
 

 

 

 

 بلدية الكويت
 

 مقدمة  

ةجدفق بق ةيةتذ بدأذذذذ  ببةجفزيةءةصذذذذييبم   ببويبدكجذهبةجوف ذ منذ بدذية ذهبر فيبوس كوبوفيكاذمبةجد ذذذذ  ذيب

بةجد   ي.ج حيبمنبةا أميبوم  كوبوميكامببكةالح  ةز هةإلج ةءةتبةجفقمئسهب

كةتخمذبجدسعبةإلج ةءةتببكةج نفس يبة بممبتقفمبد بد ي هبةجوف  بمنبإج ةءةتبكقمئسهبمنبخاللبةجيكيبةج قمدي

بةجد   ي.ةجقمافاسهبتيخلبمنبضدنبةج يةدس بةجفقمئسهبج حيبمنبةا أميبوم  كوبوميكامب

  الموقر  الوزراءقرارات مجلس    

بةجوف ذ ويبد ذي ذهببةجدننسذهببةجفزيةءم   ببكم ذمدنذهبق ةيةتقذممذ بد ذي ذهبةجوف ذ بكديبةحذيبةج  ذمتبةجدننسذهبد نفسذ بب

ب.ج نفس دمببمعبكزةيةتبةجيكجهبدمج ن سق

تو سفبد ي هبةجوف  بدمج ن سقبمعبكزةيةبةجصحهبويبكضعبضفةدطبج نظسمبم ةسمبةجنزةءبويبةجدقمد بددمب  فقببب-1

 ةجنيكى.معبةإلج ةءةتبةجفقمئسهبج  نببةا أميب

بةجوف  :قمم بإدةيةبةج نمئزبويبد ي هب

تفنسلبةإلج ةءةتبةالح  ةز هبمنبخاللبكضذذعبةاليدذذمدةتبةجفقمئسهبش شبدذذمدذذمتب -

ببةجنزةء.ةجن ضبدةخلبصمالتب

بوقط.ةق صميبدخفلبةجدقمد بش شبأقميببةجد فويب -

بةال يي.ةجد فويبكمط  ةتبج نقسمببألدمجيتفوس بةجودمممتب -

مد بدأذذذولبةح  ةزيبجدنعبةا أذذذميبوس كوبوميكامبغ ذذذلبكتنقسمبجدسعبميمايبةجدق -

بةجد   ي.

بةجخميجسه.كةق صميبةجخيمهبش شبةجط يمتبةج فةجيبدةخلبجدسعبأافةعبةجصمالتبكةجدطمشمبكةجدقمديبمنعبب-2

بةجخمصه.ةغالقبةألاي هبكةجدنمديبةجصحسهبب-3

بةألطفمل.ةغالقبم ةوزبكصمالتبةج  وس بكةج   سهبكجنببب-4

بدمجدفةدبغ قبب-5 بةجخمصه بةج  ف قبةجد وز ه بمنمو  بدمس ثنمء بةج  فقب)ةجدفالت( بكم ةوز ةجد دنمتبةج  مي ه

بكةجغ ةئسه.ةج دف نسهب

بدمس قيملبةوث بمنبخد هبشدالءبويبكق بكةحيبدةخلبةجدطنمبةكبةجدق شب.ببشيمبةج دمحب-6

بكةجن مئسه.قبةجصمجفامتبةج جمجسهبةغالب-7

بم  بدسنبولبدخصبكآخ ب.ب1ويبحمجهبةالا ظميبويبطمدفيب  مبةالج زةمبد  كبم موهببب-8

ت  ثنشبببةإلجو  كاسه،ةغالقبجدسعبةجدنميضبكةجدحالتبكةألسفةقبةجد وز هبكةج دمحبدمجيسعبكةجأ ةءبدمجفسمئلبببب-9

بتو سفبد ي هبةجوف  بد حي يبةألاأطهب.ببكةج دف نسه،فةدبةجغ ةئسهبمصهبدمجدمنمو بةج  ف قبكةألسفةقبةجد وز هبةجخ



 

 

دسعبقطعبغسميبةج سميةتبككضعبةجضفةدطبةجالزمهبكأاأطهبتص سحبكصسماهببد غالقبةجوف  بتو سفبد ي هب-ب10

بج جك.

ب.ب04/2020/ب06منبتمي خبببأسيفشسنشزالبتمممبجدنطق يبج سببةجأسفخبكةجد يفجهبجديةببو ضبب-11

بهبةجي ي هبويبةجدحموظمتبةج   بكد فجس بمنبقيلبةج سيبمي  بشممبد ي ببد و عقمم بجدسعبةألج زةبةج قمدسهبةجدننسهبب

ج  نيس بش شبجدسعبةجدفةقعبب قمدسهبةجف قبةجبتفجس لبمنبخالبةجدفق ،بةجفزيةءد طيسقبق ةيةتبم   ببةجوف  

بةجقمافاسهبمعبةتخمذبوموهبةإلج ةءةتببثنمةبدمإلج ةءةتبةجفقمئسهكةج  ويبمنبةج زةمبةجدحملبةجد  كةج ي سغبدمجق ةيةتب

ب.بكديبومج مجيبجدخمجفيبةجق ةيةت

)تأغسلبةجدحلبش شبب13وق هبب17جنصبةجدمدهبب2015/ب87تح   بمحض بمخمجفهبكوقمبجالئحهبةجدحالتب -1

 احفب أولبخط بدةدمبش شبصحهبكسالمهبةج د في(بب

 بب(2ببوق هبب17ب)ممده ي هبدمالتفمقبمعبةج  متبةجدخ صهببمبةجيتأغسلبةجدحلبويبغس بةجدفةشسيبةج يبتحيدد -2

 غ قبةجدحلبإدةي مب -3

ببةج  خسص.بجغمءةج ن سقبمعبكزةيةبةج  ميةبكةجصنمشهبدط ببأ -4

 بها من قبل مجلس الوزراء  كلفهمبلدية الكويت القرارات    
 ب2020/ب703بق ةيبةدةييبيقم -1

ةجي ي هبةجدحموظمتبةج   بدمج نيس بش شبجدسعبةجدحالتبةج يبجمببد و عبةج قمدسهةألج زةبقمم ب

تنفس بةجق ةيبكتمبةتخمذبةالج ةءبةجقمافاسهبكوقبةألاظدهبةجدندفلبد مبب   ثنس مبةجق ةيبدض كة

ب.ببج دخمجفسنبمن مبويبد ي هبةجوف  

 2020/ب704ق ةيبةدةييبيقمب -2

ةألاأطهبةجد دفحبج مبمزةكجهبةجنأمطبكسمشمتبةجندلبج مبتقفمبد ي هبببج صنمشهدنيبتحي يبةج سئهبةجنممهب

بش شبةجدخمجفسنبمن مب.ببكةتخمذبةإلج ةءةتبةجقمافاس بةجق ةيبتنفس ةجوف  بدمج قمدهبش شب

 2020/ب606ق ةيبةدةييبيقمب -3

جندالءبةج قمدهبش شبةج قسيبش شبةالد  ةطمتبةجصحسهبمنبةس خيةمبكسمئلبةج نقسمبكةجفحصبكتقنسنبةشيةدبة

ب.

بغ قبوموهبةألق ممبةجغس بغ ةئسهبويبم ةوزبةج  فقبشيبةجنأطهبةجد  ثنمةب

 ب2020/ب709ق ةيبةدةييبيقمب -4

تقفمبةالج زةبةج قمدسهبش شبتنفس بكم مدنهبغ قبجدسعبمحالتبتص سحبكصسماهبةج سميةتبكدسعبقطعبةجغسميبب

بش شبة بت دحبوقطبخيمهبةجط  قبةجد مايةب)ةجطفةيئ(ب.

 2020/ب710ةدةييبيقمبق ةيب -5

ويبو عبةجي ي هبش شبتنفس بكم مدنهبغ قبمحالتبةجصسماهبد دسعبأاأط  مبش شبة ببتقفمبةالج زيةبةج قمدس 

بوقطب.بهبةإلجو  كاس  دحبد قي مبخيممت مبشنبط  قبةجدنصمتب

ب



 

 

 2020/ب711ق ةيبةدةييبيقمب -6

بتقفمبةألج زةبةج قمدسهبش شبتنفس بكم مدنهبغ قبوموهبأسفةقبدسعبةألغنممب

ك  دحبج مببةج د فيكتغ قبةجد مجخبةمممببج د مجخ،كةجدمدسهبش شبة ب  دحبج مبدمجيسعبب

ب بةج نمكاسه بةج دنسمت بش ش بةج دمئح بجحفم بةج حفمببكةألسفةقديسع بدسع بكمحالت ةجد وز  

بب.كةجدطمشمبكةجفنمدق

ب2020/ب712بيقمبةدةييبيق ة -7

ج  دنسمتبةج نمكاسهبكةألسفةقبةجدفةز هبكةجدطمشمبتغ قبوموهبأسفةقبةألسدمكبةمممبةج د فيبش شبة ب ق ص بةجيسعبب

بقبكمحالتبةألسدمكبش شبة بتنطشبةألكجسمتبج  دنسمتبكةألسفةقبةجدفةز هب.بدكةجفنم

   للحد من انتشار فايروس كارونا  دور ادارة النظافة العامة في افرع البلديات  

 حجامها بجميع انواعها وأغسيل وتعقيم الحاويات  -1

ب بةجدي مه بج نقفد بأكوقم بةجوف  بدأ   بد ي ه بمع بج دي  بةجنممه بةجنظموه بةجدقمكلببشدمل    زم

افةش مبمعبتط س دمبكيد مبدمجديسيةتببدمجدحموظهبش شباظموهبةجحمك متبد دسعبأح مم مبكأ

 قبم دث هبويببدةيةبةجنظموهبةجنممهبكةدغمالتبةجطاظمو  مبقمم بإببش شبةتبةج يبتحموظببكةجدط  

جند سهبكم ةوزبةجي ي هبةجدن أ ةبتوثسفبةجد مدنهبكةجد ةقيهبةجدسيةاسهببةجنممهبجنظموهم ةقيهبة

ب.بكغ سلبةجحمك متبددخ  فبةافةش مببتنقسمبكتط س 

بببثسفبةج فالتبةجدسيةاسهبكةجد ةقيهبجف  قبةدغمالتبةجط قتو:ب2

ج فقففبش يبمييبتطيسقبةجق ةيةتبةالح  ةز هبكةجفقمئسهبببقمم بم ةقيهبةدغمالتبةجط قبد وثسفبةج فالتبةجدسيةاسهب

ب.ةج يبةتخ ت مبد ي هبةجوف  بجدفةج هبوس كوبوفيكامبةجد   يب

ببةج ئس سهبكةجف شسهبكةاليصفهبتنقسمبكغ سلبةجأفةيعبب-3

بةج ئس سهب بةجأفةيع بكغ سل بتنقسم بدند سه بم  دنسه بكددأميوه بةجط ق بكةدغمالت بةجنممه بةجنظموه بةدةية قمم 

ب.بكةجف شسهب
بم مدنهبق ةيةتبةجي ي هبدأ  بشزلبشدملبةج نظسفبددفةقعبةج أف نب:ب5

كةج سيبمي  بشممبةجي ي هبدةيةبةجنظموهبةجنممهبكةدغمالتبةجط قبدد مدنهبتنفس بق ةيةتبمنمجيبكز  بةجي ي هبإتقفمب

بةج أف نبكمييبةج زةمب بددفةقع بو سم بةجنممهبشزال بةجنظموه بدنقفد بةج نظسفبةج يبتندل كةج يبتقضيبدنزلبشدمل

يةبةجأ ومتبد نفس بكتطيسقبد هبةجق ةيةتبةج ممهبةج يبمنبد ا مبةجحيبمنبةا أميبوس كوبوفيكامبودمبتقفمبةالدة

بجندملبةجنظموهبمنبودمممتبطيسهبكقبدةكةتدد مدنهبمييبتفوس بةجأ ومتبجأل بفمزةتةجصحسهبةج يب  ببتفوس دم

ب.كبةجس مبأةجفس كوبمن مبةجندملبكةجندلبش يبضدم بشيمباقلببجحدم هبدؤالء

كو تبأج زةبجقسموبديجمتبةجح ةيةبقيبكت ييبةالدميةبةجيبة بةجأ ومتبةج يبتقفمبد نفس بأشدملبةجنظموهبةجنممهب

دبودمبأا مبتقفمبكدصفهبدكي هبكمن ظدهبد نقسمبكتط س بسونبةجندملبددنمطقبةج أف نبج دسعبةجنمم سنبد  هبةجنقف

ةجدخ  فهبكذجكبجفقم هبكحدم هبةجندملبودمبافدبةالدميةبإةجيبة بد هبةجأ ومتبقيبقمم بد  مسنبجدسعبةجدفةدبةجغ ةئسهب

ب بمن بةالا  مء بدني بةجندمل بخ كج بشيم بجضدم  بةج أف ن بمفةقع بدةخل بجالشمده بتنفس ةبةجالزمه بةجدق ية ةشدمج م

بدكجهبةجوف  بج حيبمنبةا أميبوس كوبوفيكامبةجد   يب.ببج ق ةيةتبكةالج ةءةتبةالح  ةز هبةج يبةتخ ت م

بفسنبكةجد طفشسنب:بتيي ببةجدفر6

دمج  فدبةجد  دنسهببكة دمامببةجنظموه،شقفدببآجسمتبةجنظموهبتح يمبمنبتفقفتأغسلبتيي ببمفرفيبةجي ي هبش شب

بي ببةجد طفشسنب.جدنسمتبةجنفعبةجنممبكجدفعبةجد طفشسنبدندلبكيشبتيكدمج نمك بمعبقمم بد ي هبةجوف  ب

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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  ح ا ية بلدية الكويت

 وا جراءات المت  ة لمواجهة وباء كرونا

 4/4/2020 – 3/3  ل الفترة من 

 
 الرقم

 
 البي                       ان

 

 
 الع     دد

 تنبيهات و ن ارات و تعهدات 1
 

2862 

 تحرير م الفات متنوعة 2
 

1617 

غل  مح ت و م اعم و  الونات ومعا د  3
  حية ولع  أ فال و غل   ا ت أفرا  م قتة

 

 
2522 

رفع المركبات المهملة و السكرا  و البقا ت  4
 المتنقلة
 

 
541 

 غسيل و تعقيم حاويات م تلفة ا حجام و س ل 5
 

548273 

 استقبال ب غات 6
  

1246 

 رفع باعة جا لين 7
 

271 

  زالة م يمات و جوا ير م قته 8
 

639 

  ل   ل اء تر ي  9
 

15 

 اجمالي المح ت التي تم الكش  عليها 10
 

7747 

 



 

 

 

                                                                                                                                        
 اعداد : مهندس عبدهللا جابر العلي 



بلدية الكويت

فرع بلدية محافظة العاصمة 
اجراءات الفرق الرقابية من تاريخ

تاريخ حتى  2020\4\26 2\3\2020   

مدير فرع بلدية العاصمة 

العتيبيابورقبهبدر \مهندس 

لشئون محافظتي العاصمة والجهراءالمديرالعامنائب 

الجمعهفيصل صادق \مهندس 



إدارة النظافة العامة واشغاالت الطرق

غسيل حاويات 

لتر240

77585

ملصقات

3008

رفع سيارات

122

غسيل حاويات 

لتر1100

9761

غسيل السالل 

المتحركة

4964

غسيل حاويات 

لتر120

895

مخالفات نظافة 

عامة

93

مخالفات 

اشغاالت طرق

66

مخالفات باعة 

مجولين

37

تعهدات

390

غسيل وتعقيم 
الحاويات 

لتر 240

غسيل وتعقيم 
الحاويات 

لتر 1100

غسيل وتعقيم 
السالل 
المتحركة

غسيل وتعقيم 
الحاويات 

لتر120

مخالفات 
نظافة عامة 

مخالفات 
اشغاالت 

طرق 

مخالفات 
باعة 

مجولين 

تعهدات  ملصقات  سيارات تم 
رفعها 

0 77585 9761 4964 895 93 66 37 390 3008 122



قسم إزالة المخالفات 

عدد اوامر الفتح

67

الكشف الميداني 

للمحالت

3600

عدد الجوالت 

والشكاوي

450

مخالفات خطر 

داهم

112

مخالفات عد 

التقد بالنظافة

40

مخالفات فتح 

محلوادارة

8

مخالفات خدمة 

التوصيل

19

عدد اوامر الغلق

97

تنبيهات

129

الترخيص ألغاء

التجاري

6

الكشف 
الميداني

تنبيهات عدد الجوالت 
والشكاوي

مخالفات 
خطر داهم 
على صحة 
وسالمة 
الجمهور

مخالفات عدم 
التقيد بالنظافة 

العامة

مخالفات فتح 
وإدارة محل 
قبل الحصول
هلى موافقة

مخالفات 
ترخيص 
خدمة 
التوصيل

عدد أوامر 
الغلق 

عدد أوامر 
الفتح

طلب ألغاء 
ترخيص 
تجاري

0 3600 129 450 112 40 8 19 97 67 6



فريق طوارئ العاصمة
عدد الكشف 

على المحالت

4349

عدد البالغات 

والشكاوي

864

مخالفات الئحة 

المحالت

144

عدد أوامر 

الغلق

144

عدد المجمعات 

التي تم غلقها

9

عدد التنبيهات 

102

عدد الكشف على 
المحالت

عدد الشكاوي 
والبالغات

مخالفات الئحة 
المحالت

عدد أوامر الغلق عدد التنبيهات عدد المجمعات التي 
تم غلقها

0 4349 864 144 144 102 9



إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية

عدد الكشف 

على المحالت

15000

تنبيه المطاعم 

والمقاهي

620

االنديهتنبيه 

والمعاهد

60

تنبيهات 

الصالونات

250

الكشف 
الميداني 
للمحالت

تنبيه المطاعم 
والمقاهي

تنبيهات 
الصالونات

عدد الجوالت 
والشكاوي

مخالفات 
خطر داهم 
على صحة 

الجمهور

تنبيه األندية 
والمعاهد

مخالفات 
الئحة 
المحالت

عدد أوامر 
الغلق

عدد 
المجمعات 

المغلقة

تعهدات

0 15000 620 250 75 66 60 48 40 5 25

مخالفة خطر 

داهم

66

مخالفات الئحة 

المحالت

48

عدد المجمعات 

المغلقة

5

عدد أوامر 

الغلق

40

تعهدات

25

عدد الجوالت 

والشكاوي

75



إدارة التراخيص الهندسية

معامالت معادة 

للمكاتب

62

معامالت جديده

3

معامالت تم دراستها ومعاده 
للمكاتب الهندسية

معامالت طور الدراسة معادة 
من المكاتب الهندسية

معامالت جديدة تراخيص البناء المعتمدة

0 62 4 3 15

معامالت طور 

الدراسة

4

عدد تراخيص 

البناء

15



التدقيق والمتابعة الهندسيةإدارة 

بحث وتحري 

الداخليهوزارة 

15

ملص اخالء

11

ملصق اخالء 
125\92

بحث وتحري 
وزارة الداخلية

تعهد اخالء اخالء قطع التيار 
الكهربائي

إعادة التيار 
الكهربائي

اشراف نقل 
وانهاء

إيصال التيار 
الكهربائي

شهادة 
اوصاف

0 11 15 4 2 4 3 34 12

تعهد اخالء

4

اخالء

2

قطع تيار

4

إعادة تيار

3

اشراف نقل 

وانهاء

34

إيصال تيار

12

اوصاف

6



إدارة السالمة
تنبيه أنظمة 

سالمة

34

مخالفة أنظمة 

سالمة

1

شكاوي

5

اشعار مراجعة

15

تنبيه أنظمة السالمة مخالفة أنظمة سالمة شكاوي مختلفة اشعار مراجعة

0 34 1 5 15



وقائية احترازية إجراءات ت

غلق إداري مخالفات إنذارات
األنشطة التجارية 

)الخ  ...مطاعم  –اندية صحية  –صالونات  –مقاهي ( 
1

183 440 2228

موظف 55عدد  قيادة اآلليات البلدية على  تدريب موظفين 2

النظافة العامة

إنذار 242 إنذارات لوائح النظافة 3

مركبات تم رفعها ملصق إنذار
السيارات المهملة 4

76 902

مخالفة 354 النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008لالئحة  مخالفات 5

مخالفة 45 حظر بعض األفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات 9/1987لمرسوم بقانون  مخالفات 6

Covid-19من قبل بلدية الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا اإلجراءات المتخذة 



النظافة العامة ت

مخالفة 108 استغالل للساحات واالرصفة العامة تراخيص 149/2006مخالفات إشغاالت الطرق لالئحة  7

مخالفة 217 البائعة المتجولين  8

إنذار 14 المناسبات إنذارات لخيام 9

مخالفات 8 اآليسكريم مخالفات عربات 10

مخالفة 12 مخالفات للبقاالت والعربات المتنقلة 11

حاوية 94522 غسيل وتعقيم للحاويات بجميع االحجام 12

Covid-19من قبل بلدية الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا اإلجراءات المتخذة 



Covid-19من قبل بلدية الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا اإلجراءات المتخذة 

أنشطة اعالمية مبادرات وطنية

جوالت 
اعالمية

لقاءات 
تلفزيونية 
وإذاعية

وزارة 
الداخلية

هيئة 
القوى 
العاملة

وزارة 
التجارة

مع القطاع 
الخاص

ةاللجان المشتركة مع البلدي



مبادرات وطنية من القطاع الخاص 

 عامةال النظافة إدارة بإشراف إنترناشونال الغانم شركة مثل الوطنية الشركات بعض بادرت          
 للمخلفات لوترحي والساحات للطرق والتعقيم الغسيل بأعمال بالقيام الفروانية محافظة بلدية فرع

. وانيةالفر محافظة في الصحية للمحاجر المخصصة بالمدارس المحيطة بالمواقع المركبات ورفع



أنشطة إعالمية

 الرسالة لنقل الفروانية محافظة بلدية فرع موظفي قبل من اإلعالمية المشاركات من جانب
. للجمهور اإلعالمية التوعوية



اللجان المشتركة مع البلدية

 قرارات لتنفيذ الفروانية محافظة بلدية فرع مع الحكومية والهيئات والمؤسسات الجهات مشاركة
  الصادرة والتعاميم واإلدارية الوزارية والقرارات الوزراء مجلس
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