
الحوار المفتوح الرابع بين القطاعين العام والخاص

2018يناير 15

مستجدات األجندة الوطنية لتحسين بيئة األعمال 
وشرح كيفية القيام بالمعامالت لدى الجهات الحكومية المعنية 

بلدية الكويت



عرض تعريفي عن تطوير معاملة إصدار رخصة البناء

بلدية الكويت



عدد اإلجراءات قبل وبعد التطوير 



طلب ترخيص بناء

المستغرقالوقت

بعد التطوير

(أيام عمل)

بعد التطوير 

الوقت المستغرق

التطويرقبل

(أيام عمل)

التطويرالوضع قبل #

يتم إرسال الطلب أليا 1 من خالل مكتب هندسي تقديم الطلب 1

المعاملة آليا للمهندس للدراسةتحويل 2-5 مدير إدارة التراخيص  للتحويل للمهندس  2

المدير لالعتماد  2-5 لمهندس المعماريدراسة أولية من قبل ا 3

الترخيص آليا من قبل المكتب اصدار

الهندسي
3-5 فتح الملف الورقي / طلب  4

5-10 طلب كشف مراقب  5

5-15 نهائية وإعتماد معماريدراسة 6

1-3 إنشائياعتماد 7

1-2 المسئول اعتماد 8

3-5 الرسوم وتوقيع الرخصةدفع 9

2-5 متوسط عدد األيام 23-51 متوسط عدد األيام



كلفة اإلجراء 



كلفة اإلجراء  

:تختلف كلفة اإلجراء حسب نوع الترخيص•
دنانير 10–سكن خاص •

دينار30–سكن إستثماري خارج المدينة •

دينار50–سكن إستثماري بواجهات تجارية خارج مدينة الكويت •

دينار200–سكن تجاري داخل المدينة •

دينار كويتي100–سكن إستثماري داخل المدينة •

دينار150–سكن صناعي •

دينار130–جمعيات أو أسواق مركزية •

دينار150–وزارات وهيئات حكومية •

دينار10–مساجد •

دينار25–محوالت •



الوثائق المطلوبة للخدمة 



الوثائق المطلوبة  

تعبئة بيانات طلب الترخيص المتوفر علي موقع البلدية اإللكتروني •

(باءيتم الحصول علي الموافقة فوريا عن طريق الربط مع وزارة الكهر)موافقة وزارة الكهرباء عن توفر الخدمة •

صورة من الوثيقة الشرعية أو كتاب تخصيص الهيئة العامــــة لإلسكان أو عقد إيجار أمالك الدولة•

.صورة من اتفاقية تصميم بين المالك والمكتب الهندسي•

(.للمشاريع) بوليصة تامين سنتين مدة سريان الترخيص وثالث سنوات للتنفيذ •

اء مع مخطط الموقع العام وتركيز البن:تقديم مخططات معمارية معتمدة من صاحـــب الدار االستشارية تحتوى على•
.االرتفاعات معتمد من إدارة التنظيم

.تركيز المساحات في كل دور مع بيان االرتدادات•

.المساقط األفقية لكل دور مع بيان حدود االرتدادات•

.قطاعات للوجهات األربعة مع المواد المستخدمة واأللوان•

.منظور للواجهات الرئيسية•

.مساقط راسية الرتفاعات البناء•

.على التصميم( إدارة الوقاية)موافقة اإلدارة العامة لإلطفاء •

:تقديم التعهدات التالية معتمدة من صاحب الدار االستشارية•

.تعهد بتوافق المخططات المقدمة مع أنظمة البناء والنسب المقررة •

.تعهد بتقديم المخططات اإلنشائية مع تعهد بسالمة التصميم اإلنشائي•

/  باء مخططات الكهر) تعهد بعمل مخططات توافق متطلبات الجهات المعنية بإصدار الترخيص والمتمثلة في •
لمدني اإلدارة العامة لطيران ا/ الهيئة العامة للبيئة بالنسبة للمصانع / مخططات الهاتف / الصرف الصحي 

(  بالنسبة لالرتفاعات



تطورات حدثت علي الخدمة 



إدارة المساحة المكتب الهندسي األرشيف والطباعة

(قبل التطوير)معاملة رخصة البناء 

طلب مخطط مساحي

إدارة التنظيم

طلب رآي تنظيمي 

إدارة التراخيص الهندسية

طلب رخصة بناء مدير اإلدارة

المهندس للدراسة

مراجعة البلدية لطباعة الرخصة واعتماد  المخططات 

طلب الملف

طباعة الرخصة وختم المخططات

طلب تعهد اإلشراف

طباعةتعهد اإلشراف

استالم تعهد اإلشراف



إدارة المساحة المكتب الهندسي األرشيف والطباعة

(بعد التطوير)معاملة رخصة البناء 

طلب مخطط مساحي

إدارة التنظيم

طلب رآي تنظيمي 

إدارة التراخيص الهندسية

طلب رخصة بناء مدير اإلدارة

المهندس للدراسة

مراجعة البلدية لطباعة الرخصة واعتماد  المخططات 

طلب الملف

طباعة الرخصة وختم المخططات

طلب تعهد اإلشراف

طباعةتعهد اإلشراف

استالم تعهد اإلشراف



المكتب الهندسي 

(بعد التطوير)معاملة رخصة البناء 

إدارة التراخيص الهندسية

طلب رخصة بناء

مدير اإلدارة

المهندس للدراسة

طلب تعهد اإلشراف

طباعةتعهد اإلشراف

طباعة الرخصة 

األرشيف اإللكتروني

الرد آلي عن طريق النظام



بعض الشاشات للنظام الجديد 



تمت ميكنة المعامالت بصورة تسهل وتنظم العمل

للموظفين



إمكانية معرفة موقع القسيمة 



دراسة المخططات المعمارية 



اإلطالع علي المخطط المساحي 



طباعة رخصة البناء إلكترونيا 



Dashboardشاشة متابعة لإلدارة العليا 



20

التميز نحو خدمات أفضل 


