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احملتــــرم             مدير عام البلديـة/ السيد  

  .مشــــروع الئحــــة النظافــــة ونقــــل النفايــــات  -املوضــــوع
ــع:   اإلشــــارة  ــاب مرجــ ــي )٣٥/١٧٧٩٩( الكتــ ــؤرخ فــ   م٢٠/٨/٢٠٠٧المــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حتية طيبة وبعد ،

  المتخذ بتاريخ  )٠٤/٢٠٠٨ /٢/٥٩م ق/م أ / م ب(إن قرار المجلس البلدي رقم   
 ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦

  -:على الئحة النظافة ونقل النفايات على النحو التالي باملوافقة<< 
  :الباب األول 

  النظافة العامة 
 :المادة األولى 

 :التعاريف 
 :أوالً النفايات  

نية والحضرية واألنشطة المصاحبة لها هي مجموعة الفضالت الناتجة عن التجمعات السكا
من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط  كمياتها بعالقة مضـطردة مـع كثافـة تلـك     
التجمعات وطبيعة األنشطة المصاحبة لها ، وقد صنفت هذه النفايـات وفقـاً لنوعيتهـا    

النظام ومصدر إنتاجها وتعددت أساليب ومعايير التصنيف هذه إال إنه ولغرض تنفيذ هذا 
  -:الخاص بنقل النفايات يمكن تصنيفها وفقاً لما يلي 

  
  
  
  

  )يتبع ( 



  
  

  المتخذ بتاريخ  )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 
  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦

  :النفايات البلدية ) أ
وعيتها وطبيعة تكوينها مـن صـلبة   صنفت هذه النفايات وفقاً لمصدر إنتاجها ون  

وشبه صلبة وسائلة ، وتشمل كال من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية إضافة إلـى  
الغيـر  ( الحيوانية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض أنواع النفايات الصناعية 

  .والسكراب من أجهزة منزلية وسيارات وغير ذلك ) خطرة
  :ئية وأنقاض البناء النفايات اإلنشا

النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشيد 
  .المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة

  -:ثانيًا مصدر النفايات 
  .هي الجهة التي نتجت عنها النفايات أيا كان نوعها 

  : موقع رفع ومعاجلة النفايات: ثالثًا 
ويشترط أن يكون على مقربة أو أمام المكان الناتجة منـه  : موقع رفع النفايات   ) أ

  .النفايات 
هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية ويتم فيه معالجـة  : موقع معالجة النفايات   ) ب

النفايات وذلك بتدويرها أو حرقها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من قبل 
  .الجهات المعنية 

  :ناقل النفايات : ًا رابع
هي الشركة أو المؤسسة المؤهلة والمصنفة من قبل البلدية لنقل النفايات مـن مصـدر   

  .إنتاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها 
  

  )يتبع ( 



  
  

  المتخذ بتاريخ  )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 
  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦

  :بيان نقل النفايات : خامسًا 
هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية األخرى ، والذي يـتم فيـه   
تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر استالمها ونقلها إضافة إلـى  

  .جهة ومكان استقبالها ومعالجتها 
 :اجلهات املعنية : سادسًا 

  . بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ، كال حسب اختصاصههي 
  :اإلدارة املعنية : سابعا 

هي تلك اإلدارة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام الالئحة طبقاً لالختصاصات المحددة للجهاز 
  .التنفيذي للبلدية 

  :ثامنًا املعايري واالشرتاطات
الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية هي تلك الصادرة والمعدة من قبل بلدية الكويت و

  .األخرى المعنية، كال حسب اختصاصه 
  :املادة الثانية 

على مصدر النفايات إخراجها إلى مواقع رفعها ووضعها في أوعية أو أكيـاس محكمـة   
األكياس ( الغلق على أن تحدد البلدية األماكن واألحوال التي يستعمل فيها كل من النوعين 

ومواصفاتهم كما يجب عليهم نقلها إلى مواقع رفعها في المواعيد التي تعلن  )واألوعية 
  عنها البلدية 

  
  
  

  )يتبع ( 



  
  

  المتخذ بتاريخ  )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 
  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦

  :املادة الثالثة 
ت التعاونية والمجمعات السكنية والتجاريـة واالسـتثمارية   على الفنادق والجمعيا

والمصانع والمؤسسات ذات الصبغة التجارية نقل النفايات الناتجة عن اسـتعمالها إلـى   
  .أماكن معالجتها على أن يصدر قرار بتحديدها من مدير عام البلدية 

جمعيـات  وعلى شاغلي المنازل واألماكن المعدة للسكن والمسئولين عن إدارة ال
والمؤسسات الخاصة وأصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهـن البسـيطة نقـل    
النفايات إلى مواقع رفعها ويحدد بقرار من مدير عام البلدية المكان الذي يلزم أن تنقـل  
إليه النفايات الناتجة من مزاولة المحالت العامة والمقلقة للراحـة والضـارة بالصـحة    

  .حالت والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها ومحالت األغذية والم
وتقوم البلدية أو ناقل النفايات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات   

  .العامة والجهات التابعة وغيرها من الجهات الحكومية إلى مواقع معالجتها 
  :املادة الرابعة 

يادين أو الساحات العامة يحظر تفريغ النفايات على األرصفة أو في الطرق أو الم  ) أ
  .أو غير األماكن الخاصة لها 

يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطالت الواقعة على الشوارع كما يحظر   ) ب
وضع أو نشر المالبس أو أية أشياء أخرى في المطالت والفتحات الواقعة علـى  

  رض آخر الطرق والميادين أو الساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو ألي غ
 
  
  

  )يتبع ( 
  



  
  المتخذ بتاريخ  )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 

  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦
يحظر إلقاء األوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر على األرصفة وفي الشـوارع  ) ج

حدائق واألراضي العامة والبصـق والتبـول   والطرق والميادين والساحات والمواقف وال
  .والتغوط في غير األماكن المعدة لذلك

كما يحظر إتالف المزروعات والنباتات واألشجار وقطف األزهار والثمار في الشـوارع  
والميادين والحدائق العامة واقتالع األشجار والنباتات البرية أينما وجدت في األراضـي  

  .العامة 
  :املادة اخلامسة 

ــار      ــعال الن ــا وإش ــتفادة منه ــا واالس ــات وفرزه ــث بالنفاي ــر العب   يحظ
  .فيها  

  :املادة السادسة 
يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحالت إلقاء مخلفات النـار  

  .ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات 
  :املادة السابعة 

ماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من األ  
الدواجن ويجوز إباحة ذلك بشرط أن تكون تربيتها بالقدر الذي ال يسبب اإلزعاج وإقالق 
الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه األماكن ومنع تصـاعد الـروائح منهـا ورفـع     

  .امة مخلفاتها وتعبئتها في األوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة الع
  
  
  

  )يتبع ( 
  



  
  المتخذ بتـاريخ   )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 

  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦
  :املادة الثامنة 

يجب على أصحاب المباني التجارية واالستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك مـن  
ة ساحات وممرات ومناور هذه األبنية واألرصفة المالصقة األغراض المحافظة على نظاف

  .لها وللبلدية أن تلزم المالك بالمحافظة على نظافتها 
  :املادة التاسعة 

على أصحاب المركبات المهملة والسكراب نقلها إلى األماكن التي تحددها البلدية   
العامة وللبلدية أن  وال يجوز تركها في الشوارع وعلى األرصفة وفي الساحات والميادين

ساعة وذلك بوضع عالمـة   ٤٨تنذر أصحاب المركبات المهملة والسكراب يرفعها خالل 
  .عليها تفيد ذلك 

ويحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيـع   
ليهـا  ساعة وذلك بوضع عالمـة ع  ٢٤وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خالل 

  .تفيد ذلك 
وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها 
لديها ويكون لها بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها الستردادها 

  .وسداد مستحقاتها أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها 
لي البلدية مسئوليتها عن حدوث أية أضرار للمركبة أثناء عملية الرفع أو النقل أو وتخ

  .الحجز 
  
  
  

  )يتبع ( 
  



  
  المتخذ بتـاريخ   )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 

  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦
  :املادة العاشرة 

ري الصحية وبرك االمتصاص في غير السيارات المرخصـة  يحظر نقل مياه المجا  ) أ
لهذا الغرض وعلى قائدي هذه السيارات اتخاذ االحتياطيات الالزمة لمنع تسـرب  

  .المياه أثناء سحبها أو نقلها 
يجب على قائدي سيارات النقل تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك   ) ب

 .لمنع تطاير أية مواد أثناء نقلها 

  :ادة احلادية عشر امل
يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة وإقامة السواتر الترابية وإجراء أي   

حفر في الطرق العامة والميادين واألرصفة والساحات أو إقامة أي منشأة دائمة أو مؤقتة 
عليها وتستثنى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في الحاالت الطارئة من 

  .ترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة على أن تقوم بإبالغ البلديةال
  :الباب الثاني 
 :نقل النفايات

  :املادة الثانية عشر
تتولى اإلدارة المعنية ببلدية الكويت عملية تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام 

ا تتولى تصنيف هـذه  بأعمال نقل النفايات وفقا لالشتراطات والمعايير المحددة لذلك كم
الشركات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها ، وذلك بالتنسـيق مـع   

  .الجهات المعنية بالدولة 
  

  )يتبع ( 
  
  



  
  المتخـذ بتـاريخ    )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 

  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦
  :املادة الثالثة عشر

يشكل الوزير المختص بالشئون البلدية لجنة لتأهيل وتصنيف مقـاولي نقـل النفايـات    
باإلدارة المعنية بالبلدية ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيـذي للبلديـة   

  -:وأي جهات أخرى ضرورية تختص دون غيرها بالتالي
ت وفق الئحة النظافة العامة وإصدار الرخص تأهيل وتصنيف مقاولي نقل النفايا.١

  .المطلوبة 
  . وضع الشروط والضوابط الالزم توافرها عند تصنيف مقاولي نقل النفايات.٢
  .سحب الترخيص أو الوقف المؤقت لترخيص نقل النفايات .٣

  .وال يكون قرارات اللجنة نافذة إال بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية
  :عة عشراملادة الراب

يحظر نقل النفايات أيا كان مصدرها إال عـن طريـق الشـركات والمؤسسـات     
المرخصة والمصنفة لهذا الغرض ، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول 

  .لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك 
  :املادة اخلامسة عشر

عية النفايـات  يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات االلتزام بنقل نو
  .المصنفة لنقلها 

  :املادة السادسة عشر
يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايـات أن يلـزم سـائق الشـاحنة     

  .باالحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة 
  

  )يتبع ( 
  



  
  بتاريخ المتخذ  )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/م أ / م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 

  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦
  :املادة السابعة عشر

( يجب على ناقل النفايات المرخص لنقل النفايات االلتزام بتركيب نظام المراقبـة  
لمتابعة سير المركبات من موقـع رفـع    Gps -tracking system)الصندوق االسود 

  .ألنظمة المعمول بها بهذا الشأن النفايات إلى موقع معالجتها وطبقا ل
  :املادة الثامنة عشر 

على مصدر ومنتج النفايات االتفاق مع الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة 
لنقل النفايات ومتابعة وصول شحنات النفايات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها وذلك من 

  .بكافة بنوده  خالل إتباع نموذج البيان المعد والمعتمد لذلك وااللتزام
  :املادة التاسع عشر 

تتولي اإلدارة المعنية بالبلدية اعتماد العقد المبرم بين مصدر النفايـات والجهـة   
الناقلة لها حتى يصبح هذا العقد ساري المفعول وذلك للتأكد من مدى التزام هذه الجهات 

الشاحنات الناقلـة  باالشتراطات والمعايير الخاصة بنقل النفايات إضافة إلى تحديد مسار 
  .للنفايات ومكان معالجتها 

  :املادة العشرون
يجب على الجهة المسئولة عن استقبال النفايات التأكد من اكتمال مسار دورة بيان 
  نقل النفايات واعتمادها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع 

  :املادة الواحد والعشرون
المعنية ببلدية الكويت مسئولية متابعة خط سير معاملة بيـان نقـل    تتولى اإلدارة

النفايات من مرحلة إنتاج النفايات ونقلها حتى مرحلة استقبالها ومعالجتها وذلك بالتنسيق 
  .مع الجهات المعنية وفقاً لألنظمة المعمول بها بالمادة السابعة عشر

  )يتبع ( 
  



  
  المتخذ بتاريخ  )٠٤/٢٠٠٨/ ٢/٥٩م ق/أ  م/ م ب(تابع قرار المجلس البلدي رقم 

  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦
  :املادة الثانية والعشرون

تقوم اإلدارة المعنية بالبلدية باإلشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات 
ـ    ركات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتهـا بواسـطة الش

  .المرخصة لهذا الغرض  ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 
  املادة الثالثة والعشرون

  االشرتاطات اخلاصة بنقل النفايات
يجب إن تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات الفتات على الجانبين توضيح بالغتين  :أوالً 

  .ايات المنقولة العربية واإلنجليزية أسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعية النف
يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضـرورة   :ثانيـا 

  .عمل صيانة دورية لها 
  يجب أن تتوافر في شاحنات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها  :ثالثا 

ـ  :رابعـا  ندوق الشـاحنة  ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية ص
بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أية مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولـة ،  
كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثناء نقلها من الحاويات إلى شاحنات 

  .جمع ونقل النفايات والى وصولها إلى مواقع معالجة النفايات 
نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشـمل المعلومـات    يجب إرفاق بيان :خامسـا 
  -:التالية

  .وصف النفايات   - أ
  .مصدر النفايات   - ب

 )يتبع ( 
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  ـ:م يقضـي ٢٤/٣/٢٠٠٨هـ الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ١٦

  .محضر استالم ناقل النفايات -ج
  .هة المعالجة ومحضر استالم ومعالجة النفايات ج -  د
يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيـادة الشـاحنات الناقلـة     :سادسـا 

للنفايات بتوفير دورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايـات ووسـائل   
  .مناسب لمعالجة  الحوادث األمان الالزم إتباعها أثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب 

يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمـة الجهـات    :سابعا 
  .المعنية بالدولة 

يجب االلتزام باألوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية  :ثامنًا 
  .تجنبا لالزدحام ومنعاً لوقوع الحوادث 

 .لتزام بخط سير الشاحنة المحددة بالعقد المبرم بين مصدر النفاية وناقلهايحب اال :تاسعًا 

االلتزام باالشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة واإلدارة العامة : عاشـرًا 
 .  لإلطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات 

 الباب الثالث

  العقوبات
  :املادة الرابعة والعشرون

عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون أخـر يعاقـب علـي     مع  
والخامسـة والسادسـة   ) ج(و) ب(مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والربعة فقـره  

  والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالثة والعشرون بند 
  

  )يتبع ( 
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بغرامة ال تقل عـن مائـه   ) أوال وثانيا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا(
) أ(دينار كويتي وال تزيد عن ثالثمائة دينار كويتي وعلى مخالفة أحكام المواد الرابعة فقرة

  والمادة الحادية 
بند ثالثا (عشرة والرابعة عشر والخامسة عشر والسابعة عشر والمادة الثالثة والعشرون 

بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار كويتي وال تزيد عن ألف دينار كويتي وللمـدير  )ورابعا
  .العام الحق بإلغاء أو سحب الترخيص

  :املادة اخلامسة والعشرون
حكم فضالً عن الغرامة بعقوبة المصـادرة  يجوز للمحكمة في حالة ثبوت اإلدانة ال  

واإلزالة أو التجميل أو رد الشيء ألصله وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق 
  .النهائي أو المؤقت

  :املادة السادسة والعشرون
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المتخصص لضبط المخالفـات المنصـوص     

لقضائية ولهم في سبيل تأدية أعمـالهم حـق دخـول    عليها في الالئحة صفه الضبطية ا
األماكن والمحالت العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضـر  
الالزمة وإحالتها علي الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام 

لغلق أن يصدر أمـرا كتابيـا   البلدية أو من يفوضه في األحوال التي يجوز فيها الحكم با
  .بذلك

  
  
  

  )يتبع ( 
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  :املادة السابعة والعشرون 
ائح البلديـة  يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق باألفعال المخالفة للو  

  .التي ال تزيد الغرامة المقررة فيها علي ثالثمائة دينار كويتي 
وعلى محرر المحضر بعد مواجهه المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت 
ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خالل أسـبوعين مـن   

مة المقررة للمخالفة المنسـوبة إليـه مـع    تاريخ عرض الصلح عليه الحد األدنى للغرا
الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية وال يجوز للمحكمة في حالة اإلدانة أن تحكم فـي  
األفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح 

  .انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها
  :ناملادة الثامنة والعشرو

يعاقب المخالف بغرامة ال تقل عن دينار كويتي وال تزيد عن عشرة دنانير كويتية 
عن كل يوم يمتنع عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو التجميل أو رد الشيء ألصله 
وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفـات  

  .بوقف تنفيذها ما قضي به من عقوبات تكميلية وال يجوز الحكم
  يرجى أجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعاله

  فضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،،تو         
  األمني العام للمجلس البلدي

  :مرفقات ال
  نسخة من الكتاب المذكور أعاله

  ـ:نسخة إلى 
  األمين العام

  .األول األمين العام.م
  ثاني ال األمين العام.م

  مراقب اللجان 
  أنظمة المعلومات

  المتابعة
  تحرير الرسائل

 خـــ/ هـــ 


