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مـقـدمـــة

اإن بلدية الكويت ت�ضهم فى تنمية ر�ضم احل�ضارة واإبراز اجلانب التنموى والتوعوى والثقافى فى كل جوانب 
احلياة فى بلدنا احلبيب الكويت ، وقد اأخذت البلدية على عاتقها م�ضئولية الدور احليوى وفق قانون البلدية 
اإىل  وما  الأرا�ضى   وم�ضح  للمواطنني  البلدية  اخلدمات  وتوفري  العمرانى  التقدم  واملت�ضمن   2005/5 رقم 
ذلك من الأمور الأخرى التى ن�ص عليها القانون، ولأهمية دور البلدية واإجناز املحافظات والإدارات التابعة 
لها ، وجب ح�ضر هذه الإجنازات والأعمال خالل مدة زمنية معينة فى تقرير اإح�ضائى �ضنوى ، ولذا كانت 
البلدية  اإدارات  واإجنازات  اأعمال  وحتليل  بجمع  تقوم  فهى   ، الدور  بهذا  معنية  والبحوث  التخطيط  اإدارة 

وحمافظاتها املختلفة من خالل �ضياغتها لهذا التقرير الذى ي�ضدر �ضنوياً  .

اإن هذا التقرير ي�ضدر كل �ضنة مالية ، وي�ضدر �ضنويا بحلة جديدة ، حيث تقوم اإدارة التخطيط والبحوث 
على تطوير العمل واإتباع طرق العر�ص احلديثة ، وفى هذا التقرير مت اإ�ضافة بند ) معدل التغيري ( ملعظم 
الإجنازات وذلك ملقارنة الإجناز لل�ضنة املالية احلالية بالن�ضبة لل�ضنة التى �ضبقتها وح�ضاب معدل التغيري 

بالإرتفاع اأو الإنخفا�ص .

وحر�ضا على اأهمية ودقة البيانات الواردة من خمتلف الإدارات وكميتها مت اإ�ضافة بند لتو�ضيح البيانات 
الناق�ضة ، حيث يكون الإجناز اأحيانا ينق�ضه بع�ص ال�ضهور ، وذلك لعدم ورودها من الإدارة املعنية .

وختاما ً ت�ضكر اإدارة التخطيط والبحوث ، لكل من تعاون واأر�ضل الإجنازات بالوقت املحدد ، حتى يتم اإبراز 
دور البلدية على اأكمل وجه .

المصادر
املوحد  الإح�ضاء  برنامج  طريق  عن  عليها  احل�ضول  مت  الإح�ضائي  التقرير  يف  امل�ضتخدمة  البيانات 

الإلكرتوين وذلك بعد ار�ضالها من قبل الإدارات امل�ضئولة �ضهريًا وذلك طول فرتة ال�ضنة املالية.

للراغبني يف الإطالع على التقارير الإح�ضائية التالية يرجى زيارة موقع بلدية الكويت حيث تتوفر ب�ضكل 
ملفات pdf ميكن تنزيلها من موقع بلدية الكويت الإلكرتوين.

مدير اإدارة التخطيط والبحوث
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لوزير الدولة لشئون البلدية
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نبذه عن مكتب الوزير و اإلدارات التابعة له

اأوال ً : مكتب وزير الدولة ل�شئون البلدية 
1- تنظيم وحتديد برامج لقاءات ومقابالت وزير الدولة ل�ضئون البلدية .

2- القيام بجميع الإت�ضالت اخلا�ضة بوزير الدولة ل�ضئون البلدية .
3- تنظيم ومتابعة جولت وزيارات وزير الدولة ل�ضئون البلدية .

4- متابعة كافة التقارير الواردة من كافة اجلهات والوزارات والهيئات والإدارات واتخاذ ما يلزم ب�ضاأنها وذلك بالتن�ضيق 
مع اجلهات املخت�ضة بالبلدية .

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

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

      الجتماعات واملنا�ضبات التى يح�ضرها الوزير .

ثانيا ً : املكتب الفنى لوزير الدولة ل�شئون البلدية
ويبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية : 

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

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

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

ل�ضئون   الدولة  لوزير  لتقدميها  البلدى  املجل�ص  تعر�ص على  التى  املو�ضوعات  الفنية عن  والتقارير  الدرا�ضات  اإعداد   -6
البلدية 

7-  حتديد اأولويات امل�ضروعات املعرو�ضة طبقاً  للخطة العامة للبلدية قبل العر�ص على وزير الدولة ل�ضئون البلدية .

اإلدارات التابعة لوزير البلدية
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ثالثا : مكتب املتابعة
1- متابعة قرارات وتو�ضيات املجل�ص البلدى واإعداد الردود .

2- متابعة قرارات املجل�ص البلدى لدى جمل�ص الوزارء .
3- متابعة الدرا�ضات الفنية والأبحاث التمهيدية للم�ضاريع املطروحة على املجل�ص البلدى .

4- متابعة اأعمال اللجان امل�ضكلة من قبل وزير الدولة ل�ضئون البلدية .
احلكومية  واجلهات  البلدى  املجل�ص  واأع�ضاء  الأمة  جمل�ص  اأع�ضاء  وا�ضتف�ضارات  اأ�ضئلة  على  الردود  اإعداد  متابعة   -5

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

رابعا : االإدارة القانونية
وتبا�ضر الخت�ضا�ضات التالية :

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

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

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

اإلدارات التابعة لوزير البلدية
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اللجان التي شارك فيها المكتب الفني:

ن�ضبة التغيري 2015/20142014/2013ا�ضم اللجنهم

--2جلنه لدرا�ضة تطوير اجلزر اجلنوبيه1

16 %56اللجنة القانونيه واملاليه2

30 %107اللجنه الفنية3

44 %59ور�ص عمل4

33 %13اجتماع اللجنه التن�ضيقيه5

8 %2325الإجمايل

اإلدارات التابعة لوزير البلدية المكتب الفني
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االجتماعات التي حضرها المكتب الفني : 

ن�ضبة التغيري 2015/20142014/2013الجتماعم
94 %111اجتماع رئي�ص املكتب مع معايل الوزير1

--15اجتماع بخ�ضو�ص املحا�ضر2

75 %416اجتماع اللجنه امل�ضكله بالقرار الإداري رقم 3292/2012

-33اجلهاز املركزي للمختربات4

75 %14رئي�ص املكتب مبجل�ص الوزراء5

70 %103رئي�ص املكتب مبجل�ص الأمة6

--10جلنة الإعالنات7

--1رئي�ص املكتب مع املدير العام8

66 %13الفتوى والت�ضريع9

--2رئي�ص املكتب مع املجل�ص البلدي10

--35اللجنه امل�ضكله بالقرار الوزاري رقم 11137/2014

50 %12اللجنه التن�ضيقية12

--1مع قطاع التنظيم وامل�ضاحه بخ�ضو�ص ار�ص الدعيه13

--2رئي�ص املكتب مع اإداره املخطط الهيكلي14

51 %8742الإجمايل

اإلدارات التابعة لوزير البلديةالمكتب الفني
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الكتب الواردة

ن�ضبة التغيري2015/20142014/2013الكتب الواردةم
%418149مكتب الوزير 1
%422418املدير العام2
%3233مكتب املتابعه3
%2333اإدارة التخطيط والبحوث4
- - 1رئي�ص جلنه م�ضروعات الإجابه الربملانيه5
%8187اإدارة التطوير والتدريب6
%1250اإدارة امل�ضتودعات7
-88الإدارة القانونيه8
%10525558قرارات وزارية وتعاميم9

%11119442قرارات اإدارية وتعاميم10
%211623حما�ضر املجل�ص البلدي11
%1250قطاع اخلدمات12
%3757ور�ضة عمل اللجنه الفنيه13
%9101اللجنة القانونية واللجنه الفنيه14
%3133قطاع التطوير واملعلومات15
-22اإدارة الإن�ضاءات16
%4125اخلدمات العامه17
-22اإدارة ال�ضئون املاليه18
%3233امل�ضتودعات العامة و �ضئون املوظفني19
%1475نائب املدير العام لقطاع الفروانيه والأحمدي20
-11قطاع امل�ضاحة21
%1250الأنظمه الهند�ضيه 22
%1366�ضئون البيئه23
-- 2تنمية امل�ضاريع واإدارة نظم املعلومات24
%228199قطاع التنظيم25
%3233قطاع الرقابه والتفتي�ص26
-22قطاع امل�ضاريع 27
--2فريق عمل لدرا�ضة تطوير اجلزر اجلنوبيه28
--2رئي�ص متابعة اأعمال اللجان29
%2666�ضئون املوظفني30
--2قطاع املاليه والإداريه 31
--137قطاع التنظيم اللجنه امل�ضكله للقرار رقم32137/2014
%9101اللجنه القانونية واملاليه33

%76364415الإجمايل

اإلدارات التابعة لوزير البلدية المكتب الفني
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الكتب الصادرة

ن�ضبة التغيري2015/20142014/2013الكتب ال�ضادرةم

%548133مكتب الوزير + ت�ضديقات على حما�ضر املجل�ص البلدي1

--202قطاع التظيم2

%1475اإدارة الأنظمة الهند�ضية3

%6516اإدارة ال�ضئون املالية4

%2912755�ضئون املوظفني5

-22اإدارة التطوير والتدريب6

%5944اإدارة نظم املعلومات7

%3425مكتب املتابعة8

%131827الإدارة القانونية9

-11قطاع املعلومات10

%213844مكتب املدير العام11

%3650امل�ضتودعات12

%2333نائب املدير العام حمافظة العا�ضمة واجلهراء13

--1اإدارة امل�ضاحة14

%1580قطاع امل�ضاريع15

%6350قطاع املاليه والإدارية16

%1250اإدارة الإن�ضاءات17

%2450اإدارة التخطيط والبحوث18

-22نائب املدير العام ل�ضئون قطاع حويل ومبارك الكبري19

--158قطاع التنظيم اللجنه امل�ضكلة للقرار رقم20137/2014

--1رئي�ص جلنة م�ضروعات الإجابه على الأ�ضئلة الربملانيه21

--1قطاع الرقابه والتفتي�ص22

%1683نائب املدير العام ل�ضئون قطاع الفروانيه والأحمدي23

%13838اإدارة اخلدمات العامه24

%79147639الإجمايل

اإلدارات التابعة لوزير البلديةالمكتب الفني



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 18التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

بيان المعامالت الواردة

ن�شبة التغيري 2015/20142014/2013املعامالت الواردةم
%4918974قرارات وزارية وتعاميم1

%184863كتب حمولة من الوزير للمتابعه 2

%5718369كتب للعلم مبا مت اتخاذه من اإجراءات3

%14941764قرارات وتعاميم اإداريه 4

%4233193اأخرى5

%69686820الإجمايل 

اإلدارات التابعة لوزير البلدية مكتب المتابعة
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بيان المعامالت الصادرة : 

ن�شبة التغيري 2015/20142014/2013املعامالت ال�شادرة م

% 538638كتب متابعة املوا�ضيع 1

% 33410967اأخرى2

%38719549 الإجمايل

االجتماعات التي تمت

2013 / 20142014 / 2015اإلجتماعاتم

12اللجنه العليا للتخطيط1

6-جلنه كودات البناء الوطنيه2

- 3الإجتماعات التن�ضيقية3

12املحا�ضرالتي قام املكتب  ب�ضياغتها 4

510الإجمايل 

اإلدارات التابعة لوزير البلديةمكتب المتابعة
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مراقبة القضايا 

اإداريمدين + جتاريالبيان

1261574عدد الق�ضايا الواردة من املحكمة

249301عدد الق�ضايا املرفوعة من البلدية

1436وارد مراقبة الق�ضايا

797وارد تنفيذ الق�ضايا

637�ضادر تنفيذ الق�ضايا

اإلدارات التابعة لوزير البلدية اإلدارة القانونيــــة
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مراقبة التحقيقات: 

اإجمايل املذكرات الواردةاإجمايل املذكراتبيان

250236العدد

اإلدارات التابعة لوزير البلديةاإلدارة القانونيــــة
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مراقبة الفتوى 

ق�ضم العقودق�ضم الفتوى العامةبيـــــــــان

1235301�ضادر

1160387وارد

اإلدارات التابعة لوزير البلدية اإلدارة القانونيــــة
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قسم الدعم المالي واإلداري 

الن�ضبة2015/20142014/2013بيــــــــان

%7662109486ال�ضادر

%126111479الوارد

اإلدارات التابعة لوزير البلديةاإلدارة القانونيــــة
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قسم المخالفات 

ن�ضبة التغيري2015/20142014/2013نوع املخالفة

%504634393نظافة

%362875579اإعالنات

-7878�ضالمة

%2122172بناء

-12491253اإ�ضغالت طرق

%5598134776اأغذية

%18121717قانون  9 / 87

%161714591حمالت

%288840386بائعة متجول

%20439849اأغذية  م�ضتوردة

اإلدارات التابعة لوزير البلدية اإلدارة القانونيــــة
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الكفاالت

ن�ضبة التغيري2014/2013 2015/2014بيـــــــــان

%1380176622ال�ضادر

%1365162016الوارد

اإلدارات التابعة لوزير البلديةاإلدارة القانونيــــة

إجمالي 2014 / 2015إجمالي 2013 / 2014
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السكرتارية

ن�ضبة التغيري 2014/2013 2015/2014بيـــــــــان

%42553621ال�ضادر

%31022328الوارد

اإلدارات التابعة لوزير البلدية اإلدارة القانونيــــة

إجمالي 2014 / 2015إجمالي 2013 / 2014
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قطاع

الرقابة والتفتيش
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نبذة عن قطاع الرقابة والتفتتيش
مكتب رئي�ش القطاع :

 1 -  ح�ضر وتبويب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل ذا ت ا لعالقة بكافة الإدارات فى القطاع .
 2 - اإعداد م�ضروعات القوانني  واللوائح والقرارات املنظمة لعمل اإدارات القطاع .

 3 -  درا�ضة امل�ضروعات التى تعر�ص على رئي�ص القطاع واإبداء الراأى فيها .
اإدارة الرقابة الهند�شية : 

1 - مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح وفقا لالإجراءات الإدراية املتبعة واملتعلقة بــ : 
        - اللوائح املتعلقة باأنظمة ال�ضالمة .

        -  اللوائح  والقرارات والقوانني املنظمة فى جوانب اأعمال البناء والرتاخي�ص الهند�ضية .
        -  اللوائح املتعلقة بتفعيل الدور الرقابى للبلدية .

2  - متابعة امل�ضروعات التى تقوم البلدية بتنفيذها من النواحى الفنية والهند�ضية .
اإدارة الرقابة املالية واالإدارية : 

  1 - الرقابة على كافة الإعمال الإدارية واملالية بالبلدية .
  2 - رفع تقارير دورية عن �ضري العمل بالبلدية لبيان مدى تطبيق اللوائح والأنظمة .

اإدارة الرقابة امليدانية : 
 1 -  القيام بكافة التدابري والإجراءات العملية املرتبطة بالتنفيذ الدقيق لكافة اللوائح املنظمة للعمل البلدى .

 2 - اإعداد التقارير الفنية .
 3 - تقدمي التقارير الدورية عن �ضري العمل .

اإدارة رقابة اخلدمات البلدية :
 1 - مراقبة وتنفيذ القوانني واللوائح  املتعلقة بـــ :

     - اأعمال الرقابة والرتاخي�ص وكافة الأعمال املرتبطة بالأغذية  والأ�ضواق وامل�ضالخ .
     - تفعيل الدور الرقابى واملحافظة على ال�ضحة العامة .

     - املتابعة والتدقيق فى تطبيق لئحة املدافن وفقا لأنظمة اللوائح .
 2 - متابعة امل�ضروعات التى تقوم البلدية بتنفيذها فيما يتعلق باخلدمات البلدية .

اإدارة خدمة املواطن : 
1 - ا�ضتقبال املعامالت و�ضكاوى املواطنني ب�ضتى الو�ضائل .

2 - الرد على ا�ضتف�ضارات املواطنني وتوجيههم والقيام بالبحث الأوىل ملعامالتهم و�ضكواهم .
3 - التن�ضيق والتعاون مع جهاز خدمة املواطنني وتقييم اإداء اجلهات احلكومية وتزويده باملعلومات الح�ضائية  الدورية املطلوبة  

4 - ا�ضتقبال املراجعني والرد على ا�ضتف�ضاراتهم .

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش
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إدارة رقابة خدمات البلدية

ن�سبة التغيري 2014/2013 2015/2014بيانالرقم

%1241337الكتب الصادرة1

%1059410الكتب الواردة2

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة رقابة خدمات البلدية

الكتب الواردة

الكتب الصادرة
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إدارة الرقابة المالية واإلدارية : 

ن�سبة التغيري 2014/2013 2015/2014البيانالرقم

%83768الكتب ال�ضادرة1

%1359827الكتب الواردة2

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيشإدارة الرقابة المالية واإلدارية

الكتب الواردة

الكتب الصادرة
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إدارة الرقابة الهندسية 

ن�ضبة التغيري 2014/2013  2015/2014بيانالرقم

%34017050الكتب ال�ضادرة1

%22516825الكتب الواردة2

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة الهندسية

الكتب الواردة

الكتب الصادرة
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إدارة الرقابة الميدانية 

الإجمايلالبيانالرقم

247املجموع الكلي للمعامالت املنجزة و ال�ضادرة1

610اجلولت التفتي�ضية )�ضئون هند�ضية(2

420اجلولت التفتي�ضية )خدمات البلدية(3

17246مراجعة رخ�ص بناء4

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيشإدارة الرقابة الميدانية

اجلولت التفتي�ضية )�ضئون هند�ضية( مراجعة رخص بناء 
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إدارة خدمة المواطن

اقتـــراحـــات�سكـــاويا�ستـف�ســـارات

العـــدداملو�ضـــوعالعـــدداملو�ضـــوعالعـــدداملو�ضـــوع
21هند�ضة58هند�ضة38هند�ضة

15خدمات68خدمات31خدمات

2اأخرى22اأخرى10اأخرى

2015/20147914838

2014/20135711923

%39%20%28ن�ضبة التغيري

اال�شتف�شارات وال�شكاوى واالقرتاحات 

ات�ســـال هاتفـــيح�ســـور �سخ�ســـيمكــتب الوزيـــرالربيــد اللكــرتوينالنـــوع

20792423العـــدد

نتيجة اال�شتف�شارات  وال�شكاوى واالقرتاحات

مل يتم الردمت الرد

العدد
قيد الدرا�سةعدم املوافقةاملوافقة

51

10236129

26751الإجمايل

318الإجمايل العام

اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إدارة خدمة المواطن
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اإلدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيشإدارة خدمة المواطن



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 35التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

اإلدارات

التابعة لمدير عام البلدية
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نبذه عن االدارات التابعة للمدير العام
من اأهم اخت�شا�شات االإدارات التابعة للمدير العام:

اأول : اإدارة العالقات العامة :-

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

ثانيا : جلنة ال�سالمة :-

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

ال�ضالمة .

ثالثا: اإدارة النظمة الهند�سية :-

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

    املكاتب الهند�ضية و اعتماد تعهدات  الإ�ضراف املقدمة من قبلهم .
3-  تنظيم عمل املقاولني و ت�ضنيفهم و اإ�ضدار و جتديد و اإالغاء الرتاخي�ص اخلا�ضة بهم .

4- اإعداد قوانني و  نظم و برامج و مناذج الرقابة و املتابعة  ل�ضئون البناء و ال�ضالمة و مراجعتها ب�ضفة م�ضتمرة .
5-  املتابعة و التدقيق لطلبات رخ�ص البناء ال�ضادرة من اإدارة الرتاخي�ص الهند�ضية و اإدارة التدقيق واملتابعة الهند�ضية 

التابعة للمحافظات و اعداد الإح�ضائيات اخلا�ضة بهم .
6 - اإعداد كافة ال�ضرتاطات و املوا�ضفات و املعايري املرتبطة بتجميل و ترميم املباين .

رابعا: اإدارة التن�سيق :-

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

    الإن�ضائية للبلدية  .
3-  التن�ضيق مع الإدارات املعنية باإعداد الربامج والولويات اخلا�ضة بالدرا�ضات و امل�ضاريع  والتاأكد من مدي تنفيد

   اخلطط و برامج العمل .

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

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

7- الإ�ضراف على اإعداد الردود النهائية مبالحظات ديوان املحا�ضبة على اأعمال البلدية و �ضئون التوظف و احل�ضاب 
    اخلتامي للبلدية .

8-درا�ضة القرارات و التو�ضيات ال�ضادرة من جميع اللجان و فرق العمل امل�ضكلة يف البلدية و توفري قاعدة البيانات 
    واملعلومات اخلا�ضة بكل ما تنجزه القطاعات .

اإلدارات التابعة للمدير العام
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إدارة العالقات العامة

ن�سبة التغري2015/20142014/2013البيـــــــان

%13746ق�ضم ال�ضتقبال

%395630ق�ضم الت�ضوير

%22426013عدد ال�ضكاوي ال�ضحفية

%595310عدد الردود على ال�ضكاوي ال�ضحفية

%31440622عدد ال�ضكاوي الذاعية

%1081091عدد الردود على ال�ضكاوي  الإذاعية

%1221128الإعالنات الر�ضمية يف اجلريدة و ال�ضحف املحلية والإذاعة والتلفزيون

%1177932ت�ضهيالت املهمة للقاء امل�ضوؤولني بالو�ضائل الإعالمية

%496726مراقبة اعمال الزينة والأعالم

--52ق�ضم العالم

اإلدارات التابعة للمدير العام إدارة العالقات العامة
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إدارة التنسيق

اأواًل :   االأعمال التي تقوم بها االإدارة ب�شفة م�شتمرة .

1 ( درا�ضة املو�ضوعات املحالة من مدير عام البلدية اإىل الإدارة الواردة من اجلهات املختلفة حيث تقوم 
الإدارة بدرا�ضتها واإقرتاح التو�ضيات املنا�ضبة ب�ضاأنها واإتخاذ الإجراءات الالزمة وفق تعليمات مدير عام 

البلدية .

2 ( توفري البيانات والإح�ضاءات واإعداد التقارير التي تطلب من الإدارة من قبل مدير عام البلدية  بالتن�ضيق 
مع القطاعات املعنية .

 3 ( اإبداء الراأي يف املو�ضوعات ذات ال�ضفة العاجلة التي يطلبها املدير العام وعقد اإجتماعات مع اجلهات 
ذات العالقة لإتخاذ التو�ضيات املتعلقة بتلك املوا�ضيع وعر�ضها على مدير عام البلدية لإتخاذ القرار .

 4( اإعداد الكتب الالزمة ملتابعة م�ضاريع البلدية والتن�ضيق مع القطاعات ذات العالقة بهذا ال�ضاأن واإعداد 
تقارير ملدير عام البلدية باملوقف التنفيذي لتلك امل�ضاريع .

5( اإعداد الردود للكتب املحالة من مدير عام البلدية لالإدارة �ضواء جلهات داخلية اأو خارجية وخماطبة 
اأكرث من قطاع وجتميع الردود واإعداد رد موحد للجهة  القطاعات ذات ال�ضلة باملوا�ضيع التي تخ�ص 

املعنية .

مت  عما  لالإفادة  اإليها  الكتب  وتوجيه  املختلفة  للقطاعات  البلدية  عام  مدير  من  املحالة  الكتب  متابعة   )6
ب�ضاأنها .

7( متابعة حما�ضر الإجتماعات التي حتال لالإدارة من املدير العام .

8( عقد اإجتماعات تن�ضيقيه لبع�ص املوا�ضيع بتكليف من قبل ال�ضيد مدير عام البلديه .

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

1(  جلنة امل�ساريع الهند�سية :

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم )2013/11( بتاريخ 2013/1/17 .

 وتخت�ص اللجنة بتقدمي اإقرتاحات امل�ضاريع الالزمة لتطوير املناطبق احل�ضرية واإبداء الراأي يف امل�ضاريع 
املميز منها واإبداء الراأي حول الآلية الالزمة لتنفيذ خمرجات الدرا�ضات الإ�ضت�ضارية املختلفة .

اإلدارات التابعة للمدير العامإدارة التنسيق
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2( جلنة درا�شة وحتديث املواقع املخ�ش�شة ب�شفة موؤقتة للتخييم الربيعي :

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم )2013/7642 ( بتاريخ 2013/12/21 .

جديدة  مواقع  واإقرتاح  للتخييم  موؤقتة  ب�ضفة  املخ�ض�ضة  املواقع  وحتديث  بدار�ضة  اللجنة  وتخت�ص 
بالتن�ضيق مع كافة اجلهات املعنية واإعداد املخططات التنظيمية ملواقع التخييم وتزويد اجلهات املعنية بها 
واإعداد  اأحداثيتها  وحتديد  للتخييم  املخ�ض�ضة  املواقع  لت�ضجيل  اإلكرتوين  برنامج  واإعداد  اإعتمادها  عقب 

مناذج البلدية امل�ضتخدمة يف تنظيم اأعمال التخييم .

3( اللجنة امل�شرتكة لدرا�شة االإجراءات االإدارية اخلا�شة مبخالفات �شكن غري العائالت يف 
مناطق ال�شكن اخلا�ش:

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم )2013/11( بتاريخ 2013/8/6  .

تخت�ص اللجنة بو�ضع الآلية اخلا�ضة بتنفيذ اأحكام املر�ضوم بقانون )125( ل�ضنة 1992 وو�ضع ال�ضروط 
وال�ضوابط بت�ضكيل فرق طوارئ م�ضرتكة والتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة للق�ضاء على هذه الظاهرة وو�ضع 
اإىل  الدخول  بكيفية  املخالفة وو�ضع املقرتحات اخلا�ضة  اإجراءات بتحرير حما�ضر  تت�ضمن  لئحة موحدة 

العقارات املخالفة للتفتي�ص .

لدولة  التنمية  خطة  مب�شاريع  املتعلقة  املوافقات  اإجراءات  ت�شهيل  متابعة  عمل  فريق   )4
الكويت:

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم ) 2013/7285( بتاريخ 2013/5/26 .

ويخت�ص عمل الفريق مبتابعة تخ�ضي�ص املواقع الالزمة مل�ضاريع خطة التنمية ومتابعة اإ�ضدار املوافقات 
بلدية  لدى  الكويت  لدولة  التنمية  خطة  م�ضاريع  اإجراءات  وت�ضهيل  البناء  وتراخي�ص  والهيكلية  التنظيمية 

الكويت .
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والئحته  وتعديالته   1994 ل�شنة   )50( رقم  القانون  اأحكام  تنفيذ  متابعة  جلنة   )5
التنفيذية يف �شاأن اإ�شتغالل الق�شائم والبيوت املخ�ش�شة الأغرا�ش ال�شكن اخلا�ش:

مت ت�ضكيل اللجنة مبوجب القرار رقم )2011/457( بتاريخ 2011/9/11.  

تخت�ص اللجنة مبتابعة تنفيذ اأحكام القانون رقم )50( ل�ضنة 1994 وتعديالته ولئحته التنفيذية ومتابعة   
اآلية العمل لدى اجلهات املعنية وفق الأ�ض�ص واملعايري املطلوبة ل�ضهولة ودقة وتب�ضيط الإجراءات واإعداد 

اخلطة الزمنية ل�ضرعة تنفيذ اأحكام القانون رقم )1994/50 ( ولئحته التنفيذية .

6(  جلنة تنظيم مزاولة املهنة للمكاتب الهند�شية والدور االإ�شت�شارية:

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم ))2007/274(  

وتخت�ص اللجنة بدرا�ضة الطلبات اخلا�ضة باملوا�ضيع املبينة باملادة الثالثة من لئحة تنظيم مزاولة املهنة 
للمكاتب الهند�ضية والدور الإ�ضت�ضارية ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم ) 2007/193( واإ�ضدار التو�ضيات 

ب�ضاأنها على �ضوء الثابت بالالئحة امل�ضار اإليها .

7(  جلنة مالحظات ديوان اخلدمة املدنية اخلا�شة ب�شئون التوظف:

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم )2013/121( بتاريخ 2013/4/11 .

التي مت ر�ضدها مبعرفة مراقبي �ضئون التوظف وح�ضر  باإ�ضتعرا�ص كافة املالحظات  وتخت�ص اللجنة 
املالحظات التي ما زالت قائمة وت�ضنيفها ومعاجلتها .

8(  فريق عمل الك�شف عن الق�شائم ال�شكنية اخلا�شعة للقانون )50( ل�شنة 1994 وتعديالته:  

مت ت�سكيل الفريق مبوجب القرار رقم ) 2014/23( بتاريخ 2014/1/22 .

ويخت�ص عمل الفريق بعمل اآلية تت�ضمن برنامج زمني ومعدل لإجناز املعامالت اخلا�ضة بتطبيق القانون 
بيانها من  الوارد  العقارات  فيما يخ�ص  التنظيم  الواردة من قطاع  الك�ضوف  واإ�ضتالم   ) رقم )1994/50 
الت�ضجيل العقاري والك�ضف عليها وفقًا للنموذج املعتمد وو�ضع اآلية وا�ضحة لإ�ضتالم واإرجاع املعامالت لتاليف 

حدوث اأي تالعب بامللفات اأو فقدانها ، على اأن يتم ذلك حتت اإ�ضراف رئي�ص الفريق .
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9(  االإجتماعات التمهيدية للمزايدات واملناق�شات واملمار�شات وفقًا للتعاميم الواردة بهذا 

ال�شاأن :

و�ضاركت الإدارة بح�ضور عدة اإجتماعات منها )2( �ضهر اإبريل و )6( خالل �ضهر مايو ، و )2( �ضهر 
يونيو، و )2( من الإجتماعات خالل �ضهر يوليو.

- اللجان وفرق العمل التي ت�سارك فيها الإدارة :

باإعادة ت�ضكيل اللجان  الوزاري رقم )176 ل�ضنة 2014( ال�ضادر بتاريخ 2014/7/20  - بناء على القرار 
الدائمة ببلدية الكويت ت�ضارك الإدارة حاليًا بالتايل : 

1(  فريق عمل متابعة ت�سهيل اإجراءات املوافقات املتعلقة مب�ساريع خطة التنمية لدولة الكويت   :

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم ) 2013/7285( بتاريخ 2013/5/26 .

ويخت�ص عمل الفريق مبتابعة تخ�ضي�ص املواقع الالزمة مل�ضاريع خطة التنمية ومتابعة اإ�ضدار املوافقات 
بلدية  لدى  الكويت  لدولة  التنمية  خطة  م�ضاريع  اإجراءات  وت�ضهيل  البناء  وتراخي�ص  والهيكلية  التنظيمية 
الكويت و اإعداد تقارير دورية للمجل�ص الأعلى للتخطيط و التنميه بالتن�ضيق مع كافة اجلهات احلكوميه من 
وزارات و موؤ�ض�ضات وهيئات من خالل توجيه الدعوى حل�ضور اإجتماعات الفريق و املرا�ضالت الر�ضمية بني 

اجلهات وكذلك التن�ضيق بني القطاعات املختلفه بهذا ال�ضاأن .

2( جلنة درا�سة وحتديث املواقع املخ�س�سة ب�سفة موؤقته للتخييم الربيعي :

مت ت�سكيل اللجنة مبوجب القرار رقم )2013/7642( بتاريخ 2013/12/21 .

ال�ضوابط  الربيعي وو�ضع  للتخييم  املواقع املخ�ض�ضة ب�ضفة موؤقته  بدرا�ضة و حتديث  اللجنة  وتخت�ص 
البيئه الربيه ،  التى ت�ضاهم فى حتقيق م�ضلة املواطن من رواد الرب و كذلك احلفاظ على  والإ�ضرتاطات 
وكذلك اإقرتاح مواقع جديدة بالتن�ضيق مع كافة اجلهات املعنيه و اإعداد املخططات التنظيميه ملواقع التخييم 
اإلكرتوين لت�ضجيل املواقع املخ�ض�ضة للتخييم  اإعتمادها و اإعداد برنامج  وتزويد اجلهات املعنيه بها عقب 
وحتديد اإحداثياتها واإعداد مناذج البلديه امل�ضتخدمة فى تنظيم اأعمال التخييم ، وقد اإنتهى عمل اللجنه 
يف �ضهر مايو 2014 وقامت اللجنه بعقد اإجتماعات تكميليه لإ�ضتكمال الأعمال املتعلقه بها بناءا على طلب 

ال�ضيد مدير عام البلديه .
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3(  الإجتماعات التمهيدية للمزايدات واملناق�سات واملمار�سات وفقاً للتعاميم الواردة بهذا ال�ساأن :

و�ضاركت الإدارة عدة اإجتماعات منها )3( خالل �ضهر اأغ�ضط�ص و عدد )3( خالل �ضهر �ضبتمرب  و عدد 
)3( خالل �ضهر دي�ضمرب و عدد )1( خالل �ضهر يناير وعدد )1( من الإجتماعات خالل �ضهر فرباير ومل 

يتم عقد اأي اإجتماعات بهذا اخل�ضو�ص خالل �ضهر مار�ص .

4( جلنة مزاولة املهنة للمكاتب الهند�سيه و الدور الإ�ست�ساريه .

5( الإجتماعات التن�سيقيه بح�سور ال�سيد مدير الإداره وت�سمل :

- ح�ضور اإجتماعات املجل�ص الأعلى للتخطيط  والتنميه املتعلقه مب�ضاريع خطه التنميه لدولة الكويت 

- ح�ضور اإجتماعات تن�ضيقيه ب�ضاأن املباين قيد الإن�ضاء .

- ح�ضور اإجتماعات تن�ضيقيه ب�ضاأن امل�ضلخ املركزي .

- ح�ضور اإجتماعات تن�ضيقيه بوزارة التجاره وال�ضناعه 
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ثالثًا:  االأعمـــــال االإداريـــــــة :
1. طباعة الكتب ال�ضادرة من الإدارة اإىل قطاعات البلدية املختلفة اأو ما ير�ضل ملدير عام البلدية لإعتمادة.

2. عمل ملفات للكتب ال�ضادرة واملو�ضوعات املختلفة ذات ال�ضلة بعمل الإدارة .

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

4. عمل اإح�ضائيات متابعة للموظفني وما اأجنز من اأعمال .

البيان الإح�سائي للكتب الواردة وال�سادرة لإدارة التن�سيق 2015/2014

الواردال�سادر

25672332
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قسم الدراسات 

 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013الردود على ال�ستف�سارات

%71553الردود على اأ�ضئلة و ا�ضتف�ضارات املجل�ص البلدي و جمل�ص الأمة

%55290الردود على ا�ضتف�ضارات وزير البلدية

%5723775الردود على ا�ضتف�ضارات مدير البلدية

%3810664الردود على ا�ضتف�ضارات الإدارة القانونيه

%4118377الردود على ا�ضتف�ضارات املحافظات

%5317669الردود على ا�ضتف�ضارات الإدارات  الأخرى
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قسم مزاولة المهنة 

 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اأعمال املكاتب الهند�سية

%291837ت�ضجيل تراخي�ص املكاتب الهند�ضية و الدور ال�ضت�ضارية

%4810855ت�ضجيل جتديد قيد مكتب هند�ضي اأو دور ا�ضت�ضاري

%16144063ت�ضجيل مهند�ص معتمد من مكتب هند�ضي اأو دار ا�ضت�ضارية

%10021854ت�ضجيل نقل اعتماد مهند�ص

%14272680ت�ضجيل جتديد قيد مهند�ص
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تابع ... قسم مزاولة المهنة 

 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اأعمال املكاتب الهند�سية

%4536800843تعهدات الإ�ضراف بناء هيكل ) �ضكن خا�ص (

%581141658تعهدات الإ�ضراف بناء كامل  ) �ضامل جميع الرتاخي�ص (

-04تعهدات حفر و تدعيم و جتهيز مواقع

%958241660تعهد هدم ) كل اأنواع الرتاخي�ص (
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قسم المقاولين

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013الغاءجتديدجديدنوع ت�سنيف املقاول  ) جديد (

%03032085فئة اأ

%01910294434فئة ب

%55276412548فئة ج

%43721513025549فئة د
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ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%12617025جتديد ت�ضجيل املقاولني امل�ضنفني من قبل جلنة املناق�ضات املركزيه

%259774ت�ضجيل مقاول جديد

الشكاوي 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%2666ال�ضكاوي على املقاولني  ) العا�ضمة (

%21586ال�ضكاوي على املقاولني  ) حويل (

-10ال�ضكاوي على املقاولني  ) اجلهراء (

%6183ال�ضكاوي على املقاولني  ) الأحمدي (

%21384ال�ضكاوي على املقاولني  ) الفروانية  (

%1366ال�ضكاوي على املقاولني  ) مبارك الكبري  (
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اإلدارات التابعة للمدير العام إدارة األنظمة الهندسية

الطابع الخاص

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013نوع ال�ستعمال

%1250معار�ص

%82466م�ضت�ضفى

%7614خمازن

%71136فنادق

-11�ضناعات خفيفة

%26965�ضكن ا�ضتثماري

-22جتاري - معار�ص

-1717جتاري - داخل املدينة

%12820236جتاري

%387045ا�ضتعمال �ضناعي

%32744626اأخرى

%3359107489570531امل�ضاحات
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قسم المباني الحكومية

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%515710العا�ضمة

%302710حويل

%332912الفروانية

%133663الأحمدي

%161131مبارك الكبري

%271833اجلهراء
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اإلدارات التابعة للمدير العام إدارة األنظمة الهندسية

ن
البيا

�سمة
العا

يل
حو

الفروانية
ري

مبارك الكب
جلهراء

ا
ي

حمد
لأ

ا
2015

/2014
2014

/2013
ري

ن�سبة التغي

م�ضت�ضفى
1

0
2

0
0

0
3

1
66%

خمازن
6

0
5

0
1

0
12

28
57%

�ضكن خا�ص
2724

1162
650

1455
577

3433
10001

12396
19%

�ضكن ا�ضتثمارى
0

2
0

0
0

0
2

2
-

ا�ضتثمارى بواجهه جتاريه
0

2
0

0
0

0
2

2
-

فنادق
0

0
1

0
0

0
1

3
66%

�ضناعات خفيفة
0

0
0

0
0

0
0

4
-

�ضكن ا�ضتثمارى
34

347
214

17
7

244
863

1108
22%

جتارى داخل املدينه
2

0
0

0
0

0
2

1
-

جتارى
19

0
1

0
0

1
21

16
23%

ا�ضتعمال �ضناعي
90

9
1

2
8

17
127

157
19%

اخرى
58

19
53

62
472

411
1075

1530
29%

امل�ضاحات
1537017

1111668
737950

739360
919790

2866380
7912165

8557771
7%
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ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%4362116770مبا�ضرة عمل لإ�ضدار رخ�ضة ال�ضالمة

%2852994ل مانع لتجديد ت�ضنيف لبلدية

%21919610ل مانع لت�ضجيل مقاولني جلنة املناق�ضات املركزية لدى البلدية

%453228ل مانع لإلغاء رخ�ضة ت�ضنيف مقاولت بلجنة �ضعبة املقاولني

%1877221515ل مانع لالإفراج عن الكفالت امل�ضرفية

%95777319لمانع لالإفراج عن التاأمني النقدي

%847105419ت�ضجيل حوادث اإتالف كافة اجلهات

-192192اجتماعات جلان اإثبات احلالة التابعة لكافة الوزارات

%976132126عدد احلالت التي مت البت فيها من قبل جلنة اإثبات احلالة لكافة الوزارات

%4183779كتب �ضادرة اإىل اإدارات البلدية املختلفة و كتب �ضادرة اإىل هيئات الدولة املختلفة

%8639034ا�ضتخراج ك�ضف بالإتالفات للمراجعني و متابعة ال�ضجالت

%11194902919اإجمايل املعامالت

اإجمايل املبالغ التي مت البت فيها من قبل جلان اإثبات احلالة 
%8300038439511) بالدينار الكويتي (

اإلدارات التابعة للمدير العام لجنـــة الســــالمــة
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ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%2834332607990قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اىل وزارة الكهرباء واملاء

%1449351563507قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اىل وزارة املوا�ضالت

%109356548قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها للموؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية

%6203341844قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اىل وزارة الأ�ضغال العامة

--490قيمة مبالغ الإتالفات التي مت �ضدادها اإيل هيئة الزراعة والرثوة ال�ضمكية

اإلدارات التابعة للمدير العاملجنـــة الســــالمــة
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مركز الحكومة مول 

ن�سبة التغري2015/20142014/2013بيان

%2512294315�ضهادات �ضحية

%4763657228ال�ضهادات اخلا�ضة ملوظفي البلدية

اإلدارات التابعة للمدير العام مركز الحكومة مـول

4763

2512
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قطــاع التنظيـــــم
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نبذه عن قطاع التنظيم

من اأهم اأخت�سا�سات القطاع :

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

2- تنفيذ الدرا�ضات للمحافظة علىالطابع التقليدي الرتاثي والنواحي اجلمالية للدولة .
3- اإجناز الدرا�ضات اخلا�ضة بالت�ضميم الهند�ضي للطرق والإ�ضارات ال�ضوئية و و �ضع املوا�ضفات الفنية .

4- تنفيذ املخططات التنظيمية اخلا�ضة بال�ضاحات املك�ضوفة و اخل�ضراء والنواحي الرتفيهية واملحميات الطبيعية .
5- جتديد الرتاخي�ص املوؤقته مل�ضاريع القطاع اخلا�ص والقطاع احلكومي و تزويد املكتب الهند�ضي بالرتفاعات  املقرتحة  

للق�ضائم و مواقع املرافق العامة .
6- تخ�ضي�ص و تثبيت اجل�ضور و حمطات البنزين و املحولت الكهربائية و �ضخ املجاري و غريها .

7- اإعداد  الدرا�ضات واخلطط الهيكلية للدولة و متابعة املخطط الهيكلي .
8- القيام بالدرا�ضات التطويرية العامة ملختلف املناطق احل�ضرية و و�ضع املعايري التخطيطية العمرانية للدولة .

9-  اإعداد الدرا�ضات اخلا�ضة بتقييم ال�ضورة الب�ضرية للم�ضاريع و املتابعة والتن�ضيق لتفيذ الدرا�ضات و امل�ضاريع .
10-  القيام بالإجراءات املتعلقة بامل�ضاريع و الدرا�ضات ال�ضت�ضارية و التخطيطة بال�ضتعانة باليوت ال�ضت�ضارية .

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

12-  اإقامة الن�ضب التذكارية وفقا ملعايري حمددة . 

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيم
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إدارة التنظيم
 

الآراء التنظيميةاملعامالت الواردةالبيان
الرتفاعات 

بالطرق

املوافقات التنظيمية لت�ساريح 

العمل اخلا�سة بق�سم الطرق

املوفقات التنظيمية 

لت�ساريح ال�سناعية

2015/20141496934482993353210

2014/20131674440422931342230

%8%3%2%14%10ن�سبة التغيري

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيمإدارة التنظيم
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أهم اإلنجازات لمحافظة العاصمـــــة
طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون ال�ضالمية تخ�ضي�ص موقع م�ضجد مبنطقة ال�ضويخ ال�ضناعية الثانية ومب�ضاحة ) 400 م 2 ( .  .1

الطلب املقدم من �ضركة امل�ضروعات ال�ضياحية للموافقة على م�ضروع تطوير اجلزيرة اخل�ضراء بالواجهة البحرية   .2
3. طلب �ضركة اأولد �ضيد ها�ضم بهبهاين حتديث قرار املجل�ص البلدى رقــــــم ) م ب / ف 13 / 253 / 12/2006( اخلا�ص 

با�ضتمالك العقار الواقع بالقطعة 3 مبنطقة ال�ضرق داخل املدينة .
م�ضروع تطوير حديقة النافورة املو�ضيقية بالقطاع الثاين من احلزام الأخ�ضر حول مدينة الكويت .  .4

تخ�ضي�ص ار�ص مل�ضروع مبنى اللجنة العليا للم�ضروعات ال�ضياحية التى تقام على اأمالك الدولة العقارية واجلهاز   .5
الفني لدرا�ضة امل�ضروعات التنموية واملبادرات مبنطقة ال�ضويخ ع الدارية .

طلب ال�ضيد عبداهلل عي�ضى اليو�ضفي بالوكالة عن بيت التمويل الكويتي املوافقة على اعادة تنظيم جزء من القطعة1   .6
مبنطقة د�ضمان داخل املدينة ودمج الق�ضائم ال�ضكنية ال�ضتثمارية العائدة لهم لقامة جممع �ضكني .

حتويل رو�ضة اأطفال مبنطقة الريموك اىل حديقة عامة .  .7
طلب وزارة املوا�ضالت الغاء تخ�ضي�ص موقع حمطة لتقوية الإر�ضال وال�ضتقبال مبنطقة قرطبة قطعة 3 .  .8

م�ضروع حديقة ال�ضهيد قطعة 4 مبنطقة حدائق ال�ضور داخل املدينة .  .9
تخ�ضي�ص موقع م�ضجد �ضمن القطعة ب مبنطقة ال�ضويخ الثالثة اخلدمية احلرفية التجارية �ضمن حديقة خم�ض�ضة   .10

تخ�ضي�ص الأر�ص الكائنة مبنطقة القبلة قطعة 14 مقر للهيئة العامة ملكافحة الف�ضاد.  .11
تخ�ضي�ص موقع جديد ملعهد الدرا�ضات امل�ضرفية .  .12

تثبيت موقع م�ضجد ومواقف لل�ضيارات داخل حدود مقربة ال�ضليبخات .  .13
املوافقة التنظيمية على خمطط م�ضروع ادارة اخلدمات التمري�ضية مبنطقة ال�ضباح الطبية .  .14

تثبيت حدود م�ضروع العا�ضمة التابع ل�ضركة ال�ضاحلية العقارية بعد تعديل �ضكله وحدوده بالقطعة 3 مبنطقة املرقاب.  .15
تثبيت وت�ضليم ديوانية كبار ال�ضن مبنطقة الريموك قطعة 1 مب�ضاحة 40 م 2 .  .16

املوافقة التنظيمية على املخططات املعمارية اخلا�ضة بالتعديالت مب�ضروع فرع جمعية دكاكني بالفيحاء قطعة4   .17
املوافقة التنظيمية مل�ضروع تطوير حمطة وقود تابعة لل�ضادة �ضركة الأوىل للت�ضويق املحلي للوقود مبنطقة قرطبة قطعة 1   .18

تو�ضعة خمفر �ضرطة املرقاب .  .19
تثبيت حدود م�ضروع العا�ضمة التابع ل�ضركة ال�ضاحلية العقارية بعد تعديل �ضكلة مبوجب قرار اللجنة املكلفة للقيام باخت�ضا�ضات   .20

املجل�ص البلدى رقم ) ل ق م ب / 184 / 11 / 2013 ( املتخذ بتاريخ 26 / 9 / 2013 قطعة 3 املرقاب داخل املدينة .
الكويتية  العام  النقل  �ضركة  املدينة. طلب  داخل  ال�ضرق  الواقع مبنطقة  النومان  وت�ضليم حدود موقع م�ضجد  تثبيت   .21

اإن�ضاء �ضور موؤقت ملوقع ميناء فيلكا التابع لهـم.

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم
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تخ�ضي�ص جزء من ال�ضريط ال�ضاحلي اأمام جامعة الكويت ملوؤ�ض�ضة املوانئ الكويتية واجلزء الأخر جلامعة الكويت   .22
باملوقع املقابل جلامعة الكويت مبنطقة ال�ضويـخ.

طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل زحزحة موقع ديوانية كبار ال�ضن مبنطقة ال�ضرة قطعة ) 5 ( .  .23
طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية تخ�ضي�ص موقع ملركز طوارئ B الكهرباء مبدينة جابر الحمد.  .24

تثبيت موقع مبنى ال�ضوق املركزي �ضمن تطوير مركز �ضاحية عبداهلل ال�ضامل.  .25
م�ضروع اإعادة تاأهيل ق�ضر ال�ضالم مبنطقة ال�ضويخ واملوافقة على ا�ضدار رخ�ضة ترميم .  .26

طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل املوافقة على تركيب واجهات زجاجية ملدخل ال�ضوق املركزى الكائن مبركز �ضاحية القاد�ضية 5 .  .27
تخ�ضي�ص موقع م�ضجد بالقطعة ) ب ( مبنطقة ال�ضويخ الثالثة .  .28

تخ�ضي�ص �ضاحة ريا�ضية لل�ضباب مبنطقة القريوان مقابل القطعة ) 3 ( على طريق اجلهراء .  .29
تخ�ضي�ص موقع لإقامة فرع بن�ضر مبنطقة القريوان قطعة ) 2 ( .  .30

تثبيت حدود املوقع املخ�ض�ص ملبنى حر�ص جمل�ص الأمة الواقع بالقطعة )15( مبنطقة القبلة داخل املدينة بعد تعديل واإزاحة حدوده .  .31
تو�ضعة ميناء ال�ضويخ بعمل دفان بالبحر �ضمال �ضرق امليناء .  .32

طلب املوافقة التنظيمية م�ضلخ العا�ضمة و�ضوق املا�ضية مبنطقة الري .  .33
بالقطعة ) 3 ( مبنطقة  الداخلية  بثانوية ال�ضديق مقر وزارة  ل�ضركة زين  الإر�ضال وال�ضتقبال  اإزالة حمطة تقوية   .34

املرقاب املتعار�ضة مع حمطة حتويل كهربائية.
تخ�ضي�ص موقع مب�ضاحة 3452 م 2 تقريبا ليكون معهد الدرا�ضات امل�ضرفية بالقبلة قطعة ) 14 ( .  .35

طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل تخ�ضي�ص موقع مب�ضاحة 255 م 2 مبنطقة جابر الحمد قطاع B ليكون فرع بنك .  .36
ت�ضليم موقع تو�ضعة فرع البن�ضر وكهرباء ال�ضيارات الواقع �ضمن منطقة العديلية قطعة 4 لقامة حفر تبديل الزيوت   .37

طلب �ضركة امل�ضروعات ال�ضياحية لقامة وترخي�ص موقع مل�ضروع جممع الريا�ضات املثرية بالقطاع الثاين من احلزام   .38
الأخ�ضر بني موقع حديقة النافورة املو�ضيقية وموقع �ضالة التزلج .

تخ�ضي�ص الأر�ص الكائنة مبنطقة القبلة قطعة ) 14 ( لتكون مقرا لتكون مقرا دائما للهيئة العامة ملكافحة الف�ضاد.  .39
تثبيت موقع ديوانية كبار ال�ضن الكائن يف منطقة ال�ضرة بعد الزحزحة .  .40

تثبيت وت�ضليم موقع امل�ضعد خارجي بانوراما املخ�ض�ص لبنك الئتمان الكويتي بنك الت�ضليف �ضابقًا مبنطقة القبلة قطعة 11 بلوك 5 .  .41
ت�ضليم املوقع املخ�ض�ص لقامة م�ضجد �ضمن منطقة ال�ضويخ ال�ضناعية الثانية قطعة ) و ( .  .42

تخ�ضي�ص موقع لفرع الغاز مبنطقة غرناطة قطعة ) 3 ( .  .43
تخ�ضي�ص موقع دائم لبناء مقر رئي�ضي لهيئة ت�ضجيع ال�ضتثمار .  .44
تخ�ضي�ص موقع لفرع التموين بجوار فرع الغاز مبنطقة قرطبة .  .45

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيمإدارة التنظيم
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طلب املوافقة التنظيمية على املخططات املعمارية اخلا�ضة مب�ضروع مبنى ادارة اخلدمات التمري�ضية �ضمن موقع   .46
وزارة ال�ضحة مبدينة ال�ضباح الطبية .

ت�ضليم حدود موقع م�ضروع املرقاب 47 ال�ضكاين اىل املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية .  .47
ت�ضليم املوقع املخ�ض�ص لالأمانة العامة لالأوقاف مبنطقة ال�ضويخ ع .  .48

ت�ضليم موقع �ضوامع وخمازن احلبوب �ضمن موقع �ضربة اخل�ضار �ضابقا مبنطقة ال�ضويخ ل�ضركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية .  .49

أهم اإلنجازات لمحافظة حولي
1.  م�ضروع تخ�ضي�ص مركز �ضحي ومواقف �ضيارات منطقة حطني قطعة ) 2 ( .

اقرتاح مقدم من الع�ضو / يو�ضف فهد الغريب بتخ�ضي�ص ار�ص للهيئة العامة ل�ضئون ذوى الإعاقة .  .2
زيادة م�ضاحة مراكز اخلدمة منطقة حويل خلف جمعية الرو�ضة .  .3

طلب وزارة الأوقاف تخ�ضي�ص موقع م�ضجد ومواقف �ضيارات يف منطقة  حويل قطعة 38 .  .4
طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية تخ�ضي�ص موقع لفرع بنك �ضاحية ال�ضديق .  .5

طلب تخ�ضي�ص ق�ضيمة للمقر اجلديد ملوؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي براأ�ص ال�ضاملية.  .6
تخ�ضي�ص قطعة ار�ص للمعهد الدبلوما�ضي يف منطقة م�ضرف خم�ض�ضة للبعثات .  .7
تخ�ضي�ص ق�ضائم عو�ص عن عقار واقع مبنطقة �ضلوى لورثة حممد ح�ضني قبازرد.  .8

تخ�ضي�ص موقع ديوانية مبركز ال�ضاحية الرئي�ضي قطعة ) 4 ( جمعية الزهراء .  .9
اقرتاح ب�ضغل عدد من الأن�ضطة للمناطق ال�ضتثمارية .  .10

م�ضروع اإن�ضاء مراكز طبية متخ�ض�ضة وتخ�ضي�ص اأرا�ضي جماورة مل�ضت�ضفى مبارك .  .11
القرتاح املقدم من الع�ضو / نايف بدر ال�ضور ب�ضاأن اإ�ضافة مقهى اىل عقار ال�ضكن ال�ضتثمارى .  .12

طلب تخ�ضي�ص موقع بناء �ضالة اأفراح ب�ضاحية اجلابرية .  .13
موافقة على حتويل موقع خم�ض�ص لوزارة الرتبية بال�ضاملية من مدر�ضة اىل مبنى جتارى .  .14

م�ضروع اإعمال ت�ضميم مل�ضروع مركز حويل والنقرة ال�ضحي .  .15
درا�ضة وت�ضميم واأ�ضراف على تنفيذ جممع مدار�ص الرتبية يف منطقة حويل .  .16

بيع ق�ضائم الدولة رقم 42 قطعة 233 منطقة ال�ضاملية عن طريق املزاد العلني .  .17
تخ�ضي�ص مواقع لإقامة اأبراج ات�ضالت حمطة تقوية لالنرتنت .  .18

اقرتاح مقدم من الع�ضو / احمد الف�ضالة ب�ضاأن تطوير الواجهة البحرية مبراحلها.  .19
تنظيم ق�ضائم �ضمو ال�ضيخ / نواف الحمد ال�ضباح من 819 اىل 834 قطعة 1 ال�ضديق .  .20

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم
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اقرتاح مقدم من / عبداهلل احمد الكندرى تخ�ضي�ص موقع لقامة ديوانية منطقة اجلابرية .  .21
ت�ضليم املوقع املحجوز لوزارة الرتبية بحويل ) ال�ضالم وال�ضهداء والزهراء و�ضلوى(.  .22

طلب وزارة الرتبية تغيري ا�ضتعمال املوقع املحجوز لوزارة الرتبية مبنطقة ال�ضاملية قطعة 12 .  .23
م�ضروع مركز ال�ضيخ / عبداهلل ال�ضامل الثقايف .  .24

موافقة تنظيمية مل�ضروع ) البوليفارد ( منتزة ال�ضاملية .  .25
م�ضروع اإن�ضاء و�ضيانة مبنى ادارة هجرة منوذجي  مبنطقة حويل .  .26

م�ضروع اإن�ضاء حديقة بالقطعة ) 12 ( مبنطقة �ضلوى بخ�ضو�ص ) �ضكوى املواطنني من احلديقة وطلب الغاوؤها(  .27
 82  م�ضروع تو�ضعة مر�ضي القوارب البحثية ملعهد الكويت لالأبحاث ، بال�ضاملية.

م�ضروع مبنى املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية ، بجنوب ال�ضرة .  .29
م�ضروع اإعمال وت�ضميم مركز حويل والنقرة ال�ضحي .  .30
م�ضروع منتزة ال�ضاملية ، بوليفارد – احلديقة النباتية .  .31

اإن�ضاء عدد ) 6 ( مباين خ�ضراء خلدمة املواطن منطقة ال�ضالم .  .32
م�ضروع جممع �ضالت األعاب فردية وجماعية بنادي القاد�ضية .  .33

تثبيت وت�ضليم موقع م�ضروع طب الأ�ضنان مبنطقة ال�ضاملية .  .34
اإن�ضاء و�ضيانة �ضوق مركزي وفرع متوين بجمعية الرو�ضة بحويل قطعة ) 48 (.  .35

تثبيت موقع لإدارة النظافة واإ�ضغالت الطرق ب�ضفة دائمة مبنطقة �ضلوى .  .36
تخ�ضي�ص الأرا�ضي جماورة مل�ضت�ضفى مبارك لبناء مراكز طبية متخ�ض�ضة .  .37
ت�ضليم املوقع املخ�ض�ص لإدارتي �ضيانة املباين والطرق وال�ضبكات بال�ضاملية .  .38

تثبيت وت�ضليم م�ضروع الإدارة العامة لتنظيم املعلومات بالزهراء قطعة ) 7 (.  .39
تخ�ضي�ص موقع للهيئة العامة للعناية بن�ضر القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية .  .40

تخ�ضي�ص مواقع لإن�ضاء حمطات تعبئة وقود يف املناطق اجلديدة وامل�ضتحدثة.  .41
تخ�ضي�ص موقع لقامة م�ضت�ضفى بيطرى مبنطقة ال�ضاملية .  .42

قرار املجل�ص البلدى باملوافقة على طلب الديوان المريى تخ�ضي�ص موقع بجنوب ق�ضر بيان .  .43
م�ضروع مركز ال�ضيخ / عبداهلل ال�ضامل الثقايف .  .44

تخ�ضي�ص موقع مركز �ضباب ال�ضاملية مب�ضاحته الكاملة لالحتاد الكويتي .   .45
ت�ضميم وجتهيز واإن�ضاء جممع �ضالت الألعاب اجلماعية بنادي القاد�ضية .  .46
ت�ضليم حدود منتزة القليمي الكائن مبنطقة حطني جنوب ال�ضرة قطعة 2.  .47
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درا�ضة وت�ضميم وا�ضراف تنفيذ م�ضروع مبنى الدارة العامة لنظم املعلومات بالزهراء قطعة ) 7 ( .  .48
القرتاح املقدم من ع�ضو جمل�ص بلدى / عبداهلل الكندرى ب�ضاأن مركز اإطفاء بيان .  .49
تخ�ضي�ص موقع م�ضجد مبنطقة ال�ضهداء قطعة ) 1 ( باأبعاد 25×40 = 1000 م2 .  .50

تثبيت وت�ضليم ار�ص ف�ضاء لإن�ضاء مبنى قطاع م�ضاجد منطقة ال�ضتعمالت احلكومية .  .51
تطوير م�ضروع جممع ال�ضاملية ال�ضمايل ق�ضيمة ) 1 ( قطعة ) 22 ( .  .52

املوافقة على اإن�ضاء ديوان خا�ص باأهايل جزيرة فيلكا منطقة ال�ضديق .  .53
تخ�ضي�ص م�ضاحة لتو�ضعة مركز خ�ضار حويل �ضارع تون�ص .  .54

تخ�ضي�ص الأرا�ضي املجاورة مل�ضت�ضفى مبارك لبناء مراكز طبية متخ�ض�ضة .  .55
م�ضروع تو�ضعة مر�ضى �ضفن الأبحاث براأ�ص ال�ضاملية موافقة الهيئة العامة للبيئة .  .56

طلب موافقة على تعديالت بجمعية الثقافة الجتماعية ملك وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل .  .57
طلب وزارة ال�ضئون تخ�ضي�ص موقع ديوانية ب�ضاحية الزهراء قطعة )4 ( .  .58

تثبيت موقع بيت الزكاة املرخ�ص  �ضمن حدود حمافظة حويل منطقة مبارك العبداهلل قطعة ) 7 ( .  .59
تخ�ضي�ص ار�ص مبنطقة ال�ضاملية كمقر جديد ملوؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي .   .60

 أهم اإلنجازات لمحافظة مبارك الكبير   
للوقود  املحلي  للت�ضويق  الأويل  �ضركة  لل�ضادة  تابعة  بنزين  تطوير حمطة  مل�ضروع  التجديد  بطلب  التنظيمية  املوافقة   .1

مبنطقة مبارك الكبري قطعة ) 3 ( .
درا�ضة طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل درا�ضة موقعني لإقامة بنكني �ضمن مركز �ضاحية �ضباح ال�ضامل قطعة ) 10 ( .  .2

تخ�ضي�ص ديوانية لكبار ال�ضن خلدمة اأهايل منطقة القرين ومبارك الكبري مبركز ال�ضاحية القرين قطعة ) 2 ( .  .3
املوافقة التنظيمية لعدة م�ضاجد بالفنيطي�ص بحافظة مبارك الكبري .  .4

مت التخ�ضي�ص لوزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل اأر�ص ل�ضتغاللها باأن�ضطة متنوعة ذات طابع تعاوين مبركز �ضاحية   .5
العدان قطعة ) 7 ( .

اإعداد الردود اخلا�ضة لالإدارة القانونية ب�ضاأن الدعاوى املرفوعة من اأفراد و�ضركات �ضد البلدية مبحافظة مبارك الكبري.  .6
الرد على اأع�ضاء املجل�ص البلدي ب�ضاأن القرتاحات املقدمة منهم .  .7

درا�ضة م�ضروع بناء بنك بوبيان التابع جلمعية العدان والق�ضور .  .8
درا�ضة م�ضروع اإعادة تطوير عقار �ضركة دلتا العقارية ب�ضباح ال�ضامل .  .9

جتديد عقد اإيجار بنك اخلليج لفرع العدان و�ضباح ال�ضامل .  .10
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املوافقة التنظيمية على اإقامة م�ضجد قطعة ) 8 ( بالفنيطي�ص .  .11
درا�ضة املوقع املقرتح لإن�ضاء حمطة تعبئة وقود قطعة ) 4 ( بالعدان وعدم املوافقة على ذلك .  .12

درا�ضة م�ضاريع املدار�ص اخلا�ضة املنتهية عقودها واملقامة على امالك الدولة .  .13
تخ�ضي�ص موقع لرعاية امل�ضنني مب�ضاحة ) 1500 م ( مبنطقة �ضباح ال�ضامل .  .14

تثبيت وت�ضليم عدة حدائق مبنطقة ابوفطرية �ضرق القرين .  .15
تثبيت وتنزيل مركز �ضاحية الفنيطي�ص على املخططات التنظيمية وامل�ضاحية.    .16

درا�ضة تخ�ضي�ص موقع جممع املحاكم وحمكمة الأ�ضرة .  .17

18.  درا�ضة تخ�ضي�ص موقع ملحطة معاجلة منطقة �ضبحان .
درا�ضة تخ�ضي�ص مواقع للوزارات وموؤ�ض�ضات الدولة .  .19

درا�ضة املوافقات التنظيمية يف حمافظة مبارك الكبري .  .20
درا�ضة تخ�ضي�ص موقع ل�ضتخدامها يف احتفالت املحافظة بالعيد الوطني وعيد التحرير .  .21

نقل تبعية ودمج مركز اجلواد العربي مع موقع التو�ضعة باملنطقة الو�ضطي ب�ضبحان من نادى ال�ضيد والفرو�ضية اىل   .22
الديوان المريى .

التن�ضيق مع الإدارات املختلفة بالبلدية ب�ضاأن اأجناز املعامالت .  .23
التن�ضيق مع الوزارات والهيئات احلكومية ب�ضاأن املعامالت ذات ال�ضلة بهم .  .24
اأجناز معامالت الفرز والدمج يف مناطق خمتلفة مبحافظة مبارك الكبري .  .25

اأجناز معامالت وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية .  .26
الرد على الإدارة القانونية ب�ضاأن الدعاوى املرفوعة على البلدية .     .27

بامل�ضيلة   3 رقم  للبالج  املخ�ض�ضة  الأر�ص  من  جزء  ا�ضتخدام  على  املوافقة  الكبري  مبارك  حمافظ  طلب  درا�ضة   .28
ل�ضتخدامها يف احتفالت املحافظة للعيد الوطني وعيد التحرير .

29. درا�ضة القرتاح بقانون اإن�ضاء جامعة حكومية مبحافظة مبارك الكبري املقدم من الع�ضو / �ضعدون حماد مبجل�ص المه.
30.  درا�ضة طلب وكيل وزارة الداخلية ال�ضتفادة من قطعة ار�ص الواقعة مبنطقة اأ�ضواق القرين لقامة حديقة جم�ضمات 

حيوانية متحركة  .
31.  درا�ضة طلب وزارة املوا�ضالت تقلي�ص م�ضاحات بع�ص حمطات تقوية الإر�ضال وال�ضتقبال مببارك الكبري .

32.  درا�ضة طلبات تخ�ضي�ص مواقع لإن�ضاء دار حتفيظ القراآن الكرمي مبحافظـــة مبارك الكبري .
33.  درا�ضة طلب الديوان المريى نقل تبعية مركز اجلواد العربي من ادارة نادى ال�ضيد والفرو�ضية اىل الديوان المريى 
34.  ت�ضليم مواقع خم�ض�ضة كحدائق عامة مبنطقة اأبوفطرية قطعة ) 11 ( والق�ضور قطعة ) 2 ( للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�ضمكية .
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35.  درا�ضة طلب وزارة الداخلية اإن�ضاء ا�ضرتاحة لنادى �ضباط ال�ضرطة .
36.  درا�ضة موقع املجمع الثقايف وحمكمة ال�ضرة يف ابوفطرية احلرفية .

درا�ضة م�ضاريع املطاعم والأن�ضطة الرتفيهية مبنطقة ال�ضريط ال�ضاحلي .  .37
تثبيت وت�ضليم �ضالت الأفراح بالق�ضور و�ضباح ال�ضامل .    .38

أهم اإلنجازات لمحافظة الجهراء
تثبيت موقع ملحطة تعبئة وقود يف منطقة العيون .  .1

تخ�ضي�ص وت�ضليم موقع مكتب لطوارئ وزارة الكهرباء واملاء ب�ضاليهات ال�ضبية .  .2
تخ�ضي�ص مواقع موؤقته لتجميع الإطارات امل�ضتعملة يف منطقة ارحية جنوب اجلهراء لإدارة �ضئون البيئة .  .3

املوقع املخ�ض�ص للموؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية كفرع للموؤ�ض�ضة مبحافظة اجلهراء .  .4
ت�ضليم املوقع املخ�ض�ص للكلية اجلامعية لالإدارة يف الكويت لوزارة التعليم العايل مبنطقة ال�ضليبية .  .5

تخ�ضي�ص موقع مركز تدريب مربي الأغنام واملاعز للهيئة العامة للزراعة مبنطقة كبد  .  .6
تعديل م�ضاحة تو�ضعة نادى فتيات العيون للهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة مبنطقة العيون .  .7

على  املوجودة  الطبية  الأجهزة  لأحدث  الطبية  التخ�ض�ضات  جميع  ي�ضمل  اأن  على  عام  م�ضت�ضفى  موقع  تخ�ضي�ص   .8
ال�ضاحة العاملية لوزارة ال�ضحة مبنطقة ال�ضليبية الزراعية .

تخ�ضي�ص �ضاحة ريا�ضية لل�ضباب مبنطقة القريوان مقابل القطعة ) 3 ( على طريق اجلهراء ال�ضريع .  .9
ا�ضتالم حدود م�ضروع اإن�ضاء واإجناز مبنى ق�ضم الفح�ص الفني ملحافظة اجلهراء لوزارة الداخلية .  .10

ترخي�ص لبناء م�ضت�ضفى تخ�ض�ضي بالق�ضيمة ) 120 ( قطعة ) 91 ( باجلهراء ل�ضركة الواحة امل�ضرتكة العقارية   .11
ت�ضليم ) 4 ( مواقع لقامة حمطات تقوية الإر�ضال وال�ضتقبال للهاتف النقال بجزيرة بوبيان .  .12

تخ�ضي�ص اأر�ص لقامة مركز تنمية املجتمع لوزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل مبنطقة �ضمال غرب اجلهراء .  .13
تخ�ضي�ص بع�ص املواقع املحجوزة لوزارة الرتبية لتكون مقار ملدار�ص التعليم اخلا�ص مبحافظة اجلهراء .  .14

تخ�ضي�ص موقع م�ضجد ومواقف �ضيارات مبنطقة كبد لوزارة الأوقاف ) دوار كبد (.   .15
تثبيت موقع حمجر اخليل البيطرى مبنطقة ال�ضليبية .  .16

تخ�ضي�ص حمطة وقود متنقلة ب�ضفة موؤقتة يف منطقة العبديل الزراعية ل�ضركة البرتول الكويتية .  .17
تخ�ضي�ص موقع م�ضجد لوزارة الأوقاف مبنطقة العبديل الزراعية قطعة ) 6 ( .  .18

تخ�ضي�ص مواقع موؤقتة لقاعات الأفراح للمنا�ضبات الجتماعية باملناطق ال�ضكنية لوزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل   .19
بجانب موقع �ضركة النقل العام جنوب اجلهراء على الدائري ال�ضاد�ص .
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م�ضروع مبنى حمكمة الإحداث مبنطقة ال�ضليبية .  .20
اإ�ضافة ) 8 ( اأن�ضطة لق�ضائم اخلدمات مب�ضروع كبد لرتبية الأغنام .  .21

تثبيت املركز الثقايف يف حمافظة اجلهراء التابع للمجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب .  .22
تخ�ضي�ص حديقة لوزارة ال�ضئون لنادى الطفال مبنطقة الن�ضيم بالقطعة ) 1 ( .  .23

تخ�ضي�ص موقع مق�ضم هاتف لوزارة املوا�ضالت مبنطقة العبديل الزراعية .  .24
تو�ضعة ال�ضوق املركزي جلمعية ال�ضليبية التعاونية .     .25
اإن�ضاء مبنى الرنني املغناطي�ضي مب�ضت�ضفى اجلهراء .  .26

تخ�ضي�ص موقع م�ضجد مع �ضكن عائلي لالمام واملوؤذن مبنطقة الق�ضر قطعة ) 2 ( لوزارة الأوقاف .  .27
تخ�ضي�ص موقع جلمعية الن�ضيم التعاونية لقامة بنك يف مركز �ضاحية تيماء قطعة )7 ( .  .28

م�ضروع اأ�ضواق اجلمعة واخليام واملا�ضية والطيور يف حمافظة اجلهراء .  .29
تخ�ضي�ص موقع للمركز الأعالمي للثقافة والفنون والآداب يف حمافظة اجلهراء .  .30

املوافقة مل�ضروع مبنى ومركز خفر ال�ضواحل بجزيرة وربة لوزارة الداخلية الكويتية.  .31
املوافقة ملحطة وقود رقم ) 125 ( مبنطقة ال�ضاملي ملك �ضركة ال�ضور لت�ضويق الوقود .  .32

تخ�ضي�ص موقع ا�ضكاين جنوب مدينة �ضعد العبداهلل للموؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية.  .33
تخ�ضي�ص موقع لفرع بلدية حمافظة اجلهراء يف �ضرق اجلهراء .  .34

تخ�ضي�ص اأر�ص لوزارة ال�ضئون لقامة �ضالة اأفراح مبنطقة �ضعد العبداهلل .  .35
اإن�ضاء م�ضت�ضفى خا�ضة با�ضم كابيتال يف اجلهراء قطعة ) 91 ( ق�ضيمة ) 120 ( .  .36

أهم اإلنجازات لمحافظة االحمدى   
م�ضروع املركز اخلدمي والرتفيهي بالعقيلة .  .1

طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل النظر يف طلب تخ�ضي�ص م�ضاحة لفرع التموين مبنطقة على �ضباح ال�ضامل   اأم   .2
الهيمان �ضابقا قطعة 9 .

�ضيارات مب�ضاحة  ومواقف  العامة  2 من احلديقة  م  م�ضاحة 4000  با�ضتقطاع  طلب تخ�ضي�ص مركز �ضحي جديد   .3
1000 م 2 مبنطقة الفنطا�ص قطعة 44 قطاع 2 .

طلب وزارة الأوقاف تخ�ضي�ص موقع م�ضجد ومواقف �ضيارات و�ضكن عائلي �ضمن موقع حظائر الهجن مبنطقة رجم   .4
خ�ضمان قطعة 3 .

طلب تخ�ضي�ص قطعة ار�ص لفرع للبنك يف منطقة اخلريان .  .5
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طلب مركز اجتماعي مبنطقة الفحيحيل قطعة رقم 4 .  .6
7.  النظر يف طلب جمعية الفنطا�ص التعاونية ب�ضاأن تخ�ضي�ص م�ضاحة لإقامة فرعني مبنطقة املهبولة لقامة خدمات 

تعاونية خلدمة اأهايل املنطقة مب�ضاحــة 400 م 2 لكل موقع .
طلب تو�ضعة م�ضجد قائم عبدالرحمن اخل�ضرى مع مواقف لل�ضيارات مبنطقة �ضاليهات اخلريان �ضمن قطاع 3 بلوك 5 .  .8

طلب تثبيت وت�ضليم حدود م�ضجد م�ضاعد خليفة اخلرايف القائم �ضمن القطعة 11 الوفرة الزراعية .  .9
طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل النظر يف طالب اجلمعية تغيري بع�ص الن�ضطة �ضمن الفروع امل�ضتثمرة جلمعية   .10

ال�ضباحية التعاونية .
طلب �ضركة امل�ضروعات ال�ضياحية تطوير �ضاطئ املهبولة .  .11

ت�ضليم املوقعني املخ�ض�ضني ل�ضركة ناقالت النفط الكويتية مبنطقة الفحيحيل وميناء عبداهلل .  .12
طلب املوافقة التنظيمية للتعديل والإ�ضافة على م�ضروع �ضركة اجلليعة للم�ضروعات ال�ضياحية والرتفيهية مبنطقة اجلليعة .  .13

تخ�ضي�ص موقع ل�ضالة اأفراح مبنطقة الظهر .  .14
طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل تخ�ضي�ص موقع لإقامة �ضوق مركزي م�ضغر جلمعية هدية التعاونية بالقطعة 1 مبنطقة هديه .  .15
تثبيت املوقع املخ�ض�ص لوزارة الأ�ضغال لإقامة �ضكن العمالة الوافدة مبنطقة ال�ضعيبة ال�ضناعية املنطقة العربية بدل   .16

من املوقع املخ�ض�ص �ضابقا �ضمال منطقة التخزين مبيناء عبداهلل .
طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية تخ�ضي�ص موقع م�ضجد على طريق الوفرة ميناء عبداهلل مبحافظة الحمدى.  .17
طلب اإعادة تثبيت موقع امل�ضاتل املخ�ض�ص للهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية مبنطقة جنوب ال�ضباحية.  .18
طلب اإن�ضاء واإقامة منتزهات �ضحراوية �ضمن املنطقة باملناطق التابعة للهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية.  .19
طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل تخ�ضي�ص موقع لإقامة فرع بنك �ضمن مركز �ضاحية العقيلة قطعة رقم 2 .  .20

النظر يف طلب جمعية جابر العلي التعاونية تخ�ضي�ص موقع لإقامة ن�ضاط بنك ب�ضاحية جابر العلي .  .21
طلب تخ�ضي�ص موقع لنادى برقان الريا�ضي مبنطقة على �ضباح ال�ضامل ام الهيمان �ضابقا مبحافظة الحمدى .  .22

طلب �ضركة امل�ضروعات ال�ضياحية اإعادة تخ�ضي�ص امل�ضاحة املتبقية من املواقع املخ�ض�ضة لها �ضابقُا من حيث املبداأ   .23
مل�ضروع ترفيهي �ضياحي مبنطقة اخلريان �ضرق املرحلة اى 1 مبدنية �ضباح الأحمد البحرية .

طلب تخ�ضي�ص الأر�ص املال�ضقة ملركز اإطفاء ميناء عبداهلل .  .24
طلب تخ�ضي�ص وتثبيت وت�ضليم مواقع حمطة حتويل رئي�ضية .  .25

تخ�ضي�ص موقع لفرع بلدية الكويت مبنطقة الحمدى .  .26
طلب تخ�ضي�ص موقع للنادي الكويتي للربع ميل ل�ضباق ال�ضيارات مبنطقة الحمدى .  .27

طلب نادى فرو�ضية الفروانية بتغيري م�ضمى �ضعبة تخ�ضي�ص املوقع .  .28
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تثبيت املوقع املخ�ض�ص لقامة فرع بنك �ضمن مركز ال�ضاحية مبنطقة العقيلة.  .29
طلب جمعية الفيحيحل التعاونية تخ�ضي�ص بنكني  .  .30

جتهيز املخططات املعتمدة مبنطقة ال�ضعيبة ال�ضناعية الغربية .  .31
تخ�ضي�ص مواقع للعناية بطباعة ون�ضر القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية وعلومها يف منطقة الحمدى .  .32

طلب تخ�ضي�ص ار�ص لقامة �ضالة اأفراح مبنطقة الفيحيحيل .  .33
طلب �ضركة البرتول الكويتية تو�ضعة م�ضتودع املنتجات البرتولية مبنطقة الحمدى.  .34

طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية تخ�ضي�ص موقع م�ضجد على طريق الوفرة ميناء عبداهلل .  .35
تخ�ضي�ص موقع �ضكن عائلي لالإمام واملوؤذن بجوار م�ضجد / را�ضد حممد العنزى مبنطقة على �ضباح ال�ضامل .  .36

اإزالة العوائق عن املوقع املوؤقت املخ�ض�ص لالإدارة العامة لالإطفاء .  .37
طلب وزارة الأوقاف وال�ضئون ال�ضالمية تخ�ضي�ص موقع م�ضجد على طريق 600 مبنطقة الوفرة .  .38

طلب وزارة ال�ضحة تخ�ضي�ص موقع مبنطقة اجلليعة.  .39
تخ�ضي�ص عيادات طبية ) م�ضتو�ضف ( بالفيال رقم ) 13 ( مبنطقة املهبولة .  .40

41.  ب�ضاأن طلب املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية تخ�ضي�ص موقع لإقامة فرع للموؤ�ض�ضة مبنطقة الحمدى .
طلب وزارة الداخلية تخ�ضي�ص موقع نقطة اأمنية ب�ضفة موؤقتة مبدينة �ضباح الحمد البحرية لوؤلوؤة اخلريان .  .42

طلب وزارة الأوقاف تخ�ضي�ص موقع م�ضجد على طريق الوفرة ميناء عبداهلل اجلهة الغربية .  .43
تطوير �ضاطئ العقيلة بالج رقم ) 7 ( .  .44

طلب الإدارة العامة لالإطفاء تخ�ضي�ص الأر�ص املال�ضقة ملركز اإطفاء ميناء عبداهلل.  .45
طلب �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تخ�ضي�ص موقع مل�ضروع ان�ضاء ر�ضيف بحرى ووحدات ل�ضترياد الغاز الطبيعي   .46

امل�ضال ING  يف منطقة الزور .
طلب حتديث تخ�ضي�ص موقع ال�ضتيداع اجلمركي يف منطقة ميناء عبداهلل .  .47

نقل موقع معار�ص بيع و�ضراء ال�ضيارات وموقع حراج ال�ضيارات يف منطقة ميناء عبداهلل اىل غرب منطقة عريفجان.  .48
موقع الحتاد الكويتي للمزارعني الواقع يف منطقة الوفرة الزراعية .  .49

طلب بنك الت�ضليف والدخار تخ�ضي�ص موقع للبنك مع مواقف لل�ضيارات �ضمن املركز الدارى والتجارى بالقطعة ) 5 (   .50
مبنطقة العقيلة .

طلب جمعية هدية التعاونية تخ�ضي�ص موقع ل�ضوق مركزى مع دكاكني �ضمن حدود م�ضت�ضفي .  .51
اقرتاح تخ�ضي�ص موقع بديل مل�ضلخ مبنطقة الوفرة الزراعة .  .52

طلب اإعادة تثبيت موقع ق�ضائم امل�ضاتل املخ�ض�ص للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�ضمكية مبنطقة جنوب ال�ضباحية.  .53
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طلب الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة تخ�ضي�ص موقع بديل للنادي الكويتي للربع ميل ل�ضباق ال�ضيارات والدراجات مبنطقة عريفجان .  .54
ال�ضبك الأمني املتداخل مع حدود املنطقة احلرة يف النوي�ضيب .  .55

طلب ان�ضاء عيادات طبية م�ضتو�ضف يف املهبولة .     .56

أهم اإلنجازات لمحافظة الفروانية   
درا�ضة  على تعديل واإ�ضافة للم�ضاحات التجارية �ضمن م�ضروع اإن�ضاء وا�ضتثمار مبنى مواقف ال�ضيارات مبطار الكويت   .1

الدويل واملرافق التابعة له .
درا�ضة تغيري مواقع �ضمن حدود جامعة الكويت بال�ضدادية .  .2

اإعداد تقرير ب�ضاأن تو�ضعة حمطة تنفيذ كبد بغر�ص اإن�ضاء حمطة مركزية ملعاجلة املياه الناجتة عن حمطات التنقية   .3
التابعة لوزارة ال�ضغال .

خماطبة وزارة الداخلية ب�ضاأن امل�ضاريع اخلا�ضة بالوزارة لدى البلدية .  .4
درا�ضة تعار�ص م�ضار املرتو مع م�ضروع حلبة جابر الأحمد املقرر ب�ضفة موؤقته مبنطقة ال�ضجيج جنوب خيطان .  .5

التن�ضيق مع ادارة امل�ضاحة ادارة �ضئون البيئة ب�ضاأن املواقع املخ�ض�ضة لتجميع الإطارات امل�ضتعملة جنوب طريق ال�ضاملي .  .6
التن�ضيق مع العديد من اجلهات احلكومية ب�ضاأن احللول املقرتحة ملعاجلة املعوقات التى تواجه خطة التنمية .  .7

املوافقة التنظيمية مل�ضروع مبنى الفح�ص الفني مبنطقة ال�ضتعمالت احلكومية بالعار�ضية .  .8
اإعداد خمطط تنظيمي للمركز الدارى التجارى مبنطقة خيطان واعتمادة .  .9

ا�ضتكمال اإجراءات تثبيت وت�ضليم العديد من املرافق مبناطق حمافظة الفروانية وذلك للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�ضمكية .  .10
بالقطعة ) 1 (  للدكتورة �ضعاد ال�ضباح  العائد  للعقار  املتبقية  امل�ضاحة  ا�ضتكمال  ب�ضاأن  البلدى  للمجل�ص  رفع تقرير   .11

مبنطقة ال�ضرة .
درا�ضة تعديل املوقع املقرر للمدينة الإعالمية بال�ضدادية مبا ليتعار�ص مع خط املرتو ال�ضكة احلديد وخماطبة �ضركة   .12

نفط الكويت واخلدمات بذلك .
درا�ضة تطوير القطاعات ارقام ) 5 ، 6 ،10 ( مبنطقة خيطان .  .13

ا�ضتكمال اجراءات تثبيت وت�ضليم املوقع املخ�ض�ص ملركز خدمات �ضغرية �ضمن منطقة العار�ضية تخزين خلدمة املنطقة .  .14
ت�ضليم املواقع املخ�ض�ضة مل�ضت�ضفيات ال�ضمان ال�ضحي .  .15

املوافقة التنظيمية مل�ضروع ان�ضاء  م�ضتو�ضف الفروانية الواقع �ضمن مركز �ضاحية الفروانية .  .16
تخ�ضي�ص م�ضجد بالقطعة ) 71 + 72 ( مبنطقة الفروانية .  .17

درا�ضة تخ�ضي�ص مواقع للدفاع املدين بجميع املحافظات .  .18
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املوافقة التنظيمية على اإن�ضاء واإجناز جممع اأحوا�ص �ضباحة بنادى الن�ضر الريا�ضي مبنطقة ال�ضتعمالت احلكومية بالعار�ضية .  .19
اإعطاء املوافقات التنظيمية ملواقع �ضمن مدينة �ضباح ال�ضامل اجلامعية ) مبنى مكتبة اجلامعة – الوحدات الكادميية   .20

امل�ضاندة – مبنى وحدات الإدارة والعمليات املركزية – مبنى قاعدة املوؤمترات – مركز الرادار ( .
درا�ضة طلب جامعة الكويت اإن�ضاء م�ضرح مدرج باحلرم اجلامعي .  .21

درا�ضة املعوقات املتعار�ضة مع الطريق الدائري 6.5   ال�ضريع املزمع اأن�ضاوؤه .  .22
لل�ضيارات  الكويتي  للنادي  التابعة  الأحمد  جابر  حلبة  موقع  ب�ضاأن  الهيكلي  واملخطط  امل�ضاحة  ادارة  مع  التن�ضيق   .23

والدراجات الآلية مبنطقة ال�ضجيج جنوب خيطان  
درا�ضة تخ�ضي�ص موقع لإن�ضاء مبنى ومواقف �ضيارات للمجل�ص العلي ل�ضئون املحافظات مبنطقة خيطان .  .24

الرد على دعاوى واردة من الإدارة القانونية ب�ضاأن عقارات منطقة الفروانية وجنوب ال�ضره .  .25
تثبيت وت�ضليم املواقع املخ�ض�ضة مل�ضت�ضفى ال�ضمان ال�ضحي بعدة مناطق .  .26

تثبيت وت�ضليم مواقع ردم النفايات ال�ضكانية العاملة .  .27
رفع تقرير للمجل�ص البلدى للغاء القرار اخلا�ص بتخ�ضي�ص موقع مل�ضروع عامل التكنولوجيا والبالغ م�ضاحته مليون   .28

مرت مربع واملتعار�ص مع موقع ردم النفايات املغلق �ضمال الدائري ال�ضابع .
تثبيت وت�ضليم املواقع املقررة لقامة مدار�ص خا�ضة مبنطقة الفروانية .  .29

درا�ضة تخ�ضي�ص مواقع ملراكز الدفاع املدين مبحافظات ) الفروانية – الحمدى – اجلهراء ( بالتن�ضيق مع كافة   .30
الوزارات املعنية .

اإعداد تقرير ب�ضاأن املو�ضوعات اخلا�ضة بالهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة والتي جارى درا�ضتها لدى البلدية .  .31
درا�ضة تخ�ضي�ص موقع ملركز �ضحي مبنطقة عبداهلل املبارك .  .32

تثبيت وت�ضليم عدة حدائق �ضمن حدود حمافظة الفروانية للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�ضمكية .  .33
ت�ضليم املوقع املقرر لوزارة التعليم العايل مبنطقة العار�ضية احلكومية .  .34

اإعطاء املوافقات التنظيمية  على اقامة مباين �ضكن اأع�ضاء هيئة التدري�ص باملوقع 606 �ضمن مدينة �ضباح ال�ضامل   .35
اجلامعية بال�ضدادية .

املوافقة على اإقامة مباين اخلدمات الأكادميية امل�ضاندة باملواقع اأرقام ) 803 ، 804 ، 805 ( �ضمن مدينة �ضباح   .36
ال�ضامل اجلامعية .

املوافقة على اإقامة م�ضرح مدرج وخدمات �ضمن حدود مدينة �ضباح ال�ضامل اجلامعية .  .37
التخل�ص من  ب�ضاأن   )2014 /  5  ( رقـــــــم  البلدى  املجل�ص  البيئة يف  �ضئون  ودرا�ضة عمل جلنة  ب�ضاأن  تقرير  اإعداد   .38

الإطارات التالفة وامل�ضتعملة .
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اإعداد تقرير ب�ضاأن توفري امل�ضاحات التخزينية مبناطق خمتلفة .  .39
رفع تقرير للمجل�ص البلدي ب�ضاأن تخ�ضي�ص موقع للمجل�ص الأعلى ل�ضئون املحافظات واأمانته العامة مبنطقة خيطان.  .40

درا�ضة العوائق التى تتعار�ص مع م�ضار الطريق 5.6 ال�ضريع املزمع اإن�ضاوؤه والتن�ضيق مع كافة اجلهات املعنية .  .41
42.  درا�ضة امل�ضروع ال�ضكاين ملنطقة غرب عبداهلل املبارك واعداد مالحظات به لإدارة املخطط الهيكلي .

التن�ضيق مع الهيئة العامة لال�ضتثمار ب�ضاأن املواقع املخ�ض�ضة مل�ضت�ضفيات ال�ضمان ال�ضحي .  .43
املوافقة التنظيمية ل�ضالة اأفراح ومواقف �ضيارات مبنطقة العار�ضية احلكومية .  .44

درا�ضة نقل املوقع املخ�ض�ص ل�ضركة النقل العام الكويتية املال�ضق للمدخل الرئي�ضي للهيئة العامة للزراعة والرثوة   .45
ال�ضمكية والواقع بالقطعة ) 5 ( مبنطقة الرابية .

تثبيت وت�ضليم موقع م�ضجد بالقطعة ) 71 + 72( مبنطقة الفروانية .  .46
درا�ضة تخ�ضي�ص موقع ملركز �ضحي مبنطقة عبداهلل املبارك .  .47

درا�ضة اقرتاح موقع ل�ضالة اأفراح مبنطقة عبداهلل املبارك .  .48
اإعطاء املوافقة التنظيمية ملبنى حمجوزات الإدارة العامة للتنفيذ التابع لوزارة العدل مبنطقة العار�ضية احلكومية .  .49

أهم اإلنجازات الطرق  
تعديل حدود مدينة �ضباح الأحمد ال�ضكنية .  .1

ترخي�ص املرحلة الأويل من حمطة رفع مياه ال�ضرف ال�ضحي الواقعة جنوب �ضرق مدينة �ضباح الأحمد ال�ضكنية   .2
تثبيت عدد ) 39 ( موقع خزانات خر�ضانية اأر�ضية للمياه ال�ضحية بعدة مناطق باجلهة اجلنوبية بدولة الكويت .  .3

حل م�ضكلة خمرج ومدخل بوابة مدر�ضة الظهر البتدائية بنات يف منطقة الظهر قطعة ) 1 ( .  .4
تخ�ضي�ص مواقع اآبار منطقتي الرو�ضتني واأم العي�ص التابعة مل�ضاريع اإعادة تاأهيل البيئة حلقول املياه اجلوفية .  .5

الكهربائية  القوى  لتوليد  التابع مل�ضروع حمطة اخلريان  لتوزيع مياه اخلريان  لإن�ضاء جممع  اأر�ص  تخ�ضي�ص قطعة   .6
وتقطري املياه .

التن�ضيق مع اجلهات املعنية بخ�ضو�ص حمطات التحويل الرئي�ضية والثانوية بعدة مناطق بالدولة ومنها ) اجلابرية –   .7
�ضلوى – حويل – ال�ضويخ – امل�ضيلة ( .

تطوير  وم�ضروع  والبناء  التخطيط  ولوائح  نظم  دليل  اإعداد  م�ضروع  بخ�ضو�ص  الهيكلي  املخطط  ادارة  مع  التن�ضيق   .8
مواقف البا�ضات .

النتهاء من تثبيت وت�ضليم ودرا�ضة العديد من مواقع ومواقف ال�ضيارات للتغلب على م�ضكلة تكد�ص ال�ضيارات ومن هذه   .9
املواقع ) مواقف مل�ضجد بال�ضديق قطعة 3 – �ضالة اأقراح م�ضرف قطعة 2 – حويل ( .
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التن�ضيق مع اجلهات املعنية بخ�ضو�ص حمطات التحويل الرئي�ضية والثانوية بعدة مناطق بالدولة ومنها   .10
      ) ال�ضرق – ال�ضويخ – قرطبة – غرناطة ( .

درا�ضة تطوير تو�ضعة الطرق بني الدائري ال�ضاد�ص واجلهراء ال�ضناعية .  .11
النتهاء من تثبيت وت�ضليم ودرا�ضة العديد من مواقع مواقف ال�ضيارات للتغلب على م�ضكلة تكد�ص ال�ضيارات ومن هذه   .12

املواقع ) القبلة قطعة 4 – �ضمال القرية الوليمبية – ال�ضويخ ال�ضناعية ( .
ت�ضليم حماور طرق القطعة ) 73 ( اىل وزارة الأ�ضغال العامة .  .13

تخ�ضي�ص موقع مقرتح ملحطة حتويل رئي�ضية يف منطقة العار�ضية ال�ضكنية قطعة )5 ( .  .14
تخ�ضي�ص موقع مقرتح ملحطة حتويل رئي�ضية باإبعاد ) 50 م × 60 م ( �ضمن منطقة الأندل�ص ال�ضكنية .  .15

. D ا�ضدار رخ�ضة بناء ملحطة حتويل كهربائي رئي�ضية مبنطقة �ضلوى قطعة رقم ) 4 ( �ضلوى  .16
ال�ضماح باإ�ضدار تراخي�ص البناء مبنطقة الفنيطي�ص .  .17

ا�ضدار عدد ) 3 ( موافقات تنظيمية مل�ضروع جممع �ضكنى ا�ضتثماري مبناطق ) �ضباح ال�ضامل قطعة ) 1 ، 2 ( + حويل قطعة 54  ( .  .18
ا�ضتحداث �ضوارع حميطة مبجمع الوزارات اجلديد وتطوير الطرق املوؤدية اىل املوقع مبحافظة اجلهراء .  .19

اعتماد املداخل واملخارج ومواقف ال�ضيارات واحلركة املرورية داخل حدود الق�ضيمة رقم ) 250 ( قطعة رقم ) 2 (   .20
مبنطقة �ضباح ال�ضامل .

اإي�ضال التيار الكهربائي مل�ضروع جممع مطاعم ليت مبنطقة املهبولة يف ال�ضريط ال�ضاحلي ) ج ( قطعة رقم ) 9 (   .21
ق�ضيمة رقم ) 87 ( .

درا�ضة ا�ضتحداث و / اأو تخ�ضي�ص و/ اأو تثبيت و / اأو ت�ضليم و / اأو ترخي�ص مواقف �ضيارات �ضطحية اأو متعددة   .22
الدوار مبناطق ) ال�ضاملية قطعة 76 – ال�ضهداء قطعة 1 – �ضلوى قطعة 7 – غرب م�ضرف قطعة 7 – ال�ضرق قطعة 
2 – غرناطة قطعة 3 – حديقة البلدية – الفيحاء قطعة 1 – العار�ضية ا�ضتعمالت حكومية – حويل قطعة 84 – 
ال�ضديق قطعة 3 – الرئا�ضة العامة للحر�ص الوطني – املركز الدارى والتجارى بخيطان – املركز الدارى والتجارى 
بالفروانية – حويل قطعة 4 – ال�ضاملية قطعة 1 – املرحلة الرابعة من م�ضروع الفنيوز مبنطقة الرى ال�ضناعية – 
مبنى مواقف ال�ضيارات متعدد الدوار خلف جممع د�ضمان – مبنى مواقف ال�ضيارات متعدد الأدوار مبنطقة املرقاب 
م�ضكلة عدم توافر مواقف ال�ضيارات وتكد�ص ال�ضيارات ببع�ص  حل  يف  للم�ضاهمة  – وذلك   49 قطعة  – الفروانية 

مناطق دولة الكويت .
درا�ضة بع�ص التطويرات املقرتحة على �ضبكة الطرق مبناطق ) املهبولة قطعة 8 – طريق ميناء عبداهلل الوفرة – فهد الحمد  ( .  .23

درا�ضة ا�ضتحداث و / اأو تخ�ضي�ص و / اأو تثبيت و / اأو ت�ضليم  و / اأو ترخي�ص العديد من خدمات البنية التحتية   .24
وامل�ضارات املتعلقة بها ومنها على �ضبيل املثال ل احل�ضر ) موقع حمطة تنقية ومعاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي مبنطقة 
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اخلريان بابعاد 300 م × 120 م – م�ضروع تو�ضعة حمطة ال�ضرف ال�ضحي باأم الهيمان – م�ضار الهاتف من منطقة 
املطالع اىل منفذ العبديل – م�ضار بديل خلطوط كهرباء ال�ضغط العايل – حمطات التحويل الرئي�ضية �ضوق اخل�ضار 
والفاكهة بال�ضليبية ، �ضرق حممية وادى الباطن ، مدينة �ضباح الأحمد ال�ضكنية قطاع C ، جليب ال�ضيوخ قطعة 6 

. )  NI N2 ومدينة جابر الحمد قطاعات
25.  درا�ضة ا�ضتحداث  اأو تخ�ضي�ص / اأو تثبيت  / اأو ت�ضليم  / اأو ترخي�ص مواقف �ضيارات �ضطحية اأو متعددة الدوار 
مبناطق ) مواقف ومداخل وخمارج مل�ضجد مبنطقة العيون قطعة 1 ، مواقف مل�ضجد مبنطقة تيماء قطعة 1 ، منطقة 
ال�ضاملية قطعة 1 ومنطقة ال�ضديق قطعة 6 ، ال�ضاملية قطعة 19 ، بجوار امل�ضلخ املركزى بالعا�ضمة ، مواقع جماورة 
حلديقة البلدية بالعا�ضمة ( وذلك للم�ضاهمة يف حل م�ضكلة عدم توافر مواقف ال�ضيارات وتكد�ص ال�ضيارات ببع�ص 

مناطق دولة الكويت .
درا�ضة بع�ص التطويرات املقرتحة على �ضبكة الطرق مبناطق ) تعديل على �ضبكة الطرق مبنطقة �ضباح ال�ضامل قطعة   .26
5 ، تعديل على �ضبكة الطرق قطعة 56 ، منطقة املهبولة قطعة 8 ، مدخل وخمرج اىل موقع فرو�ضية الحمدى من 
طريق امللك فهد بن عبدالعزيز ، طرق تخدميية مبنطقة الحمدى ، تعديالت مقرتحة على طريق الدائرى الرابع .  

درا�ضة ا�ضتحداث و / اأو تخ�ضي�ص و / اأو تثبيت و / اأو ت�ضليم و / اأو ترخي�ص العديد من خدمات البنية التحتية وامل�ضارات   .27
املتعلقة بها ومنها على �ضبيل املثال ل احل�ضر ) موقع حمطة اخلريان للقوى الكهربائية ، حمطة حتويل رئي�ضية مبنطقة 
العار�ضية ال�ضكنية قطعة 7 ، حمطة حتويل رئي�ضية مبنطقة ال�ضقايا مبحمية وادى الباطن ، خط مياه عذبة من منطقة 

املطالع ، عدد 9 خزانات اأر�ضية بعدة مناطق باجلهراء اجلنوبية للدولة ، درا�ضة جتميل ج�ضور امل�ضاة ( .
متابعة تنفيذ بع�ص الأعمال املتعلقة ببع�ص امل�ضاريع الهامة ومنها على �ضبيل املثال ل احل�ضر اعمال البنية التحتية   .28

اخلا�ضة مبنطقة ال�ضدادية ال�ضناعية .

أهم اإلنجازات للمكاتب المؤقته
طلب وزارة  ال�ضئون الجتماعية والعمل الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد لل�ضركة احلديبية الهند�ضية   .1

لل�ضناعة واملقاولت العامة ان�ضاء واإجناز فرع بنك الكويت الدويل مبنطقة جابر الحمد .  
طلب �ضركة البرتول الوطنية الكويتية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة �ضيمينز لاللكرتونيات واخلدمات   .2

الكهربائية لتنفيذ العقد رقــــــــم CFP/B/EPC-0019  م�ضروع الوقود البيئي 2020 مبنطقة ميناء عبداهلل . 
طلب وزارة الداخيلة الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة الأبرار جلوبال للتجارة العامة واملقاولت لتنفيذ   .3

العقد رقم ) 304 / 2013 – 2014 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة ادارة البحث والتحري بالقطعة رقم ) 33 ( مبنطقة حويل .    
النه�ضة  موؤ�ض�ضة  ل�ضركة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب  ال�ضالمية  وال�ضئون  الأوقاف  وزارة  طلب   .4
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للتجارة العامة واملقاولت لتنفيذ اأعمال البناء مل�ضجد نورة العبيد بالقطعة رقم ) 134 ( مبنطقة ال�ضاملية .   
طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة برهان الدولية لالن�ضاءات لتنفيذ   .5
 + )N1&N3 ( بالقطاعني ) العقد رقم م . ع . ر . �ص / ع 1228 – 2013 / 2014 اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة عدد ) 290 �ضقة
)350 �ضقة ( واملباين العامة واأعمال اخلدمات الرئي�ضية والبنية التحتية باملحور اخلدمي مب�ضروع مدينة جابر الأحمد ال�ضكنية.  
طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة �ضباح الحمد ل�ضركة   .6
املجموعة امل�ضرتكة للمقاولت لتنفيذ العقد رقــــم )م . ع . ر . �ص / ع / 1226 – 2013 / 2014 ( م�ضروع اإن�ضاء 

واإجناز و�ضيانة املباين العامة بال�ضاحية ) E( مب�ضروع مدينة �ضباح الحمد الإ�ضكاين .  
اأند توبرو  طلب وزارة  الكهرباء واملاء  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة املهبولة ل�ضركة لر�ضن   .7
لتنفيذ العقد رقم ) و ك م/ع 4433 – 20111 /2012 ( تزويد وتركيب عدد ) 8 ( حمطات حتويل رئي�ضية 132 / 11 ك 
،A A وال�ضمنت  A ، م�ضت�ضفى العدان  . ف الرى E  ، جيوان B  ، ال�ضعيبة B  ، اأبوفطرية A ، املهبولة D ، الأمريى 
طلب وزارة الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة بيت البناء الكويتي لتنفيذ العقد   .8

رقم ) هـ م خ / 201 ( ان�ضاء واإجناز وتاأثيث و�ضيانة مبنى جممع حماكم حويل مبنطقة حويل .   
العبديل (  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة �ضرق املطالع ) منطقة  الداخلية  طلب وزارة    .9
ل�ضركة العهد اجلديد للمواد الإن�ضائية واملقاولت لتنفيذ العقد رقم ) 469 / 2013 – 2014 ( ان�ضاء واإجناز و�ضيانة 

مبنى ادارة الطرق اخلارجية ال�ضمالية .   
طلب وزارة الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة لر�ضن اأند توبرو لتنفيذ العقد رقم   .10
 ،  E و ك م/ع / 4433 – 2011 / 2012 تزويد وتركيب عدد ) 8 ( حمطات حتويل رئي�ضية 132 / 11 ك . ف الرى
 A وال�ضمنت A م�ضت�ضفى العدان ، A المريى ، D املهبولة ، A ابوفطرية ، B ال�ضعيبة ال�ضناعية ،   B جيوان

. ) A حمطة حتويل المريى (
طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة �ضبائك الدولية للتجارة   .11
العامة واملقاولت لتنفيذ العقد رقم ) م . ع . ر . �ص / ع 1233 – 2014 / 2015 ( – م�ضروع اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة 

الطبقة ال�ضطحية لالإ�ضفلت والبنود املرتبطة بها بق�ضائم القطاع ) B  ( مب�ضروع مدينة جابر الأحمد ال�ضكنية .  
طلب وزارة  الكهرباء واملاء  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة  كي �ضي �ضي للهند�ضة واملقاولت   .12
لتنفيذ العقد رقم ) و ك م/ع �ص / 4742 / 2013 – 2014 ( اإن�ضاء واإجناز اأبراج جابر الأحمد خط املياه العذبة 

قطر 800 مم لتغذية منطقة �ضمال غرب ال�ضليبخات .  
طلب وزارة  الأ�ضغال العامة  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة  التوباد للتجارة العامة واملقاولت   .13

لتنفيذ العقد رقم هـ م اأ / 154 ا�ضتكمال اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة مبنى منطقة العا�ضمة التعليمية مبنطقة ال�ضرق .   
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واملقاولت  العامة  للتجارة  ال�ضقر  ل�ضركة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�ص  الت�ضريح  ال�ضحة  وزارة   طلب   .14
بالتحالف مع ال�ضادة �ضابورجي بالوجني لتنفيذ لتنفيذ رقم    ) �ص / م خ ع / 18 / 20111 / 2012 – 11 (  ت�ضميم 

وان�ضاء وجتهيز طبي و�ضيانة م�ضت�ضفى ال�ضباح اجلديد .     
للم�ضاريع  كوبرى  ل�ضركة  الق�ضر  مبنطقة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�ص  الت�ضريح  ال�ضحة  وزارة   طلب   .15
الن�ضائية لتنفيذ العقد رقم ) �ص / م خ ع / 15 / 2011 / 2012 ( �ضيانة جذرية وتاأهيل وجتديد وتو�ضعة م�ضت�ضفيات 

ومراكز ومرافق وزارة ال�ضحة املجموعة احلادية ع�ضر ) م�ضت�ضفى اجلهراء ( .
ل�ضركة جمموعة هاى �ضالنت  ال�ضاملية  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقته وت�ضوين مواد مبنطقة  العدل  طلب وزارة   .16
للمقاولت لتنفيذ املناق�ضة رقم ) و ع / 2 – 2011 – 2012 ( اإن�ضاء وتنفيذ وت�ضغيل و�ضيانة م�ضروع مبنى نادى 

الق�ضاة التابع لوزارة العدل.  
17.  طلب وزارة  الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة طريق العبديل ل�ضركة ايزولك�ص 

الأ�ضبانية لتنفيذ العقد رقم و ك م/4685 – 2013 / 2014 توريد وتركيب خطوط هوائية جهد 300 ك . ف . 
طلب وزارة  الأوقاف وال�ضئون ال�ضالمية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة املتحدة لالعمال   .18
للتجارة العامة واملقاولت – م�ضروع اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة م�ضجد / يو�ضف حممد العثمان بالقطعة ) 6 ( مبنطقة 

ابوفطرية . 
طلب وزارة  الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة ذا كونرت اكتور للتجارة العامة   .19
واملقاولت لتنفيذ العقد رقم ) هـ ط / 197 ( ) ع ( – اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة نظام لت�ضريف مياه الأمطار مبنطقة 

الدوحة . 
طلب وزارة الرتبية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة ادارة الإن�ضاءات والبناء – لتنفيذ العقد   .20
رقم ) 400 ( للمناق�ضة رقم ) م . ع / 38 د /2010 – 2011 ( اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة عدد ) 10 ( �ضالت تربية 

بدنية يف مدار�ص وزارة الرتبية مبنطقة الحمدى التعليمية .  
طلب وزارة الأ�ضغال العامة الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة اخلريان ال�ضكنية ل�ضركة م�ضرف   .21
B  ( ت�ضميم واإن�ضاء واإجناز و�ضيانة فتحات التفاف  للتجارة العامة واملقاولت لتنفيذ العقد رقم هـ ط / 248 ) 

. )  B ( عك�ضية موؤقتة على طريق النوي�ضيب ال�ضريع املجموعة الثانية
الهند�ضية  الدارة  ل�ضركة  مواد   وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�ص  الت�ضريح  ال�ضكنية  للرعاية  العامة  املوؤ�ض�ضة  طلب   .22
الطرق  واإجناز و�ضيانة  اإن�ضاء   ) 2015 –  2014 – . �ص / ع / 1235  ر   . ع   . العقد رقم ) م  لتنفيذ  والإن�ضاءات 
تو�ضعة  الق�ضائم مب�ضروع  الفرعية وحتديد  املحولت  التحتية وحمطات  البنية  و�ضبكات خدمات  ال�ضيارات  ومواقف 

الوفرة ال�ضكاين . 

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم
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طلب جامعة الكويت الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة كيفان ل�ضركة اخلليج واأوروبا للخدمات   .23
العقارية لتنفيذ العقد  

طلب وزارة  ال�ضئون الجتماعية والعمل الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة خالد على اخلرايف   .24
واخوانه للمقاولت الإن�ضائية لتنفيذ مبنى حمطة املحولت الكهربائية قطعة ) 3 ( مبنطقة �ضاحية عبداهلل ال�ضامل . 
طلب وزارة الداخلية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة الزهراء ل�ضركة التوباد للتجارة العامة   .25
متعددة  مواقف  مبنى  و�ضيانة  واجناز  ان�ضاء  – م�ضروع   )  2014 –  2013  /  692  ( رقم  العقد  لتنفيذ  واملقاولة 

الطوابق لل�ضيارات باإدارة املباحث والأدلة اجلنائية بجنوب ال�ضرة . 
الحمدى  بوابة  ل�ضركة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�ص  الت�ضريح  ال�ضالمية  وال�ضئون  الأوقاف  وزارة   طلب   .26

للتجارة العامة واملقاولت اإن�ضاء واإجناز و�ضيانة م�ضجد امليلم باملركز التجارى مبنطقة ابرق خيطان .
طلب وزارة  الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد لل�ضركة الأهلية للوحات الكهرباء لتنفيذ   .27
العقد رقم ) و ك م/ع 4690 / 2013 – 2014 ( اأعمال تزويد وتركيب عدد ) 8 ( حمطات حتويل رئي�ضية ) 132 / 

11 ك ف ( مبنطقة ميناء عبداهلل . 
للجرف  اأورد  فان  ل�ضركة  مواد   وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�ص  الت�ضريح  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  طلب   .28

واملقاولت البحرية الهولندية لتنفيذ اإعمال ا�ضت�ضالح تربة م�ضروع م�ضفاة الزور .
طلب وزارة  الأوقاف وال�ضئون ال�ضالمية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة ال�ضنيدح للتجارة   .29

العامة واملقاولت لتنفيذ م�ضجد مليح مهال هادى الر�ضيدى ق�ضيمة ) 431 – 432 ( قطعة ) 8 ( مبنطقة كبد .  
طلب وزارة  الرتبية  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة العار�ضية ل�ضركة اآو اند جي للتجارة   .30

العامة واملقاولت لتنفيذ العقد رقم ) 405 ( .
طلب الهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة ال�ضعب   .31

ل�ضركة كي جي ال للخدمات الزراعية .  
طلب وزارة  الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد لل�ضركة الن�ضائية الهند�ضية   .32

للتجارة العامة واملقاولت مبنطقة الرابية . 
طلب وزارة  الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة بيان الوطنية للمقاولت الن�ضائية   .33

مبنطقة �ضرق حويل . 
طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة المراء للتجارة العامة   .34

واملقاولت بالقطع ) 1 ، 2 ، 3 ( ب�ضاحية القريوان ال�ضكنية . 
طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد  ل�ضركة يونيفري�ضال   .35

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيمإدارة التنظيم
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ليدرز للتجارة واملقاولت اإن�ضاء مطاعم الوجبات ال�ضريعة .
طلب وزارة الأ�ضغال العامة  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد  مبنطقة غرب ابوفطرية ل�ضركة الفوز   .36

املتحدة للتجارة العامة واملقاولت .
طلب املوؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد  ل�ضركة المراء للتجارة العامة   .37

واملقاولت مب�ضروع ابوحليفة الإ�ضكاين طلب وزارة  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد  
طلب وزارة ال�ضحة العامة  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد ل�ضركة نا�ضا الإن�ضائية للتجارة العامة   .38

واملقاولت مبنطقة ال�ضباح الطبية التخ�ض�ضية . 
طلب الهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة كبد   .39

ل�ضركة كاب تك للتجارة العامة واملقاولت م�ضروع حتريج جواخري كبد . 
طلب وزارة  الكهرباء واملاء الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد مبنطقة القريوان ل�ضركة كي �ضي �ضي   .40

للهند�ضة واملقاولت �ضيانة معدات اإنارة ال�ضوارع مبحافظة الفروانية .
طلب وزارة اخلارجية الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد لل�ضركة العاملية للمباين مبنطقة الدعية .  .41

م�ضرف  ل�ضركة  اجلديليات  مبنطقة  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�ص  الت�ضريح  العامة  الأ�ضغال  وزارة  طلب   .42
للتجارة العامة واملقاولت مدينة ال�ضيخ جابر الحمد .  

طلب وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل  الت�ضريح برتخي�ص مكاتب موؤقتة وت�ضوين مواد لل�ضركة الن�ضائية امل�ضرتكة   .43
املتحدة مبنطقة الفردو�ص . 

و�ضالح  ومقهى  مطعم  لتنفيذ  مواد  وت�ضوين  موؤقتة  مكاتب  برتخي�ص  الت�ضريح  ال�ضياحية  امل�ضروعات  �ضركة  طلب   .44
بحديقة النافورة مبدينة الكويت .

  

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيم إدارة التنظيم



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 79التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

إدارة المخطط الهيكلي 
مشاريع الدراسات االستشارية

املوقف التنفيذيا�سم امل�سروعم

م�ضروع حتديث وتطوير نظم املعلومات اجلغرافية1
لإجراء  بتاريخ 26/1/2015  املالية  ال�ضئون  اإدارة  مت خماطبة 
بتاريخ  املحا�ضبة  ديوان  موافقة  �ضدرت  للم�ضروع  مناقلة 

8/4/2015 بخ�ضو�ص اعتماد الإجراءات قبل توقيع العقد

جاري العمل وفق الربنامج الزمني باملرحلة الرابعة من م�ضروع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء2
امل�ضروع ) مت �ضرف الدفعة 13 بتاريخ 26/3/2015 (

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

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع التحديث امل�ضتمر للنموذج املروري4

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

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

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

مت رفع الدفعة التا�ضعة والعا�ضرة النهائية لأمانات بتاريخ م�ضروع املعايري القيا�ضية لال�ضتعمالت التجارية8
6/4/2015 حلني ا�ضتالم التقارير النهائية املطبوعة

مت طلب �ضرف الدفعة الأوىل بتاريخ 25/3/2015 م�ضروع توفري وتطوير مواقع الدراكيل9
امل�ضتحقة عن تقرير العر�ص والطلب لل�ضوق

م�ضروع املخطط املحلى للمنطقة اجلنوبية - 10
مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعاملنطقة الإقليمية الأوىل

م�ضروع املخطط املحلى للمنطقة ال�ضمالية - 11
مت النتهاء من كافة اأعمال امل�ضروعاملنطقة الإقليمية الثانية

م�ضروع املخطط املحلى ملنطقة �ضمال املطالع - 12
مت النتهاء من كافة اأعمال امل�ضروعاملنطقة الإقليمية الثالثة

م�ضروع املخطط املحلى للمنطقة الغربية – 13
مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعالنعاييم )املنطقة الإقليمية اخلام�ضة(

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع تطوير وحتديث منطقة ال�ضويخ اخلدمية احلرفية والتجارية14

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

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروعم�ضروع الإدارة املرورية ملنطقة حويل16

اإلدارات التابعة لقطاع التنظيمإدارة المخطط الهيكلي
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تابع ... مشاريع الدراسات االستشارية

املوقف التنفيذيا�سم امل�سروعم

مراجعة وحتديث املخطط الهيكلي للدولة17

اأفادت جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية اإن املو�ضوع 
حول اإىل اللجنة العليا للمخطط الهيكلي وامل�ضروعات 
الإن�ضائية الكربى التي �ضتقوم بتعديل املتطلبات الفنية 

ودعوة املكاتب ال�ضت�ضارية

جاري التن�ضيق  حول حتويل امل�ضروع لالإدارة العامة املر�ضد احل�ضري لدولة الكويت18
لالإح�ضاء وامل�ضروع لي�ص له ميزانية

19
م�ضروع املخطط املحلى ملنطقة احلدود ال�ضمالية 

مت النتهاء من اأعمال امل�ضروع- املنطقة الإقليمية ال�ضابعة

م�ضروع اأنظمة النقل الذكية20

متت خماطبة الإدارة القانونية بتاريخ 15/12/2014 
ملراجعة ن�ضو�ص العقد حيث اأفادت الإدارة القانونية 

بكتابها املوؤرخ يف 2/2/2015 بطلب ن�ضخه عن 
الدرا�ضة الفنية واملالية للعرو�ص املقدمة ون�ضخه عن 

ال�ضروط املرجعية للم�ضروع ومت خماطبة الإدارة 
القانونية وتزويدهم باملطلوب بتاريخ 12/2/2015 ومل 

ي�ضل الرد اإىل تاريخه

مت عقد الجتماع التمهيدي بتاريخ 9/2/2015م�ضروع و�ضائل عبور امل�ضاة21

البنك املروري ) املرحلة الثانية(22
مت توقيع العقد بتاريخ 7/3/2015 للجزء اخلا�ص 

بال�ضت�ضارات ومت توقيع عقد اجلزء اخلا�ص بالربامج 
) باب ثالث( بتاريخ 27/1/2015
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قطــاع المســـاحـــة
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نبذه عن قطاع المساحة 
اأهم اخت�سا�سات القطاع :

اإن�ضاء و�ضيانة نقاط التحكم الأر�ضية و�ضبكة الرتفاعات .  -1
م�ضح وجتهيز واإعداد املخططات العامة واخلا�ضة والكروكيات التنظيمية وكروكيات الدعاءات .  - 2

اإعداد اخلرائط الطبوغرافية لكافة الظواهر ومبختلف مقايي�ص الر�ضم .  - 3
الأفالم  كافة  الت�ضوير اجلوى وحفظ  والإ�ضراف على م�ضاريع  والتخطيط  امل�ضورات اجلوية  تقارير  واإعداد  قراءة   - 4

والأ�ضول لل�ضور اجلوية .
الق�ضايا            ب�ضاأن  اخلا�ضة  وال�ضتف�ضارات  املعامالت  ودرا�ضة   ، الدعــاءات  كروكيات  عن  تف�ضيلية  تقارير  جتهيز   - 5

املرفوعة فى املحاكم وق�ضايا ادعاءات امللكية واإعداد التقرير الفنى الالزم .
القطع              بتنظيم  املتعلقة  والجـــراءات  العام  التنظيم  خط  خــارج  الدولة  اأمــالك  حتديد  �ضاأن  فى  القوانني  تطبيق   - 6

التنظيمية وتطبيق القوانني لجراءات البحث والبت فى طلبات الخالء الإدارى .

اأهم اخلدمات التى يقدمها القطاع :

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

م�ضح املواقع والعقارات والطرق وجتهيز املخططات امل�ضاحية لها .   - 2
فرز ودمج ق�ضائم ال�ضكن اخلا�ص وت�ضليم احلدود لأ�ضحاب العالقة .  - 3

زرع نقاط م�ضاحية للمواقع وتزويد اجلهات املخت�ضة بهذه النقاط .  - 4
اإعداد كتب التحديد للق�ضائم والبيوت والعقارات واإفادة اجلهات املخت�ضة بها .  - 5

طباعة وت�ضوير املخططات امل�ضاحية باإختالف اأحجامها ومقايي�ضها ح�ضب طلب الإدارات الفنية  ووزارات الدولة املختلفة   - 6
عمل وطباعة اخلرائط امللونة لدولة الكويت واملحافظات ال�ضتة وتزويد اجلهات الطالبة .  - 7

تزويد وزارات الدولة بالبيانات الرقمية الطبوغرافية والت�ضوير اجلوى .  - 8
تكبري وطباعة ال�ضور اجلوية وتزويد جهات الخت�ضا�ص بها .  - 9

اإلدارات التابعة لقطاع المساحــة
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إدارة المساحة 

نوع املعاملة
جمموع 

املعامالت 
احلكومية

احلكومة 
املنتهية

احلكومة 
املتبقية

جمموع 
املعامالت 

الأهلية

الأهلية 
املنتهية

الأهلية 
املتبقية

3021788989فرز

825301414نقاط م�ضاحية

20114151111حتديد اإحداثيات

211000تق�ضيم

230611311054499499ت�ضليم موقع

924336522تخ�ضي�ص موقع

882942246113113اإعادة تثبيت حدود

963642929دمج ق�ضائم

101492525دمج وفرز ق�ضائم

000300معرفة م�ضاحة عقار

432117111البحث الفني

268114116783737القطع التنظيمية

1001211196459645حتديد

110000نزع امللكية

523151212القانونية

110000التنظيم

1586866898406406الرتباط

725111�ضكاوى تظلم

100000نزاع

1156939241111معاجلة البيانات امل�ضاحية

387117194511818تثبيت حدود

3113151045252بيان جتاوز

1113762671333333تثبيت وت�ضليم

اإلدارات التابعة لقطاع المساحــةإدارة المساحـــــة
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نوع املعاملة
جمموع 

املعامالت 
احلكومية

احلكومة 
املنتهية

احلكومة 
املتبقية

جمموع 
املعامالت 

الأهلية

الأهلية 
املنتهية

الأهلية 
املتبقية

1163811200300اخلرائط

101000املحفوظات

1271333طلب �ضور جوية

18211237321717طلب خمططات

35293322مطلوب �ضي دي

5316321266اإعادة تثبيت وت�ضليم

291512100تثبيت تو�ضعة

613000زحزحة موقع

503000ق�ضم الت�ضوير وطبع اخلرائط

000100اإلغاء دمج

23416311ق�ضم امل�ضاحة امليدانية

110100تغيري ا�ضتغالل

220000معلومات رقمية

513322حم�ضر ا�ضتالم حدود
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نبذة عن قطا ع المشاريع
اأوال : اإدارة تنمية امل�شاريع

1 -تقوم اإدارة تنمية امل�ضاريع بالتن�ضيق مع الإدارات املخت�ضة بالبلدية لدرا�ضة املخطط الهيكلى للدولة وحتديد اخلطة 
العامة للم�ضاريع التنموية العمرانية ودرا�ضة اإمكانية م�ضاركة القطاع ال�ص فى تنفيذها وذلك مبا يتما�ضى مع  قانون  

رقم ) 2008/7 ( اخلا�ص بتنظيم عمليات البناء والت�ضغيل والتحويل والأنظمة امل�ضابهة .
2 -تقوم بلدية الكويت مبخاطبة اجلهاز الفنى لدرا�ضة امل�ضروعات التنموية واملبادرات لأخذ املوافقة املبدئية على الطرح.

3 - حتديد املكونات الرئي�ضية وال�ضروط الفنية لهذه امل�ضاريع وفقاً  لحتياجات الدولة ورواد املنطقة .
4 - التن�ضيق مع كافة اإدارات البلدية املعنية وجهات الدولة ذات العالقة للتعرف على مالحظاتهم وا�ضرتاطاتهم ب�ضاأن  

امل�ضروع .
باإعداد  .. ومن ثم تقوم  والردود اخلا�ضة جلميع اجلهات  البيانات واملعلومات  امل�ضاريع بتجميع  تنمية  اإدارة  5 - تقوم 
كتيب موا�ضفات التطوير اخلا�ص بامل�ضروع ، والذى ي�ضتمل على املكونات الأ�ضا�ضية وال�ضروط الفنية والبيئية ورفعه     

للمجل�ص البلدى لإعتماده .
6 -رفع املو�ضوع اإىل اجلهاز الفنى متهيداً  لطرح امل�ضروع وفق الإجراءات املتبعة لديه .

اإجراءات اجلهاز الفنى فى طرح امل�ضروع وتقييم دار�ضات اجلدوى الفنية والقت�ضادية حتى       7 -تقوم الإدارة مبتابعة 
تر�ضيه امل�ضروع على ال�ضركة املتقدمة باأف�ضل العرو�ص .

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

ثانيا : اإدارة االإن�شاءات
1 -  درا�ضة كافة الحتياجات املتعلقة بقطاعات البلدية فى امل�ضاريع ومتابعة وتنفيذ م�ضروع امليزانية لهذه امل�ضاريع ،      
بالإ�ضافة اإىل اإعداد الت�ضاميم املعمارية والإن�ضائية والكهربائية وامليكانيكية والإ�ضارف على تنفيذها ، واإعداد كافة 

      الإجراءات 
      املتعلقة ب�ضياغة العقود واملمار�ضات جلميع امل�ضاريع بالباب الرابع .

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

4 - امل�ضاركة فى تدقيق الت�ضاميم والوثائق اخلا�ضة مب�ضاريع البلدية التى تنفذها جهات اأخرى .

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع
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ثالثًا: اإدارة �شئون البيئة 
1 - امل�ضاهمة فى و�ضع ال�ضيا�ضات البيئيية املتعلقة باخت�ضا�ضات البلدية والتن�ضيق مع اجلهات املعنية بهذا ال�ضاأن .

والإرتقاء  وجتميلها  وحت�ضينها  عليها  واحلفاظ  البيئة  بحماية  اخلا�ضة  البلدية  برامج  لتنفيذ  �ضاملة  خطة  اإعداد   -  2
مب�ضتواها 

        بالتعاون مع اجلهات املعنية .
3 - معاونة اإدارات البلدية املخت�ضة والتن�ضيق معها عند مبا�ضرة اأن�ضطتها التنفيذية املتعلقة بالبيئة .

4 - امل�ضاهمة والتن�ضيق امل�ضتمر بني اجلهاز التنفيذى فى البلدية واللجان املختل�ضة املنبثقة عن املجل�ص البلدى وكذلك     
التن�ضيق  مع اجلهات احلكومية املعنية مب�ضائل البيئة من جمل�ص حماية البيئة اجلهات الأخرى .

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

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

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

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

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع
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مراقبة التطوير التنموي 
قسم التخطيط التنموي- المشاريع قبل الطرح

املوقف التنفيذيامل�ســـروعم

1
املدن  اإن�ضاء  م�ضروع 
العمالية - عدد )6(

مواقع

. للم�ضروع  ال�ضتيعابية  الــطــاقــة  بــزيــادة  الــبــلــدي  املجل�ص  ـــرار  ق انــتــظــار  1-يف 

ال�ضبية. مدينه  �ضمال  الــواقــع   )1( رقــم  للموقع  بــديــل  مــوقــع  تخ�ضي�ص  2-مت 
وم�ضروع  العمالية  عريفجان  �ضرق  مدينه  م�ضروع  من  كل  مواقع  تغيري  اقرتاح  3-مت 
الأوىل. اجلنوبية  الإقليمية  املنطقة  درا�ضة  �ضمن  العمالية  اخلــريان  �ضمال  مدينه 

لــدرا�ــضــة  ــة  واخلــا�ــض ــام  ــع ال الــقــطــاعــني  ــني  ب الــ�ــضــراكــة  هيئة  مــع  التن�ضيق  جـــاري 
ـــروع اقــتــ�ــضــاديــا . ـــض ــــع جـــــدوى املـــ� ـــبـــدائـــل املـــتـــاحـــة والـــتـــي مـــن �ــضــاأنــهــا رف ال

2

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

�ضاليهات الدوحة
- عدد)2( موقع

ال�ضتثمار  بتوقيع عقد  الدولة كجهة خمت�ضة  اأمالك  املالية - قطاع  تكليف وزارة  مت 
والإ�ضراف على تنفيذ امل�ضروع وت�ضغيله حتت اإ�ضرافها والرقابة عليها.

3

م�ضروع املركز 
الرتفيهي والثقايف 
والتعليمي ب�ضارع 
عبدا هلل الأحمد.

بني  ال�ضراكة  م�ضروعات  هيئه  قبل  من   2014 دي�ضمرب   4 بتاريخ  خماطبتنا  مت 
القطاعني العام واخلا�ص بتعذر  طرح امل�ضروع وفقا لنظام ال�ضراكة لعدم جدواه يف 

�ضوء وجود م�ضروعات مماثله قيد التنفيذ
تطوير  ب�ضان  للتن�ضيق  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�ضراكة  هيئه  خماطبه  جاري 

مكونات امل�ضروع مبا يتوافق مع امل�ضتجدات احلالية

4
م�ضروع املركز 

اخلدمي والرتفيهي 
بالعقيلة.

ملوقع  الهيكلي  املخطط  باعتماد  البلدي  املجل�ص  قرار  �ضدر   2013/8/6 بتاريخ 
مب�ضمون  واملبادرات  امل�ضروعات  لدرا�ضة  الفني  اجلهاز  اإفادة  ومت  ومكوناته  امل�ضروع 

القرار متهيدا ل�ضتكمال اإجراءات طرح امل�ضروع وفقا للقانون 2008/7.
الفني  اجلهاز  قبل  من  املختلفة  الإعالن  و�ضائل  يف  الرغبة  اإبداء  عن  الإعالن  مت  و 
وجارى مراجعة م�ضتندات التاأهيل مع هيئة م�ضروعات ال�ضراكة بني القطاعني العام 
املوا�ضالت (لتزويدنا   - الأ�ضغال   - واملاء  الكهرباء   ( وزارت اخلدمات  .مت خماطبه 
مبخططات اخلدمة حول املوقع ....ومت خماطبه اإدارات البلدية لتزويدنا با�ضرتاطاتهم 

الفنية لإدراجها يف كتيب املوا�ضفات

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة تنمية المشاريع
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املوقف التنفيذيامل�ســـروعم

تطوير واجهة 5
ال�ضليبخات

بتاريخ  )م.ب/ف/2014/6/61(  رقم  البلدي  املجل�ص  قرار  �ضدور 
البند »2« منه على ما يلي :املوافقة على تطوير  2014/3/24  والذي يق�ضي يف 
وعمل الدرا�ضات الفنية والبيئية والقت�ضادية الالزمة ل�ضتحداث ال�ضريط ال�ضاحلي 
اجلديد خلليج ال�ضليبخات ، جاري اإعداد م�ضوده نظام الأعمال متهيدا لالجتماع مع 

جلنه البيوت ال�ضت�ضارية ب�ضان امل�ضروع ...

م�ضروع منطقة  بنيدر 6
الرتفيهية

مت رفع كتاب لل�ضيد مدير عام البلدية للعمل على اإلغاء تلك امل�ضاريع من خطه التنمية 
لوجود عوائق يف الوقت احلايل.

7
اإقامة خميمات ربيعية 
الــ�ــضــاملــي  مــنــاطــق  يف 

والعبديل وال�ضبية

مت رفع كتاب لل�ضيد مدير عام البلدية للعمل على اإلغاء تلك امل�ضاريع من خطه التنمية 
لوجود عوائق يف الوقت احلايل..

امل�ضنات على ال�ضريط 8
جاري التن�ضيق مع قطاع التنظيم بالبلدية لتخ�ضي�ص موقع امل�ضروع.ال�ضاحلي

الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة 9
باجلهراء

مت خماطبه قطاع التنظيم للتن�ضيق ب�ضان امل�ضروع بناء على طلب ال�ضيد/ مدير عام 
البلدية وذلك بتاريخ 2014/1/19.

مت موافاتنا من قبل اإدارة املخطط الهيكلي بكتابها املوؤرخ يف 8/10//2014 بردود 
جلنه املرافق واخلدمات على حدود املوقع اخلا�ص بامل�ضروع حيث مت الإفادة برف�ص 

�ضركه نفط الكويت والهيئة العامة ل�ضوؤون الزراعة والرثوة ال�ضمكية.
باملوافقة  واأفادوا  ال�ضمكية  والرثوة  الزراعة  ل�ضوؤون  العامة  الهيئة  مع  التن�ضيق  مت 
امل�ضروطة على حدود املوقع.مت خماطبة وزارة الكهرباء واملاء ب�ضاأن وجود خطوط  مياه 

عذبة وخط كهرباء .

�ضوق حراج املركبات10
�ضدر قرار اللجنة املكلفة للقيام باخت�ضا�ضات املجل�ص البلدي  بتاريخ 2013/9/17 
و 2013/9/26بنقل املوقعني ال�ضابقني من جنوب طريق ال�ضاملي اىل منطقه ارحيه 
جنوب اجلهراء ومن منطقه ميناء عبدا هلل اإىل غرب منطقه عريفجان وجاري تثبيتهما.

11
اأ�ــــــــضــــــــواق اجلـــمـــعـــة 
ــــام واملــا�ــضــيــة  واخلــــي
والطيور يف املحافظات

جاري التن�ضيق مع قطاع التنظيم بالبلدية لتخ�ضي�ص موقع امل�ضروع.

ال�ضليبية 12 يف  امل�ضالخ 
والعبديل والوفرة

جاري التن�ضيق مع قطاع التنظيم لتخ�ضي�ص املواقع املقرتحة من الهيئة العامة للزراعة 
والرثوة ال�ضمكية .

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة تنمية المشاريع
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أواًل : قسم الدراسات الفنية واالقتصادية - المشاريع بعد الطرح

اأهم النتائجا�سم الدرا�سةم

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

مت توقيع عقد ا�ضتثمار امل�ضروع وجاري التن�ضيق مع امل�ضتثمر لأخذ 
الرتاخي�ص الالزمة..

م�ضروع جممعات �ضكنية خا�ضة 2
بالعمالة - �ضبحان قطعة )11(.

جاري التن�ضيق مع وزارة املالية - اإدارة اأمالك الدولة لتوقيع ملحق 
عقد امل�ضروع.

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

جاري التن�ضيق مع وزارة املالية - اإدارة اأمالك الدولة لتوقيع ملحق 
عقد امل�ضروع.

ثانيا : مراقبة اإلشراف والمتابعة :
قسم متابعة التنفيذ - مشاريع جاري تنفيذها

املوقف التنفيذيامل�ســـروعم

جاري التنفيذمالعب اجلولف بالوفرة.1

جاري التنفيذم�ضروع القرية الرتاثية يف �ضارع عبدا هلل الأحمد.2

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة تنمية المشاريع



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 93التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

قسم متابعة إدارة المرافق - متابعة المشاريع بعد التشغيل

املوقف التنفيذيامل�ســـروعم

حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار باملدينة.1
حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة اجلهراء.2
حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة حويل.3
حتت الت�ضغيل�ضوق ال�ضمك واللحم واخل�ضار يف حمافظة الفر وانية4
حتت الت�ضغيل�ضوق اخل�ضار والفاكهة يف املركزي بال�ضليبية.5
حتت الت�ضغيلم�ضلخ و�ضوق املا�ضية  يف حمافظة الأحمدي.6
حتت الت�ضغيلم�ضلخ و�ضوق املا�ضية  يف حمافظة اجلهراء.7
حتت الت�ضغيلم�ضلخ و�ضوق املا�ضية  يف حمافظة الفر وانية.8
حتت الت�ضغيلم�ضلخ  حمافظة حويل.9

حتت الت�ضغيلا�ضرتاحة الدعمي.10
حتت الت�ضغيلا�ضرتاحات على طريق النوي�ضيب ال�ضريع - عدد)3(مواقع.11
حتت الت�ضغيلمراكز خدمة ال�ضاليهات �ضمال اخلريان - عدد )3( مواقع.12
حتت الت�ضغيلمراكز خدمة ال�ضاليهات جنوب اخلريان - عدد )3( مواقع.13
حتت الت�ضغيلاملرحلة الثالثة من الواجهة البحرية«)واجهة �ضرق(.14
حتت الت�ضغيلالواجهة البحرية بالج رقم- 11 ابوحليفة.15
حتت الت�ضغيلاملرحلة اخلام�ضة من الواجهة البحرية )واجهة ال�ضاملية (.16
حتت الت�ضغيلالواجهة البحرية بالفحيحيل.17
حتت الت�ضغيلاإعادة بناء �ضوق الزل و�ضاحة ال�ضرافني .18
حتت الت�ضغيل�ضوق اجلمعة - منطقة الري.19
حتت الت�ضغيلاملنطقة احلرفية اخلدمية )غرب ابو فطرية(.20

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة تنمية المشاريع
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مدة العقد املوقف التنفيذي رقم العقد
العتماد ال�سريف

2014/2013 التكلفة الكلية ا�سم امل�سروع رقم  امل�سروع

البلدي  املجل�ص  قرارا  لت�ضارب  املناق�ضة  اإلغاء  مت 
الهيكلي  املخطط  كتاب  ورد  املناق�ضة  م�ضتندات  و 
ومتت  �ضطحية  حديقة  و  �ضردابني  اأغلبها  ملواقع  باأن  

خماطبة اإدارة التنظيم لتعديل قرار املجل�ص البلدي
2012/2011-14 1500000

ـــــة  ـــــطـــــق ـــــن امل
الـــــتـــــجـــــاريـــــة 

املركزية

78300000

ت�ضميم 
وتــنــفــيــذ 
واإ�ضراف 
مـــواقـــف

�ضيارات 
مــتــعــددة 
ر ا و د لأ ا

3

مت اإيقاف اإعادة الطرح ب�ضبب تعديل  املوقع الإ�ضراف

يف  العقارية  الإمناء  �ضركة  العقد مع  توقيع  مت 
4/8/2013 بقيمة )-/4830000 د.ك( وملدة 
18 �ضهر و املبا�ضرة يف 1/12/2013 ومت البدء يف 

اإعمال احلفر و ال�ضب العادية للموقع
2012/2011-12

جممع  خلف 
لالإ�ضت�ضارات د�ضمان طاهر  مكتب  مع  العقد  توقيع  مت 

يف  �ضهر   18 وملدة  )-/186954د.ك(  مببلغ 
 9/3/2014 يف  واملبا�ضرة   29/7/2013
قدرها  اإجمالية  بقيمة   12 الدفعة  حتى  �ضرف  ومت 

123.433.900 د .ك(

اتفاقية

البلدي  املجل�ص  قرارا  لت�ضارب  املناق�ضة  اإلغاء  مت  
التنظيم  اإدارة  من  طلب  ومت  املناق�ضة  وم�ضتندات 

بتعديل قرارا ملجل�ص البلدي
2012/2011-13

حـــــــديـــــــقـــــــة 
خالد البلدية مكتب  على  ال�ضت�ضارية  البيوت  موافقة  متت 

�ضهر   18 و ملدة  ال�ضاجي بقيمة )157790 د.ك( 
متت موافقة ديوان املحا�ضبة على التعاقد ومت اإخطار 

جلنة البيوت ال�ضت�ضارية بتعديل املوقع
الإ�ضراف

اإلغاء  على  املركزية  املناق�ضات  جلنة  موافقة  متت 
املناق�ضة  م�ضتندات  اإعداد  اإعادة  املناق�ضة وجاري 
لإعادة الطرح وجاري بحث مو�ضوع الدرا�ضة املرورية 

قبل الطرح واإدارة التنظيم لتعديل املوقع
2012/2011-23

خلف وزارة
الإعالم

دار  مكتب  على  ال�ضت�ضارية  البيوت  موافقة  وردت 
بقيمة  الهند�ضية  لال�ضت�ضارات  �ضلمان ال�ضالحي 

)-/141697( د.ك
يف  املالية  وزارة  موافقة  متت  �ضهر   18 ملدة 
الديوان  موافقة  على  احل�ضول  مت   9/10/2013
ال�ضت�ضارية  البيوت  جلنة  اإخطار  مت  التعاقد  على 

بتعديل املوقع

الأ�ضراف

مت  التعاقد مع �ضركة التو باد للتجارة العامة و املقاولت 
بقيمة )-/3،333،333 د.ك (

يف 9/6/2014 وملدة 20 �ضهر مت جتديد الرخ�ص 
يف  بالأعمال  املبا�ضرة  املوقع  وا�ضتالم  والرخ�ص 

1/9/2014

2013/2012-12
املـــــــــرقـــــــــاب 
�ــــــــــص عــــمــــر
بـــن اخلــطــاب

 540
يوم

يف  العامة  للتجارة  ن�ضيبة  �ضركة  مع  العقد  توقيع  مت 
 )29.95%-( خ�ضم  بن�ضبة  و   20/1/2015

وبقيمة
ومتت  �ضنة  ملدة  و  د.ك(   اإجمالية)-/1401000 

املبا�ضرة بالأعمال يف 19/3/2015

2013/2012-21 250000 4300000

ــــاء  ــــض ــــ� اإن
ــــــز  مــــــرك
ـــــــرع  ـــــــف ل

البلدية
فظة  مبحا

العا�ضمة

70

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة اإلنشـــاءات
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مدة العقد املوقف التنفيذي رقم العقد
العتماد ال�سريف

2014/2013 التكلفة الكلية ا�سم امل�سروع
  رقم

امل�سروع

مت توقيع العقد مع �ضركة التوباد للتجارة العامة 
وملدة  )-/17950000د.ك(  مببلغ  واملقاولت 
بالأعمال  واملبا�ضرة   19/8/2013 يف  �ضنتني 
بقيمة   4 الدفعة  �ضرف  ومت   14/11/2013 يف 

الإعمال املنجزة وقدرها
) 488/163. 664 .2 د.ك (

2012/2011-16

1500000 24250000

تـــ�ـــضـــمـــيـــم 
ــــذ  ــــي ــــف ــــن وت
واإ�ـــــضـــــراف 
مـــــــبـــــــنـــــــى
ي  ر ا د اإ
ــص  ــ� ــجــل ــم ــل ل
الـــــبـــــلـــــدي

73

ال�ضت�ضارات  دار  مكتب  مع  العقد  توقيع  مت 
اجلزيرة لال�ضت�ضارات الهند�ضية بكلفه اإجمالية
يف  �ضهر   27 وملدة  د.ك(   450683/-( قدرها 

15/1/2014 ومتت املبا�ضرة من 2/2/2014
اإجمالية  بقيمة   13 الدفعة  حتى  �ضرف  مت  و 

قدرها )521/241 239 دك (

عقد الإ�ضراف

يونايتد  ال�ضت�ضاري  املكتب  مع  العقد  توقيع  مت 
لال�ضت�ضارات الهند�ضية بقيمة ) 112643 د.ك(

وملدة 18 �ضهر يف 10/3/2014
و  اإجمالية  بقيمة   2 الدفعة  حتى  �ضرف  ومت 

قدرها )100/ 786 ،14 ( دك

عقد التاأثيث

730
 يوم

مت توقيع العقد  مع �ضركة بو�ضيبة قيمة
  30/5/2010 يف  د.ك.(   7661612/784  (
ومتت املبا�ضرة يف 2/11/2010 ومتت املوافقة 
 075/506،163 بقيمة  التغريية  الإعمال  على 
ومتديد  دك   326  .304/900 وباحلذف  دك 
بقيمه   24 الدفعة  �ضرف  ومت  اأ�ضهر   10 العقد 

اإجمالية   قدرها 7) 097/884. 340 .7(دك

2009/2008-2

3000000 24250000

اإنــ�ــضــاء واجنــاز 
و�ــــــضــــــيــــــانــــــة  
خمــــــــتــــــــربات 
الأغـــــــــذيـــــــــة و 
)الــكــيــمــيــائــي 
والبكرتولوجي(
اإدارة  ــى  ــن ومــب
الأغـــــــــــذيـــــــــــة 
املـــــ�ـــــضـــــتـــــوردة 

 

67
 316624/-  ( بقيمة  الإ�ضراف  عقد  توقيع  مت 
لال�ضت�ضارات  بنيان  مكتب  مع  د.ك.( 
يف  املبا�ضرة  ومتت   12/8/2010 يف  الهند�ضية 

2/11/2010  و مت �ضرف الدفعة 36 بقيمة
)   150/686. 562 د.ك (

ومت التمديد مبدة 16 �ضهر ومتت املوافقة على 
التمديد من جلنة البيوت ال�ضت�ضارية

عقد الإ�ضراف

سنتين

متت الت�ضرية على �ضركة بيان الوطنية التجارية 
 /-( بقيمـــــة  املركزية  املناق�ضــــات  جلنة  من 

1536000 د.ك( 
موافقة  وردت  و   )%32.2-( خ�ضم  وبن�ضبة 
ومت   10/3/2015 يف  التعاقد  على  الديوان 

اإر�ضال العقد للتوقيع 25/3/2015

2013/2012-20

جتميل   - اأ 
الـــ�ـــضـــاحـــات 
الأ�ــضــواق يف 
حمــافــظــتــي 
الــعــا�ــضــمــة 
وحــــــــــويل) 
ـــــــد( جـــــــدي

77

سنتين

للمقاولت  الوطنية  بيان  �ضركة  العقد  توقيع  مت 
بقيمة  و   )%29.1-( خ�ضم  بن�ضبة  الإن�ضائية 
يف  د.ك(   2836000( اإجمالية  تعاقدية 

17/8/2014 واملبا�ضرة يف 17/11/2014
2014/2013-8

اإعمال   - ب 
جتــــــمــــــيــــــل 
داخـــــــــــــــــــل  
ـــــت ـــــكـــــوي ال

للتجارة  فرباير   26 �ضركة  مع  العقد  توقيع  مت 
ومتت   9/11/2014 يف  واملقاولت  العامة 

املبا�ضر بالإعمال يف 8/2/2015
2014/2013-16

ج - ممار�ضة 
�ــــضــــيــــانــــة 
Q7 Q3و

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة اإلنشـــاءات
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 رقم

امل�سروع
الكلفة الكليةا�سم امل�سروع

العتماد ال�سريف

املوقف التنفيذيرقم العقد2014/2013
 مدة

العقد

74

ت�ضميم 
وتنفيذ 

واإ�ضراف 
مبنى اإداري 

رقم 2
ب�ضارع 
ال�ضهداء

 

372500001500000

2012/2011-18
مت توقيع العقد مع  �ضركة التو باد للتجارة العامة 
واملقاولت  بقيمة )-/26950000 د.ك( وملدة 

36 �ضهر مت توقيع العقد يف 18/12/2014

الفني الإ�ضراف الهند�ضي  املكتب  مع  عقد  توقيع  مت 
املتحد لال�ضت�ضارات الهند�ضية - يونيتك بقيمة 
)-/577668 د.ك( وملدة 38 يف  18/12/2017 

81

 تطوير واإعادة
  تاأهيل مواقع
 ردم النفايات

 يف
 مناطق
خمتلفة

 

3100000400000

2011/2010-36
اجلهراء

وردت موافقة ال�ضئون املالية و الفتوى و القانونية 
موافقة   6/3/2011 املالية  ووزارة   2/3/2011
القانونية  يف 19/4/2011 بانتظار تثبيت املوقع

2011/2010-37
ميناء عبدا هلل

رقم  تعديل  ا�ضتالم  ومت  احلدود  تثبيت  مت 
املناق�ضة يف 16/6/2014  ورد رد ال�ضئون املالية 
يف  املالية  وزارة  وموافقة   15/10/2014 يف 
والت�ضريع  الفتوى  موافقة  ووردت   4/11/2014
القانونية19/1/2015  ورد    16/11/2014 يف 

بانتظار اإ�ضدار الرخ�ص  للطرح

2015/2014-10
الدائري ال�ضابع

اجلنوبي

رقم  تعديل  ا�ضتالم  ومت  احلدود  تثبيت  مت 
ال�ضئون  رد  ورد   ،   16/6/2014 يف  املناق�ضة 
وزارة  وموافقة   15/10/2014 املاليةيف 
الفتوى  وموافقة    21/10/2014 يف  املالية 
يف  القانونية  رد  ورد   16/11/2014 والت�ضريع 

19/1/2015  انتظار اإ�ضدار الرخ�ص للطرح

82

 ت�ضميم
 واإ�ضراف

وتنفيذ مبنى
 ملحق

 لفرع بلدية
الأحمدي

 

10000090000

مت توقيع العقد مع مكتب اخلرباء لال�ضت�ضارات 
الهند�ضية ملدة 10 اأ�ضهر للت�ضميم

 و ) -/102000 د.ك.( ملدة 18 �ضهر لالإ�ضراف  
يف 6/3/2011

بانتظار املوقع املعتمد ظهرت معوقات يف التثبيت 
وبانتظار حلها مع اإدارتي التنظيم و امل�ضاحة

 10
�ضهر

87

ت�ضميــــــم وتنفـــيذ 
والإ�ضراف

ـــــى تــــطــــويــــر  ـــــل ع
وجتــــــــــمــــــــــيــــــــــل   
ــز �ــضــاطــئ  ــي وجتــه

ال�ضليبيخات

500000
تنمية  اإدارة  قبل   من  امل�ضروع  اأمور  متابعة  تتم 

امل�ضاريع 

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة اإلنشـــاءات
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 رقم

امل�سروع
الكلفة الكليةا�سم امل�سروع

العتماد ال�سريف

املوقف التنفيذيرقم العقد2013 / 2014
 مدة

العقد

88
 
 

تــــ�ــــضــــمــــيــــم 
ـــــذ  ـــــفـــــي ـــــن وت
و�ـــــضـــــيـــــانـــــة 
الــــــواجــــــهــــــة

ـــة  ـــحـــري ـــب  ال
ملــــحــــافــــظــــة 
اجلـــــــهـــــــراء 

500000 
 

 

املخطط  اإدارة  مع  الجتماع  مت 
الفنية  املتطلبات  الهيكلي لتحديد 
اخلا�ضة  الدرا�ضة  وبانتظار 
كتابهم  علي  بناء”  بامل�ضروع 

بتاريخ 5/4/2010

بند 1

ــــــــــال  ــــــــــم اأع
اإنــــ�ــــضــــائــــيــــة 
�ــــــضــــــغــــــريه
مـــــــــبـــــــــاين:

اأعمال الدفان 
مـــنـــاطـــق  يف 
خمـــــتـــــلـــــفـــــة

146500014650002011/2010-40

�ضركة  مع  العقد  توقيع  مت 
العامة  للتجارة  الوطنية  الروي�ضد 
قدرها  خ�ضم  بن�ضبة  وللمقاولت 

 )%41-(
وبقيمة تعاقدية ) 147500/000 

د.ك(يف 3/6/2012
ب�ضبب  موقوف  العقد  ومازال 
املقاول  من  املرفوعة  الق�ضية 

بطلب ف�ضخ العق

�ضنة 

ب

تــــــ�ــــــضــــــويــــــة 
وجتــــــهــــــيــــــز 
و�ـــــضـــــيـــــانـــــة

الـــ�ـــضـــواطـــئ 
الــــعــــامــــة يف
الكويت دولـــة 

19-2013/2012)جديد(

مت توقيع العقد مع اقل العطاءات 
مع �ضركة جلوبال الوطنية  بن�ضبة 

خ�ضم قدرها )-%35.7(
و بقيمة )-/1929000 د.ك(  يف 
14/4/2014 و ملدة �ضنتني ومتت 

مبا�ضرة العمل
بتاريخ 25/6/2014 ومتت �ضرف 
حتى الدفعة الأوىل بقيمة اإجمالية 

قدرها ) 467/905 . 39 د.ك(

�ضنتني

ج

ــــــــــال  ــــــــــم اأع
اإنــــ�ــــضــــائــــيــــة 
مـــتـــفـــرقـــة يف
املـــــــقـــــــابـــــــر
) جــــديــــد   (

2013/2012-16

مت توقيع العقد يف 19/12/2013 
بن�ضبة  اجلديد  العهد  �ضركة  مع 

خ�ضم )-35.1%( بقيمة 
وملدة  د.ك(   1،298،000/  -(
الأعمال  مبا�ضرة  ومتت  �ضنتني 
�ضرف  .ومت   14/1/2014 بتاريخ 

الدفعة 7 بقيمة اإجمالية وقدرها
) 027/470،586 د.ك(

د

�ــــضــــور ملـــوقـــع 
جتـــــــمـــــــيـــــــع 
الإطــــــــــــارات  
يف  امل�ضتعملة 
منطقة ارحيه 
)جــــــــنــــــــوب 
اجلـــــهـــــراء (

2014/2013-10

للدرا�ضة  العطاءات  ا�ضتالم  متت 
ومتت التو�ضية بالرت�ضية على اأقل 
العطاءات  ل�ضركة النه�ضة الدولية 
بن�ضبة  واملقاولت  العامة  للتجارة 
خ�ضم  قدرها )-54% ( اى بقيمة 
 11500000/-( قدرها  عطاء 

د.ك ( وملدة �ضنة

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة اإلنشـــاءات
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 رقم

امل�سروع

 ا�سم

امل�سروع

 الكلفة

 الكلية

 العتماد ال�سريف

املوقف التنفيذي رقم العقد2014/2013
 مدة

 العقد

  هـ

 �ضيانة
 الأ�ضواق

 وال�ضاحات
 يف دولة
 الكويت

)جديد(

17-2013/2012عقد جديد

خزعل  دنيا  �ضركة  مع  العقد  توقيع  مت 
خ�ضم  بن�ضبة  املقاولت  و  العامة  للتجارة 

)-33.44%( وبقيمة )653600 د.ك(
و ملدة �ضنتني يف 10/2/2014 و متت مبا�ضرة 

العمل بتاريخ 8/5/2014 
بقيمة  الرابعة  الدفعة  حتى  �ضرف  ومت 

قدرها)865/706 . 57 د .ك (

و

 اأ- �ضيانة
 واإعادة تاأهيل

   امل�ضلخ 
 املركزي
 بال�ضويخ
) جديد(

2013/2012-18

الوطنية  �ضركة جلوبال  مع   العقد   توقيع  مت 
للتجارة العامة و املقاولت بن�ضبة 

 1830000/-( بقيمة  و   )%39-( خ�ضم 
د.ك( يف 12/6/201 و ملدة 24 �ضهر 

ومتت املبا�ضرة العمل بتاريخ 7/9/2014 
بقيمة  الثانية   الدفعة  حتى  �ضرف  ومت 

اإجمالية قدرها ) 709/385. 105 د .ك (

 18
�ضهر 

اأ

ثالثا : تكييف
  حمافظتي
العا�ضمة

  و اجلهراء
 

5350002013/2012-8

مت توقيع العقد مع �ضركة بدر املال و اإخوانه 
بقيمة )-/1670000 د.ك( 

و   14/1/2014 بتاريخ  �ضنوات   3 ملدة   
الدفعة  �ضرف  مت  و  التاريخ  بنف�ص  املبا�ضرة 

الرابعة  بقيمة  
اإجمالية قدرها ) 666/664 . 556 د .ك (

 3
�ضنوات 

ب
 
 
 

 �ضيانة
 اخلدمات
الفنية يف
 الأ�ضواق 

  وال�ضاحات
 وال�ضواطئ 

 دولة يف
الكويت

 

 
 
 
 

 
 
 

 
2013/2012-22

 
 

مت توقيع العقد مع ال�ضركة املتحدة للخدمات 
الهند�ضية بقيمة )-/1874700 د.ك( وملدة

مبا�ضرة  ومتت   16/7/2014 يف  و3�ضنوات   
العمل بتاريخ 11/8/2014

بقيمة  الثانية   الدفعة  حتى  �ضرف  ومت 
اإجمالية و قدرها )450/000 .312 د.ك (

 3
 �ضنوات

 

ج
 
 

 

 �ضيانة
 اخلدمات
 الفنية يف
 حمافظتي

   حويل
والفروانية

 
 
 
 

 
 

 
 

2014/2013-6
 
 
 

مت توقيع العقد مع �ضركة فدان للتجارة العامة 
و املقاولت مببلغ )-/559620 د.ك( وملدة 3 
�ضنوات يف 18/3/2014  ومت �ضرف الدفعة 
الثالثة بقيمة اإجمالية قدرها  ) 750/ 773 

. 139 د.ك( 
 18/3/2014 ومتت املبا�ضرة فى 

3 �ضنوات
 
 
 

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة اإلنشـــاءات
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رقم

امل�سروع
ا�سم امل�سروع

 الكلفة

الكلية
العتماد ال�سريف

املوقف التنفيذيرقم العقد2014/2013
 مدة

العقد

د
 
 

 �ضيانة
 اخلدمات
الفنية يف
 حمافظتي
الأحمدي

ومبارك الكبري

 
 
 

 
 
 

2012/2011-7
 
 

ال�ضقر  �ضركة  مع  العقد  توقيع  مت 
ب�ضعر  واملقاولت  العامة  للتجارة 

)-/347346 د.ك( 
العقد  توقيع  ومت  3�ضنوات  وملدة 
يف  واملبا�ضرة   2/9/2012 يف 
الدفعة  �ضرف  ومت   1/10/2012

التا�ضعة
بقيمة ) 509/000 . 260 د.ك (

�ضنوات  3
 

 

الباب
الثاين

 اللوحات
الإر�ضادية
 اأ - �ضيانة
 وتركيب
اللوحات

 يف املناطق
وال�ضوارع

80000
2013/2012-13

مت توقيع العقد مع �ضركة ملتي تيب 
بقيمة  واملقاولت  العامة  للتجارة 

)-/174500د.ك ( وملدة �ضنتني
بتاريخ  بالأعمال   املبا�ضرة  متت  و 
الدفعة  �ضرف  مت  و   6/10/2013
 .  464  /687  ( قدرها  و  بقيمة   8

128 د.ك(

�ضنتني

فى 2016/2015-3 املناق�ضة  رقم  ا�ضتالم  مت 
19/3/2015

 ب- توريد
اللوحات يف

 املناطق
وال�ضوارع يف

 املناطق
اجلديدة

386002012/2011-11

�ضعد  موؤ�ض�ضة  مع  العقد  توقيع  مت 
 170800  ( تعاقديه  بقيمه  مر�ضد 
وبن�ضبة   8/5/2012 يف  د.ك.( 

خ�ضم )-%14.6(
ومت   25/7/2012 يف  واملبا�ضرة 
لل�ضرف  اخلتامية  الدفعة  اإر�ضال 
بقيمة اإجمالية قدرها )250/ 140 

. 203 د.ك(

3-2015/2014جديد

ملتي  موؤ�ض�ضة  مع  العقد   توقيع  مت 
املقاولت  و  العامة  للتجارة  تيب 

بن�ضبة خ�ضم )-%24.2(
 151600( قدرة  اإجمايل  مبلغ  و 
  13/1/2015 د.ك(بتاريخ 
فى  املبا�ضرة  ومتت  �ضنتني  ملدة 

1/4/2015
منظمة
املدن

العربية

 مبنى مراقبة
الزينة و رفع

الإعالم

 “ واإداريا   “ فنيا   ال�ضتالم  مت 
وت�ضليمه اىل اجلهة امل�ضتفيدة

365
يوم

توريد عدد )5(
7-60000600002014/2013مولدات كهرباء

اإعادة  �ضيتم   و  املناق�ضة  اإلغاء  مت 
املالية  ال�ضنة  ميزانية  على  طرحها 

القادمة

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة اإلنشـــاءات
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رقم

امل�سروع
ا�سم امل�سروع

 الكلفة

الكلية

العتماد ال�سريف

مدة العقداملوقف التنفيذيرقم العقد2014/2013

 ممار�ضة توريد
بيوت جاهزة
) �ضاليهات(

15000150002014/2013-7

�ضركة  مـــع  الــعــقــد  تــوقــيــع  مت 
القمة املتكاملة للتجارة العامة 
 )%45+( بن�ضبة  واملـــقـــاولت 

وبقيمة )-/21750 د.ك(
بتاريخ 13/3/2014 

الأوىل  الــدفــعــة  اإر�ـــضـــال  مت  و 
بقيمة  لــلــ�ــضــرف  واخلــتــامــيــة 
 499/000( قدرها  اإجمالية 
التجهيز  جــارى  د.ك((   19  .

للتنفيذ

 6 ا�ضهر

 ممار�ضة توريد
و ت�ضغيل

 عدد )10(
مولدات ديزل
مع تاور ليت

2014/2013-
17

توفر  لــعــدم  املمار�ضة  األغيت 
تنفيذ  و�ضيتم  املــايل  العتماد 
املقابر  عقد  �ضمن  الأعــمــال 

كاأعمال تغريية

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة اإلنشـــاءات
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أوال ً : المشاريع 
B.O.T  ) م�ساريع بنظام ) بناء / ت�سغيل / حتويل -

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�سروعم

1

معاجلة  م�ضروع 
الــــــنــــــفــــــايــــــات 
النــــ�ــــضــــائــــيــــة 
وال�ضتفادة منها:

اإىل  ــــروع  ــــض ــــ� امل ــــهــــدف  ي
ا�ضتقبال ومعاجلة النفايات 
ــادة  ــف ــت ــض ــة وال� ــي ــائ ــض ــ� الإن
مــــن اأكـــــــرب قــــــدر ممــكــن 
والتخل�ص  مكوناتها  مــن 
مــن الــنــفــايــات املــرفــو�ــضــة 
باأ�ضاليب �ضليمة بيئيًا للحد 
ـــي  مـــن ا�ــضــتــغــالل الأرا�ـــض
الــنــفــايــات  ردم  لأعـــمـــال 
اأخطار  من  البيئة  وحماية 

التلوث.

انظر اجلدول رقم )1(

مع  تن�ضيقي  اجتماع  عقد  مت   2014/10/21 بتاريخ   -
ممثلي اإدارات ال�ضالمة يف املحافظات ب�ضاأن مو�ضوع التك�ضري 
الكتل  من  احلديدية  الق�ضبان  ا�ضتخراج  و  الهدم  مواقع  يف 

اخلر�ضانية .                           

اآخر  تن�ضيقي  اجتماع  عقد  مت   2014/11/20 بتاريخ   -
ممثل  و  املحافظات  يف  ال�ضالمة  اإدارات  عــن  ممثلي  مــع 
النفايات  تدوير  �ضركتي  عن  ممثلي  و  القانونية  الإدارة  عن 
الإن�ضائية ب�ضان مو�ضوع يف مواقع الهدم و ا�ضتخراج الق�ضبان 

احلديدية من الكتل اخلر�ضانية .   

 - قامت ال�ضركة ال�ضناعية حلماية البيئة مبخاطبة البلدية 
باملخططات النهائية للم�ضروع لعتمادها .     

)فرباير(                                           

على  البلدية  مبالحظات  ال�ضناعية  ال�ضركة  خماطبة  مت   -
خماطبة  مت   -. املخططات  لتعديل  املــ�ــضــروع  خمططات 
التي  امل�ضاكل  عن  �ضامل  بتقرير  البلدية  عام  مدير  ال�ضيد/ 

تواجه م�ضنعي التدوير و من اأهمهما :  

 * انخفا�ص القدرة الت�ضغيلية مل�ضنعي التدوير. 

ار�ص  ب�ضبب  التدوير  م�ضنعي  على  املرتتبة  املخالفات   *
العليا  اللجنة  على  املو�ضوع  لعر�ص  ذلــك  و         . الت�ضوين 
اتخاذها  الالزم  بالإجراءات  لالإفادة  التخطيط  و  للتن�ضيق 

بهذا ال�ضاأن .)فرباير(    

تدوير  م�ضنعا  يقع 
النفايات الإن�ضائية 
جنوب  منطقة  يف 

الدائري ال�ضابع.

ـــ�ـــضـــركـــة  ال اأ- 
الـــ�ـــضـــنـــاعـــيـــة 

حلماية البيئة.

مب�ضنع  العمل  بداأ 
ال�ضناعية  ال�ضركة 
يف  البيئة  حلماية 

ابريل 2004.

ب- ال�ضركة 
العربية الدولية 

للم�ضروعات 
ال�ضناعية.

بداأ العمل 
مب�ضنع ال�ضركة 
العربية الدولية 

للم�ضروعات 
ال�ضناعية يف 
اأكتوبر عام 

.2007

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئـــــون البيئـــــة
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ما مت ردمه بالطن فى موقع الردم القريب من م�سنعى التدويركمية النفايات التي ا�ستقبلها امل�سنعني بالطنال�سهر

61,659724,870اأبريل

76,682566,591مايو

71,614583,176يونيو

49,216495,746يوليو

69,915530,630اأغ�سط�س

82,251569,759�سبتمرب

113,267625,686اأكتوبر

138,440648,395نوفمرب

159,643510,322دي�سمرب

132,358385,871يناير

132,558364,355فرباير

157,188398,893مار�س

1,244,791.006,404,294الجمالى

جدول ) 1 (  - جدول كمية النفايات الإن�سائية خالل الفرتة من اأبريل اإلى مار�س 2015/2014          

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة شئـــــون البيئـــــة
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B.O.T  ) أواًل:  المشاريع بنظام ) بناء / تشغيل / تحويل

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�سروعم

2

ـــــــروع  مـــــــ�ـــــــض
مـــــــعـــــــاجلـــــــة 
ــــات  ــــاي ــــف ــــن ال
الـــــبـــــلـــــديـــــة 
ــــة  ــــب ــــل ــــ�ــــض ال
وال�ـــضـــتـــفـــادة 
مـــنـــهـــا.مـــوقـــع 

كبد.

يــــهــــدف املـــ�ـــضـــروع 
وفرز  ا�ضتقبال  اإىل 
النفايات  ومعاجلة 
ــة الــ�ــضــلــبــة  ــدي ــل ــب ال
وال�ـــضـــتـــفـــادة مــن 
اأكرب قدر ممكن من 
وت�ضميم  مكوناتها، 
ردم  مــوقــع  وتنفيذ 
للتخل�ص من  �ضحي 
املرفو�ضة  النفايات 
املعاجلة  من م�ضنع 
علمية  ــب  ــي ــال ــض ــاأ� ب

و�ضليمة بيئيًا.
يــــهــــدف املـــ�ـــضـــروع 
م�ضنع  اإنــ�ــضــاء  اىل 
ملــعــاجلــة الــنــفــايــات 
ــة الــ�ــضــلــبــة  ــدي ــل ــب ال
ا�ضتيعابية  بــطــاقــة 
�ضنويا،و  طن  مليون 
يتم حتويل النفايات 
كهربائية  طاقة  اىل 
عن طريق ا�ضتخدام 
ــــحــــارق  تـــقـــنـــيـــة امل
فنية  مبــوا�ــضــفــات 
وبــــيــــئــــيــــة عـــاملـــيـــة 
الـــــرمـــــاد  ردم  و 
مـــردم  املــتــبــقــي يف 
نــفــايــات �ــضــحــيــة ، 
اإىل  بالإ�ضافة  هــذا 
حـــمـــايـــة الــبــيــئــة و 
و  الطبيعية  املـــوارد 
ا�ضتنزاف  تقلي�ص 
الأرا�ــــضــــي  هــــدر  و 
ردم  يف  املــ�ــضــتــغــلــة 

النفايات

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

العاملي  ال�ضت�ضاري  املكتب  مــع  الــدرا�ــضــة  تنفيذ  حاليا  -جـــاري 
بالتن�ضيق مع اجلهاز الفني لدرا�ضة امل�ضروعات التنموية واملبادرات 

)PTB( واجلهات املعنية يف الدولة.

-بتاريخ 31/ 7/ 2013 قام املكتب ال�ضت�ضاري بتقدمي ملخ�ص 
درا�ضة جدوى للم�ضروع، ومت الطالع عليها واإبداء املالحظات .

-بتاريخ  29/ 8/ 2013 قدم املكتب ال�ضت�ضاري تقريرًا ب�ضاأن 
قدم  كما  ال�ضلبة،  البلدية  النفايات  وخ�ضائ�ص  مكونات  درا�ضة 
معاجلة  مل�ضروع  القانونية  النواحي  بخ�ضو�ص  مف�ضاًل  تقريرًا 
املالحظات  واإبداء  عليها  الطالع  ومت  ال�ضلبة،  البلدية  النفايات 

من قبل الإدارة املعنية يف البلدية.

 2013  /11  /  21  -  18 الفرتة  من  عمل  ور�ضة  عقد  -مت 
لالطالع ومناق�ضة التقارير املقدمة من م�ضت�ضار امل�ضروع بح�ضور 

فريق العمل املعني من اجلهات احلكومية.

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

�ضكة احلديد  م�ضار  مع  لتعار�ضه  وذلك  املوقع  اإزاحة  اقرتاح  -مت 
،ومت اأخذ موافقة اللجنة الفرعية للمرافق العامة واخلدمات على 
املوقع بعد الزاحة وجاري حاليا ا�ضتكمال اجراءات تثبيت املوقع 

بعد الإزاحة تفاديا للعوائق.) اأبريل (

مع  بالتعاون  للم�ضروع  املتقدمة  ال�ضركات  تاأهيل  حاليا  -جــاري 
اإدارة  من  املوقع  ا�ضتالم  بامل�ضروع )مايو(ومت  املعني  العمل  فريق 

امل�ضاحة.

-مت النتهاء من اأعمال تاأهيل ال�ضركات املتقدمة للم�ضروع من قبل 
فريق العمل املعني بامل�ضروع.)يوليو(

-مت عقد ور�ضة عمل للم�ضروع للفرتة )2014/7/23،22،21( 
 )RFP( حيث مت مناق�ضة التقرير اخلا�ص بطلب تقدمي العرو�ص

الفنية واملالية للم�ضروع.)يوليو(

العرو�ص  تقدمي  بطلب  اخلا�ص  التقرير  مراجعة  حاليا  -جــاري 
)RFP( من قبل اجلهات املعنية بامل�ضروع .)�ضبتمرب(

 

 2002  /4  /8 بتاريخ 
�ـــضـــدر قــــــرار املــجــلــ�ــص 

البلدي رقم 
)م ب/ ف10/ 169/ 
باملوافقة   )200  /8
موقع  تخ�ضي�ص  عــلــى 
معاجلة  م�ضاريع  لإقامة 
الــنــفــايــات وال�ــضــتــفــادة 
ـــق الــــردم  مــنــهــا ومـــراف
مــنــطــقــة  يف  الــ�ــضــحــي 
ــــوب حمــطــة  كــــبــــد جــــن
مقابل  الإذاعي  الإر�ضال 
نـــــادي �ــضــبــاق الــهــجــن 
1كم2   ومبــــ�ــــضــــاحــــة 
املخ�ض�ضة  ــاحــة  ــض املــ�
لإقــــامــــة املـــ�ـــضـــروع هي 
م2(    500،000(
خم�ضمائة األف مرت مربع
مدة تنفيذ الدرا�ضة 23 

�ضهر            
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B.O.T  ) مشاريع بنظام ) بناء / تشغيل / تحويل   

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�سروعم

2

تفاديا  الإزاحة  بعد  املوقع  تثبيت  اإجراءات  ا�ضتكمال  مت 
للعوائق، ومت ا�ضتالم املوقع من اإدارة امل�ضاحة.)نوفمرب(

-مت النتهاء من اأعمال تاأهيل ال�ضركات املتقدمة للم�ضروع 
من قبل فريق العمل املعني بامل�ضروع. )دي�ضمرب(

و  التنموية  امل�ضروعات  لدرا�ضة  الفني  اجلهاز  قام   -
بكافة  امل�ضروع  عقد  مب�ضودة  البلدية  بتزويد  املبادرات 
ملحقاته و املعدة من قبل املكتب ال�ضت�ضاري ، و يتم حاليا 

مراجعة العقد وو�ضع املالحظات عليه .     )دي�ضمرب(  

 جاري حاليا تنفيذ الدرا�ضة مع املكتب ال�ضت�ضاري العاملي 
بالتن�ضيق مع هيئة م�ضروعات ال�ضراكة بني القطاعني العام 

واخلا�ص )KAPP( واجلهات املعنية يف الدولة.

العام  القطاعني  بني  ال�ضراكة  م�ضروعات  هيئة  -قامت 
بكافة  امل�ضروع  عقد  مب�ضودة  البلدية  بتزويد  اخلا�ص   و 

ملحقاته و املعدة من قبل املكتب ال�ضت�ضاري.

 - مت عقد اجتماع بتاريخ 26/1/2015 مع ممثلي عن 
هيئة امل�ضروعات و ممثلي عن الإدارة القانونية يف البلدية 
ب�ضان مو�ضوع اإعداد م�ضودة عقد امل�ضروع باللغة العربية.                                                                     
العقد و ملحقاته وو�ضع املالحظات  - يتم حاليا مراجعة 
باأعمال  و املتعلقة  للعقد  الفنية  عليه و اخلا�ضة باجلوانب 

البلدية .)فرباير(

الفنية  البلدية  مبالحظات  امل�ضروعات  هيئة  تزويد  مت    -
على م�ضودة عقد امل�ضروع.

عمل  ور�ضة  عقد  مت   2015  /  15-3/19 بتاريخ   -
مبقر هيئة م�ضروعات ال�ضراكة لتقدمي �ضرح لفريق البلدية 
)اإدارة �ضئون البيئة و الإدارة القانونية ( عن م�ضودة عقد 

امل�ضروع و بح�ضور فريق البنك الدويل . )مار�ص(      
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ثانيًا: المشاريع اإلنشائية

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�سروعم

1

تطوير  م�ضروع 
تاأهيل  واإعــــادة 
ردم  مــــــواقــــــع 
ـــنـــفـــايـــات يف  ال
مناطق خمتلفة

مـــ�ـــضـــروع   - اأ 
وتنفيذ  ت�ضميم 
 )3( عــــــــــدد 
متماثلة  مباين 
ملــوظــفــي مــواقــع 
النفايات  ردم 
ــيــاج  وعـــمـــل �ــض
زراعــي مبناطق 
)اجلـــــــهـــــــراء، 
الدائري  جنوب 
ميناء  ال�ضابع، 

عبداهلل(.

اإىل  املــ�ــضــروع  يــهــدف 
مــبــاين   )3( اإنــ�ــضــاء 
مــتــمــاثــلــة ومــتــكــامــلــة 
ل�ضتعمال  اخلــدمــات 
ــوظــفــني املــ�ــضــرفــني  امل
عـــلـــى نـــظـــام الــعــمــل 
النفايات  ردم  مبواقـع 
ــاطــق )اجلـــهـــراء  مبــن
ــري  جــنــوب الــدائـــ  –
– مــيــنـــــاء  ـــــع  الــ�ــضــابـــ
مــدار  على  عــبــداهلل( 
بالتناوب  �ضاعة   24
الأ�ضبـوع  ـــام  اأي طـــوال 
ــــك لـــلـــحـــد مـــــن  ـــــ وذل
ــم ملــلــوثــات  ــه ــر�ــض ــع ت
بالغبار  امل�ضبع  ــو  اجل
الأتــربــة  مــن  املتطاير 
عن  الناجتة  والغازات 
هذا  النفايات،  اأبخرة 
تنفيذ  اإىل  بالإ�ضافة 
ـــــي حــول  ــيــاج زراع �ــض
من  للتخفيف  املــواقــع 
امللوثات  تركيز  ن�ضبة 

والروائح الكريهة.

 13  /187  /3 ب   / ب  )م  رقــم  البلدي  املجل�ص  قــرار  �ضدر 
/2012 ( بتخ�ضي�ص مواقع ردم النفايات العاملة املتخذ بتاريخ 

. 25/6/2012
اخلا�ضة  املناق�ضة   طــرح  م�ضتندات  اعـــداد  مــن  النتهاء  مت 

بامل�ضروع.
بتاريخ  العاملة  باملواقع  البلدي اخلا�ص  املجل�ص  قرار  تعديل  مت 
 13  /187  /3 ب   / ب  )م  رقــم  الــقــرار  و�ضدر   14/1/2013

) 2012/
مت تثبيت وت�ضليم موقعي ميناء عبداهلل وجنوب الدائري ال�ضابع 

من قبل اإدارة �ضئون البيئة.
جاري التن�ضيق مع وزارة الأ�ضغال العامة لتاأهيل اجلزء امل�ضتقطع 
من املوقع من قبل ا�ضت�ضاري م�ضروع الطريق الإقليمي.) اأبريل (
مت خماطبة اإدارة الإن�ضاءات بتاريخ 22/5/2014 ب�ضاأن تثبيت 
موقعي ميناء عبداهلل وجنوب الدائري ال�ضابع وا�ضتكمال طرح 

املناق�ضة اخلا�ضة بهذين املوقعني )مايو(
املكاتب  ملخاطبة  الإن�ضاءات  اإدارة  مع  التن�ضيق  حاليا  جاري   -

لإعداد الت�ضاميم اخلا�ضة بامل�ضروع .)�ضبتمرب(
-مت خماطبة اجلهات التالية )اإدارة الفتوى و الت�ضريع - اإدارة 
املالية - الإدارة القانونية - اإدارة ال�ضئون املالية ( للموافقة على 
اإدارة  قبل  من  ذلك  و  املالحظات  اإبداء  و  املناق�ضة  م�ضتندات 

الإن�ضاءات بالبلدية . )اأكتوبر( 
اجلنوبي(.     ال�ضابع   - عــبــداهلل  ميناء   ( موقعي  تثبيت  مت   -

)يناير(           

مــــــ�ــــــضــــــروع مـــــــدرج 
مبــــيــــزانــــيــــة بـــلـــديـــة 
املالية  لل�ضنة  الكويت 
�ضمن   2011/2010
ـــــع –  ـــــراب الــــبــــاب ال
الإن�ضائية  املــ�ــضــاريــع 

وال�ضيانة.
�ضمن  امل�ضروع  يعترب 
التنمية  خطة  م�ضاريع 

ال�ضنوية للدولة.
عمل  فريق  ت�ضكيل  مت 
من الإدارات املعنية يف 
والهيئة  الكويت  بلدية 
حل�ضر  للبيئة  العامة 
ــبــيــانــات  ـــث ال وحتـــدي
اخلا�ضة بكافة مو اقع 
العاملة  النفايات  ردم 

واملغلقة.

مــ�ــضــروع    - ب 
موقع  ت�ضميم 
ــحــي  �ــض ردم 
ــــات  ــــاي ــــف ــــن ــــل ل
ال�ضلبة  البلدية 

يف منطقة كبد

اإىل  املــ�ــضــروع  يــهــدف 
ردم  مــوقــع  تــ�ــضــمــيــم 
�ـــضـــحـــي لـــلـــنـــفـــايـــات 
ــة الــ�ــضــلــبــة و  ــدي ــل ــب ال
املعايري  وفــق  مرافقة 
و  ال�ـــــضـــــرتاطـــــات  و 
و  البيئية  املوا�ضفات 

الفنية.

مت اإعداد كرا�ضة ال�ضروط املرجعية TOR اخلا�ضة بامل�ضروع.
مت خماطبة جلنة اختيار البيوت الإ�ضت�ضارية بهذا ال�ضاأن.

بتاريخ  املخت�ضة  ال�ضت�ضارية  املكاتب  دعوة  و  امل�ضروع  طرح  مت 
اخلا�ضة  املرجعية  ال�ضروط  كرا�ضة  ل�ضتالم   27/9/2012

بامل�ضروع.
مت النتهاء من مرحلة تقييم درا�ضة العرو�ص الفنية املقدمة من 

املكاتب الإ�ضت�ضارية وذلك من قبل الإدارة املعنية يف البلدية.
مت الإنتهاء من مرحلة التقييم الفني واملايل للعطاءات من قبل 

بلدية الكويت و اإدارة امل�ضت�ضارين.
مت موافاة بلدية الكويت براأي اللجنة التح�ضريية باملوافقة على 

الرت�ضية النهائية على املكتب ال�ضت�ضاري املحلي الفائز
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ثالثًا: األعمال التي تختص بها اإلدارة 

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالن�شاطم

1

ـــــــــع  ـــــــــوق م
ـــــع  جتـــــمـــــي
الإطـــــــارات 
مل�ضتعملة  ا
مبـــنـــطـــقـــة 
ــــة –  اإرحــــي
جــــــــنــــــــوب 

اجلهراء.

نــــــظــــــرًا 
للطبيعة 

�ضة  خلا ا
لـــــــهـــــــذا 
من  النوع 
النفايات 
ــــــــم  ــــــــت ي
جتميعها 

موقع  يف 
خـــــا�ـــــص 

بها.

مت النتهاء من اأعمال جلنة تاأهيل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ملزاد بيع الإطارات التالفة، حيث مت 
تاهيل عدد )28( �ضركة وموؤ�ض�ضة للتخل�ص من الإطارات التالفة.

-28-27-26( الجزاء  بيع  ب�ضاأن  الكويت  بلدية  من  اعالن  ن�ضر  مت   16/3/2014 بتاريخ 
يوم  املــزاد  عقد  موعد  يكون  ان  على  باملوقع  املجمعة  التالفة  الطــارات  من   )31-30-29
الجــزاء )7-6-5-4- بيع  عقد  توقيع  23/3/2014 مت  بتاريخ     .10/4/2014 اخلمي�ص 
او�ضكار  �ضركة  ال�ضادة  ارحية مزاد رقم 3/2014 مع  التالفة يف موقع  الإطــارات  12( من 
رقم  الداري  القرار  �ضدر   30/3/2014 بتاريخ  واملــقــاولت.    العامة  للتجارة  الأمريكية 
الإطــارات  بيع  ملزاد  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  لتاهيل  فريق  ت�ضكيل  ب�ضاأن   )E.157/2014(

التالفة.) اأبريل (

بتاريخ 16/4/2014 توقيع عقد بيع الأجزاء )26-27-28-30-31( من الإطارات التالفة 
املجمعة يف املوقع مع ال�ضادة/ال�ضركة اخلليجية خلدمات النظافة والبيئة.

       )E.157i2014( رقم  الإداري  القرار  مبوجب  امل�ضكل  الفريق  اإعمال  من  النتهاء  -مت 
)�ضبتمرب(                                      

   - بتاريخ 5/10/2014 مت ن�ضر الإعالن رقم )97/2014( من بلدية الكويت يف اجلريدة 
بلغ عدد  التاأهيل حيث  اأعمال  نتائج  و املت�ضمن  العدد 1204(  اليوم -   الر�ضمية )الكويت 

ال�ضركات و املوؤ�ض�ضات املوؤهلة )6 �ضركة و موؤ�ض�ضة( .                                                         

 - قامت اإدارة �ضئون البيئة بتحديد اجزاء جديدة من الإطارات التالفة املجمعة يف املوقع 
و ذلك لطرحها �ضمن ثالثة مزادات من قبل جلنة التخل�ص من املواد اخلارجة عن نطاق 
ال�ضتخدام على ال�ضركات و املوؤ�ض�ضات املوؤهلة و التي تبلغ عددها )34 �ضركة و موؤ�ض�ضة (.          

  - جاري حاليا ا�ضتكمال الإجراءات اخلا�ضة بطرح مناق�ضة لت�ضوير املوقع بالتن�ضيق مع 
اإدارة الإن�ضاءات و ذلك بعد ان مت �ضدور قرار تخ�ضي�ص املوقع و ا�ضتكمال اإجراءات تثبيت 
و ت�ضليم املوقع ، حيث اأفادت ادارة الإن�ضاءات بكتابها ال�ضادر بتاريخ  1/10/2014  باأنه 
قد مت ار�ضال وثائق املناق�ضة اىل ادارة املناق�ضات و العقود للطرح لدى جلنة املناق�ضات 

املركزية .

بديل  موقع  قد مت تخ�ضي�ص  بانه  البيئة  �ضئون  اإدارة  اإفــادة  بتاريخ  26/10/2014 مت   -  
الــذي مت  للموقع  الــذي مت �ضمه  الطــارات احلــايل  ملوقع  ال�ضاملي  يف منطقة جنوب طريق 
تخ�ضي�ضه للموؤ�ض�ضة العامة للرعاية ال�ضكنية . )اكتوبر(                                                   - 
جاري حاليا التن�ضيق مع ادارة الإن�ضاءات ب�ضان املناق�ضة اخلا�ضة بت�ضوير موقع الطارات 

جنوب طريق ال�ضاملي.      )نوفمرب(     

ارحية  يف  التالفة  الطـــارات  جتميع  موقع  ادارة  العمال  مناق�ضة  كرا�ضة  اعــداد  مت   -   
.   )فرباير(                                                                                                                 بهدف تقطيع الطــارات و تقليل حجمها و كب�ضها و نقلها اىل موقع ال�ضاملي 
- مت خماطبة ادارة الن�ضاءات بال�ضرتاطات اخلا�ضة بت�ضميم و جتهيز موقع الطارات يف 

جنوب ال�ضاملي     )فرباير(                

    - مت اعداد كتاب من معايل وزير الدولة ل�ضئون البلدية موجه اىل المني العام ملجل�ص 
الوزراء ب�ضاأن طلب ميزانية للمناق�ضة اخلا�ضة باأعمال  ادارة موقع جتميع الطارات التالفة 

يف ارحية بهدف تقطيع الطارات و تقليل حجمها و كب�ضها و نقلها اىل موقع ال�ضاملي .       

، ليتم  ال�ضاملي  للبيئة ب�ضاأن املوقع املخ�ض�ص جنوب طريق    - بانتظار رد املجل�ص العلى 
البدء بالجراءات اخلا�ضة بتجهيز املوقع . )مار�ص(
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كمية اإلطارات المستعملة والتي تم استقبالها فى موقع إرحية  

جنوب الجهراء من شهر أبريل 2014 إلى مارس 2015

كمية الإطارات امل�ستعملةال�سهر

88,312اأبريل

77,928مايو

86,148يونيو

49,887يوليو

58,933اأغ�ضط�ص

88,238�ضبتمرب

81,709اأكتوبر

95,174نوفمرب

82,698دي�ضمرب

61,133يناير

50,134فرباير

71,172 مار�ص

891,466.00الجمالى

اجلدول ) 2 ( 
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ثالثًا: األعمال التي تختص بها اإلدارة
   

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�سروعم

اأعــمــال 2 على  الإ�ــضــراف 
ردم النفايات.

التخل�ص  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
ال�ضلبة  البلدية  النفايات  من 
ـــا مبــواقــع  ـــه عـــن طـــريـــق ردم
لبلدية  التابعة  النفايات  ردم 
الكويت وهي )اجلهراء- ميناء 
ـــداهلل- جــنــوب الـــدائـــري  عـــب
النفايات  ردم  وموقع  ال�ضابع( 
منطقة  يف  املــوجــود  الإن�ضائية 
حيث  ال�ضابع  الــدائــري  جنوب 
الــبــيــئــة  ــون  ــئ ــض � اإدارة  تـــقـــوم 

بالإ�ضراف على تلك املواقع.

على  اأبــــريــــل/2013  �ضهر  يف  الــعــقــد  تــوقــيــع  مت 
 )10/2012/2013( رقم  املمار�ضة  عقد  اأ�ضا�ص 
الردم  الأنقا�ص مبواقع  و  النفايات  ردم  »لأعمال 
التابعة لبلدية الكويت« مع �ضركة اجلهراء ملعدات 
العقد  مدة  يبداأ  و  �ضنوات،  ثالثة  وملدة  التنظيف 
من تاريخ املبا�ضرة الفعلية بخالف فرتة التجهيز 

مدتها )6( اأ�ضهر من تاريخ توقيع العقد.

مت البدء مببا�ضرة العقد 

بتاريخ 21/ 10 /2013 مع �ضركة اجلهراء ملعدات 
التنظيف.

ردم  لأعــمــال  املناق�ضة  عقد  تنفيذ  حاليا  يتم 
لبلدية  التابعة  الردم  مبواقع  والأنقا�ص  النفايات 
الكويت مع �ضركة اجلهراء ملعدات التنظيف وملدة 
اأكتوبر  حتى   2013 اأكتوبر  منذ  �ضنوات  ثــالث 

2016         ) اأبريل (

جنوب  موقع  يعترب 
ـــري الــ�ــضــابــع  ـــدائ ال
اأكرب املواقع العاملة 
وي�ضتقبل  حــالــيــًا 
النفايات  من  كمية 
مــن   %70 تــــعــــادل 
ــة الــنــفــايــات  ــي ــم ك
دولـــة  ــة يف  ــاجت ــن ال

الكويت �ضنويًا.
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ال�سهر
ت  

كمية النفايا

ن(
ط

(

جلهراء
موقع ا

حوالى
ن - 

ط
بال

بن�سبة
هلل

موقع  مينـاء عبد ا

ى
حوال

ن  -  
ط

بال
بن�سبة

موقع جنوب الدائري ال�سابع

ى
حوال

ن -  
ط

بال
بن�سبة

اأبريل
158657

31,682.50
19%

29,755.00
18%

97,219.50
61%

مايو
158657

36,089.00
21%

32,491.50
19%

98,810.00
59%

يونيو
171532.5

33,824.50
19%

30,094.00
17%

107,614.00
62%

يوليو
168,461

32,647.50
19%

28,235.50
16%

107,578.00
63%

اأغ�ضط�ص
171,548.5

34,958.00
20%

25,978.50
15%

110,612.00
64%

�ضبتمرب
133,951.5

36,091.50
26%

27,931.50
20%

69,928.50
52%

اأكتوبر
131237

36,145.00
27%

29,175.00
22%

65,917.00
50%

نوفمرب
141195

35,005.50
24%

28,202.00
19%

77,987.50
55%

دي�ضمرب
160495.50

36,933.00
23%

34,373.00
21%

89,189.50
55%

يناير
146128.50

34,480.50
23%

38,961.00
26%

72,687.00
49%

فرباير
174474.5

31,870.50
18%

33,890.50
19%

108,713.50
62%

مار�ص
191329

37,427.00
19%

39,245.00
20%

114,657.00
59%

     

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئـــــون البيئـــــة

كمية النفايات البلدية ال�سلبة التي مت ا�ستقبالها يف مواقع ردم النفايات خالل الفرتة من ابريل 2014 حتى مار�س 2015 

3
ل رقم 

جدو
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كمية النفايات بالطن تقريبًا التي تم استقبالها فى مواقع ردم 
النفايات خالل الفترة من أبريل 2014 إلى مارس 2015 

نفايات زراعيةنفايات منزلية
 نفايات جتارية

متنوعة
كمية النفايات

  ن�سبة موقع الردم

اإلى اجمايل النفايات

%254,947.5098,99463,213417,154.5022اجلهراء

%261,772.5061,84854,712378,332.5020ميناء عبد اهلل

%751,762.50144,495224,6561,120,913.5058جنوب الدائرى ال�ضابع

%1,268,483305,337.00342,5811,916,400.50100اإجماىل النفايات من املوقع

 ن�ضبة نوع النفايات اإىل
%100%18%16%66اإجمايل النفايات

اجلدول رقم ) 4 (

املوقع
ايات

النف
نوع 
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 ثانيًا: الدراسات البيئية

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالدرا�سةم

1

مــــــ�ــــــضــــــروع 
درا�ـــــــــضـــــــــة 
ا�ـــضـــتـــخـــدام 
الأكـــــيـــــا�ـــــص 
�ضتيكية  لبال ا
الـــــقـــــابـــــلـــــة 
حتت  للتحلل 
ــــــظــــــروف  ال
الــــبــــيــــئــــيــــة 
ـــة  ـــاخـــي واملـــن

الكويتية.

يهدف امل�ضروع اإىل 
ــاج وا�ــضــتــخــدام  ــت اإن
الأكــــــــــيــــــــــا�ــــــــــص 
الـــبـــال�ـــضـــتـــيـــكـــيـــة 
الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل 
ومعرفة  الطبيعي 
ــــري  ــــاأث ــــت مــــــــدى ال
عن  الــنــاجت  البيئي 

ا�ضتخدامها.

�ضابقا  للم�ضروع  املتقدمة  ال�ضت�ضارية  املكاتب  ودعوة  امل�ضروع  طرح  مت 
ومت �ضراء كرا�ضة ال�ضروط املرجعية اخلا�ضة بامل�ضروع من قبل عدد من 

املكاتب ال�ضابقة.
مت عمل متديد ثاين لفرتة تقدمي العرو�ص الفنية واملالية بناء على طلب 
بهذا  القانونية  الإدارة  موافقة  اأخــذ  مت  وقد  ال�ضت�ضارية  املكاتب  اأحــد 

ال�ضاأن
مت تقييم العرو�ص الفنية واملالية من قبل الدارات املعنية يف البلدية

مت تعديل العر�ص الفني واملايل من قبل املكتب املوؤهل. جاري حاليا اخذ 
امل�ضروع  طرح  اجــراءات  على  ال�ضت�ضارية  البيوت  اختيار  جلنة  موافقة 

وا�ضدار قرار الرت�ضية على املكتب الفائز.
مت مراجعة العر�ص الفني واملايل املعدل املقدم من املكتب املوؤهل من قبل 

الدارة املعنية يف البلدية 
مت خماطبة كل من ادارة ال�ضوؤون القانونية- الدارة املالية وادارة العقود 
املكتب  على  امل�ضروع  طــرح  بــاإجــراءات  الكويت  بلدية  يف  واملناق�ضات 
ال�ضت�ضاري الفائز.                                                          مت خماطبة جلنة 
املكتب  على  امل�ضروع  طرخ  اجراءات  بجميع  ال�ضت�ضارية  البيوت  اختيار 

ال�ضت�ضاري الفائز.  
بانتظار رد جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية ل�ضتكمال التعاقد مع املكتب 

ال�ضت�ضاري الفائز بامل�ضروع.
) اأبريل (

  مت اخذ موافقة جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية بالرت�ضية على املكتب 
)28/5/2014 بتاريخ  العلمية(.  لالأبحاث  الكويت  )معهد  الفائز 

يونيو(
تعديالت اجلهد  املوافقة على  لأخذ  ال�ضت�ضارية  البيوت  خماطبة جلنة 

الب�ضري للمكتب ال�ضت�ضاري الفائز بتاريخ 12/8/2014
ــ�ــضــاريــة بــتــاريــخ  ــت ــوت ال�ــض ــي ــب ــار ال ــي ــة جلــنــة اخــت ــق - مت اخــــذ مــواف

        .21/9/2014
 - مت اخذ موافقة الإدارة القانونية يف البلدية بتاريخ 28/10/2014.           
 - مت خاطبة الفتوى و الت�ضريع بتاريخ 30/11/2014 لدرا�ضة العقد 

                             .
  - مت موافاة الإدارة باإفادة الإدارة القانونية بالبلدية .    

    -مت خماطبة معهد البحاث العلمية ملوافاتنا بال�ضمان املايل بتاريخ  
 .  28/12/2014

- مت اإفادة البلدية مبالحظات ادارة الفتوى و الت�ضريع على م�ضودة عقد 
امل�ضروع. 

     -جاري حاليا التجهيز ملرحلة جتهيز العقد .                                                            - 
مت خماطبة ادارة املناق�ضات و العقود بتاريخ 4/2/2015                                           
املالية  الرقابة  وحــدة  مالحظات  على  بناء  العقد  تعديل  حاليا  يتم   -

التابعة لوزارة املالية و املوجودة يف بلدية الكويت .
لــوزارة  التابعة  املالية  الرقابة  وحــدة  مالحظات  مراجعة  حاليا  يتم   -

املالية و املوجودة ببلدية الكويت .       

يف  امل�ضروع  اعتماد  مت 
املالية  ال�ضنة  ميزانية 
 2 0 1 1 /2 0 1 0
الــثــاين-  الــبــاب  �ضمن 
ودرا�ــضــات  اأبــحــاث  بند 

وا�ضت�ضارات.
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 تابع : الدراسات البيئية:
            

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�سروعم

2

درا�ضة 
خدمات 

ا�ضت�ضارية 
ملواقع ردم 

النفايات 
املغلقة 

التابعة لبلدية 
الكويت.

تهدف الدرا�ضة 
اإىل توفري 

املعلومات الفنية 
الدقيقة حول 
مواقع امل�ضروع 
وذلك بتنفيذ 

درا�ضات اأكرث دقة 
وتوفري تكنولوجيا 
منا�ضبة للك�ضف 
والتعرف على 
نوعية واأعماق 

طبقات النفايات 
يف مواقع الردم 
وامل�ضاحات التي 

متتد اإليها لإعداد 
خرائط موقعية 
ت�ضاعد يف عملية 
تاأهيل هذه املواقع

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

كرا�ضة  على  الراأي  لإبداء  ال�ضت�ضارية  البيوت  جلنة  خماطبة  مت 
ال�ضروط املرجعية اخلا�ضة بامل�ضروع .

مت طرح امل�ضروع على املكاتب ال�ضت�ضارية املتخ�ض�ضة بامل�ضروع.
الدولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  للم�ضروع  متهيدي  اجتماع  عقد  مت 

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

مت زيارة املواقع املغلقة مو�ضوع الدرا�ضة من قبل الإدارة املعنية يف 
البلدية واملكاتب ال�ضت�ضارية املتفدمة للم�ضروع

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

جلنة  طلب  على  بناءًا  والفنية  املالية  العرو�ص  فــرتة  متديد  مت 
اختيار البيوت ال�ضت�ضارية حتى نهاية دوام اخلمي�ص

2013 /12 /19 
مت ا�ضتالم العرو�ص الفنية 23/12/2013

مت النـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــة تــقــيــيــم الـــعـــرو�ـــص الــفــنــيــة مـــن قبل 
                                                                                                        2014  /3  /1 بـــتـــاريـــخ  الـــبـــلـــديـــة  يف  ــة  ــي ــن ــع امل الإدارة 
مت النتهاء من التقييم املايل بتاريخ 1/4/2014 وجاري حاليا 

التفاو�ص مع املكتب الفائز ) اأبريل (
�ضوؤون  ادارة  مالحظات  حول  ال�ضت�ضارية  البيوت  خماطبة  مت   -
بتاريخ  النهائي  املعدل  املايل  و  الفني  العر�ص  ملحق  على  البيئة 

.2/10/2014
بالرت�ضية  ال�ضت�ضارية  البيوت  اختيار  موافقة جلنة  اخذ  �ضيتم   -

على املكتب الفائز .      
 -مت موافاة الدارة بكتاب جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية مت�ضمن 
قرار الرت�ضية على املكتب الفائز  .                                              -جاري 
عدم  ب�ضاأن  ال�ضت�ضارية  البيوت  اختيار  جلنة  خماطبة  حاليا 
ا�ضتكمال اجراءات التفاو�ص مع املكتب ال�ضت�ضاري .     )نوفمرب(     
ــوت ال�ــضــتــ�ــضــاريــة بــ�ــضــاأن  ــي ــب ــار ال ــي  -مت خمــاطــبــة جلــنــة اخــت
                                         . ال�ضت�ضاري  املكتب  مــع  التفاو�ص  اجــــراءات  ا�ضتكمال  عــدم 
                                                                           2015/1/21 بتاريخ  ال�ضت�ضارية  البيوت  جلنة  افــادة  -مت 
)يناير(                                                                                 . ال�ضت�ضاري  املكتب  مع  التفاو�ص  ا�ضتكمال  -�ضيتم 
الدارة   ( امل�ضروع  عقد  على  القانونية  املوافقات  اخذ  �ضيتم   -

القانونية- ادارة الفتوى و الت�ضريع ( .   )يناير(    
 /2014  -مت ا�ضتكمال التفاو�ص مع املكتب ال�ضت�ضاري بتاريخ 

.11/2
    - مت خماطبة الإدارة القانونية بالبلدية ب�ضاأن مراجعة م�ضودة 

عقد امل�ضروع و ابداء املالحظات عليه بتاريخ
                                           2015/3/30 

امل�ضروع مدرج مبيزانية 
بلدية الكويت لل�ضنة 

املالية 2011/2010 
�ضمن الباب الثاين –
بند اأبحاث ودرا�ضات 

وا�ضت�ضارات.

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة شئـــــون البيئـــــة
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ـــــامـــــج  ـــــرن ب
ة  ر ا د اإ
ـــنـــفـــايـــات  ال
ــــة  ــــدي ــــل ــــب ال

ال�ضلبة.

البنك  تــكــلــيــف  مت 
الــــــــدويل لــتــنــفــيــذ 
اخلا�ضة  الــدرا�ــضــة 
بــــاإعــــداد بــرنــامــج 
الــنــفــايــات  اإدارة 
ال�ضلبة  الــبــلــديــة 
اإىل  تــهــدف  ــي  ــت وال
تــــطــــويــــر الـــعـــمـــل 
ـــــق الـــ�ـــضـــوابـــط  وف
ـــــرتاطـــــات  ـــــض وال�
ـــة وذلـــــك  ـــي ـــامل ـــع ال
مــن خـــالل اإعــــداد 
اإ�ضرتاتيجية  خطة 
للنفايات  متكاملة 
ال�ضلبة  الــبــلــديــة 
والتي تتمثل باإن�ضاء 
وحــــــدة تــنــظــيــمــيــة 
مــــتــــكــــامــــلــــة مـــن 
التنظيمية  الناحية 
والت�ضريعية والفنية 
ـــمـــن الــهــيــكــل  �ـــض
الــتــنــظــيــمــي الــعــام 
لــبــلــديــة الــكــويــت 
تــخــتــ�ــص بـــــــاإدارة 
البلدية  الــنــفــايــات 
الــ�ــضــلــبــة وبــكــافــة 
والأن�ضطة  الأعمال 

املرتبطة بها.

مت متديد الربنامج اإىل تاريخ 31/ 12/ 2013
البلدية  يف  التن�ضيقية  اللجنة  مع  الجتماع  مت   2013  /3  /27 بتاريخ 
قطاع  اإن�ضاء  ملناق�ضة  وذلــك  البيئة  �ضوؤون  اإدارة  عن  ممثلني  وبح�ضور 

النفايات البلدية ال�ضلبة �ضمن الهيكل التنظيمي للبلدية.
جاري حاليا اأخذ موافقة الإدارات املعنية يف بلدية الكويت ب�ضاأن مقرتح 

اإن�ضاء قطاع خا�ص باإدارة النفايات ال�ضلبة من قبل البنك الدويل.
بتاريخ 29/ 8/ 2013 قام البنك الدويل بتزويد الإدارة مبالحظات فريق 

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

 1 من  الفرتة  خالل  الكويت  بلدية  اإىل  بزيارة  الدويل  البنك  بعثة  قامت 
النفايات  اإدارة  برنامج  م�ضتجدات  ومناق�ضة  لالطالع   2013  /12  /5  -

ال�ضلبة والبنود املتعلقة به.
مت ا�ضتالم تقرير عن الزيارة التي قام بها فريق البنك الدويل يف الفرتة 
من 1-5/ 12/ 2013  ومت و�ضع املالحظات عليها من قبل الدارة املعنية 

يف البلدية.       ) اأبريل (
يقوم فريق البنك الدويل بدرا�ضة وابداء املالحظات على التقارير املقدمة 
     .)BOT( ال�ضلبة  البلدية  النفايات  معاجلة  م�ضروع  م�ضت�ضار  من 

)يونيو(
الفرتة  خــالل  الكويت  بلدية  اىل  بزيارة  الــدويل  البنك  فريق  قــام   -  - 
ادارة  برنامج  م�ضتجدات  مناق�ضة  و  2014لالطالع  �ضبتمرب   16-14 من 

النفايات ال�ضلبة و البنود املتعلقة به .
 - مت ار�ضال تقرير بعثة البنك الدويل ب�ضان الزيارة )16-14 / 9 / 2014 

( و مت ابداء املالحظات على التقرير و ار�ضالها اىل البنك الدويل .
-- قامت بعثة البنك الدويل بزيارة لبلدية الكويت بتاريخ 4-3 / 12 / 

2014 لالطالع على اخر م�ضتجدات بنود الربنامج .    
بــتــاريــخ  ـــــزيـــــارة خـــا�ـــص  ال بــتــقــريــر عــــن  الـــبـــلـــديـــة  تــــزويــــد   - مت 

28/12/2014ملراجعتها وو�ضع املالحظات عليها.  
النفايات  معاجلة  م�ضروع  الدويل مب�ضودة عقد  البنك  فريق  تزويد  - مت 
البلدية ال�ضلبة - موقع كبد و ملحقاته ، و مت ابداء املالحظات عليها و 
تزويدها للبلدية .                                                                     - 
البلدية بال�ضروط املرجعية  البنك الدويل بتزويد  بتاريخ 8/2/2015قام 
البلدية  الوظيفي ملوظفي  ب�ضان رفع م�ضتوى الداء  للخدمات ال�ضت�ضارية 

لال�ضراف على م�ضروع معاجلة النفايات البلدية ال�ضلبة - موقع كبد .
- �ضارك فريق البنك الدويل بور�ضة العمل املقامة من قبل هيئة م�ضروعات 
ال�ضراكة بني القطاعني العام و اخلا�ص بتاريخ 15-19/3/2015 و املتعلقة 
بنظام  منها  ال�ضتفادة  و  ال�ضلبة  البلدية  النفايات  معاجلة  مب�ضروع 

)PPP(- موقع كبد .

مـــــــــدة اجنـــــــاز 
ـــــــة  ـــــــض ـــــــدرا� ال
�ـــضـــهـــر.                                        24
اأول  ـــــد  متـــــدي
لــــــلــــــدرا�ــــــضــــــة 
                                 . 1�ضهر 2
ــــاين  متـــــديـــــد ث
 12 لــلــدرا�ــضــة 

�ضهر

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئـــــون البيئـــــة
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خا�ضة  درا�ضة 
ــــــاخلــــــطــــــة  ب
الــــرئــــيــــ�ــــضــــة 
ة  ر ا د لإ
ــــات  ــــفــــاي ــــن ال
ـــــة  ـــــدي ـــــل ـــــب ال
الــ�ــضــلــبــة يف 

دولة الكويت

لتحقيق  الدرا�ضة  ت�ضعى 
الأهداف التالية :

ـــــد الأهــــــــــــداف  حتـــــدي
ال�ضرتاتيجية والأهداف 
لقطاع  للقيا�ص  القابلة 
الــــنــــفــــايــــات الـــبـــلـــديـــة 

ال�ضلبة.
حتديد وتقييم اخليارات 
والبدائل لتحديث النظم 
احلالية لإدارة النفايات 

اإعـــــــــــداد خـــطـــة عــمــل 
الأهـــداف  هــذه  لتحقيق 
تقرير  تت�ضمن  والــتــي 
والأدوات  ــف  ــي ــال ــك ــت ال
والـــو�ـــضـــائـــل لــلــتــنــفــيــذ 
الــقــ�ــضــري واملــتــو�ــضــط 
الــبــعــيــد املــــدى وتــوقــيــت 

ال�ضتثمارات.
املراقبة  منــاذج  حتديد 
والتقييم اخلا�ضة بتنفيذ 

اخلطة الرئي�ضية.
حتـــديـــد الحـــتـــيـــاجـــات 
ــظــام  ــن ــة ل ــي ــل ــب ــق ــت ــض ــ� امل
البلدية  النفايات  اإدارة 
ال�ضلبة وتوفر اخليارات 
والأدوات  ـــة  ـــي ـــكـــاف ال
ــانــعــي  ــــــــــــة لــ�ــض الإداري
ـــقـــرار عــلــى املــ�ــضــتــوى  ال
الوطني والبلدي ل�ضمان 
ع�ضري  نــظــام  ــاء  ــض ــ� اإن
متكامل وم�ضتدام لإدارة 
النفايات البلدية ال�ضلبة 
كافة  يلبي  الــكــويــت  يف 
اإدارة القطاع  احتياجات 

بحلول عام 2040.

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

مت عقد اجتماع متهيدي مع املكاتب ال�ضت�ضارية املتقدمة للم�ضروع بتاريخ 
. 2013 /2 /6

املكاتب  مــن  املقدمة  واملالية  الفنية  العرو�ص  تقييم  مــن  النتهاء  مت 
ال�ضت�ضارية املتخ�ض�ضة من قبل البلدية واإدارة امل�ضت�ضارين.

جاري حاليًا تعديل العرو�ص الفنية واملالية املقدمة من قبل املكتب الفائز.

مت تعديل العرو�ص الفنية واملالية املقدمة من املكتب الفائز للمرة الثانية.
مت خماطبة بلدية الكويت بكتاب جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية املوؤرخ 

يف 8/ 1/ 2014 ب�ضاأن الرت�ضية على املكتب الفائز.
مت خماطبة الإدارة القانونية يف البلدية بتاريخ

القانونية  الإدارة  افادت  وقد  القانوين  بالراأي  لالإفادة   2014  /2  /10  
براأيها  القانوين بتاريخ  12/3/2014  

عقد  حول  القانوين  الــراأي  لإبــداء  والت�ضريع  الفتوى  اإدارة  خماطبة  مت   
امل�ضروع بتاريخ 24/3/2014) اأبريل (

على  املوافقة  لأخــذ  املقبلة  الفرتة  يف  املحا�ضبة  ديــوان  خماطبة  �ضيتم 
م�ضتندات امل�ضروع حال توفري البيان املايل للم�ضروع.)مايو(

-مت خماطبة ديوان املحا�ضبة 23/7/2014 لأخذ املوافقة على م�ضتندات 
امل�ضروع.)يوليو(

بتاريخ  الب�ضري  اجلهد  ال�ضت�ضارية حول  البيوت  - مت خماطبة جلنة   -
2014/9/10 . و متت الإفادة بتاريخ 21/ 10/ 2014 .   

- مت خماطبة ديوان املحا�ضبة بتاريخ18/ 11/ 2014  بردود املالحظات 
الواردة من قبلهم بالفاك�ص املر�ضل بتاريخ 11/ 11/ 2014 .                                                              
 - متت املوافقة من ديوان املحا�ضبة بتاريخ 26/ 11/ 2014.             -جاري 

حاليا التجهيز ملرحلة توقيع العقد مع املكتب ال�ضت�ضاري 
-مت خماطبة الإدارة املالية بتاريخ 3/ 12/ 2014 ب�ضاأن خماطبة وزارة 

املالية للموافقة على ال�ضرف للم�ضروع .    
-   جاري حاليا التجهيز ملرحلة توقيع العقد مع املكتب ال�ضت�ضاري . )نوفمرب(     
 2014  /12  /12 بتاريخ  البيئية  للم�ضاريع  الــداو  �ضركة  خماطبة  مت   -

لتزويدنا بال�ضمان املايل 
- مت خماطبة جلنة اختيار البيوت ال�ضت�ضارية بخ�ضو�ص عدم ا�ضتيفاء 
املكتب ال�ضت�ضاري للم�ضتند املطلوب ) ال�ضمان املايل ( و مل يقدم للبلدية 

ما يثبت عدم رغبته بتنفيذ امل�ضروع .     
مبخاطبة  البيئية  للم�ضاريع  الــداو  �ضركة  قامت   2015/2/1 بتاريخ   -

البلدية لالإفادة بعدم رغبة ال�ضركة يف توقيع عقد امل�ضروع 
الــبــيــوت  ـــار  ـــي اخـــت جلـــنـــة  خمـــاطـــبـــة  مت   8/3/2015 ـــخ  ـــاري ـــت ب  -
ــعــقــد .                                                                                                               ــاري بــتــوقــيــع ال ــض ــ� ــت ــض ــ�ــضــاريــة بــعــدم رغــبــة املــكــتــب ال� ــت ال�ــض
- يتم حاليا اإعداد كرا�ضة ال�ضروط املرجعية للدرا�ضة باللغة الجنليزية 

متهيدا لطرح امل�ضروع على املكاتب ال�ضت�ضارية .

مدة اجناز الدرا�ضة 
19 اأ�ضهر
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ثالثا ً : األنشطة األخرى لإلدارة

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالأن�سطةم

برامج التوعية 1
البيئية.

البيئة  �ضئون  اإدارة  تقوم 
ممــثــلــة بــقــ�ــضــم الــتــوعــيــة 

البيئية :
توعوية  ــرامــج  ب بـــاإعـــداد 
بيئية لطلبة مدار�ص وزارة 
مراحلها  بكافة  الــرتبــيــة 
مـــــن خــــــالل الـــــــــدورات 
الــتــدريــبــيــة والــــنــــدوات 
واملعار�ص  واملــحــا�ــضــرات 
ــة  ــي ــدان ــي والـــــزيـــــارات امل
زيادة  يف  م�ضاهمة  وذلــك 
الوعي البيئي وتوفري اجلو 
للطلبة  املنا�ضب  العلمي 
و�ضغل  بالبيئة  لالهتمام 
والت�ضجيع  الفراغ  ــات  اأوق
ــل الــتــطــوعــي  ــم ــع ــى ال عــل
بينهم من خالل ا�ضراكهم 
يف عملية التنمية الوطنية 

وخدمة املجتمع.
املوؤ�ض�ضات  مع   -التعاون 
وتاأكيد دورها يف  الوطنية 

املحافظة على البيئة.
ـــاون بـــني بــلــديــة  ـــع ـــت --ال
بــــادارة  متمثلة  الــكــويــت 
�ضئون البيئة ق�ضم التوعية 
موؤ�ض�ضات  بــني  و  البيئية 
الدولة املختلفة احلكومية 

واخلا�ضة .
توعية  ــرامــج  ب  -اإعــــداد 
من  بالأفراد  بيئية خا�ضة 
مركز  مــع  التعاون  خــالل 
و�ضركة  املــجــتــمــع  خــدمــة 
ال�ضياحية  املــ�ــضــروعــات 

وغريها من اجلهات .

- امل�ضاركة يف املعار�ص واملوؤمترات البيئية .
لوزارة  التابعة  املدار�ص  لطلبة  البيئية  التوعية  يف  ال�ضتمرار   -
حمافظات  جلميع  التابعة  املــدار�ــص  تغطية  يتم  حيث  الرتبية 
الكويت يف املركز البيئي التابع للجنة الوطنية الكويتية لليون�ضكو 
و الهيئة العامة للبيئة و املكتب الإقليمي مل�ضلمي لقارة اآ�ضيا و ذلك 

من خالل تقدمي حما�ضرات وور�ص عمل و عرو�ص مرئية.
وقد مت البداأ يف املحا�ضرات التوعوية التابعة لوزارة الرتبية.

الن�ضائية(  )اللجنة  ال�ضالح  جمعية  مع  التعاون  ا�ضتمرارية 
مبنطقة  اخلا�ضة  النفايات  لت�ضنيف  الوطنية  املبادرة  حملة  يف 
ال�ــضــالح  جلمعية  الن�ضائية  اللجنة  مــع  والــ�ــضــويــخ  ال�ضامية 

الجتماعي..
م�ضاركة جمعية املر�ضدات الكويتية يف التح�ضري لفتتاح املخيم 

ال�ضابع ع�ضر للمر�ضدات
املركز  مع  بالتعاون  البيئة  على  املحافظة  يف  البلدية  دور  تاأكيد 
يف  وبيئية  �ضحية  منطقة  جلعلها  الريموك  منطقة  يف  ال�ضحي 

نف�ص الوقت) اأبريل (
امل�ضاركة يف عمل حما�ضرات بيئية توعوية للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي.)مايو(
امل�ضاركة يف عمل حما�ضرة للملتقى الثاين ملحافظة حويل )بيئتنا 

اأمانة( ل�ضهر مايو.
اعداد الربامج التوعوية لف�ضل ال�ضيف )مايو(

اعداد الكتب اخلا�ضة لوزارة الرتبية و املركز البيئي - ومراكز 
خدمة املجتمع)مايو(

حما�ضرات  لعمل  الرتبية  ملدار�ص  التوعوية  الربامج   -اعــداد 
اكمل  على  اقمتها  العمل  لفريق  ليت�ضنى  وملتقيات  عمل  وور�ــص 

وجه.)يونيو(
-التح�ضري لعداد كتيبات جديدة وحتديث القدمي فيها لعملية 
مع  ل�ضتمرارنا  البيئية  واملعار�ص  باملدار�ص  اخلا�ضة  التوعية 

جمعية ال�ضالح اللجنة الن�ضائية للحملة الوطنية .)يونيو(
الأ�ضرار  عن  للتوعية  املجتمع  خلدمة  ر�ضمي  لكتاب  -العــداد 
خالل  منها  ال�ضتفادة  وكيفية  ال�ضلبة  البلدية  للنفايات  البيئية 

الفرتة ال�ضيفية.)يونيو(
لتقليل  الوطنية  احلملة  فعاليات  تطبيق  و  تنفيذ  يف  -الــبــدء 

النفايات مع جمعية ال�ضالح الن�ضائية )حملة نحميها( .
و  الرتبية  وزارة  مدار�ص  على  التوعية  برامج  تنفيذ  -مبا�ضرة    
تطبيق ور�ص العمل على ريا�ص الطفال و حدائق املدار�ص و اعداد 
ملتقى ملعلمات وزارة الرتبية يف املركز البيئي من قبل البلدية .                                           

 

بيئية  حمـــا�ـــضـــرات 
ملــدار�ــص الــرتبــيــة يف 

املركز البيئي.
امل�ضاركة يف معار�ص 
لـــوزارة  تابعة  بيئية 
ــة  ــب ــطــل الــــرتبــــيــــة ل

املدار�ص 

يف  بيئيية  عمل  ور�ص 
لكافة  البيئي  املركز 

املراحل الدرا�ضية

بيئية  عــمــل  ور�ـــــص 
ملــــــدار�ــــــص ريـــا�ـــص 
الأطـــــفـــــال ملــنــطــقــة 

ال�ضامية

زيـــــــــارة مـــيـــدانـــيـــة 
حلديقة ال�ضامية

زيـــــــــارة مـــيـــدانـــيـــة 
حلديقة وهران

بيئية  عــمــل  ور�ـــــص 
ملــنــطــقــة الــ�ــضــويــخ - 

ريا�ص الأطفال

ــد  ــجــدي ــت اإعــــــــــداد ل
الــكــتــيــبــات الــتــوعــيــة 
ــــــرتات  ــــــو�ــــــض ــــــب وال
عــمــل  ــــب  جــــان اىل 
حمـــــــــا�ـــــــــضـــــــــرات 

بالو�ضائل التوعوية

ال�ـــضـــتـــعـــداد لــلــعــام 
من  القادم  الدرا�ضي 
حــيــث املــحــا�ــضــرات 
البيئية  العمل  وور�ص 
ــا�ــص  لـــلـــمـــدار�ـــص ري

الطفال.)يونيو(

التوعية  عمل كتيبات 
البيئية  والبو�ضرتات 
اخلـــا�ـــضـــة لــلــتــوعــيــة 

البيئية..)يونيو(
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تابع : األنشطة األخرى لإلدارة :

مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفامل�سروعم

ــــع بـــرامـــج 1 ــــاب ت
التوعية البيئية

                                                                  . ال�ضالح  جلمعية  نحميها  حملة  خطة  لتنفيذ  التعاون  مبادرة  يف  ال�ضتمرار   -
على  اجلزائر لطالعهم  ثانوية  الرتبية يف  لــوزارة  العلوم  توجيه  مع  الجتماع   -

وثيقة التعاون حلملة نحميها مع وزارة الرتبية .)اأكتوبر(
- امل�ضاركة يف ندوة ) احلماية القانونية للبيئة ( يف29/ 10/ 2014 املنظم 

من قبل معهد الكويت للدرا�ضات الق�ضائية و القانونية .         
-امل�ضاركة يف ور�ضة عمل اإ�ضرتاتيجية العمل الوطني للت�ضحر 

بتاريخ  16-17/ 12/ 2014 
 -امل�ضاركة يف حملة تنظيف ال�ضواطئ لفريق الغو�ص الكويتية كل ثالثاء لغاية �ضهر 
ابريل 2015 .                                                                    -امل�ضاركة يف جمل�ص 

حي منطقة الريموك )اأع�ضاء جلنة البيئة و ال�ضحة( .   
املركز  يف  الرتبية  لـــوزارة  املحا�ضرات  و  العمل  ــص  ور� تنفيذ  يف  ال�ضتمرار   -
الربيعية  الإجــازة  خالل  اإقامتها  عن  التوقف  و  دي�ضمرب  �ضهر  نهاية  اىل  العلمي 
                                                             . البيئي  املــركــز  ار�ــص  على  املقامة  يناير  �ضهر  يف  ممار�ضتها  يــعــاود  ان  على 
- ال�ضتمرار يف اجتماع فريق العمل مع جملة نحميها )جلنة الإ�ضالح الن�ضائية(.                                                                   

-اإقامة ور�ضة عمل لنادي لني للفتيات .                                                 
- امل�ضاركة يف الندوة التعريفية حلملة نحميها يف ثانوية اجلزائر .

لوزارة الرتبية اىل نهاية �ضهر  و املحا�ضرات  العمل  - ال�ضتمرار يف تنفيذ ور�ص 
مايو واملقامة على ار�ص املركز البيئي 

-عمل مذكرة تف�ضيلية مبا تقوم بها مراقبة البيئة و التوعية من مهام .              
 - اإقامة ور�ص و معار�ص ملدار�ص حكومية و خا�ضة من خارج اجلدول التابع لوزارة 

الرتبية . 
- مت النتهاء من تنفيذ حاويات من الكرتون حلملة بلديتي يف اعادة تدوير الورق 
و الكرتون و البال�ضتيك التي �ضوف توزع على مراكز بلديات املحافظات ال�ضت .                                                                                  
- اعداد مراقبة التوعية البيئية حلملة لتنظيف ال�ضواطئ )�ضاطئ �ضويخ ( مببادرة 
من بلدية الكويت يف حماية البيئة و الجتماع مع جمل�ص حي الريموك للم�ضاركة 
يف احلملة .                                                                             - حظور فريق ق�ضم 
التوعية و البيئة لور�ضة عمل لدرا�ضة و ت�ضميم موقع ردم �ضحي للنفايات البلدية 

بفندق جي دبليو ماريوت الكويت .                           
- م�ضاركة ق�ضم التوعية و البيئة للمعر�ص البيئي ملدر�ضة املنقف املتو�ضطة بنات 

بالتوعية . 
- اعداد مذكرة تف�ضيلية عن برامج فرز النفايات ملراكز بلدية الكويت.            

- ال�ضروع باعداد خطة عمل متكاملة حلملة )بلديتي( التي تقوم بها ادارة �ضئون 
البيئة و التي �ضيتم من خاللها فرز نفايات مباين البلدية للمحافظات ال�ضت و عمل 
الالزم من طباعة الربو�ضورات و توزيع حاويات كرتونية لفرز النفايات)معدن - 

ورق - بال�ضتيك( .                                      
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2

الفريق  مــع  املــ�ــضــاركــة   
الــبــيــئــة  يف  ــ�ــص  ــخــت امل
احلـــ�ـــضـــريـــة والـــتـــابـــع 
ملجل�ص  العامة  لالأمانة 
اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون 

العربية – الريا�ص.

جميع  مــن  فــريــق  ت�ضكيل  مت 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

لتحقيق الأهداف التالية :
احل�ضرية  بالبيئة  ــاء  ــق الرت

للتجمعات العمرانية.
حــ�ــضــر الـــتـــجـــارب الــعــاملــيــة 
يف جمـــال الــنــقــل احلــ�ــضــري 
جمــال  يف  منها  لــال�ــضــتــفــادة 
من  الــطــرق  �ضبكات  تــطــويــر 
التقنيات  ا�ــضــتــخــدام  خـــالل 

احلديثة.
ــاء قــاعــدة  ــض ــ� الــعــمــل عــلــى اإن
معلومات موحدة فيما يخ�ص 
ــنــفــايــات الــبــلــديــة  كــمــيــات ال
الــ�ــضــلــبــة متـــهـــيـــدًا لإعـــــداد 
النفايات  لإدارة  موحد  دليل 

والتخل�ص منها.
الأنظمة  ح�ضر  على  العمل 
املتعلقة  واللوائح  والت�ضريعات 
واملعايري  اخل�ضراء  بالأبنية 
الــبــيــئــيــة ودرا�ـــضـــة اإمــكــانــيــة 

تطبيق ذلك.
اجلمالية  بالنواحي  الهتمام 
للمدن اخلليجية مع املحافظة 
ــة  ــخــي ــاري ــت عـــلـــى املــــبــــاين ال

والأثرية.

�ضئون  اإدارة  من  باأع�ضاء  ممثلة  الكويت  دولة  ت�ضارك   -
وح�ضور  احل�ضرية  البيئة  يف  املخت�ص  الفريق  مع  البيئة 
اأ�ضهر  ثالثة  كل  املخت�ص  للفريق  الدورية  الجتماعات 
والتي تعقد يف مدينة الريا�ص وذلك لتحقيق اأهداف عمل 

الفريق املقررة.

البلدية  النفايات  لإدارة  الإر�ــضــادي  اإعــدادا لدليل  مت   -
ال�ضلبة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

- مت املوافقة على رفع الدليل الر�ضادي لإدارة النفايات 
اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�ص  دول  يف  ال�ضلبة  البلدية 
العربية متهيدًا لقراره و اعتماده وفق الجراءات املتبعة 

بهذا اخل�ضو�ص.

لإخــطــاره  البلدية  ــام  ع مــديــر  ال�ضيد/  خماطبة  مت   -
العامة  الأمــانــة  مــن  املــقــدم  التقرير  على  مبالحظاتنا 
ــوزراء  ال املعايل  اأ�ضحاب  مبتابعة  اخلا�ص  و  بالريا�ص 
املعنيني ب�ضوؤون البلديات يف اجتماعهم ال�ضاد�ص ع�ضر يف 

جمال البيئة احل�ضرية.) اأبريل (

 

3

مــذكــرة الــتــفــاهــم بني 
ومعهد  الــكــويــت  بلدية 
ـــالأبـــحـــاث  الـــكـــويـــت ل

العلمية.

تــعــاون  اإىل  املـــذكـــرة  تــهــدف 
الكويت  ومعهد  الكويت  بلدية 
جمالت  يف  العلمية  لالأبحاث 
والتكنولوجي  العلمي  البحث 
ــومــات وتــطــويـــــر  ــل ــع ونـــقـــل امل
ــيــجــي  الــتــخــطــيــط ال�ــضــرتات
والأبحاث  الدرا�ضات  واإجــراء 
الــعــالقــة  ذات  املـــ�ـــضـــرتكـــة 

باخت�ضا�ضات البلدية.

 -بتاريخ 10/2/2010 مت اإبرام مذكرة تفاهم بني معهد 
الكويت لالأبحاث العلمية وبلدية الكويت .

العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد  مع  اجتماعني  عقد  -مت 
ممثلني  وبح�ضـور  و13/12/2010   2/11/2010 بتاريخ 
بلدية  عن  وممثلني  العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد  عـن 
�ضبل  مناق�ضة  مت  حيث  البيئة  �ضئون  اإدارة   – الكويت 
التعاون بني معهد الكويت لالأبحاث العلمية وبلدية الكويت 
اخلــربات  من  وال�ضتفادة  اجلهتني  بني  العمل  لتطوير 
العلمية للمعهد فيما يخ�ص جمال البيئة واإدارة النفايات.
العلمية مبلخ�ص عن  الكويت لالأبحاث  -مت تزويد معهد 
اإدارة �ضئون البيئة التي مت تنفيذها حاليًا والتي  م�ضاريع 

�ضتطرح م�ضتقباًل واخلا�ضة باإدارة النفايات.

) اأبريل (
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وت�ضنيف  تــاأهــيــل  جلنة 
نقل  وموؤ�ض�ضات  �ضركات 

النفايات.

تخت�ص اللجنة بالتايل:
وال�ضوابط  ال�ضروط  اقرتاح   
توافرها  الـــالزم  والــنــمــاذج 
عـــنـــد الـــطـــلـــب والـــتـــاأهـــيـــل 
وت�ضنيف �ضركات وموؤ�ض�ضات 
لنوعية  وفــقــًا  النفايات  نقل 
نقلها  ــوب  ــطــل امل ــات  ــاي ــف ــن ال
وطبيعة تكوينها وفقًا لإمكانية 
الناقلني املادية والفنية ووفقًا 
ونقل  النظافة  لئحة  لأحكام 
على  ــهــا  وعــر�ــض ــات  ــاي ــف ــن ال
البلدية  ل�ضئون  الدولة  وزيــر 

لعتمادها.
ترخي�ص  طلبات  يف  النظر 
نقل  ــات  ــض ــ� ــض ومــوؤ� ــركــات  ــض �
اإىل  املــتــقــدمــة  الـــنـــفـــايـــات 
الــبــلــديــة واقـــــرتاح مــا يتخذ 
ب�ضاأنها وللجنة اأن تتخذ جميع 
الإجــراءات التي تراها لزمة 
البيانات  �ضحة  مــن  للتاأكد 
هذه  من  املقدمة  وامل�ضتندات 

ال�ضركات.
اقـــــرتاح �ــضــحــب الــرتخــيــ�ــص 
ــًا   مــوؤقــت وقــفــه  اأو  الـــ�ـــضـــادر 
�ضركات  من  النفايات  لناقلي 
على  بناء  وذلــك  وموؤ�ض�ضات 
طلب اجلهة املخت�ضة يف حالة 
خمالفة اللتزامات وال�ضروط 

وال�ضوابط املفرو�ضة .

الــوزاري  القرار  �ضدر   2009  /4  /28 بتاريخ   -
رقم )2009/191( واخلا�ص بت�ضكيل جلنة تاأهيل 

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

رقم  الإجتماع  عقد  مت   9/12/2012 بتاريخ   -
)2/2012( ملناق�ضة تو�ضيات الإجتماع ال�ضابق و 
متابعتها و اعتماد التعديالت املقرتحة من الإدارة 
القانونية على كال من الكرا�ضة و لئحة النظافة.

- مت خماطبة ال�ضيد/ مدير عام البلدية لالطالع 
على التعديالت على كال من لئحة النظافة و نقل 

النفايات و كرا�ضة التاأهيل لعتمادها.
-  �ضدر قرار وزاري باإ�ضافة النفايات الإلكرتونية 
على  بــنــاءًا  النفايات  ونقل  النظافة  لئحة  اإىل 

اقرتاح املهند�ضة/ جنان بو�ضهري.) اأبريل (
- �ضدر قرار وزاري ب�ضم جلنة تاهيل و ت�ضنيف 
جلنة  مــع  النفايات  نقل  موؤ�ض�ضات  و  �ــضــركــات 
النظافة العامة و جاري حاليا التن�ضيق مع جلنة 
و حتديد  اللجنة  اع�ضاء  لت�ضمية  العامة  النظافة 

مهامها)�ضبتمرب(

 

بتاأهيل مواقع اللجنة الثالثية.2 اللجنة  تخت�ص 
ردم النفايات املغلقة.

متثل اإدارة �ضئون البيئة بلدية الكويت يف ع�ضوية 
النفايات  ردم  مــواقــع  لتاأهيل  الثالثية  اللجنة 
املغلقة وما زالت تقوم باأعمالها طبقًا للقرار رقم 
بتاريخ 10 / 3 / 2002.)  ال�ضادر   )2 / 226(

اأبريل (
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ـــة 3 ـــظـــاف ـــن ــــة ال جلــــن
العامة.

تخت�ص اللجنة بالآتي:
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  وت�ضنيف  تاأهيل   
املــدن  نظافة  اأعــمــال  يف  املتخ�ض�ضة 
التي  النظافة  مناق�ضات  يف  للدخول 

تطرحها البلدية.
واملوا�ضفات  ال�ضروط  واإعـــداد  درا�ــضــة 

املتعلقة بعقود النظافة العامة.
مــتــابــعــة طــــرح مــنــاقــ�ــضــات الــنــظــافــة 
باملحافظات  البلدية  فروع  مع  بالتن�ضيق 

واإدارة املناق�ضات والعقود. 
درا�ضة العطاءات املقدمة يف مناق�ضات 
الــنــظــافــة بــعــد اإحـــالـــتـــهـــا مـــن جلنة 
وفقًا  بالرت�ضية  والتو�ضية  امل�ضرتيات 

لأن�ضب العطاءات.

النظافة  بلجنة  ع�ضو  العامة  النظافة  اإدارة 
العامة والتي تقوم باأعمالها طبقًا للقرار رقم     

) 7044 / 2004 ( ال�ضادر بتاريخ
2004 / 2 / 10 

 

ــة 4 ــي ــوطــن الــلــجــنــة ال
للتنوع الحيائي.

اإىل  الن�ضمام  بدرا�ضة  اللجنة  تخت�ص 
الإحيائية  لل�ضالمة  قرطاجنة  بروتوكول 
الإحيائي  التنوع  اتفاقية  من  واملنبثق 

.CBD

مت اإعادة ت�ضكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة 
  2008 ل�ضنة   )256( رقــم  بــالــقــرار  للبيئة 

ال�ضادر بتاريخ 25 / 6 / 2008.
 

ــة 5 ــي ــوطــن الــلــجــنــة ال
للمحميات الطبيعية.

تقوم اللجنة باإعداد م�ضروع 2004 ب�ضاأن 
املحميات الطبيعية.

مت ت�ضكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للبيئة 
 بالقرار رقم )431( ل�ضنة 2009.

6

ـــــة مــــتــــابــــعــــة  ـــــن جل
ــــ�ــــص مـــن  ــــخــــل ــــت ال
ــات الــطــبــيــة  ــاي ــف ــن ال

اخلطرة.

تقوم اللجنة بالتفتي�ص والرقابة واملتابعة 
واملــراكــز  امل�ضت�ضفيات  على  امليدانية 
ال�ضحية  واملــ�ــضــتــو�ــضــفــات  الــ�ــضــحــيــة 
الطبية  واجلــهــات  اخلا�ضة  واملــبــادرات 
الناقلة  وال�ضرتاطات  الأهلي  بالقطاع 
لتلك املخلفات للتاأكد من متابعة تطبيق 
ـــواجـــب تــوافــرهــا يف  ال�ـــضـــرتاطـــات ال
ال�ضحية  الرعاية  نفايات  من  التخل�ص 

ب�ضفة دورية.

الوزراري  القرار  بناء على  اللجنة  ت�ضكيل  مت 
رقم ) 189 ( ل�ضنة 2008 ال�ضادر من وزارة 
وزارة  ع�ضويتها  يف  اللجنة  وت�ضم    ال�ضحة 
ال�ضحة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.
تزويد  على  با�ضتمرار  يعمل  العمل  -فريق 
املثلى  بــالــطــرق  اخلــا�ــضــة  الطبية  املــراكــز 
والــتــعــاون  الطبية  الــنــفــايــات  مــن  للتخل�ص 
كافة  لتطبيق  واملــراكــز  اللجنة  بني  م�ضتمر 

ال�ضرتاطات الفنية.
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7

 « الوطنية  اللجنة 
خالية   2012 كويت 
من البال�ضتيك غري 

القابل للتحلل«.

يف  ال�ضناعية  ــورة  ــث ال مــواكــبــة  اإىل  اللجنة  تــهــدف 
حت�ضري اأنواع من البال�ضتيك القابل للتحلل البيولوجي 

والهتمام العاملي بامل�ضاكل البيئية.

الهيئة  قبل  اللجنة من  ت�ضكيل  مت 
تر�ضيح  مت  وقـــد  للبيئة  الــعــامــة 
البيئة  �ــضــئــون  اإدارة  عــن  ممــثــل 

كع�ضو ممثل عن بلدية الكويت.

عــمــل  اإيــــــقــــــاف  مت 
اللجنة* .

8 « الوطنية  اللجنة 
املباين اخل�ضراء«.

اخل�ضراء  املباين  مفهوم  مناق�ضة  اإىل  اللجنة  تهدف 
والإقليمية  الــعــاملــيــة  اخلــــربات  ــادل  ــب وت املــ�ــضــتــدامــة 

واخلليجية يف هذا املجال ومواكبتها.

 « الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  ت�ضكيل  مت 
املباين اخل�ضراء« من قبل الهيئة 
تر�ضيح  مت  وقـــد  للبيئة  الــعــامــة 
البيئة -  اإدارة �ضئون  ممثلني من 
بلدية الكويت كاأع�ضاء يف اللجنة 

املذكورة.

عــمــل  اإيــــــقــــــاف  مت 
اللجنة.*

9
ــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ال
ملكافحة  الــدائــمــة 

الت�ضحر

تخت�ص اللجنة بالآتي:
متابعة تنفيذ بنود و تو�ضيات الإتفاقية الدولية ملكافحة 
اخلا�ضة  الإجــتــمــاعــات  بح�ضور  ذلـــك  و  الت�ضحر 
بالإتفاقية و التن�ضيق مع الدول اخلليجية و العربية يف 

هذا املجال مبا يتنا�ضب مع م�ضالح دولة الكويت.
الأولويات  وو�ضع  بالت�ضحر  اخلا�ضة  امل�ضاكل  حتديد 

الكفيلة بحل هذه امل�ضاكل.
يف  العالقة  ذات  الداخلية  اجلهات  مع  اجلهود  تن�ضيق 
جمال مراقبة وتقييم الت�ضحر وتلك التي تقوم بالبحاث 

و الدرا�ضات العلمية اخلا�ضة بهذا املو�ضوع.
التن�ضيق مع �ضكرتارية الإتفاقية املذكورة يف جمال �ضبل 
الإ�ضتفادة من بنود الإتفاقية و ذلك للح�ضول على الدعم 

املقدم من الدول املانحة يف جمال مكافحة الت�ضحر.
تقييم  و  مــراقــبــة  حــول  املــعــلــومــات  تــبــادل  و  متابعة 
املنبثقة  العاملية  ال�ضبكات  و ذلك من خالل  الت�ضحر 

عن الإتفاقية.
مبجال  اخلا�ضة  البيئية  التوعية  دعــم  �ضبل  درا�ــضــة 
يف  املختلفة  اجلهات  و  املواطنني  اإ�ضراك  و  الت�ضحر 

جمال املحافظة على البيئة.
العمل على و�ضع ال�ضرتاتيجية و برامج العمل الوطنية 

ملكافحة الت�ضحر يف دولة الكويت.
تنفيذ  عن  الكويت  لدولة  الوطنية  التقارير  اإعـــداد 

اإتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�ضحر.
اأعمال  لتنظيم  متكامل  قــرار  اإ�ضدار  مقرتح  درا�ضة 

التخييم يف دولة الكويت.

رقم  بالقرار  اللجنة  ت�ضكيل  مت 
)296( ل�ضنة2010.

اإعــادة ت�ضكيلها  بالقرار رقم   مت 
)250( ل�ضنة 2011.

للجنة  الأول  الجتماع  عقد  مت   -
بتاريخ  11/12/2012  اإجتماعها 
الهيئة  يف   )11/2012( رقـــم 

العامة للبيئة.
بقرار  اللجنة  ت�ضكيل  اإعادة  - مت 
رقم ) 492 ( ل�ضنة ) 2013 ( من 

قبل الهيئة العامة للبيئة.
- مت عقد اجتماعني حتى تاريخه 
الأول 12/ 3/ 2013 والثاين 15/ 

2013 /5

اجلــــهــــة املــنــظــمــة 
ـــة الـــعـــامـــة  ـــئ ـــهـــي »ال

للبيئة«*

- مل تدرج �ضمن اجنازات) نوفمرب / دي�ضمرب/يناير/ فرباير/مار�ص(
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حل�ضر  املوؤقتة  اللجنة 
حتديث  و  الــتــعــديــات 
اخلا�ضة  الإ�ضرتاطات 

بالبيئة ال�ضاحلية

تخت�ص اللجنة بالتايل:
الأن�ضطة على  و  التعديات   جمع و ح�ضر 
البيئة ال�ضاحلية العامة و التابعة للجهات.

يخ�ص  فيما  القطاعية  اخلطط  مراجعة 
ال�ضناعة   ، )ال�ضياحة  ال�ضاحلية  البيئة 
ال�ضكن(   ، النقل   ، النفط   ، الطاقة   ،
من  تنفذ  التي  و  امل�ضتقبلية  اأو  احلالية 
العام  القطاعني  و  الدولة  موؤ�ض�ضات  قبل 

واخلا�ص و مدى التكامل بينها.
املنظمة  الـــلـــوائـــح  و  الــنــظــم  مــنــاقــ�ــضــة 
لالأن�ضطة ال�ضاحلية على خمتلف انواعها. 
حتــديــث املــعــايــري و الإ�ـــضـــرتاطـــات و 
توحيدها بني اجلهات املخت�ضة بالدولة 
املــعــايــري  ــواقــ�ــص يف  ــن ال اإ�ــضــتــكــمــال  و 
بالبيئة  اخلا�ضة  احلالية  وال�ضرتاطات 

ال�ضاحلية 
حتديد اآلية العمل للتن�ضيق بني اجلهات 
تطبيق  فيما يخ�ص  الدولة  املخت�ضة يف 
التعديات  ر�ضد  يف  الق�ضائية  ال�ضبطية 

ال�ضاحلية.

رقم  بالقرار  اللجنة  ت�ضكيل  مت 
.)2011/512(

 
 
 
 
 

اجلهة املنظمة للجنة  »الهيئة 
العامة للبيئة«

11
اللجنة الفرعية لتنفيذ 
ــ�ــضــطــة والـــربامـــج  الأن

العلمية

تخت�ص اللجنة بالآتي:
الف�ضول  و  املختربات  على  الإ�ــضــراف 

الدرا�ضية يف املقر البيئي.
ــص  ــدرو� ا�ــضــتــقــبــال الــطــلــبــة و تــقــدمي ال

املقررة يف اأن�ضطة املركز.
التطبيقية  الأنــ�ــضــطــة  عــلــى  الإ�ـــضـــراف 

املحددة يف برامج املركز.
البيئي  املركز  لزيارات  اجلداول  اإعداد 

للمدار�ص و الفرق البيئية.
املوؤ�ض�ضات  زيـــارة  و  الــرحــالت  تنظيم 

الوطنية للفرق البيئية.
اأن�ضطة  عــن  الــالزمــة  التقارير  تــقــدمي 

املركز.

التو�ضية  و  اجتماعات  عدة  عقد  ومت 
على التايل:

التي  التدريبية  الــدورات  يف  امل�ضاركة 
للمدر�ضني واملدر�ضات  املركز  ينظمها 

و الطالب وال�ضراف عليهم. 
ــرامــج خلدمة  الــعــمــل عــلــى تــقــدمي ب

املجتمع.
وبــرامــج  اأنــ�ــضــطــة  تنفيذ  و  تخطيط 

علمية وتوعوية بيئية
اجلماعات  مــع  والــتــوا�ــضــل  الــتــعــاون 

البيئية الخرى.
التجهيز للفعاليات التي ميكن القيام 

بها و هي كالتايل:
)كتيبات- توعوية  ن�ضرات  توزيع  اأ- 

مطويات(.
ب- عر�ص اأفالم بيئية.

ج- عمل م�ضابقات.
د- تعليق بو�ضرتات

مت ت�ضكيل اللجنة بالقرار رقم 
)239/2011( اجلهة املنظمة 

للجنة »وزارة الرتبية«

اللجنة العليا ل)�ضاعة 12
البيئة يف فرباير( *

لرفع  الوطنية  الكويت  اأعياد  مع  تزامنا 
الثقافة البيئية يف البالد.

 مت الإ�ضرتاك يف فاعلية �ضاعة 
يف   27/2/2012 بتاريخ  البيئة 
منطقة الأبراج �ضمن املحافظة 

عالبيئة.

وطنية  جلنة  ت�ضكيل  ب�ضدد 
اللجنة  هــذه  على  لــالإ�ــضــراف 
ــــن قـــبـــل مـــعـــهـــد الـــكـــويـــت  م

لالأبحاث العلمية

- مل تدرج �ضمن اجنازات) نوفمرب / دي�ضمرب/يناير/ فرباير/مار�ص(

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئـــــون البيئـــــة
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مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالأن�سطةم

للتنمية 13 الــوطــنــي  العمل  فــريــق 
امل�ضتدامة يف دولة الكويت

باملهام  الــقــيــام  العمل  فــريــق  يــتــوىل 
التالية:

املنتديات  يف  الــكــويــت  ـــة  دول متثيل 
التنمية  جمــال  يف  الدولية  واملحافل 

امل�ضتدامة.
الكويت  دولة  التزامات  تنفيذ  متابعة 
للتنمية  جــوهــانــ�ــضــبــريج  اإعــــالن  يف 
ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  امل�ضتدامة 

العالقة.
لتعميق  العلمية  الــتــ�ــضــورات  و�ــضــع 
العمل  يف  امل�ضتدامة  التنمية  مفاهيم 

التنموي الوطني يف دولة الكويت.
اإعداد التقارير الوطنية  امل�ضاهمة يف 
عن اأو�ضاع التنمية امل�ضتدامة يف دولة 

الكويت.
بناء قاعدة بيانات و معلومات التنمية 

امل�ضتدامة لدولة الكويت.
ــقــد ور�ــــــص عـــمـــل عــلــى  ــع ــــدعــــوة ل ال
امل�ضتويات املحلية و الإقليمية والدولية 
يف جمال عمل الفريق و اخت�ضا�ضاته.

للح�ضول  املعنية  باجلهات  الت�ضال 
امل�ضتندات  و  والوثائق  املعلومات  على 

الالزمة لعمل الفريق.
ــر دوريـــــة بــاأعــمــال و  ــقــاري اإعــــــداد ت

اجنازات الفريق.

فريق  ت�ضكيل  اإعـــادة  مت 
للتنمية  الــوطــنــي  العمل 
ــــة  دول يف  املـــ�ـــضـــتـــدامـــة 
الكويت بناءا على القرار 
 )45( رقـــم  الــــــوزاري 

ل�ضنة 2011

العام  الأمــني  برئا�ضة  الفريق 
و  للتخطيط  الأعلى  للمجل�ص 

التنمية.

14
ــراف على  ــض ــالإ� فــريــق الــعــمــل ل
ــفــايــات  ــن ــة ال ــاجل ــع مـــ�ـــضـــروع م

ال�ضلبة

ــتــوىل املــهــام  .يــ�ــضــكــل فــريــق عــمــل ي
التالية:

املوا�ضفات  و  ال�ضرتاطات  - حتديد 
الفنية الالزمة للم�ضروع.

- مـــراجـــعـــة كـــافـــة الـــدرا�ـــضـــات و 
قبل  مــن  املــعــدة  الــطــرح  م�ضتندات 

م�ضت�ضار امل�ضروع.
املخت�ضة  اجلــهــات  مــع  - التن�ضيق 

ب�ضاأن املوافقات املطلوبة للم�ضروع.
- الإ�ضراف على جميع مراحل طرح 

امل�ضروع لال�ضتثمار.

مت ت�ضكيل بالقرار رقم )22( 
ل�ضنة 2011 من قبل اجلهاز 
الــفــنــي لــدرا�ــضــة املــ�ــضــروعــات 

التنموية و املبادرات.

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريع إدارة شئـــــون البيئـــــة
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مالحظاتاملوقف التنفيذيالهدفالأن�سطةم

النظام  متابعة  فريق عمل 
اليل لالداء  ال�ضرتاتيجي

مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة اخلــــــطــــــة 
الأمــانــة  مــع  الإ�ضرتاتيجية 
ــى  الأعــل للمجل�ص  الــعــامــة 

للتخطيط و التنمية .

لالأداء  اليل  النظام  متابعة  مهام فريق عمل 
ال�ضرتاتيجي :  

للخطة  املقدمة  البيانات  جتميع   -1  
الإ�ضرتاتيجية يف الربنامج الح�ضائي . 

من  الواردة  البيانات  مراجعة   -2  
ح�ضابها  مت  و  اعتمادها  و  البلدية  اإدارات 
برنامج  يف  مطلوب  هو  ما  وفق  اإح�ضائيا 
                                                                 . حده  على  هدف  لكل  ال�ضرتاجتي  الداء 
احت�ضابها  مت  التي  الفعلية  القيم  مقارنة   -3
و  اليها  الو�ضول  املطلوب  امل�ضتهدفة  بالفيم 

ادخالها على النظام اليل قبل ربع م
التو�ضيات  رفع  و  الداء  موؤ�ضرات  حتليل   -4
رفع  ثم  من  و  حده  على  هدف  و  موؤ�ضر  لكل 
التقارير الدورية و النهائية اىل املجل�ص العلى 
الربع  الفرتات  ح�ضب  التمية  و  للتخطيط 

�ضنوية امل�ضار اليها من قبلهم .

فرباير اجنــازات   �ضمن 
 و  مار�ص

اإلدارات التابعة لقطاع المشاريعإدارة شئـــــون البيئـــــة
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الماليـــــة واإلداريـــــة
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نبذه عن قطاع المالية واإلدارية
اأوال ً : اإدارة ال�شئون املالية

وتبا�سر الخت�سا�سات الرئي�سية التالية :

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

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

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

   اجلرد والتخل�ص من املواد واملعدات ومبا�ضرة الأعمال املالية املختلفة .
ثانيا ً : اإدارة اخلدمات العامة

وتبا�سر الخت�سا�سات التالية :

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

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

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

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

ثالثًا : امل�شتودعات العامة 
وتبا�سر الخت�سا�سات التالية :

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

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

4 -  متابعة اأر�ضدة املخزون من الأ�ضناف املختلفة واإعداد طلبات �ضراء املواد عند الو�ضول اإىل احلد ال�ضرتاتيجى .
5 -  ال�ضرتاك فى جلان اجلرد واللجان امل�ضكلة للتخل�ص من املواد واملعدات ) تالفة ، راكدة ، �ضكراب ، م�ضادرات ( .
6 -  جتميع املواد والأدوات التالفة واملتقادمة وجتهيزها للتخل�ص منها على �ضوء التعاميم والتعليمات املعمول بها فى  هذا ال�ضاأن .

7 -  �ضرف وت�ضجيل ومتابعة العهد باأنواعها املختلفة وفقاً  للتعاميم ال�ضادرة من وزارة املالية .

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلدارية
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رابعًا : اإدارة �شئون املوظفني 
وتبا�سر الخت�سا�سات التالية :

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

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

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

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

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

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

12 - القيام بالإجراءات املتعلقة بتطبيق النظم الآلية املتكاملة ذات العالقة بعمل الإدارة .
خام�شا ً : اإدارة ال�شجل العام 

وتبا�سر الخت�سا�سات التالية :

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

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

�شاد�شا ً : اإدارة املناق�شات والعقود
وتبا�سر الخت�سا�سات التالية :

1 -  اإعداد ودرا�ضة املناق�ضات واملزايدات واملمار�ضات واإبرام العقود اخلا�ضة بها بالتعاون مع كافة اجلهات املخت�ضة. 
2 -  اتخاذ كافة الإجراءات التى تتطلبها عمليات ال�ضراء وفقاً  للقوانني واللوائح والنظم املعمول بها ، ودرا�ضة ال�ضوق 
     للوقوف  على تطور الأ�ضعار ، والقيام بالإجراءات املتعلقة بكافة الأعمال ذات العالقة بال�ضراء املبا�ضر اأو الت�ضعري 

      جلميع الأعمال ذات العالقة  بامل�ضرتيات وفقاً  لالأنظمة واللوائح .
3 -  مراجعة ال�ضروط العامة واخلا�ضة جلميع العقود التى ترغب الإدارت املختلفة اإبرامها ، ومتابعة كافة املتطلبات 

    والأوامر التغيريية عليها .

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلدارية
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قسم مراقبة الرواتب 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%1869151718�ضندات �ضرف

%1841966�ضندات توريد

%186685654ك�ضوف حتويالت على البنوك

IFS  2688154642اإعداد ا�ضتمارات مالية على نظام%

%61144826كتب عك�ص قيد

%29949839كتب براءة ذمة

%95147749كتب ديون م�ضتحقة

%23903263029اإعداد ت�ضويات �ضهرية

%28235620اإيقاف البنوك ال�ضهرية و طلب وقف �ضرفها من البنوك

%1018471078اإعداد ك�ضوف الفروق كل ما ي�ضتحق للموظفني

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلدارية إدارة الشئـــــون الماليــــة
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قسم تدقيق الرواتب 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%1605132117�ضندات ال�ضرف املعتمدة

%15913415�ضندات التوريد املعتمدة

%144056960ك�ضوف حتويالت على البنوك

%4844942كتب عك�ص قيد املعتمدة

%7028175كتب براءة ذمة للموظفني امل�ضتقيلني

%239463328228مراجعة الت�ضويات ال�ضهرية ) ا�ضتحقاقات و ا�ضتقطاعات (

%203665138160اإجراء عمل ح�ضاب راتب �ضهريا ملوظفي البلدية

%2061245015مراجعة القرارات من اإدارة �ضئون املوظفني اخلا�ضة بالرتقيات

%85164524اعتماد ا�ضتمرارية راتب

%59430748اعتماد  اإيقاف رواتب املوظفني

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة الشئـــــون الماليــــة



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 130التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

قسم الكفاالت 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

--3001الكفالت اجلارية

%2714353423الكفالت اجلديدة

%489244848الكفالت املمددة

%6563389الكفالت امل�ضيلة

--2932الكفالت املفرج عنها

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة الشئـــــون الماليــــة
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 قسم اإليرادات

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%36851.925733085.10394اإيراد نقدي

%2981380.6315957053.77549اإيراد �ضيكات

k-net3143243.63219000093%

--200000طوابع

%3402.695567.03996تاأمني نقدي

%458890.657993.4987تاأمني �ضيكات

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة الشئـــــون الماليــــة
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مراقبة المحاسبة العامة 
ميزان المراجعة الشهرى 

دائنمدينالبيان

 امل�سروفات

6307193122989.86الباب الول ـ املرتبات

-27789155الباب الثانى ـ امل�ضتلزمات ال�ضلعية واخلدمات

-63934.19الباب الثالث ـ و�ضائل النقل واملعدات والتجهيزات

-2483007الباب الرابع ـ امل�ضاريع الن�ضائية 

13431581100الباب اخلام�ص ـ امل�ضروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية

9475118524089.86اجمالى امل�سروفات

922268.35785356اليرادات

ح�سابات الت�سوية

165059487483701المانات

4495219453154820العهد

احل�سابات اجلارية

88720597105231668.7بنك الكويت املركزى

99662.7799095.97ال�ضندوق

83000000-جارى املالية

88820259.72188330764.7الجمالى

79932397993239احل�سابات النظامية

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة الشئـــــون الماليــــة
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اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة السجل العام
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اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة الخدمات العامة
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سيارات 
(  مستأجرة 

)تنكر 

خروج 
فنييين

خروج 
آليات لنقل 

التوالف

مراقبة النقليات والطوارئ

مراقبة النقليات والطوارئ 

ن�سبة التغيري2014/2013 2015/2014البيان

%191047�ضيانة �ضيارات حكومية

%14210030�ضيانة ال�ضيارات امل�ضتاأجرة وانيت

%23537638�ضيانة ال�ضيارات امل�ضتاأجرة جيب

%5743881535)تعبئة الديزل ملراقبة النقليات )باللرت

%150661103827تعبئة  الديزل للمقابر

%234022504�ضيارات م�ضتاأجرة لالإدارات

%77463019وانيت م�ضتاأجر لالإدارات

%6211747طلعات هاف لوري

%2257177821طلعات ثالجات

%81855ك�ضف فواتري لل�ضركات

-220توزيع �ضيارات م�ضتاأجرة )تنكر(

%27327697خروج فنيني

%266319593خروج اآليات لنقل التوالف
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قسم الطوارئ 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%543764688�ضكاوى متلقاة من حمافظتي العا�ضمة واجلهراء

%509455789�ضكاوى متلقاة من حمافظتي مبارك الكبري وحويل

%534753690�ضكاوى متلقاة من حمافظتي الفروانية والحمدى

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة الخدمات العامة
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قسم الطوارئ



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 136التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

مراقبة األمن  والخدمات العامة

ن�سبة 2015/20142014/2013بدل فاقدجتديدجديدالبيان

التعيري

%5000050066825ت�ضريح خروج مواد

%4161493860373918اإ�ضدار هوية )بلدية الكويت (

%22946152902707اإ�ضدار هوية ) �ضبطية ق�ضائية (

%2390023929519براءة ذمة ملوظفي البلدية

%22771429283734333811اإ�ضدار هوية مندوب

%3400342138هوية م�ضرف

%470047981بطاقة دخول مواقف موؤقتة

%260026581جمل�ص بلدي

%588005885487اإ�ضدار اأختام ر�ضمية

-40040لوحة مكتب

%120012558حجز قاعات

500 603
290 239

3734

34 47 26

588

4 12
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(
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) قضائية 

براءة ذمة 
لموظفي 
البدلية 

اصدار هوية 
مندوب 

بطاقة دخول هوية مشرف
مواقف مؤقته

محلس بلدي  إصدار أختام 
رسمية 

لوحة مكتب  حجز قاعات

مراقبة األمن والخدمات العامة 

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة الخدمات العامة
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القيمة د.كعدد ال�ستماراتالقطاع الفرع اأو الإدارة امل�ستفيدة

427053.448مكتب وزير الدولة ل�ضئون البلدية
282862.647املكتب الفني لوزير الدولة

409692.285الدارة القانونية
146571.542مكتب رئي�ص قطاع الرقاية و التفتي�ص

159.899ادارة الرقابة الهند�ضية
292ادارة رقابة اخلدمات البلدية
1112.269ادارة الرقابة املالية و الدارية

144704.622ادارة خدمة املواطن
2763240.921مكتب مدير عام البلدية
16927.023ادارة النظمة الهند�ضية
3929816.701ادارة العالقات العامة

3267.163ادارة التن�ضيق
9216.896جلنة ال�ضالمة

15518.473مكتب رئي�ص قطاع امل�ضاحة
5012750.852ادارة امل�ضاحة

243503.705ادارة حتديد امللكية العقارية
102997.01مكتب رئي�ص قطاع التنظيم

2867005.546ادارة التنظيم
112940.199ادارة املخطط الهيكلي

5945.355مكتب رئي�ص قطاع امل�ضاريع
101659.943ادارة تنمية امل�ضاريع

8659.503ادارة الن�ضاءات
193212.452ادارة �ضئون البيئة

321772.794مكتب رئي�ص قطاع اخلدمات
313097.376ادارة الغذية امل�ضتوردة

3455774.779ادارة �ضئون اجلنائز
242050.915مكتب رئي�ص قطاع املالية و الدارية

316314.927ادارة ال�ضئون املالية
4113696.751ادارة �ضئون املوظفني

10164635.212ادارة اخلدمات العامة
352413.303ادارة امل�ضتودعات العامة

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة المستودعات العامة
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القيمة د.كعدد ال�ستماراتالقطاع الفرع اأو الإدارة امل�ستفيدة

213930.346ادارة املناق�ضات و العقود

182368.441ادارة ال�ضجل العام

117969.236مكتب رئي�ص قطاع التطوير و املعلومات

162808.211ادارة التطوير الداري و التدريب

92080.61ادارة التخطيط و البحوث

179651.404ادارة نظم املعلومات

7322.19مدير مكتب فرع البلدية حمافظة الحمدي/الفروانية

71114.402مدير مكتب فرع البلدية حمافظة اجلهراء/العا�ضمة

4019066.63مكتب رئي�ص املجل�ص البلدي

9710390.517مدير فرع حمافظة العا�ضمة

1007622.703مدير فرع حمافظة الفروانية

413622.055مدير فرع حمافظة اجلهراء

6513923.815مدير فرع حمافظة حويل

512353.371مدير فرع حمافظة الحمدي

313542.003مدير فرع مبارك الكبري

1276462332.445الجمايل  2015/2014 

993374277.5الجمايل  2014/2013

%19%22ن�سبة التغيري

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة المستودعات العامة
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ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%21224املمار�ضات التي مت طرحها

%8625املزايدات التي مت طرحها

%131618العقود التي مت اإبرامها

%33778العقود التي مت متديدها

%22213638اأوامر ال�ضراء املنفذة

%15910434حتاويل ال�ضرف ال�ضادرة

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة المناقصات والعقود
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شعبة الصادر
العدد �سعبة ال�سادر

20وزير البلدية
2368مكتب املدير العام

2389مكتب نائب املدير العام لل�ضئون املالية و الإدارية
905الإدارة القانونية

16رئي�ص املجل�ص البلدي
656الأمانة العامة للمجل�ص البلدي

11060كتب الديوان و التاأمينات الجتماعية و كافة الوزارات
155اإدارة �ضئون اجلنائز
244اإدارة �ضئون البيئة

898اإدارة اخلدمات العامة
345اإدارة الأغذية امل�ضتوردة
24اإدارة �ضئون التخطيط

197اإدارة التطوير و التدريب
43اإدارة خدمة املواطن

554اإدارة الرقابة و التفتي�ص
929اإدارة الإن�ضاءات
548اإدارة التنظيم
1048اإدارة امل�ضاحة
144قطاع امل�ضاريع

323قطاع اخلدمات
226امل�ضتودعات

345الأنظمة الهند�ضية
171املخطط الهيكلي
311تنمية امل�ضاريع

119التنظيم و امل�ضاحة
265املناق�ضات و العقود

194العالقات العامة
651حمافظة الفر وانية
389حمافظة الأحمدي
739حمافظة العا�ضمة

498حمافظة مبارك الكبري
357حمافظة حويل

99حمافظة اجلهراء
9الإح�ضاء و البحوث
857الأ�ضواق و امل�ضالخ

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة شئون الموظفين
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العدد �سعبة ال�سادر

168مركز نظم املعلومات

25950كافة الوزارات و ال�ضجل

705كتب مالية

67ديوان املحا�ضبة

1559ديوان اخلدمة املدنية

قسم متابعة الدوام وإنهاء الخدمة : 

العدد بيان

3378 قرار وقف �ضرف راتب

4314 قرار �ضرف راتب

1094 قرارات العقوبات التاأديبية

594 قرارات احلرمان و ما يرتتب عليها

775 كتب الإحالة اإىل املجل�ص الطبي

13 كتب الإحالة لبيان مدى لتخفي�ص �ضاعات العمل

0 قرارات احلب�ص

223قرارات اإنهاء اخلدمة ب�ضبب النقطاع عن العمل

1054 قرارات ال�ضتدعاء

851 كتب اإنذار و لفت نظر

238 مذكرات التظلمات بالدعاوى و العقوبات

1270 مذكرات اإنهاء اخلدمة

547 قرارات اخل�ضم

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة شئون الموظفين
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قسم الميزانية والتعيين

العددبيان

211قرار تغيري م�ضمى وظيفي

92قرار تعديل و�ضع

282قرار تعيني

90كتب الديوان

146كتب التعليم العايل

757معاملة ك�ضف الطبي
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اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة شئون الموظفين
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قسم العالوات  والترقيات

العددبيان

876قرار منح بدل

427قرار قطع بدل

5 قرار ترقية بالأقدمية

6قرار �ضحب عالوة دورية
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قسم العالوات االجتماعية

العددبيان

1690�ضرف عالوة اجتماعية

485قطع عالوة اجتماعية

2369قرار عالوة اجتماعية

2329قرار عالوة اجتماعية عند اإنهاء اخلدمة

189تدرج راتب
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قسم المتابعة 

العددبيان

43947�ضهادة راتب

31اإدخال قرارات البدلت

1�ضحب الإح�ضائيات والتقارير اخلا�ضة باملوظفني

0�ضحب التقارير ال�ضنوية

1التن�ضيق مع الإدارات داخل وخارج البلدية بخ�ضو�ص احلكومة اللكرتونية

قسم النقل والندب

العددبيان

7059قرار النقل الداخلي

178قرار النقل اخلارجي

202قرار ندب داخلي

34قرار ندب خارجي

3قرارات ا�ضتعانة بخدمات موظفني غري كويتيني
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غير كويتيين

قسم النقل و الندب 
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قسم اإلجازات والجوازات 

 البيان
العدد

اأنثىذكر

3860734632الإجازة الدورية

3689623876الإجازة املر�ضية

02203اإجازة و�ضع

304249مرافق مري�ص

0663اإجازة اأمومة

16830اإجازة تعزية

25471429ت�ضريح �ضفر

اإلدارات التابعة لقطاع المالية واإلداريةإدارة شئون الموظفين
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قطــاع

التطوير والمعلومات
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نبذه عن قطاع التطوير والمعلومات
اأوال ً : مكتب رئي�ش القطاع

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

درا�ضة امل�ضروعات التى تعر�ص على نائب املدير العام .  .3
ثانيا ً : اإدارة التطوير والتدريب :

و�ضع وتنفيذ اخلطة العامة للتطوير والتدريب بعد اعتمادها .  .1
اإعداد الدرا�ضات التنظيمية وتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية ومراجعة اقرتاحات وتو�ضيات الإدارة  ب�ضاأن اإعادة   .2

النظر فى هياكلها التنظيمية واخت�ضا�ضاتها .
اإعداد وحتديث دليل التنظيم الإدارى للبلدية .  .3

تقدير اإحتياجات الإدارات واأفرع البلدية باملحافظات واملكاتب املختلفة من املوظفني .  .4
درا�ضة وحتديد الإحتياجات التدريبية بالتن�ضيق والتعاون مع الإدارات املختلفة .  .5

اإعداد امليزانية ال�ضنوية للتطوير والتدريب وفقاً  لالإحتياجات التدريبية لقطاعات البلدية .  .6
و�ضع خطة البعثات والأجازات الدرا�ضية والإ�ضراف على تنفيذها .  .7

املرتبطة  اخلطط  ومتابعة  للتنمية  اخلم�ضية  باخلطة  اخلا�ضة  والتو�ضيات  الدرا�ضات  ومتابعة  اإعــداد  فى  التعاون   .8
بربنامج عمل  احلكومة .

التن�ضيق لعقد املوؤمترات والندوات واملحا�ضرات فى كافة الأمور ذات العالقة بالعمل البلدى .  .9
ثالثا ً : مركز نظم املعلومات :

و�ضع وتنفيذ اخلطة العامة للبلدية فى جمال ا�ضتخدام املعلومات والإ�ضراف الفنى عليها .  .1
تطوير نظم واإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق املتبعة فى البلدية .  .2

و�ضع اخلطط املرحلية للتطوير الآىل وحتديد الإحتياجات الآلية والكوادر الفنية الالزمة والإعتمادات املالية.  .3
رابعا ً : اإدارة التخطيط والبحوث 

اإعداد الدرا�ضات التخطيطية التى ت�ضاعد على حتقيق اأهداف البلدية .  .1
امل�ضاهمة فى اإجراء الدار�ضات العلمية والفنية املتعلقة مب�ضاريع وخطط البلدية .  .2

منها  املقدمة  التقارير  �ضوء  فى  املختلفة  البلدية  قطاعات  واإجنــازات  ن�ضاطات  عن  الدورية  املتابعة  تقارير  اإعــداد   .3
وحتليلها  وعر�ضها على �ضكل تقارير اإح�ضائية تظهر اأهم املوؤ�ضرات التى تعاون الإدارات العليا فى اإتخاذ القرارات 

اأو ت�ضحيحها .
4. اإعداد التقرير ال�ضنوى عن ن�ضاط البلدية والذى يعر�ص على الإدارة العليا واملجل�ص البلدى .

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلومات
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أوال : مراقبة تطوير النظم + مراقبة التشغيل 

1  - موقع البلدية على �شبكة االنرتنت : 
حتديث اجتماعات جلنه �ضالمه الأغذيه على املوقع  ·

والعقود على موقع البلديه وتعديلها املناق�ضات  اعالنات  حتديث   ·
املحلية واخلارجية لل�ضنة املالية 2014/2013  التدريبية  الربامج  تفا�ضيل  اإدخال   ·

الأغذيه �ضالمه  جلنه  اجتماعات  وتعديل  ا�ضافه   ·
املوقع على  الغذيه  �ضالمه  للجنة   2014/4 رقم  اجتماع  و�ضع   ·

ن�ضر اإعالن عن الدورة الرم�ضانية لكره القدم وتفا�ضيلها و�ضروطها على املوقع  ·
و�ضع خطه التدريب للن�ضف الثاين من العام 2015/2014 على �ضفحه البلدية- اإدارة التطوير  ·

ال�ضعار اخلا�ص باحتفالية دولة الكويت مركزا اإن�ضانيا بعد حتويله اىل �ضعار متحرك وربطه باملوقع الر�ضمي  اإ�ضافة   ·
لوزارة الإعالم

على املوقع الكويت  بلدية  عليها  ح�ضلت  التي  املعلوماتية  اجلوائز  اإ�ضافة   ·
pdf موقع البلدية وحتويل ن�ضخه منه اىل �ضيغة على  الربيعية  املخيمات  تنظيم  ب�ضان  الدارى  التعميم  اإ�ضافة   ·

اخلرائط على املوقع اخلارجى بيانات  حتديث   ·
املجل�ص البلدى فى موقع املجل�ص البلدي من  املنبثقة  اللجان  اأع�ضاء  ا�ضم  تعديل   ·

والدارية على �ضفحه النرتنت ملدير قطاع املالية والداريه املالية  لقطاع  موقع  ت�ضميم   ·
B.O.T معلومات عن اداره تنميه امل�ضاريع وفكره عامه عن م�ضاريع مذكره  ا�ضافه   ·

اداره خدمه املواطن �ضفحه   - البلدية  موقع  على  للهواتف  ال�ضامل  الدليل  ا�ضافه   ·
الإعالنات اىل �ضفحه اللوائح والقوانني لئحة  ب�ضان   2014/248 رقم  الوزارى  القرار  ا�ضافه   ·

ب�ضاأن لئحة املحالت العامة  2015/87 رقم  الوزارى  القرار  ا�ضافه   ·
اىل �ضفحه اللوائح والقوانني العامه  املحالت  بالئحه  امللحقة  اجلداول  ا�ضافه   ·

البلدية على النرتنت موقع  على  بالكامل  اخلرائط  بيانات  حتديث   ·
2016/2015 على املوقع املالية  لل�ضنة  اجلديدة  التدريبية  الربامج  خطه  ا�ضافه   ·

الوطنية واملنا�ضبات  بالأعياد  لالحتفال  الدائمة  اللجنة  مبوقع  اخلا�ص  الرابط  ا�ضافه   ·

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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 2-اخلدمات االلكرتونية اخلا�شة باملواطنني على موقع البلدية :
جتهيز خدمه ال�ضتعالم عن ال�ضماح بالأن�ضطة التجارية على موقع اجلهاز املركزي للح�ضابات  ·

الربيعية املخيمات  تراخي�ص  نظام   ·
الربيعية  املخيمات   .JP نظام   ·

امل�ضموحه الربيعية  املخيمات  اىل  تو�ضعات  ا�ضافه   ·
الربيعية املخيمات  مواقع  للمخيمات  امل�ضموحه  املواقع  خرائط  وتعديل  مراجعه   ·

�ضبط واإعادة برجمه نظام املخيمات الربيعية  ·
ال�ضحية والإعالنات عن طريق النرتنت الرتاخي�ص  جتديد  نظام  جتهيز   ·

3- اخلدمات االلكرتونية اخلا�شة بالوزارات على موقع البلدية
مراجعه كافه املخططات وربط بيانات الهيئة العامة للمعلومات املدنية بخرائط البلدية  ·

) mao web - service ( خدمه خرائط اآلية للوزارات لتوفري  خا�ص  نظام  جتهيز   ·
من التعديالت بق�ضائم واأرقام املعلومات املدنية بنظام الرتاخي�ص التجارية جمموعه  اجناز   ·

web service - النظام اخلا�ص بال�ضناعة تطوير   ·
للوزارات   web Services اخلرائط  خدمه  جتهيز   ·

واملاء الكهرباء  لوزارة  الر�ضفة  خمططات  توفري   ·
الرتاخي�ص التجارية لنظام  فنى  دعم   ·

م�ضار اأق�ضى  الوطني-  للحر�ص  فنى  دعم   ·
لت�ضليمها لوزارة الكهرباء واملاء بيانات  جتهيز   ·

) الوطني  احلر�ص  نظام   ( اجلديدة  الأحمد  جابر  ملدينة  ال�ضري  م�ضارات  م�ضافات  مراجعه   ·
تطوير وتنفيذ خدمه ال�ضتعالم عن الرقم العقاري املوحد للهيئة العامة لل�ضناعة  ·

بالتف�ضيل ال�ضناعية  املناطق  مراجعه   ·
املناطق ال�ضناعية الهيئة العامة لل�ضناعة ق�ضائم  بكافه  ملف  اإعداد   ·

للهيئة العامة لل�ضناعة ال�ضناعية  املناطق  خرائط  وت�ضليم  جتهيز   ·
لل�ضناعة العامة  الهيئة  مع  الآىل  الربط  خدمه  تطوير   ·

لل�ضناعة العامة  للهيئة  مناطق   )  6  ( عدد  وت�ضليم  مراجعه   ·
الكهرباء لوزارة  اللية  اخلرائط  خدمه  بيانات  كافه  حتديث   ·

بخدمه الربط الإلكرتوين مع الهيئة العامة لل�ضناعة تعديل   ·

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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4- النظم اخلا�شة باإدارات البلدية املختلفة:
تنفيذ كافه التعديالت اليومية الواردة من امل�ضاحة والتنظيم  ·

ال�ضاملة ملحافظه مبارك الكبري / حوىل / الفروانية باملراجعات  الق�ضائم  تعديالت  تنفيذ   ·
ق 2 وفق طلب اداره التنظيم ال�ضامل  �ضباح  وتعديل  مراجعه   ·

/ اجلهراء الفروانية  حمافظه  ق�ضائم  كافه  مراجعه   ·
الرتاخي�ص والإعالنات جتديد  فى  واملناطق  املبانى  لإيقاف  اىل  نظام  تطوير   ·

) التكميلية  النتخابات   ( المه  ملجل�ص  النتخابية  املقرات  تراخي�ص  نظام  جتهيز  اعاده   ·
اجلغرافية الأ�ضماء  نظام  لإعداد  التجهيز   ·

تعديل فى نظام الراأى التنظيمي لتحديد �ضالحيات العمل على املدينة و�ضباح ال�ضامل ق 2  ·
ال�ضناعية النعامي  منطقه  خمططات  واإدخال  جتهيز   ·

العقاري الت�ضجيل  اداره   - الدارى  الإخالء  للجنة  خا�ص  نظام  تطوير   ·
تنفيذ تعديالت الطرق لكافه املحافظات ) وفق خطه فريق العمل لتحديث املخططات (  ·

املرافق وا�ضافه  النعامي  منطقه  حتديث   ·
حفظ الوثائق - اداره التنظيم لربنامج  فني  دعم   ·

الغذيه امل�ضتوردة - نظام املوافقات التنظيمية برنامج  على  التعديالت  من  عدد  تنفيذ   ·
الآلية الأنظمة  م�ضتخدمي  بيانات  حتديث   ·

نظام اإ�ضدار وجتديد تراخي�ص الإعالنات والرتاخي�ص ال�ضحية  ·
تراخي�ص املخيمات لربنامج  الفنى  الدعم   ·

الإعالنات مزايدات  ملواقع  خا�ص  نظام  درا�ضة   ·
الإيقافات للوحدات فى التجديد الآىل لرتاخي�ص الإعالنات وال�ضحية نظام  تطوير   ·

من التعديالت يف نظام تخ�ضي�ص املواقع متهيدا لتفعيله عدد  تنفيذ   ·
العناوين م�ضاكل  حل   - التجارية  الرتاخي�ص  لنظام  فنى  دعم   ·

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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 ثانيا مراقبة الدعـم الفني 

ن�سبة التغري 2014/2013 2015/2014الجناز الرقم

%1511172112 طلبات �ضيانة ملباين البلدية الرئي�ضية1

%1143137917طلبات �ضيانة للمحافظات2

%51344613 اأعمال �ضيانة �ضبكات3
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طلبات صيانة لمبانى البلدية الرئسية  طلبات صيانة للمحافظات أعمال صيانة شبكات 

الفنيمراقبة الدعم 
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ثالثا : التدريب  
- تدريب عدد )1( موظف على اإجراءات الفرز والدمج للق�ضائم 

- تدريب عدد ) 1 ( موظف على اأخطاء العنوان بالتجارة
- تدريب على برنامج ال�ضادر والوارد

- تدريب املحافظات على برامج الرتاخي�ص ال�ضحية وتراخي�ص الإعالنات
- تدريب عدد ) 4 ( موظف من بنك الت�ضليف ل�ضتعمال خرائط البلدية
- تدريب عدد ) 2 ( موظف على نظام املقرات النتخابية ملجل�ص الأمة 

- دعم فني لنظام الرتاخي�ص التجارية الآيل
- تدريب عدد )1( موظف على نظام الرتاخي�ص التجارية

- تدريب عدد ) 2 ( موظف على نظام GIS للفرز والدمج
- تدريب عدد ) 5 ( موظف على نظام الرتاخي�ص للمخيمات

- تدريب موظفي املحافظات ال�ضت على نظام اإ�ضدار وجتديد الرتاخي�ص والإعالنات
- تدريب عدد من مهند�ضي وزارة الداخلية على نظام الرتاخي�ص الهند�ضية

master slide فى عرو�ص برنامج  اإدارة تنميه امل�ضاريع على طريقه ا�ضتخدام  - تدريب عدد ) 1 ( موظف من 
Power Point

- تدريب موظفي اإدارة تراخي�ص اخلدمات البلدية فى املحافظات ال�ضت على النظام الىل لتجديد الرتاخي�ص ال�ضحية 
  وتراخي�ص الإعالنات عن طريق النرتنت

- تدريب عدد ) 1 ( موظف لأعمال نظم املعلومات اجلغرافية

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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رابعا : انجازات أخرى 
دائم     ب�ضكل  لال�ضتخدام  متاحة  بقائها  ل�ضمان   ) املالية  الإدارة   ( املحا�ضبية  املعلومات  لأنظمة  فني  ودعم  مراقبه   -

24/24 وامن .
- ت�ضميم مقدمه فيديو عن برنامج عني الكويت على جهاز الآيفون.

- مراجعه م�ضروع حويل - اإدارة املخطط الهيكلي .
- مراجعه م�ضروع وزاره الإ�ضغال - ملناطق جنوب ال�ضرة - واملنطقة اجلنوبية .

- تنفيذ تعديالت الطرق لكافه املحافظات .
- جتهيز عر�ص متكامل ملقرتح نظام خا�ص لال�ضتف�ضار الآيل عن الرخ�ضة التجارية .

- درا�ضة وت�ضميم نظام خا�ص بلجنة الإخالء الإداري - امل�ضاحة .
- جتميع حماور الطرق من املحافظات التي مت مراجعتها .

- مراجعه واإ�ضافة املعامل ال�ضياحية والفنادق املتاحة فى نظام اخلرائط .
- ت�ضميم فيديو كامل كدليل للم�ضتخدم لطريقه ا�ضتخدام نظام حجز املخيمات الربيعية .

- ا�ضتكمال مراجعة واإ�ضافة املعامل ال�ضياحية والفنادق للخرائط .
- ح�ضور موؤمتر نظم املعلومات اجلغرافية بالكويت .

- مراجعة اخلرائط ال�ضياحية لإدارة امل�ضاحة .
- مراجعه مناطق الهيئة العامة لل�ضناعة ) الدوحة - انقره - الرو�ضتني (.

- ت�ضميم �ضفحه للموؤمتر ال�ضحفي لإطالق املعامالت اجلديدة للمواطنني التي يقدمها موقع البلدية 
  ) تراخي�ص الإعالنات  الرتاخي�ص ال�ضحية (.

- عمل عر�ص على نظام تراخي�ص البناء - املكاتب الهند�ضية الروؤية احلالية وامل�ضتقبلية .
- عمل عر�ص عن عدد الطلبات املدخلة فى انظمة الرتاخي�ص ال�ضحية والإعالنات وعدد الرتاخي�ص املجددة فى

   النظامني وعمل اإح�ضائية بني الأرقام املدخلة .
- جتهيز وت�ضليم بيانات املوقع حقل برقان ل�ضركه نفط الكويت .

- جتهيز وت�ضليم بيانات اإح�ضائية لعقود النظافة - ديوان املحا�ضبة .
- تعديل خمططات م�ضروع تق�ضيم ق 46 منطقه الفحيحيل .

- جمع وجتهيز بيانات مزارع الوفرة والعبديل لإدخالها بالنظام .

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة نظم المعلومات
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أوال:   مركز التدريب

عدد الربامج

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013نوع الربنامج

%816223برامج داخلية

%151313برامج خارجية

%302420املجل�ص البلدي

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التطوير والتدريب
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عدد امل�ساركني

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013نوع الربنامج

%4494806برامج داخلية

%131513برامج خارجية

%50476املجل�ص البلدي

املبالغ امل�سروفة

نسبة التغيير2015/20142014/2013نوع البرنامج

%803706465019برامج داخلية

%246954264342برامج خارجية

%66 73754221358املجل�ص البلدي

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التطوير والتدريب
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ثانيا : قسم البعثات و اإلجازات الدراسية
البعثات الدراسية

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%2771�ضدور قرار منح بعثة درا�ضية

%11918متديد بعثة درا�ضية

%5616�ضرف خم�ض�ضات مالية

-60اإنهاء البعثة الدرا�ضية

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التطوير والتدريب
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اإلجازات الدراسية

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%15566�ضدور قرار منح اجازة درا�ضية

%32299متديد اجازة درا�ضية

%524415�ضرف خم�ض�ضات مالية

%10550اإنهاء اجازة الدرا�ضية

 

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التطوير والتدريب
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أوال : التقرير االحصائى ألعمال بلدية الكويت 2103 / 2014 
قامت اإدارة التخطيط والبحوث بالنتهاء من جتهيز التقرير ال�ضنوى لأعمال بلدية الكويت واملت�ضمن اإجنازات اإدارات 

البلدية واملحافظات خالل ال�ضنة املالية ) 2014/2013 ( وذلك عن طريق جتميع كافة الإجنازات وتبويبها ح�ضب 
الهيكل التنظيمى للبلدية ومن ثم عمل الر�ضومات البيانية لها كما مت احت�ضاب ن�ضب التغيري بني ال�ضنة املا�ضية وال�ضنة 

احلالية .
بعد ذلك مت طباعة التقرير طباعة فاخرة ) 200 ن�ضخة ( مع اإرفاق ن�ضخة اإلكرتونية ) CD ( لكى متكن الباحث 
من الإ�ضتفادة منها ولتمكن اأ�ضحاب القرار من ر�ضم �ضورة وا�ضحة عن اإجنازات البلدية ، وبدورها قامت اإدارة التخطيط 
والبحوث برفع التقرير اإىل الإدارة العليا ، كما ومت اإر�ضال ن�ضخ لكل اإدارات بلدية الكويت واملحافظات كما ومت رفع ن�ضخة 

اإلكرتونية على موقع البلدية فى اأيقونة ) التقرير الإح�ضائى ال�ضنوى ( .

ثانيا : برنامج اإلحصاء الموحد للمحافظات :
التقرير الإح�ضائى  اإىل تطوير  التى تهدف  اإدارة التخطيط والبحوث ، وذلك وفق اخلطة املو�ضوعة لالإدارة  تعمل 

ال�ضنوى والذى ميثل اأهم اإخت�ضا�ضات الإدارة وذلك من الناحية الكمية والنوعية .
قامت الإدارة وبالتعاون مع مركز نظم املعلومات بالت�ضغيل الر�ضمى للربنامج اجلديد للمحافظات وذلك فى مطلع 
ال�ضنة املالية 2015/2014 والذى يعتمد على نظام قاعدة البيانات ، فقد مت تدريب �ضباط اإت�ضال املحافظات والبالغ 
عددهم 90 �ضابط اإت�ضال من خمتلف املحافظات على الربنامج وذلك عن طريق التعاون مع اإدارة التطوير والتدريب 
اإدارة  موظفو  قام  وقد  والبحوث  التخطيط  اإدارة  اأعدتها  التى  العلمية  للمادة  وفقاً   وذلك  حمافظة  لكل  دورة  باإقامة 

التخطيط والبحوث باملحا�ضرة فيها وذلك ملدة 6 اأيام .
عملية  �ضري  على  لالإطالع  للمحافظات   ) ا�ضبوعية   ( الدورية  للمتابعة  والبحوث  التخطيط  اإدارة  موظفو  يقوم  كما 
اإدخال البيانات كما يقوم موظفو الإدارة بالرد على ا�ضتف�ضارات املحافظات وحل اأى م�ضكلة تواجههم وذلك بالتعاون مع 

مركز نظم املعلومات .
ومت مناق�ضة معوقات الربنامج مع املحافظات ال�ضت وطرح احللول لها واإر�ضالها اإىل نظم املعلومات لت�ضحيحها .

ثالثا : حصر المسميات الوظيفية لبلدية الكويت :
قامت اإدارة التخطيط والبحوث بح�ضر اأعداد موظفى بلدية الكويت وم�ضمياتهم الوظيفية وذلك عن طريق مرا�ضلة 
اإدارة التخطيط والبحوث وذلك  اإىل  اإر�ضاله  اإعاددة  الإدارات واملحافظات بكتب ر�ضمية بها منوذج يتم تعبئته ومن ثم 

بهدف عمل تقرير حول كثافة توزيع املوظفني فى اإدارات البلدية .

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التخطيط والبحوث
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رابعا : استطالع الرأى :
تقوم اإدارة التخطيط والبحوث بطرح ا�ضتطالع لراأى املواطنني حول بع�ص خدمات البلدية التى تقدمها بلدية الكويت 
بهدف تطوير العمل فى بلدية الكويت وذلك عن طريق طرح ا�ضتطالعات الراأى على موقع البلدية وجارى ا�ضتحداث نقاط 

تو�ضيح جديدة وذلك بهدف زيادة �ضريحة املواطنني امل�ضاركني فى ال�ضتطالع .
ومت طرح �سوؤالني هما : ـ

به عن طريق  والذى قمنا  البلدية  املوجود على موقع  اللكرتونى اجلديد  الرخ�ص  برنامج  املواطنني عن  راأى  حول   .1
الت�ضال الهاتفى .

تقييم املواطنني لنظام اإ�ضدار تراخي�ص املخيمات الربيعية لبلدية الكويت .  .2

خامسا : التقارير اإلحصائية :
كل  مت�ضمنة  مالية  �ضنة  خــالل  الكويت  بلدية  اإجنـــازات  على  ي�ضتمل   2015/2014 ال�ضنوى  الإح�ضائى  التقرير   .1
الإح�ضائيات والبيانات جلميع اإدارات وحمافظات بلدية الكويت التى متت خالل ال�ضنة املالية وت�ضدره الإدارة فى 

�ضورة تقرير مطبوع يت�ضمن ر�ضومات بيانية ومقارنات مع �ضنوات �ضابقة .
ال�ضيد/  اإىل  ، موجه  اإىل دي�ضمرب 2014  اأبريل 2014  العقارات من  البناء فى  اإح�ضائى عن عدد خمالفات  تقرير   .2

الأمني العام ملجل�ص الوزراء ) املوقر ( .
تقرير اإح�ضائيات عن رخ�ص البناء ال�ضادرة من جميع حمافظات الكويت خالل �ضنة 2014 مف�ضل بامل�ضاحات ونوع   .3

البناء ) خا�ص – جتارى – �ضناعى ( مرفق مع التقرير )  CD ( واإر�ضاله اإىل الإدارة املركزية لالإح�ضاء .
نوع  ال�ضنوات 2010- 2013 مف�ضلة  التى مت منحها خالل  البناء  الرتاخي�ص وم�ضاحات  اإح�ضائى عن عدد  تقرير   .4
البناء ) خا�ص – جتارى – �ضناعى ( وموزعة كرتاخي�ص جديدة اأو اإ�ضافات والذى اأر�ضل اإىل بنك الكويت ال�ضناعى 

بطلب منهم .

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التخطيط والبحوث
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سادسا  : البيان اإلحصائى للكتب الواردة والصادرة من والى إدارة 
التخطيط والبحوث

الورادال�سادر

517185

اإلدارات التابعة لقطاع التطوير والمعلوماتإدارة التخطيط والبحوث
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قطــاع

الخدمـــــــات
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نبذه عن قطاع الخدمات
اأوال ً : اإدارة اأنظمة اخلدمات البلدية

وتبا�سر الخت�سا�سات التالية : 

1 - اإعداد النظم اخلا�ضة بالقوانني واللوائح والقرارات املنظمة لكافة الأعمال املتعلقة بالأنظمة ال�ضحية .
2 - و�ضع النظم وال�ضوابط املتعلقة بالرتاخي�ص ال�ضحية مبا ي�ضمن املحافظة على م�ضالح كل من املواطنني 

   واأ�ضحاب املحالت .
3 - الإ�ضراف على كافة املواد الغذائية الواردة للبالد .

4 - درا�ضة واإعداد ال�ضروط الفنية واخلا�ضة مبناق�ضات النظافة ، ومتابعة الأعمال املتعلقة بطرح املناق�ضات .
5 - الإ�ضراف واملتابعة على جميع املقابر وتنفيذ الأحكام والأنظمة ال�ضادرة ب�ضاأن لئحة تنظيم املدافن .

6 - املتابعة والإعداد للمزايدات واملناق�ضات اخلا�ضة بالإعالانات والتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة باأفرع البلدية باملحافظات .
7 - التن�ضيق واملتابعة مع كافة اللجان واملنظمات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة .

ثانيا ً : اإدارة االأغذية امل�شتوردة 
وتبا�سر الخت�سا�سات التالية : 

1 - الرقابة على اإر�ضاليات املواد الغذائية الواردة من خارج البالد عرب املنافذ الربية والبحرية واجلوية التابعة  لالإدارة 
واأخذ  عينات منها لفح�ضها لدى املختربات املخت�ضة .

2 - امل�ضاهمة فى و�ضع اإجراءات الت�ضريح باملواد الغذائية امل�ضتوردة املطابقة للموا�ضفات .
3 - تنفيذ اإجراءات الرقابة على املواد الغري م�ضرح بها ل�ضمان عدم ت�ضربها لالأ�ضواق .

4 - متابعة تنفيذ اإجراءات اإعادة الت�ضدير واإجراءات الإتالف للمواد الغذائية الغري م�ضرح بها وفق النظم املعمول بها 
5 - حتديد احتياجات الإدارة ومراقباتها واأق�ضامها املختلفة من الت�ضهيالت الفنية اخلا�ضة بنقل وتخزين وفح�ص العينات 
   من املواد  الغذائية اخلا�ضة  باإجراءات الفح�ص الظاهرى اأو الفح�ص املختربى بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية بالبلدية وخارجها .
6 - متثيل بلدية الكويت فى كافة املوؤمترات املحلية واملحافل الدولية املتعلقة بالأغذية وذلك بالتن�ضيق مع اإدارة  الأنظمة 

ال�ضحية  والإدارات الأخرى ذات العالقة .
ثالثا: اإدارة �شئون اجلنائز

وتبا�سر الخت�سا�سات التالية :

1 - حتديد اإن�ضاء املقابر اجلديدة وفق اأحكام املر�ضوم الأمريى اخلا�ص بتنظيم املدافن بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة .
2 - تطوير املقابر القائمة مبحافظات الكويت وذلك بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة داخل وخارج البلدية .

3 - حفر القبور وفقاً  لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية وترقيمها واإ�ضدار الت�ضاريح اخلا�ضة بو�ضع ال�ضواهد عليها .
4 -  ا�ضتالم الوفيات من خمتلف امل�ضت�ضفيات واجلهات الأخرى وذلك بعد ا�ضتيفاء كافة البيانات والنماذج الالزمة للدفن 

5 - ت�ضجيل الوفيات واإعداد الإح�ضاءات الدورية الالزمة وتقدميها للجهات املخت�ضة .

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــات



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 165التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

إجمالي عدد الوفيات من الرجال فى المقابر 

الن�سبة2015/2014العدداجلن�سيةاملقربة

ال�ضليبيخات
878كويتي

200963%
1131غري كويتي

اجلعفرية
317كويتي

51116%
194غري كويتي

اجلهراء
104كويتي

1505%
46غري كويتي

�ضبحان
379كويتي

47815%
99غري كويتي

غري امل�ضلمني
0كويتي

361%
36غري كويتي

%3184100اإجمايل اأموات الرجال
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الصليبيخات الجعفرية الجهراء صبحان غير المسلمين

عدد الوفيات من الرجال 

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة شئــــون الجنائـــز
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إجمالي عدد الوفيات من النساء فى المقابر

الن�سبة2015/2014العدداجلن�سيةاملقربة

ال�ضليبيخات
727كويتي

104654%
319غري كويتي

اجلعفرية
299كويتي

40721%
108غري كويتي

اجلهراء
79كويتي

1266%
47غري كويتي

�ضبحان
290كويتي

33717%
47غري كويتي

غري امل�ضلمني
1كويتي

332%
32غري كويتي

%1949100اإجمايل اأموات الن�ساء
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الصليبيخات الجعفرية الجهراء صبحان غير المسلمين

عدد الوفيات من النساء 

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة شئــــون الجنائـــز
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اجمالى عدد الوفيات من األطفال فى المقابر : 

الن�سبة 2015/2014العدداجلن�سيةاملقربة

ال�ضليبيخات
555كويتي

111050%
555غري كويتي

اجلعفرية
150كويتي

21710%
67غري كويتي

اجلهراء
99كويتي

1868%
87غري كويتي

�ضبحان
419كويتي

54525%
126غري كويتي

غري امل�ضلمني
0كويتي

1477%
147غري كويتي

%2205100اإجمايل اأموات الأطفال
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الصليبيخات الجعفرية الجهراء صبحان غير المسلمين

عدد الوفيات من األطفال

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة شئــــون الجنائـــز
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اهم المعامالت فى إدارة شئون الجنائز :

الجمالىاملعاملة

53 دفع ر�ضوم كفن اختياري

1417اإ�ضدار ت�ضريح لبناء �ضاهد

66ا�ضتخراج �ضورة طبق الأ�ضل

249ا�ضتعالم عن قرب

اإجمايل عدد الوفيات فى املقابر مقارنًة بالعام املا�شي 2014/2013

ن�سبة التغيري2013/ 2014  2015/2014املقربة

-41654165ال�ضليبخات

%1135101211اجلعفرية

%46252612اجلهراء

%136013153�ضبحان

%2162065غري امل�ضلمني

73387224املجموع
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دفع رسوم كفن اختيارى  اصدار تصريح لبناء شاهد استخراج صورة طبق االصل  استعالم عن قبر

أهم المعامالت 

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة شئــــون الجنائـــز
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قسم الشئون اإلدارية 

 الإجمايلالبيــان

4087الكتــب الـواردة

3141الكتب ال�ضـادرة

1548اعتماد مندوب

410رقم كمبيوتـر ) قيد فى �ضجل املوردين (

48رقـــــم كمبيوتـــــر  بـــدل فاقـــد

قسم الشئون المالية 

القيمةالعددالبيان

د.ك  147614760�ضهادة ت�ضديــــــــــــــــــــــــــــر

د.ك  110جتديد �ضهادة ت�ضديــــــــــــــر

د.ك   59842598420فتـــــــــح معامـــــــــــــــــــــــلة

د.ك  4358660اعـــــــــادة فحـــــــــــــــــــــ�ص

د.ك  110ن�ضخة طبق الأ�ضل من الأ�ضتمارة

د.ك  4734730معامالت اتـــــــــــــــــــــــالف

د.ك  80800معامالت اعــــــــادة ت�ضديــــــــر

د.ك  125912590فح�ص بغر�ص الأ�ضتيـــــــــــــراد

د.ك  4104100رقم الكمبيوتــــــــــــــــــــــــــــر

د.ك  48480رقم الكمبيوتـــــر بدل فاقـــــــــد

د.ك  15487740اعتماد منـــــــــــــــــــــــــــدوب

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة األغذية المستوردة
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قسم التدقيق

 العددالبيان

60499عدد املعامالت الواردة للتدقيــق

60499عدد املعامالت التى مت تدقيقهـا

قسم التفتيش 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%4927400318معامالت املتابعة والتفتيــــ�ص

%4388369015عدد املعامالت التى مت الت�ضريح بها

فحص البيض 

العددالبيان

24546كمية بيـض المائدة التى تم فحصها )بالكرتون (

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة األغذية المستوردة
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قسم االستمارات 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%1966522008642اجماىل عدد ال�ضتمارات

%84214791499نتائج غري �ضاحلة لالأ�ضتهالك الأدمى

%160672012220نتائج غري مطابقة للموا�ضفات القيا�ضية

%211920513ا�ضتمارات فح�ص ا�ضعاع

%45599654ا�ضتمارات اعادة الفح�ص

%125913073ا�ضتمارات فح�ص بغر�ص الأ�ضترياد

%87601100220القيمة املالية لكتب اعادة  فح�ص )20 دينار(

%12590814854كتب بغر�ص ال�ضترياد )القيمة املالية10 دينار(

%8354668419ا�ضتمارات اغذية خا�ضة

%129599كتب طبق ال�ضل

%105080�ضورة طبق ال�ضل )القيمة املالية10 دينار(

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة األغذية المستوردة
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قسم المخالفات 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%15230750عدد حما�ضر �ضبط خمالفــة

%193444عــــدد املخالفات اجل�ضيمة

%13219833عــــدد املخالفات  الغري اجل�ضيمة

%5165719عدد املخازن التى مت التفتي�ص عليها

%44991عدد املخازن التى مت اإغالقها

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة األغذية المستوردة
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قسم التخيير 

نسبة التغيير2015/20142014/2013البيان

%1142114850عـــــدد ا�ضعــارات التخييـر

-741490مــواد غذائـيـه مت اتالفهـا )بالطن(

%47355114معامـالت اتـالف

-52869230مواد غذائية مت اعادة ت�ضديرهـا )بالطن(

%809515معامالت اعــادة ت�ضديـر

-963521380مواد غذائية �ضاحلة م�ضدرة للخـارج )بالطن(

%147686241�ضهـادات ت�ضديـر

%29446036�ضركات اغلقت معامالتها

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة األغذية المستوردة
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أوال: مراقبة التراخيص و اإلعالنات 

عدد الكتب ال�سادرة اإلى خارج قطاع اخلدماتعدد الكتب ال�سادرة اإلى مكتب رئي�س قطاع اخلدمات

1037

ثانيا : مراقبة النظافة

 عدد الكتب ال�سادرة اإلى

مكتب رئي�س قطاع اخلدمات

 عدد الكتب ال�سادرة

 اإلى خارج قطاع

اخلدمات

 اأ�سئلة واقرتاحات اأع�ساء جمل�س

الأمة واملجل�س البلدى

 الردود على

 ال�ستف�سارات

156511

ثالثا : مراقبة األغذية 

 عدد الكتب ال�سادرة

 اإلى مكتب رئي�س قطاع

اخلدمات

 عدد الكتب ال�سادرة اإلى

خارج قطاع اخلدمات

 اأ�سئلة واقرتاحات اأع�ساء جمل�س

الأمة واملجل�س البلدى

 الردود على

ال�ستف�سارات

389423

عدد كتب اأوامر الغلق و الفتح للمخازن واملحالت التجارية

فتح موؤقتاأوامر الفتحاأوامر الغلق

8108

اإلدارات التابعة لقطاع الخدمـــــاتإدارة أنظمة خدمات البلدية
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محافظـــــة العاصمــة
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نبذة عن محافظة العاصمة 
تتكون حمافظة العا�ضمة من 43 منطقة ، مق�ضمة اإىل عدة اأق�ضام على ح�ضب طبيعة ال�ضتغالل منها ال�ضكن اخلا�ص 
و التجاري و ال�ضتثماري و ال�ضناعي و املناطق احلكومية اىل اجلزر . ت�ضم حمافظة العا�ضمة مقر احلكم و مراكز البنوك 
الرئي�ضية و �ضوق الكويت الأوراق املالية و املتاحف ، بوابات ال�ضور القدمي ، كذلك بها �ضوق املباركية و هو يعترب عن تراث 
الكويت كما تتميز اي�ضا املحافظة باأبراجها العالية دون غريها من حمافظات الكويت ، كذلك البحر الأقليمي ، و املياه 

الأقليمية ذات ال�ضيادة اامل�ضرتكة ...

تتكون حمافظة العا�سمة من : 

املن�ضورية   - الــ�ــضــامل  عــبــداهلل  �ــضــاحــيــة  -  20 منطقة طابعها ال�ضكن اخلا�ص وهي ) ال�ضامية - ال�ضويخ ال�ضكني - 
 - غرناطة   - اخلالدية   - العديلية   - الرو�ضة   - الدعية   - القاد�ضية   - النزهة   - الفيحاء   - كيفان   - الد�ضمة   -

ال�ضليبيخات - الدوحة - القريوان - الريموك -- قرطبة - ال�ضرة ( 
-  5 مناطق ذات طابع م�ضرتك بني التجاري و الإ�ضتثماري ) مدينة الكويت - القبلة - ال�ضرق - املرقاب - د�ضمان ( 

- منطقة واحدة ذات طابع ا�ضتثماري ) بنيدالقار ( 
-  منطقة واحدة ذات طابع جتاري حريف ) ال�ضويخ التجاري احلريف (

-  5 جزر هي ) فيلكا - عوهة - م�ضكان - ام املرادم - قاروه ( 
-  املرافق احلكومية وهي ) ال�ضويخ ال�ضحية - ال�ضويخ التعليمية - ميناء ال�ضويخ - ال�ضويخ ال�ضمايل - خميم املباركية 

)اجليوان( - املدينة الرتفيهية - ميناء الدوحة - حمطة تقوية  الأر�ضال الإذاعي - �ضاحة العلم ( 

العا�سمة 

عدد وحدات ال�سكن عدد ال�سكان

44046 / وحدة �ضكنية 326513 / ن�ضمة 

محافظـــــة العاصمـــــة
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2015/2014البيان

22115اإجمايل اإيراد املحافظة من الر�ضوم

22115اإجمايل اإيراد املحافظة من املخالفات

22حمالت مت غلقها اإداريا

6حمالت مت فتحها اإداريا

 

محافظـــــة العاصمـــــةمدير مكتب المحافظــــة
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مراقبة التراخيص الصحية  

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديدالبيان

%3593228358735032تراخي�ص �ضحبة

%649521718282131858234�ضهادات عمال

%106163554تراخي�ص دراجات هوائية )اي�ص كرمي(

%116923253494401312�ضيارات نقل مواد غذائية

%13531745229235تراخي�ص تناكر

%1561463023339تراخي�ص �ضوق اجلمعة

2015 ( غري وارد من الإدارةاملخت�ضة   / -  بيان �ضهر مار�ص ) 2014 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة تراخيص اإلعالنات 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديدالبيان

%181453427156880918اعالنات حمالت

%198882621025095716اعالنات مركبات

%2134292اعالنات مظلة

%1858927423713اعالنات موؤقتة منا�ضبات

%1234461763اعالنات ا�ضطح

2015 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر مار�ص ) 2014 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة األغذية و األسواق 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%3750331811حمالت مت  التفتي�ص  عليها

%1073765حمالت اعطيت ا�ضرتاطات �ضحية

%1014654حمالت نفذت ا�ضرتاكات �ضحية

--122اجماىل املواد التى مت اتالفها بالطن

%1890232118العينات التى مت ار�ضالها اىل خمترب و زارة ال�ضحة

%1311104620عينات �ضاحلة

-2510عينات غري �ضاحلة

%109720381خمالفات اغذية

%773850حمالت اغلقت اداريا

2015 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر مار�ص ) 2014 
2014 (غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر اغ�ضط�ص ، اكتوبر )2013 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة تدقيق ومتابعة  خدمات البلدية
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مراقبة اإلعالنات و المحالت 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%101055445حمالت مت الك�ضف عليها

%23120710حمالت تعمل دون ترخي�ص اعالنات

%2051128337اإزالة اعالن من الطرق

2015 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر مار�ص ) 2014 
- بيان �ضهر اغ�ضط�ص ، اكتوبر )2013/2014 (غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

أعمال المسالخ

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اتالفات�سركاتاأهايلنوع الذبيحة 

%67812524001112591812365778ا�ضرتايل

%1786140367268582283409641عربي

%9840598454045ماعز

2015 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر مار�ص ) 2014 
- بيان �ضهر ابريل ، مايو ،يوليو ، اغ�ضط�ص ، اكتوبر )2013/2014 (غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة تدقيق ومتابعة  خدمات البلدية
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013 البيان

%2366142839انذرات

%2761184433تعهدات

%262821523942مل�ضقات

%178594447خمالفة نظافة عامة

--427خمالفات باعة متجولني

--949خمالفات قانون 9/87

3363مركبات مهملة

207542% 120مركبات للبيع

111مركبات �ضكراب

--24202دروب نفايات ان�ضائية

--32689دروب نفايات بلدية

--25123دروب نفايات �ضكراب

-بيان �ضهر نوفمرب ، فرباير )2013/2014 (غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة تراخيص النظافة و إشغاالت الطرق
 

2015/2014جتديدجديدالبيان

166884مطاعم و مقاهي

21012مكاتب بيع �ضيارات

41317حمالت األعاب اطفال

224466تراخي�ص اخرى

606تراخي�ص موؤقتة

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة تراخيص الهندسية 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اخرىا�ستثماري�سكن خا�سالبيان

%11354241163175633بناء حديث

%1303161412ترميم

%77833381497916تعديل و اإ�ضافة

%1700172429زراعة

%1001580مظالت

%17676024329918هدم

2015 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر مار�ص ) 2014 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة التراخيص الهندسية
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مراقبة البناء 

2015/2014بيان

588اي�ضال تيار كهربى

52تقوية تيار كهربى

1428�ضهادة حتديد او�ضاف

2133تعهد وا�ضراف مكتب هند�ضى

1699انهاء ا�ضراف مكتب هند�ضى

15ك�ضف خطورة

117�ضالحية الإن�ضاء

17�ضهادة ملن يهمه المر لعمر البناء

2015 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر مار�ص ) 2014 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة التدقيق والمتابعة  الهندسية
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ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%195720132رخ�ص �ضالمة لل�ضكن اخلا�ص

%1862017رخ�ص ت�ضوين

%3800قطوعات + ت�ضوينات طرق

%4200قطوعات طرق + حتولية

%241154تقارير حوادث

%3425ا�ضتالم تامني نقدي

%21283افراج عن تامني نقدي

%2092175316ا�ضتالم كفالة م�ضرفية

%34381357افراج عن كفالة م�ضرفية

%3433645�ضهادة �ضالمة جلميع امل�ضاريع

%42552719تنبيهات

%7357خمالفات

3600اوامر عمل

1000�ضكاو ي مواطنني

5400كتب امالك دولة

194800تقرير ميداين

49700كنب و ردود ر�ضمية

300ت�ضريح مكتب موؤقت

2015 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر مار�ص ) 2014 

محافظـــــة العاصمـــــةإدارة السالمــــــة
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ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

-3430خمالفات القطاع الهند�ضي

%65618471خمالفات لئحة الإعالنات

%54636732خمالفات لئحة الأغذية

%44128635خمالفات لئحة النظافة

محافظـــــة العاصمـــــةفريق الطـــــوارئ
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محافظـــــة حـــــولي
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نبذة محافظة حولي 

تتكون حمافظة حويل من 26 منطقة ، مق�ضمة اىل عدة اق�ضام على ح�ضب طبيعة الإ�ضتغالل منها اخلا�ص و التجاري، 
الإ�ضتثماري .

و من  �ضكانية �ضخمة  و  و جممعات جتارية  م�ضاريع جتارية  بها عدة  العربي  �ضاحل اخلليج  على  تقع  هي حمافظة 
اأهم �ضوارعها الرئي�ضية �ضارع بريوت و �ضارع تون�ص يف حويل و�ضارع �ضامل املبارك يف ال�ضاملية ، كما حتتوي على منطقة 

ال�ضفارات يف غرب م�ضرف و منطقة الإ�ضتعمالت احلكومية يف جنوب ال�ضرة و ق�ضر املوؤمترات و ار�ص املعار�ص .

تتكون حمافظة حويل من : - 

- 10 مناطق ذات طابع ال�ضكن و هي ) ال�ضعب - بيان - �ضاحية مبارك عبداهلل اجلابر ال�ضباح -�ضلوى - الرميثية - 
م�ضرف - �ضاحية ال�ضالم - �ضاحية ال�ضديق -�ضاحية حطني -�ضاحية الزهراء - �ضاحية ال�ضهداء (

-  منطقة واحدة ذات طابع م�ضرتك خا�ص وا�ضتثماري وهي ) اجلابرية ( 
-  منطقة واحدة ذات طابع م�ضرتك خا�ص و ا�ضتثماري و جتاري وهي ) ال�ضاملية ( 

- منطقتان ذات طابع م�ضرتك جتاري و ا�ضتثماري و هي ) حويل وال�ضعب البحري ( 
-  منطقتان ذات طابع م�ضرتك بني ال�ضكن اخلا�ص و التجاري وامل�ضاريع و هي ) ال�ضريط ال�ضاحلي اأ - البدع ( 

- منطقتان ذات طابع ا�ضتثماري و هي ) املركز الإداري و التجاري يف ال�ضاملية - �ضرق حويل ( .
- منطقة ال�ضريط ال�ضاحلي وهي ذات طابع �ضكن خا�ص - ا�ضتثماري - م�ضاريع 

- منطقة ال�ضفارات غرب م�ضرف و منطقة الإ�ضتعمالت احلكومية يف جنوب ال�ضرة و ق�ضر املوؤمترات و ار�ص املعار�ص 

حويل
عدد الوحدات ال�سكنية عدد ال�سكان

139362/ وحدة �ضكنية 672910 / ن�ضمة 

محافظـــــة حـــولـي
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  2015/2014بيـــــــــــــــــان

35حمالت مت فتحها اداريا

90حمالت مت غلقها اداريا

109243اجماىل اإيراد املحافظة من املخالفات

974709اجماىل اإيراد املحافظة من  الر�ضوم

 

محافظـــــة حــــوليمدير مكتب المحافظــــة

اداريااداريا
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مراقبة التراخيص الصحية 

ن�سبة التغري2013 / 2014 2014 / 2015 جتديدجديدةبيان

%104049936033484820تراخي�ص �ضحية

%215310969131222043536�ضهادات العمال

%51311362284تراخي�ص درجات هوائية

%1763802371�ضيارات نقل مواد غذائية مربد

%330332621تراخي�ص تناكر مياه عذبه

محافظـــــة حـــولـيإدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة تراخيص اإلعالنات 

ن�سبة التغري  2014/2013  2015/2014جتديدجديدةبيان

%140645735979385436اإعالنات حمل

%362984134613611اإعالنات مركبه

%134956مكتب دعاية واإعالن

%268450اإعالنات ا �ضطح

%26402642681اإعالنات موؤقتة ) منا�ضبات (

محافظـــــة حــــوليإدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة األغذية واألسواق 

ن�سبة التغري  2014/2013  2015/2014بيان

%4789344528حمالت مت  التفتي�ص  عليها

%141029مقا�ضف مدر�ضية مت التفتي�ص  عليها

%476325حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات �ضحية

%947998حمالت نفذت ا�ضرتاطات �ضحية

%30921929اجماىل املواد التى مت اإتالفها

%89852841العينات التى مت اإر�ضالها اإىل خمترب وزارة ال�ضحة

%73848054عينات �ضاحلة

%7813عينات غري �ضاحلة

%1911171212خمالفات اأغذية

2015( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر دي�ضمرب ) 2014 

محافظـــــة حـــولـيإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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مراقبة المحالت واإلعالنات 

ن�سبة التغري  2015/20142014/2013بيان

%3403246228حمالت مت الك�ضف عليها

%30624724حمالت تعمل دون ترخي�ص اإعالنات

%25264اإزالة اإعالن من الطرق

%72057520خمالفات اإعالنات

2015( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر دي�ضمرب ) 2014 

محافظـــــة حــــولي إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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أعمال المسالخ 

ن�سبة التغري  2014/2013  2015/2014اإتالف�سركاتاأهايلبيان

%12868114927595713375240476867ا�ضرتايل

%448997621181436913998890  عربي

%551313361591533ماعز

%132914320179بقر + عجل

2015( غري وارد من الإدارة املخت�ضة   / - بيان �ضهر دي�ضمرب ) 2014 

محافظـــــة حـــولـيإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق

ن�سبة التغري  2014/2013  2015/2014بيان

%1161175534اإنذارات

%865110622تعهدات

%6415505721مل�ضقات

%35427123 خمالفات قانون النظافة9/87

-0330خمالفات اإ�ضغالت طرق

%83033759خمالفات نظافة عامة

-1840خمالفات قانون النظافة باعة متجولني

%1456189723مركبات مت رفعها

- بيان �ضهر �ضهر يناير )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة حــــولي إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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عدد دروب النفايات 

ن�سبة التغري  2014/2013  2015/2014بيان

%353072784421  نفايات اإن�ضائية

%94809891936  نفايات بلدية

مراقبة إشغاالت الطرق 

ن�سبة التغري2014/2013 2015/2014جتديدجديدةبيان

%831412242144مطاعم ومقاهي

%617231057العاب اأطفال

%2855833261حمالت بن�ضر وكهرباء ال�ضيارات

%6236518465مكاتب �ضيارات

%100101217تراخي�ص موؤقتة

-7971379341تراخي�ص اأخرى

محافظـــــة حـــولـيإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة التراخيص الهندسية

ن�سبة التغري  2015/20142014/2013اأخرىا�ستثماري�سكن خا�سبيان

-00396339630حمالت

%52720567388129بناء حديث

%2000205060ترميم

%74512119885108619تعديل + ا�ضافة

%3500352140زراعة

%177198538029323هدم

%170421386مظالت

%0011786ديكور

محافظـــــة حــــولي إدارة التراخيص الهندسية
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إدارة السالمة

ن�سبة التغري 2014/2013  2015/2014حكوميا�ستثماري�سكن   خا�سبيان

%7162091994432765رخ�ص �ضالمة

%1139141541419رخ�ص ت�ضوين

%88642826134039471ا�ضتالم كفالة م�ضرفية

%12311802412483اإفراج عن كفالة م�ضرفية

%14100245456تنبيهات

%136019574خمالفات

%121142026330714�ضهادة �ضالمة نظافة

-0729360قطوعات وحتويالت طرق

%15752164498تقرير حوادث

-2303260�ضكاوى

محافظـــــة حـــولـيإدارة الســــالمــة
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فريق الطوارئ

ن�سبة التغري  2014/2013  2015/2014بيان

%209673665 خمالفات لئحة الأغذية

-3490خمالفات لئحة الإعالنات

%31724423 خمالفات لئحة النظافة

%135576 خمالفات القطاع الهند�ضى

%87039854 �ضكاوى هاتفية

%87127693 اإزالة تعديات على امالك الدولة

%417948 مواد غذائية مت اإتالفها بالطن

محافظـــــة حــــولي فـــريق الطــوارئ
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محافظـــــة الفروانيـــة



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 204التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

نبذة عن محافظة الفروانية 
تتكون حمافظة الفروانية من 20 منطقة ، مق�ضمة اىل عدة اق�ضام على ح�ضب طبيعة ال�ضتغالل منها ال�ضكن اخلا�ص 
و التجاري ال�ضتثماري و ال�ضناعي ، ومن اأ�ضهال معاملها : مطار الكويت الدويل و حديقة احليوان و ا�ضتاد جابر الدويل ، 
و ين�ضاأ حاليا على ار�ص املحافظة مبنى جامعة الكويت ) مدينة ال�ضيخ �ضباح ال�ضامل اجلامعية ( و اي�ضا حتتوي املحافظة 

على بع�ص مباين كليات و معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف منطقة العار�ضية ال�ضناعية .

تتكون حمافظة الفروانية من : -

- ثمانية مناطق ذات طابع ال�ضكن خا�ص و هي ) الأندل�ص - الفردو�ص - العار�ضية - �ضباح النا�ضر - الرابية - ا�ضبيلية 
- العمرية - �ضاحية عبداهلل املبارك (

-  خم�ضة مناطق ذات طابع م�ضرتك بني ال�ضكن اخلا�ص و التجاري و ال�ضتثماري و هي ) الفروانية - خيطان اجلنوبي - 
اخليطان ال�ضمايل - جليب ال�ضيوخ - جنوب خيطان ( 

-  منطقتان ذات طابع جتاري و هي ) جنوب الفروانية - ال�ضجيج ( 
-  منطقة ذات طابع اإ�ضتثماري و هي ) الرقعي ( 

-  منطقة ذات طابع �ضناعي حريف و هي )  العار�ضية ال�ضناعية احلرفية (

الفروانية 

عدد وحدات ال�سكنعدد ال�سكان 

45055 / وحدة �ضكنية 400975 / ن�ضمة 

محافظـــــة الفروانيـــــة
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مكتب مدير المحافظة

2015/2014بيان

85حمالت مت فتحها اإداريا

41حمالت مت غلقها  اإداريا

355845اإيرادات املحافظة من الر�ضوم

1454025اإيرادات املحافظة من املخالفات

محافظـــــة الفروانيـــــة مكتب مدير المحافظــــــة
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مراقبة التراخيص الصحية 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديدالبيان 

%23410371271398268تراخي�ص �ضحية

%1955484568001588357�ضهادات العمال

%8172511678تراخي�ص درجات هوائية )اي�ص كرمي (

81208289�ضيارات نقل مواد غذائية مربد
108054%

16189205�ضيارات نقل مواد غذائية غري مربد

%14231745930832تراخي�ص تناكر مياه عذبه

محافظـــــة الفروانيـــــةإدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة األغذية و األسواق  

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%1540496068حمالت مت  التفتي�ص  عليها

%3505085حمالت اعطيت ا�ضرتاكات �ضحية

-2600حمالت نفذت ا�ضرتاكات �ضحية

-017حمالت اغلقت اداريا

%27963556العينات التى مت ار�ضالها اىل خمترب و زارة ال�ضحة

%26239233عينات �ضاحلة

%113568عينات غري �ضاحلة

%1409181222خمالفات اغذية

محافظـــــة الفروانيـــــة إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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مراقبة المحالت و اإلعالنات 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%2350115051حمالت مت الك�ضف عليها

%8187حمالت تعمل دون ترخي�ص اإعالنات

%5961509314اإزالة اإعالن من الطرق

%45859122خمالفات اإعالنات

محافظـــــة الفروانيـــــةإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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أعمال المسالخ 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اتالفات�سركاتاأهايلالبيان

%32412252115493888638ا�ضرتايل

%6284302966284312556949عربي  

%127617411450373661ماعز

%971282841379294053بقر + عجل

%4623780840185454جمل

محافظـــــة الفروانيـــــة إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%2421210712انذارات

%1231160523تعهدات

%206721089747مل�ضقات

%3003206خمالفات قانون النظافة 9/87

%1944251122خمالفات قانون النظافة - نظافة عامة

-23240خمالفات قانون النظافة 3370-1981 - باعة متجولني

-8630مركبات مت رفعها مهملة

-28710مركبات مت رفعها �ضكراب

%313786450451عدد دروب النفايات ان�ضائية  

%477956108521عدد دروب النفايات بلدية  

محافظـــــة الفروانيـــــةإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديدالبيات

%9511220725017مطاعم ومقاهى

%119201353العاب اطفال

حمالت بن�ضر وكهرباء 
%33961291407ال�ضيارات

%2135563847مكاتب �ضيارات

%534645981283تراخي�ص موؤقته

%1916418322317تراخي�ص اخرى

محافظـــــة الفروانيـــــة إدارة النظافة وإشغاالت الطرق



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 212التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

مراقبة التراخيص الهندسية 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اخرىا�ستثماري�سكن خا�سالبيان

%888371781937بناء حديث

%2400244040ترميم

%6574514429551هدم

%356202440072144تعديل وا�ضافة

%72166--7زراعة

%1366--1مظالت

محافظـــــة الفروانيـــــةإدارة التراخيص الهندسية
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قسم تراخيص المحالت 

2015/2014البيان

187ا�ضتثماري

984جتاري

53�ضناعي

51اخرى

محافظـــــة الفروانيـــــة إدارة التراخيص الهندسية
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إدارة الســالمة

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013حكوميجتاريا�ستثماري�سكن خا�سبيان

2031306143437رخ�ص �ضالمة جديدة
32737%

030213283رخ�ص �ضالمة جتديد

0802725132رخ�ص ت�ضوين جديدة
14116%

0562536رخ�ص ت�ضوين جتديد

%1872148710058839432ا�ضتالم كفالة م�ضرفية

%99109492027724810افراج عن كفالة م�ضرفية

%438499546410555494تنبيهات

%35413932147596خمالفات

--0290029ا�ضتالم تاأمني نقدي

--00000افراج عن تاأمني نقدى

%7934976261141330778�ضهادة �ضالمة نظافة

--0003737قطوعات وحتويالت طرق

%31015420تقرير حوادث

--31241655132915ت�ضاريح اوامر عمل
- بيان �ضهر اغ�ضط�ص ، يناير ، فرباير ، مار�ص )2014/2013 ( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة الفروانيـــــةإدارة الســـالمــــــة
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محافظـــــة الجهــــراء



التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015 216التقرير ا�حصائي السنوي 2014 - 2015

نبذة عن محافظة الجهراء

تتكون املحافظة من 40 منطقة ، مق�ضمة اإىل عدة اق�ضام على ح�ضب طبيعة الإ�ضتغالل منها ال�ضكن اخلا�ص و التجاري 
و ال�ضتثماري و ال�ضناعي و املناطق الربية و اجلزر .

تت�ضمن حمافظة اجلهراء على 24 جتمعا داخل التجمع احل�ضري اجلهراء هي الواحة و العيون و الق�ضر و اجلهراء 
القدمية و الن�ضيم و تيماء و النعيم و جنوب اجلهراء و التي �ضميت موؤخرا مدينة �ضعد العبداهلل و اجلهراء ال�ضناعية و 
غريها من التجمعات . و يتبعها 10 جتمعات خارجها و هي : كاظمة ، و الرو�ضتني و اأم العي�ص و ال�ضاملي و كبد و منطقة 
ال�ضليبية و ال�ضلبيية ال�ضناعية و ال�ضليبية الزراعية و امغرة و اي�ضا �ضتظهر بها مدينة ال�ضبية التي �ضتن�ضئ بامل�ضتقبل 
و مدين احلرير املدينة القت�ضادية الكربى و مدينة املطالع  و حممية �ضباح الأحمد الطبيعية و حتتوي املحافظة على 
جزيرة وربة و بوبيان و ج�ضر بوبيان ، بال�ضافة اىل منطقة العبديل الزراعية ، كما حتتوي املحافظة على ال�ضجن املركزي 

و ا�ضرتحة احلجاج و املنتزة الإقليمي و مدينة املقرتحة . 

تتكون حمافظة اجلهراء من :

- ع�ضرة مناطق ذات طابع �ضكن خا�ص و هي ) الواحة - العيون - الق�ضر - النعيم - الن�ضيم - تيماء - ال�ضليبية - 
ال�ضبية - مدينة ال�ضيخ جابر - مدينة ال�ضيخ �ضعد ( 

- منطقة واحدة ذات طابع جتاري و ا�ضتثماري و هي ) مدينة اجلهراء (
-  خم�ضة مناطق ذات طابع �ضناعي و هي ) املنطقة ال�ضناعية احلرفية باجلهراء - ال�ضليبية ال�ضناعية - ال�ضلبيبة 

احلرفية - امغرة ال�ضناعية - جنوب امغرة (
- منطقتان ذات طابع زراعي و هي ) العبديل الزراعية - ال�ضليبية الزراعية (

-  جزيرتني ) وربة - بوبيان (
- 16 منطقة �ضحراوية ) الدبدبة - اللياح - ال�ضقيا - ال�ضاملي - ابرق - املناقي�ص - الرديفة - ام العي�ص - ال�ضابرية - 

كاظمة - اخلوي�ضات - ال�ضخييربات - مركز بكره - مركز ام �ضربة - جنوب اجلهراء - كبد (

اجلهراء

عدد وحدات ال�سكنعدد ال�سكان

149044/ وحدة �ضكنية818571 / ن�ضمة 

محافظـــــة الجهـــــراء
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مكتب مدير المحافظـــة

2015/2014 بيان

3 حمالت مت فتحها اإداريا

17  حمالت مت غلقها اإداريا

2015  مل يرد من قبل الإدارة   / مالحظة: بيان �ضهر �ضبتمرب، يناير ، فرباير ، مار�ص  2014 

محافظـــــة الجهـــــراء مكتب مدير المحافظــــــة

ً محالت تم فتحها ادارياًمحالت تم غلقها اداريا
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مراقبة التراخيص الصحية 

ن�سبة التغري2015/20142014/2013جتديدجديدبيان

%18817791967150823تراخي�ص �ضحية

%270043637063591016�ضهادات العمال

%834423712تراخي�ص درجات هوائية

%2910113014812�ضيارات نقل مواد غذائية مربد - غري مربد

%78751539836تراخي�ص تناكر مياه عذبه

- مالحظة بيان يناير ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة الجهـــــراءإدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة البناء  

ن�سبة التغري2015/20142014/2013اأخرىا�ستثماري�سكن خا�سبيان

%228934157811181 اإي�ضال تيار كهربي

%4902513531 تقوية تيار كهربي

%288212914884 اإنهاء اإ�ضراف مكتب هند�ضي

%572213362618171�ضهادة حتديد اأو�ضاف

%297503021495ا�ضتالم حدود

%350035586اإي�ضال خط هاتف

%2621132767374توكيل مقاول

%3000301743 �ضكاوى

-2900290 خمالفات

-4421204540 تعهد واإ�ضراف مكتب هند�ضي

-2100210�ضهادة ملن يهمه الأمر

محافظـــــة الجهــــراء إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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مراقبة األغذية واألسواق

ن�سبة التغري 2014/2013  2015/2014 بيان

%2047164320حمالت مت  التفتي�ص  عليها

%123345763حما�ضر خمالفات

%1444767حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات �ضحية

%1374468حمالت نفذت ا�ضرتاطات �ضحية

%4775حمالت اأغلقت اإداريا

%64.1811872اجماىل املواد التي مت اإتالفها

%133983837العينات التى مت اإر�ضالها اىل خمترب وزارة ال�ضحة

%107058445عينات �ضاحلة

%442836عينات غري �ضاحلة

مالحظة بيان يناير ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة الجهـــــراءإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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مراقبة المحالت واإلعالنات 

ن�سبة التغري 2014/2013  2015/2014 بيان

-29710حمالت مت الك�ضف عليها

-60حمالت تعمل دون ترخي�ص اإعالنات

%5395606811اإزالة اإعالن من الطرق

%42928798اإزالة اإعالن حمل

%39717356خمالفات اإعالنات

مالحظة بيان يناير ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة الجهــــراء إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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أعمال المسالخ : 

ن�سبة التغري2015/20142014/2013اإتالفات�سركاتاأهايلبيان

%0920009200451151ا�ضرتايل

%175345040217574713775722  عربي

%641300641365422ماعز

%31118913212523167634بقر + عجل

%10094652147614025جمل

مالحظة بيان يناير ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة الجهـــــراءإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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إدارة السالمة  

ن�سبة التغري2015/20142014/2013اأخرى�سكن خا�سبيان

رخ�ص �ضالمة
%334764109976 )جديدة + جتديد (

 رخ�ص �ضالمه ت�ضوين
-3778080) جديدة + جتديد (

-3341484820 ا�ضتالم كفالة م�ضرفية

%3116473721 اإفراج عن كفالة م�ضرفية

%6024830816945 تنبيهات
%018182836 خمالفات

%7072370 اإفراج عن تاأمني نقدي
%17368085351040 �ضهادة �ضالمة نظافة

-015150قطوعات وحتويالت طرق
%606517 تقرير حوادث

-3224560 ت�ضاريح اأوامر عمل

مالحظة بيان يناير ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 

محافظـــــة الجهــــراء إدارة الســــالمـــة
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مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق  

ن�سبة التغري2015/20142014/2013البيان

%3649182450اإنذارات

%2059139632تعهدات

%3111203035مل�ضقات

%371851خمالفات اإ�ضغالت طرق

%46508خمالفات  نظافة عامة

%53786مركبات مت رفعها ) مهملة - للبيع - �ضكراب(

--18928نفايات اإن�ضائية ) بالطن(

--18877نفايات بلدية ) بالطن(

محافظـــــة الجهـــــراءإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة التراخيص الهندسية  

2015/2014   البيان

 حمالت

32�ضكن خا�ص

25 ا�ضتثمارى

43 �ضناعى

57 حكومى

565 جتارى

محافظـــــة الجهــــراء إدارة التراخيص الهندسية
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فريق الطوارئ 

ن�سبة التغري 2014/2013  2015/2014 بيان

%104311066 خمالفات لئحة الأغذية

%4910151خمالفات لئحة الإعالنات

%8328371 خمالفات لئحة النظافة

%34316951 خمالفات القطاع الهند�ضى

%33225124 �ضكاوى هاتفية

-170 اإزالة تعديات على امالك الدولة

-90 مواد غذائية مت اإتالفها بالطن

- مالحظة بيان اكتوبر ، يناير ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة 
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محافظـــــة الجهـــــراءفريق الطوارئ
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محافظـــــة األحمــدي
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حمافظة الأحمدي 
عدد الوحدات  ال�سكنية عدد ال�سكان

81826 / وحدة �ضكنية 588068 / ن�ضمة 

نبذة عن محافظة األحمدي 
تتكون حمافظة الأحمدي من 30 منطقة ، مق�ضمة اىل عدة اأق�ضام على ح�ضب طبيعة الإ�ضتغالل منها ال�ضكن اخلا�ص 
و التجاري و الإ�ضتثماري و ال�ضناعي و الزراعي و ال�ضاليهات ، كما حتتوي املحافظة علىالعديد من احلقول النفطية منها 
حقل برقان اكرب حقل نفطي يف الكويت و تعترب حمافظة الأحمدي العمود الفقري ل�ضركة نفط الكويت لإحتوائها على 
م�ضايف النفط و موانئ الت�ضدير، من ابرز معامل املحافظة منتزه اخلريان كما حتتوي املحافظة على اول مدينة �ضكنية 
العربي م�ضروع �ضكني و هي مدينة �ضباح  ، كما يقام على �ضفاف اخلليج  ال�ضكنية  الأحمد  متكاملة وهي مدينة �ضباح 

الحمد البحرية  .

تتكون حمافظة الأحمدي من : - 

- 11 منطقة ذات طابع ال�ضكن اخلا�ص  و هي ) الأحمدي - �ضاحية جابر العلي - الرقة - هدية- الظهر - ال�ضباحية  - 
الفنطا�ص -العقيلة - �ضاحية ال�ضيخ علي �ضباح ال�ضامل - �ضاحية ال�ضيخ فهد الأحمد ال�ضباح - مدينة �ضباح الأحمد 

ال�ضكنية - الوفرة ال�ضكنية ( 
-  ثالث مناطق ذات طابع م�ضرتك بني ال�ضكن اخلا�ص و ال�ضثماري و التجاري و هي ) �ضرق الأحمدي - الفحيحيل - 

املنقف ( 
-  منطقتان ذات طابع �ضكن خا�ص و ا�ضتثماري و هما  ) الفنطا�ص - مركز الفنطا�ص ( 

- منطقة واحدة ذات طابع ا�ضتثماري ) املهبولة ( 
- منطقة واحدة ذات طابع زراعي ) الوفرة ( 

-  منطقة واحدة ذات طابع �ضكن خا�ص و �ضاليهات و هي ) اخلريان (
-  ثالث مناطق عبارة عن موانئ ) ميناء عبداهلل - ميناء �ضعيبة - ميناء الأحمدي ( 

- منطقة م�ضرتكة بني ال�ضكن اخلا�ص و امل�ضاريع ) ال�ضريط ال�ضاحلي ج ( 
- عدة مناطق اخرى ) ال�ضعيبة ال�ضناعية - املنتزةالقومي - املقوع - رجم خ�ضمان - م�ضالن - مركز بنيدر - مركز 

النوي�ضيب (

محافظـــــة األحمـــدي
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مكتب مدير المحافظة

2015/2014البيان

46حمالت مت فتحها اإداريا

21حمالت مت غلقها  اإداريا

 598651اإيرادات املحافظة من الر�ضوم

683اإيرادات املحافظة من املخالفات

2015 غري وارد من الإدارة املخت�ضة  - بيان �ضهر ابريل 2014 / 

محافظـــــة األحمـــدي   مدير مكتب المحافظة
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 مراقبة التراخيص الصحية 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديدالبيان

%6922406309832334تراخي�ص �ضحية

%3847716311010111081�ضهادات �ضحية

-60389898تراخي�ص نقل مواد غذائية

%21633655243920تراخي�ص تناكر

%1342483تراخي�ص دراجة اي�ص كرمي

محافظـــــة األحمـــديإدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة تراخيص اإلعالنات 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديدالبيان

%61715282145244612اإعالنات حمالت

%477412120240اإعالنات مركبات

%1913322715اإعالنات مظالت

%249024919222اإعالنات موؤقتة منا�ضبات

-  بيان �ضهر ابريل ، يوليو ، �ضبتمرب ، اكتوبر يناير ، مار�ص  )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة  .

محافظـــــة األحمـــدي إدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة األغذية و األسواق

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%91561333حمالت مت  التفتي�ص  عليها

%5944مقا�ضف مدر�ضية مت التفتي�ص  عليها

-014حمالت اأعطيت ا�ضرتاطات �ضحية

-00حمالت نفذت ا�ضرتاطات �ضحية

%20229431العينات التى مت ار�ضالها اىل خمترب و زارة ال�ضحة

-1330عينات �ضاحلة

-07عينات غري �ضاحلة

-6230خمالفات اغذية

-  بيان �ضهر يوليو ، اكتوبر ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة  .

محافظـــــة األحمـــديإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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أعمال المسالخ 
 

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اتالفات�سركاتاأهايلالبيان

%529013062618352191514ا�ضرتايل

%252687381477925650143652041عربي

%24986320825306269586ماعز

%1128022914131830بقر+ عجل

%332080324123352714جمل

-  بيان �ضهر يوليو ، �ضبتمرب ، اكتوبر ، مار�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة  .

محافظـــــة األحمـــدي إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%2540218314اإنذارات 

%1129131414تعهدات 

%2035315935مل�ضقات 

%564126خمالفات قانون النظافة 9/87

%69758خمالفات قانون النظافة - نظافة عامة

2850خمالفات قانون النظافة 3370-1981 - باعة متجولني 

146مركبات مت رفعها مهملة

22533% 68مركبات مت رفعها للبيع 

122مركبات مت رفعها �ضكراب

--24203نفايات ان�ضائية  ) بالدرب (

--21571نفايات بلدية )بالدرب (

--17249نفايات �ضكراب 

-  بيان �ضهر  اكتوبر   )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة  .

محافظـــــة األحمـــديإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة تراخيص إشغاالت الطرق

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديدالبيان

%283859611مطاعم و مقاهي

%11314137األعاب اأطفال

%315184156حمالت بن�ضر و كهرباء ال�ضيارات

-7077مكاتب �ضيارات

-390390تراخي�ص موؤقتة

%03838405تراخي�ص اخرى

- بيان �ضهر اكتوبر )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة  .

محافظـــــة األحمـــدي إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة التراخيص الهندسية

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اخرىا�ستثماري�سكن خا�سالبيان

%1066862501402194928بناء حديث

%30253183ترميم

%28136510614325تعديل +  اإ�ضافة

%4951542552125856هدم

- بيان �ضهر اغ�ضط�ص )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة  .

محافظـــــة األحمـــديإدارة التراخيص الهندسية
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مراقبة البناء

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013اأخرى جتاري ا�ستثماري�سكن خا�سالبيان

%3551240848772241اي�ضال تيار كهربائى 

%251220627954351تقوية تيار كهربائى 

%3055132428224429644341�ضهادة حتديد او�ضاف

%1705714002419102350ا�ضتالم حدود

%506005610650اي�ضال خط هاتف

%102824800127693718توكيل مقاول

تعهد وا�ضراف مكتب 
-14705180019880هند�ضى 

انهاء ا�ضراف مكتب 
%7024140011169524هند�ضى 

%92320012418140�ضكاوى 

%101282013117132خمالفات 

%0801283 6812ازالة خمالفات 

�ضهادة ملن يهمه المر 
-35000350لعمر البناء

محافظـــــة األحمـــدي إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية

كهربائيكهربائي
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فريق الطوارئ  

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

%251348خمالفات القطاع الهند�ضي

%52443017خمالفات لئحة الإعالنات

%11427057خمالفات لئحة الأغذية

%256259خمالفات لئحة النظافة

%37247221�ضكاوي هاتفية

- بيان �ضهر �ضبتمرب )2014/2013( غري وارد من الإدارة املخت�ضة  .
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محافظـــــة األحمـــديفــريق الطـــوارئ
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محافظـــــة الجهــــراء إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية

محافظـــــة

مبــــارك الكبيــر
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نبذة عن محافظة مبارك الكبير 

تتكون حمافظة مبارك الكبري من ت�ضعة مناطق ، مق�ضمة اىل عدة اق�ضام على ح�ضب طبيعة الإ�ضتغالل ، منها ال�ضكن 
اخلا�ص و التجاري و الإ�ضتثماري و ال�ضناعي كما حتتوي املحافظة على منطقة للت�ضوق و هي ا�ضواق القرين و بها جميع ما 

يحتاج �ضكان املحافظة و تقع يف املنطقة الو�ضطى غرب املحافظة .

حمافظة مبارك الكبري 

عدد الوحدات ال�سكنية عدد ال�سكان

25644 / وحدة �ضكنية 258813 / ن�ضمة 

تتكون حمافظة مبارك الكبري من : 

-  خم�ص مناطق ذات طابع �ضكن اخلا�ص  و هي ) �ضرق القرين - العدان - الق�ضور - القرين - مبارك الكبري (
-  منطقة ذات طابع م�ضرتك بني ال�ضكن اخلا�ص و الإ�ضتثماري و هي ) �ضاحية �ضباح ال�ضامل ( 

-  منطقة ذات طابع م�ضرتك بني ال�ضكن اخلا�ص و بني امل�ضاريع ) ال�ضريط ال�ضاحللي ب ( 
- منطقة ذات طابع �ضناعي ) املنطقة الو�ضطى و�ضمال �ضبحان (

محافظـــــة مبارك الكبير
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مكتب مدير المحافظة

  2015/2014 البيان

98858216اإيرادات املحافظة من املخالفات

48843 اإيرادات املحافظة من الر�ضوم

محافظـــــة مبارك الكبير مكتب مدير المحافظــــة
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مراقبة التراخيص الصحية 

 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديد جديدة البيان

%13139953069824 تراخي�ص �ضحية

%85333054158575428�ضهادات �ضحية للعمال

%011475تراخي�ص دراجات هوائية )اي�ص كرمي (

%424625045447 تراخي�ص �ضيارات نقل مواد غذائية مربد

%422261638 تراخي�ص تناكر مياه عذبه

2015 غري وارد من قبل الدارة املخت�ضة    مالحظة : بيان الأ�ضهر من نوفمرب اىل مار�ص  2014 / 

محافظـــــة مبارك الكبيرإدارة تراخيص خدمات البلدية

دراجات
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مراقبة تراخيص اإلعالنات

 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013جتديدجديد البيان

%8127435528819 اعالنات حمالت

%8952861773816اإعالنات مركبات

%2810820 اإعالنات موؤقتة منا�ضبات

-2577اإعالنات ا�ضطح

%0220100مكتب تراخي�ص دعاية واعالن

2015  غري وارد من الدارة املخت�ضة . - بيان الأ�ضهر من دي�ضمرب اىل مار�ص 2014 / 
2014 غري وارد من الإدارة املخت�ضة  - بيان �ضهر يوليو 2013 / 

محافظـــــة مبارك الكبير إدارة تراخيص خدمات البلدية
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مراقبة األغذية و األسواق

 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%4168364812حمالت مت  التفتي�ص  عليها

--2 مقا�ضف مدر�ضية مت التفتي�ص  عليها

%12811014 حمالت اعطيت ا�ضرتاطات �ضحية

%1036339 حمالت نفذت ا�ضرتاطات �ضحية

%162481296520 العينات التى مت ار�ضالها اىل خمترب و زارة ال�ضحة

%16248705057 عينات �ضاحلة

%100588812خمالفات اغذية

2014 غري وارد من الإدارة املخت�ضة  - بيان �ضهر يوليو 2013 / 

محافظـــــة مبارك الكبيرإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية

ا�سرتاطات
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مراقبة اإلعالنات و المحالت 

 ن�سبة2015/20142014/2013بيان

التغيري

%957399حمالت مت الك�ضف عليها

%55534حمالت تعمل دون ترخي�ص اعالنات

%6366933132اإزالة اعالن من الطرق

--1526اإزالة اعالن حمل

%2241295خمالفات اعالنات

 - بيان �ضهر ابريل ،يوليو ، دي�ضمرب ، يناير  من ال�ضنة املالية 2014/2013 غري وارد من الدارة املخت�ضة

 

محافظـــــة مبارك الكبير إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية
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مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%851385انذارات

%451273تعهدات

%205819475مل�ضقات

--364خمالفات قانون النظافة 9/87

%1166147خمالفات قانون النظافة - نظافة عامة

--259خمالفات قانون النظافة 3370-1981 - باعة متجولني

386مركبات مت رفعها مهملة

3766% 11مركبات مت رفعها للبيع

2مركبات مت رفعها �ضكراب

--1572نفايات ان�ضائية ) بالدروب (

--1403نفايات بلدية ) بالدروب (

--20809نفايات �ضكراب

 - بيان �ضهر يوليو  2013 / 2014 غري وارد من الإدارة املخت�ضة

محافظـــــة مبارك الكبيرإدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة تراخيص النظافة و إشغاالت الطرق 

  2015/2014جتديد جديدةبيان

62632 مطاعم ومقاهى

01313 حمالت بن�ضر وكهرباء ال�ضيارات

251439 مكاتب �ضيارات

202 تراخي�ص موؤقته

617 تراخي�ص اخرى

محافظـــــة مبارك الكبير إدارة النظافة وإشغاالت الطرق
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مراقبة التراخيص الهندسية 
 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013 ا�ستثماري �سكن خا�سالبيان

%49855035498بناء حديث

%160162020ترميم

%593259570516 تعديل و اإ�ضافة

%24024196 هدم

%9091540 زراعة

%8081020 مظالت

--114801148 حمالت

2015 غري وارد من الإدارة املخت�ضة  - بيان �ضهر يناير و مار�ص 2014 / 

محافظـــــة مبارك الكبيرإدارة التراخيص الهندسية
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مراقبة البناء 

 ن�سبة التغيري2015/20142014/2013بيان

%39618753 اي�ضال تيار كهربى

-9191 تقوية تيار كهربى

%56737334 انهاء ا�ضراف مكتب هند�ضى

%353874479 �ضهادة حتديد اأو�ضاف

%6828388ا�ضتالم حدود

%18194 اإي�ضال خط هاتف

%64914678 توكيل مقاول

--127 �ضكاوى

--20 خمالفات

%91635561تعهد اإ�ضراف مكتب هند�ضي

--1 �ضهادة ملن يهمه المر

 - بيان �ضهر يوليو  2013 / 2014 غري وارد من الإدارة املخت�ضة

محافظـــــة مبارك الكبير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
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إدارة السالمة

ن�سبة التغيري2015/20142014/2013البيان

901رخ�ص �ضالمة جديدة
43356%

86رخ�ص �ضالمة جتديد

95رخ�ص  ت�ضوين جديده
6555%

50رخ�ص  ت�ضوين جتديد

%88439955ا�ضتالم كفالة م�ضرفية

%1931990افراج عن كفالة م�ضرفية

%51426648تنبيهات

%14286خمالفات

%139686افراج عن تاأمني نقدى

%60718270�ضهادة �ضالمة نظافة

--19قطوعات وحتويالت طرق

--4تقرير حوادث

--63ت�ضاريح اوامر عمل

--3443�ضكاوي مواطنني

محافظـــــة مبارك الكبيرإدارة الســـــالمــــة


