمر
الذي يتطلب ا�ستمرار
�أعمال الت�شغيل
وال�صيانة الالزمة
لنظام خف�ض من�سوب
املياه ووحدة معاجلة
املياه امللحقة به باملوقع.
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املوقف التنفيذي
 جاري ا�ستكمال تنفيذ�أعمال العقد (التنفيذ على
احل�ساب) مع �شركة كاظمة
لال�ست�س�شارات واخلدمات
العلمية.
 بتاريخ 2021/11/11طلب قطاع املالية والإدارية
مبوجب الكتاب املوجه
لقطاع امل�شاريع �إفادته
بالت�سوية املالية حل�ساب
�شركة الدانة العاملية للتجارة
العامة واملقاوالت.
 بتاريخ  2021/11/30متخماطبة الإدارة القانونية
من قبل �إدارة �شئون البيئة
لطلب الر�أي القانوين ب�ش�أن
بع�ض بنود الت�سوية املالية
اخلا�صة بح�ساب �شركة
الدانة العاملية للتجارة
العامة واملقاوالت.
 بتاريخ  2021/11/30متخماطبة قطاع امل�شاريع
من قبل �إدارة �شئون البيئة
لإخطارهم ب�أنه �سيتم عمل
الت�سوية املالية اخلا�صة
بح�ساب �شركة الدانة العاملية
للتجارة العامة واملقاوالت
بعد الإفادة من قبل الإدارة
القانونية ب�ش�أن بع�ض
بنودها.

مالحظات
*مدة العقد16:
�شهر

�إدارة �شئون البيئة

م
4

الن�شاط
الإ�شراف
على �أعمال
املناق�صة رقم
))2017/2016/2
و اخلا�صة ب�أعمال
ردم النفايات و
الأنقا�ض مبواقع
الردم التابعة
لبلدية الكويت .

قطاع امل�شاريع

الهدف
يهدف امل�شروع
�إىل التخل�ص من
النفايات البلدية
ال�صلبة عن طريق
ردمها مبواقع ردم
النفايات التابعة
لبلدية الكويت
وهي (اجلهراء-
ميناء عبداهلل-
جنوب الدائري
ال�سابع) وموقع
ردم النفايات
الإن�شائية املوجود
يف منطقة جنوب
الدائري ال�سابع
حيث تقوم �إدارة
�شئون البيئة
بالإ�شراف على
تلك املواقع.

مالحظات
املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات البلدية ال�صلبة التي مت ا�ستقبالها يف يعترب موقع جنوب
مواقع ردم النفايات خالل �شهر نوفمرب ( )2021حوايل الدائري ال�سابع �أكرب
املواقع العاملة حالياً
(  )1,905.598طن وح�سب التايل :
وي�ستقبل كمية من
النفايات تعادل %60
ميناء جنوب
اجلهراء
الدائري
من كمية النفايات
عبداهلل
ال�سابع
الناجتة يف دولة
نفايات منزلية 92890.3 4152 34896.1
الكويت �سنوياً.
نفايات زراعية 32156.9 2031 861.52
نفايات
جتارية 48049.8 3747 18589.3
*مدة عقد
(متنوعة)
املناق�صة رقم
املجموع 173,097 9930 54,346.92
()2017/2016/2
الن�سبة املئوية %72.9 %4.1 %22.8
�3:سنوات .
 مت توقيع عقد املناق�صة اجلديد رقم ( 2016 / 2 )2017 /اخلا�صة ب�أعمال ردم النفايات والأنقا�ض
*مدة عقد
مبواقع الردم التابعة لبلدية الكويت وال�سادة �شركة
املناق�صة رقم
املهارات اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ (3: )2020/2019/2
 2017/7/12ومت املبا�شرة بتنفيذ العقد بتاريخ
�سنوات .
 20172/11/12وذلك بعد االنتهاء من فرتة جتهيز
مدتها (� )4أ�شهر.
 جاري تنفيذ �أعمال عقد املناق�صة اجلديد رقم ( / 2.)2017 / 2016
 مت طرح م�ستندات املناق�صة رقم ( )2020/2019/2ومت الإقفال بتاريخ . 2021/1/24
 بالن�سبة للعقد احلايل:* انتهى بتاريخ  2021/11/11وجاري حاليا ا�ستكمال
�إجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة � 6أ�شهر �إ�ضافية.
بالن�سبة للعقد اجلديد:
* وثائق املناق�صة موجودة حاليا لدى اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة ال�ستكمال �إجراءات الطرح.
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الأن�شطة
برامج التوعية
البيئية.

الهدف
�إعداد برامج
توعوية بيئية
لطلبة مدار�س
وزارة الرتبية
بكافة مراحلها
من خالل الدورات
التدريبية والندوات
واملحا�ضرات
واملعار�ض
والزيارات امليدانية
وذلك امل�ساهمة
يف زيادة الوعي
البيئي وتوفري
اجلو العلمي
املنا�سب للطلبة
لالهتمام بالبيئة
و�شغل �أوقات الفراغ
والت�شجيع على
العمل التطوعي
بينهم من خالل
ا�شراكهم يف عملية
التنمية الوطنية
وخدمة املجتمع.
 التعاون بنيبلدية الكويت
متمثلة بادارة
�شئون البيئة
ق�سم التوعية
البيئية و بني
م�ؤ�س�سات الدولة
املختلفة احلكومية
واخلا�صة .
 فرز النفايات يفمباين البلدية و
توعية موظفيها
بالهدف من ذلك .
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املوقف التنفيذي
 االجتماع مع مكتب املدن ال�صحيه بهدف ن�شر الوعيالبيئي يف املناطق املر�شحه للح�صول على االعتماد
كمدينه �صحية.
 االجتماع مع �أع�ضاء مكتب املدن ال�صحيه ل�ضاحيةعبداهلل ال�سامل ومناق�شة بنود مذكرة التفاهم بني
�ضاحية عبداهلل ال�سامل وبلدية الكويت.
 ح�ضور احتفالية اليوم العاملي للمدن ال�صحيه املقامهيف مدر�سة (ام عطيه االن�صاريه) بح�ضور حمافظ
العا�صمه وخمتار املنطقه وع�ضو املجل�س البلدي وجميع
املعنيني بهذا احلدث.
 زيارات ميدانيه حلديقة الرقعي يف منطقة االندل�سو�إقامة فعالية الت�سامح مع البيئه �ضمن املدن ال�صحيه
ملنطقة االندل�س.
 زيارة موقع القرين لردم النفايات لو�ضع الت�صوراتالبيئيه املقرتحه (ملوقع القرين).
 خماطبة وزارة الرتبيه بهدف احياء برامج التوعيهالبيئيه يف املدار�س بكافة حمافظات الكويت.

مالحظات
 مراجعةبنود مذكرة
التفاهم
مع �ضاحية
عبداهلل
ال�سامل وبلدية
الكويت بهدف
اعتمادها.
 موا�صلةالزيارات
للمناطق
ال�صحيه
ومتابعة
الو�ضع البيئي
فيها .
 ح�ضور دورةبناء قدرات
العاملني يف
املدن ال�صحيه
لدول جمل�س
التعاون
اخلليجي -
ح�ضور دوره
ا�سرتاتيجيه
التفاو�ض مع
ا-ملعهد العايل
للتخطيط.
 ح�ضور دورةجمعية حماية
البيئه .
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املوقف التنفيذي

الهدف
الأن�شطة
برامج البيئة الربية  -التعاون بني
بلدية الكويت  -اجتماع املكتب ال�صحي ملناق�شة اخر م�ستجدات
و ال�ساحلية .
املدن ال�صحيه.
متمثلة ب�إدارة
�شئون البيئة ق�سم  -ح�ضور دورة بناء قدرات العاملني يف املدن
ال�صحيه لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
البيئة الربية و
 ح�ضور دوره ا�سرتاتيجيه لتفاو�ض املعهدال�ساحلية و بني
العايل للنخطيط تبعا للمدن ال�صحيه.
م�ؤ�س�سات الدولة
 ح�ضور دورة جمعية حمابة البيئه.املختلفة احلكومية  -احتفالية اليوم العاملي للمدن ال�صحيه مدر�سة
و اخلا�صة .
ام عطيه االن�صاريه وح�ضور املختاريه  +حمافظ
العا�صمه.
 ح�ضور واجتماع مع من�سق املدن ال�صحيهل�ضاحية عبداهلل ال�سامل.
 زيارة ميدانيه حلديقة الرفعي يف االندل�س. امل�شاركه يف احتفالية اليوم العاملي للت�سامح معالطبيعه.
 زيارة ميدانيه ملوقع القرين يف حمافظة مباركالكبري لو�ضع التطورات امل�ستقبليه.
 اال�ستمراريه مع  ITمل�شروع خدمات ا�ست�شاريهتكنولوجيا املعلومات وتوفري نظام مراقبة ور�صد
خدمات وعمليات النفايات ال�صلبه.
 اال�ستمراريه مع فريق عمل التطوير درا�سةاجلدوى االوليه لتحويل البال�ستيك اىل
منتجات برتوليه.
 التعاون امل�شرتك بني �إدارة �شئون البيئه ق�سمالبيئه الربية وال�ساحليه مع جلنة املخيمات
الربيعيه بهدف حتديث مناطق التخييم وو�ضع
اال�شرتاطات اخلا�صه باملخيمات الربيعيه.
 الكتب واملرا�سالت. م�شاركه يف ور�شه عمل النفايات واحللولالواقعيه من منظور املجتمع املدين.
 امل�شاركه ب�إحتفالية الهيئه العامه للبيئه يف (تقييم الإ�ستهالك والإنتاج امل�ستدميني يف دولة
الكويت )
 امل�شاركه ب�إحتفالية احلياة الفطريه جلمعيةحماية البيئه.

مالحظات
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قطاع امل�شاريع

�إدارة �شئون البيئة
�إدارة �شئون البيئة  -تقرير�شهر يناير2022/
�أوال  :امل�شاريع االن�شائية
�أو ًال :م�شاريع بنظام ( بناء  /ت�شغيل  /حتويل )
م
1

60

امل�شروع
م�شروع
معاجلة
النفايات
االن�شائية
واال�ستفادة
منها:

الهدف
يهدف امل�شروع �إىل
ا�ستقبال ومعاجلة
النفايات الإن�شائية
واال�ستفادة من �أكرب
قدر ممكن من مكوناتها
والتخل�ص من النفايات
املرفو�ضة ب�أ�ساليب �سليمة
بيئياً للحد من ا�ستغالل
الأرا�ضي لأعمال ردم
النفايات وحماية البيئة
من �أخطار التلوث.
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املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات االن�شائية التي مت ا�ستقبالها
يف م�صنعي التدوير خالل �شهر يناير  2022/ما
يقارب ( )130.414طن كما مت ردم حوايل
( )151.280طن يف موقع ردم النفايات الإن�شائية
املوجود خلف م�صنعي التدوير.
جاري حاليا تنفيذ �أعمال عقود م�صنعي التدوير.
بتاريخ  2022/1/31مت خماطبة وزارة املالية
بخ�صو�ص طلب �إفادة البلدية ب�أهمية تزويدها
بالإجراءات الواجب اتخاذها يف حال جتديد
عقدي امل�شروع.

مالحظات

�إدارة �شئون البيئة

م
2

الهدف
امل�شروع
م�شروع
يهدف امل�شروع اىل ان�شاء
معاجلة
م�صنع ملعاجلة النفايات
النفايات
البلدية ال�صلبة بطاقة
البلدية
ا�ستيعابية مليون طن
ال�صلبة
�سنويا ،و يتم حتويل
واال�ستفادة
النفايات اىل طاقة
منها موقع
كهربائية عن طريق
ا�ستخدام تقنية املحارق
كبد.
مبوا�صفات فنية وبيئية
عاملية و ردم الرماد املتبقي
يف مردم نفايات �صحية ،
هذا باال�ضافة اىل حماية
البيئة و املوارد الطبيعية
و تقلي�ص ا�ستنزاف و
هدر االرا�ضي امل�ستغلة
يف ردم النفايات  ،هذا و
�سيتم تنفيذ امل�شروع طبقا
للقانون رقم (  116ل�سنة
 ) 2014و ح�سب نظام
ال�شراكة بني القطاعني
العام و اخلا�ص (.)ppp

قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
�صدر قرار اللجنة العليا رقم ()2-1/2021ال�صادر يف اجتماعها رقم ( )2/2021املنعقد
بتاريخ  2021/8/23ب�ش�أن تكليف هيئة م�شروعات
ال�شراكة بالتن�سيق مع بلدية الكويت واجلهات ذات
االخت�صا�ص لت�سوية املبالغ املقيدة ب�سجالت الهيئة
على ح�ساب الأ�صول املتداولة املالية املحلية -
ح�سابات مدينة �أخرى  -مبالغ حتت الت�سوية .
بتاريخ  2021/11/4مت خماطبة قطاع املاليةوالإدارية مبوجب كتاب ال�سيد/نائب املدير العام
ل�شئون قطاع امل�شاريع ملخاطبة وزارة املالية لت�سوية
املبالغ ل�صالح هيئة م�شروعات ال�شراكة بني القطاع
العام واخلا�ص و بيان �آلية التنفيذ .
بتاريخ  2021/12/1ورد �إلينا كتاب وزارة املالية�إفادتنا بتقدمي مناقلة مالية على �أن يتم التحقيق
والتدقيق على هذه املطالبات و وعر�ضها على وحدة
الرقابة املالية بالبلدية .
بتاريخ  2021/12/6ورد �إلينا كتاب قطاع املاليةوالإدارية املت�ضمن �إفادة وزارة املالية بكتابها امل�ؤرخ
يف . 2021/12/1
بتاريخ  2021/12/7مت خماطبة قطاع امل�شاريعبخ�صو�ص طلب عمل مناقلة من كافة الدرا�سات
التابعة لإدارة �شئون البيئة .التي ما زالت يف مرحلة
الطرح مع االحتفاظ باحلد الأدنى من االعتماد
املايل الذي ي�سمح با�ستكمال �إجراءات الطرح .
بتاريخ  2021/12/20مت خماطبة قطاع املاليةوالإدارية مبوجب كتاب ال�سيد /نائب املدير العام
ل�شئون قطاع امل�شاريع بخ�صو�ص خماطبة وزارة
املالية للموافقة على �إجراء املناقلة .
 بتاريخ  2021/12/29ورد �إلينا كتاب هيئةم�شروعات ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
بخ�صو�ص �صرف م�ستحقات هيئة م�شروعات
ال�شراكة بني القاعني العام واخلا�ص املقيدة على
بلدية الكويت �ضمن ح�ساب عهد حتت الت�سوية
ب�سجالت الهيئة والتي تخ�ص �إجمايل ما مت �صرفه
على امل�شروع .
 بتاريخ  2022/1/5مت خماطبة قطاع امل�شايعبخ�صو�ص �إفادتهم ب�أنه ال مانع لدى �إدارة �شئون
البيئة من �صرف م�ستحقات هيئة م�شروعات
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ح�سب
النظم واللوائح املتبعة لديى وزارة املالية .
 بتاريخ  2022/1/6مت خماطبة قطاع املاليةوالإدارية مبوجب كتاب ال�سيد /نائب املدير العام
ل�شئون قطاع امل�شاريع لإجراء الالزم ب�ش�أن �صرف
م�ستحقات هيئة م�شروعات ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص .

مالحظات
مدة امل�شروع:
*مدة تنفيذ
امل�شروع ()4-3
�سنوات� ،أما مدة
ا�ستثمار امل�شروع
�سيكون (� )25سنة.
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�إدارة �شئون البيئة

م
3

62

الهدف
امل�شروع
�أوال  -مرحلة
م�شروع
الت�صميم:
تطوير
ت�صميم موقع ردم
و�إعادة
�صحي للنفايات
ت�أهيل
مواقع ردم البلدية ال�صلبة و
النفايات مرافقة وفق املعايري
يف مناطق و اال�شرتاطات و
خمتلفة املوا�صفات البيئية و
الفنية.
املكون
الثاين:
ثانيا  -مرحلة
م�شروع الإن�شاء والت�شغيل
وال�صيانة :
ت�صميم
�إن�شاء وت�شغيل و
و�إ�شراف
�صيانة موقع ردم
و�إن�شاء
�صحي للنفايات
وت�شغيل
البلدية ال�صلبة
و�صيانة
وفق املوا�صفات
موقع ردم
واملعايري العاملية
�صحي
للنفايات واملحلية وب�ضوابط
البلدية وا�شرتاطات بيئية
و�صحية.
ومرافقه يف
منطقة كبد
ثالثا  -مرحلة
الإ�شراف:
الإ�شراف على
�إن�شاء وت�شغيل
و�صيانة موقع ردم
�صحي للنفايات
البلدية ال�صلبة
وفق املوا�صفات
واملعايري العاملية
واملحلية وب�ضوابط
وا�شرتاطات بيئية
و�صحية.

قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
�أوال  -مرحلة الت�صميم:
 مت االنتهاء من مرحلة الت�صميم بتاريخ .2016/12/31ثانيا  -مرحلة الإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة:
بتاريخ  2021/10/13مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامةمبوجب كتاب مدير عام البلدية بخ�صو�ص رغبة البلدية بطرح
املناق�صة.
�أ�صدر جمل�س �إدارة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة قراره باجتماعهرقم ( )2021/95املنعقد بتاريخ  2021/12/6بت�أجيل البت بالقرار حلني
ورود كتاب الحق من اجلهة يت�ضمن التعديالت التي متت مناق�شتها
والتي تتمثل مبراجعة جداول الكميات والأ�سعار وحتديد �آلية الفرز يف
املوقع من الناحية الفنية والت�شريعية و �إجراء بع�ض التعديالت على
م�ستندات املناق�صة .
 بتاريخ  2021/12/14مت خماطبة املكتب اال�ست�شاري  /دار امل�شاريعلال�ست�شارات الهند�سية ملراجعة جداول الكميات والأ�سعار مع �إعداد
جدول ملخ�ص عام وحتديد �آلية الفرز يف املوقع من الناحية الفنية
والت�شريعية من خالل جتربة املكتب اال�ست�شاري العاملي .
 بتاريخ  2021/12/15ورد �إلينا كتاب بتاريخ  2021/12/15ورد �إليناكتاب دارة املناق�صات و العقود بخ�صو�ص تزويدهم بقر�ص مدمج يحتوي
على وثيقة املناق�صة بعد �إجراء التعديالت املطلوبة وفقاً لقرار اجلهاز
املركزي للمناق�صات العامة .
 بتاريخ  2021/12/23مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص�إخطارهم ب�أنه �سيتم تزويدهم بقر�ص مدمج يحتوي على وثيقة
املناق�صة املعدلة فور االنتهاء من كافة التعديالت و البيانات املطلوبة .
 بتاريخ  2021/12/23ورد �إلينا كتاب �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�صعدم موافاتهم بالتعديالت املطلوبة حتى تاريخه .
 بتاريخ  2022/1/4مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص�إفادتهم ب�أنه قد متت الإفادة ب�ش�أن التعديالت املذكورة �أعاله بكتابنا
امل�ؤرخ يف . 2021/12/23
 بتاريخ  2022/1/16مت خماطبة املكتب اال�ست�شاري دار مازن ال�صانعلال�ست�شارات الهند�سية بخ�صو�ص �إفادتنا بجداول الكميات والأ�سعار
و �إعداد جدول ملخ�ص عام وحتديد �آلية الفرز يف املوقع من الناحية
الفنية والت�شريعية من خالل جتربة املكتب اال�ست�شاري العاملي ب�أ�سرع
وقت ممكن.
 بتاريخ  2022/1/18مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص�إفادتهم ب�أنه قد مت خماطبة املكتب اال�ست�شاري دار مازن ال�صانع
لال�ست�شارات الهند�سية لتزويدنا بالبيانات املطلوبة ب�أ�سرع وقت ممكن.
 بتاريخ  2022/1/27ورد �إلينا كتاب املكتب اال�ست�شاري دار مازن ال�صانعلال�ست�شارات الهند�سية املت�ضمن جداول الكميات والأ�سعار بعد التدقيق
و تقرير حتديد �آلية الفرز يف املوقع من خالل جتربة املكتب اال�ست�شاري
العاملي .
ثالثا  -مرحلة الإ�شراف:
 مت ن�شر �إعالن طرح املمار�سة على املوقع االلكرتوين للجهاز املركزيللمناق�صات العامة.
 بتاريخ  2022/1/2مت ن�شر �إعالن طرح املمار�سة بجريدة الكويت اليوم . بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة الإدارة القانونية بخ�صو�ص تر�شيحمن يرونه منا�سب حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة .
 بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة �إدارة التن�سيق بخ�صو�ص تر�شيح منيرونه منا�سب حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة .
 بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�صتر�شيح من يرونه منا�سب حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة .
 بتاريخ  2022/1/25مت عقد اجتماع التمهيدي لل�شركات الراغبةمب�شاركة يف تنفيذ املمار�سة .
بتاريخ  2022/1/31مت خماطبة �إدارة املناق�صات بخ�صو�ص تزويدهمبن�سخة من املح�ضر التمهيدي بعد اعتماده من قبل الإدارات املعنية
بالبلدية .
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مالحظات
 مرحلة الإن�شاءوالت�شغيل
وال�صيانة :
* مدة املرحلة
� 5سنوات بحيث
ت�شتمل على
مرحلتني:
 -1مرحلة الإن�شاء
وال�صيانة ومدتها
� 2سنة .
 -2مرحلة
الت�شغيل
وال�صيانة ومدتها
� 3سنوات .
 مرحلةالإ�شراف:
*مدة املرحلة :
(� )60شهر (5
�سنوات).

قطاع امل�شاريع

�إدارة �شئون البيئة
ثانيا :الدرا�سات البيئية
م
1

الدرا�سة
درا�سة خدمات
ا�ست�شارية
لتحديد
�أنظمة ر�صد
االنبعاثات
ال�صادرة عن
مواقع ردم
النفايات
التابعة للبلدية

مالحظات
املوقف التنفيذي
الهدف
�إعداد نظام ر�صد دوري  -بتاريخ  2022/1/18مت خماطبة �إدارة املناق�صات مدة امل�شروع � 12شهر
والعقود بخ�صو�ص تزويدهم بالبيانات و
لن�سبة الغازات املتواجدة
يف الهواء اجلوي الناجتة امل�ستندات و الوثائق الأ�سا�سية املطلوبة من قبل
عن حتلل النفايات يف اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة التخاذ الالزم
ال�ستكمال �إجراءات طرح امل�شروع .
مواقع ردم النفايات
التابعة للبلدية �إىل
جانب الفح�ص الدوري
للمياه اجلوفية يف تلك
املواقع.
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املوقف التنفيذي
الهدف
الدرا�سة
 مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بكتابنا-1عمل ح�صر �شامل
درا�سة خدمات
لكافة املخلفات اال�سب�ستية ال�صادر يف  2021/11/15بالإفادة بتعديل بع�ض
ا�ست�شارية
ملواقع ردم املتواجدة �ضمن كافة مناطق بنود م�ستندات املمار�سة اخلا�صة وكرا�سة
ال�شروط املرجعية.
دولة الكويت  ،وعمل قاعدة
املخلفات
بيانات لهذه املخلفات.
اال�سب�ستية
التابعة لبلدية �-2إعداد خمطط هيكلي
( )Master Planملوقعي
الكويت
(ال�شعيبة( -ال�شعيبة والري ) بتطبيق
الري  -االبرق) نظام تكنولوجيا املعلومات
( )ITSي�شتمل على:
�أ� -أر�شفة و توثيق كافة
التقارير و امل�ستندات و
البيانات التي �ستعد من
خالل م�شروع الدرا�سة
مت�ضمناً (على �سبيل
املثال ال احل�صر :نوعية
و�أعماق املخلفات اال�سب�ستية
املردومة – م�ساحات املواقع
و�إحداثياتها – �أبعاد منطقة
الأمان لكل موقع من
مواقع امل�شروع) بالإ�ضافة
�إىل اخلرائط التف�صيلية
والكروكيات و غريها.
ب -حتديد البدائل
واخليارات املالئمة لعملية
ت�أهيل كل موقع.
ج -حتديد بدائل وخيارات
ا�ستغالل تلك املرادم بعد
ت�أهيلها.
-3ت�صميم هند�سي و بيئي
للموقع املخ�ص�ص لردم
املخلفات اال�سب�ستية يف
حمافظة اجلهراء �شمال
طريق الأبرق.
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مالحظات
* مدة امل�شروع:
� 27شهر
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الدرا�سة
م�شروع درا�سة
خدمات
ا�ست�شارية
مل�شاريع معاجلة
النفايات
الإن�شائية
القائمة حالياً
واجلديدة
املرحلة الأوىل
 :خدمات
ا�ست�شارية
مل�شاريع معاجلة
النفايات
الإن�شائية
اجلديدة:

قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
الهدف
بتاريخ  2022/1/23ورد �إلينا كتاب �إدارة�إعداد درا�سة جدوى
(الفنية والبيئية واملالية املناق�صات والعقود املرفق به كتاب اجلهاز
املركزي للمناق�صات العامة بخ�صو�ص
والقانونية) مل�شاريع
معاجلة النفايات الإن�شائية تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات والوثائق
الأ�سا�سية املطلوب توفريها ليت�سنى لهم
اجلديدة.
�إعادة خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صات
العامة .

مالحظات
مدة الدرا�سة )12( :
�شهر.
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قطاع امل�شاريع

�إدارة �شئون البيئة
ثالث ًا :الأعمال التي تخت�ص بها الإدارة
م
1

الن�شاط
م�شروع ت�أهيل مواقع
ردم النفايات املغلقة
(القرين  -جليب
ال�شيوخ  -ال�سابع
ال�شمايل)
الإ�شراف على �أعمال
مناق�صة ت�أهيل
ومعاجلة وت�شغيل
و�صيانة موقع القرين
املغلق للنفايات
 املرحلة الأوىل:* موقع القرين -
منطقة العدان
�أ -مناق�صة ت�أهيل
ومعاجلة وت�شغيل
و�صيانة موقع القرين
املغلق للنفايات

66

الهدف
 -1توفري م�ساحات يف
املوقع ت�ستغل كم�شاريع
ا�ستثمارية �أو �سكنية �أو
خدمية مبا يوفر عائد
مايل للدولة.
-2معاجلة و�إعادة ت�أهيل
املوقع للحد من انبعاث
الغازات واحلرائق
املرتتبة عليه.
 -3حماية املنظومة
البيئية وال�صحة العامة
للأف
راد .

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

مالحظات
املوقف التنفيذي
لعدم �إدراج امل�شروع يف امليزانية *مدة امل�شروع� 5:سنوات
اخلا�صة بالإدارة لل�سنة املالية بحيث ت�شتمل على مرحلتني
:
 2120وكذلك ال�سنة املالية
 مرحلة تنفيذ الأعمال 21/22فلم يتم بدء الدورة
الإن�شائية � 42شهر.
امل�ستندية اخلا�صة بطرح
 مرحلة الت�شغيل وال�صيانةامل�شروع .
� 18شهر.
*مالحظة :مل يتم �إدراج
م�شروع ت�أهيل مواقع ردم
النفايات املغلقة ( القرين
 جليب ال�شيوخ  -ال�سابعال�شمايل)
الإ�شراف على �أعمال مناق�صة
ت�أهيل ومعاجلة وت�شغيل و
�صيانة موقع القرين املغلق
للنفايات مبيزانية ال�سنة
املالية . 2021/2020
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الدرا�سة
املناق�صة رقم
()2018/2017/21
اخلا�صة بتنفيذ عقــد
�أعمال ت�شغيل و�صيانة
وتوريد قطع الغيار
الالزمة ملحطة حرق
الغازات وملحقاتها
مبوقع ردم النفايات
املغلق مبنطقة العدان
(القرين).

قطاع امل�شاريع

الهدف
يعترب موقع ردم النفايات
املغلق بالقرين �أحد مواقع
ردم النفايات املغلقة القدمية
يف الدولة  ،ومع البدء بتنفيذ
م�شروع القرين الإ�سكاين بد�أت
امل�شاكل بالظهور واملتمثلة
بانبعاث الروائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الكريهة
الناجتة عن التح ـ ــلل البكتريي
للنفاي ـ ـ ـ ــات الع�ضوية وتولد
الغازات اخلطرة وال�ضارة
والقابلة لال�شتعال مثل غاز
امليثان وكربيتيد الهيدروجني
وحيث قامت الهيئة العامة
للبيئة يف عام  1999بتطبيق
احلل الهند�سي للتحكم بالغازات
املتولدة من النفايات حيث
مت �إن�شاء �شبكة غازات وتوريد
وت�شغيل حمطة تعمل على
الغازات الناجتة من النفايات
 ،وحيث �أنه قد مت نقل تبعية
املوقع من الهيئة العامة للبيئة
�إىل بلدية الكويت متمثلة
ب�إدارة �شئون البيئة الأمر الذي
يتطلب ا�ستمرار �أعمال الت�شغيل
وال�صيانة الالزمة ملحطة حرق
الغازات باملوقع .

املوقف التنفيذي
 بتاريخ 2022/1/6�أفادت �شركة كاظمة
لال�ست�س�شارات
واخلدمات العلمية
بالتقرير ال�شهري
لعمل حمطة حرق
الغازات للفرتة من
 1حتى  31دي�سمرب
.2021/

مالحظات
*مدة امل�شروع3:
�سنوات
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الدرا�سة
عقد املناق�صة رقم ()2018/2017/20
اخلا�صة بتنفيذ عقــد �أعمال ت�شغيل و
�صيانة و توريد قطع الغيار الالزمة
و املواد الالزمة ملحطة معاجلة املياه
الرا�شحة وجميع ملحقاتها مبوقع
ردم النفايات املغلق مبنطقة العدان
( القرين ) = التنفيذ على احل�ساب
مع �شركة كاظمة لال�ست�س�شارات
واخلدمات العلمية-

قطاع امل�شاريع

الهدف
قامت الهيئة العامة للبيئة ومن
�ضمن �أعمال ت�أهيل موقع ردم
النفايات املغلق بالقرين ب�إن�شاء
حمطة معاجلة املياه الرا�شحة
باملوقع وهي عبارة عن حمطة
ملعاجلة الع�صارة الناجتة عن
اختالط املياه الرا�شحة للموقع
من �أمطار ومياه ري احلدائق
للمنازل املحيطة باملوقع
بالنفايات الع�ضوية املدفونة
باملوقع  ،وحيث �أنه قد مت نقل
تبعية املوقع من الهيئة العامة  -بتاريخ 2022 /1/23
للبيئة �إىل بلدية الكويت متمثلة مت خماطبة ال�سيد/
نائب املدير العام لقطاع
ب�إدارة �شئون البيئة الأمر الذي امل�شاريع مبوجب كتاب
يتطلب ا�ستمرار �أعمال الت�شغيل
�إدارة �شئون البيئة
وال�صيانة الالزمة لنظام خف�ض ب�ش�أن طلب �صرف
من�سوب املياه ووحدة معاجلة
الفاتورة امل�ستحقة
لل�شركة من تاريخ
املياه امللحقة به باملوقع.
 2021/9/15وحتى
تاريخ .2021/12/14
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مالحظات
املوقف التنفيذي
 جاري ا�ستكمال تنفيذ *مدة العقد16:�شهر
�أعمال العقد (التنفيذ
على احل�ساب) مع �شركة
كاظمة لال�ست�س�شارات
واخلدمات العلمية.
 بتاريخ 2022/1/17�أفادت �شركة كاظمة
لال�ست�شارات واخلدمات
العلمية بتقرير
ال�صيانة اخلا�صة
باملحطة.
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الن�شاط
الإ�شراف
على �أعمال
املناق�صة رقم
))2017/2016/2
و اخلا�صة ب�أعمال
ردم النفايات و
الأنقا�ض مبواقع
الردم التابعة
لبلدية الكويت .

قطاع امل�شاريع

الهدف
يهدف امل�شروع
�إىل التخل�ص
من النفايات
البلدية ال�صلبة
عن طريق ردمها
مبواقع ردم
النفايات التابعة
لبلدية الكويت
وهي (اجلهراء-
ميناء عبداهلل-
جنوب الدائري
ال�سابع) وموقع
ردم النفايات
الإن�شائية
املوجود يف
منطقة جنوب
الدائري ال�سابع
حيث تقوم �إدارة
�شئون البيئة
بالإ�شراف على
تلك املواقع.

مالحظات
املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات البلدية ال�صلبة التي مت ا�ستقبالها يف يعترب موقع
جنوب الدائري
مواقع ردم النفايات خالل �شهر يناير  2022حوايل
ال�سابع �أكرب
( )288019طن وح�سب التايل :
املواقع العاملة
جنوب الدائري حالياً وي�ستقبل
ميناء
كمية من النفايات
اجلهراء
عبداهلل
ال�سابع
تعادل  %60من
كمية النفايات
98490
28365
نفايات منزلية 33298
الناجتة يف دولة
30014
15592
681
نفايات زراعية
الكويت �سنوياً.
نفايات جتارية
48311
17787
15482
(متنوعة)
*مدة عقد
176815
61744
49461
املجموع
املناق�صة رقم
()2017/2016/2
%61.4
%21.43
الن�سبة املئوية %17.2
 مت توقيع عقد املناق�صة اجلديد رقم ( �3: )2017 / 2016 / 2سنوات .اخلا�صة ب�أعمال ردم النفايات والأنقا�ض مبواقع الردم
*مدة عقد
التابعة لبلدية الكويت وال�سادة �شركة املهارات اخلليجية
املناق�صة رقم
للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ  2017/7/12ومت املبا�شرة ()2020/2019/2
بتنفيذ العقد بتاريخ  20172/11/12وذلك بعد االنتهاء من � 3:سنوات .
فرتة جتهيز مدتها (� )4أ�شهر.
 جاري تنفيذ �أعمال عقد املناق�صة اجلديد رقم ( / 2.)2017 / 2016
 مت طرح م�ستندات املناق�صة رقم ( )2020/2019/2و متالإقفال بتاريخ . 2021/1/24
 بالن�سبة للعقد احلايل:* انتهى بتاريخ  2021/11/11وجاري حاليا ا�ستكمال
�إجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة � 6أ�شهر �إ�ضافية.
بالن�سبة للعقد اجلديد:
* وثائق املناق�صة موجودة حاليا لدى اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة ال�ستكمال �إجراءات الطرح.
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الأن�شطة
برامج التوعية
البيئية.

قطاع امل�شاريع

الهدف
�إعداد برامج توعوية بيئية لطلبة
مدار�س وزارة الرتبية بكافة
مراحلها من خالل الدورات
التدريبية والندوات واملحا�ضرات
واملعار�ض والزيارات امليدانية
وذلك امل�ساهمة يف زيادة الوعي
البيئي وتوفري اجلو العلمي
املنا�سب للطلبة لالهتمام بالبيئة
و�شغل �أوقات الفراغ والت�شجيع
على العمل التطوعي بينهم من
خالل ا�شراكهم يف عملية التنمية
الوطنية وخدمة املجتمع.
 التعاون بني بلديةالكويت متمثلة بادارة �شئون
البيئة ق�سم التوعية البيئية و
بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة
احلكومية واخلا�صة .
 فرز النفايات يف مباين البلديةو توعية موظفيها بالهدف من
ذلك .

70

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

املوقف التنفيذي
اال�ستمرار مع فريق حملة
املليون �سدرة التطوعي
بهدف التعاون امل�شرتك.
انطالق حملة التوعية
البيئة يف مدار�س الكويت
كافة �ضمن خطة التعاون
امل�شرتك مع وزارة الرتبية،
و�إعداد جدول باملدار�س
امل�شاركة لوزارة الرتبية مع
ق�سم التوعيه البيئة.
ح�ضور ور�شة عمل بعنوان
املدن ال�صديقة للبيئة نحو
حتقيق ر�ؤية كويت جديدة
( )2035التابعة ملكتب
الأمانة العامه للمجل�س
التخطيطي والتنمية
امل�ستدامة.
متابعة كتاب املدن ال�صحية
ملنطقة عبداهلل ال�سامل مع
قانونية املدن ال�صحية.
اال�ستمرار مبتابعة مناطق
الأندل�س و الريموك
التابعة للمدن ال�صحية.
اال�ستمرار بالتعاون
مع مبادرة نحميها
للمدار�س ال�صديقه للبيئة
وامل�ستدامة.

مالحظات
 مراجعة بنود مذكرةالتفاهم مع �ضاحية عبداهلل
ال�سامل وبلدية الكويت بهدف
اعتمادها.
 موا�صلة الزيارات للمناطقال�صحيه ومتابعة الو�ضع
البيئي فيها .
 ح�ضور دورة بناء قدراتالعاملني يف املدن ال�صحيه
لدول جمل�س التعاون
اخلليجي  -ح�ضور دوره
ا�سرتاتيجيه التفاو�ض مع
ا-ملعهد العايل للتخطيط.
 ح�ضور دورة جمعية حمايةالبيئه .
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قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
الهدف
الأن�شطة
 اال�ستمرار بح�ضوربرامج البيئة الربية  -التعاون بني بلدية الكويت
متمثلة ب�إدارة �شئون البيئة ق�سم اجتماعات املكتب ال�صحي
و ال�ساحلية .
ملناق�شة اخر م�ستجدات
البيئة الربية و ال�ساحلية و
املدن الب�صحيه .
بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة
 التعاون امل�شرتك بني�إدارة �شئون البيئه  -ق�سم
احلكومية و اخلا�صة .
البيئه الربيه وال�ساحليه
مع جلنة املخيمات
الربيعيه بهدف حتديث
مناطق التخييم وو�ضع
اال�شرتاطات اخلا�صه
باملخيمات الربيعيه.
 الرد على الكتبواملرا�سالت اخلا�صه بالق�سم
.
 و�ضع خطة عمل ق�سمالبيئه الربيه وال�ساحلية .
 تقرير االجتماع معحمافظ ( حمافظة مبارك
الكبري ) للتعاون يف برنامج
املدن ال�صحيه .
 اجناز كتاب التعاون معحمافظ مبارك الكبري
لربنامج املدن ال�صحية .
 التوا�صل مع مبادرةنحميها لعمل ن�شاط توعي
لفرز النفايت للمدار�س
امل�ستدامة وعمل جدول
للربنامج .
 ح�ضور ور�شة عمل بعنوان :املدن ال�صحية للبيئة نحو
حتقيق ر�ؤية كويت جديدة
. 2035
 جتهيز حما�ضرة وعر�ضمرئي عن الردم ودور
البلدية يف �إدارة وردم
النفايات و�أنواعها وذلك
للم�شاركة يف �أ�سبوع التوعية
البيئية مع الهيئة العامة
للبيئة .

مالحظات
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قطاع امل�شاريع

�إدارة �شئون البيئة
�إدارة �شئون البيئة  -تقرير�شهر فرباير 2022/
�أوال  :امل�شاريع االن�شائية
�أو ًال :م�شاريع بنظام ( بناء  /ت�شغيل  /حتويل )
م
1

72

الهدف
امل�شروع
يهدف امل�شروع
م�شروع معاجلة
النفايات االن�شائية �إىل ا�ستقبال
ومعاجلة
واال�ستفادة منها:
النفايات
الإن�شائية
واال�ستفادة من
�أكرب قدر ممكن
من مكوناتها
والتخل�ص
من النفايات
املرفو�ضة
ب�أ�ساليب �سليمة
بيئياً للحد
من ا�ستغالل
الأرا�ضي لأعمال
ردم النفايات
وحماية البيئة
من �أخطار
التلوث.
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املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات االن�شائية التي مت
ا�ستقبالها يف م�صنعي التدوير خالل
�شهر فرباير  2022/ما
يقارب ( )115.938طن كما مت ردم
حوايل ( )131.469طن يف موقع ردم
النفايات الإن�شائية املوجود خلف
م�صنعي التدوير.
جاري حاليا تنفيذ �أعمال عقود م�صنعي
التدوير.
بتاريخ  2022/2/8مت خماطبة ال�سيد/
مدير عام البلدية لإفادته بطلب رفع
مو�ضوع عدم جتديد عقدي م�شروع
معاجلة النفايات الإن�شائية واال�ستفادة
منها حتى تاريخه ومت طلب رفع
املو�ضوع ملعايل الوزير لتف�ضل بالتوجيه
باتخاذ ما يراه منا�سبا.
بتاريخ  2022/2/15مت خماطبة معايل
وزير الدولة ل�شئون البلدية ووزير
الدولة ل�شئون االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات من قبل �شركة التدوير
ملعوقات وامل�شاكل التي تواجه م�صانع
�إعادة تدوير النفايات الإن�شائية.
بتاريخ 2022/2/24مت �إفادة املدير
العام من قبل قطاع امل�شاريع مبوجب
(-161-141 INT
الكتاب رقم
 )00004-2022وذالك لإفادة معايل
الوزير ب�ش�أن املعوقات و امل�شاكل التي
تواجه م�صانع �إعادة تدوير النفايات
الإن�شائية.

مالحظات

�إدارة �شئون البيئة

م
2

الهدف
امل�شروع
م�شروع معاجلة يهدف امل�شروع
اىل ان�شاء
النفايات
البلدية ال�صلبة م�صنع ملعاجلة
واال�ستفادة النفايات البلدية
منها موقع ال�صلبة بطاقة
ا�ستيعابية
كبد.
مليون طن
�سنويا ،و يتم
حتويل النفايات
اىل طاقة
كهربائية عن
طريق ا�ستخدام
تقنية املحارق
مبوا�صفات
فنية وبيئية
عاملية و ردم
الرماد املتبقي
يف مردم نفايات
�صحية  ،هذا
باال�ضافة اىل
حماية البيئة و
املوارد الطبيعية
و تقلي�ص
ا�ستنزاف و
هدر االرا�ضي
امل�ستغلة يف ردم
النفايات  ،هذا
و �سيتم تنفيذ
امل�شروع طبقا
للقانون رقم
(  116ل�سنة
 ) 2014و ح�سب
نظام ال�شراكة
بني القطاعني
العام و اخلا�ص
(.)ppp

قطاع امل�شاريع

مالحظات

املوقف التنفيذي
�صدر قرار اللجنة العليا رقم ()2-1/2021مدة المشروع:
ال�صادر يف اجتماعها رقم ( )2/2021املنعقد
*مدة تنفيذ
بتاريخ  2021/8/23ب�ش�أن تكليف هيئة م�شروعات
امل�شروع ()4-3
ال�شراكة بالتن�سيق مع بلدية الكويت واجلهات ذات
الهيئة
االخت�صا�ص لت�سوية املبالغ املقيدة ب�سجالت
�سنوات� ،أما مدة
على ح�ساب الأ�صول املتداولة املالية املحلية -
ا�ستثمار امل�شروع
.
ح�سابات مدينة �أخرى  -مبالغ حتت الت�سوية
�سيكون (� )25سنة.
بتاريخ  2021/11/4مت خماطبة قطاع املاليةوالإدارية مبوجب كتاب ال�سيد/نائب املدير العام
ل�شئون قطاع امل�شاريع ملخاطبة وزارة املالية لت�سوية
املبالغ ل�صالح هيئة م�شروعات ال�شراكة بني القطاع
العام واخلا�ص و بيان �آلية التنفيذ .
بتاريخ  2021/12/1ورد �إلينا كتاب وزارة املالية�إفادتنا بتقدمي مناقلة مالية على �أن يتم التحقيق
والتدقيق على هذه املطالبات و وعر�ضها على وحدة
الرقابة املالية بالبلدية .
بتاريخ  2021/12/6ورد �إلينا كتاب قطاع املاليةوالإدارية املت�ضمن �إفادة وزارة املالية بكتابها امل�ؤرخ يف
. 2021/12/1
بتاريخ  2021/12/7مت خماطبة قطاع امل�شاريعبخ�صو�ص طلب عمل مناقلة من كافة الدرا�سات
التابعة لإدارة �شئون البيئة .التي ما زالت يف مرحلة
الطرح مع االحتفاظ باحلد الأدنى من االعتماد
املايل الذي ي�سمح با�ستكمال �إجراءات الطرح .
بتاريخ  2021/12/20مت خماطبة قطاع املاليةوالإدارية مبوجب كتاب ال�سيد /نائب املدير العام
ل�شئون قطاع امل�شاريع بخ�صو�ص خماطبة وزارة
املالية للموافقة على �إجراء املناقلة .
 بتاريخ  2021/12/29ورد �إلينا كتاب هيئةم�شروعات ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
بخ�صو�ص �صرف م�ستحقات هيئة م�شروعات
ال�شراكة بني القاعني العام واخلا�ص املقيدة على
بلدية الكويت �ضمن ح�ساب عهد حتت الت�سوية
ب�سجالت الهيئة والتي تخ�ص �إجمايل ما مت �صرفه
على امل�شروع .
 بتاريخ  2022/1/5مت خماطبة قطاع امل�شايعبخ�صو�ص �إفادتهم ب�أنه ال مانع لدى �إدارة �شئون
البيئة من �صرف م�ستحقات هيئة م�شروعات
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ح�سب النظم
واللوائح املتبعة لديى وزارة املالية .
 بتاريخ  2022/1/6مت خماطبة قطاع املاليةوالإدارية مبوجب كتاب ال�سيد /نائب املدير العام
ل�شئون قطاع امل�شاريع لإجراء الالزم ب�ش�أن �صرف
م�ستحقات هيئة م�شروعات ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص .
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�إدارة �شئون البيئة

م
3

قطاع امل�شاريع

امل�شروع
املكون الثاين:

الهدف

�أوال  -مرحلة الت�صميم:
م�شروع
ت�صميم موقع ردم
تطوير
�صحي للنفايات البلدية
م�شروع ت�صميم
و�إعادة
ال�صلبة و مرافقة وفق
و�إ�شراف و�إن�شاء
ت�أهيل
مواقع ردم وت�شغيل و�صيانة موقع املعايري و اال�شرتاطات
النفايات ردم �صحي للنفايات و املوا�صفات البيئية و
الفنية.
يف مناطق البلدية ومرافقه يف
منطقة كبد
خمتلفة
ثانيا  -مرحلة الإن�شاء
والت�شغيل وال�صيانة :
�إن�شاء وت�شغيل و �صيانة
موقع ردم �صحي
للنفايات البلدية ال�صلبة
وفق املوا�صفات واملعايري
العاملية واملحلية
وب�ضوابط وا�شرتاطات
بيئية و�صحية.
ثالثا  -مرحلة
الإ�شراف:
الإ�شراف على �إن�شاء
وت�شغيل و�صيانة موقع
ردم �صحي للنفايات
البلدية ال�صلبة وفق
املوا�صفات واملعايري
العاملية واملحلية
وب�ضوابط وا�شرتاطات
بيئية و�صحية.
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املوقف التنفيذي
�أوال  -مرحلة الت�صميم:
 مت االنتهاء من مرحلة الت�صميم بتاريخ .2016/12/31ثانيا  -مرحلة الإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة:
 بتاريخ  2022/2/13مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقودبخ�صو�ص التعديالت التي مت �إجراءها على م�ستندات املناق�صة
وتزويدهم بن�سخة الكرتونية  CDيت�ضمن وثائق املناق�صة بعد
�إجراء التعديالت املطلوبة .
 �أ�صدر جمل�س �إدارة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة قرارهباجتماعه رقم ( )2022/12املنعقد بتاريخ  2022/2/14با�ستعجال
اجلهة بالرد على �صادر اجلهاز بتاريخ . 2021/12/13
 بتاريخ  2022/2/15مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقودبخ�صو�ص مربرات الت�أخري يف الرد على مالحظات اجلهاز
املركزي للمناق�صات العامة وفقاً لقراره باجتماعه رقم
( )2021/95املنعقد بتاريخ .2021/12/6
 بتاريخ  2022/2/15مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صاتالعامة مبوجب كتاب ال�سيد /مدير عام البلدية بخ�صو�ص
التعديالت التي متت على م�ستندات املناق�صة وتزويدهم بن�سخة
الكرتونية  CDيت�ضمن وثائق املناق�صة بعد �إجراء التعديالت
املطلوبة .
 بتاريخ  2022/2/17مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صاتالعامة مبوجب كتاب ال�سيد /مدير عام البلدية بخ�صو�ص
مربرات الت�أخري يف الرد على مالحظات اجلهاز وفقاً لقراره
باجتماعه رقم ( )2021/95املنعقد بتاريخ .2021/12/6
ثالثا  -مرحلة الإ�شراف:
 مت ن�شر �إعالن طرح املمار�سة على املوقع االلكرتوين للجهازاملركزي للمناق�صات العامة.
 بتاريخ  2022/1/2مت ن�شر �إعالن طرح املمار�سة بجريدة الكويتاليوم .
 بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة الإدارة القانونية بخ�صو�صتر�شيح من يرونه منا�سب حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة
.
 بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة �إدارة التن�سيق بخ�صو�صتر�شيح من يرونه منا�سب حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة
.
 بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقودبخ�صو�ص تر�شيح من يرونه منا�سب حل�ضور االجتماع التمهيدي
للممار�سة .
 بتاريخ  2022/1/25مت عقد اجتماع التمهيدي لل�شركات الراغبةمب�شاركة يف تنفيذ املمار�سة .
بتاريخ  2022/1/31مت خماطبة �إدارة املناق�صات بخ�صو�صتزويدهم بن�سخة من املح�ضر التمهيدي بعد اعتماده من قبل
الإدارات املعنية بالبلدية .

�إدارة �شئون البيئة

قطاع امل�شاريع

ثانيا :الدرا�سات البيئية

م
1

املوقف التنفيذي
الهدف
الدرا�سة
 بتاريخ  2022/1/18مت خماطبة�إعداد نظام ر�صد دوري
درا�سة
لن�سبة الغازات املتواجدة يف �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص
خدمات
ا�ست�شارية الهواء اجلوي الناجتة عن تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات و
لتحديد حتلل النفايات يف مواقع ردم الوثائق الأ�سا�سية املطلوبة من قبل
�أنظمة ر�صد النفايات التابعة للبلدية اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة
االنبعاثات �إىل جانب الفح�ص الدوري التخاذ الالزم ال�ستكمال �إجراءات
طرح امل�شروع .
ال�صادرة عن للمياه اجلوفية يف تلك
املواقع.
مواقع ردم
النفايات
التابعة
للبلدية

مالحظات
مدة امل�شروع � 12شهر
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�إدارة �شئون البيئة

م
2

76

الهدف
الدرا�سة
درا�سة خدمات ا�ست�شارية -1عمل ح�صر �شامل لكافة املخلفات
ملواقع ردم املخلفات
اال�سب�ستية املتواجدة �ضمن كافة
اال�سب�ستية التابعة لبلدية مناطق دولة الكويت  ،وعمل قاعدة
الكويت (ال�شعيبة -الري -
بيانات لهذه املخلفات.
االبرق)
�-2إعداد خمطط هيكلي (Master
 )Planملوقعي (ال�شعيبة والري )
بتطبيق نظام تكنولوجيا املعلومات
( )ITSي�شتمل على:
�أ� -أر�شفة و توثيق كافة التقارير و
امل�ستندات و البيانات التي �ستعد من
خالل م�شروع الدرا�سة مت�ضمناً
(على �سبيل املثال ال احل�صر :نوعية
و�أعماق املخلفات اال�سب�ستية املردومة
– م�ساحات املواقع و�إحداثياتها
– �أبعاد منطقة الأمان لكل موقع
من مواقع امل�شروع) بالإ�ضافة �إىل
اخلرائط التف�صيلية والكروكيات و
غريها.
ب -حتديد البدائل واخليارات
املالئمة لعملية ت�أهيل كل موقع.
ج -حتديد بدائل وخيارات ا�ستغالل
تلك املرادم بعد ت�أهيلها.
-3ت�صميم هند�سي و بيئي للموقع
املخ�ص�ص لردم املخلفات اال�سب�ستية
يف حمافظة اجلهراء �شمال طريق
الأبرق.
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قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
 بتاريخ  2022/1/26ورد �إلينا كتاب �إدارةاملناق�صات و العقود بخ�صو�ص طلب تزويدهم
بالبيانات وامل�ستندات والوثائق الأ�سا�سية
املطلوبة من قبل اجلهاز املركزي للمناق�صات
العامة .
 بتاريخ  2022/2/9مت خماطبة �إدارةاملناق�صات والعقود بخ�صو�ص تزويدهم
بالبيانات و امل�ستندات و الوثائق الأ�سا�سية
املطلوبة من قبل اجلهاز املركزي للمناق�صات
العامة و تزويدهم بن�سخة الكرتونية لوثائق
املناق�صة .

�إدارة �شئون البيئة

م
3

قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
الهدف
الدرا�سة
 بتاريخ  2022/2/9متم�شروع درا�سة خدمات �إعداد درا�سة جدوى (الفنية
خماطبة �إدارة املناق�صات
ا�ست�شارية مل�شاريع معاجلة والبيئية واملالية والقانونية)
النفايات الإن�شائية القائمة مل�شاريع معاجلة النفايات والعقود بخ�صو�ص تزويدهم
بالبيانات و امل�ستندات و الوثائق
الإن�شائية اجلديدة.
حالياً واجلديدة
الأ�سا�سية املطلوبة من قبل
املرحلة الأوىل  :خدمات
اجلهاز املركزي للمناق�صات
ا�ست�شارية مل�شاريع معاجلة
العامة و تزويدهم بن�سخة
النفايات الإن�شائية
الكرتونية لوثائق املناق�صة .
اجلديدة:

مالحظات
مدة الدرا�سة )12( :
�شهر.
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قطاع امل�شاريع

�إدارة �شئون البيئة
ثالث ًا :الأعمال التي تخت�ص بها الإدارة

م
1

الن�شاط
م�شروع ت�أهيل مواقع ردم
النفايات املغلقة (القرين
 جليب ال�شيوخ  -ال�سابعال�شمايل)
الإ�شراف على �أعمال
مناق�صة ت�أهيل ومعاجلة
وت�شغيل و�صيانة موقع
القرين املغلق للنفايات
 املرحلة الأوىل:* موقع القرين -
منطقة العدان
�أ -مناق�صة ت�أهيل
ومعاجلة وت�شغيل
و�صيانة موقع القرين
املغلق للنفايات
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مالحظات
املوقف التنفيذي
الهدف
*مدة امل�شروع� 5:سنوات
 -1توفري م�ساحات يف املوقع
بحيث ت�شتمل على
ت�ستغل كم�شاريع ا�ستثمارية
لعدم �إدراج امل�شروع يف
مرحلتني :
�أو �سكنية �أو خدمية مبا يوفر
امليزانية اخلا�صة بالإدارة
 مرحلة تنفيذ الأعمالعائد مايل للدولة.
لل�سنة املالية  2120وكذلك
الإن�شائية � 42شهر.
-2معاجلة و�إعادة ت�أهيل
ال�سنة املالية  21/22فلم
 مرحلة الت�شغيلاملوقع للحد من انبعاث
يتم بدء الدورة امل�ستندية
وال�صيانة � 18شهر.
الغازات واحلرائق املرتتبة
اخلا�صة بطرح امل�شروع .
*مالحظة :مل يتم �إدراج
عليه.
م�شروع ت�أهيل مواقع ردم
 -3حماية املنظومة البيئية
النفايات املغلقة ( القرين
وال�صحة العامة للأف
 جليب ال�شيوخ  -ال�سابعراد .
ال�شمايل)
الإ�شراف على �أعمال
مناق�صة ت�أهيل ومعاجلة
وت�شغيل و �صيانة موقع
القرين املغلق للنفايات
مبيزانية ال�سنة املالية
. 2021/2020
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�إدارة �شئون البيئة

م
2

الدرا�سة
املناق�صة رقم
()2018/2017/21
اخلا�صة بتنفيذ عقــد
�أعمال ت�شغيل و�صيانة
وتوريد قطع الغيار
الالزمة ملحطة حرق
الغازات وملحقاتها
مبوقع ردم النفايات
املغلق مبنطقة العدان
(القرين).

قطاع امل�شاريع

مالحظات
املوقف التنفيذي
الهدف
يعترب موقع ردم النفايات املغلق  -بتاريخ � 2022/2/3أفادت *مدة امل�شروع3:
�سنوات
بالقرين �أحد مواقع ردم النفايات �شركة كاظمة لال�ست�س�شارات
املغلقة القدمية يف الدولة  ،ومع واخلدمات العلمية بالتقرير
ال�شهري لعمل حمطة حرق
البدء بتنفيذ م�شروع القرين
الإ�سكاين بد�أت امل�شاكل بالظهور الغازات للفرتة من  1وحتى
 31يناير .2022/
واملتمثلة بانبعاث الروائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
الكريهة الناجتة عن التح ـ ــلل
البكتريي للنفاي ـ ـ ـ ــات الع�ضوية
وتولد الغازات اخلطرة وال�ضارة
والقابلة لال�شتعال مثل غاز امليثان
وكربيتيد الهيدروجني وحيث قامت
الهيئة العامة للبيئة يف عام 1999
بتطبيق احلل الهند�سي للتحكم
بالغازات املتولدة من النفايات
حيث مت �إن�شاء �شبكة غازات وتوريد
وت�شغيل حمطة تعمل على الغازات
الناجتة من النفايات  ،وحيث �أنه
قد مت نقل تبعية املوقع من الهيئة
العامة للبيئة �إىل بلدية الكويت
متمثلة ب�إدارة �شئون البيئة الأمر
الذي يتطلب ا�ستمرار �أعمال
الت�شغيل وال�صيانة الالزمة ملحطة
حرق الغازات باملوقع .
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م
3

80

الدرا�سة
عقد املناق�صة رقم
()2018/2017/20
اخلا�صة بتنفيذ عقــد
�أعمال ت�شغيل و �صيانة
و توريد قطع الغيار
الالزمة و املواد الالزمة
ملحطة معاجلة املياه
الرا�شحة وجميع ملحقاتها
مبوقع ردم النفايات
املغلق مبنطقة العدان (
القرين ) = التنفيذ على
احل�ساب مع �شركة كاظمة
لال�ست�س�شارات واخلدمات
العلمية-

قطاع امل�شاريع

الهدف
قامت الهيئة العامة للبيئة ومن �ضمن
�أعمال ت�أهيل موقع ردم النفايات املغلق
بالقرين ب�إن�شاء حمطة معاجلة املياه
الرا�شحة باملوقع وهي عبارة عن حمطة
ملعاجلة الع�صارة الناجتة عن اختالط
املياه الرا�شحة للموقع من �أمطار
ومياه ري احلدائق للمنازل املحيطة
باملوقع بالنفايات الع�ضوية املدفونة
باملوقع  ،وحيث �أنه قد مت نقل تبعية
املوقع من الهيئة العامة للبيئة �إىل
بلدية الكويت متمثلة ب�إدارة �شئون
البيئة الأمر الذي يتطلب ا�ستمرار
�أعمال الت�شغيل وال�صيانة الالزمة
لنظام خف�ض من�سوب املياه ووحدة
معاجلة املياه امللحقة به باملوقع.
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املوقف التنفيذي
 جاري ا�ستكمال تنفيذ�أعمال العقد (التنفيذ
على احل�ساب) مع �شركة
كاظمة لال�ست�س�شارات
واخلدمات العلمية.
 بتاريخ 2022/2/15�أفادت �شركة كاظمة
لال�ست�شارات واخلدمات
العلمية بالتقرير ال�شهري
من فرتة � 2022/1/15إىل
.2022/2/14

مالحظات
*مدة العقد16:
�شهر

�إدارة �شئون البيئة

م
4

الن�شاط
الإ�شراف
على �أعمال
املناق�صة رقم
))2017/2016/2
و اخلا�صة ب�أعمال
ردم النفايات و
الأنقا�ض مبواقع
الردم التابعة
لبلدية الكويت .

قطاع امل�شاريع

الهدف
يهدف امل�شروع
�إىل التخل�ص من
النفايات البلدية
ال�صلبة عن طريق
ردمها مبواقع ردم
النفايات التابعة
لبلدية الكويت وهي
(اجلهراء -ميناء
عبداهلل -جنوب
الدائري ال�سابع)
وموقع ردم النفايات
الإن�شائية املوجود
يف منطقة جنوب
الدائري ال�سابع
حيث تقوم �إدارة
�شئون البيئة
بالإ�شراف على تلك
املواقع.

مالحظات
املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات البلدية ال�صلبة التي مت ا�ستقبالها يعترب موقع جنوب
يف مواقع ردم النفايات خالل �شهر فرباير  2022حوايل الدائري ال�سابع �أكرب
املواقع العاملة حالياً
( )260105طن وح�سب التايل :
وي�ستقبل كمية من
اجلهراء ميناء جنوب الدائري النفايات تعادل %60
عبداهلل ال�سابع
من كمية النفايات
نفايات منزلية 87480 23812 28625
الناجتة يف دولة
الكويت �سنوياً.
28197 15651
نفايات زراعية 615
نفايات جتارية
44662
17452
13611
*مدة عقد
(متنوعة)
املناق�صة رقم
160339 56915 42851
املجموع
()2017/2016/2
الن�سبة املئوية %61,64 %21,88 %16,45
�3:سنوات .
 مت توقيع عقد املناق�صة اجلديد رقم ( 2016 / 2 )2017 /اخلا�صة ب�أعمال ردم النفايات والأنقا�ض
*مدة عقد
مبواقع الردم التابعة لبلدية الكويت وال�سادة �شركة
املناق�صة رقم
املهارات اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ (3: )2020/2019/2
 2017/7/12ومت املبا�شرة بتنفيذ العقد بتاريخ
�سنوات .
 20172/11/12وذلك بعد االنتهاء من فرتة جتهيز
مدتها (� )4أ�شهر.
 جاري تنفيذ �أعمال عقد املناق�صة اجلديد رقم ( / 2.)2017 / 2016
 مت طرح م�ستندات املناق�صة رقم ( )2020/2019/2ومت الإقفال بتاريخ . 2021/1/24
 بالن�سبة للعقد احلايل:* انتهى بتاريخ  2021/11/11وجاري حاليا ا�ستكمال
�إجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة � 6أ�شهر �إ�ضافية.
بالن�سبة للعقد اجلديد:
* وثائق املناق�صة موجودة حاليا لدى اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة ال�ستكمال �إجراءات الطرح.
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م
5

الهدف
الأن�شطة
برامج التوعية �إعداد برامج توعوية بيئية لطلبة
مدار�س وزارة الرتبية بكافة
البيئية.
مراحلها من خالل الدورات
التدريبية والندوات واملحا�ضرات
واملعار�ض والزيارات امليدانية
وذلك امل�ساهمة يف زيادة الوعي
البيئي وتوفري اجلو العلمي
املنا�سب للطلبة لالهتمام بالبيئة
و�شغل �أوقات الفراغ والت�شجيع
على العمل التطوعي بينهم من
خالل ا�شراكهم يف عملية التنمية
الوطنية وخدمة املجتمع.
 التعاون بني بلديةالكويت متمثلة بادارة �شئون
البيئة ق�سم التوعية البيئية و
بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة
احلكومية واخلا�صة .
 فرز النفايات يف مباين البلديةو توعية موظفيها بالهدف من
ذلك .
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قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
انطالق حملة التوعية البيئة
يف مدار�س الكويت كافة �ضمن
خطة التعاون امل�شرتك مع وزارة
الرتبية ،و�إعداد جدول باملدار�س
امل�شاركة لوزارة الرتبية مع ق�سم
التوعيه البيئة.
متابعة كتاب املدن ال�صحية
ملنطقة عبداهلل ال�سامل مع
قانونية املدن ال�صحية.
اال�ستمرار مبتابعة مناطق
الأندل�س و الريموك التابعة
للمدن ال�صحية.
اال�ستمرار بالتعاون مع مبادرة
نحميها للمدار�س ال�صديقه
للبيئة وامل�ستدامة.
امل�شاركة مع مركز �صباح الأحمد
للتدريب البيئي خالل الفرتة
من  14فرباير 14-مار�س .2022
القيام مببادرة (الكويت
خ�ضراء) مع فريق الأيادي
اخل�ضراء التطوعي مبنا�سبة
االحتفاالت الوطنية لدولة
الكويت يف منطقة امل�سايل.
امل�شاركة بفريق عمل عن
الإ�سرتاجتية الوطنية لإدارة
النفايات بامل�شاركة مع الهيئة
العامة للبيئة.

مالحظات
 مراجعة بنود مذكرةالتفاهم مع �ضاحية عبداهلل
ال�سامل وبلدية الكويت بهدف
اعتمادها.
 موا�صلة الزيارات للمناطقال�صحيه ومتابعة الو�ضع
البيئي فيها .
 التوا�صل مع �إدارة نظافةحمافظة مبارك الكبري
للقيام بحملة تنظيف يف
منطقة امل�سايل.

�إدارة �شئون البيئة

م
6

الأن�شطة
برامج البيئة
الربية و
ال�ساحلية .

قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
الهدف
 اال�ستمرار يف متابعة ما التعاون بني بلدية الكويتمتمثلة ب�إدارة �شئون البيئة ق�سم ا�ستجد من �أعمال يف برامج
املدن ال�صحية.
البيئة الربية و ال�ساحلية و
بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة  -الرد على الكتب واملرا�سالت
اخلا�صه بالق�سم.
احلكومية و اخلا�صة .
 االعداد ملبادرة �إدارة �شئ�ؤنالبيئة والتعاون مع فريق
الأيادي اخل�ضراء التطوعي
حتت �شعار (نحتفل لتكون
الكويت خ�ضراء).
 اعداد خطة برنامج فرزالنفايات من امل�صدر ملدار�س
�صديقة للبيئة وم�ستدامه.
 التوا�صل مع مبادرة نحميهالعمل ن�شاط توعي لفرز النفايت
للمدار�س امل�ستدامة وعمل
جدول للربنامج.
 التعاون مع فريق الأيادياخل�ضراء البيئي و�إدارة نظافة
بلدية مبارك الكبري مل�شاركتهم
يف مبادرة الكويت خ�ضراء.
 امل�شاركة مع مركز �صباحالأحمد للتدريب البيئي خالل
الفرتة من  14فرباير 14 -
مار�س .2022

مالحظات
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�إدارة �شئون البيئة
�إدارة �شئون البيئة  -تقرير�شهر مار�س 2022/
�أوال  :امل�شاريع االن�شائية

�أو ًال :م�شاريع بنظام ( بناء  /ت�شغيل  /حتويل )
م
1

84

الهدف
امل�شروع
يهدف
م�شروع معاجلة
النفايات االن�شائية امل�شروع �إىل
واال�ستفادة منها :ا�ستقبال
ومعاجلة
النفايات
الإن�شائية
واال�ستفادة
من �أكرب قدر
ممكن من
مكوناتها
والتخل�ص
من النفايات
املرفو�ضة
ب�أ�ساليب
�سليمة بيئياً
للحد من
ا�ستغالل
الأرا�ضي
لأعمال ردم
النفايات
وحماية
البيئة من
�أخطار
التلوث.

B.O.T

املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات االن�شائية التي مت ا�ستقبالها
يف م�صنعي التدوير خالل �شهر مار�س2022/
ما يقارب ( )127.054طن كما مت ردم حوايل
( )223.063طن يف موقع ردم النفايات الإن�شائيه
املوجود خلف م�صنعي التدوير .
.
جاري حاليا تنفيذ �أ باتخاذ ما يراه منا�سبا.
بتاريخ  2022/3/8مت خماطبة معايل وزير
الدوله ل�شئون البلديه ووزير الدوله ل�شئون
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات من قبل �شركة
التدوير ب�ش�أن طلب متكني ال�شركات من �إعادة
تدوير والإ�ستفاده من النفايات املتواجده يف الرب
املجاوره للم�صنعني .
بتاريخ  2022/3/14مت خماطبة معايل وزير
الدوله ل�شئون البلديه ووزير الدوله ل�شئون
االن�صاالت وتكنولوجيا املعلوملت من قبل
�شركتي التدوير حيث مت الرد على �إفادة البلديه
ب�ش�أن �إعادة تدوير النفايات الإن�شائيه .
بتاريخ  2022/3/27مت خماطبة املدير العام
من قبل قطاع امل�شاريع ب�ش�أن الرد على كتابي
ال�شركات امل�شار �إليهما �أعاله وذلك للإطالع
على التو�صيات والتوجيه .
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م
2

الهدف
امل�شروع
يهدف امل�شروع اىل ان�شاء
م�شروع
م�صنع ملعاجلة النفايات
معاجلة
البلدية ال�صلبة بطاقة
النفايات
البلدية ا�ستيعابية مليون طن �سنويا،
و يتم حتويل النفايات اىل
ال�صلبة
واال�ستفادة طاقة كهربائية عن طريق
ا�ستخدام تقنية املحارق
منها موقع
مبوا�صفات فنية وبيئية
كبد.
عاملية و ردم الرماد املتبقي
يف مردم نفايات �صحية  ،هذا
باال�ضافة اىل حماية البيئة
و املوارد الطبيعية و تقلي�ص
ا�ستنزاف و هدر االرا�ضي
امل�ستغلة يف ردم النفايات ،
هذا و �سيتم تنفيذ امل�شروع
طبقا للقانون رقم ( 116
ل�سنة  ) 2014و ح�سب نظام
ال�شراكة بني القطاعني العام
و اخلا�ص (.)ppp

قطاع امل�شاريع

مالحظات
مدة امل�شروع:

املوقف التنفيذي
 بتاريخ  2022/2/24ورد �إلينا كتاب هيئةم�شروعات ال�شراكة بني القطاعني العام
*مدة تنفيذ امل�شروع
واخلا�ص بخ�صو�ص عدم حتويل مبلغ
(� )4-3سنوات� ،أما
م�ستحقات هيئة م�شروعات ال�شراكة بني
القاعني العام واخلا�ص املقيدة على بلدية مدة ا�ستثمار امل�شروع
�سيكون (� )25سنة.
الكويت �ضمن ح�ساب عهد حتت الت�سوية
ب�سجالت الهيئة والتي تخ�ص �إجمايل ما مت
�صرفه على امل�شروع .
 بتاريخ  2022/3/20مت خماطبة قطاعامل�شاريع بخ�صو�ص �إحالة املو�ضوع للإطالع
و �إفادتنا مبا يرونه منا�سبة ب�ش�أن �صرف
م�ستحقات هيئة م�شروعات ال�شراكة بني
القاعني العام واخلا�ص .
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امل�شروع
م�شروع تطوير املكون الثاين:
و�إعادة ت�أهيل
مواقع ردم م�شروع ت�صميم
النفايات يف و�إ�شراف و�إن�شاء
مناطق خمتلفة وت�شغيل و�صيانة
موقع ردم �صحي
للنفايات البلدية
ومرافقه يف
منطقة كبد

قطاع امل�شاريع

الهدف
�أوال  -مرحلة
الت�صميم:
ت�صميم موقع ردم
�صحي للنفايات
البلدية ال�صلبة و
مرافقة وفق املعايري
و اال�شرتاطات و
املوا�صفات البيئية و
الفنية.

املوقف التنفيذي

�أوال  -مرحلة الت�صميم:
 مت االنتهاء من مرحلة الت�صميم بتاريخ .2016/12/31ثانيا  -مرحلة الإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة:
 بتاريخ  2022/2/13مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص التعديالت التيمت �إجراءها على م�ستندات املناق�صة وتزويدهم بن�سخة الكرتونية  CDيت�ضمن وثائق
املناق�صة بعد �إجراء التعديالت املطلوبة .
 �أ�صدر جمل�س �إدارة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة قراره باجتماعه رقم( )2022/12املنعقد بتاريخ  2022/2/14با�ستعجال اجلهة بالرد على �صادر اجلهاز بتاريخ
. 2021/12/13
 بتاريخ  2022/2/15مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص مربرات الت�أخرييف الرد على مالحظات اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة وفقاً لقراره باجتماعه رقم
( )2021/95املنعقد بتاريخ .2021/12/6
 بتاريخ  2022/2/15مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة مبوجب كتابال�سيد /مدير عام البلدية بخ�صو�ص التعديالت التي متت على م�ستندات املناق�صة
وتزويدهم بن�سخة الكرتونية  CDيت�ضمن وثائق املناق�صة بعد �إجراء التعديالت املطلوبة
.
ثانيا  -مرحلة
 بتاريخ  2022/2/20مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة مبوجب كتابالإن�شاء والت�شغيل ال�سيد /مدير عام البلدية بخ�صو�ص مربرات الت�أخري يف الرد على مالحظات اجلهاز
وفقاً لقراره باجتماعه رقم ( )2021/95املنعقد بتاريخ .2021/12/6
وال�صيانة :
 بتاريخ  2022/3/27مت عقد اجتماع جمل�س �إدارة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامةاخلا�صة باملناق�صة ومتت التو�صية بطرح املناق�صة العامة .
�إن�شاء وت�شغيل و
ثالثا  -مرحلة الإ�شراف:
�صيانة موقع ردم
 مت ن�شر �إعالن طرح املمار�سة على املوقع االلكرتوين للجهاز املركزي للمناق�صاتالعامة.
�صحي للنفايات
 بتاريخ  2022/1/2مت ن�شر �إعالن طرح املمار�سة بجريدة الكويت اليوم .البلدية ال�صلبة  -بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة الإدارة القانونية بخ�صو�ص تر�شيح من يرونه منا�سب
حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة .
وفق املوا�صفات
 بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة �إدارة التن�سيق بخ�صو�ص تر�شيح من يرونه منا�سبواملعايري العاملية
حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة .
واملحلية وب�ضوابط  -بتاريخ  2022/1/17مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص تر�شيح من يرونه
منا�سب حل�ضور االجتماع التمهيدي للممار�سة .
وا�شرتاطات بيئية  -بتاريخ  2022/1/25مت عقد اجتماع التمهيدي لل�شركات الراغبة مب�شاركة يف تنفيذ
املمار�سة .
و�صحية.
بتاريخ  2022/1/31مت خماطبة �إدارة املناق�صات بخ�صو�ص تزويدهم بن�سخة مناملح�ضر التمهيدي بعد اعتماده من قبل الإدارات املعنية بالبلدية .
 بتاريخ  2022/1/27مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود ب�ش�أن طلب موافقة اجلهازثالثا  -مرحلة
املركزى للمناق�صات العامة على التمديد ملدة خم�سة �أ�سابيع من تاريخ االقفال املحدد يف
.2022/2/8
الإ�شراف:
 مت متديد موعد اقفال املمار�سة حتى تاريخ  2022/3/22من قبل اجلهاز املركزىالإ�شراف على
للمناق�صات العامة.
 بتاريخ  2022/1/27مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود ب�ش�أن طلب موافقة اجلهاز�إن�شاء وت�شغيل
املركزى للمناق�صات العامة على التمديد ملدة خم�سة �أ�سابيع من تاريخ االقفال املحدد يف
و�صيانة موقع ردم
.2022/2/8
 مت متديد موعد اقفال املمار�سة حتى تاريخ  2022/3/22من قبل اجلهاز املركزى�صحي للنفايات
للمناق�صات العامة.
البلدية ال�صلبة  -بتاريخ  2022/1/31مت خماطبة �إدارة املناق�صات والعقود وبن�سخه عن حم�ضر االجتماع
التمهيدي املنعقد بتاريخ  , : 2022/1/25كروكي موقع ردم �صحي ,ون�سخه عن بيانات
وفق املوا�صفات
وا�ستف�سارات ال�شركات .
واملعايري العاملية
 بتاريخ  2022/2/2مت خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامه من قبل بلديةواملحلية وب�ضوابط الكويت بخ�صو�ص حم�ضر االجتماع التمهيدي املنعقد بتاريخ  2022/1/25وبكتاب اجلهه
امل�شرفه على العقد بتاريخ  2022/1/27اخلا�ص باملوافقه على متديد الأقفال واملقرر
وا�شرتاطات بيئية بتاريخ  2022/2/8ملدة خم�س �أ�سابيع ا�ضافيه بناءا على طلب املكاتب الإ�ست�شاريه التي
قامت ب�شراء العطاء .
و�صحية.
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ثانيا :الدرا�سات البيئية

م
1

الدرا�سة
درا�سة خدمات
ا�ست�شارية
لتحديد �أنظمة
ر�صد االنبعاثات
ال�صادرة عن
مواقع ردم
النفايات التابعة
للبلدية

الهدف
�إعداد نظام ر�صد
دوري لن�سبة الغازات
املتواجدة يف الهواء
اجلوي الناجتة عن
حتلل النفايات يف
مواقع ردم النفايات
التابعة للبلدية
�إىل جانب الفح�ص
الدوري للمياه
اجلوفية يف تلك
املواقع.

املوقف التنفيذي
 بتاريخ  2022/1/18مت خماطبة �إدارة املناق�صاتوالعقود بخ�صو�ص تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات و
الوثائق الأ�سا�سية املطلوبة من قبل اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة التخاذ الالزم ال�ستكمال �إجراءات
طرح امل�شروع .
 بتاريخ � 2022/2/21صدر قرار جمل�س �إدارة اجلهازاملركزي للمناق�صات يف اجتماعه رقم ()2022/14
بت�أجيل البث بالقرارحلني ورود كتاب الحق يت�ضمن
التعديالت التي متت مناق�شتها م�شرف امل�شروع .
 بتاريخ  2022/3/8مت خماطبة �إدارة املناق�صاتواالعقود باملالحظات التي مت تعديلها على م�ستندات
امل�شروع وذلك بناءا على تو�صية جمل�س �إدارة
اجلهاز املركزي للمناق�صات العامه يف اجتماعه رقم
( )2022/19ال�صادر بتاريخ . 2022/2/21
 بتاريخ  2022/3/10مت خماطبة اجلهاز املركزيللمناق�صات العامه من قبل بلدية الكويت بالرد على
تو�صية جمل�س �إدارة اجلهاز املركزي للمناق�صات
العامه يف اجتماعه رقم ( )2022/14بتاريخ
. 2022/2/21

مالحظات
مدة امل�شروع � 12شهر
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الدرا�سة
درا�سة خدمات
ا�ست�شارية ملواقع
ردم املخلفات
اال�سب�ستية
التابعة لبلدية
الكويت
(ال�شعيبة-
الري  -االبرق)

الهدف
-1عمل ح�صر �شامل لكافة املخلفات
اال�سب�ستية املتواجدة �ضمن كافة مناطق
دولة الكويت  ،وعمل قاعدة بيانات لهذه
املخلفات.
�-2إعداد خمطط هيكلي (Master
 )Planملوقعي (ال�شعيبة والري ) بتطبيق
نظام تكنولوجيا املعلومات ( )ITSي�شتمل
على:
�أ� -أر�شفة و توثيق كافة التقارير و
امل�ستندات و البيانات التي �ستعد من
خالل م�شروع الدرا�سة مت�ضمناً (على
�سبيل املثال ال احل�صر :نوعية و�أعماق
املخلفات اال�سب�ستية املردومة – م�ساحات
املواقع و�إحداثياتها – �أبعاد منطقة
الأمان لكل موقع من مواقع امل�شروع)
بالإ�ضافة �إىل اخلرائط التف�صيلية
والكروكيات و غريها.
ب -حتديد البدائل واخليارات املالئمة
لعملية ت�أهيل كل موقع.
ج -حتديد بدائل وخيارات ا�ستغالل تلك
املرادم بعد ت�أهيلها.
-3ت�صميم هند�سي و بيئي للموقع
املخ�ص�ص لردم املخلفات اال�سب�ستية يف
حمافظة اجلهراء �شمال طريق الأبرق.
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املوقف التنفيذي
 بتاريخ  2022/1/26ورد �إلينا كتاب�إدارة املناق�صات و العقود بخ�صو�ص
طلب تزويدهم بالبيانات وامل�ستندات
والوثائق الأ�سا�سية املطلوبة من قبل
اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة .
 بتاريخ  2022/2/9مت خماطبة �إدارةاملناق�صات والعقود بخ�صو�ص تزويدهم
بالبيانات و امل�ستندات و الوثائق
الأ�سا�سية املطلوبة من قبل اجلهاز
املركزي للمناق�صات العامة و تزويدهم
بن�سخة الكرتونية لوثائق املناق�صة .
 بتاريخ  2022/3/27مت عقداجتماع جمل�س �إدارة اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة اخلا�صة باملناق�صة
ومتت التو�صية ب�إجراءات تعديل على
وثائق املمار�سة العامة .

مالحظات
* مدة
امل�شروع:
� 27شهر
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قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
الهدف
الدرا�سة
 بتاريخ  2022/2/9مت خماطبة�إعداد درا�سة جدوى
م�شروع درا�سة خدمات
(الفنية والبيئية واملالية �إدارة املناق�صات والعقود بخ�صو�ص
ا�ست�شارية مل�شاريع
مل�شاريع
والقانونية)
تزويدهم بالبيانات و امل�ستندات و
معاجلة النفايات
معاجلة النفايات
الإن�شائية القائمة حالياً الإن�شائية اجلديدة .الوثائق الأ�سا�سية املطلوبة من قبل
اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة و
واجلديدة
تزويدهم بن�سخة الكرتونية لوثائق
املرحلة الأوىل  :خدمات
املناق�صة .
ا�ست�شارية مل�شاريع
 بتاريخ  2022/3/27مت عقدمعاجلة النفايات
اجتماع جمل�س �إدارة اجلهاز
الإن�شائية اجلديدة:
املركزي للمناق�صات العامة اخلا�صة
باملناق�صة ومتت التو�صية بطرح
املمار�سة العامة.

مالحظات
مدة الدرا�سة )12( :
�شهر.
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ثالث ًا :الأعمال التي تخت�ص بها الإدارة

م
1
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مالحظات
املوقف التنفيذي
الهدف
الن�شاط
*مدة امل�شروع� 5:سنوات بحيث
م�شروع ت�أهيل مواقع  -1توفري م�ساحات يف
ت�شتمل على مرحلتني :
لعدم �إدراج امل�شروع يف
ردم النفايات املغلقة املوقع ت�ستغل كم�شاريع
 مرحلة تنفيذ الأعمالا�ستثمارية �أو �سكنية �أو امليزانية اخلا�صة بالإدارة
(القرين  -جليب
الإن�شائية � 42شهر.
خدمية مبا يوفر عائد لل�سنة املالية  2120وكذلك
ال�شيوخ  -ال�سابع
ال�سنة املالية  21/22فلم  -مرحلة الت�شغيل وال�صيانة 18
مايل للدولة.
ال�شمايل)
�شهر.
الإ�شراف على �أعمال -2معاجلة و�إعادة ت�أهيل يتم بدء الدورة امل�ستندية
املوقع للحد من انبعاث اخلا�صة بطرح امل�شروع * .مالحظة :مل يتم �إدراج م�شروع
مناق�صة ت�أهيل
ت�أهيل مواقع ردم النفايات
الغازات واحلرائق
ومعاجلة وت�شغيل
املغلقة ( القرين  -جليب
املرتتبة عليه.
و�صيانة موقع القرين
ال�شيوخ  -ال�سابع ال�شمايل)
 -3حماية املنظومة
املغلق للنفايات
الإ�شراف على �أعمال مناق�صة
البيئية وال�صحة العامة
ت�أهيل ومعاجلة وت�شغيل و
للأف
 املرحلة الأوىل:�صيانة موقع القرين املغلق
راد .
* موقع القرين -
للنفايات مبيزانية ال�سنة املالية
منطقة العدان
. 2021/2020
�أ -مناق�صة ت�أهيل
ومعاجلة وت�شغيل
و�صيانة موقع القرين
املغلق للنفايات
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الدرا�سة
املناق�صة رقم
()2018/2017/21
اخلا�صة بتنفيذ عقــد
�أعمال ت�شغيل و�صيانة
وتوريد قطع الغيار
الالزمة ملحطة حرق
الغازات وملحقاتها
مبوقع ردم النفايات
املغلق مبنطقة العدان
(القرين).

قطاع امل�شاريع

الهدف
يعترب موقع ردم النفايات
املغلق بالقرين �أحد مواقع
ردم النفايات املغلقة القدمية
يف الدولة  ،ومع البدء بتنفيذ
م�شروع القرين الإ�سكاين بد�أت
امل�شاكل بالظهور واملتمثلة
بانبعاث الروائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الكريهة
الناجتة عن التح ـ ــلل البكتريي
للنفاي ـ ـ ـ ــات الع�ضوية وتولد
الغازات اخلطرة وال�ضارة
والقابلة لال�شتعال مثل غاز
امليثان وكربيتيد الهيدروجني
وحيث قامت الهيئة العامة
للبيئة يف عام  1999بتطبيق
احلل الهند�سي للتحكم بالغازات
املتولدة من النفايات حيث
مت �إن�شاء �شبكة غازات وتوريد
وت�شغيل حمطة تعمل على
الغازات الناجتة من النفايات
 ،وحيث �أنه قد مت نقل تبعية
املوقع من الهيئة العامة للبيئة
�إىل بلدية الكويت متمثلة
ب�إدارة �شئون البيئة الأمر الذي
يتطلب ا�ستمرار �أعمال الت�شغيل
وال�صيانة الالزمة ملحطة حرق
الغازات باملوقع .

املوقف التنفيذي
 بتاريخ � 2022/3/6أفادت�شركة كاظمه لال�ست�شارات
واخلدمات العلميه بالتقرير
ال�شهري لعمل حمطة حرق
الغازات للفرته من  1وحتى
/28فرباير . 2022
 بتاريخ  2022/3/8متخماطبة قطاع امل�شاريع
مبوجب كتاب �إدارة �شئون
البيئه ب�ش�أن طلب رفع �أمانات
ال�سنه املاليه ()2022/2021
للعقد .
 بتاريخ  2022/3/8متخماطبة قطاع امل�شاريع
من قبل �إدارة �شئون البيئه
ب�ش�أن طلب �صرف الفاتوره
امل�ستحقه لل�شركه من تاريخ
� 2021/12/1إىل 2022/2/28
.

مالحظات
*مدة امل�شروع3:
�سنوات
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الهدف
الدرا�سة
قامت الهيئة العامة للبيئة ومن
عقد املناق�صة رقم
( )2018/2017/20اخلا�صة �ضمن �أعمال ت�أهيل موقع ردم
بتنفيذ عقــد �أعمال ت�شغيل النفايات املغلق بالقرين ب�إن�شاء
حمطة معاجلة املياه الرا�شحة
و �صيانة و توريد قطع
باملوقع وهي عبارة عن حمطة
الغيار الالزمة و املواد
الالزمة ملحطة معاجلة املياه ملعاجلة الع�صارة الناجتة عن
الرا�شحة وجميع ملحقاتها اختالط املياه الرا�شحة للموقع
مبوقع ردم النفايات املغلق من �أمطار ومياه ري احلدائق
للمنازل املحيطة باملوقع
مبنطقة العدان ( القرين )
بالنفايات الع�ضوية املدفونة
= التنفيذ على احل�ساب مع
�شركة كاظمة لال�ست�س�شارات باملوقع  ،وحيث �أنه قد مت نقل
تبعية املوقع من الهيئة العامة
واخلدمات العلمية-
للبيئة �إىل بلدية الكويت متمثلة
ب�إدارة �شئون البيئة الأمر الذي
يتطلب ا�ستمرار �أعمال الت�شغيل
وال�صيانة الالزمة لنظام خف�ض
من�سوب املياه ووحدة معاجلة
املياه امللحقة به باملوقع.
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قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
 جاري ا�ستكمال تنفيذ�أعمال العقد (التنفيذ على
احل�ساب) مع �شركة كاظمة
لال�ست�س�شارات واخلدمات
العلميه .
 بتاريخ 2022/3/15�أفادت �شركة كاظمه
لال�ست�شارات واخلدمات
العلميه بالتقرير ال�شهري
من فرتة � 2022/2/15إىل
. 2022/3/14
 بتاريخ  2022/3/8متخماطبة قطاع امل�شاريع
مبوجب كتاب �إدارة �شئون
البيئه ب�ش�أن طلب رفع
�أمانات ال�سنه املاليه ()2021
للعقد .

مالحظات
*مدة العقد16:
�شهر

�إدارة �شئون البيئة

م
4

الهدف
الن�شاط
يهدف امل�شروع
الإ�شراف على
�أعمال املناق�صة رقم �إىل التخل�ص
من النفايات
))2017/2016/2
و اخلا�صة ب�أعمال البلدية ال�صلبة
ردم النفايات و عن طريق ردمها
مبواقع ردم
الأنقا�ض مبواقع
الردم التابعة لبلدية النفايات التابعة
لبلدية الكويت
الكويت .
وهي (اجلهراء-
ميناء عبداهلل-
جنوب الدائري
ال�سابع) وموقع
ردم النفايات
الإن�شائية
املوجود يف
منطقة جنوب
الدائري ال�سابع
حيث تقوم �إدارة
�شئون البيئة
بالإ�شراف على
تلك املواقع.

قطاع امل�شاريع

مالحظات
املوقف التنفيذي
بلغت كمية النفايات البلدية ال�صلبة التي مت
يعترب موقع جنوب
ا�ستقبالها يف مواقع ردم النفايات خالل �شهر فرباير الدائري ال�سابع
 2022حوايل
�أكرب املواقع العاملة
ً
( )260105طن وح�سب التايل :
حاليا وي�ستقبل
كمية من النفايات
ميناء جنوب الدائري تعادل  %60من كمية
النفايات الناجتة يف
اجلهراء عبداهلل
السابع
دولة الكويت �سنوياً.
87480
نفايات منزلية 23812 28625
28197
15651
نفايات زراعية 615
*مدة عقد
نفايات
44662
جتارية 17452 13611
املناق�صة رقم
(متنوعة)
()2017/2016/2
املجموع 160339 56915 42851
�3:سنوات .
61.6%
الن�سبة املئوية 21.8% 16.4%
2016
/
2
(
رقم
 مت توقيع عقد املناق�صة اجلديد*مدة عقد
 )2017 /اخلا�صة ب�أعمال ردم النفايات والأنقا�ض
املناق�صة رقم
مبواقع الردم التابعة لبلدية الكويت وال�سادة �شركة (3: )2020/2019/2
املهارات اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت بتاريخ
�سنوات .
 2017/7/12ومت املبا�شرة بتنفيذ العقد بتاريخ
 20172/11/12وذلك بعد االنتهاء من فرتة جتهيز
مدتها (� )4أ�شهر.
 جاري تنفيذ �أعمال عقد املناق�صة اجلديد رقم ( / 2.)2017 / 2016
 مت طرح م�ستندات املناق�صة رقم ( )2020/2019/2ومت الإقفال بتاريخ . 2021/1/24
 بالن�سبة للعقد احلايل:* انتهى بتاريخ  2021/11/11وجاري حاليا ا�ستكمال
�إجراءات عمل ملحق للعقد لفرتة � 6أ�شهر �إ�ضافية.
بالن�سبة للعقد اجلديد:
* وثائق املناق�صة موجودة حاليا لدى اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة ال�ستكمال �إجراءات الطرح.
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م
5

الأن�شطة
برامج التوعية البيئية.

قطاع امل�شاريع

الهدف
�إعداد برامج توعوية
بيئية لطلبة مدار�س وزارة
الرتبية بكافة مراحلها
من خالل الدورات
التدريبية والندوات
واملحا�ضرات واملعار�ض
والزيارات امليدانية وذلك
امل�ساهمة يف زيادة الوعي
البيئي وتوفري اجلو
العلمي املنا�سب للطلبة
لالهتمام بالبيئة و�شغل
�أوقات الفراغ والت�شجيع
على العمل التطوعي
بينهم من خالل ا�شراكهم
يف عملية التنمية الوطنية
وخدمة املجتمع.
 التعاونبني بلدية الكويت متمثلة
بادارة �شئون البيئة ق�سم
التوعية البيئية و بني
م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة
احلكومية واخلا�صة .
 فرز النفايات يف مباينالبلدية و توعية موظفيها
بالهدف من ذلك .
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املوقف التنفيذي
ا�ستمرار حملة التوعيه البيئه يف مدار�س
الكويت كافة �ضمن خطة التعاون امل�شرتك
مع وزارة الرتبيه و�إعداد جدول باملدار�س
امل�شاركه لوزارة الرتبيه مع ق�سم التوعيه
البيئيه .
حملة التوعية البيئة يف مدار�س الكويت
كافة �ضمن خطة التعاون امل�شرتك مع
وزارة الرتبية ،و�إعداد جدول باملدار�س
امل�شاركة لوزارة الرتبية مع ق�سم التوعيه
البيئة.
متابعة كتاب املدن ال�صحية ملنطقة
عبداهلل ال�سامل مع قانونية املدن
ال�صحية.
اال�ستمرار مبتابعة مناطق الأندل�س و
الريموك التابعة للمدن ال�صحية.
اال�ستمرار بالتعاون مع مبادرة نحميها
للمدار�س ال�صديقه للبيئة وامل�ستدامة.
امل�شاركة مع مركز �صباح الأحمد للتدريب
البيئي خالل الفرتة من  14فرباير14-
مار�س .2022
القيام مببادرة (الكويت خ�ضراء) مع
فريق الأيادي اخل�ضراء التطوعي
مبنا�سبة االحتفاالت الوطنية لدولة
الكويت يف منطقة امل�سايل.
امل�شاركة بفريق عمل عن الإ�سرتاجتية
الوطنية لإدارة النفايات بامل�شاركة مع
الهيئة العامة للبيئة.
زيارات ميدانيه ملحمية اجلهراء وحممية
ال�شاميه مبنا�سبة �أ�سبوع البيئه من تاريخ
 12-6مار�س التابعه للهيئه العامه للبيئه
.
م�ؤمتر لإحتفالية اليوم العاملي للمياه
باملعهد العايل للطاقه .

مالحظات
 مراجعة بنودمذكرة التفاهم
مع �ضاحية
عبداهلل ال�سامل
وبلدية الكويت
بهدف اعتمادها.
 موا�صلةالزيارات
للمناطق
ال�صحيه ومتابعة
الو�ضع البيئي
فيها .
 التوا�صل مع�إدارة نظافة
حمافظة مبارك
الكبري للقيام
بحملة تنظيف يف
منطقة امل�سايل.
 التوا�صل معالهيئه العامه
للزراعه لتنفيذ
احلمله الزراعيه
يف منطقة
امل�سايل .

�إدارة �شئون البيئة

م
6

الأن�شطة
برامج البيئة الربية و
ال�ساحلية .

قطاع امل�شاريع

املوقف التنفيذي
الهدف
 اال�ستمرار يف متابعة ما التعاون بني بلديةا�ستجد من �أعمال يف برامج
الكويت متمثلة ب�إدارة املدن ال�صحية مب�شاركة مراقبة
�شئون البيئة ق�سم البيئة
التوعيه يف معر�ض �ضاحية
الربية و ال�ساحلية و بني عبداهلل ال�سامل مدينه �صحيه .
م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة  -الرد على الكتب واملرا�سالت
اخلا�صه بالق�سم.
احلكومية و اخلا�صة  - .ا�ستمرارية مبادرة �إدارة �شئون
البيئه والتعاون مع فريق الأيادي
اخل�ضراء التطوعي حتت �شعار (
نحتفل لتكون الكويت خ�ضراء ).
 التعاون مع فريق الأيادياخل�ضراء البيئي و�إدارة �شئون
البيئه بلدية الكويت يف منطقة
امل�سايل مل�شاركتهم يف مبادرة
الكويت خ�ضراء .
 امل�شاركه يف فعالية اليوم العامليللمياه باملعهد العايل للطاقه يف
يوم الثالثاء . 2022/3/22
 املبادره يف اليوم الدويل للغاباتبتاريخ  2022/3/21وذلك ب�إعادة
�إ�ستخدام االخ�شاب يف منطقة
امل�سايل .
 زيارة حممية ال�شاميه (مركزال�شباب ) بتاريخ 2022/3/7
لإيجاد احللول حول نفايات
جتميع القهوه وطلب االخ�شاب
لتدعيم بع�ض املحميه .
 ح�ضور اجتماع جلنة املخيماتالربيعيه ( ) 2021-2022اجلل�سه
اخلتاميه .
 ح�ضور ور�شة عمل يف مدر�سةال�ضلع يف منطقة عبداهلل املبارك
(. )3/20
 ح�ضور ور�شة عمل يف مدر�سةاملنقف (. )3/23
 ( )3/8زياره ميدانيه ملحميةاجلهراء يف . 2022 3/10
 ح�ضور ور�شة عمل م�شرتكهبني هيئة م�شروعات ال�شراكه
بني القطاعني العام واخلا�ص
وال�سفاره الفرن�سيه .
 تلبية دعوه مدر�سة الكويتالأهليه وم�شاركتهم يف معر�ض
البيئي .

مالحظات

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

95

�إدارة تنمية امل�شاريع

قطاع امل�شاريع

�إدارة تنمية امل�شاريع
�أوال  :مراقبة التطوير التنموي :
ق�سم التخطيط التنموي  -امل�شاريع قبل الطرح

املوقف التنفيذي
امل�ش ــروع
م�شروع ان�شاء املدن العمالية بتاريخ � 2021/8/23صدر قرار اللجنة العليا رقم  2021 / 2-2ب�إلغاء طرح امل�شروع بنظام ال�شراكة
 مدينة جنوب اجلهراء وفقاً لأحكام القانون رقم  116ل�سنة  2014ب�ش�أن ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص والئحتهالتنفيذية وتكليف هيئة م�شروعات ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص بالتن�سيق مع بلدية
الكويت واجلهات ذات االخت�صا�ص بت�سوية املبالغ املقيدة ب�سجالت الهيئة على ح�ساب الأ�صول
املتداولة املالية املحلية  -ح�سابات مدينة �أخرى  -مبالغ حتت الت�سوية.
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م�شروع املركز الثقايف
الرتفيهي التعليمي ب�شارع
عبداهلل الأحمد

يتكون امل�شروع من  4مراحل ي�شتمل عليها عقد اخلدمات اال�ست�شارية التي قامت بتوقيع عقده
بلدية الكويت مع مكتب خطيب وعلمي بالتعاون مع املكتب املحلي دار الكويت لال�ست�شارات
الفنية .حيث بد�أت املرحلة الأوىل يف  2020/11/1وانتهت يف  ،2021/3/14يف حني بد�أت املرحلة
الثانية يف  2021/3/15وانتهت يف  ،2021/10/16والأعمال احلالية و�صلت لنهاية املرحلة الثالثة
حيث بد�أت بتاريخ  2021/10/17وملدة  10ا�سابيع.

م�شروع املركز اخلدمي
والرتفيهي بالعقيلة

قرار اللجنة العليا للم�شروعات املقامة على �أمالك الدولة العقارية رقم  2020/ 1-5يف اجتماعها
رقم  2020/1املنعقد يف  2020/7/27والقا�ضي مبا يلي� -1 :إعادة امل�شروع �إىل اجلهة العامة بلدية
الكويت لتحديد الطريقة الأمثل لتنفيذ امل�شروع - 2 ،انهاء عقد م�ست�شار امل�شروع ،مت خماطبة
قطاع التنظيم العمراين واملخطط الهيكلي لعمل تقرير للمجل�س البلدي وطلب تغيري نب
االن�شطة املذكورة يف قرار املجل�س البلدي بخ�صو�ص امل�شروع

الواجهة البحرية باجلهراء
كورني�ش اجلهراء

يتكون م�شروع الدرا�سات اال�ست�شارية لواجهة اجلهراء البحرية من  5مراحل تنفيذية وفقا
للعقد املربم رقم  ،2018/2017 -7بتاريخ  2021/9/1مت احل�صول على املوافقة املرورية ،بانتظام
اعتماد املجل�س الأعلى للبيئة لدرا�سة املردود البيئي ،مت االنتهاء من الدرا�سة اال�ست�شارية
للم�شروع بتاريخ  ،2021/9/6مت اخذ موافقة جمل�س الوزراء على امل�شروع بتاريخ 2021/10/13
مبوجب القرار رقم 1259
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�إدارة تنمية امل�شاريع

املمار�سة رقم  2017/2018/ 14بتاريخ  2021/5/2مت ن�شر اعالن عن
املمار�سة يف املوقع االلكرتوين للبلدية
خدمات ا�ست�شارية ل�سوق
واجلريدة الر�سمية الكويت اليون ملدة 3
اجلمعة اخليام واملا�شية
�أيام ،بتاريخ  2021/5/25مت عقد االجتماع
والطيور يف املحافظات
التمهيدي بح�ضور  15ممثل عن املتقدمني
للمار�سة يف قاعة وزاره مبنى الوزير ومت
ال�سماح لهم لال�ستف�سارات لغاية يوم
اخلمي�س  2021/5/27وار�سالها عن طريق
االمييل االلكرتوين للممار�سة ،بتاريخ
 2021/6/8مت متديد موعد اقفال موعد
املممار�سة اىل تاريخ  2021/7/12بدال
من  2021/6/14ح�سب طلب املتقدمني
للممار�سة ،بتاريخ  2021/8/16وردنا طلب
جلنة ال�شراء للقيام بدرا�سة العطاءات
الفنية للممار�سة ،بتاريخ 2021/10/23
مت رفع نتائج تقييم العطاءات الفنية اىل
جلنة ال�شراء وبانتظار قرار الرت�سية
املمار�سة رقم  2020/2019 /15بتاريخ  2021/4/5مت عقد اجتماع لدى جمل�س �إدارة اجلهاز املركزي للمناق�صات ب�ش�أن املمار�سة
للرد على اية ا�ستف�سارات لدى اجلهاز املركز للمناق�صات العامة ،بتاريخ  2021/4/26وردنا
خدمات ا�ست�شارية لتطوير
�سوق اخليام املركزي ملحافظة من �إدارة املاق�صات والعقود طلب الرد على التعديالت التي وردت يف االجتماع الذي مت بتاريخ
 ،2021/4/5بتاريخ  2021/7/12مت خماطية نائب املدير العام ل�ش�ؤون قطاع التنظيم العمراين
اجلهراء
واملخطط الهيكلي لاليعاز ملن يلزم نحو زيادة امل�ساحة املخ�ص�صة للم�شروع من 50.000م 2لتكون
بعد الزيادة 100.000م 2وذلك لال�ستفادة الق�صوى من امل�شروع ،بتاريخ  2021/11/7مت خماطبة
ادارة املاق�صات والعقود بالرد على جميع التعديالت املطلوبة من اجلهاز املركزي للمناق�صات
العامة ومت تزويدهم ب�آخر التحديثات والتطوير جلميع م�ستندات الطرح فنيا.
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قطاع امل�شاريع

�إدارة تنمية امل�شاريع

ق�سم الدرا�سات الفنية واالقت�صادية  -امل�شاريع بعد الطرح
ق�سم الإ�شراف الفني  -م�شاريع مت توقيع عقودها

م

امل�ش ــروع

املوقف التنفيذي

1

م�شروع جممعات �سكنيه
خا�صة بالعمالة
م�شروع جممعات �سكنية
خا�صة بالعمالة غرب
ميناء عبداهلل

مت توقيع ملحق العقد بتاريخ
2004/1/30

2

مت توقيع ملحق العقد بتاريخ
2021/4/8

ق�سم متابعة التنفيذ  -م�شاريع جاري تنفيذها

98

م

امل�ش ــروع

املوقف التنفيذي

1

مالعب اجلولف يف
الوفرة

جاري التنفيذ

2

م�شروع القرية
الرتاثية يف �شارع
عبداهلل الأحمد

مت �إيقاف التنفيذ ب�سبب ف�سخ
العقد مع ال�شركة امل�ستثمرة من
قبل وزارة املاليه
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قطاع امل�شاريع

�إدارة تنمية امل�شاريع

ق�سم متابعة �إدارة املرافق  -متابعة امل�شاريع حتت الت�شغيل

م

امل�ش ــروع

املوقف التنفيذي

1

�سوق ال�سمك واللحم واخل�ضالر باملدينة

حتت الت�شغيل

2

�سوق ال�سمك واللحم واخل�ضالر باملدينة يف حمافظة اجلهراء اخليمه مول

حتت الت�شغيل

3

�سوق ال�سمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة حويل (�سوق ال�ساملية)

حتت الت�شغيل

4

�سوق ال�سمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة الفروانية

حتت الت�شغيل

5

�سوق اخل�ضار والفاكهة املركزي بال�صليبية (الفر�ضة)

حتت الت�شغيل

6

ا�سرتاحة الأدعمي

حتت الت�شغيل

7

ا�سرتاحات على طريق النوي�صيب ال�سريع  -عدد ( )3موقع

حتت الت�شغيل

8

مراكز خدمة ال�شاليهات �شمال اخلريان  -عدد ( )3موقع

حتت الت�شغيل

9

مراكز خدمة ال�شاليهات جنوب اخلريان  -عدد ( )3موقع

حتت الت�شغيل

10

املرحلة الثالثة من الواجهة البحرية (�سوق �شرق)

حتت الت�شغيل

11

الواجهة البحرية بالج رقم ( - )11بو حليفة

حتت الت�شغيل

12

املرحلة اخلام�سة من الواجهة البحرية (مارينا مول)

حتت الت�شغيل

13

الواجهة البحرية بالفحيحيل (الكوت مول)

حتت الت�شغيل

14

�إعادة بناء �سوق الزل و�ساحة ال�صرافني

حتت الت�شغيل

15

�سوق اجلمعة  -منطقة الري

حتت الت�شغيل

16

املنطقة احلرفية اخلدمية (غرب �أبو فطرية � -أ�سواق القرين)

حتت الت�شغيل
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قـطـــــاع
ال�شئون املالية والإدارية
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نـبــذة عـن قـطــاع الـ�شـئــون املـالـيـة والإداريـة
�أوال ً � :إدارة ال�شئون املالية

 - 1القيام ب�إعداد م�شروع ميزانية البلدية بالتن�سيق مع كافة القطاعات والإدارات و�أفرع البلدية باملحافظات .
 - 2مراقبة وتدقيق ال�صرف ح�سب بنود امليزانية املعتمدة و�إعداد احل�ساب اخلتامي .
� - 3صرف املرتبات والأجور وكافة م�ستحقات العاملني والتدقيق عليها .
 - 4حت�صيل الر�سوم والعائدات املقررة نظري اخلدمات التي تقوم بها البلدية وحت�صيل املبالغ امل�ستحقة لها لدى الغري
 - 5الإ�شراف واملتابعة والتدقيق على كافة �إجراءات ال�صرف املتعلقة بامل�شاريع الإن�شائية التي ت�شرف عليها البلدية .
 - 6التن�سيق واملتابعة مع الوحدات القائمة على ا�أملور املالية فى �أفرع البلدية باملحافظات  ،وحت�صيل الر�سوم وجلان
اجلرد والتخل�ص من املواد واملعدات ومبا�شرة الأعمال املالية املختلفة .

ثانيا ً � :إدارة اخلدمات العامة

 - 1الإ�شراف على �أعمال النظافة فى مبانى البلدية الرئي�سية و�أفرع البلدية فى املحافظات وجتهيز قاعات الإجتماعات بكافة
احتياجاتها ونقل الأثاث وال�سجاد ملختلف الإدارات والأق�سام .
 - 2ت�شغيل و�صيانة البدالة الرئي�سية والبداالت الفرعية وتزويد �إدارات البلدية باخلطوط الهاتفية اخلارجية والداخلية واملتنقلة
 - 3الإ�شراف على النواحي الأمنية مببانى البلدية املختلفة .
 - 4و�صيانة الأجهزة الفنية بالتعاون مع اجلهات املخت�صة .
 - 5جتهيز و�صيانة املركبات و�آليات ومعدات البلدية وتوزيعها على مرافقها املختلفة وفقا ً للحاجة الفعلية .
 - 6ربط ات�صاالت م�سئويل البلدية والتعامل مع ال�شكاوى والبلغات من كافة املبانى .
 - 7التن�سيق مع �إدارة الدفاع املدين وكافة فرق الطوارئ املوجودة فى البلدية .

ثالث ًا  :امل�ستودعات العامة
 - 1توفري احتياجات كافة قطاعات البلدية من املواد واملعدات باملوا�صفات امللئمة .
 - 2تنفيذ اللوائح والتعليمات اخلا�صة باملخازن والت�أكد من �صحة وانتظام القيد فى ال�سجلت والبطاقات و�أعمال احلفظ .
 - 3تنفيذ الدورات امل�ستندية اخلا�صة باملخازن بطريقة �سليمة وفقا ً للتعاميم والتعليمات ال�صادرة من وزارة املالية فى

�شئون التخزين العامة .
 - 1متابعة �أر�صدة املخزون من ا�أل�صناف املختلفة و�إعداد طلبات �شراء املواد عند الو�صول �إىل احلد الإ�سرتاتيجي .
 - 2الإ�شرتاك فى جلان اجلرد واللجان امل�شكلة للتخل�ص من املواد واملعدات ( تالفة  ،راكدة � ،سكراب  ،م�صادرات ) .
 - 3جتميع املواد والأدوات التالفة واملتقادمة وجتهيزها للتخل�ص منها على �ضوء التعاميم والتعليمات املعمول بها فى هذا ال�ش�أن .
� - 4صرف وت�سجيل ومتابعة العهد ب�أنواعها املختلفة وفقا ً للتعاميم ال�صادرة من وزارة املالية .
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نـبــذة عـن قـطــاع الـ�شـئــون املـالـيـة والإداريـة
رابع ًا � :إدارة �شئون املوظفني
 - 1تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات والتعاميم والنظم املتعلقة ب�شئون التوظيف .
� - 2شغل الوظائف بالتعيني ومراجعة وا�ستيفاء م�صوغات التعيني .
 - 3توزيع تقارير الكفاءة وجمعها وت�سجيلها وعر�ضها على جلنة �شئون املوظفني .
 - 4تلقي تظلمات املوظفني الذين ح�صلوا على تقارير كفاءة بتقدير �ضعيف لعر�ضها على جلنة �شئون املوظفني .
 - 5تنفيذ الإجراءات الالزمة ملنح العلوات واملكاف�آت والبدالت و�إعداد مذكرات قرارات النقل والندب والإعارة .
� - 6شغل الوظائف عن طريق الرتقية با�ألقدمية والإختيار .
� - 7إن�شاء وحفظ ومتابعة ملفات خدمة املوظفني .
 - 8متابعة املعاملت املتعلقة بالقرو�ض وتنفيذ الأحكام الق�ضائية املتعلقة باملوظفني .
� - 9إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للباب الأول وم�شروعاته امللحقة والإ�شرتاك فى مناق�شته مع اجلهات املعنية والعمل على
تنفيذه بعد اعتماده .
 - 10التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية فى كل ما يتعلق ب�شئون املوظفني من تعيني وترقية ومنح علوة ت�شجيعية .
 - 11تزويد جميع اجلهات فى البلدية مبا حتتاج له من �إح�صائيات عن العاملني لديهم .
 - 12القيام بالإجراءات املتعلقة بتطبيق النظم الآلية املتكاملة ذات العلقة بعمل الإدارة .

خام�سا ً � :إدارة ال�سجل العام

 - 1القيام بكافة �أعمال ال�سجل العام بالتن�سيق مع قطاعات البلدية و�أفرع البلديات باملحافظات .
 - 2القيام ب�أعمال الرتجمة من اللغة العربية �إىل الإجنليزية وبالعك�س لكل املعاملة التي تتطلب ذلك .
 - 3القيام ب�أعمال الطباعة والأر�شيف .
� - 4إقرتاح تطوير النظم وت�سهيل �إجراءات ال�صادر والوارد وتوزيع الربيد با�ستخدام الو�سائل احلديثة .

�ساد�سا ً � :إدارة املناق�صات والعقود

� - 1إعداد ودرا�سة املناق�صات واملزايدات واملمار�سات و�إبرام العقود اخلا�صة بها بالتعاون مع كافة اجلهات املخت�صة
 - 2اتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلبها عمليات ال�شراء وفقا ً للقوانني واللوائح والنظم املعمول بها  ،ودرا�سة ال�سوق للوقوف
على تطور الأ�سعار  ،والقيام بالإجراءات املتعلقة بكافة الأعمال ذات العلقة بال�شراء املبا�شر �أو الت�سعري جلميع الأعمال ذات
العلقة بامل�شرتيات وفقا ً لألنظمة واللوائح .
 - 3مراجعة ال�شروط العامة واخلا�صة جلميع العقود التي ترغب الإدارات املختلفة �إبرامها  ،ومتابعة كافة املتطلبات والأوامر
التغيريية عليها .
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�إدارة ال�سجـل العـام

2022/2021

2021/2020

ن�سبة التغري

الكتب الواردة

22307

14144

37%

الكتب ال�صادرة

11408

8557

25%

الكتب يف الكمبيوتر

33715

22701

33%

الـب ـيـ ـ ــان

104
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة اخلدمات العامة

�إجنازات �إدارة اخلدمات العامة عن ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
مراقب النقليات والطوارئ :
ال ـ ـع ـ ــدد

ال ـب ـيـ ـ ـ ــان

0

�إ�صدار مناذج ل�صيانة �سيارات حكومية ملراقبة ال�صيانة
ا�صدار مناذج ل�صيانة ال�سيارات امل�ست�أجرة بدون �سائق وانيت ( عدد )

531

ا�صدار مناذج ل�صيانة ال�سيارات امل�ست�أجرة بدون �سائق جيب ( عدد )

667

توزيع بطاقات الوقود للمركبات امل�ست�أجرة واحلكومية ( عدد )

2314

تعبئة الديزل ملقربة اجلهراء ( لرت )

2980

تعبئة الديزل ملقربة ال�صليبخات ال�سنة ( لرت )

8570
0

تعبئة الديزل �آليات مراقبة النقليات ( لرت )
تعبئة الديزل ملقربة �صبحان ( لرت )

3300

توزيع �سيارات م�ست�أجرة مع �سائق نوع ( �صالون ) جلميع الإدارات ( عدد )

1659

توزيع �سيارات م�ست�أجرة مع �سائق نوع ( وانيت) جلميع الإدارات ( عدد )

474
0

توزيع �سيارات م�ست�أجرة ( تننكر )
خروج �سيارات حكومية وم�ست�أجرة ( عدد طلعات )  -هاف لوري م�ست�أجر

536

خروج �سيارات حكومية وم�ست�أجرة ( عدد طلعات ) � -صهريج مياه

263

خروج �سيارات حكومية وم�ست�أجرة ( عدد طلعات )  -تنكر ديزل حكومي

0

خروج �سيارات هاف لوري لنقل الأثاث وقرطا�سية جلميع الإدارات ونقل ال�سكراب �إىل �إدارة امل�ستودعات
خروج ثالجات حكومية  +م�ست�أجرة لنقل العينات من املراكز التابعة لإدارة الأغذية امل�ستوردة وخمتربات
وميناء العيبة وحمافظات البلدية �صباحا وم�ساءا
عمل ك�شف بالفواتري والدفعات ال�شهرية اخلا�صة ب�شركات الت�أجري ( عدد )

10

86

خروج �أعداد من الآليات لرفع خملفات من جميع مناطق الكويت مع العمال

0

وازالة خملفات من االطارات وطراد  +خملفات خميمات � +سيارات+اعالنات

0

10

ا�صدار مناذج �صيانة لعدد من ال�سيارات وتوزيع بطاقات وقود

258

تعبئة الديزل ملراقبة الأعالم و الزينة  +املقابر

1540
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة ال�سجـل العـام

ق�سم الطوارئ
تلقي بالغات من حمافظتي العا�صمة  +اجلهراء

2473

تلقي بالغات من حمافظتي حويل  +مبارك الكبري

2720

تلقي بالغات من حمافظتي الفروانية  +الأحمدي

2810

جمموع البالغات املتلقاه يف جميع املحافظات

8003

مراقبة الأمن واخلدمات العامة :
ق�سم االمن وال�سالمة
ال ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ــان
ت�صريح خروج مواد

400

�إ�صدار هوية بلدية الكويت جتديد +جديدة +بدل فاقد

1336

�إ�صدار هوية ( �ضبطية ق�ضائية ) جتديد  +جديدة +بدل فاقد

1172

براءة ذمة ملوظفي البدلية

277

ا�صدار هوية مندوب جتديد  +جديدة  +بدل فاقد

1784

هوية متابعة دوام ( + )0جمل�س بلدي و�أمه (� + )1صحفي  +0م�شرف �شواطئ 0

15

ا�صدار هوية مواقف م�ؤقته

3

ت�صريح دخول مواقف

106

الـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدد
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة اخلدمات العامة

ق�سم اخلدمات العامة
 - 1تركيب زجاج طاوالت مكتب مدير �إدارة ال�شئون املالية
 - 2تركيب وتعديل حاجز لق�سم العالوات ب�إدارة �شئون املوظفني
 - 3تبديل قفل مكتب ب�إدارة �شئون املوظفني
 - 1تركيب قفل درج مكتب للإدارة �شئون املوظفني ق�سم التقارير ال�سرية
 - 2ت�صليح باب املنيوم مع تركيب يده لق�سم العالوات ( �إدارة �شئون املوظفني )
 - 3تركيب دفا�ش �إلكرتوين ملدير �إدارة ال�شئون املالية
 - 1فك وتركيب باب �إملونيوم مع تعديله وتركيب ( �ضلفه قالب )
 - 2ت�صليح مكتب مع �أدراج ق�سم التعيني ( �إدارة �شئون املوظفني )
 - 3تركيب عدد � 6أقفال مكتب مع الت�صليح ق�سم التحقيقات ( �إدارة �شئون املوظفني )
 - 1فك وتركيب عدد  6مكاتب من الريموك �إىل امل�سايل �شئون البيئة
 - 2فك وتركيب طاولة �إجتماعات � 4أجزاء  8ملم يف �إدارة �شئون البيئة
 - 3فك عدد  2مكتب من القرين ونقلها من اجللي بايل امل�سايل �إدارة �شئون البيئة
 - 4فك وتركيب عدد  16جزء زجاجي وتركيبها بامل�سايل
 - 1فتح وتركيب قفل باب �شئون املوظفني
 - 2فك وتركيب مكاتب يف �إدارة �شئون البيئة الريموك
 - 3تركيب زجاج باب يف �إدارة امل�ساحة
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة ال�سجـل العـام

البيان
املناق�صة رقم � 19/2017/2018صيانة �أعمال زراعة
املن�شاة واملرافق العائدة لبلدية الكويت يف املحافظات

االجناز
�صيانة وزراعة املن�ش�آت ب�صفة دورية

 -1توفري عدد  20قمع ملواقف ال�سيارات يف جميع حمافظات الكويت
 -2توفري اجهزة قيا�س احلرارة يف جميع مباين بلدية الكويت
املناق�صة رقم  2017-2016 -1توفري خدمات االمن و � -3صيانة اجهزة االنذار يف جميع املباين الرئي�سية و حماقظات بلدية
الكويت
احلرا�سة ملباين بلدية الكويت
� -4صيانة ال�شوكيات يف جميع املباين الرئي�سة و حمافظات بلدية الكويت
� -5صيانة بوابات دخول املواقف يف جميع املباين الرئي�سية و حمافظات
بلدية الكويت
يتم عمل جوالت ب�صفة دورية و التاكد من نظافة املواقع و التزام �شركة
املمار�سة رقم  2018-2017-21تنظيف مباين البلدية النظافة بتويف املعقمات االزمة و القيام بتعبئة جميع اجهزة التعقيم بجانب
اجهزة الب�صمة و القيام بتعقيم االدارات و املراكز التابعة للبلدية يف حلة
و اعمال املرا�سالت و اخلدمة و النظافة
ظهور حاالت كرونا توفري مواد النظافة جلميع مباين و حمافظات البلدية
ب�صفة �شهرية.

�إ�صدار �أختام ر�سمية  +ربله  +قاعدة مكتب� +أحبار
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اختام عدد  359اختام
ربلة عدد 20
قاعدة مكتب عدد 9
لوحات ار�شادية عدد 8
احبار عدد 12
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة اخلدمات العامة
�شعبة العقـــود
البيان
ا�صالح و�صيانة �آالت ت�صوير يف مراكز وادارات
ومباين البلدية
�صيانة الة حفظ ملفات
8
ت�صوير وحتمي�ض ال�صور اجلوية
2
�صيانة �إ�ستئجار �أالت ت�صوير (زيروك�س)
11
� - 1سكربة عدد ( � ) 1آلة ت�صوير (�إدارة تنمية
امل�شاريع ) عهدة (فايز دبيان عو�ض املطريي)
� - 2سكربة عدد ( � ) 1آلة ت�صوير (�إدارة حتديد
امللكية العقارية ) عهدة (ه�شام قا�سم حميد البالم)
� - 1صرف عدد ( � ) 2آلة ت�صوير ( مدير �إدارة
امل�ساحة ) عهدة ( م�شعل حمود العرادة)
� - 2صرف عدد ( � ) 1آلة ت�صوير ( مدير فرع
بلدية حمافظة اجلهراء )
عهدة ( مرمي �أحمد حمزه )
� - 3صرف عدد ( � ) 2آلة ت�صوير (مدير �إدارة
العالقات العامة ) عهدة ( حممد �سندان
املطريي )

العدد

نوع الآالت
�صيانة �آالت

420

بانا�سونيك FP-7113

1

ريكو FT-5640

1

املجموع

2

كونيكا E-658

2

كونيكا E-658

1

كونيكا E-658

2

املجموع

5
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�إدارة ال�سجـل العـام

تلبية �إحتياجات �إدارات البلدية من املواد
املختلفة ح�سب منوذج الطلبات الواردة لل�شعبة .
( �أحبار )
تو�شيبا
0

�شارب
0

زيروك�س
0

ريك�س روتري
0

ريكو
0

املجموع
0
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

كونيكا

0

قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة اخلدمات العامة
ب  -ق�سم ال�سكرتارية:
ا�ستمارات ال�صرف املنفذة جلميع اجلهات الطالبة
مو�ضحة بالأرقام والر�سم البياين
م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

القـطاع  /الــفرع
�أو الإدارة امل�ستفيدة
مكتب وزير الدولة ل�شئون البلدية
املكتب الفني لوزير الدولة
مكتب املتابعة
االدارة القانونية
مكتب رئي�س قطاع الرقابة والتفتي�ش
مكتب الرقابة امليدانية
ادارة الرقابة الهند�سية
ادارة رقابة اخلدمات البلدية
ادارة الرقابة املالية والإدارية
ادارة خدمة املواطن
مكتب مدير عام البلدية
�إدارة االنظمة الهند�سية
�إدارة العالقات العامة
�إدارة التن�سيق
جلنة ال�سالمة
مكتب رئي�س قطاع امل�ساحة
ادارة امل�ساحة
�إدارة حتديد امللكية العقارية
مكتب رئي�س قطاع التنظيم
�إدارة التنظيم
ادارة املخطط الهيكلي
مكتب رئي�س قطاع امل�شاريع
ادارة تنمية امل�شاريع
ادارة االن�شاءات
�إدارة �شئون البيئة
مكتب رئيس قطاع الخدمات
إدارة انظمة الخدمات البلدية

املعامالت الواردة املعامالت ال�صادرة
13

4

11

4

9

5

21

7

23

6

5
6
6
6
15
21

14

98

7

9

6

7

5

11

5

01

7

13

6

11

5

18

7

6

1

14

6

16

1

56

12

11

5

32

5

1

1
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة امل�ستودعات
يتبع ما قبله:
م�سل�سل
28
29

إدارة فحص االغذية

30

�إدارة �شئون اجلنائز
مكتب رئي�س قطاع املالية واالدارية
�إدارة ال�شئون املالية
�إدارة �شئون املوظفني
ادارة اخلدمات العامة
�إدارة امل�ستودعات العامة
�إدارة املناق�صات والعقود
ادارة ال�سجل العام
مكتب رئي�س قطاع التطوير واملعلومات
�إدارة التطوير االداري والتدريب
�إدارة التخطيط والبحوث
�إدارة نظم املعلومات
مدير مكتب فرع البلدية حمافظة حويل -مبارك الكبري
ق�سم ازالة املخالفات
مدير ادارة الرتاخي�ص الهند�سية
مدير ادارة التدقيق واملتابعة الهند�سية
مدير ادارة ال�سالمة
مدير ادارة تراخي�ص اخلدمات البلدية
مدير ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية
مدير ادارة النظافة العامة و�إ�شغاالت الطرق
مدير مكتب فرع البلدية حمافظة االحمدي-الفروانية

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

112

القـطاع  /الــفرع
�أو الإدارة امل�ستفيدة
ادارة االغذية امل�ستوردة
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املعامالت الواردة

املعامالت ال�صادرة

18

5

19

25

34

18

29

9

15

13

81

11

21

5

12

5

6

6

7

5

206

15

�إدارة امل�ستودعات

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

قطاع ال�شئون املالية والإدارية

ق�سم ازالة املخالفات
مدير ادارة الرتاخي�ص الهند�سية
مدير ادارة التدقيق واملتابعة الهند�سية
مدير ادارة ال�سالمة
مدير ادارة تراخي�ص اخلدمات البلدية
مدير ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية
مدير ادارة النظافة العامة و�إ�شغاالت الطرق
مدير مكتب فرع البلدية حمافظة اجلهراء  -العا�صمة
ق�سم ازالة املخالفات
مدير ادارة الرتاخي�ص الهند�سية
مدير ادارة التدقيق واملتابعة الهند�سية
مدير ادارة ال�سالمة
مدير ادارة تراخي�ص اخلدمات البلدية
مدير ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية
مدير ادارة النظافة العامة و�إ�شغاالت الطرق
مكتب رئي�س املجل�س البلدي
�شركات ومتفرقات واالعالم
جلنة امل�شرتيات/وزارة املالية
مدير فرع حمافظة العا�صمة
مدير فرع حمافظة الفروانية
مدير فرع حمافظة اجلهراء
مدير فرع حمافظة حويل
مدير فرع حمافظة االحمدي
مدير فرع حمافظة مبارك الكبري

18

6

49

14

25

7

21

14

41

11

27

7

35

7
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة امل�ستودعات

�إجنازات مراقبة املخازن
عن ل�سنة 2021
 - 1مت تدقيق عدد(  ) 41طلب تزويد خمزن
 -2مت تدقيق عدد(  ) 458طلب �إعداد منوذج متابعة �صرف لكل طلب �صرف
 - ٣مت تدقيق ( )127طلب �شراء من حيث مدى مطابقة الكميات املعتمدة يف طلب �صرف
 - 4مت ترحيل عدد ( )458ا�ستمارات �صرف اىل �سجل مراقبة املخزون بعد تدقيقها والت�أكد من �أن الكميات املن�صرفة مطابقة متاما
للكميات يف طلب ال�صرف .
 - ٥مت تدقيق عدد ( )100ا�ستمارة ت�سلم .
هذا وقد بلغ اجمايل ا�ستمارة ال�صرف عن �سنة  2021عدد ( ) 458ا�ستمارة
مالحظة  :بيانات �شهر مايو لتزويد خمزون غري وارد من �إدارة املخت�صه

114

م

املخزن

العدد

1

قرطا�سية

211

2

املطبوعات

28

3

النظافة واملالب�س

20

4

االن�شائية

12

5

االثاث

135

6

الكهربائية وال�صحية

20

الإجمايل

434
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�إدارة امل�ستودعات

الـب ـيـ ـ ــان

قطاع ال�شئون املالية والإدارية

ال ـعـ ـ ـ ــدد
6

املمار�سات التي مت طرحها

3
2
3
5

العقود التي مت �إبرامها

4
1
2

العقود التي مت متديدها

6
4
8
6
1
5
59
4

�أوامر ال�شراء املنفذة

1
7
2
1
3
3
4
2
1

حتاويل ال�صرف ال�صادرة

38

اجلهة امل�شرفة
قطاع امل�شاريع  /قطاع الرقابة والتفتي�ش  /قطاع املالية والإدارية
قطاع اخلدمات
قطاع املالية والإدارية
قطاع امل�شاريع /قطاع امل�ساحة /قطاع التنظيم/املجل�س البلدي
قطاع اخلدمات
قطاع املالية الإدارية
قطاع الرقابة والتفتي�ش
قطاع املالية والإدارية  /قطاع امل�شاريع
قطاع املالية الإدارية
قطاع املالية والإدارية  /قطاع الرقابة والتفتي�ش
املجل�س البلدي
قطاع امل�شاريع
قطاع امل�ساحة  /قطاع التنظيم
املدير العام
قطاع املالية والإدارية
قطاع الرقابة والتفتي�ش
قطاع التنظيم
قطاع اخلدمات العامة
قطاع امل�شاريع  /مكتب املدير العام
حمافظة حويل
حمافظة حويل  /قطاع امل�شاريع  /قطاع امل�ساحة
قطاع امل�ساحة
قطاع اخلدمات  /قطاع الرقابة والتفتي�ش
التخطيط  /حمافظة العا�صمة
الأمانة العامة للمجل�س البلدي
جلميع القطاعات

مالحظة :بيانات �شهر ( )2021/8و�شهر ( )2022/3,1غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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�إدارة املناق�صات والعقود

قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة �شئون املوظفني
�أوال � :شعبة ال�صادر -:
البيان
وزير البلدية
مكتب املدير العام
مكتب نائب املدير العام لل�شئون
املالية و الإدارية
الإدارة القانونية
رئي�س املجل�س البلدي
الأمانة العامة للمجل�س البلدي
كتب الديوان و الت�أمينات
االجتماعية و كافة الوزارات
�إدارة �شئون اجلنائز
�إدارة �شئون البيئة
�إدارة اخلدمات العامة
�إدارة الأغذية امل�ستوردة
�إدارة �شئون التخطيط
�إدارة التطوير و التدريب
�إدارة خدمة املواطن
�إدارة الرقابة و التفتي�ش
�إدارة الإن�شاءات
�إدارة التنظيم
�إدارة امل�ساحة
قطاع امل�شاريع
قطاع اخلدمات
امل�ستودعات
االنظمة الهند�سية
املخطط الهيكلي
تنمية امل�شاريع
التنظيم و امل�ساحة
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العدد
56
459
396
306
52
171
4653
104
107
125
171
137
127
64
120
160
147
147
131
106
140
146
118
161
131

قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة �شئون املوظفني

150
148
176
154
123
168
142
151
68
136
161
5602
4567
572
670

املناق�صات و العقود
العالقات العامة
حمافظة الفروانية
حمافظة الأحمدي
حمافظة العا�صمة
حمافظة مبارك الكبري
حمافظة حويل
حمافظة اجلهراء
الإح�صاء و البحوث
الأ�سواق و امل�سالخ
مركز نظم املعلومات
كافة الوزارات و ال�سجل
كتب مالية
ديوان املحا�سبة
ديوان اخلدمة املدنية
مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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�إدارة املناق�صات والعقود

قطاع ال�شئون املالية والإدارية

ثانيا � :سكرتارية مدير الإدارة -:
ق�سم متابعة الدوام و �إنهاء اخلدمة -:
الـبـيــان

العدد

قرار وقف �صرف راتب

1705

قرار �صرف راتب

1125

قرارات العقوبات التاديبية
قرارات احلرمان
و ما يرتتب عليها
كتب الإحالة �إىل املجل�س الطبي

292

كتب الإحالة لبيان مدى
لتخفي�ض �ساعات العمل
قرارات �إنهاء اخلدمة ب�سبب
الإنقطاع عن العمل

267
56
138

قرارات الإ�ستدعاء

283

كتب �إنذار و لفت نظر

203

مذكرات التظلمات
بالدعاوى و العقوبات

115

مذكرات �إنهاء اخلدمة

331

قرارات اخل�صم

193

مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة �شئون املوظفني

ثالثا :مراقبة ميزانية الوظائف -:
�أ) ق�سم امليزانية و التعيني -:
الـبـيــان

العدد

قرار تغيري م�سمى وظيفي

168

قرار تعديل و�ضع

99

قرار تعيني

167

كتب الديوان

101

كتب التعليم العايل

115

معاملة كشف الطبي

265

مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.

ب) ق�سم العالوات و الرتقيات -:
الـبـيــان

العدد

قرار منح بدل

505

قرار قطع بدل

102

قرار ترققية بالأقدمية

24

قرار �سحب عالوة دورية

17

قرار منح عالوة ت�شجيعية

88

مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة �شئون املوظفني
ج) ق�سم العالوات الإحتماعية-:
الـبـيــان

الـع ـ ــدد

�صرف عالوة �إجتماعية

702

قطع عالوة �إجتماعية

270

قرار عالوة �إجتماعية
قرار عالوة �إجتماعية عند
�إنهاء اخلدمة
تدرج راتب

508

145

حتديث بيانات العالوة الإجتماعية

26

712

مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.

د) ق�سم املتابعة -:
الـبـيــان

الـع ـ ــدد

�شهادة راتب

9398

�إدخال قرارات البدالت

32

مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إدارة �شئون املوظفني
رابعا  :مراقبة �شئون املوظفني -:
�أ) ق�سم النقل و الندب -:
الـبـيــان

الـع ـ ــدد

قرارات النقل الداخلي

1654

قرارات النقل اخلارجي

207

قرارات ندب داخلي

118

قرارات ندب خارجي

31

مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
ب) ق�سم الإجازات واجلوازات -:
ال ـب ـيـ ـ ــان

الـعـ ــدد
ذكـ ــر

�أن ـث ــى

الإجازة الدورية

44728

2165

الإجازة املر�ضية

3061

1596

�إجازة و�ضع

-

586

مرافق املري�ض

160

101

�إجازة �أمومة

-

248

�إجازة تعزية

76

73

ت�صريح �سفر

2113

مالحظة:بيانات �شهر( )2021/11,12و �شهر (1و2و )2022/3غري واردة من الإدارة املخت�صة.
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قـطـــــاع
التطـويـر واملعلومـات
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نـبــذة عـن قـطــاع التطـويـر واملـعـلـومـات
�أوال ً  :مكتب رئي�س القطاع

 - 1ح�صر وتبويب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ذات العلقة بكافة الإدارات التي تتبع القطاع .
� - 2إعداد م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لعمل �إدارات القطاع .
 - 3درا�سة امل�شروعات التي تعر�ض على نائب املدير العام .

ثانيا ً � :إدارة التطوير الإداري والتدريب :
 - 1و�ضع وتنفيذ اخلطة العامة للتطوير والتدريب بعد اعتمادها .
� - 2إعداد الدرا�سات التنظيمية وتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية ومراجعة اقرتاحات وتو�صيات الإدارة ب�ش�أن �إعادة النظر
فى هياكلها التنظيمية واخت�صا�صاتها .
� - 3إعداد وحتديث دليل التنظيم الإداري للبلدية .
 - 4تقدير الإحتياجات الإدارات و�أفرع البلدية باملحافظات واملكاتب املختلفة من املوظفني .
 - 5درا�سة وحتديد الإحتيجات التدريبية بالتن�سيق والتعاون مع الإدارات املختلفة .
� - 6إعداد امليزانية ال�سنوية للتطوير والتدريب وفقا ً لإحلتياجات التدريبية لقطاعات البلدية .
 - 7و�ضع خطة البعثات والإجازات الدرا�سية والإ�شراف على تنفيذها .
 - 8التعاون فى �إعداد ومتابعة الدرا�سات والتو�صيات اخلا�صة باخلطة اخلم�سية للتنمية ومتابعة اخلطط املرتبطة بربنامج عمل
احلكومة .
 - 9التن�سيق لعقد امل�ؤمترات والندوات واملحا�ضرات فى كافة الأمور ذات العلقة بالعمل البلدي .
ثالثا ً  :مركز نظم املعلومات :
 - 1و�ضع وتنفيذ اخلطة العامة للبلدية فى جمال ا�ستخدام املعلومات والإ�شراف الفنى عليها .
 - 2تطوير نظم و�إجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق املتبعة فى البلدية .
 - 3و�ضع اخلطط املرحلية للتطوير الآيل وحتديد الإحتياجات الآلية والكوادر الفنية الالزمة والإعتمادات املالية.
رابعا ً � :إدارة التخطيط والبحوث
� - 1إعداد الدرا�سات التخطيطية التي ت�ساعد على حتقيق �أهداف البلدية .
 - 2امل�ساهمة فى �إجراء الدار�سات العلمية والفنية املتعلقة مب�شاريع وخطط البلدية .
� - 3إعداد تقارير املتابعة الدورية عن ن�شاطات و�إجنازات قطاعات البلدية املختلفة فى �ضوء التقارير املقدمة منها وحتليلها
وعر�ضها على �شكل تقارير �إح�صائية تظهر �أهم امل�ؤ�شرات التي تعاون الإدارات العليا فى �إتخاذ القرارات �أو ت�صحيحها .
� - 4إعداد التقرير ال�سنوى عن ن�شاط البلدية والذى يعر�ض على الإدارة العليا واملجل�س البلدي .
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قطاع التطوير واخلدمات

مركـز نـظـم املعلـومـات
�أوال :مراقبة تطوير النظم  +مراقبة الت�شغيل
اه ـ ــم الإن ـ ـجـ ـ ـ ــازات

الـب ـيـ ـ ــان
اخلدمات االلكرتونية اخلا�صة
باملواطنني على موقع البلدية

حل جميع م�شاكل العمالء اليومية املرتبطة باخلدمات االلكرتونية على موقع البلدية.

اخلدمات االلكرتونية اخلا�صة
بالوزارات على موقع البلدية

تقدمي الدعم الفني لكافة الإدارات املرتبطة باخلدمات االلكرتونية اخلا�صة بالوزارات على
موقع البلدية.
تقدمي الدعم الفني لكافة �إدارات البلدية فيما يخ�ص برامج نظم املعلومات اجلغرافية GIS
وخدمات  Map servicesاملختلفة اخلا�صة بالوزارات والهيئات على موقع البلدية.
تقدمي الدعم الفني لكافة �إدارات البلدية فيما يخ�ص برامج نظم املعلومات اجلغرافية GIS

النظم العامة اخلا�صة ب�إدارات
البلدية املختلفة

والأنظمة الأخرى وخدمات طباعة املوقعيات وخدمة طباعة املخططات امل�ساحية وخدمات
 Map servicesاملختلفة.
برنامج الر�صد الآيل ملخالفات البناء التابع للإدارة القانونية.
برنامج القرارات والتعاميم لإدارة ال�سجل العام.
برنامج املناق�صات والعقود
اجناز برنامج الت�شوين للم�ساحات �أكرب من  500م.
تطوير نظام بنك املعلومات اجلغرايف.
تطوير نظام الرقابة على الك�شف على العقارات.

ثانيا :مراقبة الدعم الفني:
 مت تنفيذ ما يقارب من  1914طلب �صيانة لأجهزة الكمبيوتر التابعة ملباين البلدية الرئي�سية ،وت�شمل الطلبات تبديل �أحبار الطابعات،�صيانة وتركيب الربامج املختلفة للأجهزة  ،K، Antivirus، Office، Windowsوتبديل قطع الغيار لأجهزة الكمبيوتر.
 �إجناز ما يقارب  1757طلب �صيانة لأجهزة الكمبيوتر التابعة للمحافظات ال�ست.� -إجناز ما يقارب من  2286طلب �صيانة لأعمال ال�شبكات للمباين الرئي�سية ومباين املحافظات ال�ست.
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مركـز نـظـم املعلـومـات

قطاع التطوير واخلدمات

ثالثا :التدريب:
 تدريب موظفني الإن�شاءات على ا�ستخدام برنامج  GISوت�شغيل  Map servicesعلى �أجهزة الإدارة وبرنامج البدالت. تدريب �ضباط االت�صال على من�صة متى لكل من الإدارات التالية:� - 1إدارة املناق�صات والعقود
� - 5إدارة ال�سجل العام
 - 6قطاع امل�شاريع
� - 2إدارة ال�شكاوى واالقرتاحات
 - 7جلنة ال�سالمة
� - 3إدارة ال�شئون املالية
� - 8إدارة تنمية امل�شاريع
� - 4إدارة �شئون البيئة

�إدارة الأنظمة الهند�سية
 تدريب موظفني �إدارة ال�سجل العام على برنامج القرارات والتعاميم. -تدريب موظفني �إدارة ال�سالمة و�إدارة املناق�صات والعقود على برنامج املرا�سالت املوحد.

رابعا� :إجنازات �أخرى:
 ا�ستكمال �إجراءات تفعيل من�صة متى والتوا�صل مع �ضباط ات�صال بلدية الكويت وتدريبهم. مراقبة كافة �أنظمة  GISاملرتبطة باملواقع االلكرتونية للوزارات والهيئات و�أي�ضا مراقبة قواعد البيانات اجلغرافية وعملال�صيانة الدورية لها.
 �إ�ضافة الأرقام العقارية والتحديث ملنطقة القبلة قطعه .12,9,2,4 عمل  Map servicesللمجل�س الوطني للثقافة و الفنون و الآداب  ,حمافظة الأحمدي للربط مع بلدية الكويت فيما يخ�ص . GIS تعديل  Map servicesملديرية �أمن اجلهراء (وزارة الداخلية) طبقا لكتاب �إدارة امل�ساحة. متابعة �إجراءات االن�ضمام ملن�صة متى احلكومية و�إ�ضافة مواقع و�إدارات وخدمات البلدية. عمل  Map servicesلوزارة الرتبية – جلنة ح�صر وا�ستالم وت�شغيل الأ�صول – الهيئة العامة لل�شباب. �صيانة قاعدة البيانات اجلغرافية اخلا�صة ب�إدارة امل�ساحة. تقدمي الدعم الفني وفتح الرابط  Map servicesلبع�ض امل�ستخدمني ب�إدارة التنظيم العمراين. مراجعة �أرقام  .GIS noالأرقام العقارية املكررة داخل قواعد البيانات اجلغرافية. ال�صيانة الدورية لقاعدة بيانات امل�ساحة حل�سني الأداء. تعديل وتدقيق �أرقام الرقم العقاري لكافة حمافظات الدولة على قواعد بيانات الإدارة لأكرث من  1200رقم عقاري. لإ�ضافة �أرقام املناطق ملنطقة جابر الأحمد واملطابقة داخل قواعد البيانات. �إ�ضافة بع�ض ال�صالحيات على خدمة  Map servicesاخلا�صة بالهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للمعلومات املدنية. -عمل  Map servicesلوزارة ال�صحة وحمافظة الفروانية والهيئة العامة للزراعة.
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�إدارة التخطيط والبحوث

قطاع التطوير واخلدمات

�أهــم الإجنـازات:
 التقرير الإح�صائي ال�سنوي لإجنازات بلدية الكويت :خماطبة جميع �إدارات بلدية الكويت واملحافظات لتجميع البياناتالإح�صائية املتعلقة ب�إجنازاتهم �شهريا خالل ال�سنة املالية عن طريق برنامج الإح�صاء املوحد.
 -١جتميع البيانات الإح�صائية ال�شهرية وتن�سيقها يف جداول بيانية لعر�ضها يف التقرير ال�سنوي
 -٢التن�سيق مع املطبعة لطباعة التقرير الإح�صائي ال�سنوي وتوزيعه على قطاعات البلدية.
 التعاون امل�ستمر والتن�سيق مع الإدارة املركزية للإح�صاء وتعيني �ضابط ات�صال من �إدارة التخطيط والبحوث لتزويد الإدارةاملركزية للإح�صاء بالإح�صائيات املطلوبة با�ستمرار.
 توفري بيانات �إح�صائية لأعداد رخ�ص البناء للمحافظات وكمية نفايات البلدية (ال�صلبة  -املخلفات الإن�شائية  -املخلفاتال�سكانية  -النفايات التجارية  -النفايات الزراعية) ل�سنة ( )2021-2020-2019-2018و�إر�سالها للإدارة املركزية
للإح�صاء.
 توفري بيانات م�ؤ�شرات �أهداف التنمية امل�ستدامة  2030و�إر�سالها �إىل الإدارة املركزية للإح�صاء. عمل تقرير �شهري لربنامج مراقبة �أداء املوظفني ورفع تقرير �شهري للمعامالت املت�أخرة �إىل املدير العام. ح�ضور الور�شة التعريفية بخطة التنمية ال�سنوية ( )2024/2023يف الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية يفتاريخ  24مايو .2022
 توفري بيانات عدد الرخ�ص البناء مع امل�ساحات لل�سنوات ( )2020-2019-2018-2017-2016و�إر�سالها �إىل معهد الكويتللأبحاث العلمية لدرا�سة م�شروع �آفاق الطاقة لدولة الكويت.
 عمل ا�ستبيان �شهري الكرتوين على موقع بلدية الكويت الر�سمي لقيا�س مدى ر�ضا املواطنني عن م�ستوى النظافة بالكويت ح�سبطلب ال�سيد ع�ضو املجل�س البلدي  /م.عبدال�سالم حممد الرندي ملناق�شته باملجل�س البلدي.
 الرد على الع�ضو ال�سيد  /مهند طالل ال�ساير ب�ش�أن اخلطط الت�شغيلية ال�سنوية التي �أعدت لتنفيذ برنامج عمل احلكومة. ح�ضور ور�شة العمل ب�ش�أن ا�سرتاتيجية التحول يف الطاقة بدولة الكويت بتاريخ  18نوفمرب  2021يف الأمانة العامة للمجل�سالأعلى للتخطيط والتنمية.
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نـبــذة عـن قـطــاع الــخــدمــات
�أوال ً � :إدارة �أنظمة اخلدمات البلدية

� - 1إعداد النظم اخلا�صة بالقوانني واللوائح والقرارات املنظمة لكافة الأعمال املتعلقة بالأنظمة ال�صحية .
 - 2و�ضع النظم وال�ضوابط املتعلقة بالرتاخي�ص ال�صحية مبا ي�ضمن املحافظة على م�صالح كل من املواطنني و�أ�صحاب املحالت .
 - 3الإ�شراف على كافة املواد الغذائية الواردة للبلد .
 - 4درا�سة و�إعداد ال�شروط الفنية واخلا�صة مبناق�صات النظافة  ،ومتابعة الأعمال املتعلقة بطرح املناق�صات .
 - 5الإ�شراف واملتابعة على جميع املقابر وتنفيذ ا�أحلكام والأنظمة ال�صادرة ب�ش�أن الئحة تنظيم املدافن .
 - 6املتابعة والإعداد للمزايدات واملناق�صات اخلا�صة بالإعالنات والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ب�أفرع البلدية باملحافظات .
 - 7واملتابعة مع كافة اللجان واملنظمات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة .

ثانيا� :إدارة �شئون اجلنائز
 - 1حتديد �إن�شاء املقابر اجلديدة وفق �أحكام املر�سوم الأمريي اخلا�ص بتنظيم املدافن بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 2تطوير املقابر القائمة مبحافظات الكويت وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة داخل وخارج البلدية .
 - 3حفر القبور وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وترقيمها و�إ�صدار الت�صاريح اخلا�صة بو�ضع ال�شواهد عليها .
 - 4ا�ستلم الوفيات من خمتلف امل�ست�شفيات واجلهات الأخرى وذلك بعد �إ�ستيفاء كافة البيانات والنماذج الالزمة للدفن
 - 5ت�سجيل الوفيات و�إعداد الإح�صائيات الدورية الالزمة وتقدميها للجهات املخت�صة .
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قـطـــاع اخلــدمــات

�إدارة �شـئـون اجلنائـز
�إجمايل عدد الوفيات من الرجال يف املقابر
املقربة
ال�صليبيخات

اجلن�سية
كويتي
غري كويتي

1330
1982

اجلعفرية

كويتي
غري كويتي

490
288

778

اجلهراء

كويتي
غري كويتي

225
124

349

�صبحان

كويتي
غري كويتي

657
233

890

0
247

247

غري م�سلمني

كويتي
غري كويتي
�إجمايل �أموات الرجال

العدد

الإجمايل
3312

5576

�إجمايل عدد الوفيات من الن�ساء يف املقابر
املقربة
ال�صليبيخات

اجلن�سية
كويتي
غري كويتي

1156
595

اجلعفرية

كويتي
غري كويتي

501
204

705

اجلهراء

كويتي
غري كويتي

236
76

312

�صبحان

كويتي
غري كويتي

602
138

740

1
215

216

غري م�سلمني

كويتي
غري كويتي
�إجمايل �أموات الن�ساء

العدد

الإجمايل
1751

3724
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قـطـــاع اخلــدمــات

�إدارة �شـئـون اجلنائـز
�إجمايل عدد الوفيات من الأطفال يف املقابر
املقربة
ال�صليبيخات

اجلن�سية
كويتي
غري كويتي

597
401

اجلعفرية

كويتي
غري كويتي

140
65

205

اجلهراء

كويتي
غري كويتي

131
60

191

�صبحان

كويتي
غري كويتي

504
91

595

1
111

112

غري م�سلمني

كويتي
غري كويتي
�إجمايل �أموات الأطفال

العدد

الإجمايل
998

2101

�أهـم املعـامـالت يف �إدارة �شـئـون اجلـنـائـز
املعاملة
ا�صدار ت�صريح بناء �شاهد
ا�ستخراج �صور طبق الأ�صل
ا�ستعالم عن قرب
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العدد
2484
250
1777

حمافـظـة العـا�صمـة
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نبذة عن حمافظة العا�صمة
نبذة عن حمافظة العا�صمة
تتكون حمافظة العا�صمة من  43منطقة  ،مق�سمة �إىل عدة �أق�سام على ح�سب طبيعة الإ�ستغالل منها ال�سكن اخلا�ص والتجاري
والإ�ستثماري وال�صناعي واملناطق احلكومية اىل اجلزر  .ت�ضم حمافظة العا�صمة مقر احلكم ومراكز البنوك الرئي�سية و�سوق
الكويت الأوراق املالية واملتاحف  ،بوابات ال�سور القدمي  ،كذلك بها �سوق املباركية وهو يعترب عن تراث الكويت كما تتميز اي�ضا
املحافظة ب�أبراجها العالية دون غريها من حمافظات الكويت  ،كذلك البحر الإقليمي واملياه الإقليمية ذات ال�سيادة امل�شرتكة ...

تتكون حمافظة العا�صمة من :
●  21منطقة ذات طابع خا�ص وهي ( ال�شامية  -ال�شويخ ال�سكني �-ضاحية عبداهلل ال�سامل  -املن�صورية  -الد�سمة  -كيفان
● الفيحاء  -النزهة  -القاد�سية  -الدعية  -الرو�ضة  -العديلية  -اخلالدية  -غرناطة  -ال�صليبيخات  -الدوحة  -القريوان
● الريموك  -قرطبة  -ال�سرة )
●  5مناطق ذات طابع م�شرتك جتاري وا�ستثماري ( مدينة الكويت  -القبلة  -ال�شرق  -املرقاب  -د�سمان  -منطقة واحدة ذات
طابع ا�ستثماري ) بنيدالقار )
● منطقة واحدة ذات طابع جتاري حريف ( ال�شويخ التجاري احلريف )
●  5جزر هي ( فيلكا  -عوهة  -م�سكان  -ام املرادم  -قاروه )
● املرافق احلكومية وهي ( ال�شويخ ال�صحية  -ال�شويخ التعليمية  -ميناء �شويخ  -ال�شويخ ال�شمايل  -خميم املباركية (اجليوان) -
املدينة الرتفيهية  -ميناء الدوحة  -حمطة تقوية الإر�سال الإذاعي � -ساحة العلم )
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة العا�صمة

مكتب مدير حمافظه العا�صمة
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

حمالت مت فتحها �إداريا

0

0

حمالت مت غلقها �إداريا

0

0

�إجمايل �إيراد املخافظة من املخالفات

0

0

�إجمايل ايراد املحافظة من الر�سوم

0

251225

�إدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية

مراقـبـة املـحــالت واالعــالنـات
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

�إزالة �أعالن طرق

20974

991

املخالفات التي مت بها ال�صلح

35

4

حمالت اعطيت ا�شرتاطات �صحية

0

0

حمالت مت الك�شف عليها
خمالفة ا�ستغالل م�ساحة زائدة دون
موافقة البلدية
خمالفة ا�ستغالل ن�شاط غري مرخ�ص بة
خمالفة فتح حمل قبل احل�صول علي
موافقة البلدية
خمالفة حمالت لرتاخي�ص الإعالنات

16970

978

0

0

0

0

21

0

138

13

خمالفة حمالت لرتاخي�ص �صحية

202

13
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة العا�صمة
�إدارة النظافة وا�شغاالت الطرق
مراقبه تراخي�ص ا�شغاالت الطرق
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

االر�ضية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�ضة للبيع

0

0

امر �صلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قانون 87/9

0

0

�إنذارات

6293

5864

تعهدات

2982

2596

مل�صقات

33738

37609

خمالفات قانون النظافة -1981-3370-باعة متجولني

0

0

خمالفات قانون النظافة  -نظافة عامة

2105

1624

خمالفات قانون النظافة 87-9

590

155

خمالفات قانون النظافة باعة متجولني

412

92

مركبات مت رفعها �سكراب

93

18233

مركبات مت رفعها مهملة

2523

1918

مراقبه النظافة ا�شغاالت الطرق

134

الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

تراخيص انشطة اخري

0

125

تراخيص محالت العاب أطفال

0

26

تراخيص مطاعم ومقاهي

0

164

تراخيص مكاتب السيارات

0

0

تراخيص مؤقتة

0

7

ترخيص محالت البنشر وكهرباء السيارات

0

6
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة العا�صمة
عدد دروب النفايات
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

دروب النفايات�-سكراب

0

18233

دروب النفايات  -انقا�ض بناء � -إن�شائية

0

20859

دروب النفايات �سكانية �صلبة-بلدية

0

19980
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حمافـظـة حـــولـــي
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نبذة عن حمافظة حـولــي
نبذة عن حمافظة حـويل
تتكون حمافظة حويل من  26منطقة  ،مق�سمة اىل عدة اق�سام على ح�سب طبيعة الإ�ستغالل منها اخلا�ص والتجاري الإ�ستثماري .
هي حمافظة تقع على �ساحل اخلليج العربي بها عدة م�شاريع جتارية وجممعات جتارية و�سكانية �ضخمة ومن �أهم �شوارعها
الرئي�سية �شارع بريوت و�شارع تون�س يف حويل و�شارع �سامل املبارك يف ال�ساملية  ،كما حتتوي على منطقة ال�سفارات يف غرب م�شرف
ومنطقة الإ�ستعالمات احلكومية يف جنوب ال�سرة وق�صر امل�ؤمترات وار�ض املعار�ض .

تتكون حمافظة حويل من - :
● مناطق ذات طابع ال�سكن اخلا�ص وهي ) ال�شعب  -بيان � -ضاحية مبارك عبداهلل اجلابر ال�صباح �-سلوى
● الرميثية م�شرف � -ضاحية ال�سلم � -ضاحية ال�صديق � -ضاحية حطني � -ضاحية الزهراء � -ضاحية ال�شهداء
● منطقة واحدة ذات طابع م�شرتك خا�ص وا�ستثماري وهي (اجلابرية )
● منطقة واحدة ذات طابع م�شرتك خا�ص وا�ستثماري وجتاري وهي ( ال�ساملية )
● منطقتان ذات طابع م�شرتك جتاري وا�ستثماري وهي (حويل وال�شعب البحري )
● منطقتان ذات طابع م�شرتك بني ال�سكن اخلا�ص والتجاري وامل�شاريع وهي ( ال�شريط ال�ساحلي �أ  -البدع )
● منطقتان ذات طابع ا�ستثماري وهي (املركز الإداري والتجاري يف ال�ساملية � -شرق حويل ) .
● منطقة ال�شريط ال�ساحلي وهي ذات طابع �سكن خا�ص  -ا�ستثماري  -م�شاريع
● منطقة ال�سفارات غرب م�شرف ومنطقة الإ�ستعالمات احلكومية يف جنوب ال�سرة وق�صر امل�ؤمترات و�أر�ض املعار�ض
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة حـولـي
مكتب مدير حمافظه حويل
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

حمالت مت فتحها �إداريا

0

37

حمالت مت غلقها �إداريا

0

67

�إجمايل �إيراد املخافظة من املخالفات

0

527728

�إجمايل ايراد املحافظة من الر�سوم

0

808506916

�إدارة النظافة وا�شغاالت الطرق
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

االر�ضية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�ضة للبيع
امر �صلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قانون
87/9
�إنذارات

3444

1129

5865

0

2218

2388

تعهدات

1637

1704

مل�صقات

16308

15636

خمالفات قانون النظافة -1981-3370-باعة متجولني

0

0

خمالفات قانون النظافة  -نظافة عامة

765

1242

خمالفات قانون النظافة 87-9

63

47

خمالفات قانون النظافة باعة متجولني

0

51

مركبات مت رفعها �سكراب

60

35

مركبات مت رفعها مهملة

0

2862
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة حـولـي

�إدارة ال�سالمة

الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جديد

جتديد

2021-2020

2022-2021

تراخي�ص ان�شطة اخري

97

227

0

324

تراخي�ص حمالت العاب �أطفال

2

8

0

10

تراخي�ص مطاعم ومقاهي

31

110

0

141

تراخي�ص مكاتب ال�سيارات

0

1

0

1

تراخي�ص م�ؤقتة

4

0

0

4

ترخي�ص حمالت البن�شر وكهرباء
ال�سيارات

11

72

0

83

�إدارة الرتاخي�ص الهند�سية

140

الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

�أخري

�إ�ستثماري جتاري �سكن خا�ص �صناعي

حكومي

2022-2021 2021-2020

حمالت

0

0

7413

0

0

0

10315

7413

مظالت

0

1

0

11

0

3

0

15

زراعة

0

0

0

105

0

0

10

105

هدم

4

140

4

325

0

5

132

348

بناء حديث

6

172

0

765

0

9

203

952

تعديل و ا�ضافة

29

185

14

1590

0

19

458

1837

ترميم

0

1

3

6

0

0

2

10
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة حـولـي

�إدارة ال�سالمة
�إداره ال�سالمه
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
افراج عن كفالة
م�صرفية
ت�صاريح اوامر عمل

�أخري

�إ�ستثماري

جتاري

�سكن خا�ص

حكومي

2021-2020

2022-2021

0

262

19

262

24

650

567

0

142

3

332

131

462

608

تقرير حوادث

0

7

0

2

0

8

9

تنبيهات

0

286

17

0

36

407

339

رخ�ص ت�شوين جتديد

0

40

45

303

74

0

462

رخ�ص ت�شوين جديدة

0

185

1

0

36

309

222

رخ�ص �سالمة جتديد

0

41

2

7

20

12

70

رخ�ص �سالمة جديدة
رخ�ص �سالمة العمال
الطرق
�شهادة �سالمة نظافة

0

199

19

385

35

1015

638

0

0

0

0

12

2

12

0

293

24

469

28

647

814

0

15

0

0

1

4

16

0

0

0

0

161

78

161

خمالفات
قطوعات وحتويالت
طرق

�إدارة النظافة و ا�شغاالت الطرق
عدد دروب النفايات
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

دروب النفايات�-سكراب

0

40872

دروب النفايات  -انقا�ض بناء � -إن�شائية

0

0

دروب النفايات �سكانية �صلبة-بلدية

0

50596
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حمافـظـة الفروانيـة
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نبذة عن حمافظة الفراونية
نبذة عن حمافظة الفروانية
تتكون حمافظة الفروانية من  20منطقة  ،مق�سمة اىل عدة اق�سام على ح�سب طبيعة الإ�ستغالل منها ال�سكن اخلا�ص والتجاري
الإ�ستثماري وال�صناعي  ،ومن �أ�شهر معاملها  :مطار الكويت الدويل وحديقة احليوان وا�ستاد جابر الدويل  ،وين�ش�أ حاليا على ار�ض
املحافظة مبنى جامعة الكويت ( مدينة ال�شيخ �صباح ال�سامل اجلامعية ) واي�ضا حتتوي املحافظة على بع�ض مباين كليات ومعاهد
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف منطقة العار�ضية ال�صناعية .

تتكون حمافظة الفروانية من - :
● ت�سعة مناطق ذات طابع ال�سكن اخلا�ص وهي ( الأندل�س  -الفردو�س  -العار�ضية � -صباح النا�صر  -الرابية  -ا�شبيلية  -العمرية
 �ضاحية عبدهلال املبارك )● خم�سة مناطق ذات طابع م�شرتك بني ال�سكن اخلا�ص والتجاري والإ�ستثماري وهي ( الفروانية  -خيطان اجلنوبي  -اخليطان
ال�شمايل  -جليب ال�شيوخ  -جنوب خيطان )
● منطقتان ذات طابع جتاري وهي ( جنوب الفروانية  -ال�ضجيج )
● منطقة ذات طابع ا�ستثماري وهي ( الرقعي )
● منطقة ذات طابع �صناعي حريف وهي ( العار�ضية ال�صناعية احلرفية )
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة الفروانية
�أوال مكتب مدير املحافظة
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

حمالت مت فتحها �إداريا

3

0

حمالت مت غلقها �إداريا

10

0

�إجمايل �إيراد املحافظة من املخالفات

14120

0

�إجمايل �إيراد املحافظة من الر�سوم

153002

0

ثانيا �إدارة تراخي�ص اخلدمات البلدية
مراقبة تراخي�ص االعالنات
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جتديد

جديد

بدل فاقد

2022-2021 2021-2020

اعالنات م�ؤقتة منا�سبات

0

7005

0

4119

7005

اعالنات مركبات

96934

29442

213

91628

126376

اعالنات حمالت

80758

70961

60

105629

151719

�إعالنات مظلة

25266

35274

0

35915

60540

اعالن ار�شادي

8960

40

0

5930

9000

�إعالتات �أ�سطح

27360

350

0

33026

27710

مكتب تراخي�ص دعاية و�إعالن

32872

0

0

108845

32872
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة الفروانية
ثالثا �إدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية
مراقبة املحالت واالعالنات
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

املخالفات التي مت بها ال�صلح
خمالفة فتح حمل قبل احل�صول علي موافقة البلدية

0

148

0

81

محالت تم الكشف عليها

0

2860

محالت تم التفتيش عليها

0

0

إزالة أعالن طرق

0

8219

محالت اعطيت اشتراطات صحية

0

192

مخالفة محالت لتراخيص االعالنات

0

857

مخالفة إقامة إعالن تجاري بدون ترخيص من البلدية

0

0

مخالفة إستغالل نشاط غير مرخص به

0

15

مخالفة إستغالل مساحة زائدة دون موافقة البلدية

0

47

مخالفة محالت لتراخيص صحية

0

28

ثانيا �إدارة النظافة و�إ�شغاالت الطرق
مراقبة النظافة وا�شغاالت الطرق
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
خمالفات قانون النظافة 87-9
خمالفات قانون النظافة باعة متجولني
خمالفات قانون النظافة -1981-3370-باعة متجولني
مركبات مت رفعها مهملة
مركبات مت رفعها �سكراب
خمالفات قانون النظافة
نظافة عامة
مل�صقات
تعهدات
�إنذارات
االر�ضية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�ضة للبيع
امر �صلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قانون 87/9

146

التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

2021-2020

2022-2021

0

70

259

997

259

406

0

1769

544

0

892

1373

4814

7463

652

2065

772

3183

0

36833

0

2750

املحـافـظـات

مراقبة الرتاخي�ص الهند�سية
عدد دروب النفايات
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

دروب النفايات�-سكراب

7865

25317

دروب النفايات-انقا�ض بناء-ان�شائية

10024

31513

دروب النفايات �سكانية �صلبة-بلدية

14726

44459

مراقبة تراخي�ص النظافة و�إ�شغاالت الطرق
الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جديد

جتديد

2021-2020

2022-2021

تراخي�ص ان�شطة اخري

6

15

0

21

تراخي�ص م�ؤقتة

24

34

0

58

ترخي�ص حمالت البن�شر وكهرباء ال�سيارات

11

62

0

73

تراخي�ص مكاتب ال�سيارات

1

7

0

8

تراخي�ص مطاعم ومقاهي

19

62

0

81

تراخي�ص حمالت العاب �أطفال

3

3

0

6

ثالثا � :إدارة الرتاخي�ص الهند�سية
مراقبة الرتاخي�ص الهند�سية
البيـ ــان
حمالت

ا�ستثماري �سكن خا�ص جتاري �أخرى �صناعي حكومي
232

3879

1795

52

316

83

2022-2021 2021-2020
481

6357
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املحـافـظـات

فريق الطوارئ
رابعا � :إدارة ال�سالمة
�سكن خا�ص ا�ستثماري

حكومي

جتاري

�أخرى

�صناعي

2022/2021 2021/2020

البيـ ــان
ت�صاريح اوامر عمل
�شهادة �سالمة نظافة

0

0

0

0

0

0

1505

0

1452

198

116

112

0

0

483

1878

تنبيهات

788

460

244

95

0

0

470

1587

خمالفات

0

0

15

0

0

0

1

15

افراج عن كفالة م�صرفية

190

60

15

12

0

0

102

277

�إ�ستالم كفالة م�صرفية

0

0

0

0

0

0

0

0

تقرير حوادث

0

0

0

0

0

0

1

1

رخ�ص �سالمة جديدة

1794

0

8

0

1

0

82

1803

رخ�ص �سالمة جتديد

0

0

7

0

0

0

1

7

رخ�ص ت�شوين جتديد

0

0

3

0

0

0

1

3

رخ�ص ت�شوين جديدة

0

0

3

0

0

0

0

3

رخ�ص �سالمة لأعمال الطرق

0

0

25

0

21

0

5

46

قطوعات وحتويالت طرق

0

0

0

0

0

0

0

0

خام�سا  :فريق الطوارئ
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الـبـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

�إزالة تعديات على امالك الدولة
�شكاوى هاتفية
خمالفات القطاع الهند�سي
خمالفات الئحة النظافة
خمالفات الئحة االعالنات
اعالنات مت ازالتها
جوالت و�شكاوى هند�سة

296

165

0

572

0

0

0

0

294

169

1392

404

548

621
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التقرير اإلحصائي السنوي ألعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2022 - 2021

149

نبذة عن حمافظة اجلهراء
تتكون املحافظة من  40منطقة  ،مق�سمة �إىل عدة اق�سام على ح�سب طبيعة الإ�ستغالل منها ال�سكن اخلا�ص والتجاري واال�ستثماري
وال�صناعي واملناطق الربية واجلزر .
تت�ضمن حمافظة اجلهراء على  24جتمعا داخل التجمع احل�ضري اجلهراء هي الواحة والعيون والق�صر واجلهراء القدمية
والن�سيم وتيماء والنعيم وجنوب اجلهراء والتي �سميت م�ؤخر ًا مدينة �سعد العبداهلل واجلهراء ال�صناعية وغريها من التجمعات
 .ويتبعها  10جتمعات خارجها وهي  :كاظمة  ،والرو�ضتني و�أم العي�ش وال�ساملي وكبد ومنطقة ال�صليبية وال�صلبيية ال�صناعية
وال�صليبية الزراعية وامغرة واي�ضا �ستظهر بها مدينة ال�صبية التي �ستن�شئ بامل�ستقبل ومدين احلرير املدينة الإقت�صادية الكربى
ومدينة املطالع وحممية �صباح الأحمد الطبيعية وحتتوي املحافظة على جزيرة وربة وبوبيان وج�سر بوبيان  ،بالإ�ضافة اىل
منطقة العبديل الزراعية  ،كما حتتوي املحافظة على ال�سجن املركزي وا�سرتاحة احلجاج واملنتزة الإقليمي ومدينة املقرتحة .

تتكون حمافظة اجلهراء من :
● ع�شرة مناطق ذات طابع �سكن خا�ص وهي ( الواحة  -العيون  -الق�صر  -النعيم  -الن�سيم  -تيماء  -ال�صليبية  -ال�صبية -
مدينة ال�شيخ جابر  -مدينة ال�شيخ �سعد)
● منطقة واحدة ذات طابع جتاري وا�ستثماري وهي ( مدينة اجلهراء)
● خم�سة 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 )
●  15منطقة �صحراوية ) الدبدبة  -اللياح  -ال�شقيا  -ال�ساملي  -ابرق  -املناقي�ش  -الرديفة  -ام العي�ش  -ال�صابرية  -كاظمة -
اخلوي�سات  -ال�صخييربات  -مركز بكره  -مركز ام �شربة  -جنوب اجلهراء  -كبد
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء
فرع بلدية الكويت يف حمافظه اجلهراء
البيـ ـ ـ ــان
اي�صال تيار كهربائي
تقوية تيار كهربائي
�شهادة حتديد او�صاف
ا�ستالم حدود
اي�صال خط هاتف
توكيل مقاول
تعهد و ا�شراف مكتب هند�سي
انهاء ا�شراف مكتب هند�سي
�شكاوي
خمالفات
�إزالة خمالفات
�شهادة من يهمه االمر عمر البناء

�سكن
خا�ص

2021-2020

2022-2021

84

0

0

0

0

0

84

54

0

0

0

0

0

54

69

0

0

0

0

0

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

0

0

19

0

0

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ا�ستثماري �صناعي حكومي جتاري

�إدارة تراخي�ص اخلدمات البلدية
البيـ ـ ـ ــان

جتديد

جديد

2021-2020

2022-2021

اعالنات ا�سطح

0

0

0

0

اعالنات حمالت

0

0

847

0

اعالنات مركبات

154

211

386

365

اعالنات مظلة

0

0

0

0

اعالنات م�ؤقتة منا�سبات

43

76

155

119

الإعالن االر�شادي

0

0

0

0

مكتب تراخي�ص دعاية و�إعالن

3

0

0

3

تراخي�ص �صحية للمحالت

291

355

0

646
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء
�إدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية
مراقبة املحالت واالعالنات
البيـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

�إزالة �أعالن طرق
املخالفات التي مت بها ال�صلح
حمالت اعطيت ا�شرتاطات �صحية
حمالت مت الك�شف عليها
خمالفة ا�ستغالل م�ساحة زائدة دون موافقة البلدية
خمالفة ا�ستغالل ن�شاط غري مرخ�ص بة
خمالفة فتح حمل قبل احل�صول علي موافقة البلدية
خمالفة حمالت لرتاخي�ص الإعالنات
خمالفة حمالت لرتاخي�ص �صحية

7000

1815

268

0

0

0

6795

2175

0

0

0

0

0

173

1085

0

0

0

�إدارة النظافة وا�شغاالت الطرق
مراقبه تراخي�ص ا�شغاالت الطرق
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البيـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

االر�ضية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�ضة للبيع
امر �صلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قانون 87/9
�إنذارات
تعهدات
مل�صقات
خمالفات قانون النظافة -1981-3370-باعة متجولني
خمالفات قانون النظافة  -نظافة عامة
خمالفات قانون النظافة 87-9
خمالفات قانون النظافة باعة متجولني
مركبات مت رفعها �سكراب
مركبات مت رفعها مهملة

0

0

0

0

0

403

0

895

0

2186

0

58

0

0

0

2

0

0

0

61

0

440
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء
عدد دروب النفايات
البيـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

دروب النفايات�-سكراب

17640

4843

دروب النفايات  -انقا�ض بناء � -إن�شائية

4037

5255

اداره ال�سالمه
رقابة تراخي�ص النظافه وا�شغاالت الطرق
البيـ ـ ـ ــان

�أخري

افراج عن كفالة م�صرفية
ت�صاريح اوامر عمل
تقرير حوادث
تنبيهات
رخ�ص ت�شوين جتديد
رخ�ص ت�شوين جديدة
رخ�ص �سالمة جتديد
رخ�ص �سالمة جديدة
رخ�ص �سالمة العمال الطرق
�شهادة �سالمة نظافة
�شكاوي املواطنني
خمالفات

جتاري �سكن خا�ص حكومي ا�ستثماري �صناعي

2022-2021 2021-2020

0

0

4

27

18

6

17

55

0

2

21

7

4

0

13

34

0

3

0

0

0

1

7

11

0

1

81

27

3

12

28

124

0

0

0

9

0

0

7

9

0

0

7

0

0

0

6

7

0

1

0

9

0

0

2

1

1

0

100

4

0

0

1

105

0

0

0

10

0

0

6

10

0

0

62

7

16

0

60

78

0

28

12

0

0

3

40

0

0

8

0

0

10

8

0
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فرع بلدية الكويت يف حمافظة اجلهراء
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املحـافـظـات

حمافـظـة الأحمدي
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نبذة عن حمافظة الأحمدي
تتكون حمافظة الأحمدي من  30منطقة  ،مق�سمة اىل عدة �أق�سام على ح�سب طبيعة الإ�ستغالل منها ال�سكن اخلا�ص والتجاري
والإ�ستثماري وال�صناعي والزراعي وال�شاليهات  ،كما حتتوي املحافظة على العديد من احلقول النفطية منها حقل برقان اكرب
حقل نفطي يف الكويت وتعترب حمافظة الأحمدي العمود الفقري ل�شركة نفط الكويت لإحتوائها على م�صايف النفط وموانئ
الت�صدير ،من ابرز معامل املحافظة منتزه اخلريان كما حتتوي املحافظة على اول مدينة �سكنية متكاملة وهي مدينة �صباح
الأحمد ال�سكنية  ،كما يقام على �ضفاف اخلليج العربي م�شروع �سكني وهي مدينة �صباح الأحمد البحرية .

تتكون حمافظة الأحمدي من - :
●  11منطقة ذات طابع ال�سكن اخلا�ص وهي ( الأحمدي � -ضاحية جابر العلي  -الرقة  -هدية -الظهر  -ال�صباحية  -الفنطا�س
العقيلة � -ضاحية ال�شيخ علي �صباح ال�سامل � -ضاحية ال�شيخ فهد الأحمد ال�صباح  -مدينة �صباح الأحمد ال�سكنية  -الوفرةال�سكنية )
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●

ثلث مناطق ذات طابع م�شرتك بني ال�سكن اخلا�ص والإ�ستثماري والتجاري وهي ( �شرق الأحمدي  -الفحيحيل  -املنقف )

●

منطقتان ذات طابع �سكن خا�ص وا�ستثماري وهما ( الفنطا�س  -مركز الفنطا�س )

●

منطقة واحدة ذات طابع ا�ستثماري ( املهبولة )

●

منطقة واحدة ذات طابع زراعي ( الوفرة )

●

منطقة واحدة ذات طابع �سمن خا�ص و�شاليهات وهي (اخلريان)

●

ثلث مناطق عبارة عن موانئ ( ميناء عبداهلل  -ميناء �شعيبة  -ميناء الأحمدي)

●

منطقة م�شرتكة بني ال�سكن اخلا�ص وامل�شاريع ( ال�شريط ال�ساحلي ج )

●

عدة مناطق اخرى ( ال�شعيبة ال�صناعية  -املنتزة القومي  -املقوع  -رجم خ�شمان  -م�صلن  -مركز بنيدر  -مركز النوي�صيب )
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة الأحمدي
مكتب مدير حمافظه الأحمدي
البيـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

حمالت مت فتحها �إداريا

13

0

حمالت مت غلقها �إداريا

0

232

�إجمايل �إيراد املخافظة من املخالفات

227580.7

2305

�إجمايل ايراد املحافظة من الر�سوم

416013.212

703758

�إدارة الرتاخي�ص الهند�سية
مراقبة الرتاخي�ص الهند�سية
البيـ ـ ـ ــان

�أخري

جتاري

�سكن خا�ص

�صناعي

2022-2021 2021-2020

حمالت

0

0

205

0

0

205

مظالت

0

0

0

0

0

0

زراعة

0

0

1

0

0

1

هدم

0

0

37

0

0

37

بناء حديث

0

0

325

0

0

325

تعديل و ا�ضافة

0

0

148

0

0

148
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة الأحمدي
اداره ال�سالمه
مراقبة تراخي�ص النظافه وا�شغاالت الطرق
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�سكن
خا�ص حكومي ا�ستثماري �صناعي

2021-2020

2022-2021

5

25

0

1199

493

0

0

3612

0

0

24

0

3939

1007
20

ال ـب ـي ـ ـ ـ ـ ــان

�أخري

جتاري

افراج عن كفالة
م�صرفية

12

0

451

ت�صاريح اوامر عمل

0

0

0

0

تقرير حوادث

0

0

0

0

0

تنبيهات

0

0

1007

0

0

0

رخ�ص ت�شوين جتديد

4

2

0

9

5

0

69

رخ�ص ت�شوين جديدة

25

1

0

13

0

0

54

39

رخ�ص �سالمة جتديد

4

2

0

7

3

0

48

16

رخ�ص �سالمة جديدة

29

1

0

13

0

0

335

43

ا�ستالم كفالة م�صرفية

68

6

0

35

5

0

188

114

�شهادة �سالمة نظافة

22

2

654

8

23

1

1545

710

�شكاوي املواطنني

0

0

2

0

0

0

30

2

خمالفات

0

0

5

17

5

0

281

27
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حمافـظـة
مـبـارك الكـبـيـر
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نبذة عن حمافظة مبارك الكبري
تتكون حمافظة مبارك الكبري من ت�سعة مناطق  ،مق�سمة اىل عدة اق�سام على ح�سب طبيعة الإ�ستغالل ،منها ال�سكن اخلا�ص
والتجاري والإ�ستثماري وال�صناعي كما حتتوي املحافظة على منطقة للت�سوق وهي ا�سواق القرين وبها جميع ما يحتاج �سكان
املحافظة وتقع يف املنطقة الو�سطى غرب املحافظة .

تتكون حمافظة مبارك الكبري من :
● خم�س مناطق ذات طابع �سكن اخلا�ص وهي ( �شرق القرين  -العدان  -الق�صور  -القرين  -مبارك الكبري )
● منطقة ذات طابع م�شرتك بني ال�سكن اخلا�ص والإ�ستثماري وهي ( �ضاحية �صباح ال�سامل )
● منطقة ذات طابع م�شرتك بني ال�سكن اخلا�ص وبني امل�شاريع ( ال�شريط ال�ساحللي ب )
● منطقة ذات طابع �صناعي ( املنطقة الو�سطى و�شمال �صبحان )
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املحـافـظـات

فرع بلدية الكويت يف حمافظة مبارك الكبري
�إدارة النظافة وا�شغاالت الطرق
مراقبه تراخي�ص ا�شغاالت الطرق
ال ـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

االر�ضية واجرة الرفع �سيارات مهملة او معرو�ضة للبيع

0

0

امر �صلح �سيارة مهملة او للبيع او م�ساحة م�ستغلة قانون 87/9

107

191

�إنذارات

0

0

تعهدات

0

0

مل�صقات

0

3845

خمالفات قانون النظافة -1981-3370-باعة متجولني

76

19

خمالفات قانون النظافة  -نظافة عامة

301

163

خمالفات قانون النظافة 87-9

185

38

خمالفات قانون النظافة باعة متجولني

38

39

مركبات مت رفعها �سكراب

1380

0

مركبات مت رفعها مهملة

4622

440

مراقبه النظافة ا�شغاالت الطرق
ال ـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جديد

جتديد

2021-2020

2022-2021

تراخي�ص ان�شطة اخري

5

5

0

10

تراخيص محالت العاب أطفال

1

3

0

4

تراخيص مطاعم ومقاهي

16

13

0

29

تراخيص مكاتب السيارات

0

2

0

2

تراخيص مؤقتة

0

0

0

0

ترخيص محالت البنشر وكهرباء السيارات

0

4

0

4
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املحـافـظـات

�إدارة ال�سالمة
عدد دروب النفايات
ال ـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

دروب النفايات�-سكراب

0

12435

دروب النفايات  -انقا�ض بناء � -إن�شائية

0

13143

دروب النفايات �سكانية �صلبة-بلدية

0

16269

�إدارة ال�سالمة
مراقبة تراخي�ص النظافه وا�شغاالت الطرق

162

�سكن
خا�ص حكومي ا�ستثماري �صناعي

2021-2020

2022-2021

2

79

34

483

212

0

0

17

3

0

0

0

928

1783
0

ال ـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

�أخري

جتاري

افراج عن كفالة مصرفية

28

0

69

تصاريح اوامر عمل

0

0

0

3

تقرير حوادث

0

0

0

0

0

تنبيهات

40

0

1526

25

89

103

رخص تشوين تجديد

0

0

0

0

0

0

23

رخص تشوين جديدة

0

0

0

1

3

0

82

4

رخص سالمة تجديد

0

0

0

2

0

0

23

2

رخص سالمة جديدة

0

0

0

3

3

0

684

6

رخص سالمة العمال
الطرق

0

0

0

0

0

0

0

0

شهادة سالمة نظافة

19

0

93

0

13

6

246

131

شكاوي المواطنين

0

0

119

0

18

0

64

137

مخالفات

1

0

0

13

0

2

14

16
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املحـافـظـات

�أعمال فريق الطوارئ
فريق الطوارئ
ال ـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2021-2020

2022-2021

�إزالة تعديات علي امالك الدولة

36

1

اعالنات مت ازالتها

2039

673

جوالت و�شكاوي هند�سة

2372

1023

�شكاوي هاتفية

405

324

خمالفات القطاع الهند�سي

14

1

خمالفات الئحة الإعالنات

205

202

خالفات الئحة النظافة

59

108

مل�صقات �سيارة معرو�ضة للبيع او �سكراب او مهملة

0

5

مواد غذائية مت اتالفها بالطن

0

0
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Kuwait Municipality

@kuwmun

www.baladia.gov.kw
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