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ذكر مدير ادارة نزع امللكية فهد الشعلة ان اجمالي قيمة املعامالت املتعلقة باجناز 8 معامالت 4
تثمني بلغت 8.348 ماليني دينار، وقال الش���علة في بيان بش���أن اجنازات االدارة خالل شهر 
يوليو: مت اجناز 1020 شهادة صادرة لالفراد واملؤسسات و27 كتاب حتديد عقارات مستملكة، 
و179 ع���دد الكتب الصادرة للوزارات والهيئات احلكومية باالضافة الى 8 كتب اعادة النظر. 
كما بلغ اجمالي املعامالت )الكتب الصادرة والواردة( 1353 كتابا، اما فيما يتعلق باجتماعات 
اللجان العاملة باالدارة فقد عقدت جلنة االعتراضات اجتماعا واحدا ل� 27 معاملة، وبلغ اجمالي 

قيمة املعامالت التي انهيت اجراءاتها من االدارة خالل الشهر  8.348.370د.ك.

أكثر من 8 ماليين دينار قيمة تثمين يوليو الماضي

تطـلب
مهند�س كهرباء ) كويتي(
حا�سل على بكالوريو�س هند�سة كهربائية من

جامعة معرتف بها بجمعية املهند�سني الكويتية 

للعمـل كمديـر م�سـروع

ال�سيانة جمـــال  يف  �ــســنــوات  ع�سر  خـــرة 

اأنظـمــة ونظم  احلريق  واإنـذار  الكهربائــيــة 

الــنــفــط ــايف  ــس ــ� املــخــتــلــفــة يف م احلـــريـــق 
يرجى اإر�سال ال�سرية الذاتية على فاك�س رقم :

23204470 - 23204204

�سركــــة مقــــــاوالت

في مذكرة رفعها إلى وزير البلدية بشأن القصور في تشريعات البلدية

المنفوحي: معاقبة الدور االستشارية والمكاتب الهندسية غير الملتزمة بالتراخيص
بداح العنزي

اكد نائب املدير العام لشؤون 
ف����روع البلدية مبحافظتي مبارك 
الكبير وحولي م.احمد املنفوحي 
بضرورة وجود تشريعات حتتاج 
إليه����ا اإلدارة القانوني����ة لتدعيم 

موقفها في احملاكم.
وقال م.املنفوحي في مذكرة الى 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن 
القصور في بعض التشريعات انه 
يجب ان تتضم����ن معاقبة الدور 
امللتزمة وكذلك  االستشارية غير 
االندية ومخالفات البناء وشركات 

النظافة.
وأوضح م.املنفوحي في املذكرة 
ن����ود إحاطتكم علما ب����أن بلدية 
الكويت تعتبر مرفقا حيويا يعد 
م����ن اهم مرافق الدولة وتباش����ر 
مهامها وفق تش����ريعات تضاهي 
احدث التش����ريعات املوجودة في 
الدول املتقدمة واملجاورة وبالرغم 
من رقي هذه التش����ريعات اال انه 
غالبا م����ا تكون عرضة لكثير من 
النقد واالتهام واحيانا كثيرة يتم 
توجيه اللوم الى البلدية مبفردها 
علما بوجود اختصاصات مشتركة 
بينها وب����ني جهات وزارية اخرى 
عاملة بالدولة ولوحظ خالل الفترة 
الس����ابقة تزايد بع����ض الظواهر 
الس����لبية الت����ي تش����كل مخالفة 
لبعض تشريعات وانظمة البلدية 
ومع م����رور الوقت تفاقم حجمها 
واصبحت تشكل عبئا ثقيال على 
مستوى قطاعات الدولة مما تلزم 
معه ضرورة اعادة النظر في تلك 
التشريعات حملاولة القضاء على 
تلك الظواهر السلبية واحلد منها 
على اقل تقدير ومن بعض الظواهر 

التي مت رصدها اآلتي:
ظاهرة تأجير السكن اخلاص 
وبيوت الدخل احملدود املخصصة 
لس����كن االس����ر الكويتية، تنفيذا 
امل����واد املنصوص عليها  ألحكام 
بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في 
ش����أن حظر اسكان غير العائالت 
في بعض املناطق السكنية تقوم 
البلدي����ة بحم����الت مكثفة إلخالء 
تلك العقارات من شاغليها العزاب 
ومخاطب����ة وزارة الطاق����ة لقطع 
التيار في حالة عدم االستجابة اما 
بخصوص تقسيم العقار الى شقق 
وتأجيره للغير من االس����ر فنود 
التنويه الى قرار املجلس البلدي 
رق����م م ب/ف200/3/27/3 املتخذ 
بتاريخ 2000/1/31 وخاصة الفقرة 
اخلامسة منه واملتضمنة: يسمح 
لصاحب العالقة بحرية التصميم 
لعقاره وعمل شقق لصاحب العالقة 
في الطابق الثان����ي فقط على ان 
يكون املنزل غير مقسم الى شقق 

عن طريق ض����م املناور ويتعلق 
ايضا باالرتدادات وارتفاعات املبنى 
لتمكني اجلهاز الرقابي باالستدالل 
على وجود مخالف����ات من خالل 
الكشف الظاهري ومالحظة احلدود 
اخلارجية للمبنى فقط دون احلاجة 

لدخوله.
3 � طلبات احالة املوظفني الى 

التحقيق االداري.
اشار القرار الوزاري رقم 2005/17 
التنفيذي  بش����أن تنظيم اجلهاز 
للبلدية وافرعها باحملافظات في 
مادته االولى الى االدارة القانونية 
باعتبارها احدى الوحدات التابعة 
الدولة لشؤون  مباش����رة لوزير 
البلدية، واش����ار القرار ايضا الى 
بعض االختصاصات الرئيسية التي 
تباشرها االدارة من اهمها متثيل 
القضاء ومباش����رة  امام  البلدية 
الخ،  اليها..  التحقيقات احملال����ة 
وعلى ضوء هذه االختصاصات فإنه 
يتعني على االدارة القانونية فحص 
جميع الطلبات احملولة اليها من 
قطاعات البلدية املتعلقة باملوظفني 
بالبلدية والتي تنطوي  العاملني 
على تص����رف مقصود من قبلهم 
سواء اكان فنيا او مسلكيا واجراء 
التحقيق معهم فيما نسب اليهم من 
مخالفات لواجبات وظائفهم وعدم 
تقيدهم بأح����كام قوانني ولوائح 

وانظمة البلدية.
تقوم االدارة القانونية مبباشرة 
اختصاصاتها بالبحث في طلبات 
احالة املوظفني للتحقيق االداري 
وتقوم باصدار توصياتها مبجازاة 
بعض املوظفني بخصم من الراتب 
استنادا لنص املادة 60 من نظام 
اخلدمة املدني����ة واحالة البعض 
منهم الى النيابة العامة، خصوصا 
القضايا املتعلق����ة بالتعدي على 
املال العام، مما يترتب عليه قيام 
النيابة العامة باستدعاء املسؤولني 
املوقعني عل����ى تلك الطلبات عدة 
م����رات للتحقيق معهم )بصفتهم 
شهودا( وال يخفى عليكم ان تكرار 
تلك االس����تدعاءات التي اصبحت 
بصفة دورية يترتب عليها اهدار 
لوقت املسؤول وعدم استطاعته 
القيام مبه����ام عمله اليومية على 

اكمل وجه.
وال يقتصر االمر على هذا احلد 
لكنه في حاالت كثيرة يقوم بعض 
املوظف����ني املتهم����ني برفع دعوى 
مض����ادة على مس����ؤولي البلدية 
استنادا الى وجود عداء شخصي 
من قبل املسؤول مما يترتب عليه 
قب����ول الدعوى من قب����ل النيابة 
العام����ة وقبولهم خصما متداخال 
في تلك الدعوى مما يسيء اليهم 
والى وضعهم االجتماعي وبالتالي 

يسيء الى سمعة البلدية.

نرى انه يوجد حاليا خلل في 
التشريعات التي تتحكم في عمل 
االدارة القانونية والتي جتيز لالدارة 
السماح للمحامني واملستشارين 
العاملني بها متثي����ل البلدية امام 
احملاكم، سواء اكانت احملكمة الكلية 
او محكمة االس����تئناف ومحكمة 
التميي����ز او محاك����م النقض وال 
يجيز لهم متثيل مسؤولي البلدية 
امام النياب����ة العامة، وفي املقابل 
يقوم املوظف املتهم بتوكيل محام 
لتمثيله ومساندته في حتقيقات 
النياب����ة واتخاذ جميع االجراءات 
واس����تغالل الثغ����رات القانونية 
ملصلح����ة موكله مم����ا يطيل امد 
القضايا املنظورة، واقرب مثال على 
ذلك القضايا املنظورة امام النيابة 
منذ سنة 2004 ولم يبت في هذه 
القضايا حتى تاريخه مع مراعاة 
ان معظم التهم يتم اسقاطها عن 
املتهمني بسبب عدم دراية بعض 
القانونية  املسؤولني باالجراءات 
مقارنة مبحامي اخلصم، حيث ان 
معظم املسؤولني العاملني باجلهاز 
التنفيذي ف����ي البلدية يتمتعون 
بخبرة وب����اع طويل في النواحي 

الفنية واالدارية فقط.
هذا ونود االشارة الى انه نتيجة 
لعدم توقيع العقوبات على املخالفني 
بالس����رعة املطلوبة وردعهم عن 
ارتكاب املخالفات او العودة اليها 
جند ان معظم املسؤولني يخشون 
حاليا احالة اي موظف الى التحقيق 
االداري ويكتفى بتدويره ونقله من 
مكان عمله مما يتعارض مع توجه 
الدولة احلالي نحو محاربة الفساد 

واملفسدين.

المقترح

اع����ادة النظ����ر ف����ي بع����ض 
التشريعات واللوائح املعمول بها 
ف����ي االدارة القانونية، خصوصا 
املتعلقة بطلبات احالة املوظفني الى 

التحقيق )النيابة العامة(.
في النهاية، نود االش����ارة الى 
سابقة طرح هذا املوضوع وعدم 
دراسته بصفة جدية وموضوعية 
في حينه، اال انه ومن مبدأ اقتناعنا 
الت����ام بأهمي����ة دور البلدية وان 
الكف����اءات الوطني����ة العاملة بها 
قادرة على احداث نهضة وتطوير 
املقبلة ونأمل  الفترة  االداء خالل 
ان يساهم ذلك في تطوير جميع 
مرافق الدولة مما ينعكس ايجابا 
على جميع املواطنني واملقيمني، مما 
يستلزم معه طرح املوضوع مرة 
اخرى لتعديل اي قصور او خلل 
بالتشريعات احلالية في ظل البوادر 
الطيبة امللموسة من قيادات البلدية 
لتحقيق توج����ه الدولة وتطبيقه 

على ارض الواقع.

في الدور االرض����ي واألول وذلك 
حسب ظروفه اخلاصة مع توفير 

مواقف للسيارات.
جند ان معظم مالك العقارات 
الفقرة  قاموا باستغالل مضمون 
السابعة وقاموا بتأجير هذه الشقق، 
سواء السر كويتية او غير كويتية، 
علم����ا بأن قرار املجل����س البلدي 
ل����م يتضمن تأجير هذه الش����قق 
ولم يقتص����ر االمر على هذا احلد 
بل تعدى ذلك ال����ى عدم تقيدهم 
بالتراخيص الصادرة عن طريق 
استحداث قواطع داخلية من دون 
ترخيص ما ادى الى حتويل عقارهم 
اخلاص الى شقق تتجاوز في بعض 
االحيان 16 شقة وحتويل وحداتهم 
السكنية املخصصة لهم الى وحدات 
تستغل »اس����تثماري« بتأجيرها 
للعديد من العائ����الت مع مراعاة 
أن تلك االعم����ال تتم بعد ايصال 
التيار الكهربائي للوحدات السكنية 
والشكل اخلارجي للعقار ال يوحي 
بوجود مخالفات مستحدثة داخله 
وفي املقابل جند صعوبة ومعاناة 
من اجلهاز التنفيذي باحملافظات من 
دخول تلك الوحدات السكنية للتأكد 
من تقيد اصحابه����ا بالتراخيص 
الصادرة بسبب عدم منحهم اذن 
دخول للمساكن الشاغرة عالوة على 
وجود بعض التفسيرات اخلاطئة 
القرارات ونخص بالذكر  لبعض 
موافقة جلنة شؤون البلدية بقرارها 
رقم )ل ش ب/87/1/5( بتعديل املادة 
رقم 1 من مشروع مرسوم بقانون 
في شأن تنظيم وتأجير واستعمال 
الوحدات السكنية لتصبح املادة 1 
على النحو التالي: »ال يجوز تأجير 
او استعمال الوحدات السكنية او 
جزء منها الواقعة مبناطق السكن 
اخل����اص مبقابل او غير مقابل اال 
لسكن العائالت الكويتية او ملكاتب 
الس����فارات االجنبي����ة او عائالت 
السلك الديبلوماسي... الخ« ونود 
االشارة ايضا الى انه بالرغم من 
قيام مجلس الوزراء باجتماعه رقم 
)2001/23( املنعقد بتاريخ 2001/7/1 
باصدار ق����راره رقم 553 القاضي 

بتشكيل جلنة برئاسة معالي نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
وعضوية كل من الوزارت التالية 
»وزارة الداخلية، العدل، الشؤون 
التجارة  االجتماعي����ة والعم����ل، 
والصناعة، بلدية الكويت« لتولي 
دراس����ة املوضوع من كل جوانبه 
القانونية واالقتصادية واالمنية 
واالجتماعي����ة ورف����ع توصياتها 
بهذا الشأن الى املجلس اال ان تلك 
الظاهرة مازال����ت قائمة ولم يتم 

حلها حتى تاريخه.
نستخلص مما سبق أن البلدية 
تقوم بواجباتها جتاه الش����كاوى 
التي ترد اليها من قبل املواطنني 
او من قبل مختار املنطقة بش����أن 
العقارات املؤجرة لعزاب وتقوم 
باالج����راءات القانونية واملتمثلة 
بالكشف امليداني وحترير محاضر 
مخالفات وقطع التيار الكهربائي 
الخالء تلك العقارات من شاغليها 
العزاب اال انه����ا في نفس الوقت 
تقف مكتوفة االيدي امام العقارات 
املؤجرة لعوائل كويتية بس����بب 

اآلتي:
عدم اص����دار اذن دخول لتلك 
العقارات من قب����ل االدارة العامة 
للتحقيقات اسوة بباقي العقارات 
املؤجرة واملخالفة الحكام املرسوم 

بالقانون 125 لسنة 1992.
نظام االسر الكويتية االجتماعي 
احملافظ الذي يتعارض مع اجراءات 

املتابعة والتدقيق.

المقترح

أ- تعديل الق����رارات املتعلقة 
مبن����ع التأجير مبناطق الس����كن 

)املساحات والرقم املدني( والشقق 
معظمها مأهول بالسكان.

- االجراءات الروتينية املتبعة 
الصدار اذن دخول الشقق من قبل 
العامة للتحقيقات والتي  االدارة 

تتطلب وقتا طويال الصدارها.
عدم وجود تنسيق بني البلدية 
وبعض وزارات الدولة ذات العالقة 
)وزارة الطاقة � وزارة الداخلية( 
اليجاد آلية عمل موحدة للقضاء 

على تلك الظاهرة.
ونود االشارة في هذا السياق الى 
ان كثيرا من املوظفني مت استدعاؤهم 
في السابق للتحقيق معهم بسبب 
دخولهم العني دون حصولهم على 
موافقة االدارة العامة للتحقيقات 
او صاح����ب العقار اس����تنادا الى 
املادة 38 من الدس����تور الكويتي 
الت����ي تنص على ان »للمس����اكن 
حرمة، فال يجوز دخولها بغير اذن 
اهلها اال في االحوال التي يعينها 
القان����ون وبالكيفي����ة املنصوص 

عليها فيه«.

المقترح

� وضع آلية عمل مشتركة بني 
بلدية الكوي����ت وجميع الوزارات 
ذات العالق����ة الس����تحداث نظام 
دوري سنوي للكشف على جميع 
املباني واملنشآت للتأكد من سالمتها 
وتقيده����ا بالتراخيص الصادرة 

لها.
� وضع اشتراطات خاصة يتم 
التقيد بها من قبل مالك العقارات 
واملكات����ب الهندس����ية واملقاولني 
وخصوصا فيما يتعلق بالتصميم 
وعدم السماح بالتقسيم عن طريق 
قواطع او زيادة مساحات الشقق 

اخل����اص وجعلها ش����املة وعدم 
قصرها عل����ى غير العائالت فقط 
مع حتديد العقوبة لكل حالة على 

حدة.
ب- البلدي����ة مبفردها عاجزة 
عن حل املش����كلة ويجب تضافر 
الوزارات املعنية معها في  جهود 
هذا األمر وعليه يجب وضع آلية 
عمل مشتركة مع وزارة املواصالت 
لعدم ايصال اخلدمة الهاتفية باسم 
املستأجر وكذلك وزارة التخطيط 
)الهيئة العامة للمعلومات املدنية( 
لع����دم اص����دار بطاق����ات مدنية 

للمستأجرين.
3- ظاه����رة مخالفات وقواعد 
البن����اء بالس����كن  واش����تراطات 

االستثماري.
صدر قرار رئيس البلدية رقم 49 
بشأن تعديل وتطوير نظام البناء 
االستثماري بانواعه املختلفة داخل 
الكويت والقاضي  وخارج مدينة 

بتعديل اجلدول رقم 2 الوارد بقرار 
رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 
وذلك مراعاة ملصلحة املواطن اال انه 
في حاالت كثيرة يقوم مالك تلك 
العقارات بتعديل نظام الترخيص 
عن طريق ضم املناور وجزء من 
الش����قق  الى مس����احة  املوزعات 
الس����كنية وتعديل نظام الوحدة 
الس����كنية من استوديو الى شقة 
الس����رداب املرخص  واس����تغالل 
ملواقف الس����يارات جتاريا وذلك 
بعد حصوله����م على اذن بايصال 
التيار الكهربائي لعقاراتهم ويتفاقم 
الظاهرة حاليا نتيجة  حجم تلك 
لصعوبة امكانية دخول الش����قق 
السكنية من قبل مراقبي البلدية 

لالسباب التالية:
- صعوبة استكمال كل البيانات 
الواردة مبحاضر املخالفات نظرا 
الن تلك احملاضر تتطلب استيفاء 
بيانات دقيقة عن الشقق السكنية 

م. احمد املنفوحي

ضرورة إعادة النظر في التشريعات للقضاء على الظواهر السلبية

محمد العتيبي

م.أسامة الدعيج

العتيبي مديراً للبلدية بالوكالة
اصدر وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاض���ل صفر قرارا بتكليف نائب املدير 
العام لشؤون قطاع اخلدمات محمد العتيبي القيام 
باعمال مدير عام البلدية اعتبارا من اليوم وحلني 

عودة مدير عام البلدية من اجازته.
كما اصدر قرارا آخر جاء فيه: يندب باالضافة 
لعمله م.غسان الثاقب نائب املدير العام لشؤون 
قطاع التنظيم – للقيام باعمال م.عبداهلل عمادي نائب 
املدير العام لشؤون قطاع املساحة وذلك حلني عودته 
من اجازته الدورية والتي تبدأ بتاريخ 2009/8/13. 

كما اصدر قرارا آخر يندب باالضافة لعمله م.احمد 
الهزمي مدير فرع بلدية محافظة الفروانية للقيام 
باعباء وظيفة نائب املدير العام لش���ؤون فرعي 
البلدية مبحافظتي الفروانية واالحمدي م.فيصل 
اجلمعة وذلك اثناء فت���رة اجازته الدورية والتي 

تبدأ اعتبارا من تاريخ 2009/7/29.
ويكلف م.احمد العويصي – باالضافة الى عمله 
القيام باعمال املستشارة وداد املخلد رئيس املكتب 
الفني للوزير اثن���اء فترة اجازتها والتي تبدأ من 

تاريخ 3 اجلاري وحلني عودتها.

الدعيج: ضرورة اختيار مديري مشاريع
يملكون خبرات للتخطيط وإدارة عقود اإلنشاء

أقامت البلدية امس ورشة عمل حول االساليب 
احلديثة إلدارة املشاريع االنشائية بحضور وزير 
الدولة لشؤون البلدية ومديرها العام ومببادرة 
من مدير ادارة الرقابة الهندسية في قطاع الرقابة 
والتفتيش م.اسامة الدعيج الذي اكد خالل الورشة 
أن الهدف هو التعريف مبفهوم إدارة املش���اريع 

االنشائية واالساليب احلديثة.
وقال ان مناخ التغيير والتحول االقتصادي 
الكبير الذي يش���هده عالم اليوم صاحبه زيادة 
الطلب على العاملني في مجال ادارة املش���اريع 
حيث ظهرت املنتجات واخلدمات اجلديدة وبسرعة 
غير مس���بوقة وخلق االنترنت وجميع مواقعه 
اقتصادا جديدا يفرض امناطا واساليب جديدة 
من التجارة واالعمال، وبذلك سيطرت الشركات 

التي لم تكن موجودة قبل خمس عش���رة سنة اآلن على التقنيات 
الرئيسية املستحدثة لهذا االقتصاد اجلديد وحتاول الشركات جاهدة 
مواكبة سرعة ركوب اعصار سونامي للتغير السريع، الذي يواكبه 
زيادة احلاجة الى املشاريع وزيادة اهمية العاملني في مجال ادارة 
املشاريع وردا على هذا التغير السريع تعمل الشركات واملؤسسات 

على إعادة هيكلة نفسها وتطوير منتجاتها.
وذكر أن لكل مشروع ناجح شخصا يقف وراء جناحه لذا يتعني 
أن يحسن املالك اختيار مديري مشاريع ذوي كفاءة عالية ميتلكون 
اخلبرات واملهارات الالزمة للتخطيط وإدارة عقود اإلنشاء وتطبيق 
انظمة ضبط املشاريع والقيام بأعمال التنسيق واملتابعة بني جميع 
األطراف املعنية باملش���روع من استشاري وتصميم واشراف الى 
مقاولي  انش���اء والقيام بالتدقيق على اعمالهم وأن يكونوا حلقة 
الوصل وقناة االتصال الرئيسية بني املالك وجميع األطراف املعنية 
باملشروع، مشيرا إلى أن إدارة املش���اريع هي خدمات مهنية يتم 
توفيها خالل مراحل التصميم والطرح واالنش���اء لضمان اجناز 
املش���روع في اسرع وقت ممكن وبأعلى جودة في حدود امليزانية 

املرصودة وفي النهاية حتقيق املشروع الغراضه.
وبني ان من أهم األعمال التي ميكن ملدير املش���روع املس���اهمة 
فيها مس���اعدة املالك على حتديد الطرق املثلى الجناز املش���روع 
وتقدير املخاطر املمكن حدوثها وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للحيلولة دون وقوعها والتعامل معها ومعاجلة االضرار السلبية 
الناجمة عنها في حال وقوعها. وهنا يتعني علينا ان منيز ونفرق 
بوض���وح تام بني مه���ام كل من مهندس االنش���اء التابع للمقاول 
ومهندس املوقع التابع الستش���اري االشراف ومدير املشروع وان 

نحدد مسبقا اختصاصات ونطاق اعمال كل منهم 
قبل البدء باعمال املشروع.

ويجب التمييز هنا بني نطاق اعمال ومسؤوليات 
ممثل املالك ومدير املش���روع، حيث إنه في معظم 
األحيان يكون ممثل املالك عبارة عن موظف يقوم 
املال���ك بتعيينه بصورة مباش���رة ملتابعة اعمال 
إجناز املش���روع اما فيما يتعلق مبدير املش���روع 
الذي يتعاقد املالك مع احدى اجلهات املتخصصة 
لتوفيره، والذي يج���ب ان يكون مدعما من قبلها 
باخلبرات والكوادر واملعلومات والنظم والتقنيات 
الالزمة الدارة املش���روع، متمتعا بحيادية الرأي 
واالس���تقاللية باتخاذ القرارات لتحقيق وحماية 
مصالح املالك لقد اصبح الكثير من العاملني في مجال 
املش���اريع يطلقون على أنفسهم مديري مشاريع، 
وهن���ا يجب ان نحدد من هم مديرو املش���اريع الناجحون ومن أين 

نأتي بهم ومن يستحق أن مينح هذا اللقب؟

تشريعات لتدعيم الموقف في المحاكم
1- معاقبة الدور االستشارية واملكاتب الهندسية غير امللتزمة 

بالتراخيص املمنوحة وكذلك شركات املقاوالت.
2- عقوبات محالت االغذية مبختلف انواعها سواء مطاعم 

او مراكز تسوق والتي لها عالقة مباشرة بصحة االنسان.
3- مخالفات البناء بشكل عام سواء اخلاص او االستثماري 

او التجاري او الصناعي.
4- احملالت التي يتم فتحها بطرق غير قانونية عن طريق 

تدليس موافقة البلدية او موافقة التجارة.
5- عقوبات شركات النظافة.

6- ايصال التيار الكهربائي للمباني املخالفة.

فهد الشعلة


