
الحوار المفتوح الرابع بين القطاعين العام والخاص

2018يناير 15

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

وزارة الكهرباء والماء



معامالت ايصال التيار الكهربائي



رؤية وزارة الكهرباء و الماء 

توفير كهرباء و ماء بجودة عالية و ضمن تنمية مستدامة في دولة الكويت



بعض مهام قطاع شبكات التوزيع الكهربائية 

تلقي الشكاوى من المواطنين.

متابعة األعطال اليومية وإصالحها بالسرعة الالزمة.

التعامل بشكل رئيسي مع شبكات الضغط المنخفض.

إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين  .

طلب مواقع جديدة لمحطات  .

عمل الدراسات الالزمة والتقويات وتخفيف األحمال لشبكة الضغط المتوسط  .

عمل التقويات الالزمة لشبكة الضغط المنخفض .

 ً .  صيانة محطات التحويل الثانوية كهربائياً ومدنيا

إنشاء محطات التحويل الثانوية الجديدة  .

قطع التيار الكهربائي بموجب القانون.

www.mew.gov.kwلإلطالع علي جميع مهام القطاع يرجى زيارة موقع الوزارة

http://www.mew.gov.kw/


الدورة المستندية اليصال التيار الكهربائي 

تتم الدورة المستندية على عدة مراحل 

تقديم طلب للحصول على
المانع من إيصال التيار ) 

من بلدية الكويت(الكهربائي

تقديم مخططات التكييف و
الكهرباء لحساب األحمال 

في الكهربائية الكلية للعقار
إدارة التمديدات الكهربائية

ذية الحصول على إمكانية التغ
من إدارة شبكات التوزيع 

الكهربائية

ال تقديم طلب للفحص  في ح
وم ودفع الرس/ جهوزية العقار 

وايصال التيار الكهربائي
بمبنى إدارة التمديدات 

الكهربائية



األولى المرحلة

(عن طريق الربط اإللكتروني )صول على إمكانية التغذيةالح

طوارئ المحافظات
إدارة شبكات التوزيع 

الكهربائية
 /المكتب الهندسي

المشرف الكهربائي



للمرحلة األولىالمطلوبةالمستندات 

نموذج طلب الترخيص

صورة الوثيقة أو عقد التخصيص

الموقع العام للبلدية

صورة البطاقة المدنية

 تعهد موقع من المالك



المرحلة الثانية

الكلية تقديم مخططات التكييف و الكهرباء الجاهز لحساب األحمال الكهربائية

(عن طريق الربط اإللكتروني )للعقار 

قسم تدقيق مخططات 
التكييف

قسم المتابعة و حفظ 
المخططات

 /المكتب الهندسي
المشرف الكهربائي

قسم تدقيق مخططات 
الكهرباء

ال توجد مالحظات

دسي و ال تأخذ وقت إضافي لهنيتم إعتماد معاملة  معامل القدرة في الفترة بين إعتماد المخططات الكهربائية  الجاهز و جهوزية العقار للفحص و ذلك من خالل المكتب ا: مالحظة



الثانيةللمرحلةالمطلوبةالمستندات 

رخصة البناء.
رخصة الهدم في حال الهدم.
طلب ترخيص ايصال تيار كهربائي.
 مخطط البلدية.
زارةمخطط تكييف من شركة التكيييف مع عقد أجهزة التكييف و تعهد من الشركة للو.
مخطط األحمال الكهربائية و المساقط  و نموذج الحمل من المكتب الهندسي  .



لمرحلة الثالثة ا

ايصال التيار الكهربائي  الحصول على المانع من

المكتب الهندسي / 
المشرف الكهربائي

بلدية الكويت

2018يوم كما ورد في تقرير البنك الدولي لسنة 22



الثالثةللمرحلةالمطلوبةالمستندات 

لسجل العاميتم إرسال كتاب المانع من إيصال التيار الكهربائي من بلدية الكويت عن طريق ا.



المرحلة الرابعة 

(عن طريق الربط اإللكتروني )تقديم طلب للفحص في حال جهوزية العقار 

(  يدويا(تسديد الرسوم و ايصال التيار الكهربائي/

لتحديد)قسم الفحص 
(موعد فحص

مدير إدارة التمديدات 
الكهربائية

/ المستهلكين شؤون
طوارئ المحافظات

 /المكتب الهندسي
يالمشرف الكهربائ

التكاليف المــالك

ال توجد مالحظات



الرابعةللمرحلةالمطلوبةالمستندات 

قسم الفحص
 إقرار السخان المركزي.
براءة الذمة.
كتاب المانع من إيصال التيار الكهربائي من بلدية الكويت.
مخطط الكهرباء الجاهز المعتمد من الوزارة.
كتاب معاملة معامل تحسين القدرة.
التكاليف
 األصلي( ال مانع من إيصال التيار الكهربائي ) كتاب البلدية.
نموذج األحمال من قسم الفحص.
  الطوارئ/ شؤون المستهلكين
كتاب صرف العدادات



تكاليف إيصال التيار الكهربائي

التكلفة  الخدمة  القسم / اإلدارة 

المرة األولى مجانا-

دنانير 3في حال إعادة الفحص يتم دفع -

عن كل موعد فحص

الكشف على التركيبات بالعقار حسب المعتمد من 

الوزارة 

إدارة التمديدات الكهربائية/قسم الفحص

100دينار لكل كيلوات ،ألول 25-

كيلوات

دينار لكل كيلوات إضافي50-

حساب تكلفة ايصال التيار الكهربائي إدارة الحسابات/ قسم التكاليف  

دينار16,500= 200حجم العداد -

دينار16,750= 300حجم العداد -

تكلفة العدادات شوون المستهلكين



مرسوم ايصال التيار الكهربائي الصادر من مجلس الوزراء



الدورة المستندية لمعاملة مثالية

32
Days



التاالصالحات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة و أسباب تأخير المعام

اإلصالحات التي قامت بها وزارة الكهرباء و الماء1.

التكييف، شبكات التوزيع ،المتابعة ،)تم تشكيل فرق عمل باإلدارات و األقسام المعنية  •

.و ذلك لإلسراع بإنجاز المعامالت( الكهرباء، الفحص، الطوارئ 

يار الكهربائي تجهيز مبنى التمديدات الكهربائية بجميع األقسام المعنية بايصال الت•

.قسم الفحص، شوون المستهلكين ، التكاليف)
.إلغاء مرحلة التصميم و دمج مرحلتي التكييف و الكهرباء بمرحلة واحدة•

صال التيار إلزام المكاتب الهندسية بتحديد األحمال الكهربائية المطلوبة للعقارفي طلب إي•

.الكهربائي منذ المرحلة األولى

بعض أسباب تأخير المعامالت من المكاتب الهندسية. 2

صال تيار عدم تحديد األحمال الكهربائية الكلية بشكل صحيح في نموذج طلب ترخيص اي•

.كهربائي من المرحلة األولى

.تكرار و عدم تصحيح المالحظات المرسلة من الوزارة ألكثر من مرة•

.تأخير إرسال الرد على مالحظات مهندسي الوزارة لعدة أسابيع أو أشهر•

لعدة أشهر بعد إعتماد المخططات الكهربائية النهائية يتأخير انجاز المعاملة و فحص العقار•

.  بسبب عدم جهوزية المبنى



وإلغاء مرحلة التصميم تحديد عدد العدادات و أحجامها/إجراءات الوزارة 



إنجاز معاملة معامل , دمج مرحلتي التكييف والكهرباء /إجراءات الوزارة

ئي  ار الكهرباتجهيز مبنى التمديدات بجميع األقسام المعنية بايصال التي,القدرة



شكرا ً



الدورة المستندية لمعاملة حقيقية /للمناقشة 

7 

months



تقرير البنك الدولي  /للمناقشة 


