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الجاسر أكد العمل وفق الالئحة التنفيذية الجديدة 2014/22 وعدم العمل بالقرارات السابقة

السماح باستغالل املساكن اخلاصة واالستثمارية والتجارية ملزاولة نشاط دور احلضانة
أكد مديــر اإلدارة القانونية 
محمــد اجلاســر عــدم العمــل 
بالقــرارات التي تنظم شــروط 
وضوابط فتــح احلضانات في 
املناطق. وقال اجلاســر في رده 
على طلب اللجنة القانونية بشأن 
مدى التزام اإلدارة بقرار املجلس 
البلدي املتعلق باحلصول على 

موافقته بشأن احلضانات.
ومن حيــث ان املــادة ٢ من 
املرسوم بالقانون رقم ٦7 لسنة 
١98٠ بإصدار القانون املدني تنص 
على ان: ١ ـ ال يلغى تشــريع إال 
بتشريع الحق ينص صراحة على 
إلغائه او يتضمن حكما يتعارض 
معه. ٢ـ  وإذا صدر تشريع ينظمه 
من جديد موضوعا كان ينظمه 
تشريع سابق، ألغي كل ما أورده 
هذا التشــريع مــن أحكام. ومن 
حيث ان البند ١٢ من املادة ١٢ من 
القانون 5 لسنة ٢٠٠5 بشأن بلدية 
الكويت ينص على ان: »يختص 
املجلس البلدي في إطار اخلطة 
العامة للدولة وامليزانية املعتمدة 
باملســائل اآلتيــة:... ١٢ ـ تقرير 
مخططات املناطق واســتحداث 
وتنظيــم كل املناطق الســكنية 
التجارية والصناعية وغيرها، 
مبا يتفق مــع املخطط الهيكلي 
العام«. ومن حيث ان املادة ٢ من 
القانون رقم ٢٠١4/٢٢ بشأن دور 
احلضانة اخلاصــة تنص على 
ان: »ال يجوز إنشاء دار حضانة 
خاصــة إال بعــد احلصول على 
ترخيص بذلك من وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
وتبــن الالئحــة التنفيذية 
لهذا القانون شروط وإجراءات 
منح هذا الترخيص والرســوم 
والضمانــات املاليــة التي يلزم 
طالــب الترخيــص بســدادها، 
وكذلك الشروط اخلاصة بإنشاء 
دور احلضانة ومزاولة نشاطها 
والتنظيم اإلداري بها واإلشراف 
والرقابة عليها«. وتنص املادة 3 
من هذا القانون على ان »يجوز في 
جميع األحوال استغالل املساكن 
اخلاصة واالستثماري والتجاري 
في مزاولة نشاط دور احلضانة 
اخلاصة، مع مراعاة حكم املادة 
الثانية من هذا القانون، تتولى 
الالئحة التنفيذية تنظيم ضوابط 
الترخيص لفتح دور احلضانة 
اخلاصــة فــي مناطق الســكن 
اخلاص واالستثماري والتجاري 
بعــد موافقة اجليــران، على ان 
تستمر دور احلضانة املرخصة 
وقت العمل بهذا القانون مبزاولة 
نشــاطها في حــدود القــرارات 
املنظمة والنافذة بهذا الشــأن«. 
ومن حيث ان املــادة األولى من 
القرار الوزاري رقم ١3٦/أ لسنة 
٢٠١4 بإصدار الالئحة التنفيذية 

للقانون رقم ٢٠١4/٢٢ بشأن دور 
احلضانة تنــص على ان يعمل 
بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم ٢٠١4/٢٢ بشأن دور احلضانة 
اخلاصة واملرافقة نصوصها لهذا 
القــرار«. وتنص املــادة الثانية 
منه علــى ان »تلغى أي قرارات 
تخالــف او تتعارض مع أحكام 
هذه الالئحة، على ان تستمر دور 
احلضانة املرخصة وقت العمل 
بهذه الالئحة املزاولة نشــاطها 
في حدود القرارات املنظمة لها«.
ومن حيــث ان املــادة ٢ من 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
رقــم ٢٠١4/٢٢ فــي شــأن دور 
احلضانة اخلاصــة تنص على 
ان: »ال يجوز إنشاء دار حضانة 
إال بعد احلصول على ترخيص 
بذلك من الوزارة«. وتنص املادة ١٢ 
من ذات الالئحة في شروط طالب 
الترخيص على ان: »يشترط ملنح 
الترخيص بإنشــاء دار حضانة 

ما يأتي:
أوال: الشخص الطبيعي:

أـ  ان يكون كويتي اجلنسية 
وحاصل على مؤهل جامعي او 
مــا يعادله وال يعمــل بأي جهة 

حكومية او أهلية.
بـ  ان يرفق بطلب الترخيص 

املستندات املطلوبة.
٦ـ  موافقة من بلدية الكويت 

على موقع الدار.
7 ـ موافقة من االدارة العامة 
لالطفاء باستيفاء شروط االمن 

والسالمة.
8ـ  موافقة من وزارة الصحة 

باستيفاء املرافق الصحية.
9ـ  موافقة من وزارة الداخلية 
بحسن السير والسلوك )ال حكم 

عليه(.
١٠ـ  موافقة من وزارة التربية 

على املناهج التعليمية للدار.
١١ـ  موافقــة الهيئــة العامــة 
لشؤون ذوي اإلعاقة، مبينا بها 
نوع اإلعاقة املسموح باستقبالها.

يجب ان تكون املوافقات املشار 
اليها سارية املفعول طوال مدة 

سريان الترخيص.
ثانيا: الشخص االعتباري:

بالشــروط  اإلخــالل  دون 
املبينة باملادة ١٢ اوال: يشــترط 
في الشــخص االعتبــاري الذي 
يطلب الترخيص له بإنشاء دار 
حضانة ان يكــون داخال ضمن 
أغراضه املبينة بعقد التأسيس 
او نظامه االساســي، ما لم يكن 
الغرض من انشاء دار احلضانة 
قاصرا على العاملن لدى الشخص 
االعتباري. كمــا تنص املادة ١٦ 
من القرار ذاته بشــأن الشروط 
الواجب توافرها في دار احلضانة 
على ان »يجوز في جميع االحوال 
الترخيص باســتغالل املساكن 

مناسبة لسيارات املشرفن على 
الدار وأولياء األمور.

هــ  ان تكون مواقع احلضانة 
في شوارع تخدميية.

وبإنــزال القواعــد احملــددة 
علــى احلالــة املعروضــة فإن 
اإللغاء الضمني يستفاد من قيام 
املشرع بإعادة تنظيم موضوع 
فتح احلضانات مبوجب القانون 
رقــم ٢٢ لســنة ٢٠١4 والئحته 
التنفيذية على نحو مغاير ملا ورد 
في قرارات املجلس البلدي سالفة 
البيان، حيــث تناول كل منهما 
بالتنظيم موضوعا واحدا وهو 
شــروط فتح احلضانات بكافة 
املناطــق إال انهــا اختلفت فيما 
بينها في بيانها لتلك الشروط 

والضوابط. ولذلك فإنه:
١- قرار املجلس البلدي رقم 
م ب / 35٦ / ٢٢ / 85 املــؤرخ 
١985/١٢/١٦ يعــد ملغــى بصور 
القانون اجلديد اخلاص بإنشاء 
دور احلضانــة اخلاصة، حيث 
اعاد املشــرع تنظيم الضوابط 
بفتــح  اخلاصــة  والشــروط 
احلضانــات ومايــز بــن دور 
املجلس البلدي في التخصيص 
والترخيــص باســتغالل دور 
احلضانات إذ ينحصر دور املجلس 
البلــدي حاليــا ألي تخصيص 
املواقع للجهات احلكومية وفقا 
لطلباتها ومنها الطلبات املقدمة 
من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــل لفتــح دور حضانــات 
لالطفال طبقا الختصاصه املقرر 
له بحكم املادة ١٢/١٢ من القانون 
رقم ٢٠٠5/5 بشأن بلدية الكويت، 
على خالف ما جرى عليه العمل 
حيث ان القرار اشترط احلصول 
على موافقة املجلس البلدي على 
ترخيــص دار احلضانــة بعــد 
استيفاء عدة شروط منها شروط 
عامة تتعلق مببنى دار احلضانة 

والغرض من استغاللها.. إلخ.
٢- قرار املجلس البلدي رقم م 
ب / ف ٢١ / 3١5 / ١١ / ١999 املؤرخ 
١999/٦/5 فإنه يعد ملغى مبوجب 
قرار املجلس البلدي الالحق عليه 
رقم م ب / ف ١9/ ٢٠7 / ١١ / ١999 
املــؤرخ ١999/١٢/٢7، حيث نص 
صراحة في البند األول منه على: 
إلغاء قرار املجلس البلدي رقم م 
ب / ف ٢١ / 3١5 / ١١ / ١999 املؤرخ 

١999/٦/5 واملتضمن ما يلي:
باملوافقــة على طلب وزارة 
الشــؤون اســتعمال بعــض 
البيــوت فــي مناطق الســكن 
اخلــاص كحضانــات لألطفال 
شريطة موافقة املنازل املجاورة 
للحضانة وتأثره بشكل مباشر 
مع وجود مواقف للسيارات وأال 
يستعمل املنزل إال كحضانة فقط 
بدون استعماله كسكن شريطة 

اخلاصة واالستثمارية والتجارية 
في مزاولة نشاط دور احلضانة 
اخلاصة مع االلتزام بالضوابط 

التالية:
ـ ال يجــوز الترخيص ألكثر 
مــن ٢ دار حضانة فــي القطعة 

السكنية.
ـ ان تكون القسيمة في موقع 

خدمي.
ـ توفيــر مواقــف ســيارات 
تتناسب مع عدد سيارات املشرفن 

على الدار.
ـ ان يتم استخدام املبنى كامال 
كدار للحضانة وعدم استغالله 
ألغراض السكن او اي نشاط آخر.
ـ احلصــول علــى موافقــة 
اجليران الكتابية واعتمادها من 

مختار املنطقة.
التجــاري  الســكن  ثالثــا: 

واالستثماري:
ـ يقتصر الترخيص على الدور 

األرضي واألول فقط.
ـ توفيــر مدخل خــاص لدار 
احلضانة غير مدخل السكان او 

رواد العقار وزائريه.
ـ االلتزام بكل االشــتراطات 
واملواصفات املطلوبة لالستعماالت 
التجارية املسموح بها بالعقارات 
االستثمارية والتجارية واحملددة 
في لوائح وأنظمة وقرارات بلدية 

الكويت.
ثالثا: وفي جميع االحوال ال 
تعتبر أحواض السباحة ضمن 
مرافــق دار احلضانــة ويحظر 
استخدامها لصالح الدار او ضمن 
انشــطتها ما لم تكن مخصصة 
اإلعاقــة  ذوي  مــن  لألطفــال 
وبغرض العالج الطبيعي. ومن 
حيــث ان قــرار املجلس البلدي 
رقــم م.ب/85/٢٢/35٦ املــؤرخ 
١985/١٢/١٦ يقضي باملوافقة على 
الشروط التي يجب توافرها عند 
طلب استغالل مبنى قائم من قبل 
احدى دور احلضانة وفق ما يلي:
١ـ  ان تكون املنطقة املطلوب 
فتح دار حضانة بها مخصصة 
للسكن االستثماري او واجهات  
جتاريــة او جتاريــة او مناطق 
السكن اخلاص، وأال تكون ضمن 
املناطق النموذجية وبشرط اخذ 
موافقة املجاورين بالنسبة ملناطق 
الســكن اخلــاص. ٢ ـ احلصول 
على موافقة وزارة الشــؤون. 3 
ـ احلصول على موافقة املجلس 

البلدي بعد حتقيق ما يلي:
أـ  مالءمــة البنــاء ملثــل هذا 
االستعمال من الناحية اإلنشائية.

بـ  ان تكون احلضانة مستقلة 
وال تستعمل ألي غرض آخر.

ج ـ أال يتجاوز الطابق املراد 
استعماله كحضانة من الطابق 
األرضي )أرضــي او ميزانن أو 
أول(. دـ  توفير مواقف سيارات 

التنســيق مع وزارة الشؤون 
االجتماعيــة والعمــل ووزارة 
التربية وتعرض كل حالة على 
املجلس البلدي إلقرارها. وهناك 
يكون اإللغاء صريحا بتحديده 
اليها  للقاعدة امللغاة باإلشارة 

وتعيينها في النص الالحق.
3 - أمــا بالنســبة لقرارات 
املجلــس البلدي االخــرى فمن 
اجلدير بالذكر انه بصدور القانون 
رقم ٢٠١4/٢٢ بشأن دور احلضانة 
اخلاصــة والئحتــه التنفيذيــة 
على نحو مفصــل والذي اعادة 
تنظيم شروط فتح احلضانات 
مبناطق السكن اخلاص والتجاري 
واالستثماري كما ورد بنص املادة 
١٦ منه وبشكل مغاير ملا سبق وأن 
نظمه املجلــس البلدي مبوجب 
قراراتــه الســالف بيانها تكون 
احكام هذا القانون هي الواجبة 
التطبيق على كل ما يتعلق بدور 
احلضانة املزمع إنشاؤها اعتبارا 
من ٢٠١4/8/١٠ تاريخ نشر الئحته 
التنفيذيــة واملتضمنة ضوابط 
الترخيص لفتح دور احلضانة 
اخلاصة ذلك انه بصدور تشريع 
جديد يتضمن القواعد واألحكام 
التي كان ينظمها تشريع سابق 
يكون اإللغاء شامال لكل القواعد 
التي ينظمها التشريع القدمي جملة 
وتفصيال سواء كانت متعارضة 
مع قواعد التشــريع اجلديد او 
غيــر متعارضــة ألن التعارض 
هنــا يخص التشــريع واألفكار 
األساســية التي يقوم عليها بل 
إن اإللغاء يلحق القواعد التي كان 
يتضمنها التشــريع القدمي ولم 
يرد مثيل لها في التشريع اجلديد 
ولو لم ينص التشــريع اجلديد 
صراحة على إلغاء التشريعات 
السابقة التي كانت تنظم نفس 
املوضوعات التي اعاد تنظيمها.

4 - بالنسبة لدور احلضانة 
القائمة وقت العمل بهذا القانون 
والئحته التنفيذية فإنه استنادا 
للمادة ٢ من القرار الوزاري رقم 
١3٦/أ لسنة ٢٠١4 بإصدار الالئحة 
التنفيذيــة للقانــون ٢٢/٢٠١4 
تســتمر في مزاولة نشاطها في 
حدود القــرارات الصــادرة من 
املجلس البلدي الســالف بيانها 
املنظمة لها وذلــك حتى تاريخ 

انتهاء ترخيصها.
لكل ما تقدم نرى: ال يعمل 
القــرارات الصــادرة  بجميــع 
التــي  البلــدي  مــن املجلــس 
تنظم شــروط وضوابط فتح 
احلضانــات وذلــك بصــدور 
القانــون رقم ٢٠١4/٢٢ بشــأن 
دور احلضانة اخلاصة والئحته 
لــدور  التنفيذيــة بالنســبة 
احلضانة املزمع إنشاؤها بعد 

العمل بهذا القانون.

محمد اجلاسر 

املوافقة على 
ترخيص حضانتني 

في املنطقة 
السكنية

استمرار دور 
احلضانة القائمة 

وفق قرارات 
املجلس البلدي 

حلني انتهاء 
ترخيصها

عدم السماح بإنشاء 
دور حضانة إال بعد 

موافقة الشؤون

اجلويسري إلطالق اسم املرحوم
عيد املزرم على شارع بسلوى

1332 معاملة أجنزتها
»نزع امللكية« في نوفمبر

قدم نائب رئيس املجلس البلدي مشعل اجلويسري اقتراحا 
بإطالق اسم املرحوم عيد املزرم على أحد شوارع سلوى.

وتضمن االقتراح التالي:
عرفانــا منــا بدور الرواد من ابنــاء الوطن الذين خدموا 
الكويــت وأهلها علــى أكمل وجه ومنهم عيــد حمد املزرم، 

رحمه اهلل، الــذي ولد عام ١935 
وحيث انه لم يدخر جهدا في خدمة 
الكويت وأهلهــا وخصوصا في 
مجال العمل العام فلقد تقلد العديد 

من املناصب ومنها:
٭ رئيــس اللجنة التأسيســية 
املؤقتة بجمعية الساملية التعاونية 

١9٦9 - ١97٠م.
٭ نائب رئيس جمعية الساملية 

التعاونية ١97٠ - ١98٠م.
٭ رئيس جمعية الساملية ١98٠ 

- ١98٦م.
٭ مؤســس احتــاد اجلمعيــات 

التعاونية.
٭ ممثل جلمعية الساملية باحتاد اجلمعيات حتى عام ١98٦م.

٭ أمن لصندوق احتاد اجلمعيات وعضو للمجلس التنفيذي 
١979 - ١98٦م.

٭ مؤســس ملجلــس حي الســاملية الذي يدعم النشــاطات 
االجتماعية ألبناء الساملية.

٭ مدير إلدارة مركز األسنان باملستشفى األميري.
٭ عضو للجنة تخصيص وتوزيع البدائل السكنية بوزارة 

الدولة لشؤون اإلسكان ١995 - ٢٠٠4م.
وحرصــا منــــا على تكرمي هــؤالء الــرواد الذين عملوا 
واخلصوا للكويت وأهلها وتكرميا لهم، لذا اقترح تســمية 
شــارع باســم عيد املــزرم، رحمه اهلل، على أحد الشــوارع 

مبنطقة سلوى.

أعلنت إدارة نزع امللكية ان اجمالي املعامالت التي اجنزتها 
اإلدارة خالل نوفمبر املاضي بلغت نحو ١33٢ معاملة.

وقال مدير اإلدارة فهد الشــعلة في تصريح صحافي أمس 
ان )نــزع امللكية( أصدرت التقرير اإلحصائي لشــهر نوفمبر 
املاضي متضمنا املعامالت الصادرة والواردة وحتديد العقارات 
املستملكة إضافة إلى إصدار كتابن خاصن بالتثمن وبإعادة 

النظر لألفراد.
وأوضح الشــعلة أن املعامالت 
الصــادرة لألفــراد واملؤسســات 
بلغت خالل نوفمبــر املاضي ١١3١ 
معاملة و١٠4 كتب صادرة للوزارات 

واجلهات احلكومية.
وتهدف اإلدارة الى نزع ملكية 
العقــارات واألراضي واالســتيالء 
عليهــا مؤقتا للمنفعة العامة بناء 
علــى قرارات صــادرة عن مجلس 
الوزراء واملجلس البلدي وحتديد 
املخصصات املاليــة للتعويضات 

املقررة.

مشعل اجلويسري

فهد الشعلة

للحجز واال�ستف�سار: 565 /24759822 مبا�شر: 51599530   

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

ابتسامة هوليود
فقط بـ 500 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 


