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 -1مراقبه الشاليهات ـ عقود امالك الدولة
العنوان -:المنطقة :المرقاب  ،بلوك 1 :شارع :عبدهللا السالم ( مجمع الوزارات)
مبني رقم 11 :الطابق :االرضي رقم القسيمة600009 :
طلب فرز شاليه

 -1يحق للشركاء الصادر الترخيص باسمائهم وتم تثبيتها في نموذج تسجيل
الشاليه خالل الفترة المعلن عنها من  1690/1/2م ،لغاية  1690/1/11م،
(فترة تسجيل الشاليهات ) التقدم الى االدارة بكتاب خطي بطلب فرز الشاليه
متى كان قابال للتقسيم بوجود واجهة بحرية وبرية وعدم إعتراض اية منشات
لخط الفرز مع إرفاق مخطط موقع من المرخص لهم يتضمن المساحات
المطلوب فرزها .
 -2يحق لورثة مستغل الشاليه التقدم لالدارة بكتاب خطي بطلب فرز الشالية متى
كان قابال للتقسيم حسب الشروط أعاله .
 -1تعبئة نموذج الطلب والتوقيع عليه من قبل أصحاب العالقة أو من ينوب عنهم
بوكاله رسميه صادرة من (وزارة العدل)
 -4الترخيص االصلي (العقد) للشاليه.
الشروط الالزمة والمستندات المطلوبة  -0تحديد المساحات المطلوب فرزها على مخطط الشاليه ثم توقيع أصحاب
العالقة على المخطط.
 -9شهادة لمن يهمه االمر صادرة من وزارة الكهرباء و الماء تفيد بعدم وجود
مستحقات مالية على الشاليه
 -7يجب أن ال تقل الواجهة البحرية بعد الفرز عن (10م) طولي.
 -9مخاطبة وزارة الكهرباء و الماء لموافاتنا بالرأي الفني لفرز الشاليه ومدى
إمكانية تزويد الشاليه المفروز بالتيار الكهربائي .
 -6تحول المعاملة الى قسم الرقابة و المتابعة المختص للكشف على الشاليه لبيان
وضع المنشآت و االفادة عن إعتراض خط الفرز ألية منشآت.
 -10في حالة عدم وجود تجاوزات في المنشآت أو تعديات خارج حدود الشاليه
تستكمل إجراءات الفرز و يتم إستيفاء مبلغ و قدره (00دينار) عن كل شاليه
تصدر التراخيص بأسماء طالبي الفرز.
التكلفة المطلوبة

رسوم متغيرة  :ال يوجد
رسوم ثابتة  000005000 :د.ك

النماذج المستخدمة فى انجاز المعاملة  -1طلب التنازل عن الشاليه
14يوم 0-ساعة 0-دقيقة
الوقت المستغرق فى انجاز المعاملة
هاتف 22491206-22491200 :
داخلى - :
وسائل االستفسار

فاكس 22411099 :
بريد الكترونى SG5708@CSC.NET.KW :
موقع الكترونى http://www.mof.gov.kw :

الجهات المشاركة في انجاز المعاملة

وزارة الكهرباء و الماء

