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الكفالة  الفئ���ة »أ« قيم���ة 
100000 دينار.

الفئ���ة »ب« قيم���ة الكفالة 
50000 دينار.

الفئ���ة »ج« قيم���ة الكفالة 
20000 دينار.

الفئة »د« قيمة الكفالة 10000 
دينار.

الفئة »ه�« قيمة الكفالة 5000 
دينار.

سادس���ا: يج���ب أن يكون 
تصنيف الشركات وفقا ملنظومة 
متكاملة من األسس واملعايير 
التي تعتمد على اخلبرات السابقة 
للشركة املراد تصنيفها، وكذلك 
خبرات كوادرها اإلدارية والفنية 
ومالءتها املالية واألصول الثابتة 
التي بحوزتها من آليات ومعدات 
ومواد وكذلك أصولها املتغيرة 
من أموال نقدية وتس���هيالت 
ائتمانية وغيرها، دون التركيز 
فق���ط على خبراتها الس���ابقة 
وتاري���خ تأسيس���ها كمعيار 

رئيسي لعملية التصنيف.

الفئة املذكورة في وقت واحد 
عن 100.000 متر مربع.

الفئة »د«: يسمح لها مبزاولة 
أعمال مقاوالت البناء للمنشآت 
التي ال يزيد ارتفاعاتها على 4 
طوابق مبا في ذلك السرداب، 
وعلى أال تزيد مساحة املباني 
التي يقوم بتنفيذها املقاول من 
الفئة املذكورة في وقت واحد 

على 50.000 متر مربع.
الفئة »ه�«: يسمح لها مبزاولة 
أعمال البناء للمنشآت التي ال 
يزيد ارتفاعها عن طابق واحد 
والقيام بجميع أعمال الترميمات 
والصيان���ة والديكور ملختلف 

أنواع املنشآت.
خامس���ا: تعدي���ل وإعادة 
صياغة ما جاء باملادة 10 لتكون 

على النحو التالي:
يصدر الترخيص او جتديده 
للمقاول بعد قيامه بتقدمي كفالة 
مصرفية للبلدية سارية ملدة 
سنتني و3 أشهر وتتحدد قيمتها 

على النحو التالي:

عدد من أصحاب االختصاص 
املمارسني من مديري مشاريع 
واستشاري تصميم وإشراف 
على أعم���ال التنفيذ من ذوي 

الكفاءة والقدرة املهنية.
رابعا: تعديل وإعادة صياغة 
ما جاء بامل���ادة 7 لتكون على 

النحو التالي:
الفئة »أ«: يسمح لها مبزاولة 
جميع أعمال مق���اوالت البناء 

ملختلف أنواع املنشآت.
الفئ���ة »ب«: يس���مح له���ا 
مبزاولة جميع أعمال مقاوالت 
أنواع املنشآت  البناء ملختلف 
وبحيث ال تزيد مساحة املباني 
التي يقوم بتنفيذها املقاول في 
وق���ت واحد عن 500.000 متر 

مربع.
الفئ���ة »ج«: يس���مح له���ا 
مبزاولة جميع مقاوالت البناء 
للمنشآت التي يزيد ارتفاعها عن 
12 طابقا مبا في ذلك السرداب، 
وعلى أال تزيد مساحة املباني 
التي يقوم بتنفيذها املقاول من 

الهي���كل التنظيم���ي وحتديد 
االختصاص���ات داخ���ل بلدية 

الكويت.
ثالثا: إعادة النظر في طبيعة 
تشكيل اللجنة املعنية بتنظيم 
أعم���ال ترخي���ص وتصنيف 
مقاولي أعمال البناء لتضم في 
تش���كيلها ممثلني عن مختلف 
القطاع���ات واإلدارات املعنية 
لبلدي���ة الكوي���ت إضافة الى 

القرار املذكور فقط على مقاولي 
أعمال البناء من غير املقيدين 
لدى جلنة املناقصات املركزية، 
حيث ان عملية القيد لدى جلنة 
املناقص���ات املركزية وضعت 
أساسا لتأهيل املقاولني الراغبني 
باملشاركة في مشاريع الدولة.
لذا يج���ب أن يكون تنظيم 
وتصنيف وترخيص مقاولي 
أعم���ال البناء بوج���ه عام من 
اختصاص بلدية الكويت، وذلك 
اس���تنادا الى ما جاء بالقانون 
رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية 
الكوي���ت، وعليه يجب ان يتم 
تعدي���ل مس���مى الالئحة وان 
ينعكس ذلك عل���ى محتواها 
وما يترتب عليه من تعديالت 
يتعني إجراؤها على فصولها 

وموادها.
ثانيا: جتب إعادة النظر في 
التنظيمية  الوحدات  مسميات 
الواردة نصا في محتوى القرار 
القرار  لتتواءم مع مستجدات 
رقم 18 لس���نة 2005 في شأن 

أكد نائب املدير العام لشؤون 
بلديتي محافظتي حولي ومبارك 
الكبير م.أسامة الدعيج ضرورة 
ان يكون تصنيف الشركات وفقا 
ملنظومة متكاملة من األس���س 
واملعايي���ر الت���ي تعتمد على 
الس���ابقة للشركات  اخلبرات 

املراد تصنيفها.
وق���ال م.الدعيج في مذكرة 
تضمنت املالحظات على الئحة 
تصنيف مقاول���ي البناء غير 
املقيدين لدى جلنة املناقصات 
القرار  املركزية: نظرا لصدور 
الوزاري 84/3 في شأن تصنيف 
وترخيص مقاولي البناء غير 
املقيدين لدى جلنة املناقصات 
املركزية في عام 1984 أي قبل 
فترة 24 عاما، األمر الذي يتطلب 
إعادة النظر في القرار املذكور 
لتطويره ومواكبة املستجدات، 
القرار  هذا وبعد االطالع على 
املذكور ودراسة فصوله ومواده 

نورد ما يلي:
أوال: يجب أال يقتصر تطبيق 

الدعيج: تصنيف الشركات وفق منظومة متكاملة األسس والمعايير 
أكد ضرورة إعادة النظر في الئحة تصنيف مقاولي أعمال البناء لمواكبة المستجدات

م. أسامة الدعيج

الشيخ احمد الفهد

جمال املكيمي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

أكدت الهيئة العامة للتعويضات أنه »ال توجد أي مبالغ لألفراد 
أو الشركات غير مدفوعة أو معلقة لم يتم صرفها«.

وقال مدير مكتب العالقات العامة بالهيئة جمال املكيمي ان »جميع 
املطالبات التي سبق التقدم بها على جميع الفئات سواء الفردية أو 
اخلاصة بالش���ركات قد متت مراجعتها من قبل جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات، حيث مت االنتهاء من إقرارها وصرف املبالغ املستحقة 

لها وذلك خالل الفترة من عام 1994 حتى 2007«.
وأوضح املكيمي ان »خدمة االس���تعالم الصوتي في الهيئة توفر 
للمطال���ب بيانات املبالغ املقدمة واملقرة بالدوالر األميركي والدينار 
الكويتي«، مبينا ان »ذلك األمر رمبا يكون قد سبب لبسا لدى بعض 

املطالبني«.
وشدد مدير مكتب العالقات العامة بالهيئة على ان »الهيئة تنفي 

وجود أي مراحل أخرى للتعويض وذلك بشكل نهائي وقاطع«.

رئيس الوزراء يستقبل المهنئين األربعاء
يس���تق���بل 
س���مو رئي���س 
الوزراء  مجلس 
الش���يخ ناصر 
املهنئني  احملمد 
مبناسبة حلول 
ش���هر رمضان 
املبارك في قصر 
وذلك  الشويخ 
األربعاء  ي���وم 
املقبل الثامن من 
املوافق  رمضان 
18 اجل���اري من 
الثامنة  الساعة 
حتى  والنصف 
الساعة احلادية 

عشرة مساء.

أعلنت االنتهاء من إعدادها وإرسالها إلى األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

345 مليون دينار الميزانية التقديرية األولية
لـ »السكنية« للسنة المالية 2011 / 2012

حمد العنزي
أعلنت مصادر مطلعة في املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية ان املؤسس���ة انتهت من إعداد امليزانية 
التقديرية األولية للسنة املالية املقبلة 2011 / 2012، 
مؤكدة ان امليزانية أرسلت الى األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط متهيدا العتمادها من قبل مجلس 

الوزراء.
وكشفت �، في تص��ريح خ�����اص ل� »األنباء«، 
عن بن���ود املي���زاني���ة اجل��ديدة التي تتض���من 
إجناز واستكمال املتب���قي من املش��اريع التطويرية 
واإلنشائية للمدن اإلس���ك��انية اجل���ديدة في كل 

م���ن مدي���نة ج���ابر األح���مد وس�����عد العبداهلل 
وصب���اح األح���مد وغرب الصليب��خات واملط��الع 
واخل���يران، الى جانب مدينتي الوفرة والنس���يم 
املنضمت���ني حدي���ثا للخطة، حي���ث سيت��م ت��وزيع 
600 قس���يمة س����كنية في الوفرة و696 قس���يمة 
في منطقة النسيم على ط��البي الرع��اية الس���كنية 
املقيدين في كش���وفات املؤسس���ة كل على حسب 

طلبه املبني.
وأكدت املص���ادر ان الكلفة التقديرية للميزانية 
اجلدي���دة ع���ام 2011 / 2012 س���تكون 345 مليون 

دينار.

وأضافت ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
س���تعلن قريبا عن تأس���يس ش�����ركات مساهمة 
إلجناز وتنفيذ مدينتي اخليران واملط��الع وتأسيس 
شركة مساهمة إلجناز وتنف���يذ بي���وت منخ��فضة 
التكاليف كل على حدة، مؤك���دة ان مدينة املطالع 
على وجه التح���ديد حتظى باهتمام كبير من قبل 
القيادة السياس���ية واملؤسس���ة الع��امة للرعاية 
السكنية ملا متثله من عم��ق ح���دودي إس��ترات���يجي 
للبلد، مش���يرة الى ان املدينة ستكون وفق أحدث 
طراز معماري جديد ومتطور ملس���تحقي الرعاية 

السكنية.

أكدت صرف جميع المبالغ لألفراد والشركات

»التعويضات« تنفي بشكل نهائي وقاطع
وجود أي مراحل أخرى للتعويض

السفارة العراقية تشيد بمبادرة 
صاحب السمو عالج مواطنين عراقيين

في المستشفيات الكويتية

الزواوي: توزيع آالف الوجبات
في دول جنوب شرق آسيا

أشادت السفارة العراقية في البالد مببادرة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بعالج املصاب���ني العراقيني في التفجيرات 
اإلرهابية األخيرة التي استهدفت محافظة البصرة مؤخرا باملستشفيات 

الكويتية.
ووصفت الس���فارة العراقية في بيان صحافي مبادرة صاحب 
الس���مو األمير بعالج املصابني العراقيني بأنها مبادرة انس���انية 
كرمية حتمل كل معاني احملبة واالخوة واملواساة لشعب العراق، 
وقالت ان هذا ما دأبت عليه الكويت التي جتلت مبواقفها االنسانية 

العديدة جتاه بلدنا اجلريح.
وأعربت السفارة العراقية بالكويت عن جزيل شكرها وعظيم 
امتنانها لصاحب السمو األمير على مبادرته االنسانية، وقالت انها 
تغتنم هذه األيام املباركة لتقدم أطيب التهاني لصاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد والقيادة السياسية والشعب الكويتي الشقيق 

بحلول شهر رمضان املبارك.

أعلن عضو جلنة جنوب ش���رق آس���يا بجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي أسعد الزواوي  بأن اللجنة بدأت في استقبال التبرعات 
اخلاصة مبشروع إفطار الصائم الذي تقيمه اللجنة في عدد من دول 
جنوب شرق آسيا، حيث يتم توزيع عشرات اآلالف من الوجبات 
على الصائمني في تلك الدول خالل ش���هر رمضان من كل عام في 
املساجد واملراكز اإلسالمية التي شيدها اهل اخلير من ابناء الكويت، 
وقال ان اللجن���ة حترص على إقامة مش���روع افطار الصائم في 
أماكن احلاجة خصوصا في القرى النائية والفقيرة وأماكن تواجد 
املتضررين واملشردين واملهجرين من جراء الفيضانات والكوارث 
املدمرة التي جتتاح مناطق دول جنوب شرق آسيا للتخفيف عن 

معاناتهم قدر املستطاع.

الفهد يعرض تقريرًا عن إجراءات إنشاء شركتي المستودعات والبيوت منخفضة التكاليف

مجلس الوزراء يبحث القرارات والتشريعات المطلوبة لتنفيذ المشاريع
مريم بندق

يرأس س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

يناقش االجتماع بصفة اساسية القرارات 
والتشريعات الضرورية لتنفيذ برنامج عمل 
احلكومة وخطة التنمية املطلوب إصدارها من 
مجلس الوزراء، جهاز متابعة األداء احلكومي، 
الوزارات املتخصصة ومجلس األمة، وأكدت 
مصادر وزارية ل� »األنباء« ان األهداف الرئيسية 
من هذه القرارات متويل املش���اريع، االسراع 
بالدورة املس���تندية مع التأكيد على ضرورة 
االلتزام بالعرض عل���ى اجلهات الرقابية في 
الدولة، القضاء على الفساد والبيروقراطية، 
الربط بني استمرارية القياديني ونسب إجنازهم 

للبرنامج واخلطة، واإلسراع في تطبيق النظم 
اإللكترونية ومشروع التراسل اإللكتروني بني 

الوزراء والقياديني.
وفي هذا اإلطار يبحث املجلس تقريرا يقدمه 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد عن سير 
اإلجراءات التي متت وس���تتم إلعالن تأسيس 
الشركات املساهمة العامة وسيحيط املجلس 
بإجراءات إنشاء شركة مساهمة عامة للمستودعات 
واملنافذ احلدودية تشمل مستودعات ومنطقة 
حرة ومنفذا وخدمات حدودية لطرحها خالل 
السنة املالية احلالية 2011/2010 ضمن اخلطة 
التنموية الى جانب شركة اخرى إلنشاء البيوت 

منخفضة التكاليف.

وينظر املجلس في التقرير ربع الس���نوي 
األول الذي انتهى منه رئيس جهاز متابعة األداء 
احلكومي الشيخ محمد العبداهلل حول ما مت 
إجنازه من برنامج عمل احلكومة واملعوقات 
التي تقف حجر عثرة في طريق حتقيق املزيد 
من اإلجنازات واملرون���ة املطلوبة في بعض 
اجلهات املختصة بالدولة املسؤولة عن الرقابة 

واملتابعة.
هذا وتوقعت املصادر ان يقدم وزير املالية 
مصطفى الشمالي الالئحة التنفيذية لقانون 
املتعثرين في ظل التعديالت التي أدخلت عليه 
متهيدا العتمادها ونشرها في اجلريدة الرسمية 
إلعادة فتح الباب أمام الراسبني في التسجيل 

لالستفادة من مزايا الصندوق.

موسى يزور الكويت
23 الجاري ولمدة يومين

يجري مشاورات مع كبار المسؤولين

القاه���رة � كونا: اعلنت 
جامعة الدول العربية امس 
ان امينها العام عمرو موسى 
سيقوم بزيارة الى الكويت 
23 اجلاري الجراء مشاورات 
مع كبار املس���ؤولني هناك 
حول آخ���ر املس���تجدات 
العربية  الس���احتني  على 

والدولية.
واوضح رئيس مكتب 
االمني العام للجامعة العربية 
أنه  السفير هشام يوسف 
التي  الزيارة  يجرى خالل 
تستمر يومني محادثات مع 
كبار املس���ؤولني في دولة 
الكويت خاصة وأن الكويت 

هي الرئيس احلالي للقمة العربي���ة االقتصادية واالجتماعية 
والتنموية بهدف متابعة تنفيذ قراراتها واإلعداد للقمة الثانية 

التي ستعقد في مصر بداية العام املقبل.
واضاف يوس���ف ان موسى سيشارك في اجتماعات مجلس 
العالقات العربية والدولية الذي يترأس أعماله رئيس البرملان 
العربي الس���ابق محمد الصقر ويضم عددا من الش���خصيات 

العربية والدولية املرموقة.

عمرو موسى


