
الجمعة 25 سبتمبر 2009   5محليات

بداح العنزي
رفع مدير عام البلدية م.احمد الصبيح الى املجلس االعلى للتخطيط والتنمية اخلطة اخلمسية 

ودور البلدية في برنامج عمل احلكومة للفصل التشريعي الثالث عشر.
وتتضمن اخلطة البرامج للس��نوات 2009 و2010 و2012 و2013، مش��يرا الى ان البلدية تقوم 
بدور محوري في التنمية احلضرية والعمرانية في املجتمع الكويتي ومازالت الدولة تعتمد عليها 

في سياستها اإلمنائية في شتى املجاالت ذات الصلة بوظائفها ومهامها.
ويه��دف هذا اجلزء من البرنامج إلى عرض املش��روعات التي تنوي بلدية الكويت تنفيذها من 
ضم��ن أولويات عملها خالل الس��نوات االرب��ع املقبلة لتوفير متطلبات حتقي��ق رؤية الدولة في 
التحول إلى مركز مالي وجتاري من خالل توفير األراضي للمشروعات التنموية كقاعدة أساسية 
لالنطالق، باإلضافة إلى حتس��ني خدمات البلدية بش��كل عام ملقابلة جمي��ع احتياجات املواطنني 
املرتبطة بتنمية املناطق حضريا وتطوير اخلدمات املرتبطة بصحة وسالمة املواطنني مثل اإلشراف 
الصح��ي عل��ى األغذية.  كما تهدف بلدية الكويت إلى تعزي��ز دور القطاع اخلاص في التنمية من 
خالل مشاركة أكبر في تنفيذ بعض مشروعات البلدية تنفيذا لسياسة دعم وتوسيع دور القطاع 

اخلاص.وفيما يلي عرض للمشروعات التي يتضمنها اجلزء الثالث:

الصبيح رفع للمجلس األعلى للتخطيط الخطة الخمسية ودور البلدية في برنامج عمل الحكومة )4-3(

إنشاء وإنجاز مختبرات لفحص المواد الغذائية الواردة للبلدية تشمل
مكاتب إدارية ومختبرات كيميائية وبكتريولوجية وغرف تبريد وتخزين العينات

البرنامج يتضمن مشروع مسلخ وسوق ماشية في محافظة العاصمة

صدور الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2008 واملنظمة 
.BOT ملشاريع الـ

متطلبات مؤسسية: ال يوجد.
متطلبات استشارية: ال يوجد.

مؤشرات المتابعة

العناصر املستخدمة في بناء املوشر:
عدد املشروعات التي متت اتاحتها للقطاع اخلاص وفق نظام 

.BOT الـ
مشروع املركز الترفيهي والثقافي والتعليمي بشارع عبداهلل 

االحمد.
مدة التنفيذ: 4 سنوات.

التكلفـــة التقديرية )بااللف دينار(: ضمن ميزانية الشـــركة 
املستثمرة.

أهداف املشروع:
اتاحة بعض املشـــاريع احلكومية للقطاع اخلاص وفق نظام 

.BOT الـ
اجلهات املشاركة:
ـ بلدية الكويت.

ـ اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على امالك الدولة.
ـ اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات.

ـ وزارة املالية.

مشروع المركز الترفيهي والثقافي والتعليمي بشارع عبداهلل االحمد:

اخلطوات التنفيذية:
1- دعوة الشركة الفائزة لتقدمي دراسة اجلدوى االقتصادية 

احملدثة للمشروع.
2- مراجعة واعتماد الدراسة بالتعاون مع اجلهاز الفني.

3- مخاطبـــة اجلهاز التخـــاذ االجــــــراءات الالزمة لتوقيع 
العقد.

4- اجراءات توقيع العقد اخلاص باملشروع.
5- متابعـــة التنفيذ وفق املراحل التاليـــة: اعداد التصاميم ـ 

تنفيذ ـ تسلم ابتدائي ونهائي.
6- متابعة التشغيل.

7- نقل امللكية )التوقيت الزمني(.

المتطلبات التنفيذية:

متطلبات تشريعية: تنفيذ املشروع وفق القانون رقم 7 لسنة 
.2008

مؤشرات املتابعة: العناصر املستخدمة في بناء املؤشر.

إنجاز وصيانة مختبرات األغذية الكيميائية والبكتريولوجي وإدارة 
األغذية المستوردة 

مدة التنفيذ: 9 سنوات
التكلفة التقديرية )باأللف دينار(: 8700 دينار

أهداف املشروع:
ـ إنشاء وإجناز مختبرات لفحص املواد الغذائية الواردة للبلدية 

من اخلارج.
ـ إعادة الكشـــف واختبار املواد للتأكد من خلوها من التلوث 

اإلشعاعي.
ـ مراقبة فروع إدارة األغذية املستوردة في الكويت مما يساعد 

على رفع مستوى األداء.
الطاقة االستيعابية للمشروع:

ـ مكاتب إدارية، مكاتب أمن وســـالمة وحراسة، غرف فحص، 
غرف أرشفة، مواقف عامة ومواقف سيارات، مختبرات كيميائية، 

مختبرات بكتريولوجية، غرف تبريد وتخزين عينات.
اجلهة املنفذة للمشروع:

ـ بلديـــة الكويت بعد موافقة مجلس الوزراء على اســـتثنائها 
من قراره.

تطوير وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق 
مختلفة 

مدة التنفيذ: 4 سنوات
التكلفة التقديرية )باأللف دينار(: 4850 دينارا

أهداف املشروع:
ـ إجراء أعمـــال تطوير وتأهيل موقـــع ردم صحي في مواقع 
ردم النفايات مبناطق )الدائري السابع اجلنوبي، اجلهراء، ميناء 

عبداهلل(.
ـ تطوير وحتســـن مواقع ردم النفايـــات وتأهيلها للحد من 

اضرارها البيئية.

الطاقة االستيعابية للمشروع:
ـ تصميم وتنفيذ عدد 3 مباني متماثلة ملوظفي مواقع ردم النفايات 

مبناطق )الدائري السابع اجلنوبي، اجلهراء، ميناء عبداهلل(.
ـ عمل سياج زراعي مبواقع ردم النفايات في املواقع الثالثة.

اجلهة املنفذة للمشروع:
ـ بلدية الكويت.

تصميم واإلشراف على تنفيذ مصانع إلنتاج األسمدة العضوية 
ومحسنات التربة في موقعين من المواقع المخصصة إلنشاء مصانع 

معالجة النفايات

مدة التنفيذ: 4 سنوات
التكلفة التقديرية )باأللف دينار(: 44000 دينار

أهداف املشروع:
ـ يهدف املشروع الى فرز النفايات السكانية الى عضوية وغير 
عضوية بطريقة ميكانيكية ومن ثم حتويل النفايات العضوية الى 
مصنع إلنتاج األسمدة العضوية ومحسنات التربة اما النفايات غير 
العضوية فيتم اعادة تدويرها وبيعها الى الشركات املتخصصة 
ومرفوض العمليتن السابقتن يحول الى محرقة إلنتاج الطاقة 

الكهربائية.
الطاقة االستيعابية للمشروع:

ـ يشمل وحدة لفرز النفايات السكانية )غير العضوية( ومحارق 
صغيرة حلرق النفايات العضوية ومولدات كهربائية إلنتاج الطاقة 

الكهربائية الستخدامها في اإلنارة.
ـ عمل سياج زراعي مبواقع ردم النفايات في املواقع الثالثة.

اجلهة املنفذة للمشروع:
ـ بلدية الكويت.

ـ جهات اخرى خاصة.

مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة البلدية

مدة التنفيذ: 4 سنوات
التكلفة التقديرية )باأللف دينار(: ضمن ميزانية اجلهة

أهداف املشروع:
ـ إتاحة بعض املشاريع احلكومية للقطاع اخلاص وفق نظام 

.B.O.T
اجلهات املشاركة:

ـ بلدية الكويت )اجلهة املنفذة(.
ـ األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ـ وزارة املالية.
اخلطوات التنفيذية: طرح عدد من املشاريع على القطاع اخلاص 

وفق نظام الـ BOT وهي كالتالي:
ـ مشروع مراكز خدمة الشاليهات في الدوحة )عدد 2 موقع(.

ـ مشـــروع مجمعات ســـكنية خاصـــة بالعمالة غـــرب ميناء 
عبداهلل.

ـ مشـــروع مجمعات ســـكنية خاصة بالعمالة غرب صبحان 
قطعة 11.

   ـ مشروع املركز التجاري الترفيهي بالفنطاس، وتأهيل موقع 
القرين لردم النفايات.

ـ مشـــروع االســـتراحات على الطرق الســـريعة فـــي عدد 17 
موقعا.

ـ مشروع املركز الترفيهي والثقافي والتعليمي بشارع عبداهلل 
االحمد.

ـ مشروع اقامة مشروعات سياحية مبنطقة بنيدر الترفيهي.
ـ مشروع اقامة املنتزه الترفيهي في كل من الوفرة والعبدلي.

ـ مشروع مسلخ وسوق املاشية في محافظة العاصمة.
ـ احلصـــول على موافقة اجلهاز الفني لدراســـة املشـــروعات 

واملبادرات.
املتطلبات: متطلبات مالية )باأللف دينار( ال يوجد.

متطلبات تشـــريعية: صدور قرار مـــن مجلس الوزراء املوقر 
بالسماح باستكمال اجراءات توقيع العقود اخلاصة مبشروعات 

.BOT الـ

م.أحمد الصبيح

إنجاز وصيانة مختبرات األغذية الكيميائية والبكتريولوجي وادارة األغذية المستوردة ـ  المتطلبات المالية »باأللف دينار«
المتوقع صرفه في سنوات البرنامج

ما مت صرفه قبل سنوات 
املتبقي بعد سنوات 2010/20092011/20102012/20112013/2012البرنامج

البرنامج
ـ197.19750040003500502.803

نسبة تنفيذ المشروع )%(
نسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامج

النسب الفعلية ملا مت 
نسبة املتبقي بعد 2010/20092011/20102012/20112013/2012تنفيذه قبل البرنامج

سنوات البرنامج
2646406

تطوير وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة المتطلبات المالية )باأللف دينار(:
المتبقي بعد سنوات البرنامجالمتوقع صرفه في سنوات البرنامجما تم صرفه قبل سنوات البرنامج

2010/92011/102012/112013/12
250250011001000

تصميم واالشراف على تنفيذ مصانع إلنتاج األسمدة العضوية ومحسنات التربة في موقعين من المواقع المخصصة إلنشاء 
مصانع معالجة النفايات المتطلبات المالية )باأللف دينار(:

المتبقي بعد سنوات البرنامجالمتوقع صرفه في سنوات البرنامجما تم صرفه قبل سنوات البرنامج
2010/92011/102012/112013/12

2200022000

نسب تنفيذ المشروع )%(:
النسبة الفعلية لما تم 

تنفيذه قبل البرنامج
نسبة المتبقي بعد سنوات البرنامجنسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامج

2010/92011/102012/112013/12
%0%5%51%23%21

نسب تنفيذ المشروع )%(:
نسبة المتبقي بعد سنوات البرنامجنسبة المتوقع تنفيذه خالل سنوات البرنامجالنسبة الفعلية لما تم تنفيذه قبل البرنامج

2010/92011/102012/112013/12
%50%50

تنفيذ املشروع وفق القانون رقم 7 لسنة 2008.
مؤشرات املتابعة: العناصر املستخدمة في بناء املؤشر.

التطوير السنوي في عدد املشروعات التي اقيمت وفق نظام 
.B.O.T الـ

مدى تقدم اجراءات املشروع بالنسبة للبرنامج الزمني احملدد 
له.

مشروع مجمعات سكنية خاصة بالعمالة غرب ميناء عبداهلل

مدة التنفيذ: 4 سنوات.
التكلفـــة التقديرية )بااللف دينار(: ضمن ميزانية الشـــركة 

املستثمرة.
اهداف املشـــروع: اتاحة بعض املشـــاريع احلكومية للقطاع 

.B.O.T اخلاص وفق نظام الـ
اجلهات املشاركة:

بلدية الكويت.
اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على امالك الدولة.

اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية العمرانية.
وزارة املالية.

اخلطوات التنفيذية: مخاطبة اجلهاز التخاذ االجراءات الالزمة 
لتوقيع العقد.

اجراءات توقيع العقد اخلاص باملشروع.
متابعة التنفيذ وفق املراحل التالية:

اعداد التصاميم، تنفيذ، تسلم ابتدائي ونهائي.
متابعة التشغيل.

نقل امللكية. )التوقيت الزمني(.
املتطلبات التنفيذية: متطلبات تشريعية: تنفيذ املشروع وفق 

القانون رقم 7 لسنة 2008.
مؤشرات املتابعة: العناصر املستخدمة في بناء املؤشر:

التطوير السنوي في عدد املشروعات التي أقميت وفق نظام 
.B.O.T الـ

مدى تقدم اجراءات املشروع بالنسبة للبرنامج الزمني احملدد 
له.

مشروع مراكز خدمة الشاليهات في الدوحة ـ عدد 2 موقع

مدة التنفيذ: 4 سنوات
التكلفـــة التقديرية )باأللف دينار(: ضمن ميزانية الشـــركة 

املستثمرة.
أهداف املشـــروع: اتاحة بعض املشـــاريع احلكومية للقطاع 

.B.O.T اخلاص وفق نظام الـ
اجلهات املشاركة:

بلدية الكويت.
اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أمالك الدولة.

اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية العمرانية.
وزارة املالية.

اخلطوات التنفيذية: اعداد كتيبات املواصفات، أخذ موافقة اللجنة 
العليا للمشروعات التي تقام على أمالك الدولة العقارية، تثبيت 
املواقع املخصصة، اإلعالن عن طرح املشـــروع، تأهيل الشركات 
املتقدمة بالتعاون مع اجلهاز الفني لدراسة املشروعات واملبادرات، 
دعوة الشركات لتقدمي دراســـات اجلدوى الفنية واالقتصادية، 
تقييم الدراســـات بالتعاون مع اجلهاز الفنـــي، مخاطبة اجلهاز 
التخاذ االجراءات الالزمـــة لتوقيع العقد، اجراءات توقيع العقد 
اخلاص باملشـــروع، متابعة التنفيذ وفق املراحل التالية: اعداد 
التصاميم – تنفيذ – استالم ابتدائي ونهائي.، متابعة التشغيل، 

نقل امللكية. )التوقيت الزمني(.
املتطلبات التنفيذية: متطلبات تشريعية: تنفيذ املشروع وفق 

القانون رقم 7 لسنة 2008.
مؤشرات املتابعة: العناصر املستخدمة في بناء املؤشر: التطوير 
 ،B.O.T السنوي في عدد املشـــروعات التي أقيمت وفق نظام الـ

مدى تقدم اجراءات املشروع بالنسبة للبرنامج الزمني.

مشروع مسلخ وسوق الماشية في محافظة العاصمة

مدة التنفيذ: 4 سنوات.
التكلفـــة التقديرية )باأللف دينار(: ضمن ميزانية الشـــركة 

املستثمرة.
أهداف املشـــروع: اتاحة بعض املشـــاريع احلكومية للقطاع 

.B.O.T اخلاص وفق نظام الـ
اجلهات املشاركة:

بلدية الكويت.
اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أمالك الدولة.

اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية العمرانية.
وزارة املالية.

اخلطوات التنفيذية: اجراءات توقيع العقد اخلاص باملشروع، 
متابعـــة التنفيذ وفق املراحل التالية: اعداد التصاميم – تنفيذ – 

تسلم ابتدائي ونهائي، متابعة التشغيل، نقل امللكية.
متطلبات التنفيذ، متطلبات تشـــريعية: تنفيذ املشروع وفق 

القانون رقم 7 لسنة 2008.
مؤشرات املتابعة: العناصر املستخدمة في بناء املؤشر: التطور 
السنوي وعدد املشروعات التي أقيمت وفق نظام الـ B.O.T. مدى 

تقدم اجراءات املشروع بالنسبة للبرنامج الزمني احملدد له.

التطوير السنوي في عدد املشروعات التي اقيمت وفق نظام 
.BOT الـ

مدى تقدم اجراءات املشروع بالنسبة للبرنامج الزمني احملدد 
له.

مشروع االستراحات على الطرق السريعة عدد 17 موقعا

مدة التنفيذ: 4 سنوات.
التكلفـــة التقديرية )بااللف دينار(: ضمن ميزانية الشـــركة 

املستثمرة.
اهداف املشـــروع: اتاحة بعض املشـــاريع احلكومية للقطاع 

.B.O.T اخلاص وفق نظام الـ
اجلهات املشاركة:

بلدية الكويت.
اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على امالك الدولة.
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات.

وزارة املالية.

مشروع االستراحات على الطرق السريعة عدد 17 موقعا

اخلطوات التنفيذية: دعوة الشـــركة الفائزة لتقدمي دراســـة 
اجلدوى االقتصادية احملدثة للمشروع.

مراجعة واعتماد الدراسة بالتعاون مع اجلهاز الفني.
مخاطبة اجلهاز التخاذ االجراءات الالزمة لتوقيع العقد.

اجراءات توقيع العقد اخلاص باملشروع.
متابعة التنفيذ وفق املراحل التالية: اعداد التصاميم، تنفيذ، 

تسلم ابتدائي ونهائي.
متابعة التشغيل.

نقل امللكية. )التوقيت الزمني(.
املتطلبات التنفيذية: متطلبات تشريعية.


