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اعداد: بداح العنزي

تبح���ث اللجنة الفنية في املجل���س البلدي خالل اجتماعها 
الثالثاء املقبل تخصيص موقع للميدان مبنطقة الدوحة. ويتضمن 
جدول اعمال اللجنة التالي: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية الترخيص لشركة العزيزية املتحدة للتجارة 
واملقاوالت بانش���اء معمل لاللبان بجزء من احليازة املوصوفة 
بالكروكي )ك/76/186( قسيمة 148 مشروع تربية االبقار وانتاج 
االلبان مبنطقة الصليبية الزراعية، طلب وزارة االشغال العامة 

التصريح بترخيص خالطة مركزي���ة مؤقتة مبنطقة الدوحة 
للمقاول الذي سيوكل اليه تنفيذ املناقصة لتحسني اداء شارع 
جمال عبدالناصر وطريق اجلهراء الس���ريع، طلب شركة ادارة 
املرافق العمومية تغيير نوع االنشطة املستعملة مبراكز اخلدمة 
في جميع املواقف الس���طحية وطل���ب وزارة الداخلية املوافقة 
على زيادة نسبة البناء ملشروع مبنى االدارة العامة للجنسية 

ووثائق السفر مبنطقة الشويخ )ع( االدارية.

»فنية البلدي« تبحث تخصيص موقع للميدان بالدوحة الثالثاء المقبل

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع عمارة يف الرقعي 1000مرت

املوقع بطن وظهر - 5 اأدوار ومعلق - 24 �سقة

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

م.أحمد الصبيح

»البلدية« أقرت الشروط والضوابط المنظمة لإلضافات في القسائم التنظيمية

مجلس الوزراء يرفض اعتراض وزير البلدية على إضافة طابقين لمجمع الحمراء
رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن 
رفض طلب شركة اجيال العقارية الترفيهية، إضافة 
طابقني على مبنى مواقف السيارات متعددة الطوابق 

مبجمع احلمراء التجاري.
وأوضح كتاب مجلس الوزراء التالي: اطلع مجلس 
الوزراء في اجتماعه رقم )66 � 2009/2( املنعقد بتاريخ 
2009/12/6 على التوصيات الواردة مبحضر االجتماع 

رق����م )10 � 2009/2( للجنة اخلدم����ات العامة املنعقد 
بتاري����خ 2009/11/24 واطلع املجلس على كتاب وزير 
الدولة لشؤون البلدية املؤرخ 2009/2/9 واملرقم 637 
املتضمن طلب إبداء ال����رأي وطبقا حلكم املادة 14 من 
القانون رقم 5 لس����نة 2005 بشأن بلدية الكويت في 
االعتراض املقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية على 
ق����رار املجلس البلدي رقم )م ب/ل ع2008/15/389/9( 
املتخ����ذ في اجتماعه رق����م )2008/15( املنعقد بتاريخ 

2008/11/10 بشأن املوافقة على الطلب املقدم من شركة 
اجيال العقارية الترفيهية بش����أن إضافة طابقني على 
مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق وامللحق مبجمع 

احلمراء التجاري مبنطقة املقوع الشمالي.
كما اطلع املجلس على كتاب ادارة الفتوى والتشريع 
املؤرخ 2009/11/15 واملرقم 6177 املتضمن ما انتهت اليه 
دراستها للموضوع من جوانبه القانونية، حيث ارتأت 
اإلدارة ان طلب شركة اجيال العقارية إضافة طابقني 

على مبنى مواقف الس����يارات متعددة الطوابق ملجمع 
احلمراء مبنطقة املقوع الشرقي ال يخضع ألحكام القانون 
رقم 7 لس����نة 2008 املتعلقة بتنظي����م عمليات البناء 
والتشغيل والتحويل واألنظمة املتشابهة، وامنا يخضع 
ألحكام القانون رقم 105 لس����نة 1980 املعدل بالقانون 
رقم 7 لسنة 2008 في شأن نظام أمالك الدولة، وأصدر 
املجلس قراره رقم )1069/رابعا( التالي: عدم املوافقة 
على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار 

املجلس البلدي رقم )م ب/ ل ع 2008/15/389/9( بشأن 
)املوافقة على الطلب املقدم من شركة أجيال العقارية 
الترفيهية، بإضافة طابقني على مبنى مواقف السيارات 
متعدد الطواب����ق، وامللحق مبجمع احلمراء التجاري( 
مبنطقة املقوع الشرقي، قطعة 8 مبنطقة شرق داخل 
املدينة، وذلك الستخدامه كمواقف للسيارات ليصبح 
مكونا من )س����رادبني + أرضي + 7 أدوار متكررة + 

مواقف مغطاة بالسطح(.

الفنية في  اللجن���ة  تبح���ث 
املجل���س البلدي خالل اجتماعها 
املقبل شروط وضوابط  الثالثاء 

االضافات للقسائم التنظيمية.
وأوض���ح كت���اب مدي���ر عام 
البلدية م.أحمد الصبيح: باإلشارة 
الى املوضوع أع���اله وإلى كتاب 
وكيل وزارة املالي���ة رقم 19205 
بتاريخ 2009/6/7 عنه واملتضمن 
اقتراح وضع ش���روط وضوابط 
لتنظيم عملية االضافات للقسائم 
التنظيمي���ة حيث ان املرس���وم 
بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في 
شأن نظام أمالك الدولة لم ينظم 
مس���ألة االضافات كما هو الشأن 
بالنسبة ملسألة املتممات التي افرد 
لها نصا مستقال، حيث انه لم يتم 
حتديد اسس وقرارات تنظيم عملية 
االضافات وان األمر يتطلب دراسة 
تنظيمية وفنية لطلبات االضافة 
وابداء الرأي التنظيمي بشأنها مع 
األخذ باالعتبار رأي وزارة املالية 
املسبق على تلك الطلبات ويتخذ 
القرار اخلاص  البل���دي  املجلس 
بشأنها وفق االختصاص املخول 
له طبقا للقانون 5 لسنة 2005 في 
شأن بلدية الكويت، حيث قامت 
وزارة املالية بالتنسيق مع البلدية 
بتحديد شروط وضوابط تنظيم 
عملية االضافات وذلك بعد املوافقة 
عليها من قبل جلنة شؤون أمالك 
الدولة اخلاصة العقارية بوزارة 

� يش���ترط احلصول على   5
موافقة وزارة املالية مسبقا قبل 

إقرار اإلضافة.
� يش���ترط احلصول على   6
موافقة وزارات اخلدمات مسبقا 
على اإلضافة، وفي حالة موافقة 
وزارات اخلدمات يكون اي ترحيل 
او تعديل في اي من اخلدمات إن 
وجدت على نفقة املالك دون حتمل 

الدولة اي مسؤولية.
7 � أال تؤثر اإلضافة على زوايا 
البلدية  الرؤية وفقا الشتراطات 

املعمول بها.
8 � ال تتجاوز املساحة املضافة 
القس���يمة  )50%( من مس���احة 
األصلية وال يجوز ان تضاف اي 
مساحة الى قسيمة متت اإلضافة 
لها سابقا إال بعد مرور 5 سنوات 
من تاريخ قرار اإلضافة وأال تتعدى 
جميع اإلضافات 50% من املساحة 

األصلية للقسيمة.
9 � بعد استيفاء كل االشتراطات 
يحال الطلب الى املجلس البلدي 

التخاذ القرار املناسب.
10 � يتم تقدير اسعار اإلضافة 
بالسعر الكامل لكل االستعماالت 
املقررة وفقا لألسعار السائدة وقت 
ورود املعامل���ة الى وزارة املالية 
إلنه���اء االج���راءات املالية وذلك 
بعد صدور قرار املجلس البلدي 

باملوافقة على اإلضافة.
11 � ف���ي حال كان���ت اإلضافة 

مساحتها لتتالءم مع مشروع ذي 
طبيعة خاصة.

جدير بالذكر انه نظرا للمرحلة 
التي قطعتها مس���يرة  الطويلة 
التنظي���م واس���تقرار األوضاع 
التنظيمية الى ح���د كبير حيث 
ل���م يتب���ق اال القليل ج���دا من 
العقارات غير املنظمة وقد متت 
اج���راءات التنظيم وفقا لقرارات 
التنظيمية  العملية  كثيرة تنظم 
سواء حتديد نس���ب االستقطاع 
للدولة مقابل اخلدمات واملرافق 
او االجراءات الواجب اتباعها في 
العملي���ة التنظيمي���ة او حتديد 
مساحات ونس���ب تقدير أسعار 
املتممات ملشاريع القطع التنظيمية 
ومشاريع التقسيم اخلاصة ونظرا 
الستقرار األوضاع وقرب اكتمال 
العملي���ة التنظيمي���ة للعقارات 
اخلاصة فنرى االبقاء على األنظمة 
والقرارات وفقا ملا يتم عليه العمل 

حاليا بالنسبة للمتممات.
أما بش���أن االضاف���ات ووفقا 
للتعريف املذكور أعاله وحيث ان 
القسائم التنظيمية اتخذت شكلها 
التنظيمي والنهائي، األمر الذي ال 
يحتاج معه الى تعديل اال في اضيق 
احلدود ل���ذا نرى وضع ضوابط 
وشروط لتنظيم االضافات بوجه 

عام لتكون وفق التالي:
االشتراطات: 1 � تكون املساحة 
املضافة م���ن أراضي أمالك دولة 

يرفق املستندات اآلتية:
� صورة طبق األصل عن وثيقة 
التملك للقسيمة املطلوب اإلضافة 

لها.
� صورة ع���ن البطاقة املدنية 

للمالك.
� كروكي يبني موقع القسيمة 

واإلضافة املطلوبة.
2 � تتم دراسة الطلب من قبل 
إدارة التنظيم وفي حال املوافقة 
املبدئي���ة يت���م احلص���ول على 

املوافقات اآلتية:
� وزارة املالي���ة )إدارة أمالك 

الدولة(.
� وزارات اخلدمات املختلفة.

� موافقة مالك القسيمة املجاورة 
على ان تكون معتمدة من مختار 
املنطقة الواقع بها القسيمة وذلك 

في حال تأثر اجلار باالضافة.
3 � إحالة الطلب بعد استيفاء 
كامل املستندات الى املجلس البلدي 

للموافقة على اإلضافة.
4 � تنفيذ الشروط التي قد ترد 
ضمن قرار املوافقة على اإلضافة 

أوال.
5 � تتم مخاطبة إدارة املساحة 
الطبيعة  لتثبيت اإلضافة على 
وحتديد املساحة الدقيقة لإلضافة 
وف���ق الق���رار وتنزيله���ا على 
املخططات املساحية ذات العالقة 
مع إعطاء اجل���زء املضاف رقم 
قسيمة مع ذكر مالحظة بجدول 

املس���احات »عدم التصرف على 
القسيمة إال بعد إنهاء االجراءات 
املالية واإلدارية وإصدار الوثيقة 
اجلديدة« ومن ثم إحالة الطلب الى 
وزارة املالية »إدارة عقارات أمالك 
الدولة« مرفقا به الوثيقة األصلية 
وذلك لتقدير سعر اإلضافة ودفع 

قيمتها.
6 � بعد إنهاء اإلجراءات املالية 
تقوم وزارة املالية مبخاطبة بلدية 
الكويت )إدارة املساحة( لإلفادة 
بإنهاء اإلجراءات املالية واستكمال 

اجراءات التسجيل.
7 � تقوم إدارة املساحة مبخاطبة 
التسجيل العقاري إلصدار وثيقة 
التملك اجلديدة باملساحة اإلجمالية 
بع���د التعديل عل���ى ان تتضمن 
الوثيقة املساحة األصلية للقسيمة 
واملس���احة املضافة ويتم إخطار 
إدارة التنظيم بنسخة عن الكتاب 

املوجه للتسجيل العقاري.
8 � تقوم إدارة التنظيم بتعديل 
التنظيمية وحتديث  املخططات 
التنظيمي اخلاص  الرأي  بيانات 

بالقسيمة.
وبن���اء عليه يرج���ى عرض 
املوضوع عل���ى املجلس البلدي 
التخاذ القرار املناس���ب بش���أن 
اعتماد الشروط والضوابط املنظمة 
لعملية اإلضافة والدورة املستندية 
اخلاصة بها وإفادتنا بالقرار املتخذ 

بهذا الشأن.

املالي���ة واعتمادها من قبل وزير 
البلدية.

ونفيدكم بأن االضافات للعقارات 
تتم وفق مفهومني أساسيني هما: 1 

� املتممات 2 � االضافات.
وتعريف هذه املس���ميات هو 
كالتالي: 1 � املتممات: هي مساحات 
أو جيوب خارج حدود العقار الذي 
اراضي امالك  يتم تنظيمه م���ن 
الدولة او عقارات خاصة مالصقة 
يتم اضافتها لقسائم تنظيمية اثناء 
اعداد مشاريع التقسيم اخلاصة 
او مش���اريع القط���ع التنظيمية 
بهدف تعديل الش���كل التنظيمي 
للقسائم مبا يتالءم مع االشتراطات 
التنظيمية او استيفاء املساحات 
الصافية للعق���ارات بعد اقتطاع 
نسبة ما يؤول للدولة دون ثمن 
وتكون في أضيق احلدود للدواعي 
التنظيمي���ة فقط وهذه املتممات 
يتم التعام���ل معها وفقا لقانون 
القطع التنظيمية 78/40 والقرارات 
املكملة له وقرار مشاريع التقسيم 

اخلاصة.
2 � اإلضاف���ات: هي مس���احة 
من ارض غير مستغلة من امالك 
الدولة وال ميكن االستفادة منها 
العامة  وهي من قبيل املساحات 
كارتداد او ساحة مالصقة لقسيمة 
تنظيمية يتم اضافتها للقسائم 
املنظمة فقط وذلك بهدف تعديل 
الشكل التنظيمي للقسائم او زيادة 

لقسيمة يوجد بها استعماالن على 
سبيل املثال )جتاري + استثماري( 
يكون استعمال الساحة املضافة 
على حس���ب نس���بة مساحة كل 
اس���تعمال لآلخر ضمن القسيمة 
األصلية ويتم تقدير سعر اإلضافة 
لكل استعمال وفق األسعار السائدة 
في وقت ورود املعاملة الى وزارة 
املالية  املالية إلنهاء اإلج���راءات 
بعد صدور قرار املجلس البلدي 

باملوافقة على اإلضافة.
12 � في حالة اإلضافة لقسيمة 
يوج���د عليها أبني���ة قائمة وبها 
استعماالت مطلوب توفير مواقف 
سيارات لها، يشترط توفير مواقف 
سيارات إضافية للمساحة املضافة 
املقررة  بحس���ب االس���تعماالت 

بالقسيمة.
13 � يذكر ضمن وثيقة التملك 
مساحة القسيمة األصلية واملساحة 

بعد اإلضافة.
14 � يتم االنتهاء من تنفيذ قرار 
املجلس البلدي في حالة املوافقة 
على اإلضافة خالل س���نة واحدة 
من تاري���خ صدوره وحتى إنهاء 
اإلجراءات املالية وإال اعتبر القرار 

الغيا.
الدورة املستندية لإلضافات: 1 
� يتقدم طالب اإلضافة بكتاب الى 
بلدية الكوي���ت )إدارة التنظيم( 
يتضمن حتديد اإلضافة والغرض 
منها ومساحتها التقريبية على ان 

هي من قبيل املساحات العامة وال 
ميكن االستفادة منها في مشاريع 
مس���تقبلية كارتداد أو س���احة 

مالصقة لقسيمة تنظيمية.
2 � أال تؤثر املساحة املضافة 
على قس���يمة تنظيمية مجاورة 
مملوك���ة للدول���ة م���ن الناحية 

السوقية.
3 � أال تؤثر املساحة املضافة 
على قس���يمة تنظيمية مجاورة 
أمالك خاصة من الناحية السوقية 
إال بش���رط موافقة اجل���ار على 
اإلضافة وعلى أال تؤثر اإلضافة 

على التنظيم العام للمنطقة.
4 � أن يكون ش���كل القسيمة 
التنظيمية بعد اإلضافة منتظما 
التنظيمية  وف���ق االش���تراطات 

املعمول بها.


