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١٧ شركة 
محلية

 باشرت تنفيذ 
١٧ عقد نظافة

انطلقت يوم اجلمعة املاضي أعمال النظافة املكلفة بها 
شركات التنظيف املتعاقدة معها البلدية في حلتها اجلديدة 
بدخول آليات ومعدات الشركات بسالسة وانسيابية حتت 
مراقبة ومتابعة فرق إدارات النظافة وإشــغاالت الطرق 

في جميع احملافظات.
وحتظى مراقبة سير أداء شركات التنظيف في جميع 
احملافظات من قبل إدارات النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بدعم واهتمام وزير األوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية 
فهد الشعلة وإشراف مباشــر ملدير عام البلدية م.أحمد 

املنفوحي لالرتقاء مبستوى النظافة.
وقال نائب املدير العام لقطاع اخلدمات خلف املطيري 
إن شركات التنظيف باشرت أعمالها حسب اخلطة التي 

وضعتها البلديــة وقد مت البدء في تنفيذ أعمال خدمات 
النظافة العامة اجلديدة وفقا للعقود املبرمة مع شركات 

التنظيف جلميع محافظات الكويت.
وأوضــح أن العقــود اجلديدة تشــمل أعمال خدمات 
النظافــة العامة مــن كنس آلي ويــدوي وجتميع ونقل 
النفايــات إلى األماكن املخصصــة من جميع املناطق في 

جميع احملافظات 
وأشــار إلى أن هــذه العقود ســيتم تنفيذها من قبل 
شركات محلية متخصصة بأعمال التنظيف وقد مت الكشف 
على جاهزيتها من قبل اللجنة الفنية املختصة بالبلدية 
والتأكد من مطابقة اآلليات والسيارات والتجهيزات الواردة 
بالعقود للمواصفــات الفنية املطلوبة املنصوص عليها 

فــي العقود املبرمة مع الشــركات املتعاقــدة مع البلدية 
والتي ســتؤدي أعمال النظافة بالوجه املطلوب وحسب 

ما هو متفق عليه. 
وأضاف أن عدد الشركات التي ستقوم بإعمال خدمات 
النظافة العامة ١٧ شــركة محلية ستقوم بتنفيذ ١٧ عقد 
نظافة كال على حدة باحملافظات الست، الفتا إلى أن لكل 
محافظــة  ٣  عقــود فيما عدا محافظة مبارك الكبير (٢) 

عقد بالتناسب مع املساحة اجلغرافية للمحافظة.
وناشد املواطنني واملقيمني التعاون مع بلدية الكويت 
لضمان خروج شركات النظافة احلالية ودخول شركات 
النظافة اجلديدة محلها بشكل ال يخل مبستوى النظافة 

وسير العمل.
خلف املطيري

هيكل تنظيمي جديد للجهاز التنفيذي في البلدية
بداح العنزي

أحال وزير األوقاف ووزير 
الدولة لشــؤون البلدية فهد 
التنظيمي  الهيــكل  الشــعلة 
اجلديــد للجهــاز التنفيــذي 
بالبلديــة إلــى رئيس ديوان 

اخلدمة املدنية.
وقال الشعلة في كتابه: في 
ضوء إلغاء قانون البلدية رقم 
٥ لسنة ٢٠٠٥ بصدور قانون 
البلدية رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦، 
والئحته التنفيذية الصادرة 
بقرار ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٨ 
املنشــور باجلريدة الرسمية 

في ٢٠١٨/١٠/٧.
وما تضمنه قانون البلدية 
اجلديد من اختصاصات واحكام 
لم تكن بقانون البلدية امللغى 
بإضافة اختصاصات لبلدية 

قانــون البلدية رقم ٢٠١٩/٢٣ 
واملادتــان (١٣-١٦) من قرار 
مجلس الوزراء رقم ١٣٥٨ بشأن 
الالئحــة التنفيذيــة لقانون 
البلديــة رقــم ٢٠١٦/٣٣ على 
أنه يلتزم اجلهــاز التنفيذي 
خالل سنة من تاريخ صدور 
هــذا القانــون باتخــاذ كافة 
الالزمة لتحديث  االجــراءات 
نظام احلفظ لديــه للوثائق 
وامللفات واملكاتبات واخلرائــط 
واملخططات باستخدام نظام 
األرشيف اإللكتروني والقواعد 

الفنية للميكنة.
وحتدد الالئحة التنفيذية 
القواعد اإلجراءات والضوابط 
الفنية املتطلبــة للنظام كما 
أشــارت املــادة ٤٨ مــن ذات 
القانــون علــى انــه ـ تنقــل 
التاليــة من  االختصاصــات 

البلدية وفقا ما يلي:

على مواقع السكراب.
وتستمر الوحدات االدارية 
والرقابية والفنية التي تتولى 
حاليا االختصاصات املنقولة 
اعماال حلكم الفقرة السابقة في 
مزاولة املهام املنوطة بها حتت 
اشراف البلدية حلني صدور 
قرار من مجلس الوزراء بناء 
على عرض الوزير خالل سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
بنقل الوحدات الى الوزارات 

والهيئات التابعة اليها.
كما صــدر قــرار مجلس 
الــوزراء رقــم ١٧٧٠ لســنة 
٢٠١٨ بنقــل اختصــاص مــن 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
الــى بلديــة الكويــت فيمــا 
يتعلق باختصاص الترخيص 
واالشــراف واملراقبــة علــى 
االعالنات في االماكن العامة، 
ما عدا االعالنات االستداللية.

مهمتهــا حفــظ املســتندات 
(الوثائق وامللفات واملكاتبات 
واخلرائط واملخططات.. الخ)».

مبررات التعديل
١ ـ نقل بعض االختصاصات 
من البلدية مبوجب القانون 
رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ والئحته 
التنفيذية الى بعض اجلهات 
احلكومية وما استلزمه ذلك 
مــن الغــاء بعــض الوحدات 

االدارية واالختصاصات.
٢ـ  صدور قانون البلدية رقم 
٣٣ لسنة ٢٠١٦ وإلغاء قانون 
البلديــة رقم ٥ لســنة ٢٠٠٥ 
واضافة بعض االختصاصات 
وما استلزمه ذلك من استحداث 

بعض الوحدات االدارية.
٣ـ  مرور اكثر من عشر سنوات 
على الهيكل التنظيمي احلالي 
لبلديــة الكويــت والصــادر 

١ ـ ينقل الــى وزارة التجارة 
والصنــــاعة اختــصــــاص 
واإلشــــراف  الترخيــــص 

واملراقبة على:
أـ  اإلعالنات في األماكن العامة 
ما عدا اإلعالنية االستداللية.

ب ـ الباعة املتجولني.
٢ ـ ينقــل الــى الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
السمكية اختصاص الترخيص 
واالشراف والرقابة على اسواق 
الطيور والدواجن واحليوانات 

احلية واسماك الزينة.
٣ ـ ينقــل الــى الهيئة العامة 
للطــرق والنقــل اختصاص 
واالشـــــراف  الترخيــــص 
والرقابــة علــى االعالنــات 

االستداللية.
٤ ـ ينقــل الــى الهيئة العامة 
للصـناعــــة اختـصـــــاص 
الترخيص واالشراف والرقابة 

كما اشــارت املــادة ١٣ من 
قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥٨ 
التنفيذية لقانون  بالالئحــة 
البلدية رقم ٢٠١٦/٣٣ على انه 
«يجب علــى كل فرع للجهاز 
التنفيــذي حفــظ وارشــفة 
كل املســتندات واملخططــات 
وامللفات الفنية املتعلقة بجميع 
االجراءات التي يتم اتخاذها 
علــى العقــارات الواقعة في 

نطاق احملافظة».
كما اشــارت املــادة ١٦ من 
القرار ذاته على انه «مع مراعاة 
ما ورد بأحــكام القانون رقم 
٢٠ لســنة ٢٠١٤ املشــار اليه 
والئحتــه التنفيذيــة، علــى 
اجلهــاز التنفيــذي حتديــث 
نظامــي احلفــظ وامليكنــة 
بالبلدية وانشاء وحدة ادارية 
مركزيــة لنظامي االرشــيف 
الورقــي وااللكتروني تكون 

بالقــرار الــوزاري رقــم ٣٦٣ 
لسنة ٢٠٠٩.

٤ ـ صدور الهيكل التنظيمي 
بالقــرار  احلالــي والصــادر 
الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٠٩ 
في ظل قانون البلدية امللغى 

رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥.
٥ ـ استحداث وحدات ادارية 
لتطوير اساليب العمل داخل 
البلدية مبا يحقق سرعة اجناز 

معامالت املواطنني.
وحتقيقــا لذلــك، نــرى 
التنظيمي  الهيــكل  تعديــل 
فــي ضوء ما ســبق ونرفق 
لكــم اخلريطــة املقترحــة 
للتعــديــــالت املطلـــوبـــة 
للتفضل بالنظــر واملوافقة 
عليها حتى يتســنى اصدار 
القرار اخلاص بها وادراجها 
ضمن الوحــدات التنظيمية 

العاملة بالبلدية.

أحاله إلى ديوان اخلدمة املدنية مبرراً التعديل نتيجة نقل بعض االختصاصات من البلدية ومرور ١٠ سنوات على الهيكل املالي

الكويت ونقــل اختصاصات 
منها مما استلزم ذلك تعديل 
الهيــكل التنظيمــي احلالــي 
باســتحداث وإلغــاء وحدات 
إدارية أو إضافة اختصاصات 
لكي يعكس ويتفق الهيكل مع 

قانون البلدية احلالي.
حيث اشارت املادة ٤٧ من 

تخصيص ٢٫٦٥٠ مليون متر لـ «املدينة الترفيهية»
وافقــت جلنــة محافظــة 
العاصمة في املجلس البلدي 
على مشــروع تطوير املدينة 
الترفيهيــة بتخصيص موقع 
املشــروع لصالــح الديــوان 
األميــري مبســاحة مليونني 
وســتمائة وخمسني ألف متر 
مربع، وإزالــة كافة املعوقات 
في املوقع، وذلك بناء على قرار 
مجلس الوزراء. وتضمن الرأي 
الفني اشتراط تقدمي املخططات 
التفصيلية للمشروع املقترح 
الهيكلــي  املخطــط  اإلدارة 
لدراستها وأخذ املوافقة على 
مكوناتها واعتمادها وااللتزام 
بتوصيات املخطط الهيكلي، 
والدراسات التفصيلية لتطوير 
العاصمــة ومــن ثــم تقدميه 
جلهــة االختصــاص حســب 
األنظمة املتبعة متهيدا إلصدار 
التراخيص وذلك بعد استيفاء 
املوافقات الالزمة من اجلهات 
ذات الصلــة، وتوفير مواقف 
السيارات الالزمة له ضمن حدود 
املوقع بحســب االشــتراطات 
واملواصفــات واألعــداد الذي 
حتددها مراقبة الطرق بإدارة 
التنظيم ومبوافقتها، وتقدمي 
دراســة مرورية متكاملة قبل 
التنفيــذ والتصميــم للجنــة 

مبســاحة ٥٦٥٥ مترا مبنطقة 
النهضة قطعة ٢، وطلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص قطعة أرض إلقامة 
فــرع غــاز مبنطقــة غرناطة 

قطعة ٣. 
وقال رئيس جلنة محافظة 
العاصمة د.حســن كمــال ان 
اللجنة أجلت االقتراح املقدم من 
رئيس املجلس البلدي أسامة 
العتيبي ونائب رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري والعضو 
مشعل احلمضان بشأن دراسة 
إمكانية إعادة طرح مشــروع 
القريــة التراثيــة الواقــع في 
منطقة شرق محافظة العاصمة، 

واالقتــراح املقــدم من عضو 
املجلــس البلــدي عبدالعزيز 
املعجل بشأن توسعة مواقف 
سيارات مسجد السدحان قطعة 
(٧) مبنطقــة الفيحــاء، وبني 
كمال ان اللجنة إعادة للجهاز 
واقتراح عضو املجلس البلدي 
م. عبدالسالم الرندي بشأن عمل 
ممشــى خلدمة سكان منطقة 
الشامية بداية من قطعة (٧) 
الى قطعة (٣) مقابل الشويخ، 
واحالت للجهــاز طلب محمد 
الفداغ لتسمية شارع باسم جده 
الشيخ سليمان بن حمد الفداغ 
يفصــل بني املدرســة القبلية 

وقصر العدل.

جلنة العاصمة وافقت على إسناد املشروع إلى الديوان األميري

د. حسن كمال مترئسا اجتماع جلنة العاصمة

الدراسات واعتمادها. وتضمنت 
التوصيات إلغاء ما يخالف ذلك 
من قرارات للتخصيص ضمن 
املوقع ســابقا، وتقدمي دراسة 
املردود البيئي وموافقة الهيئة 
العامة للبيئة على الدراســة، 
وتخصيص موقع بديل لنقل 
موقــع منتــزه الشــيخ زايد 
وبنفس املساحة احلالية حسب 
اإلجراءات والنظم وبالتنسيق 
مع هيئة الزراعة خالل ســنه 

واحده من القرار.
وقد وافقت جلنة العاصمة 
على طلب الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري تخصيص موقع 
خزان لتجميع ميــاه األمطار 

فريق عمل من ٤ جهات لتذليل العقبات
 أمام املشاريع اإلسكانية

أعلنت وزيرة األشــغال 
الدولة لشــؤون  ووزيــرة 
اإلســكان جنان بوشــهري 
تشكيل فريق عمل تنسيقي 
بني املجلس البلدي واجلهات 
املعنية (األشغال، واإلسكان، 
بحيــث  الطــرق)  هيئــة 
يعمــل الفريــق على تذليل 
كل العقبــات التــي تواجه 

املشاريع السكنية.
وقالــت بوشــهري بعد 

مع تعديل نظــم البناء مبا 
يضمــن البناء الســليم في 

الوحدات السكنية.
وأشارت الى أن عقد هذه 
الورشة دليل حرص أعضاء 
البلــدي على دفع  املجلس 
عجلة املشــاريع االسكانية 
نظرا ألهمية تلك املشاريع.

من جانبــه، قال رئيس 
اللجنة م.عبدالسالم الرندي 
إنه مت وضــع محاور لتلك 

الورشــة ومنها مــا يتعلق 
باملعــوقـــــات واملشــاريع 
العامة  اجلديدة واخلدمات 
للمدن، إضافة الى املواصفات 
اخلاصــة بالبنــاء والعزل 
احلــراري، مؤكــدا أن أبرز 
اللجنة  التوصيــات لهــذه 
إيجــاد  العمــل علــى  هــو 
التــي  حلــول للمعوقــات 
تواجه املشاريع اإلسكانية 

الضخمة.

يضم البلدي واألشغال واإلسكان والطرق بهدف دفع عجلة اإلجناز

حضورهــا ورشــة العمــل 
التي أقامتهــا جلنة مزاولة 
املهن الهندسية في املجلس 
البلدي حول املعوقات التي 
تواجه املشــاريع والسبيل 
الــى تطويرهــا واالرتقــاء 
بها، إن هذه الورشة بحثت 
املعوقات التي تواجه املدن 
اإلســكانية وكيفية تفعيل 
اخلدمات في املدن االسكانية 
واستعمال الطاقة املتجددة 

د.جنان بوشهري وأسامة العتيبي وم. عبدالسالم الرندي وحمود العنزي ود.حسن كمال وحمد املدلج خالل ورشة جلنة 
مزاولة املهن الهندسية      (محمد هاشم)

إدارة املخطط الهيكلي

شعبة السكرتارية 
واألرشيف

مراقبة النقل واملرافق مراقبة التخطيط العمراني
العامة

مراقبة املباني التاريخية 
والتحسني احلضري

قسم الدراسات 
والتخطيط 

الهيكلي
قسم تطوير 
املخططات

قسم احملافظة 
على املباني 

التاريخية

قسم حتسني 
املناطق 
احلضرية

قسم دراسات 
النقل

قسم املرافق 
العامة

قسم التنسيق 
الفني

قسم متابعة 
اللجان

قسم القرارات 
والتوصيات

قسم التقارير
قسم اللوائح

إدارة املكتب الفني التابع ملدير عام البلدية

شعبة السكرتارية 
واألرشيف

شعبة املتابعة

مراقبة التقارير واملشاريعمراقبة الدعم القانونيمراقبة التنسيق الفني

قسم متابعة 
املشاريع

الهيكل التنظيمي لقطاعات احملافظات لبلدية الكويت (اجلهاز التنفيذي)

املدير العام

قطاع فرعي البلدية مبحافظتي الفروانية ومبارك الكبير قطاع فرعي البلدية مبحافظتي حولي واألحمدي قطاع فرعي البلدية مبحافظتي العاصمة واجلهراء

مكتب رئيس القطاع مكتب رئيس القطاع

إدارة السالمة

إدارة التراخيص الهندسية

إدارة تراخيص اخلدمات البلدية

إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية

إدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية

إدارة النظافة العامة واشغاالت الطرق

مكتب رئيس القطاع

فرع البلدية 
محافظة العاصمة

قسم البحوث 
والدراسات

مكتب رئيس 
القطاع (مراقبة)

فرع البلدية 
محافظة اجلهراء

فرع البلدية 
محافظة حولي

فرع بلدية محافظة 
األحمدي

فرع بلدية محافظة 
الفروانية

فرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير

الهيكل التنظيمي لقطاعات بلدية الكويت (اجلهاز التنفيذي)

املدير العام

قطاع الشؤون املالية واإلدارية

قطاع اخلدمات البلدية

قطاع التطوير واملعلوماتقطاع املشاريعقطاع املساحةقطاع التنظيم العمراني

مكتب رئيس القطاع مكتب رئيس القطاع

إدارة اخلدمات العامة

إدارة املساحة

إدارة املستودعات العامة

إدارة حتديد امللكية العقارية

إدارة املناقصات والعقود

إدارة التطوير اإلداري والتدريب

إدارة التخطيط والبحوث

إدارة عقود اإلعالنات

إدارة نظم املعلومات

إدارة شؤون اجلنائز

مكتب رئيس القطاع مكتب رئيس القطاع

مكتب رئيس القطاع

إدارة التنظيم العمراني

إدارة الشؤون املالية

إدارة املخطط الهيكلي

إدارة شؤون املوظفني

إدارة السجل العام

إدارة تنمية املشاريع

إدارة اإلنشاءات

مكتب رئيس القطاع

إدارة شؤون البيئة

إدارة عقود النظافة

فهد الشعلة

ملشاهدة الڤيديو


