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املجلس البلدي

املنفوحي: إلغاء ترخيص املقاول املخالف لالئحة البناء والهدم

أكــد مديــر عــام البلديــة 
م.أحمد املنفوحي أنه في حالة 
مخالفة املقاول لالئحة البناء 
أو الهدم وشروط السالمة فإنه 
يتم اتخاذ العديد من اجلزاءات، 
أبرزها الغاء ترخيص املقاول 
لدى البلدية وشطب تسجيل 
املقاول املصنف من قبل جلنة 
املناقصات املركزية من سجالت 

البلدية.
وقــال املنفوحــي في رده 
على سؤال العضو عبداللطيف 
الدعي بشأن تصنيف شركات 
املقاوالت لدى البلدية: باإلشارة 
الى كتابكم اخلاص بالســؤال 
املقــدم مــن م.عبداللطيــف 
الدعي، بشأن تصنيف شركات 
املقــاوالت لدى البلدية، نورد 

األسئلة واجاباتنا عليها:

ما آلية وشــروط تصنيف 
مقاولي البناء لدى البلدية؟ وما 

اإلدارة املعنية بذلك؟
تصنيــف  آليــة  تتبــع  ٭ 
وترخيــص املقاولني من قبل 
قسم املقاولني في إدارة األنظمة 
الهندسية، وتكون آلية وشروط 
التصنيف عن طريق ما يلي:

- تقــدمي الشركــــــــــات 
فــي  الراغبــة  واملؤسســات 
التصنيــف او التســجيل عبر 
البرنامج اخلاص باملقاولني عن 
طريق موقع البلدية اإللكتروني.

- يتــم دفع الرســوم من 
خــالل املوقــع وقــد تتفاوت 
قيمتها تبعا للطلب املقدم من 

املقاول.
- يتــم رفــع املســتندات 
املطلوبة ومن ثم التدقيق عليه 
من قبل اإلدارة املذكورة وذلك 
للتحقق من استيفاء الشروط.

- تتــم مراجعة الشــؤون 
املالية إلرفاق الكفالة املصرفية 
احملددة للفئة وذلك ليتســنى 
للمقاول استخراج الرخصة عبر 
املوقع اإللكتروني للمقاولني.

البناء لدى  ما فئات مقاولي 
البلدية ومميزات كل فئة؟

٭ يتــم تصنيــف الشــركات 
واملؤسسات وفقا إلمكانياتها 

في الســكن اخلاص واملالحق 
والترميــم بحيــث ال تتعدى 
مســاحة املبانــي ١٤٫٠٠٠ متر 

مربع.
الفئــة (د) مــن الشــروط 
التي يجب توافرها الستيفاء 
الفئــة، ان تتوافر عمالة فنية 
ذات خبرة في مجال مقاوالت 
البناء. ويحق للمدرج تصنيفه 
بهــذه الفئــة مبزاولــة اعمال 
الترميــم وبناء املالحق حيث 
ال يتعدى مجموع املســاحات 

٢٠٠٠ متر مربع.
ويســمح ملقاولي األعمال 
لــدى  اإلنشــائية املصنفــني 
اجلهاز املركــزي للمناقصات 
العامة بــأن يقومــوا بجميع 
اعمال البناء والهدم املنصوص 
عليها بالالئحة املذكورة اعاله 
بعد استيفاء شروط التسجيل 
ومنهــا: تقــدمي ضمــان بنكي 

بقيمة ٤٠٫٠٠٠ دينار.

كيف يتم قياس اداء مقاولي 
البناء املصنفني بالبلدية؟ وما آلية 

الرقابة على أعمالهم؟
البلديــة مبراقبــة  ٭ تقــوم 
أعمــال مقاولــي البنــاء وفق 
االختصاصــات املنوطــة بهم 
والتي ميكن سردها في متابعة 
تنفيذ أحكام أنظمة الســالمة 
وحمايــة املرافــق واملمتلكات 
العامة ومراقبة أعمال شركات 
ومقاولــي تنفيــذ املشــاريع 
العامــة واإلنشــاءات وأعمال 
الطرق واخلدمات وكذا أعمال 
مقاولي البناء والترميم والهدم 
وأعمال احلفريات والتأكد من 

بهــا املقاول وإلغاء التصنيف 
وشطب تســجيل املقاول من 

سجالت البلدية.
نصــت الئحــة تصنيــف 
املقاولني على «يعاقب من تثبت 
مسؤوليته من اصحاب املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الهندسية او املهندسني املشرفني 
او املقاولني عن إقامة مبان من 
دون ترخيــص او االشــراف 
على تنفيذها او اي مخالفات 
بناء اخرى بغرامة ال تقل عن 
خمسة آالف دينار وال تتجاوز 
عشــرة آالف دينار مع سحب 
ترخيــص املكتــب الهندســي 
وإيقاف تصنيف املقاول وإبعاد 

املخالف غير الكويتي.

هل يوجد ربط أو تنسيق مع 
اجلهات احلكومية املعنية األخرى 
في حال التعامل مع الشكاوى او 
وجود قصور من مقاولي البناء؟

٭ عند تقدمي شكوى من املالك 
او وجــود تقريــر مرفوع من 
اإلدارات املعنيــة باحملافظات 
الى جلنة تصنيــف املقاولني 
تتم دراسة الشكوى والتقرير 
حسب نوع املخالفة املذكورة.

هل يوجد برامج تشجيعية 
األداء  البناء لتحســني  ملقاولي 
والنهــوض بالعملية العمرانية 

بالبالد؟
٭ لم يســبق للبلدية تنظيم 
اي برامج تشجيعية ملقاولي 
البنــاء باإلضافة الى الدورات 
والبرامج التوعوية للمالك من 

حيث اعمال البناء.

فيما يتعلق بأعمال مقاولي 
البناء في السكن اخلاص، ما  دور 
البلدية أثناء التصميم والتنفيذ 

وتسليم املشروع؟
البلديــة بدورهــا  ٭ تقــوم 
فيما يتعلــق بإصدار رخصة 
البناء التي تشمل املخططات 
التصميميــة للبناء باإلضافة 
الى تســليم احلدود وإصدار 
تراخيص التشوين والسالمة 
للبدء بالتنفيذ ثم الكشف على 

البناء.

إزالة املكاتب واملنشآت املؤقتة 
للمقاولني ورفع املخلفات وإزالة 
األنقــاض وتســوية مواقــع 
العمل وما يحيط بها والتأكد 
من نظافتها وإصدار شــهادة 
ســالمة ونظافة مواقع العمل 
ملقاولي املشاريع واإلنشاءات 

والعمارات السكنية.

الشركات  هل يشترط على 
جتديد التصنيف بشكل دوري؟

٭ يتطلب التجديد من الشركات 
املصنفة واملسجلة في برنامج 
املقاولــني بشــكل دوري فــي 
غضون السنتني وذلك ليتسنى 
للمقاولــني إصــدار الرخــص 
املتعلقة بأعمال البناء والهدم.

هــل يوجد تقييــم للعمالة 
املسجلة حتت شركة مقاوالت 

البناء املسجلة بالبلدية؟
٭ اســتنادا لالئحة املقاولني، 
يجب ان تكون العمالة الفنية 
او  الشــركة  املدرجــة حتــت 
املؤسســة ذات خبرة ســابقة 
في أعمال مقاوالت البناء، وال 
تختص البلدية بتقييم العمالة.

كيف يتم التعامل مع مقاول 
البناء في حــال وجود قصور 
باألعمال او شكوى، ما اجلزاءات 

املطبقة عليه؟
٭ فــي حــال صدور شــكوى 
من اجلهة املختصة املسؤولة 
عــن امللف الفنــي للعقار تتم 
دراسة الشكوى التخاذ الالزم 
ضمن اخلطوات املتبعة: دراسة 
الشكوى من قبل مهندسي قسم 
املقاولني ومراســلة الشــركة 
املصنفــة كانــت او املســجلة 
لدى البلديــة وذلك للرد على 
محتوى الشكوى خالل مهلة 
قدرها اســبوع، عمــل تقرير 
مــن املهنــدس املســؤول عن 
ملف الشــكوى واالطالع عما 
اذا مت تطبيق عقوبات مسبقة 
على املقاول، تطبيق اجلزاءات 
كاآلتــي: إنذار املقاول وإيقاف 
مؤقت ملدة ٣ أشهر على االقل 
وال تزيد على ســنة مع حجز 
الكفالة وتخفيض الفئة املدرج 

عبداللطيف الدعيم. أحمد املنفوحي

الفنية واملادية الى (أ، ب، ج، 
د) ومن الشــروط التي يجب 
الفئة (أ)  توافرها الســتيفاء 
توفيــر ٣ مهندســني مدني او 
معماري بسنوات خبرة ال تقل 
عن خمسة سنوات، وأن يكون 
مقيدا لدى جمعية املهندسني 
ويتم تقدمي كفالة بنكية للفئة 
بقيمة ٤٠٫٠٠٠ دينار صاحلة 
ملدة سبعة وعشــرين شهرا، 
ومبجرد التصنيــف الى هذه 
الفئة فإنه يحق للمقاول اعمال 
البناء السكني واالستثماري 

والتجاري.
الفئة (ب) من الشروط التي 
يجب توافرها الستيفاء الفئة، 
توفير ٢ من املهندسني مدني او 
معماري بحيث ال تقل سنوات 
خبرتهما عن خمس ســنوات 
وأن يكونا مقيدين لدى جمعية 
املهندسني وتكون قيمة الكفالة 
البنكية املشروطة للتصنيف 
للفئــة ٣٠٫٠٠٠ دينار صاحلة 
ملدة سبعة وعشــرين شهرا، 
ومبجرد التصنيف فإنه يحق 
للمقاول مزاولة اعمال البناء 
السكني والسكني االستثماريو 
الصناعي والزراعي فقط مقيدا 

مبساحة ٢٠٫٠٠٠ متر مربع.
الفئــة (ج) من الشــروط 
التي يجب توافرها الستيفاء 
الفئــة، وجوب توافر مهندس 
إنشــائي أو معمــاري ال تقل 
خبرتــه العملية عــن خمس 
ســنوات ويكون مقيــدا لدى 
جمعية املهندســني ويســمح 
للمقاول املــدرج تصنيفه في 
هذه الفئة مبزاولة اعمال البناء 

غرامة ١٠٠٠٠ دينار وسحب ترخيص املكتب وإبعاد املخالف غير الكويتي عند إقامة مباٍن من دون ترخيص

«البلدي» يبحث حتويل مركز شباب مببارك 
العبداهللا إلى «مدينة األعمال التكنولوجية»

البلدي  يبحث املجلس 
في جلسته العادية االثنني 
املقبــل برئاســة عبداهللا 
احملــري توصيــة جلنة 
محافظة حولــي باملوافقة 
العامة  الهيئــة  على طلب 
للشباب حتويل استعمال 
مركز شباب مبنطقة مبارك 
العبداهللا قطعــة ٤ ليكون 
مشــروعا ملدينة االعمال 
التكنولوجية والذي يشمل 
مكاتب ومختبرات اتصاالت، 
ومطاعم، وبنوكا، ومحالت، 

وناديا صحيا.
ويتضمن جدول االعمال التالي:

٭ الرد على سؤال العضو ناصر اجلدعان بشأن 
املدارس اخلاصة في منطقة سلوى والرميثية 
والســاملية والرد على ســؤال العضو ناصر 
اجلدعان بشأن املدارس اخلاصة مبنطقة سلوى.

٭ الرد على سؤال العضو م. عبداللطيف الدعي 
بشأن تصنيف شركات املقاوالت لدى البلدية.
٭ االقتراح املشترك واملقدم من االعضاء م. 
منيرة االمير، م. علياء شيخان الفارسي، م. 

فرح الرومي بشأن تخصيص 
مساحات محددة وفق خطة 
متكاملة ملصدات الرياح في 

الكويت.
٭ االقتراح املقدم من العضو 
فهد العبداجلادر بشأن إنشاء 
مســارات دائمــة ومؤقتة 
الهوائية وتفعيل  للدراجات 
ومتابعة مسار متت املوافقة 

عليه.
٭ االقتراح املقدم من العضو 
عبداهللا العنزي بشأن شركة 
املشروعات السياحية (شركة 

مملوكة للدولة).
٭ االقتراح املقدم من العضو م. عبداللطيف 
الدعي، بشأن عمل أرشيف إلكتروني للمجلس 

البلدي.
٭ االقتراحني املقدمني من رئيس املجلس البلدي 

عبداهللا احملري.
األول: بشــأن إنشاء ممشــى ألهالي منطقة 

القادسية.
الثاني: بشأن إضافة نشاط ترخيص مبكتب 

ضمن السكن االستثماري.

عبداهللا احملري

إزالة ٤٥١ إعالنًا مخالفًا في «مبارك الكبير» 
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير بتكثيف جوالته امليدانية بجميع مناطق 
احملافظة خالل شهري أكتوبر ونوفمبر على 
احملالت التجارية واألسواق املركزية واجلمعيات 
التعاونية ورصد القسائم املخالفة الشتراطات 
البلدية والتعديات على أمالك الدولة فضال عن 
رصد اإلعالنات العشوائية في الشوارع وامليادين 
وإزالتها، مشيرة إلى أن هذه اجلوالت أسفرت 
عن توجيه ٢٦٠ إنذارا وتنبيها ألصحاب عقارات 
وشركات لقيامهم بالتعدي على أمالك الدولة 
واستغالل مساحات دون وجه حق للتشوينات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية احملافظة ناصر الهاجري أن اجلوالت 
التي مت تنفيذها خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 
أسفرت عن إزالة ٤٥١ إعالنا عشوائيا مختلف 
األحجام باملخالفة لالئحة اإلعالنات ٢٠٠٦/١٧٢

وحترير ٦٢ مخالفة حملالت جتارية لعدم جتديد 
ترخيص اإلعالن، واستغالل مساحة أمام احملل 
مــن دون ترخيص فضال عــن عدم االلتزام 
بنظافة الســاحات واملمرات املالصقة للمحل 
إلى جانب حترير أمر إغالق إداري وفتح محل 
بعد تصحيح أوضاع احملل وتوجيه ٢٦٠ إنذارا 

لتعديات على أمالك الدولة وإنذارات هندسية 
لعقارات وجتري متابعتهــا، وذلك من خالل 
طلب مراجعة وإحضار التراخيص الهندسية 
واملخططات وإزالة ٧ تعديات على أمالك الدولة 

بعد اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية.
وأضاف انه مت التعامل مع ٦٠ شكوى وردت 
الى الفريق عبر اخلط املباشــر وحترير ٣٥
تقريرا من قبل املراقبني وحترير ١٨ أمر صلح 
في مخالفات بعد جتديد التراخيص وتصحيح 

األوضاع.

حترير إحدى املخالفات

املسعد: مستشفى الوالدة اجلديد
نقلة نوعية في املجال الطبي والعمراني

أكدت وكيلة وزارة االشغال 
العامة م.مي املسعد ان مشروع 
مستشــفى الــوالدة اجلديــد 
يعتبر من املشــاريع املميزة 
والذي يواكب احدث التطورات 

في املجال الطبي.
وأشــارت املســعد خــالل 
زيارتها ملشــروع مستشــفى 
الوالدة اجلديد واالطالع على 
ســير العمل فيــه امس االول 
ان املستشــفى باالضافة الى 
املجــال املعمــاري املميــز له 
اشــرفت عليه كوادر شبابية 
كويتية مميــزة وقادرة على 
النهوض  باملشــاريع، مؤكدة 
ان دورهم واضح في ســرعة 
الوصول الى هذه املرحلة من 

عمر املشروع.
واطلعت على عرض مرئي 
من مهندس املشــروع مشعل 
العنزي لتبيان مراحل تطوره.

زارت املشروع واطلعت على سير العمل فيه

م.مي املسعد خالل زيارتها ملستشفى الوالدة اجلديد

املسعد خالل اجلولة م.مي املسعد تستمع لشرح حول املستشفى

زهرة حسن توقع 
«كتاب العناوين»

قالت املترجمة زهرة حسن ان كتابها «كتاب العناوين» 
تطرح فيه ديدري ماســك البحث عن مصير الشوارع 
وعناوينهــا فعندما تخطر عناوين الشــوارع على بال 
معظم الناس، فأهم ما يفكرون به هو ضمان قدرة ساعي 
البريد على توصيل البريد وقدرة الناس على العثور على 
األماكن وعدم فقدان أي مســافر أو سائح وجهته. لكن 
في األســاس لم يتم اختراع عناوين الشوارع ملساعدة 
الناس في العثور على طريقهم، بل مت إنشاؤها للعثور 
على الناس. وفي أجزاء كثيرة من العالم، ميكن أن يكشف 
زهرة حسنالعنوان عن أعراق الناس وطبقتهم ومكانتهم االجتماعية.

شكر وتقدير
باقـــــة ورد وشــكر 
وتقدير الى الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية بوزارة 
املالية محمد العمران على 
جهوده املبذولة في خدمة 
املراجعــني واســتقبالهم 
بــكل ترحــاب، والعمــل 
علــى إجنــاز معامالتهم 
بأقصــى ســرعة ودقــة، 
ممــا يؤكد حرصــه على 
حتقيــق مصلحة الوطن 
واملواطن، فله كل الشكر 
على جهوده، ونسأل اهللا 
أن يكثر من أمثاله بجميع 

الوزارات.
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