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عبداهلل الراكان

قــال مديــر عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي إن ممثلي 
الوزارات والهيئات احلكومية 
في اللجنة املشــكلة لدراسة 
أوضاع منطقة جليب الشيوخ 
ووضع احللول املناسبة لها 
جالــوا على املنطقة في عدة 
مواقــع، وقامــوا برصد عدد 
من السلبيات، كما أن ممثلي 
اللجنــة وعددا مــن اجلهات 
األخرى قاموا سابقا بدخول 
السلبيات  املنطقة ورصدوا 

املتنوعة فيها.
وأوضــح املنفوحــي في 
تصريح صحافي عقب اجلولة 
مبرافقة قياديني من وزارات 
وهيئــات حكومية مختلفة، 
منهــا الداخليــة واألشــغال 
والكهربــاء واملــاء والقــوى 
العاملــة والبيئــة واإلطفاء، 
أن اجلهات احلكومية سترفع 
تقاريرها املفصلة مبا رصدته 
مــن مخالفــات إلــى اللجنة 

املعنية.
وأضـــــــــاف أن وزارة 
األشــغال مشكورة رصدت 
مبلغ ٢٢ مليون دينار لطرح 
التحتية  البنيــة  مشــروع 
للمنطقة ومعاجلة مشاكل 
املجاري والطرق، الفتا إلى 
أن هنــاك إصــرارا من قبل 
اجلهات املختصة على دخول 
املنطقــة وتعديل أوضاعها 
ألن الوضع لم يكن مقبوال 

أمام جميع اجلهات.

التيــار الكهربائــي ومعاقبة 
مرتكبي هذه املخالفات.

وبــني أن هنــاك مخــازن 
كثيرة للغذاء مخالفة سيتم 
قطع التيار عليهم ومصادرة 
البضائع ولن نخرج من هذه 
املنطقة إال بتطبيق القانون، 
مضيفا أنه بالنسبة ملوضوع 
العزاب في املنطقــة ارتأينا 
تأجيله إلى حني انتهاء مدن 
العــزاب ووضــع أماكن لها، 
خاصة أن هناك مخاوف من 
انتقال العزاب مناطق سكنية 
أخــرى إذا مت إخراجهــم في 
الراهن مــن منطقة  الوقــت 

للعدد الرسمي لقاطني منطقة 
اجلليب وكــم فيها من عمال 
يتبعون العقــود احلكومية 
وســتتم مخاطبــة اجلهــات 
احلكوميــة لتوفيــر أراض 
تســكن فيها عمالهــا خارج 
املنطقــة، مثنيــا علــى دور 
وزارة الداخليــة فــي رصــد 
املنطقــة واملخالفــات والتي 
ستسهل عمل اللجنة املقبلة 

في منتصف نوفمبر.

فرض سيادة القانون
مــن جهتــه، قــال نائــب 
مدير الهيئــة العامة للقوى 

اجلهــود املشــتركة أن نحل 
مشــاكل منطقــة اجلليــب 
التي أصبحت مأوى للكثير 
للمخالفني، مضيفا أن اللجنة 
تسعى جاهدة لفرض سيادة 
القانون في منطقة اجلليب.

فرق تفتيشية
بدورهــا، قالــت نائــب 
املدير العام للرقابة البيئية 
فــي الهيئــة العامــة للبيئة 
م.ســميرة الكندري إن دور 
هيئة البيئة هو القيام بفرق 
تفتيشية وتطبيق وتفعيل 
قانون 4٢ لسنة ٢٠١4 والذي 

اجلليب، وهــذا رأي اللجنة 
وليس رأيا نهائيا وســنرى 
التوجه النهائي حول مشكلة 

العزاب.
وأشار إلى أن املشكلة في 
املنطقة حسب الرصد ليست 
مبشكلة العزاب بل املشكلة 
تكمــن في وجــود مخالفات 
التيــار  جســيمة وســرقة 
الكهربائــي ومخالفــات فــي 
ربط املجاري اخلاطئة والبنى 
التحتية حتتاج إلصالحات 

بشكل سريع.
وأضاف أن هناك تقريرا 
سيصدر عن املعلومات املدنية 

العاملة حلماية القوى العاملة 
د.مبارك العازمي ان اجلولة 
امليدانية هي نتاج اجتماعات 
وتشكيل جلنة بتوجيهات من 
مجلس الوزراء، مشــيرا إلى 
تكليــف اجلهات األخرى كي 
تعــد تقاريرها اخلاصة بها، 
موضحا أن دور هيئة القوى 
العاملــة هو رصد املخالفات 
التي تخص القــوى العاملة 
من صحة العمالة والسكنات 
ومخالفــات قانــون العمــل، 
مشيرا إلى أننا سنقدم التقرير 
اخلاص بالقوى العاملة، كما 
نتمنــى انه في ظــل تضافر 

ينص على رمي املخلفات في 
األماكن املصرح لها ومعاجلة 
الصرف الصحي الذي يجري 
فــي غيــر مجــراه واألغدية 
الفاسدة، موضحة انه يجب 
ان تتضافر اجلهود مع جميع 
اجلهات والقيــام بالتفتيش 
ووضــع احللــول اجلذريــة 
البنيــة  للمنطقــة خاصــة 
امليزانيات  التحتية ورصــد 

حلل مشاكل املنطقة.

تخزين عشوائي
من جانبه، قال مدير إدارة 
الفروانية  وقايــة محافظــة 
فــي اإلدارة العامــة لإلطفاء 
العميــد عبداهلل الدوســري 
إن اإلدارة العامــة لإلطفــاء 
رصدت املخالفات في منطقة 
اجلليب من ضيق الشــوارع 
إلــى التخزيــن العشــوائي، 
مشيرا إلى أن اإلدارة العامة 
ســتحدد احلل لهذه املشاكل 
بالتوافق مع اجلهات املشاركة 

في اللجنة.
بــدوره، قــال مديــر امن 
اللواء  الفروانيــة  محافظــة 
العلــي ان جلنــة  عبــداهلل 
جليب الشــيوخ مشكلة من 
مجلس الوزراء، مشــيرا إلى 
أن املشــكلة ليســت عزابــا 
أو مخالفني لقانــون اإلقامة 
بــل اكبر من ذلــك، ويحتاج 
جهود األعضاء فــي اللجنة 
املشاركة، موضحا: اننا رصدنا 
املخالفات املوجودة وبجهود 
اجلميع سنقضي على جميع 

أكد عقب جولة تفقدية إصرار جميع اجلهات على دخول املنطقة وعدم اخلروج منها إال بتطبيق القانون وتعديل أوضاعها

املظاهر السلبية زادت أعضاء اللجنة إصرارا على معاجلتها بأسرع وقت

)قاسم باشا(م.أحمد املنفوحي وأعضاء اللجنة املختصة خالل اجلولة في شوارع منطقة اجلليب  املخالفات اجلسيمة أكبر من حصرها في سكن العزاب حيث متتد إلى البنية التحية ومخالفات الكهرباء ومشاكل الصرف والنظافة  

رصد مواد متوينية تباع في الشارع

وتوقــع أن يتم تشــكيل 
جلنــة تباشــر أعمالهــا في 
منتصــف نوفمبر القادم كي 
تستطيع اجلهات احلكومية 
خدمــة بعضهــا البعض في 
توجيــه املخالفات والدخول 
إلــى املواقع املخالفة، كل في 
صالحياتــه املنصوصة في 
القانون، موضحا أن البلدية 
بحســب القانــون ال ميكنها 
دخول املساكن، بخالف القوى 
العاملة التي يعطيها القانون 
هذا احلق، وذلك ملخالفة بعض 
العقــارات املخالفــة وإغالق 
احملالت املخالفة، ورصد سرقة 

ارتأينا تأجيل خروج العزاب من املنطقة إلى حني انتهاء املدن العمالية خوفاً من انتقالهم إلى مناطق سكنية أخرى
ٍ لسكن عمالها خارج املنطقة سيتم قطع التيار عن املخازن املخالفة.. ومخاطبة اجلهات احلكومية لتوفير أراض

ضوابط لقبول تبرعات املواطنني والقطاع اخلاص في متويل أنشطة البلدية
بداح العنزي

أصدر وزير األوقاف ووزير الدولة 
لشــؤون البلديــة فهــد الشــعلة قرارا 
بشأن ضوابط ومعايير قبول تبرعات 
ومساهمات املواطنني وشركات القطاع 

اخلاص في متويل االنشطة بالبلدية.
وتضمن القرار التالي:

مــادة أولى: يكــون للبلديــة قبول 
تبرعات ومساهمات املواطنني وشركات 
القطــاع اخلاص ـ غير مشــروطة ـ في 
متويل االنشطة البلدية شريطة صدور 
قرار من املجلس البلدي وفقاً الحكام املادة 
٢١ فقــرة ١3 من قانــون البلدية رقم 33 
لسنة ٢٠١٩ وذلك وفق الضوابط واملعايير 

وآلية التنفيذ الواردة بهذا القرار.

مادة ثانية:
يراعــى عند تلقــي البلدية تبرعات 
ومساهمات املواطنني وشركات القطاع 

اخلاص القواعد التالية:
١ ـ أال يكــون التبرع مشــروطا بأي 

شرط لصالح املتبرع أو الغير.
٢ـ  أال يترتــب علــى التبرع مخالفة 
لألنظمة واللوائح املعمول بها بالبلدية 

أو غيرها من اجلهات احلكومية.
3ـ  أن ال يكون من شأن قبول التبرع 
منــح املتبرع افضلية او اولوية أو أية 
مميزات او استفادة مباشرة من اخلدمات 
التــي تتولــى البلدية تقدميهــا أيا كان 

نوعها.
4 ـ تقدم التبرعات النقدية مبوجب 
شــيك مصدق أو عن طريق الدفع اآللي 
)كي نت(، وال يجوز قبولها بأي وسيلة 

أخرى.
5 ـ أال يترتــب علــى التبــرع تقدمي 
مميــزات ماليــة أو عينيــة او خدمات 

للعاملني بالبلدية.
٦ ـ يحــدد نــوع التبــرع وطــرق 
بالتنفيــذ  االســتفادة منــه واملكلــف 
وطريقته باالتفاق بني املتبرع والبلدية 
بعد استيفاء بيانات طلب تقدمي التبرع 

التي ترد اليها، وتزود االدارة املختصة 
بوزارة املالية واألمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بنسخة منها 

في نهاية كل سنة مالية.
١4 - تــدرج كل التبرعات وبياناتها 
)كقيمتهــا أو نوعها أو الغرض منها أو 
اجلهة املتبرعة وغيرهــا( في ميزانية 

البلدية واحلساب اخلتامي.

مادة ثالثة:
يتم تقدمي طلب التبرع وفقا لآللية 

التالية:
يتقــدم املتبــرع بصفتــه أيــا كان 
)فردا - شــركة- أو مؤسســة( بطلب 
للبلدية برغبته في التبرع أيا كان نوعه 
)نقدا،عينيا، توريد( للمساهمة في متويل 
مشروع من مشاريع أو مرافق أو أنشطة 
البلديــة، علــى أن يتضمن طلب تقدمي 

التبرع ما يلي:
أ - بيانات املتبرع.

ب - طبيعة التبرع )نقدي مبوجب 
شــيك مصدق أو الدفع اآللي )كي نت(، 
عقار أو منقول، عيني، إنشاء مشروع، 
متويل إنشاء مشروع على أمالك الدولة، 

توريد، خدمات استشارية(.
ج - أسلوب تنفيذ املشروع حسب 
نوع وطبيعة التبرع )التنفيذ من خالل 
البلدية، التنفيــذ مبعرفة املتبرع ذاته 
أو مــن يكلفه، متويــل املتبرع- تكلفة 

املشروع(.
د - اسم املشروع ومكوناته وموقعه 
وأهدافه وأي بيانات أخرى ذات صلة.

هـ - التكلفة التقديرية للمشــروع 
ودراسة جدوى مبدئية.

و - اذا كان املتبرع هو من سيقوم 
بتنفيذ املشروع أو عن طريق من يكلفه 
فيجب عليه تقدمي إقرار مكتوب بقبول 
تنفيذ املشروع طبقا للمواصفات الفنية 
وكراسة الشــروط املرجعية املعدة من 

تبرعات ومساهمات املواطنني والشركات 
اخلاصة وفقا لآللية التالية:

أ ـ التمويــل املباشــر مــن املتبــرع 
)التبرعات النقدية(

٭ بعد انتهاء االجراءات اخلاصة بقبول 
التبرع وصدور القرارات اخلاصة بذلك 
من اجلهات املعنية، تقوم البلدية بإخطار 
وزارة املالية في هذا الشأن، ويتم تسلم 
قيمــة التبرع )شــيك مصدق( واضافة 
القيمة للنوع املختص بإيرادات ميزانية 
البلدية وفق التعاميم والنظم والقواعد 
املنظمة ودليل رموز وتصنيفات امليزانية 

الصادرة من وزارة املالية.
٭ يتم تخصيص ما يقابل املبالغ املشار 
اليها اعاله كاعتمادات مالية ضمن ميزانية 
البلدية، وتتولى البلدية التنســيق مع 
وزارة املالية بشــأن االجراءات الواجب 
اتباعها والبيانــات التي تطلبها وزارة 

املالية في هذا اخلصوص.
٭ يفتح حساب باسم البلدية في البنك 
املركــزي يخصص للتبرعــات وتودع 
الشيكات خالل اسبوع من تاريخ تسلمها 
من املتبرع، وتزود االدارة املالية بصورة 

من االيداع.
٭ يتــم اتخاذ االجراءات الالزمة لطرح 
وترسية والتعاقد لكل مراحل املشروع 
املتبرع بقيمته نقــدا )تصميم، تنفيذ، 
انشــاء، وغيرها( وفق اآللية واالنظمة 
املتبعة باملشــروعات احلكومية وطبقا 
للقوانني واللوائــح والقرارات املنظمة 

وحتت اشراف البلدية.

ب ـ تنفيذ املتبرع للمشروع بنفسه 
او بواسطة اختيار طرف ثالث يختاره 

لتنفيذ مشروع
٭ يجــب ان تتوافر في القائم بالتنفيذ 
املعاييــر واالشــتراطات الــواردة بهذا 
القرار، ويلتزم القائم بالتنفيذ ايا كانت 
صفته بــكل اللوائح واالنظمة املعمول 

وفق النموذج املعد لذلك.
7ـ  يوجهــه التبــرع للغــرض الذي 
خصص مــن أجله، وفــي حالة حتقق 
الغرض منه بوســيلة اخرى أو وجود 
فائض بعد تنفيذه، للبلدية توجيه التبرع 
او الفائض منه لغرض آخر وفقا ملا تراه 
محققــا للمصلحة العامــة بعد موافقة 
املتبرع او من ينوب عنه او ورثته وفقا 
للشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
8ـ  تنقل ملكية املشاريع املتبرع بها 
عينيا التي لها وثائق ملكية خاصة الى 
ملكية البلدية وفق االجراءات النظامية 
املتبعة طبقا الحكام القوانني واللوائح 

والتعاميم املنظمة.
٩- تسجل املشاريع املتبرع بها عينيا 
لتنفيذ أنشطة البلدية والتي تنفذ على 
أراض مملوكــة للدولة كأصول عقارية 
للبلدية وفق االجراءات النظامية املتبعة 
طبقا ألحكام القوانني واللوائح والتعاميم 

املنظمة.
١٠ - اذا كانت التبرعات واملساهمات 
املقدمــة عبــارة عن أصنــاف عينية أو 
توريــد مواد فإنهــا تقدر من قبل جلنة 
فنية مختصة يشكلها الوزير، وتطبق 
في شأن تســليم االصناف املتبرع بها 
أو االصناف املوردة مــن خالل التبرع 
قواعد وإجراءات املخازن احلكومية طبقا 

للوائح والتعاميم املنظمة.
١١ - ال يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل 

املشروع محل التبرع.
١٢ - يجب على البلدية التنسيق مع 
االدارة املختصة بوزارة املالية واجلهات 
املعنية االخرى فيما يتعلق بالتبرعات 
العقارية القائمة أو املساهمات في متويل 
إنشاء مشاريع على أراضي الدولة وفق 

القوانني واللوائح والتعاميم املنظمة.
١3 - تخصص سجالت احصائية في 
البلديــة تدون فيها جميع التبرعات أو 
املساهمات النقدية والعينية أو العقارية 

قبل البلدية وحتت إشــرافها وتســليم 
املشروع لها فور االنتهاء من تنفيذه.

ز - املســتندات الثبوتيــة للوضــع 
املالي والقانوني للمتبرع واملكلف بتنفيذ 
املشــروع وفق الضوابط الــواردة بهذا 
القــرار. علــى أن يراعى تقــدمي كل تلك 
األوراق واملستندات عند عرض موضوع 
التبــرع على مجلس الــوزراء واملجلس 

البلدي.
مادة رابعة

يجــب ان تتوافر فــي القائم بتنفيذ 
املشروع املتبرع به )سواء كان املتبرع 
او املكلف بالتنفيذ من قبله( الشــروط 

التالية:
١ـ  ان يكــون مــن ذوي االختصاص 
في تنفيــذ اعمال املشــروع وله خبرة 
سابقة في املجال وفقا لالنظمة املعمول 

بها بالبلدية.
٢ـ  ان يكون قد مضى على ممارسته 
النشاط او تأسيس الشركة خمس سنوات 

على االقل.
3ـ  ان يقدم امليزانية اخلاصة للشركة 
آلخر ثالث ســنوات متتالية )اصلية( 
مدققة من مكتب تدقيق حسابات خارجي 
معتمد مرفق به كل املستندات الثبوتية.
4ـ  ان يكون مصنفا بلجنة تصنيف 
متعهدي املقاوالت العامة باجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة وبلدية الكويت.

مادة خامسة
يقوم اجلهاز التنفيذي بدراسة طلب 
التبرع مرفق به املستندات املطلوبة وفقا 
ألحكام املادتني ٢١ و٢٢ من القانون رقم 
33 لسنة ٢٠١٦ املشار إليه وفقا للضوابط 

الواردة بهذا القرار.

مادة سادسة
يتــم تنفيــذ املشــاريع املمولة من 

بها بالبلدية اثناء التنفيذ وحتى متامه 
وتسليم املشروع للبلدية.

اعــداد كراســة  البلديــة  ٭ تتولــى 
الشــروط واملواصفات التي تتضمن 
على وجــه اخلصوص نطاق االعمال 
واملخرجات واجلــدول الزمني الالزم 

لالجناز والتنفيذ.
٭ يتــم اتخــاذ االجــراءات الالزمة 
للتعاقد مع القائم بالتنفيذ لكل مراحل 
املشــروع املتبرع بــه مبوجب عقد 
يبرم مع البلدية يتم اعداد شروطه 
الفنية من االدارة املختصة بالبلدية 
ومراجعتــه مــن االدارة القانونيــة 
وادارة الفتوى والتشريع ويخضع 
لرقابة ديوان احملاسبة وغيرها من 
اجلهات الرقابية ـ بحســب االحوال 
ـ وفقــا لآللية املتبعة بشــأن عقود 

املشاريع احلكومية.
٭ تتولــى البلديــة ـ طبقــا للقــرارات 
صزمني واملخططات  والقواعد املنظمةـ 

املرخصة.

مادة سابعة
تتولى البلدية متابعة تنفيذ االعمال 
املتبــرع بهــا واخطــار االمانــة العامة 
للمجلــس االعلى للتخطيــط والتنمية 
مبا مت تنفيذه من اعمال في كل مرحلة 
من مراحــل التنفيذ مصحوبــا بتقرير 
يوضح االعمال املنفذة، كما تقوم البلدية 
برفع تقرير سنوي في هذا اخلصوص 

الى مجلس الوزراء.

مادة ثامنة
يلتزم القائم بالتنفيذ ايا كانت صفته 
بكل القوانني واللوائح واالنظمة املعمول 
بها بالدولة، وبالعقد املبرم مع البلدية.

مادة تاسعة
على كل اجلهات املعنية املبادرة 
الى تنفيذ هذا القرار والعمل مبا جاء 
به من احكام وينشــر في اجلريدة 

الرسمية.

نقل ملكية املشاريع املتبرع بها إلى ملكية البلديةتقدم التبرعات النقدية مبوجب شيك مصدق أو رفع »كتب«

قبول املساهمات »غير مشروطة« شريطة صدور قرار من املجلس البلدي

ملشاهدة الڤيديو


