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املــقـــدمـــة
يهدف دليل إجراءات إدارة عقارات أمالك الدولة إلى إرشاد موظفي الوزارة واملراجعني من
خارج الوزارة باإلجراءات املتبعة في اإلدارة ،وذلك بهدف تسهيل سير اخلدمات املقدمة من قبل
اإلدارة ،ويتم ذلك من خالل ذكر عنوان اإلجراء واألهداف العامة منه وذكر اإلدارات والوحدات
املعنية بذلك اإلجراء والنماذج املستخدمة ،كما يتم شرح آلية تنفيذ اإلجراءات بخطوات متسلسلة كما
ترفق أرقام الهواتف اخلاصة مبصادر تنفيذ اإلجراء.
وقد مت تقسيم دليل إجراءات إدارة عقارات أمالك الدولة إلى قسمني تبع ًا ملراقبات اإلدارة،
وذلك على النحو التالي-:
أو ًال :دليل إجراءات مراقبة االستمالكات
ويهدف إلى إرشاد موظفي الوزارة واملراجعني بأهم اإلجراءات املتبعة في هذه املراقبة بأقسامها
الثالثة ،وهي -:
 قسم العقارات املستملكة قسم الوثائق قسم املساحةثاني ًا :دليل إجراءات مراقبة املباني والصيانة
ويهدف إلى إرشاد موظفي الوزارة واملراجعني بأهم اإلجراءات املتبعة في هذه املراقبة بقسميها،
وهما -:
 قسم صيانة املباني قسم احملافظة على املبانيكما نأمل أن يحقق الدليل األهداف املرجوة منه ،ويساهم في تسهيل خدمات اإلدارة للمراجعني
من خارج الوزارة ،وحتسني مستوى األداء الوظيفي ملوظفي الوزارة.
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الـهـيـ ـكـل الـتـنـظـيـم ــي
إدارة عقارات أمالك الدولة

مراقبة المباني و الصيانة

مراقبة اإلستمالكات

قسم العقارات المستملكة

قسم المحافظة على المباني

قسم الوثائق

قسم صيانة المباني

قسم المساحة
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اجراء ( :)1معاملة شهادة ملن يهمه األمر باستمالك أو هدم عقار
األهـــداف

 بيانات عن عقار مستملك من الدولة. -احملافظة على حقوق وملكية األفراد.

مجاالت املسؤولية مختلف وزارات الدولة حسب طلب اجلهة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

 كتاب من قبل صاحب العالقة بالبيانات املطلوبة.شهادة ملن يهمه األمر :تشهد إدارة عقارات أمالك الدولة باستمالك
العقار أو هدم العقار.
البحث والتأكد بأن مقدم الطلب يستغل فعال العقار املستملك.  -التدقيق على البيانات املطلوبة من واقع املستندات في ملف العقار.

اإلجراء بالتفصيل

 ترسل البيانات املطلوبة إلى اإلدارة القانونية إلخالء مسئولية اإلدارة. على ضوء كتاب اإلدارة القانونية يعطى صاحب العالقة شهادة ملنيهمه األمر بعد أن يتم تسجيلها في السجل العام لوزارة املالية وحتصيل
الرسوم املقرر عليها.
  -الوقت التقريبي لإلجناز  3-5( :أيام)

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)2شهادة باستالم عقار مثمن
األهـــداف

 تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح. -احملافظة على حقوق وملكية األفراد.

مجاالت املسؤولية قسم الوثائق – قسم العقارات املستملكة
النماذج املستخدمة  -نسخة حتويل إدارة نزع امللكية .
في تنفيذ اإلجراء  -مذكرة طلب شهادة باستالم عقار مثمن من قسم الوثائق.

املصطلحات
املستخدمة

شهادة استالم عقار :استالم عقار وذلك بناء على القوانني واللوائح
املنظمة لعملية استالم عقار مثمن.
 - 1 ترد مذكرة من قسم الوثائق بطلب شهادة باستالم عقار مثمن مع
نسخة حتويل إدارة نزع امللكية.
 يقوم املساح بتحديد موقع العقار من واقع املخططات اخلاصة باملنطقةويتم التأشير عليه بوضع رقم متسلسل للعقارات.
 يتم الكشف امليداني على املوقع للتأكد من أوصاف العقار وحتديد نوعاالستغالل ومن ثم كتابة الرقم املتسلسل على العقار مباشره مع توقيع
محضر استالم العقار من صاحب العالقة وممثل الوزارة.
 يوجه املساح إنذارات إلى سكان العقار ملراجعة اإلدارة التخاذاإلجراءات املتبعة على حسب نوع االستغالل.

اإلجراء بالتفصيل

حيث تأخذ املعاملة عدة أنواع من اإلجراءات:
أوال  :إذا كان نوع العقار بيت ويسكنه أصحاب امللك.
 - 1إذا سلم البيت لإلدارة خالي خالل ثالثة أيام يعطي شهادة بصرف
كامل املبلغ بعد إحضار براءة ذمه من وزارة الكهرباء واملاء.
 - 2إذا كان العقار يسكنه أهله يعطي سنه متديد بعد التوقيع على تعهد بذلك
حيث يعطي شهادة بصرف كامل املبلغ بعد خصم ( 10000أو 0ا )%
أيهما اقل حلني تسليم العقار خالي.
 - 3إذا زادت مدة استغالل العقار عن السنة يحول إلى اإليجارات على
حسب السعر السائد في املنطقة.
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ثانيا :إذا كان نوع العقار بناية أو بيت ودكان أو بيت به مستأجرين.
  - 1إذا كان املالك بسكن في احد شقق البناية يعطى شهادة بصرف كامل
املبلغ بعد فصم (20000أو  10%أيهما أفل) حلني إخالء الشقة.
  - 2إذا كان العقار ال يستغله املالك في السكن يعطي شهادة بصرف كامل
املبلغ.
 - 3بتم حتويل املستأجرين إلى إدارة عقود املك الدولة لتحصيل
اإليجارات على حسب القرار املنفذ.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4يتم حصر جميع مستغلني العقار وحتفظ التبليغات والتعهدات اخلاصة
بهم في ملف املعاملة.
يسجل مساح املنطقة جميع البيانات واملعلومات اخلاصة بالعقار في منوذج
تقرير عن عقار مستملك مع كرت خاص لكل عقار.
يقوم رئيس قسم العقارات املستملكة بالتدقيق على البيانات الواردة في
تقرير املساح ومن ثم يؤشر مبا يفيد طباعة شهادة باستالم عقار
وطريقة صرف املبلغ واخلصم.
ترسل شهادة باستالم العقار إلى قسم الوثائق بعد تسجيلها في سجل داخلي
لقسم العقارات املستملكة.
الوقت التقريبي لإلجناز7 - 5 ( :) أيام.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)3شهادة باستالم عقار أو جزء من عقار عن طريق تنظيم منطقة أو تعديل
شكل عقار
األهـــداف

 تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح. -احملافظة على حقوق وملكية األفراد.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة – قسم العقارات املستملكة.
النماذج املستخدمة - 1مذكره طلب شهادة باستالم عقار أو جزء من عقار من قسم املساحة.
في تنفيذ اإلجراء  - 2صوره عن كتاب التخصيص من بلدية الكويت.

املصطلحات
املستخدمة

شهادة استالم عقار أو جزء من عقار عن طريق تنظيم أو
تعديل:عقار (بيت) يسلم بالكامل لإلدارة  /جزء من عقار (بناية أو بيت
ودكان أو بيت به مستأجرين يسلم لإلدارة أو يحول لإليجار وذلك بناء
على القوانني واللوائح املنظمة لعملية التسليم أو اإليجار.
 -1ترد مذكره من قسم املساحة بطلب استالم عقار أو جزء من عقار
وصوره عن كتاب التخصيص من بلدية الكويت.
 -2يقوم املساح بتحديد موقع العقار من واقع املخططات اخلاصة باملنطقة
ويتم التأشير عليه بوضع رقم متسلسل للعقارات.
 -3يتم الكشف امليداني على املوقع للتأكد من أوصاف العقار وحتديد نوع
االستغالل ومن ثم كتابة الرقم املتسلسل على العقار مباشره مع توقيع
محضر استالم العقار من صاحب العالقة وممثل الوزارة.

اإلجراء بالتفصيل

 -4يوجه املساح إنذارات إلى سكان العقار ملراجعة اإلدارة التخاذ
اإلجراءات املتبعة على حسب نوع االستغالل.
حيث تأخذ املعاملة عدة أنواع من اإلجراءات:
أوال  :إذا كان نوع العقار بيت ويسكنه أصحاب امللك.
 - 1إذا سلم البيت لإلدارة خالي خالل ثالثة أيام يعطي شهادة بصرف
كامل املبلغ بعد إحضار براءة ذمه من وزارة الكهرباء واملاء.
 - 2إذا كان العقار يسكنه أهله يعطي سنه متديد بعد التوقيع على تعهد بذلك
حيث يعطي شهادة بصرف كامل املبلغ بعد خصم ( 10000أو 0ا )%
أيهما اقل حلني تسليم العقار خالي.
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 - 3إذا زادت مدة استغالل العقار عن السنة يحول إلى اإليجارات على
حسب السعر السائد في املنطقة.
ثانيا :إذا كان نوع العقار بناية أو بيت ودكان أو بيت به مستأجرين.
- 1إذا كان املالك بسكن في احد شقق البناية يعطى شهادة بصرف كامل
املبلغ بعد فصم ( 20000أو  10%أيهما أفل) حلني إخالء الشقة.
 - 2إذا كان العقار ال يستغله املالك في السكن يعطي شهادة بصرف كامل
املبلغ.
 - 3بتم حتويل املستأجرين إلى إدارة عقود املك الدولة لتحصيل
اإليجارات على حسب القرار املنفذ.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4يتم حصر جميع مستغلني العقار وحتفظ تبليغات والتعهدات اخلاصة
بهم في ملف املعاملة.
 - 5يسجل مساح املنطقة جميع البيانات واملعلومات اخلاصة بالعقار في
منوذج تقرير عن عقار مستملك مع كرت خاص لكل عقار.
 - 6يقوم رئيس قسم العقارات املستملكة بالتدقيق على البيانات الواردة
في تقرير املساح ومن ثم يؤشر مبا يفيد طباعة شهادة باستالم عقار
وطريقة صرف املبلغ واخلصم.
 - 7ترسل شهادة باستالم العقار إلى قسم املساحة بعد تسجيلها في سجل
داخلي لقسم العقارات املستملكة.

الوقت التقريبي لإلجناز-7 5 ( :) أيام ،في بعض احلاالت قد متتد الفترة
أكثر حسب تعاون صاحب العقار أو تعقيد املعامالت.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)4إزالة العقارات املستملكة أو العوائق بغرض التنظيم
األهـــداف

 تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح. -التطوير العمراني واحلضاري.

مجاالت املسؤولية قسم العقارات املستملكة – مقاول الهدم.
النماذج املستخدمة  - 1 براءة ذمه من وزارة الكهرباء واملاء.
في تنفيذ اإلجراء  - 2مفتاح العقار .

املصطلحات
املستخدمة

إزالة العقارات املستملكة أو العوائق بغرض التنظيم :إخالء العقار
من السكان وقطع التيار الكهربائي وهدم العقار.
 - 1يتخذ رئيس قسم العقارات املستملكة قرار باإلزالة بعد االنتهاء من
جميع اإلجراءات
 - 2اإلدارية و املالية اخلاصة بالعقارات املستملكة أو املنظم.
 - 3بعد إخالء السكان يعد كتاب إلى وزارة الكهرباء واملاء لقطع التيار
الكهربائي ورفع الكيبل وساعة املياه.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4يقوم مساح املنطقة بعمل كروكي مبساحة العقار والعوائق املطلوب
إزالتها.
 - 5يصدر أمر عمل ملقاول الهدم إلزالة العقارات والعوائق بغرض
التنظيم.
الوقت التقريبي لإلجناز7 - 3 ( :) أيام حسب حالة البناء واألرض.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)5إزالة العوائق ومباني أمالك الدولة املطلوبة من اجلهات احلكومية
األهـــداف

 تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح. -التطوير العمراني واحلضاري.

مجاالت املسؤولية قسم العقارات املستملكة – مقاول الهدم.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

 كتاب من اجلهة احلكومية بطلب إزالة عائق أو مبنى ملك للدولة.
إزالة العقارات املستملكة أو العوائق بغرض التنظيم :إخالء العقار
من السكان وقطع التيار الكهربائي وهدم العقار.
 تتخذ اإلدارة قرار باإلزالة. 1
 - 2يقوم املساح بتحديد موقع العقار من واقع املخططات اخلاصة باملنطقة
ويتم التأشير عليه بوضع رقم متسلسل للعقارات.
 - 3يتم الكشف امليداني على املوقع للتأكد من أوصاف العقار وحتديد
نوع االستغالل ومن ثم كتابة الرقم املتسلسل على العقار مباشره مع
توقيع محضر استالم العقار من صاحب العالقة وممثل الوزارة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4يوجه املساح إنذارات إلى سكان العقار ملراجعة اإلدارة التخاذ
اإلجراءات املتبعة على حسب نوع االستغالل.
- 5يتم حصر جميع مستغلني العقار وحتفظ التبليغات والتعهدات اخلاصة
بهم في ملف املعاملة.
 - 6يسجل مساح املنطقة جميع البيانات واملعلومات اخلاصة بالعقار في
منوذج تقرير عن عقار مستملك مع كرت خاص لكل عقار.
 - 7يقوم رئيس قسم العقارات املستملكة بالتدقيق على البيانات الواردة
في تقرير املساح ومن ثم يؤشر مبا يفيد طباعة شهادة باستالم عقار
وطريقة صرف املبلغ واخلصم.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)6معامالت صرف كامل املبلغ
األهـــداف

صرف كامل املبلغ املستحق لألفراد الذين مت استمالك عقاراتهم من
قبل الدولة.
 - 1قسم الوثائق
 - 2قسم املساحة

مجاالت املسؤولية  - 3قسم العقارات املستملكة
 - 4الشئون املالية
 - 5الشئون القانونية
 صورة البطاقة املدنية رقم احلساب البنكي
 حصر الوراثة (ان وجد)النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء - عقد البيع إلى احلكومة.
 شهادة استالم عقار من قسم العقارات املستملكة.
 مذكرة صرف املبلغ.

املصطلحات
املستخدمة

__
 ورود عقد البيع من التسجيل العقاري بوزارة العدل. 1
 - 2صدور شهادة باستالم العقار من قسم العقارات املستملكة إلى قسم
الوثائق
 - 3إرسال األسماء إلى البنك الوطني للبحث عن املديونية

اإلجراء بالتفصيل

 - 4حتول املعاملة إلى الشئون القانونية لبيان كيفية الصرف
 - 5تعاد املعاملة إلى قسم الوثائق لعمل لصرف مبلغ التثمني
 - 6اعتماد املعاملة من قبل مدير الشئون القانونية ومدير إدارة عقارات
أمالك الدولة أو الوكيل املساعد لشئون أمالك الدولة.
 - 7حتول املعاملة ومرفقاتها إلى إدارة الشئون املالية للصرف

االصدار الثاني 2017
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اإلجراء بالتفصيل

 - 8يتم تزويد إدارة الشئون القانونية وإدارة نزع امللكية للمنفعة العامة
بنسخه من حتويل اإلستمالك.
الوقت التقريبي لإلجناز:خمسة أيام بعد وصول الرد من البنك الوطني.
__

املراجع

__

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)7معاملة صرف باقي املبلغ
األهـــداف

صرف باقي املبلغ املخصوم من قيمة العقار وذلك بناء على القرار
الوزاري رقم ( )1لسنة  2009خصم مبلغ من املستملك ( )20000د.ك
او  % 10ايهما اقل حلني تسليم العقار املستملك من وزارة املالية.

 - 1قسم الوثائق
 - 2قسم العقارات املستملكة
مجاالت املسؤولية  - 3إدارة عقود أمالك الدولة
 - 4إدارة الشئون املالية
 - 5إدارة الشئون القانونية
 - 1شهادة استالم العقار من قسم العقارات املستملكة
النماذج املستخدمة  - 2مذكرة من إدارة عقود أمالك الدولة (في حالة وجود قيمة إيجاريه
على العقار).
في تنفيذ اإلجراء
 - 3مذكرة صرف املبلغ.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع

__
 شهادة استالم العقار من قسم العقارات املستملكة. 1
 - 2حتول املعاملة إلى الشؤون القانونية إلبداء رأيهم في كيفية الدفع.
 - 3عمل مذكرة الحقه إلى الشؤون املالية للدفع حسب إفادة الشئون
القانونية.
 - 4ترفع املعاملة إلى مدير اإلدارة أو الوكيل املساعد لشؤون أمالك
الدولة للتوقيع.
 - 5تسجل املعاملة في سجل مراقبة االستمالكات.
 - 6ترسل املعاملة إلى الشئون املالية للدفع.
الوقت التقريبي لإلجناز 5( :ايام).
__
__

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

15

دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)8معاملة صرف مبلغ ملستحق
__

األهـــداف
 - 1قسم الوثائق
مجاالت املسؤولية  - 2إدارة الشئون املالية
 - 3إدارة الشئون القانونية
 - 1عقد البيع إلى احلكومة.
النماذج املستخدمة
 - 2البطاقة املدنية.
في تنفيذ اإلجراء
 - 3رقم احلساب البنكي.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع

__
- 1 حفظ عمد البيع إلى احلكومة بامللف اخلاص بها .
 - 2يرسل امللف بالكامل إلى اإلدارة القانونية الكيفية صرف املبلغ.
 - 3تعاد املعاملة إلى قسم الوثائق مبني فيها رأي الشئون القانونية عن
كيفية الدفع.
 - 4عمل مذكرة إلى الشئون املالية لدفع املبلغ حسب إفادة الشئون
القانونية.
 - 5ترفع إلى مدير اإلدارة أو الوكيل املساعد لشئون أمالك الدولة
للرقيع.
 - 6سجل في سجل مراقبة االستمالكات ثم ترسل املعاملة إلى الشئون
املالية للدفع.
الوقت التقريبي لإلجناز 3( :ايام).
__
__

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

16

دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)9معاملة صرف ديكور
تعويض صاحب العقار عن قيمة الديكور املستخدم في العقار واملستملك
األهـــداف
من قبل وزارة املالية.
 - 1قسم الوثائق
مجاالت املسؤولية  - 2إدارة الشئون املالية
 - 3إدارة الشئون القانونية
 - 1براءة ذمه من وزارة الكهرباء واملاء.
 - 2شهادة استالم دكان من قسم العقارات املستملكة.
 - 3رخصة وزارة التجارة اخلاصة باحملل.
 - 4تنازل من صاحب الرخصة عن قيمة الديكور للمستأجر.
النماذج املستخدمة  - 5عقد أيجار مع املالك (صاحب العقار ) إذا لم يكن املستأجر من إدارة
في تنفيذ اإلجراء
عقارات أمالك الدولة  +آخر وصل إيجار من املالك.
 - 6عقد إيجار مع إدارة عقارات أمالك الدولة إذا لم يكن مستأجر من
املالك  +آخر وصل إيجار من اإلدارة.
 - 7عقد تأسيس للشركة إذا كان احملل باسم الشركة.
 - 8رقم حساب صاحب الرخصة.

املصطلحات
املستخدمة

__

- 1ترسل املستندات السابقة إلى مراقبة االستمالكات ثم حتول إلى رئيس
قسم الوثائق.
 - 2ترسل مذكره إلى الشئون القانونية لبيان كيفية الدفع.
 - 3عند وصول رد الشئون القانونية ترسل مذكره إلى الشئون املالية
بدفع املبلغ حسب إفادة الشئون القانونية.
اإلجراء بالتفصيل
 - 4يحتفظ قسم الوثائق بنسخه من املعاملة.
الوقت التقريبي لإلجناز 5 ( :أيام)
يجب حضور صاحب الرخصة للتوقيع على التنازل عن قيمة الديكور
للمستأجر أمام املوظف املختص في قسم الوثائق.
االصدار الثاني 2017
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

__

املراجع

__

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)10حتصيل الرسوم املستحقة على األراضي الفضاء
األهـــداف

حتصيل الرسوم املستحقة على األراضي الفضاء.

 - 1قسم الوثائق
مجاالت املسؤولية  - 2وزارة العدل.
 - 3إدارة الشئون املالية
النماذج املستخدمة  - 1الكشوف اخلاصة مبن ينطبق عليهم القانون (5094 /) من وزارة
العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-مبن ينطبق عليهم القانون.
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

- 1 ورود الكشوف اخلاصة مبن ينطبق عليهم القانون ( 50 94 /)
اخلاص بتنظيم األراضي
 - 2الفضاء من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وزارة العدل بعد
الكشف عليها من قبل بلدية الكويت لتحديد القسائم الفضاء.
 - 3يتم جمع املساحات اخلاضعة لقانون ( 50/94) لكل مالك.
 - 4يتم احتساب الرسوم املستحقة لكل مالك وذلك لكل سنه ماليه.
 - 5يتم إخطار كل مالك بكتاب مسجل بعلم الوصول وذلك لسداد الرسوم
املستحقة عليه.
 - 6في حالة عدم استجابة األشخاص اخلاضعني للقانون يتم إحالته إلى
إدارة الشؤون القانونية وذلك بعد فتره (شهرين) من تاريخ إرسال
الكتاب له.
 - 7أما في حالة وجود شركاء يتم طلب صور الوثائق اخلاصة بهم من
وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري -ويتم بعدها حتويلهم إلى
إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الشئون القانونية لتقسيم املساحات
العائدة لكل شخص ويطبق عليهم اخلطوات السالفة الذكر.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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__
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)11شهادة ملن يهمه األمر
تقدمي شهادة تتضمن جميع املبالغ املصروفة والعقارات املثمنة
األهـــداف
واملستملكة من قبل وزارة املالية لصاحب العالقة.
 - 1قسم الوثائق.
مجاالت املسؤولية
 - 2إدارة الشئون املالية.
- 1كتاب طلب شهادةمقدم من صاحب العالقة إلى مدير عقارات أمالك
الدولة على أن يكون الكتاب مسجل في السجل العام.
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء  - 2يرفق مع الكتاب صفه مقدم الكتاب ( بطاقة مدنيه  -توكيل  -حصر
وراثة  -شهادةمن إدارة نزع امللكية).

املصطلحات
املستخدمة

__

- 1 يحول الكتاب من السجل إلى مدير إدارة عقارات أمالك الدولة -
يحول الكتاب إلى رئيس قسم الوثائق لعمل الشهادة.
- 2يتم عمل مذكره إلى الشئون القانونية يرفق معها صوره من الكتاب
ومرفقاته لطلب الرأي القانوني حول طلب صاحب العالقة.
 - 3يحول الكتاب إلى املوظف املختص الذي بدوره يعد الشهادة.
 - 4ترفع الشهادة بعد االنتهاء من إعدادها إلى رئيس قسم الوثائق
للتوقيع.
اإلجراء بالتفصيل
( - 5علما بأنه يوجد رسم على الشهادة).
 - 6تسجل الشهادة بالسجل العام.
< الوقت التقريبي لإلجناز :غير محدد وذلك حسب الكتاب املقدم من
صاحب العالقة.
مالحظة  :رسوم الشهادة طابع فئة ( 1دينار كويتي )
__

املراجع

__

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)12كشف املديونية
األهـــداف

الكشف عن مديونية أصحاب العقارات املستملكة من قبل وزارة
املالية.

مجاالت املسؤولية  - 1قسم الوثائق.
 - 1عقد البيع إلى احلكومة.
النماذج املستخدمة
 - 2صور البطاقات املدنية -اجلنسية -التوكيالت  -حصر الوراثة -
في تنفيذ اإلجراء
أرقام احلسابات.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع

__
- 1 يرسل الكشف من قسم الوثائق بأسماء أصحاب العالقة إلى البنك
الوطني للبحث في املديونية.
 - 2يرفع الكشف إلى رئيس القسم للتوقيع.
 - 3يرسل الكشف إلى السجل العام.
< الوقت التقريبي لإلجناز :من (5أيام) الى ( )10أيام عمل.
مالحظة :يرسل الكشف إلى البنك الوطني بأسماء أصحاب العقارات
املستملكة للنظر في املديونية.
__
__

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)13معاملة اإلستمالك
األهـــداف

 - 1احملافظة على حقوق وملكية األفراد.
 - 2حتقيق للمنفعة العامة بتوفير أراضي ملشاريع املنفعة العامة.
 - 3تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

قسم املساحة  /قسم الوثائق  /قسم العقارات املستملكة  /إدارة نزع امللكية /
مجاالت املسؤولية
إدارة التسجيل العقاري.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

 كتاب من إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة. اإلستمالك :هو نزع ونقل ملكية العقار من مالكه األصلي إلى ملكالدولة بناء على القوانني واللوائح املنظمة لعملية نزع امللكية .
- 1 يعد كتاب إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ا وزارة العدل
بتسجيل العقار باسم الدولة.
 - 2تنزيل العقار على املخططات املساحية اخلاصة والعامة املتوفرة لدى
اإلدارة .
 - 3التنسيق مع قسم العقارات املستملكة للعمل على استالم وهدم العقار.
 - 4عند ورود وثيقة الدولة من (وزارة العدل) يتم تدقيقها والتوقيع عليها
ثم ترسل إلى قسم الوثائق بعد ترقيمها من وزارة العدل إلجراءات
صرف مبلغ االستمالك.
< الوقت التقريبي لإلجناز :من (3أيام) الى ( )5أيام عمل.

املراجع
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)14معاملة قطعه تنظيميه
األهـــداف

 التطوير العمراني واحلضاري. -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة  /قسم العقارات املستملكة  /بلدية الكويت.
 كتاب من بلدية الكويت.النماذج املستخدمة  -صورة من البطاقة املدنية وشهادة بنكية برقم احلساب لكل مستفيد من
املعاملة.
في تنفيذ اإلجراء
 ( -صور من الوكالة وحصر الوراثة والقسم الشرعي )

املصطلحات
املستخدمة

تنظيم األراضي :تنظيم وترتيب موقع العقار األصلي بعقار بديل
مخصص له ليتناسق مع التخطيط اجلديد للمنطقة ويتم دفع مبلغ محدد
كتعويض لصاحب العقار األصلي على فرق املساحة بني عقاره األصلي
والعقار املخصص له أو تعويضه عن ثمن البناء أو املزروعات وذلك بناء
على القوانني واللوائح املنظمة لعملية التنظيم.

 - 1يتم تنزيل العقار على املخططات التنظيمية واملساحية املتوفرة لدى
اإلدارة.
 - 2يرسل اسم صاحب العالقة إلى بنك الكويت الوطني للنظر في
املديونية.
 - 3ترسل مذكره إلى قسم العقارات املستملكة إلمتام استالم وهدم عقار
صاحب العالقة وإزالة العوائق على القسائم املخصصة لصاحب
العالقة .في حال عدم وجود أي إجراء مالي ((تساوي املساحات))
اإلجراء بالتفصيل
 - 4فعند ورود مذكرة استالم وهدم العقار  ،يعد كتاب إلى بلدية الكويت
بتسجيل القسيمة أو القسائم املخصصة .
 في حال وجود إجراء مالي لصالح صاحب العالقة (مساحة عقارصاحب العالقة أكبر من مساحة عقار الدولة).
 - 5ترسل مذكرةإلى إدارة الشئون القانونية لبيان كيفية دفع املبلغ على
ضوء رد البنك الوطني.

االصدار الثاني 2017
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
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 - 6عند وصول شهادة باستالم العقار من قسم العقارات املستملكة ورد
إدارة الشئون القانونية ترسل مذكره إلى إدارة الشئون املالية بدفع
املبلغ حسب إفادة إدارة الشئون القانونية.
 - 7بعد دفع املبلغ يعد كتاب إلى بلدية الكويت بتسجيل القسيمة أو القسائم
التنظيمية باسم صاحب العالقة .
 في حال وجود إجراء مالي لصالح الدولة (مساحة عقار الدولة أكبرمن مساحة صاحب العالقة).
 - 8ترسل مذكره إلى إدارة الشئون املالية الستالم املبلغ من صاحب
العالقة.
 - 9عند وصول شهادة باستالم العقار من قسم العقارات املستملكة  ،وبعد
وصول إشعار باستالم املبلغ  ،يعد كتاب إلى بلدية الكويت بتسجيل
القسيمة أو القسائم التنظيمية باسم صاحب العالقة .
الوقت التقريبي لإلجناز )8 - 5( :أيام إلجناز املعاملة ( )15-10يوما
لوصول رد البنك الوطني.
القانون رقم  5لسنة / 2005القانون رقم  15لسنة  / 72القانون رقم
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اجراء ( :)15معاملة السفارات الدبلوماسية
األهـــداف

 توفير أراضي للسفارات والهيئات الدبلوماسية -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة  /وزارة اخلارجية
النماذج املستخدمة  -كتاب من وزارة اخلارجية.
في تنفيذ اإلجراء  -مرسوم أميري بتخصيص األرض.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

األراضي الدبلوماسية :تخصيص األراضي اخلاصة بالسفارات
والهيئات الدبلوماسية بناء على مرسوم أميري ويتم التعامل مع هذا
التخصيص بحسب طبيعة العالقة ونوع التخصيص إما عقد إيجار أو بيع
وذلك بناء على القوانني واللوائح املنظمة لعملية تنظيم استغالل األراضي
الدبلوماسية.
 - 1يتم تنزيل العقار املخصص للسفارة على املخططات التنظيمية
واملساحية املتوفرة لدى اإلدارة.
 - 2مخاطبة وكيل الوزارة باإلجراءات التي سوف تتخذها اإلدارة
وخطوات سير املعاملة
 - 3تعد مذكرة إلدارة الشؤون املالية لتحصيل املبلغ من السفارة
 - 4مخاطبة اخلارجية باالتصال بالسفارة لتسديد املبلغ
 - 5عند استالم املبلغ يعد كتاب إلى بلدية الكويت وإدارة التسجيل
العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتسجيل القسيمة أو القسائم املخصصة
للسفارة.
الوقت التقريبي لإلجناز )9 - 5( :أيام إلجناز املعاملة.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)16معاملة بيع اإلضافات واملتممات "الزوائد واجليوب"
األهـــداف

 احملافظة على حقوق وملكية األفراد. التطوير العمراني واحلضاري. -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة  /بلدية الكويت.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

 كتاب من بلدية الكويت.اإلضافات واملتممات  :ضم مساحة أو عقار غير مستغل ملك للدولة
وإضافته إلى ملك العقار املجاور أو املتمم له وذلك بناء على القوانني
واللوائح املنظمة لعملية اإلضافة والتتميم.

 - 1يتم تنزيل القطعة املضافة على املخططات التنظيمية واملساحية املتوفرة
لدى اإلدارة.
 - 2مخاطبة (املكاتب العقارية) ملعرفة سعر سوق العقار للعقائم املطلوب
اإلضافة عليها.
 - 3عرض املوضوع على جلنة شئون املباني املشكلة بالقرار رقم ( 40
لسنة  )2001وكذلك جلنة شئون أمالك الدولة اخلاصة العقارية املشكلة
بالقرار رقم (  16لسنة  ) 2009التخاذ قرار البيع باملزاد العلني وحتديد
سعر أساس البيع
 - 4ترسل مذكره إلى قسم العقارات املستملكة إلمتام إزالة العوائق على
اإلجراء بالتفصيل
املساحة املضافة .
 - 5ترسل مذكره إلى إدارة الشئون املالية الستالم املبلغ من صاحب
العالقة.
 - 6عند وصول شهادة باستالم العقار من قسم العقارات املستملكة وبعد
استالم املبلغ من قبل الشئون املالية يعد كتاب إلى بلدية الكويت ووزارة
العدل لتسجيل املساحة املضافة باسم صاحب العالقة .
الوقت التقريبي لإلجناز )30-60( :يوم من البند  1إلى  )5-9( 3أيام
من البند  4إلى 6
االصدار الثاني 2017
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املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)17معاملة مشروع تقسيم
األهـــداف

 احملافظة على حقوق وملكية األفراد. التطوير العمراني واحلضاري. -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة  /بلدية الكويت.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

 كتاب من بلدية الكويت.مشروع التقسيم  :جتزئة أرض غير منظمة ذات مساحة كبيرة
وتوزيعها إلى عقارات وقسائم منظمة ويتم استالم مبلغ محدد من املالك
إذا أخذ مساحة أكبر من املساحة املخصصة له وذلك بناء على القوانني
واللوائح املنظمة لعملية مشروع التقسيم.

 - 1يتم تنزيل العقار على املخططات التنظيمية واملساحية املتوفرة لدى
اإلدارة.
 - 2ترسل مذكره إلى قسم العقارات املستملكة إلمتام إزالة العوائق على
أرض مشروع التقسيم.
 في حال عدم وجود إجراء مالي - 3عند وصول إشعار باستالم العقار يعد كتاب إلى إدارة التسجيل
العقاري والتوثيق باملوافقة على تسجيل املشروع باسم صاحب
العالقة .
اإلجراء بالتفصيل
 في حال وجود إجراء مالي - 4ترسل مذكره إلى إدارة الشئون املالية الستالم املبلغ من صاحب
العالقة.
 - 5عند وصول إشعار باستالم املبلغ يعد كتاب إلى إدارة التسجيل
العقاري والتوثيق باملوافقة على تسجيل املشروع باسم صاحب
العالقة.
الوقت التقريبي لإلجناز ) 5-9( :يوم
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اجراء ( :)18بيع عقار باملزاد العلني

األهـــداف

 احملافظة على حقوق وملكية الدولة. التطوير العمراني واحلضاري. فتح املجال لتملك األفراد. توفير مصدر وعائد مالي للدولة. -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -كتاب طلب من صاحب العالقة.

املصطلحات
املستخدمة

بيع باملزاد العلني :عرض قسيمة ملك للدولة لبيعها باملزاد العلني
بناء على طلب يقدم لإلدارة أمالك الدولة ويتم عرضه على الوزير بعد
املوافقة يتم البدء بالعمل على إدراج هذه القسيمة للبيع باملزاد العلني وذلك
بناء على القوانني واللوائح املنظمة لعملية البيع باملزاد العلني.

اإلجراء بالتفصيل

 - 1يتم التأكد من القسيمة أو القسائم املراد شراؤها باملزاد باإلطالع على
املخططات التنظيمية واملساحية والسجالت املتوفرة لدى اإلدارة.
 - 2ترفع مذكرة إلى وكيل وزارة املالية ألخذ موافقة الوزير لبيع القسيمة
أو القسائم عن طريق املزاد العلني .
 - 3الكشف امليداني على القسيمة أو القسائم ملعرفة خلوها من أي عوائق
والتأكد من وجود خدمات البنية التحتية.
 - 4مخاطبة وزارة العدل ( إدارة التسجيل العقاري ) ملعرفة إن كانت
القسيمة أو القسائم ضمن أمالك الدولة العقارية اخلاصة أم ال
 - 5مخاطبة بلدية الكويت ( إدارة التنظيم ) إلفادتنا عن كيفية استخدامات
القسيمة أو القسائم ( سكن خاص  ،استثماري  ،جتاري ) مع تزويدنا
بنسخ من مخططات القسيمة أو القسائم.
 - 6مخاطبة املكاتب العقارية ( 3إلى 4 مكاتب ) لتقييم سعر املتر املربع
لقسيمة أو قسائم الدولة املراد شرائها
 - 7يتم عرض أسعار املكاتب العقارية لقسيمة أو قسائم الدولة على جلنة
تقدير املباني املشكلة بالقرار رقم (  40لسنة  )2001لتحديد قيمة سعر
املتر املربع
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 - 8يتم عرض السعر احملدد لقسيمة أو قسائم الدولة من قبل جلنة تقدير
املباني على جلنة شئون أمالك الدولة اخلاصة العقارية املشكلة بالقرار
رقم ( 16لسنة  ) 2009التخاذ قرار البيع باملزاد العلني وحتديد سعر
أساس البيع.
 - 9بعد حتديد سعر قسيمة أو القسائم الدولة من قبل جلنة شئون أمالك
الدولة اخلاصة العقارية يتم رفع األمر إلى وزير املالية العتماد سعر
قسيمة أو القسائم الدولة و طرحها باملزاد العلني.
 - 10جتتمع جلنة املزاد العلني العتماد اخلطة املقترحة للمزاد العلني
وحتديد وقت ومكان املزاد و شروط دخول املزاد وعدد مرات
وأوقات اإلعالن عن املزاد العلني في وسائل اإلعالم.

اإلجراء بالتفصيل

 - 11االجتماع مع اإلدارات املعنية (ادارة الشئون املالية – إدارة
التدريب – إدارة مركز املعلومات) لتنسيق حجز القاعة التي سيتم
بها املزاد العلني وجتهيز مكتب استقبال طلبات الراغبني في الدخول
للمزاد العلني وحتديد آلية العمل املشتركة.
 - 12اإلعالن عن املزاد العلني عن طريق جريدة كويت اليوم والصحف
احمللية الكويتية واملوقع اإللكتروني لوزارة املالية ومواقع التواصل
االجتماعي.
 - 13إعداد كراسة الشروط وإعداد كتاب اإلقرار والتعهد اخلاص
بالقسيمة أو القسائم املزمع بيعها و التوقيع عليها من قبل املشاركني في
املزاد بعد دفع قيمة التأمني لدخول املزاد.
 - 14استقبال طلبات املتزايدين وأرشفتها وعمل قاعدة بيانات للقسائم
املزمع طرحها باملزاد العلني وإدخال بيانات املتزايدين وعمل
االحصاءات وكشوف خاصة بكل جلسة مزاد.
 - 15التنسيق مع إدارة الشئون املالية باستالم مبالغ التأمني من قبل
الراغبني في دخول املزاد العلني.
 - 16اإلشراف على جلسات املزاد العلني و عمل محضر رسو املزاد
العلني في ذات جلسة املزاد العلني ليتم توقعيه من قبل جلنة املزاد
العلني و الراسي عليه املزاد.
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اإلجراء بالتفصيل

 - 17استكمال إجراءات رسو املزاد العلني على املتزايدين الذين رسى
عليهم املزاد واستكمال اجراءات نقل ملكية العقارات لهم.
 - 18بعد أن يتم استكمال جميع االلتزامات املالية واإلجراءات اإلدارية
وسداد كامل املبلغ يتم مخاطبة ديوان احملاسبة ألخذ املوافقة النهائية.
 - 19بعد رد ديوان احملاسبة يتم خاطبة بلدية الكويت و إدارة التسجيل
العقاري و التوثيق ( وزارة العدل ) للعمل على نقل ملكية القسيمة باسم
الراسي عليه املزاد.
الوقت التقريبي لإلجناز ) 120 – 90( :يوم إلجناز املعاملة.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)19الدعاوى القضائية
األهـــداف

 احملافظة على أمالك الدولة -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

-مذكرة من الشئون القانونية في وزارة املالية أو كتاب من بلدية الكويت.

املصطلحات
املستخدمة

الدعاوى القضائية  :الدعاوى املرفوعة على وزارة املالية ولها عالقة
بأمالك الدولة كدعاوى اإلدعاء بامللكية وغيرها من القضايا املتعلقة
بالقوانني واللوائح مبعامالت األراضي .

اإلجراء بالتفصيل

- 1 قرائه صحيفة الدعوى وحتديد البيانات الواردة فيها ملعرفة نوع
املعلومات املطلوبة.
 - 2يتم البحث في املعامالت والسجالت املوجودة في اإلدارة وملف
الدعوى الستخراج املعلومات.
 - 3يتم الرد على مذكرة الشؤون القانونية أو كتاب بلدية الكويت بهذه
البيانات
 - 4وإن كان هناك قصور في املعلومات فيتم طلب تزويد اإلدارة بها
 - 5إذا كان موضوع الدعوى في غير اختصاص اإلدارة فإن اإلدارة
ترد بهذا الشأن على عدم اختصاصها
الوقت التقريبي لإلجناز 1( :إلى  ) 3أيام إلجناز املعاملة.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)20مبايعات املنطقة املقسومة (اخليران ،الوفرة)
األهـــداف

 احملافظة على أمالك الدولة -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

-كتاب من وزارة العدل.

املصطلحات
املستخدمة

مبايعة املنطقة املقسومة  :املبايعات التي تتم بني املالك السعوديني
للقسائم املخصصة لهم مبنطقة اخليران والوفرة وبني آخرين وتقوم
الوزارة بالتدقيق والتحقق من سالمة هذه املبايعة واملوافقة عليها .

اإلجراء بالتفصيل

 فتح ملف املعاملة والتأكد من البيانات واملستندات وتسجيلها 1
بالسجالت.
 فتح الرد على وزارة العدل. 2
الوقت التقريبي لإلجناز 1( :إلى  ) 2أيام إلجناز املعاملة.

املراجع

اتفاقية الطائف التقسيم لسنة / 1982القانون رقم  48لسنة .1966

الدعم واملساندة
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اجراء ( :)21االعتراض على قيمة التثمني
األهـــداف

 احملافظة على أمالك الدولة -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

 كتاب تثمني من إدارة نزع امللكية.االعتراض :يتم اعتراض الوزارة علي سعر التثمني املقدر من قبل جلنة
التثمني وذلك كحق للوزارة ويتم تقدير الوزارة السعر بناء اعتبارات
فنية منها تاريخ السعر املقيم عليه العقار وعلى نوع استعمال العقار موقعه
واعتبارات أخرى تقررها جلنة االعتراضات اخلاصة بوزارة املالية.
- 1 يتم تقييم سعر املتر للعقار بناء على سعر املتر بتاريخ محدد من قبل
جلنة التثمني وعلى حسب نوع االستعمال ويتم مراعاة املوقع اخلاص
بالعقار
 - 2يعرض التقييم في اجتماع جلنة االعتراضات في وزارة املالية لتقدير
سعر املتر املربع ومن ثم تقرير االعتراض أو عدم االعتراض على
مبلغ التثمني
 - 3توقيع محضر االجتماع والرد على إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة.
الوقت التقريبي لإلجناز ) 7( :أيام إلجناز املعاملة.

املراجع
الدعم واملساندة
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القانون رقم  33لسنة .64
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اجراء ( :)22التدقيق على وثيقة الدولة
األهـــداف

 احملافظة على أمالك الدولة -تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح.

مجاالت املسؤولية قسم املساحة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -وثيقة شرعية من وزارة العدل.

املصطلحات
املستخدمة

الوثائق الرسمية :املستند الرسمي الوثيقة الشرعية التي تثبت انتهاء
عملية املعامالت املختلفة لإلدارة من بيع األراضي واالستمالك و التنظيم
واإلضافة والتتميم واملبايعة ومشروع التقسيم.

اإلجراء بالتفصيل

 التدقيق على الوصف املساحي  :يعتمد الوصف املساحي من الوثيقة 1
األصلية  ،وفي تغيير الوصف يجب أن يتوافر مستند رسمي (تعديل
خلف الوثيقة – كتاب لبلدية الكويت– كتاب نزع امللكية – قرار مجلس
بلدي).
 - 2التدقيق على بيانات أصحاب العالقة  :يتم اعتماد األسماء والرقم
املدني من الوثيقة األصلية  ،وإذ مت إضافة اسم أو حذفه يجب أن
يتوافر مستند رسمي (حصر ورثة – توكيل رسمي خاص – تخارج
– تنازل – شهادة وفاة –وكالة غير قابلة للعزل – حكم محكمة).
 - 3التدقيق على القيمة العينة  :يذكر املبلغ بناء على وجود اإلجراء املالي
للمعاملة (تثمني – مزاد – تنظيم – مشروع تقسيم ) ويتم اعتماده من
خالل املستندات والكتب في املعاملة.
 - 4التدقيق على اإلجراءات  :التحقق من سالمة اإلجراءات املذكورة
من األرقام والتواريخ للكتب واملستندات املذكورة بالوثيقة واملتعلقة
بإجراءات املعاملة.
الوقت التقريبي لإلجناز ) 7( :أيام إلجناز املعاملة.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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اجراء ( :)23أعمال الصيانة
األهـــداف

القيام بأعمال الصيانة على املواقع املستغلة التابعة ألمالك الدولة.

مجاالت املسؤولية قسم الصيانة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
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 وثيقة شرعية من وزارة العدل.طلبات الصيانة  ،أوامر العمل  ،دفعات اجناز االعمال.
 تلقي طلبات صيانة املباني من إدارات ومراقبات الوزارة الواقعة 1
خارج مجمع الوزارات.
 - 2الكشف على املباني التابعة ألمالك الدولة اخلاصة العقارية واعداد
جداول الكميات إلجراء الصيانة اجلذرية والتصحيحية والوقائية
واعتماد العينات من قبل الشركات املتخصصة.
 - 3اإلشراف على تنفيذ أعمال الصيانة بأنواعها واالعمال االنشائية
البسيطة للمواقع التابعة ألمالك الدولة اخلاصة العقارية.
 - 4مراجعة وتدقيق قيم أعمال الصيانة وصرف الدفعات للمتعهدين من
الناحيتني الفنية واحملاسبية.
 - 5تقدير قيمة امليزانية السنوية ألعمال الصيانة بأنواعها واملطلوبة من
قبل اجلهات املستغلة للمباني التي يقوم القسم على صيانتها ،ورفعها
إلى اجلهات ذات العالقة بالوزارة العتمادها.
القانون رقم  33لسنة .64
قسم الصيانة - 22405246 :فاكس22467807 :
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اجراء ( :)24طرح املناقصات اخلاصة بأعمال الصيانة وأعمال االنشاءات البسيطة
األهـــداف

احملافظة على مرافق أمالك الدولة للعمل بالصورة املطلوبة.

مجاالت املسؤولية قسم الصيانة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 تلقي طلبات صيانة املباني من إدارات ومراقبات الوزارة الواقعة 1
خارج مجمع الوزارات.
 - 2الكشف على املباني التابعة ألمالك الدولة اخلاصة العقارية واعداد
جداول الكميات إلجراء الصيانة اجلذرية والتصحيحية والوقائية
واعتماد العينات من قبل الشركات املتخصصة.
 - 3اإلشراف على تنفيذ أعمال الصيانة بأنواعها واالعمال االنشائية
البسيطة للمواقع التابعة ألمالك الدولة اخلاصة العقارية.
 - 4مراجعة وتدقيق قيم أعمال الصيانة وصرف الدفعات للمتعهدين من
الناحيتني الفنية واحملاسبية.
 - 5تقدير قيمة امليزانية السنوية ألعمال الصيانة بأنواعها واملطلوبة من
قبل اجلهات املستغلة للمباني التي يقوم القسم على صيانتها ،ورفعها
إلى اجلهات ذات العالقة بالوزارة العتمادها.

املراجع

__

الدعم واملساندة
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اجراء ( :)25استالم اجلمعيات التعاونية
__

األهـــداف
مجاالت املسؤولية قسم الصيانة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 استالم كتاب من احدى اجلهتني (وزارة األشغال  ،املؤسسة العامة 1
للرعاية السكنية) لتنسيق موعد االستالم من بعد االنتهاء من املشروع.
 - 2مراحل االستالم :
 استالم ابتدائي (للمعاينة وتسجيل املالحظات  ،مهلة اإلجناز :أسبوعني) استالم املفاتيح (بعد اجناز املالحظات أو بوجود بعض املالحظات التيال تعيق االستالم)
 استالم نهائي (بعد انتهاء كفالة الشركة  /فترة الضمان والصيانة والتتعدى السنتني)
 - 3توقيع محضر االستالم مع اجلهة املنفذة  ،وتوقيع محضر آخر مع
اجلهة املستلمة (أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية مع حضور وزارة
الشؤون)

املراجع

__

الدعم واملساندة
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اجراء ( :)26متابعة العقود والتراخيص اخلاصة باستغالل املرافق اململوكة للدولة
األهـــداف

استغالل إيرادات أرباح العقود والتراخيص اخلاصة للمرافق اململوكة
للدولة.

مجاالت املسؤولية قسم الصيانة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

تقرير ميداني.

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 متابعة العقود والتراخيص اخلاصة باستغالل املرافق اململوكة للدولة 1
واملبرمة مع كل من شركة املشروعات السياحية وشركة إدارة املرافق
العمومية من الناحية الفنية واملالية.
 - 2القيام بزيارات ميدانية واعداد التقارير واملخاطبات مع اجلهات
ذات العالقة ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

املراجع

__

الدعم واملساندة
املستندات
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اجراء ( :)27تقدير قيمة املباني واملنشئات
__

األهـــداف
مجاالت املسؤولية قسم الصيانة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

تقرير ميداني.

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 تقدير قيمة املباني واملنشئات املنقولة والغير منقولة املقامة على أراضي 1
الدولة.
 - 2عرضها على (جلنة تقدير املباني املشكلة بالقرار الوزاري رقم ()40
لسنة (.)2001
 - 3مناقشتها ورفع التوصيات إلى (جلنة شؤون أمالك الدولة اخلاصة
العقارية املشكلة بالقرار الوزاري رقم ( )16لسنة (.)2009

املراجع

__

الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2017

قسم الصيانة - 22405246 :فاكس22467807 :
__

41

دليــل إجراءات أعمال إدارة عقارات أمالك الدولة

اجراء ( :)28اإلجراءات املتبعة عند انتهاء العقود ( تراخيص االستغالل)
األهـــداف

يشمل هذا االجراء على إعداد كتاب اشعار بانتهاء العقود في السنة
املالية القادمة مع حتديد موعد االستالم والتسليم وطلب براءة الذمة
وذلك بعد الكشف امليداني على العقار إلى أن يتم تسليم العقار ويصدر
أمر بإخالء للعقار وذلك بالتنسيق مع قسم احملافظة على املباني.

مجاالت املسؤولية قسم احملافظة على املباني.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1حتديد العقود (تراخيص االستغالل) التي ستنتهي في السنة املالية
القادمة ومبلغ االيجار املستحق عليها.
 - 2إعداد كتاب إشعار بانتهاء العقد (ترخيص االستغالل) مع طلب حتديد
موعد االستالم والتسليم وبراءة ذمة للعقار.
 - 3اعتماد الكتاب وإرساله إلى كل من مالك العقار ومستغل العقار.
 - 4في حال طلب مستغل العقار جتديد العقد (ترخيص االستغالل) يتم
إعداد كتاب إخطار بأن القسم ليس مسئول عن التجديد.
 - 5في حال عدم طلب مستغل العقار جتديد (ترخيص االستغالل)
وحدد موعد االستالم والتسليم يتم الكشف امليداني على العقار وفي
حال إخطار قسم احملافظة بإبرام عقد جديد مع نفس املستغل نقوم
بعملية االستالم والتسليم مع ضرورة توفير براءة الذمة من وزارتي
الكهرباء واملاء واملواصالت.
 - 6يتم اعداد كتاب مبحضر االستالم والتسليم وتسليم نسخه من احملضر
لألطراف املعنية.
 - 7في حال عدم رد مستغل العقار لتحديد موعد االستالم والتسليم تتم
مطالبته ثالث مرات بتحديد موعد وبعدها يتم اعداد مذكرة للوكيل
املساعد ألخذ رايه وتوجيهاته.

االصدار الثاني 2017
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2017

 - 8قد تكون توجيهات الوكيل اما:
 - 9اعداد كتاب إلخطار مستغل العقار بضرورة االخالء.
 - 10االتصال هاتفيا مبستغل العقار وإخطاره بضرورة االخالء.
 - 11احاله امللف للشئون القانونية ألخذ االجراءات الالزمة إلخالء
العقار مع التنسيق مع قسم احملافظة على املباني.
__
قسم احملافظة على املباني :
. 22481397-22481331-22481398-22481352
__
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اجراء ( :)29حتصيل إيجار العقارات
األهـــداف

يشمل هذا االجراء على حتديد مبلغ االيجار املستحق على مستغل العقار
بحسب العقد املبرم (ترخيص االستغالل) مع التأكد إذا كان مستغل املبنى
جهة حكومية او جمعية نفع عام لتسديد املبلغ املستحق للجهة املعنية.

مجاالت املسؤولية قسم احملافظة على املباني

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2017

- 1 اعداد كتاب اشعار بدفع االيجار املستحق بحسب العقد املبرم
(ترخيص االستغالل) وارساله الى مستغل املبنى.
 - 2في حال سداد املبنى يتم التأكد إذا ما كان مستغل املبنى جهة حكومية
او جمعية نفع عام ،إذا كانت جهة حكومية يتم السداد عن طريق البنك
املركزي وارسال اشعار دائن لقسم احملافظة على املباني اما اذا كانت
املستغل جمعية نفع عام يجب عليه احلضور شخصيا واستالم الوصل
اخلاص بتسديد املبلغ في بنك اخلليج مع تزويد قسم احملافظة بنسخة من
الوصل بعد السداد.
 - 3في حال عدم السداد تتم مطالبة املستغل ثالث مرات عن طريق كتب
الحقه إلشعار الدفع وعند عدم االستجابة يتم اعداد مذكرة إلحالة
امللف إلدارة الشئون القانونية التخاذ االجراء الالزم.
__
قسم احملافظة على املباني :
. 22481397-22481331-22481398-22481352
__
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