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املــقـــدمـــة
الوزارة  واملراجعني من  إلى إرشاد موظفي  الدولة  إدارة عقود أمالك  يهدف دليل إجراءات 
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 عقود أمالك الدولة إلى ثالثة أقسام تبعًا ملراقبات اإلدارة، 

وذلك على النحو التالي:-
أواًل: دليل إجراءات مراقبة الشاليهات

ويهدف إلى إرشاد موظفي الوزارة واملراجعني بأهم اإلجراءات املتبعة في هذه املراقبة بأقسامها 
األربعة، وهي :-

قسم الشاليهات
قسم متابعة ورقابة شاليهات ميناء عبدالله وبنيدر

قسم متابعة ورقابة شاليهات الزور ونويصيب
قسم متابعة ورقابة شاليهات املنطقة الشمالية

ثانيًا: دليل إجراءات مراقبة القسائم واألسواق
ويهدف إلى إرشاد موظفي الوزارة واملراجعني بأهم اإلجراءات املتبعة في هذه املراقبة بقسميها، 

وهما :-
قسم القسائم

قسم األسواق واجلمعيات
ثالثًا: دليل إجراءات مراقبة املشاريع

ويهدف إلى إرشاد موظفي الوزارة واملراجعني بأهم اإلجراءات املتبعة في هذه املراقبة بأقسامها 
الثالثة، وهي :-

قسم متابعة املشاريع التنموية 
قسم دراسة املشاريع التنموية

قسم التحصيل املالي
كما 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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 الـهـيـكـــل الـتـنـظـيـمـــي

 

إدارة عقود أمالك الدولة

مراقبة الشاليهات

قسم الشاليهات

ة قسم متابعة ورقاب
شاليهات ميناء 
عبدهللا وبنيدر

ة قسم متابعة ورقاب
شاليهات الزور 

والنويصيب

ة قسم متابعة ورقاب
ةالشاليهات الشمالي

مراقبة المشاريع 
التنموية

ع قسم دراسة المشاري
التنموية

يع قسم متابعة المشار
التنموية

التحصيل المالي 
ة للمشاريع التنموي

مراقبة القسائم 
واألسواق

قسم األسواق 
والجمعيات

قسم القسائم
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اإلجراء )1(: حتديد حدود الشاليه

رغبته  حال  في  الشاليه  ملستغل  احلدود  توضح  احلدود  حتديد  خدمة 
بعمل سور حول الشاليه، أو في حال رغبته التأكد من حدوده ، للحفاظ 
على احليازه )الشاليه( والتقيد باحلدود املبرم بها عقد مع الوزارة وعدم 

التجاوز وكذلك منعا لتداخالت األسوار بني اجليران.

األهـــداف

قسم الشاليهات )رئيسي(
قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام ميدانية خارجية/ مساندة(
مجاالت املسؤولية

1 - منوذج طلب حتديد حدود الشاليه.
2 - منوذج استالم حدود.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2 - تعبئة حتديد حدود الشاليه املعد لذلك من قبلك شخصيا  أو من ينوب 

عنك بوكالة رسمية مجدده من قبل وزارة العدل.
3 - إرفاق ترخيص الشاليه األصلي وتسليمه لالدارة.

4 - سداد رسوم حتديد حدود الشاليه  والبالغه )50.00 د.ك (.
الرقابة واملتابعة املختص،  إلى قسم  5 - يتم حتويل طلب حتديد احلدود 

للعمل على اآلتي:
أ- الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة وحتديد حدوده.

ملستغل  اإلدارة  قبل  من  املعتمد  املخطط  حسب  الشاليه  حدود  تسليم  ب- 
منوذج  على  التوقيع  ويتم  بذلك،  عنه  ينوب  من  أو  شخصيا  الشاليه 

استالم احلدود املعد لذلك.

اإلجراء بالتفصيل



9

دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

قسم  إلى  وإرساله  احلدود،  بتحديد  اخلاص  التقرير  إعداد  يتم  ت- 
إقرار استالم احلدود من قبل مستغل  الشاليهات، مع إرفاق منوذج 
الشاليه أو من أناب عنه، وذلك في حال عدم وجود أي جتاوزات أو 
تعديات على أمالك الدولة، وفي حال وجود جتاوز  يتم منح املتجاوز 
قسم  إلى  التقرير  إرسال  يتم  املهلة  انتهاء  وبعد  التعدي  إلزالة  مهلة 

الشاليهات التخاذ االجراءات اإلدارية والقانونية.

اإلجراء بالتفصيل

قرار وزاري )5/94( الصادر بتاريخ 9/4/1994 املادة اخلامسة. املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )2(: إضافة أو إزالة منشآت بترخيص من البلدية:

السنوية  االيجارية  القيمة  حساب  مع  منشآت  وازالة  اضافة  خدمة 
بلدية  مع  والتنسيق  البناء  بنظام  للتقيد  وذلك  جديد،  ترخيص  واصدار 
الكويت بذلك ومنع التجاوزات ببناء نسبة معينة من املنشآت حسب مساحة 

الشاليه ولتحقيق ايرادات للدولة.

األهـــداف

قسم الشاليهات.
بلدية الكويت. مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب ترخيص منشآت من بلدية الكويت. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل االنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية احلالية.
2 - تعبئة منوذج  طلب إضافة وإزالة منشآت، من قبل مستغل الشاليه 

او من ينوب عنه بوكالة رسمية.
عن  الكويت  بلدية  إلى  اإلدارة،  قبل  من  املعتمد  الطلب  حتويل  يتم   -  3

طريق مستغل الشاليه أو من ينوب عنه، لترخيصها من قبلهم.
4 - يتم تسليم النموذج و املخطط املعتمد من بلدية الكويت.

5 - تسليم الترخيص األصلي للشاليه.
6 - يتم تعديل املخطط وما يترتب عليه من تعديل القيمة اإليجارية.

7 - يتم اصدار ترخيص جديد للشاليه مبوجب املساحات املعتمدة من قبل 
بلدية الكويت.

8 - يسلم صاحب العالقة مظروفني يرفق بهما اآلتي:
مستغل  الشاليه،)يخص  مخطط  من  نسخة  مع  األصلي  الترخيص  أ- 

الشاليه(.
ب- نسخة من منوذج طلب إضافة وإزالة منشآت املعتمد من بلدية الكويت 

مع نسخة من مخطط الشاليه، ) لتسليمه إلى بلدية الكويت(.

اإلجراء بالتفصيل

قرار جلنة استغالل أراضي الدولة خارج خط التنظيم بشأن الضوابط 
واملعايير اخلاصة بالشاليهات والالئحة التنفيذية املنظمة/ مادة 20. املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )3(: إضافة منشآت مخالفة

رصد وحساب املنشآت املخالفة وذلك ملنع واحلد من املخالفات بالبناء. األهـــداف
- قسم الشاليهات )رئيسي(

- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 
شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام ميدانية خارجية/ مساندة(

مجاالت املسؤولية

تقرير ميداني.  -
النماذج املستخدمة 

في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

عن  التأكد  ثم  ومن  اخلارجية  األقسام  طريق  عن  التجاوز  رصد   -  1
قبل  من  توصية  على  بناء  املنتدب  املوظف  أو  الشاليهات  قسم  طريق 

مسئولي األقسام اخلارجية.

2 - وضع ملصق +إنذار يتضمن مهلة ملدة )3أيام( لإلزالة. 

3 - إرسال كتاب لصاحب العالقة يتضمن مهلة ملدة شهرين.

4 - في حال عدم االستجابة يتم احتساب املسقوف املخالف بواقع)2د.ك/
م2(، مع ذكر ذلك على املخطط األصلي من دون تعديله ، كما يتم 

ذكر ذلك على ترخيص الشاليه.

اإلجراء بالتفصيل

بشأن  العام  التنظيم  خط  خارج  الدولة  أراضي  استغالل  جلنة  قرار 
الضوابط واملعايير اخلاصة بالشاليهات والالئحة التنفيذية املنظمة/ مادة 6 

- إجراءات معاجلة التجاوزات على الشاليهات بتاريخ 03/07/2007.
املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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االصدار الثاني 2017

اإلجراء )4(: إضافة أرض خلفية
مع  عقد  بها  املبرم  باحلدود  والتقيد  )الشاليه(  احليازه  على  للحفاظ 

الوزارة وعدم التجاوز وكذلك منعا لتداخالت األسوار بني اجليران. األهـــداف

1- قسم الشاليهات )رئيسي(
2- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام ميدانية خارجية/ مساندة(
3- وزارة املواصالت 

4- وزارة األشغال 
5- وزارة الكهرباء

مجاالت املسؤولية

منوذج طلب أرض مضافة. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2 - تعبئة منوذج طلب األرض املضافة للشاليه املعد لذلك من قبلك شخصيا  

أو من ينوب عنك بوكالة رسمية مجدده من قبل وزارة العدل.
3 - إرفاق ترخيص الشاليه األصلي وتسليمه لالدارة.

4 - سداد رسوم طلب األرض  والبالغه )50.00 د.ك (..
5 - تصوير مخطط الشاليه املوضح عليه االضافة املطلوبة مع مخططات 
االرض  مع  تصوير منوذج طلب  للمنطقة  العام  واملخطط  اجليران 
3 نسخ وارفاق كل طلب مع نسخة من مخطط الشاليه موضح عليها 
)وزارة  الى  الشاليه  مستغل  مع  وارسالها  اضافتها  املراد  االرض 

الكهرباء/املواصالت/االشغال( الخذ املوافقة.
6 - يتم حتويل منوذج الطلب  إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، للعمل 

على اآلتي:
أ- الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة وحتديد حدوده.

ملستغل  اإلدارة  قبل  من  املعتمد  املخطط  حسب  الشاليه  حدود  تسليم  ب- 
منوذج  على  التوقيع  ويتم  بذلك،  عنه  ينوب  من  أو  شخصيا  الشاليه 

استالم احلدود املعد لذلك.

اإلجراء بالتفصيل
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

قسم  إلى  وإرساله  احلدود،  بتحديد  اخلاص  التقرير  إعداد  يتم  ج- 
إقرار استالم احلدود من قبل مستغل  الشاليهات، مع إرفاق منوذج 
أناب عنه، وذلك في حال عدم وجود أي جتاوزات  أو من  الشاليه 
أو تعديات على أمالك الدولة، وفي حال اكتشاف جتاوز  يتم إعادة 
املعاملة إلى قسم الشاليهات بعد إزالة التجاوز من قبل مستغل الشاليه.

7 - يتم تعديل املخطط وما يترتب عليه من تعديل للقيمة اإليجارية
8 - يتم إصدار ترخيص جديد للشاليه باملساحة اجلديدة.

مخطط  من  نسخة  الشاليه  مستغل  تسليم  يتم  األرض  قيمة  دفع  بعد   -  9
الشاليه مع الترخيص األصلي.

اإلجراء بالتفصيل

قرار وزاري )5/ 94( املادة الرابعة. املراجع
قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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االصدار الثاني 2017

اإلجراء )5(: استقطاع من مساحة الشاليه
مع  عقد  بها  املبرم  باحلدود  والتقيد  )الشاليه(  احليازه  على  للحفاظ 

الوزارة وعدم التجاوز وكذلك منعا لتداخالت األسوار بني اجليران. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(
مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
خطي  بكتاب  الشاليه  مساحة  من  استقطاع  بطلب  لإلدارة  التقدم   -  2
قبلك  من  موقع  االستقطاع  عليها  مبني  الشاليه  مخطط  من  ونسخة 
وزارة  قبل  من  مجدده  رسمية  بوكالة  عنك  ينوب  من  أو  شخصيا  

العدل.
3 - يتم حتويل طلب االستقطاع إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، للعمل 

على اآلتي:
أ. الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة وحتديد احلدود اجلديده 

بعد االستقطاع.
اإلدارة ملستغل  قبل  املعتمد من  املخطط  الشاليه حسب  تسليم حدود  ب.  
منوذج  على  التوقيع  ويتم  بذلك،  عنه  ينوب  من  أو  شخصيا  الشاليه 

استالم احلدود املعد لذلك.
قسم  إلى  وإرساله  احلدود،  بتحديد  اخلاص  التقرير  إعداد  يتم  ج. 
إقرار استالم احلدود من قبل مستغل  الشاليهات، مع إرفاق منوذج 
أناب عنه، وذلك في حال عدم وجود أي جتاوزات  أو من  الشاليه 
أو تعديات على أمالك الدولة، وفي حال اكتشاف جتاوز  يتم إعادة 
املعاملة إلى قسم الشاليهات بعد إزالة التجاوز من قبل مستغل الشاليه.
4 - تعديل املخططات وحساب قيمة األرض و اصدار ترخيص جديد.
5 - يتم تسليم مستغل الشاليه املخطط اجلديد ونسخة من الترخيص اجلديد.

اإلجراء بالتفصيل
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

الضوابط  التنظيم بشأن  الدولة خارج خط  استغالل أراضي  قرار جلنة 
واملعايير اخلاصة بالشاليهات والالئحة التنفيذية املنظمة املادة 29. املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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االصدار الثاني 2017

اإلجراء )6(: جتديد ترخيص الشاليه
تقدم في حال كان اخر ترخيص قدمي  الشاليه  خدمة جتديد ترخيص 

جدا. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج جتديد الترخيص. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

عند  املختصة  املوظفة  قبل  من  الترخيص  جتديد  منوذج  تعبئة  يتم   -  1
)اخر ترخيص  بامللف  نسخة ترخيص جديدة  لعدم وجود  أو  احلاجه 

قدمي جدا(
2 - تصوير نسخة من مخطط الشاليه مرفقا بالطلب

الكشف على  القسم اخلارجي املختص وبعد  الى  املعاملة  يتم ارسال   - 3
الشاليه يتم اعداد تقرير بذلك واعادة املعاملة الى القسم 

القدمي للمخطط لتجديدة أو عند وجود  الترخيص  التأكد من مطابقة   - 4
تغيير ارسال كتاب ملستغل الشاليه

الصدار  اجلديد  السنوي  االيجار  وحساب  الشاليه  مخطط  تعديل   -  5
ترخيص جديد للشاليه.

6 - االتصال على مستغل الشاليه وتسليمه للترخيص واملخطط اجلديد بعد 
استالم نسخة الترخيص القدمية منه وإلغائها.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )7(: حتويل الشاليه إلى الورثة

حتويل ترخيص الشاليه للورثة وتسليمهم حدود الشاليه ، للحفاظ على 
احليازه )الشاليه( والتقيد باحلدود املبرم بها عقد مع الوزارة. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب حتويل الشاليه إلى الورثة. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1. سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2. تعبئة منوذج حتويل ترخيص الشاليه الى الورثة موقع من قبل جميع 
الورثة املذكورين في حصر الورثة، الصادر من وزارة العدل، أو 

من ينوب عنهم بوكالة رسمية معتمدة وصادرة من وزارة العدل.
3. تسليم نسخة من البطاقات املدنية اخلاصة بجميع الورثة.

4. تسليم  براءة ذمة من وزارة الكهرباء واملاء خاصة بالشاليه.
5. تسليم الترخيص األصلي للشاليه.

على  للعمل  املختص،  واملتابعة  الرقابة  قسم  الى  الطلب  حتويل  6. يتم 
عدم  من  التأكد  مع  املقامة  املنشآت  وضع  لبيان  الشاليه  على  الكشف 

وجود جتاوزات للشاليه.
7. يتم إصدار ترخيص جديد بأسماء الورثة.=

اإلجراء بالتفصيل

قرار جلنة استغالل أراضي الدولة خارج خط التنظيم بشأن الضوابط 
واملعايير اخلاصة بالشاليهات والالئحة التنفيذية املنظمة/ مادة 5. املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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االصدار الثاني 2017

اإلجراء )8(: ترخيص خيمة مؤقتة

ملنع أي تعديات على أراضي الدولة. األهـــداف
- قسم الشاليهات )رئيسي(

- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 
شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(

مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب ترخيص خيمة مؤقتة. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2 - تعبئة منوذج  ترخيص خيمة مؤقتة خلف الشاليه املعد لذلك من قبلك 
وزارة  قبل  من  مجدده  رسمية  بوكالة  عنك  ينوب  من  أو  شخصيا  

العدل.
3 - دفع رسوم اخليمة )100 د.ك( بعد تعديل املخطط بوضع ترخيص 

اخليمة.
4 - يتم حتويل طلب ترخيص خيمة إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، 

للعمل على اآلتي:
أ. الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة وحتديد موقع اخليمة.

ب. يتم إعداد التقرير اخلاص ، وإرساله إلى قسم الشاليهات، وذلك في 
حال عدم وجود أي جتاوزات أو تعديات على أمالك الدولة، وفي 
حال اكتشاف جتاوز  يتم إعادة املعاملة إلى قسم الشاليهات بعد إزالة 

التجاوز من قبل مستغل الشاليه.
5 - إرسال كتاب باملوافقة.

اإلجراء بالتفصيل

- دراسة مقارنة مع بلدية الكويت. املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )9(: ترخيص طريق اسفلتي

ترخيص طريق اسفلتي مع االلتزام بالشروط وعدم اعاقة املرور. األهـــداف
- قسم الشاليهات )رئيسي(

- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 
شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(

مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب ترخيص طريق أسفلتي. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 -  سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2 - تعبئة منوذج طلب ترخيص طريق اسفلتي والتوقيع على الشروط 

التالية:
أ - ان ال يزيد عرض الطريق املسفلت عن )4( م.

– 20 ( م، في حال وضع رصيف على جانبي   15 ب -ترك مسافة ) 
الطريق.

ت - احملافظة على اخلدمات احلكومية.
في  واللوائح  األنظمة  مخالفة  شأنها  من  أعمال  أية  إحداث  عدم  ث.- 

اجلهات احلكومية.
ج- عدم إعاقة مرور مستغلي الشاليهات املجاورة.

ح - عدم وضع إنارة أو سياج على جانبي الطريق.
خ- عدم وضع بوابة على مدخل الطريق املؤدي إلى الشاليه.

ص- اإلزالة متى ما طلب ذلك رسميا.
3 - يتم حتويل طلب ترخيص الطريق اإلسفلتي إلى قسم الرقابة واملتابعة 
املختص، للعمل على الكشف واإلفادة عن وضع املنطقة املراد إقامة 

الطريق اإلسفلتي عليها، وبيان أي إعاقة قد توجد.

اإلجراء بالتفصيل
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املتابعة  و  الرقابة  قسم  قبل  من  املعد  التقرير  على  اإلطالع  بعد   -  4
املختص، وموافقة اإلدارة يتم ترخيص الطريق اإلسفلتي. اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )10(: ترخيص ماء سبيل
على  للحفاظ  وذلك  الشاليه  حدود  خارج  سبيل  ماء  ترخيص  خدمة 

أراضي أمالك الدولة. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج ترخيص ماء سبيل. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2 - تعبئة منوذج  ترخيص ماء سبيل خلف الشاليه املعد لذلك من قبلك 
وزارة  قبل  من  مجدده  رسمية  بوكالة  عنك  ينوب  من  أو  شخصيا  

العدل.
3 - يتم حتويل طلب ترخيص ماء سبيل إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، 

للعمل على اآلتي:
ماء  موقع  وحتديد  املقامة  املنشآت  وضع  لبيان  الشاليه  على  الكشف  أ. 

السبيل.
ب. يتم إعداد التقرير اخلاص ، وإرساله إلى قسم الشاليهات، وذلك في 
حال عدم وجود أي جتاوزات أو تعديات على أمالك الدولة، وفي 
حال اكتشاف جتاوز  يتم إعادة املعاملة إلى قسم الشاليهات بعد إزالة 

التجاوز من قبل مستغل الشاليه.
4 - إرسال كتاب باملوافقة

5 - وضع ترخيص ماء السبيل على مخطط الشاليه.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )11(: ترخيص مزروعات

ملنع أي تعديات بالزراعة. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج ترخيص ماء سبيل. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.

من  أو  شخصيا  قبلك  من  الزراعة  بطلب  اخلاص  النموذج  تعبئة   -  2
ينوب عنك بوكالة رسمية صادرة عن وزارة العدل.

> حيث ان شروط الزراعه هي كاآلتي:
أ - عدم ضم األرض املراد زراعتها بوضع أسوار أو بوابة دخول.

ب - احملافظة على اخلدمات احلكومية وعدم اإلضرار بها وعدم زراعة 
األرض املجاورة لها

ت - عدم وضع منشآت أو محميات أو أبراج مياه وخالفه على اجلزء 
املرخص للزراعة.

ث - اإللتزام بزراعة اجلزء املرخص فقط.

ج - اإلزالة متى ما طلب ذلك رسميا.

3 - يتم حتويل طلب الزراعة إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، للعمل 
أي  وبيان  املراد زراعتها،  املنطقة  واإلفادة عن وضع  الكشف  على 

إعاقة قد توجد.

اإلجراء بالتفصيل
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4 - سداد مبلغ وقدره )50( د.ك وهي عبارة عن رسوم حتديد املنطقة 
قسم  قبل  من  املعد  التقرير  على  اإلطالع  بعد  وذلك  لكم،  املرخصة 
الرقابة و املتابعة املختص ، وموافقة اإلدارة على ترخيص الزراعة، 

حيث يتم تعبئة طلب حتديد الزراعة املراد ترخيصها.

اإلجراء بالتفصيل

- دراسة ) رسوم تقديرية(. املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )12(: ترخيص ملعب
وحتديد  ترخيصها  و  الشاليهات  خلف  املالعب  إلقامة  تنظيمية  عملية 

حدودها وأطوالها. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب ترخيص ملعب. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.

2 - تعبئة منوذج طلب ترخيص ملعب والتوقيع على الشروط التالية:

3 - يتم حتويل طلب ترخيص امللعب إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، 
للعمل على الكشف واإلفادة عن وضع املنطقة املراد إقامة امللعب عليها 

وبحضور صاحب العالقة، وبيان أي إعاقة قد توجد.

- بعد اإلطالع على التقرير املعد من قبل قسم الرقابة و املتابعة املختص، 
السنوية  الرسوم   استيفاء  بعد  امللعب،  ترخيص  يتم  اإلدارة  وموافقة 

املقررة وفق املساحة املطلوب ترخيصها.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار وزاري رقم 39 لسنة 2007. املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

الدعم واملساندة
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اإلجراء )13(: تنازل عن شاليه
للحفاظ على حيازة )الشاليه( والتقيد باحلدود املبرم بها عقد مع الوزارة 

وعدم التجاوز وكذلك منعا لتداخالت األسوار بني اجليران. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب ترخيص ملعب. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2 - تعبئة منوذج التنازل املعد لذلك من قبلك شخصيا ،ومن قبل املتنازل 
قبل  من  مجدده  رسمية  بوكالة  عنكما  ينوب  من  أو  شخصيا،  إليه 
وزارة العدل، مع ضرورة وجود وتوقيع شاهدين كويتيي اجلنسية 

لعملية التنازل، مع إرفاق اآلتي:
أ - ترخيص إستغالل الشاليه األصلي.

إلى  باإلضافة  إليه  واملتنازل  للمتنازل  األصلية  املدنية  البطاقات   - ب 
بطاقات الشهود.

ت - براءة ذمة من وزارة الكهرباء واملاء خاصة بالشاليه املتنازل عنه.
3 - سداد رسوم التنازل والبالغة ) 150.00 د.ك (، من قبل املتنازل، 

نظير تنازله عن الشاليه وحتديد حدود الشاليه.
4 - يتم حتويل طلب التنازل إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، للعمل 

على اآلتي:
أ - الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة وحتديد حدوده.

ب -تسليم حدود الشاليه حسب املخطط املعتمد من قبل اإلدارة، للمتنازل 
إليه شخصيا أو من ينوب عنه بذلك، ويتم التوقيع على منوذج استالم 

احلدود املعد لذلك.

اإلجراء بالتفصيل
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ت - يتم إعداد التقرير اخلاص بالتنازل، وإرساله إلى قسم الشاليهات، 
في  إليه،  املتنازل  قبل  من  احلدود  استالم  إقرار  منوذج  إرفاق  مع 
حال عدم وجود أي جتاوزات أو تعديات على أمالك الدولة، وفي 
حال اكتشاف جتاوز  يتم إعادة املعاملة إلى قسم الشاليهات بعد إزالة 

التجاوز من قبل املتنازل.
5 - يتم إصدار ترخيص جديد للمتنازل إليه في قسم الشاليهات بعد إلغاء 

الترخيص اخلاص باملتنازل.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار وزاري )94/5( الصادر بتاريخ 1994/4/9 املادة اخلامسة. املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )14(: دخول وخروج شريك
على  للحفاظ   ، شركاء  وخروج  دخول  بعد  جديد  ترخيص  اصدار 

احلقوق و احليازه )الشاليه(. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية/ مساندة(
مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.

قبل  من  موقع  للشاليه  شركاء  وخروج  دخول  طلب  منوذج  تعبئة   -  2
املذكورين في ترخيص الشاليه.

3 - تقدمي براءة ذمة من وزارة الكهرباء واملاء خاصة بالشاليه.

4 - تسليم الترخيص األصلي للشاليه.

على  للعمل  املختص،  واملتابعة  الرقابة  قسم  الى  الطلب  حتويل  يتم   -  5
عدم  من  التاكد  مع  املقامة  املنشآت  وضع  لبيان  الشاليه  على  الكشف 

وجود جتاوزات للشاليه.

6 - يتم إصدار ترخيص جديد باألسماء املطلوبة.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار جلنة استغالل أراضي الدولة خارج خط التنظيم بشأن الضوابط 
واملعايير اخلاصة بالشاليهات والالئحة التنفيذية املنظمة/ مادة 4. املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )15(: دمج الشاليهات
دمج للشاليهات املطلوب دمجها وحتديد حدودها، وذلك ملنع التداخالت 

وتثبيت احلقوق ومعرفة احلدود بعد الدمج. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية/ مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب فرز الشاليه. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
2 - تعبئة منوذج طلب دمج الشاليهات، مرفقا معه تراخيص الشاليهات 

األصلية.
بالشاليهات  خاصة  واملاء  الكهرباء  وزارة  من  ذمة  براءة  تقدمي   -  3

املطلوب دمجها.

4 - تسليم التراخيص األصلية للشاليهات املطلوب دمجها.

5 - يتم حتويل طلب الدمج الشاليهات إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، 
للعمل على اآلتي:

أ - الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة.

ب - يتم إعداد التقرير اخلاص بالدمج وإرساله إلى قسم الشاليهات.

6 - يتم استكمال إجراءات الدمج في قسم الشاليهات وذلك في حال عدم 
وجود أي جتاوزات.

7 - سداد رسوم دمج الشاليهات والبالغة )50.00 د.ك( اخلاصة بطلب 
الدمج عن كل شاليه يتم دمجه.

8 - يتم حتديد حدود  الشاليه بعد الدمج في حال رغبة املستغل بعد استيفاء 
طلبات حتديد احلدود.

اإلجراء بالتفصيل
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بشأن  التنظيم  خط  خارج  الدولة  أراضي  استغــالل  جلنة  قـــرار   -
 / املنظمة  التنفيذية  والالئحة  بالشاليهات  اخلاصة  واملعــايير  الضوابط 

مادة -13 14.
املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )16(: إضافة أرض صلح
خدمة ضم التعدي على امالك الدولة باضافة االرض ، وذلك للحفاظ 
على احليازه )الشاليه( والتقيد باحلدود املبرم بها عقد مع الوزارة وعدم 
التجاوز وكذلك منعا لتداخالت األسوار بني اجليران وحتصيل ايرادات 

المالك الدولة.

األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية/ مساندة(
مجاالت املسؤولية

- كتاب خطي. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - الكشف على الشاليهات عشوائيا من قبل قسم الرقابة واملتابعة املختص 
وعند وجود تعدي يتم اعداد تقرير بذلك وارساله للوزارة

خط  كان  اذا  ضمة  أو  التعدي  الزالة  الشاليه  ملستغل  كتاب  ارسال   -  2
اللجنة يسمح باالضافة.

3 - في حال طلب الضم يقدم كتاب باجراء الصلح.

4 - حساب قيمة األرض وعمل ايصال وسداد قمتها من قبل املستغل.

السنوي  االيجار  وحساب  العام  واملخطط  الشاليه  مخطط  تعديل   -  5
اجلديد وذلك الصدار ترخيص جديد. 

اإلجراء بالتفصيل

- قرار وزاري )94/5( الصادر بتاريخ 1994/4/9 املادة اخلامسة. املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )17(: ترخيص غرف تشوين

للحفاظ  الشاليه ، وذلك  خدمة ترخيص غرف تشوين خارج حدود 
على أراضي أمالك الدولة. األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية/ مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب ترخيص غرف تشوين. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.

2 - تعبئة منوذج  ترخيص خيمة مؤقتة خلف الشاليه املعد لذلك من قبلك 
وزارة  قبل  من  مجدده  رسمية  بوكالة  عنك  ينوب  من  أو  شخصيا  

العدل.

3 - يتم حتويل طلب ترخيص خيمة إلى قسم الرقابة واملتابعة املختص، 
للعمل على اآلتي:

أ. الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة وحتديد موقع اخليمة.

ب. يتم إعداد التقرير اخلاص ، وإرساله إلى قسم الشاليهات، وذلك في 
حال عدم وجود أي جتاوزات أو تعديات على أمالك الدولة، وفي 
حال اكتشاف جتاوز  يتم إعادة املعاملة إلى قسم الشاليهات بعد إزالة 

التجاوز من قبل مستغل الشاليه.

4 - إرسال كتاب باملوافقة.

5 - دفع مقابل غرف التشوين وتعديل بترخيص غرف التشوين. 

اإلجراء بالتفصيل

- دراسة مقارنة مع بلدية الكويت. املراجع
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قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )18(: فرز الشاليه
بعمل  املفروزة وفي حال رغبتهم  الشاليهات  توضح احلدود ملستغلي 
سور حول الشاليه، والتأكد من حدودهم، وللحفاظ على احليازه )الشاليه( 
التجاوز وكذلك منعا  الوزارة وعدم  بها عقد مع  املبرم  والتقيد باحلدود 

لتداخالت األسوار بني اجليران.

األهـــداف

- قسم الشاليهات )رئيسي(
- قسم ميناء عبدالله وبنيدر/ قسم الزور والنويصيب/ قسم رقابة ومتابعة 

شاليهات املنطقة الشمالية )أقسام خارجية ميدانية/ مساندة(
مجاالت املسؤولية

- منوذج فرز الشاليه. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - سداد بدل اإلنتفاع عن استغالل الشاليه للسنة املالية.
في  املذكورين  الشركاء  قبل  من  الشاليه  فرز  طلب  منوذج  تعبئة   -  2
مع  الورثة،  قبل  من  أو  أعاله(،  املذكور  الشاليه)  تسجيل  منوذج 
املخطط  على  ذلك  يحدد  كما  للفرز،  األبعاد  جميع  ذكر  ضرورة 
املخطط  التوقيع على  اإلدارة، مع  قبل  بالشاليه واملعتمد من  اخلاص 

من قبل جميع املستغلني.
3 -  تقدمي براءة ذمة من وزارة الكهرباء واملاء خاصة بالشاليه الطلوب 

فرزه.
4 - تسليم الترخيص األصلي للشاليه.

املختص،  واملتابعة  الرقابة  قسم  الى  الشاليه  فرز  طلب  حتويل  يتم   -  5
للعمل على اآلتي:

الكشف على الشاليه لبيان وضع املنشآت املقامة. أ . 
ب . يتم إعداد التقرير اخلاص بالفرز بعد التاكد من توافق الضوابط الفنية 

اخلاصة بالفرز على الطلب املقدم، وإرساله إلى قسم الشاليهات.

اإلجراء بالتفصيل
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6. يتم استكمال إجراءات الفرز في حال عدم وجود أي جتاوزات.

يتم  جزء  كل  عن  د.ك(   50.00( البالغة  الشاليه  فرز  رسوم  سداد   .7
استحداثه )شاليه(  نتيجة الفرز.

• يتم حتديد حدود كل شاليه بعد الفرز في حال رغبة املستغل بعد استيفاء 
طلبات حتديد احلدود.

اإلجراء بالتفصيل

بشأن  التنظيم  خط  خارج  الدولة  أراضـي  استغالل  جلنـة  قــرار   -
 / املنظمة  التنفيذية  والالئحة  بالشاليهات  اخلاصة  واملعايير  الضوابط 

مادة 11 - 12.
املراجع

قسم الشاليهات:

)االستقبال( 22481255/22481259

 )فاكس( 22431586/22478758

قسم ميناء عبدالله وبنيدر:

23951206/23950206 - )فاكس( 23951207

قسم الزور والنويصيب:

23951206/23950206 - )فاكس(  23951127

قسم رقابة ومتابعة شاليهات املنطقة الشمالية:

24873092/24877195 - )فاكس(  24873094

الدعم واملساندة
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اإلجراء )19(: إبرام ترخيص ملوقع يقع داخل مجمع الوزارات
)مباني  عن  عبارة  وهي  الوزارات  مجمع  داخل  مواقع  تخصيص 
تستغل  املواقع  تلك  وجميع  محدودة(  مساحات  أو  غرف  أو  أكشاك  أو 
العاملني  خدمة  منها  الهدف  يكون  معني،  اختصاص  ذات  جهات  من 
واملراجعني داخل مجمع الوزارات، والتي تتمثل في البنوك، شركات 

االتصاالت.

األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

يتطلب األمر وجود مذكرة تخصيص من إدارة مجمع الوزارات، يبني 
فيها األتي:-

1 - طبيعة العني املخصصة )مبنى أو كشك أو غرفة أو مساحة(.
2 - مساحة العني.

3 - بداية االنتفاع.
4 - اجلهة املخصص لها العني.

5 - القيمة االيجارية للعني املخصصة.
- مراجعة اجلهة املخصص لها العني إلبرام الترخيص معها، والتوقيع 
كتاب  مبوجب  بالتوقيع  له  املخول  الشخص  قبل  من  الترخيص  على 
تفويض أو اعتماد توقيع أو توكيل رسمي، باإلضافة الى صورة عن 

البطاقة املدنية.
- سداد القيمة االيجارية اعتبارا من تاريخ التخصيص.

تسليم  إجراءات  الستكمال  مبذكرة  الوزارات  مجمع  إدارة  مخاطبة   -
العني للجهة املخصص لها املوقع.

اإلجراء بالتفصيل
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- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )20(: إبرام تراخيص محالت سوق الطيور
للمواطنني  الكويت،  بلدية  قبل  من  احملالت  تلك  تخصيص  يتم 
الكويتيني، والهدف منها املساعدة على توفير دخل مادي لهم، وهي تقع 

في سوق الطيور مبنطقة الري.
األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

فيه  مبينا  الكويت،  بلدية  من  التخصيص  كتاب  وجود  األمر  يتطلب   -
األتي:-

1 - اسم املخصص له احملل.
2 - مساحة احملل.

3 - بداية االنتفاع.
معه،  الترخيص  إلبرام  احملل  له  املخصص  الشخص  مراجعة   -  4  
له  املخول  الشخص  قبل  من  أو  قبله  من  الترخيص  على  والتوقيع 
البطاقة  عن  صورة  الى  باإلضافة  رسمي،  توكيل  مبوجب  بالتوقيع 

املدنية للمخصص له احملل، أو صورة البطاقة املدنية للوكيل.
5 - سداد القيمة االيجارية اعتبارا من تاريخ كتاب البلدية.

6 - مخاطبة بلدية الكويت وإفادتهم بإبرام الترخيص وحتصيل املستحقات 
املطلوبة، وذلك الستكمال إجراءات تسليم احملل لصاحبه.

7 – في حال تعديل أو إضافة نشاط في الترخيص يتم عن طريق بلدية 
الكويت.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة



46

دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )21(: إبرام تراخيص محالت السوق الداخلي
املباركية،  مبنطقة  الداخلي  السوق  في  املدنية  داخل  تقع  محالت  هي 
تستغل في أنشطة جتارية محددة، وفي حال وجود محل شاغر منها يتم 

استغالله من خالل املزايدة.
األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

- كتاب طلب حتويل ترخيص محل.
- كتاب طلب تغيير نشاط.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- في حال طلب حتويل ترخيص محل، يتم تقدمي كتاب بذلك مبينا فيه 
األتي:-

1 - اسم املستغل للمحل.
2 - اسم من يراد حتويل احملل باسمه.

3 - توقيع الطرفني على الكتاب، وفي حال عدم وجود احدهما أو كلهما 
، يقوم بالتوقيع الوكيل وذلك مبوجب وكالة رسمية، باإلضافة الى 

صور عن البطاقات املدنية جلميع األطراف.
4 - في حال موافقة الوزارة على التحويل، تتم مراجعة الشخص احملول 
باسمه احملل إلبرام الترخيص معه، والتوقيع على الترخيص من قبله 

أو من قبل الشخص املخول له بالتوقيع مبوجب التوكيل الرسمي.
 5 - سداد القيمة االيجارية.

- وفي حال تغيير النشاط، يتطلب األمر تقدمي كتاب بذلك، يبني فيه نوع 
النشاط املطلوب.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )22(: إبرام تراخيص مواقع بيع األعالف
يتم تخصيص تلك املواقع من قبل بلدية الكويت، للبعض من املواطنني 
الكويتيني، والهدف منها املساعدة على توفير دخل مادي لهم، وهي تقع 

في منطقة الري.
األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

فيه  مبينا  الكويت،  بلدية  من  تخصيص  كتاب  وجود  األمر  يتطلب   -
األتي:-

1 - اسم املخصص له املوقع.
2 - مساحة املوقع.
3 - بداية االنتفاع.

معه،  الترخيص  إلبرام  املوقع  له  املخصص  الشخص  مراجعة   -  4
له  املخول  الشخص  قبل  من  أو  قبله  من  الترخيص  على  والتوقيع 
البطاقة  عن  صورة  الى  باإلضافة  رسمي،  توكيل  مبوجب  بالتوقيع 

املدنية للمخصص له املوقع، أو صورة البطاقة املدنية للوكيل.
5 - سداد القيمة االيجارية اعتبارا تاريخ كتاب بلدية الكويت.

وحتصيل  الترخيص  بإبرام  وإفادتهم  الكويت  بلدية  مخاطبة  ـــــ   6
املستحقات املطلوبة، وذلك الستكمال إجراءات تسليم املوقع لصاحبه.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )23(: إبرام تراخيص بسطات سوق احلرمي
يتم تخصيص تلك املواقع من قبل بلدية الكويت، للبعض من املواطنني 
الكويتيني، والهدف منها املساعدة على توفير دخل مادي لهم، وهي تقع 

في منطقة الدهله/سوق احلرمي.
األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

فيه  مبينا  الكويت،  بلدية  من  تخصيص  كتاب  وجود  األمر  يتطلب   -
األتي:-

1 - اسم املخصص له املوقع.

معه،  الترخيص  إلبرام  املوقع  له  املخصص  الشخص  مراجعة   -  2
له  املخول  الشخص  قبل  من  أو  قبله  من  الترخيص  على  والتوقيع 
البطاقة  عن  صورة  الى  باإلضافة  رسمي،  توكيل  مبوجب  بالتوقيع 

املدنية للمخصص له املوقع، أو صورة البطاقة املدنية للوكيل.

3 - سداد القيمة االيجارية اعتبارا تاريخ كتاب بلدية الكويت.

4 - مخاطبة بلدية الكويت وإفادتهم بإبرام الترخيص وحتصيل املستحقات 
املطلوبة، وذلك الستكمال إجراءات تسليم البسطة لصاحبها.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )24(: إبرام تراخيص مواقع قطع أراضي
يتم تخصيص مواقع قطع األراضي من قبل بلدية الكويت، للمواطنني 
الكويت، ويكون  دولة  مناطق  في مختلف  الشركات،  أو  املؤسسات  أو 
السلع  ومختلف  والبقالة  الغذائية  املواد  بيع  خدمة  توفير  منها  الهدف 
األخرى، والتخصيص يكون إما إلنشاء مطعم أو كشك أو مقصف على 

قطعة األرض. 

األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

فيه  مبينا  الكويت،  بلدية  من  تخصيص  كتاب  وجود  األمر  يتطلب   -
األتي:-

1 - اسم املخصص له قطعة األرض.
2 - مساحة قطعة األرض.

3 - موقع قطعة األرض.
4 مراجعة املخصص له قطعة األرض إلبرام الترخيص معه، والتوقيع 
بالتوقيع  له  املخول  الشخص  قبل  من  أو  قبله  من  الترخيص  على 
أو  املدنية،  البطاقة  صورة  الى  باإلضافة  رسمي،  توكيل  مبوجب 

صورة البطاقة املدنية للوكيل.
5 - سداد القيمة االيجارية اعتبارا تاريخ كتاب بلدية الكويت.

6 - مخاطبة بلدية الكويت وإفادتهم بإبرام الترخيص وحتصيل املستحقات 
املطلوبة، وذلك الستكمال إجراءات تسليم قطعة األرض للمخصصة له.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )25(: إبرام العقود للورش واحملالت الواقعة في منطقة الوفرة السكنية
هي ورش ومحالت تقع في منطقة الوفرة السكنية، ومكونة من عدد 
)4( بلوكات موزعة على )4( قطع سكنية، عدد الورش )20( ورشة تقع 
في بلوك واحد يحتويها جميعا، أما احملالت فعددها )60( محل موزعة 
على عدد )3( بلوكات وكل بلوك يحتوي عدد )20( محل، وهي  تستغل 
في أنشطة مختلفة، وفي حال وجود أي ورشة أو محل شاغر منها يتم 

استغالله واستثماره من خالل املزايدة.

األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- يتطلب األمر لتحويل عقد محل أو ورشة وجود كتاب بطلب التحويل، 
مبينا فيه األتي:-

1 - اسم املستغل للعني.
2 - اسم من يراد حتويل العني باسمه.

3 - رقم العني.
أو  احدهما  وجود  عدم  حال  وفي  الكتاب،  على  الطرفني  توقيع   -  4
كالهما، يقوم بالتوقيع الوكيل وذلك مبوجب وكالة رسمية، باإلضافة 

الى صور عن البطاقات املدنية جلميع االطراف.
 5 - في حال موافقة الوزارة على التحويل، تتم مراجعة الشخص احملول 
باسمه العني إلبرام العقد معه، والتوقيع على العقد من قبله أو من قبل 

الشخص املخول له بالتوقيع مبوجب التوكيل الرسمي.
 6 - سداد القيمة االيجارية.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )26(: إبرام ترخيص عقار الستغالله من قبل جمعية نفع عام
هي عقارات مستملكة مت تأجيل إزالتها لكونها ال تدخل ضمن برنامج 
العام  النفع  جمعيات  قبل  من  كمقار  لتستغل  تخصيصها  يتم  اإلزالة، 

ملمارسة أنشطتها من خاللها.
األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

والعمل،  االجتماعية  الشئون  وزارة  من  كتاب  وجود  األمر  يتطلب   -
به  مرفقا  العام  النفع  جمعيات  إلحدى  عقار  تخصيص  طلب  يتضمن 

األتي:-

1 - كتاب من اجلمعية بطلب تخصيص عقار.

2 - امليزانية السنوية للجمعية.

3 - كشف بعدد أعضاء اجلمعية.

4 اعتماد التوقيع أو كتاب تفويض للشخص املخول بالتوقيع عن اجلمعية.

5 - حضور املمثل عن اجلمعية للتوقيع على الترخيص.

6 - سداد القيمة االيجارية اعتبارا من بداية التخصيص.

وصالح  شاغر،  عقار  وجود  حال  في  التخصيص  يتم  مالحظة: 
لالستغالل.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )27(: إبرام ترخيص عقار مستملك
هي عقارات مستملكة مت تأجيل إزالتها لكونها ال تدخل ضمن برنامج 
العقار،  اإلزالة، تبرم تراخيص مع مستغليها املوجودين عند استمالك 

وال زالوا يستغلونها.
األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

 - كتاب طلب حتويل ترخيص محل.
- كتاب طلب تغيير نشاط.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- يتطلب إبرام الترخيص وجود املستندات التالية:-
1 - العقد السابق املبرم ما بني املستأجر وصاحب امللك السابق.

2 - أخر )6( إيصاالت صادرة من املالك السابق.

3 - صورة البطاقة املدنية للمستأجر أو الوكيل عنه.

4 - توقيع الترخيص من املستأجر أو الوكيل عنه.

5 - سداد القيمة االيجارية املستحقة.

العقار مستقبال، يتطلب األمر تقدمي  - وفي حال طلب حتويل ترخيص 
كتاب يتضمن األتي:-

1 - اسم املستغل للمحل.

2 - اسم من يراد حتويل احملل باسمه.

أو  احدهما  وجود  عدم  حال  وفي  الكتاب،  على  الطرفني  توقيع   -  3
كلهما، يقوم بالتوقيع الوكيل وذلك مبوجب وكالة رسمية، باإلضافة 

الى صور عن البطاقات املدنية جلميع األطراف.

4 - في حال موافقة الوزارة على التحويل، تتم مراجعة الشخص احملول 
باسمه احملل إلبرام الترخيص معه، والتوقيع على الترخيص من قبله 

أو من قبل الشخص املخول له بالتوقيع مبوجب التوكيل الرسمي.

اإلجراء بالتفصيل
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 5 - سداد القيمة االيجارية.

- وفي حال تغيير النشاط، يتطلب األمر تقدمي كتاب بذلك، يبني فيه نوع 
النشاط املطلوب.

اإلجراء بالتفصيل

- الئحة األسعار. املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )28(: إبرام عقد جمعية تعاونية أول مرة
- متكني اجلمعيات التعاونية من أداء أعمالها خلدمة املواطنني.

- حتصيل إيجارات عن مواقع مؤجرة على اجلمعيات التعاونية.
- تنظيم العمل التعاوني.

األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

- منوذج عقد جمعية تعاونية.
- منوذج تسليم مواقع جلمعية تعاونية.

- منوذج شهادة ملن يهمه األمر.
- منوذج إيصال حتصيل.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

مواقع ، أراضي ، عقارات ، محالت ، مباني. املصطلحات 
املستخدمة

بإشهار  يفيد  والعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  من  كتاب  ورود   -  1
جمعية تعاونية.

للرعاية  العامة  املؤسسة  الكويت،  )بلدية  من  ميدانيا  مواقع  استالم   -  2
السكنية، وزارة األشغال العامة(.

3 - تسليم املواقع املستلمة للجمعية التعاونية ميدانيًا.

4 - إبرام عقد تأجير مع اجلمعية التعاونية بشان املواقع التي مت تسليمها لها.

5 - حتصيل إيجار عن املواقع املؤجرة للجمعية التعاونية عن سنة مالية 
واحدة.

6 - منح اجلمعية شهادة ملن يهمه األمر بسداد اإليجار عن سنة مالية واحدة.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )673( بتاريخ 2000/7/16.

- قرار مجلس الوزراء رقم )105( بتاريخ 2001/3/11.
- الئحة اإليجارات.

املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )29(: جتديد عقد جمعية تعاونية
 - متكني اجلمعيات التعاونية من أداء أعمالها خلدمة املواطنني.

- حتصيل إيجارات عن مواقع مؤجرة على اجلمعيات التعاونية.
- تنظيم العمل التعاوني.

األهـــداف

- قسم األسواق واجلمعيات. مجاالت املسؤولية

- منوذج عقد جمعية تعاونية.
- منوذج تسليم مواقع جلمعية تعاونية.

- منوذج شهادة ملن يهمه األمر.
- منوذج إيصال حتصيل.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - ورود كتاب من وزارة الشئون االجتماعية والعمل متضمنا كشف 
بجميع مواقع اجلمعية، واألنشطة املقامة عليها، والتغييرات التي متت 

على األنشطة.

2 - الكشف امليداني على مواقع اجلمعية ومطابقتها مع الكشف الوارد من 
وزارة الشئون االجتماعية والعمل.

كشف  على  طرأت  التي  باملالحظات  ميداني  كشف  تقرير  إعداد   -  3
اجلمعية.

جميع  في  مضافا  التعاونية  اجلمعية  مع  جديد  عقد  مسودة  إعداد   -  4
التغييرات التي قامت بها اجلمعية على املواقع املؤجرة عليها.

5 - مخاطبة كل من إدارة الفتوى والتشريع وديوان احملاسبة وتزويدهم 
بنسخة من مسودة العقد.

بعدم  والتشريع وديوان احملاسبة  الفتوى  إدارة  الردود من  6 - ورود 
املمانعة على العقد.

7 - إبرام العقد مع اجلمعية التعاونية.

اإلجراء بالتفصيل
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8 - حتصيل اإليجارات من اجلمعية التعاونية عن سنة مالية واحدة.

9 - منح اجلمعية شهادة ملن يهمه األمر عن سنة مالية واحدة.
اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )673( بتاريخ 2000/7/16.

- قرار مجلس الوزراء رقم )105( بتاريخ 2001/3/11.
- الئحة اإليجارات.

املراجع

قسم األسواق واجلمعيات: 22481273 - 22481271 الدعم واملساندة
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اإلجراء )30(: طلب رهن

إصدار كتاب للبنك الصناعي األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب رهن. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة للقسم

2 - تعبئة النموذج والتوقيع عليه

3 - تسجيل الطلب في السجل العام

4 - يقوم املوظف باستخراج امللف، والتدقيق على اآلتي :-

أ- مطابقة هوية مقدم الطلب وعالقته بالعقد

ب- صالحية العقد

ج- سداد القيمة اإليجارية للسنة املالية احلالية

د- أي مالحظات أخرى بامللف

5 - يقوم املوظف بطباعة الشهادة املطلوبة والتوقيع من رئيس القسم

6 - تقدميها لصاحب الطلب

> تستغرق العملية نصف ساعة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )31(: شهادة سداد القيمة اإليجارية

حتصيل أموال الدولة األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- منوذج بدل فاقد. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة للقسم.

2 - تعبئة النموذج والتوقيع عليه.

3 - تسجيل الطلب في السجل العام.

4 - يقوم املوظف باستخراج امللف، والتدقيق على اآلتي :-

أ- مطابقة هوية مقدم الطلب وعالقته بالعقد.

ب- صالحية العقد.

ج- سداد القيمة اإليجارية للسنة املالية احلالية.

د- أي مالحظات أخرى بامللف.

5 - يقوم املوظف بطباعة الشهادة املطلوبة والتوقيع من رئيس القسم

6 - تقدميها لصاحب الطلب.

> تستغرق العملية نصف ساعة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )32(: بدل فاقد )عقد،ترخيص،وصل(

إصدار عقد/ترخيص/وصل األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب إصدار. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة للقسم

2 - تعبئة النموذج والتوقيع عليه

3 - تسجيل الطلب في السجل العام

4 - يقوم املوظف باستخراج امللف، والتدقيق على اآلتي :-

أ- مطابقة هوية مقدم الطلب وعالقته بالعقد

ب- صالحية العقد

ج- سداد القيمة اإليجارية للسنة املالية احلالية

د- أي مالحظات أخرى بامللف

5 - يقوم املوظف بطباعة الشهادة املطلوبة والتوقيع من رئيس القسم

6 - تقدميها لصاحب الطلب

7 - لبدل فاقد العقد والترخيص: إحضار شهادة ملن يهمه األمر من البنك 
الصناعي بعدم الرهن

> تستغرق العملية نصف ساعة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )33(: طلب )ترميم،تبديل،إضافة(

إصدار عقد/ترخيص/وصل األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب ترميم/تبديل/إضافة. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة للقسم.

2 - تعبئة النموذج والتوقيع عليه.

3 - تسجيل الطلب في السجل العام.

4 - يقوم املوظف باستخراج امللف، والتدقيق على اآلتي :-

أ- مطابقة هوية مقدم الطلب وعالقته بالعقد.

ب- صالحية العقد.

ج- سداد القيمة اإليجارية للسنة املالية احلالية.

د- أي مالحظات أخرى بامللف.

5 - يقوم املوظف بطباعة الشهادة املطلوبة والتوقيع من رئيس القسم.

6 - تقدميها لصاحب الطلب.

> تستغرق العملية نصف ساعة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )34(: طلب كتاب جتديد عقد / ترخيص

إصدار كتاب للبلدية أو لصاحب العالقة األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- كتاب من صاحب العالقة. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - تقدمي كتاب رسمي من صاحب العالقة بالرغبة في جتديد العقد.

2 - التحويل للموظف املختص لدراسة امللف

3 - إصدار كتاب ردا عن صاحب العالقة وفقا لبنود العقد

> تستغرق العملية يوم أو يومني عمل.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )35(: توسعة مساحة

إصدار عقد باملساحة اجلديدة األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- عقد تأجير. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة وتقدمي األوراق املطلوبة.

2 - كتاب التوسعة من الهيئة أو البلدية.

الوكالة/عقد  املدنية/  البطاقة  )صورة  املطلوبة  األوراق  إرفاق   -  3
اإليجار القدمي/اعتماد التوقيع(.

4 - أخذ إيصال املراجعة.

> تستغرق املعاملة خمسة أيام عمل.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )36(: إعادة مبالغ

إعادة مبالغ مت سدادها األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- منوذج طلب إعادة. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - تعبئة النموذج مبكتب االستقبال

2 - إرفاق األوراق الالزمة )إيصال السداد(

3 - إعداد مذكرة للشئون املالية

4 - حتويل املبلغ للحساب البنكي لصاحب الطلب

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )37(: شهادة إضافة/ترميم

إصدار كتاب للبلدية األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- منوذج الطلب. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة وتقدمي األوراق املطلوبة.

2 - تعبئة منوذج الطلب.

3 - إرفاق األوراق املطلوبة ) صورة البطاقة املدنية/ الوكالة / اعتماد 
التوقيع(.

4 - أخذ إيصال املراجعة.

> تستغرق املعاملة ساعة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )38(: تخصيص قسيمة

إصدار عقد / ترخيص جديد األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- عقد تأجير. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة وتقدمي األوراق املطلوبة.

2 - كتاب التخصيص من الهيئة أو البلدية.

اعتماد   / الوكالة  املدنية/  البطاقة  املطلوبة )صورة  األوراق  إرفاق   -  3
التوقيع(.

4 - أخذ إيصال املراجعة.

> تستغرق املعاملة خمسة أيام عمل.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )39(: تنازل قسيمة

إصدار عقد باملستغل اجلديد األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- عقد تأجير. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة وتقدمي األوراق املطلوبة

2 - كتاب التنازل من الهيئة أو البلدية

3 - إرفاق األوراق املطلوبة ) صورة البطاقة املدنية/ الوكالة/براءة ذمة 
)الكهرباء(/ اعتماد التوقيع(

4 - أخذ إيصال املراجعة

5 - إحضار العقد القدمي

تستغرق املعاملة خمسة أيام عمل.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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اإلجراء )40(: جتديد عقد/ترخيص

إصدار عقد/ترخيص األهـــداف

قسم القسائم. مجاالت املسؤولية

- عقد/ترخيص. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مراجعة صاحب العالقة وتقدمي األوراق املطلوبة

2 - كتاب التجديد من الهيئة أو البلدية

عقد  الوكالة/  املدنية/  البطاقة  صورة   ( املطلوبة  األوراق  إرفاق   -  3
اإليجار القدمي/ اعتماد التوقيع(

4 - أخذ إيصال املراجعة

> تستغرق املعاملة خمسة أيام عمل.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم قانون )105( لسنة 1980. املراجع

22403543-22481362 الدعم واملساندة
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دلـــيـل إجـــراءات أعـــمال مراقبة املشاريع

اإلجراء )41(: عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع/ ملحق عقد تصميم وتنفيذ واستثمار
عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع:  تنمية االيرادات للدولة.

ملحق عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع:  لطلب تعديل العقد لتغيير 
نتيجة  بالعقد  الواردة  املدد  لتعديل  أو  التنازل  أو  املشروع والشركة  اسم 

لتأخير اجلهات احلكومية.

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد تصميم وتنفيذ واستثمار / ملحق عقد  تصميم وتنفيذ واستثمار
- مذكرات داخلية كل من  وكيل وزارة املالية /جلنة شئون أمالك الدولة 

/االدارة القانونية.
- كتب ديوان محاسبة / بلدية الكويت / املستثمر

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

التعاريف  في  لها  املعاني احملددة   ، العقد  في  الواردة  الكلمات  تعطى 
التالية إال إذا تطلب سياق الكالم غير ذلك.

الطرف األول: تعنى وزارة املالية – إدارة عقود أمالك الدولة.
الطرف الثاني: اسم املستثمر.

تاريخ العقـد: تعنى تاريخ توقيع هذا العقد من قبل الطرفني.
املشـروع: عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع.

املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة.

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  املشروع  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3
إلدارة الفتوى والتشريع.

4 - يتم احتساب القيمة االيجارية.

5 - يتم مخاطبة ديوان احملاسبة البداء الرأي في مشروع العقد.

6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.

اإلجراء بالتفصيل
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7 - اخطار املستثمر لإلبرام.
8 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع.
9 - مخاطبة الهيئة العامة إلدارة القوى العاملة بإبرام عقد تصميم وتنفيذ 

واستثمار مشروع.
 > مالحظة ) في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( في اجتماعه رقم )91/25( بتاريخ 
.1991/9/1

بتاريخ  املنعقد    )92/4( رقم  اجتماعه  في  الوزراء  مجلس  قرار   -
.1992/1/30

- املادة )170( من قانون الشركات التجارية.
- القانون رقم )25( لسنة 1996 في شأن الكشف عن العموالت التي تقدم 
في العقود التي تبرمها وذلك على ضوء تعميم ديوان احملاسبة رقم )1( 

لسنة 1996.
في  املتخذ  بقراره  معداًل   1985 لسنة   21 رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -

اجللسة رقم 87/18 املنعقد بتاريخ 1987/4/13.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/6 املعدل بقراره رقم 87/23 

القرار رقم 282 لسنة 2000.
- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في اجتماعه رقم )99/23( 

املنعقد بتاريخ 1999/6/13.
- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية وكذلك مبا ورد بقرار مجلس الوزراء 

رقم )904( لسنة 2002.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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تطوير  عقد  ملحق   / السريعة  الطرق  استراحة  واستثمار  تطوير  عقد   :)42( اإلجراء 
واستثمار استراحة الطرق السريعة

عقد تطوير واستثمار: تنمية االيرادات للدولة.
ملحق عقد تطوير واستثمار: لطلب تعديل العقد لتغيير اسم املشروع 
والشركة أو التنازل أو لتعديل املدد الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات 

احلكومية. 

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد إيجار اجلامعة/الكلية 
- ملحق عقد ايجار )اجلامعة/الكلية(

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة.

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  االستراحة  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3
إلدارة الفتوى والتشريع.

4 - يتم احتساب القيمة اإليجارية.

5 - يتم مخاطبة ديوان احملاسبة إلبداء الرأي في املشروع العقد.

6 -مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.

اإلجراء بالتفصيل
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8 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد إيجار االستراحات.

> مالحظة ) في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( في اجتماعه رقم )91/25( بتاريخ 
.1991/9/30

بتاريخ  املنعقد   )92/4( رقم  اجتماعه  في  الوزراء  مجلس  قرار   -
1992/1/30

- املادة رقم )17( من املرسوم بالقانون رقم )105( لسنة 1980.
- املادة )170( من قانون الشركات التجارية.

- قرار مجلس الوزراء رقم) 412( الصادر في اجتماعه رقم )99/23( 
واملقاولني  احمللية  والسلع  املنتجات  دعم  بشأن   1999/6/13 بتاريخ 

الوطنيني.
- قرار مجلس الوزراء املنعقد رقم )21( لسنة 1985 معدال بقراره املتخذ 

في اجللسة رقم 87/18 املنعقد بتاريخ 1987/4/13.
- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية تشجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية وكذلك مبا ورد بقرار مجلس الوزراء 
 2003 2002 املعدل بالقرار رقم )593/ثانيًا( لسنة  رقم )904( لسنة 

والقرار رقم )955( لسنة 2005.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )43(: عقد إيجار )جامعة/كلية( / ملحق عقد ايجار )جامعة/كلية(

عقد االيجار: تنمية االيرادات للدولة.
ملحق عقد االيجار: لطلب تعديل العقد لتغيير اسم املشروع والشركة 
أو التنازل أو لتعديل املدد الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية.

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية – قسم التحصيل. مجاالت املسؤولية

- عقد تطوير واستثمار استراحة الطرق السريعة
- ملحق عقد تطوير واستثمار استراحة الطرق السريعة

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر- البلدية 

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة.

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  االستراحة  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3
إلدارة الفتوى والتشريع.

4 -يتم احتساب القيمة اإليجارية.

5 -يتم مخاطبة ديوان احملاسبة إلبداء الرأي في املشروع العقد.

6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.

8 - مخاطبة بلدية الكويت ومجلس اجلامعات اخلاصة بإبرام عقد إيجار 
اجلامعة/الكلية.

اإلجراء بالتفصيل
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> مالحظة ) في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي مجلس اجلامعات اخلاصة.
اإلجراء بالتفصيل

- املادة رقم )17( من املرسوم بالقانون رقم )105( لسنة 1980.
- القانون رقم )2000/34( بإنشاء اجلامعات اخلاصة.

- مرسوم تخصيص/ إنشاء  اجلامعة/الكلية
- القرار )1106( لسنة 2000 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات 

اخلاصة.
 )2007/4( رقم  إجتماعه  في  املتخذ   )59( رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -
الدولة  أمالك  على  تقام  التي  للمشاريع  العليا  اللجنة  قرار  املتضمن 

العقارية
 )2010/3( رقم  إجتماعه  في  املتخذ   )59( رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -
املتضمن تفويض وزارة املالية في توقيع العقود مع اجلامعات التي تتم 

املوافقة عليها من مجلس اجلامعات اخلاصة
- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في إجتماعه رقم )99/23( 
املقاولني  و  احمللية  السلع  و  املنتجات  بشأن دعم   1999/6/13 بتاريخ 

الوطنيني.
- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية.

- قرار مجلس الوزراء رقم )904( لسنة 2002 بشأن حتديد نسب العمالة 
الوطنية لدى اجلهات الغير حكومية.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )44(: عقد ايجار مدرسة / ملحق عقد ايجار مدرسة

عقد االيجار: تنمية االيرادات للدولة.
ملحق عقد االيجار: لطلب تعديل العقد لتغيير اسم املشروع والشركة 
أو التنازل أو لتعديل املدد الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية.

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد إيجار املدرسة – ملحق عقد ايجار املدرسة
شئون  جلنة   - القانونية  االدارة   - الوزارة  لوكيل  داخلية  مذكرات   -

أمالك الدولة العقارية
- كتب لديوان احملاسبة – وزارة التربية  - بلدية الكويت - املستثمر.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة.

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  االستراحة  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3
إلدارة الفتوى والتشريع.

4 -يتم احتساب القيمة اإليجارية.

5 -يتم مخاطبة ديوان احملاسبة إلبداء الرأي في املشروع العقد.

6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.

8 - مخاطبة بلدية الكويت ووزارة التربية بإبرام عقد إيجار املدرسة.

اإلجراء بالتفصيل
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> مالحظة ) في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت.
اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )95( الصادر في اجتماعه رقم )2007/4( 
بتاريخ 2007/1/21.

- املادة رقم )17( من املرسوم بالقانون رقم )105( لسنة 1980.
- املادة )170( من قانون الشركات التجارية.

في  املتخذ  بقراره  معداًل   1985 لسنة   21 رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -
اجللسة رقم 87/18 املنعقد بتاريخ 1987/4/13.

- تعميم ديوان احملاسبة رقم )1( لسنة 1996.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/6 املعدل بقراره رقم 87/23 

والقرار رقم 282 لسنة 2000.
- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في اجتماعه رقم )99/23( 

املنعقد بتاريخ 1999/6/13.
- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية ةتشجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية وكذلك مبا ورد بقرار مجلس الوزراء 
 2003 2002 املعدل بالقرار رقم )593/ثانيًا( لسنة  رقم )904( لسنة 

والقرار رقم )955( لسنة 2005.
)و.ت/و.ت.خ/228(  رقم  بكتاب  الصادر  التربية  وزارة  قرار   -

بتاريخ 2002/9/24.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
 



76

دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )45(: عقد استثمار منتجع أو منتزه سياحي / ملحق عقد استثمار منتجع أو منتزه سياحي
عقد االستثمار منتجع أو منتزه سياحي: تنمية االيرادات للدولة.

ملحق عقد االسثمار منتجع أو منتزه سياحي: لطلب تعديل العقد لتغيير 
نتيجة  بالعقد  الواردة  املدد  لتعديل  أو  التنازل  أو  املشروع والشركة  اسم 

لتأخير اجلهات احلكومية. 

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد استثمار منتجع أو منتزه 
- ملحق عقد استثمار منتجع أو منتزه

شئون  جلنة   - القانونية  االدارة   - الوزارة  لوكيل  داخلية  مذكرات   -
أمالك الدولة العقارية

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر – بلدية الكويت.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة.
بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  املشروع  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.
العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3

إلدارة الفتوى والتشريع.
4 - يتم احتساب القيمة االيجارية.

5 - يتم مخاطبة ديوان احملاسبة ألبداء الرأي في مشروع العقد.
6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة لطلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.
8 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد منتجع سياحي )منتزه(.

> مالحظة ) في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت.

اإلجراء بالتفصيل
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- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )95/7( بتاريخ 1995/2/12.
- املادة رقم )18( من املرسوم بالقانون رقم )105( لسنة 1980.

- نظام بناء املنتجعات الساحلية املعمول به رقم )30( لسنة 1995.
)533/خامسا/وسادسا/وسابعا/وثامنا/ رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -

وتاسعا الصادر بتاريخ 2008/5/22.
- املادة )170( من قانون الشركات التجارية.

- القانون رقم )25( لسنة 1996 في شأن الكشف عن العموالت التي تقدم 
في العقود التي تبرمها وذلك على ضوء تعميم ديوان احملاسبة رقم )1( 

لسنة 1996.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/6 املعدل بقراره رقم 87/23 

القرار رقم 282 لسنة 2000.
- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في اجتماعه رقم )99/23( 

املنعقد بتاريخ 1999/6/13.
- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية وكذلك مبا ورد بقرار مجلس الوزراء 

رقم )904( لسنة 2002.
- املرسوم رقم )3( لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية املعدل 

بالقانونني رقمي )34( لسنة 1970 ، )2( لسنة 2008.
- قرار مجلس الوزراء رقم )738(/أواًل/1/ب،ج( الصادر في اجتماعه 

رقم )35-2008/2( املنعقد بتاريخ 2008/7/14.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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 / منها  واالستفادة  اإلنشائية  النفايات  معاجلة  مشروع  استثمار  عقد   :)46( اإلجراء 
ملحق عقد استثمار مشروع معاجلة النفايات اإلنشائية واالستفادة منها

عقد االستثمار: تنمية االيرادات للدولة.
ملحق عقد االستثمار: لطلب تعديل العقد لتغيير اسم املشروع والشركة 
أو التنازل أو لتعديل املدد الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية.

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد استثمار مشروع معاجلة النفايات اإلنشائية واالستفادة منها
- ملحق عقد استثمار مشروع معاجلة النفايات اإلنشائية واالستفادة منها

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر- البلدية

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  املشروع  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3
إلدارة الفتوى والتشريع.

4 - يتم احتساب القيمة اإليجارية.

5 - يتم مخاطبة ديوان احملاسبة إلبداء الرأي في املشروع العقد.

6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.

8 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد استثمار مشروع معاجلة النفايات 
اإلنشائية واالستفادة منها.

اإلجراء بالتفصيل
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> مالحظة ) في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت.
اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( في اجتماعه رقم )91/25( بتاريخ 
بتاريخ  املنعقد   )92/4( رقم  اجتماعه  في  قراره  1991/1/30و 

1992/1/30
- املادة )170( من قانون الشركات التجارية.

املتخذ في  1985 معداًل بقراره  - قرار مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 
اجللسة رقم 87/18 املنعقد بتاريخ 1987/4/13.

- تعميم ديوان احملاسبة رقم )1( لسنة 1996.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/6 املعدل بقراره رقم 87/23 

- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في اجتماعه رقم )99/23( 
املنعقد بتاريخ 1999/6/13.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )47(: عقد تصميم و تنفيذ و إستثمار مشروع مراكز خدمة الشاليهات / ملحق 
تصميم و تنفيذ وإستثمار مشروع مراكز خدمة الشاليهات
عقد االيجار: تنمية االيرادات للدولة.

ملحق عقد االيجار: لطلب تعديل العقد لتغيير اسم املشروع والشركة 
أو التنازل أو لتعديل املدد الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية. 

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية – قسم التحصيل. مجاالت املسؤولية

- عقد إيجار مركز خدمة
- ملحق عقد ايجار مركز خدمة

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر إلستكمال األوراق املطلوبة.

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
تخصيص موقع مركز خدمة للمستثمر وعرض املوضوع إلى إدارة 

الفتوى والتشريع.

3 - إحتساب القيمة اإليجارية للمشروع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  4
إلدارة الفتوى والتشريع.

5 - مخاطبة ديوان احملاسبة.

6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.

8 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد إيجار مركز خدمة.

اإلجراء بالتفصيل
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> مالحظة ) في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي البلدية.
اإلجراء بالتفصيل

- املادة رقم )17( من املرسوم بالقانون رقم )105( لسنة 1980.
- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( في إجتماعه رقم )91/25( بتاريخ 
1991/9/1، و قراره  في إجتماعه رقم )92/4( بتاريخ 1992/1/30 

بتشجيع مشاركة القطاع اخلاص في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية.
- املادة )170( من قانون الشركات التجارية

املتخذ في  1985 معدال بقراره  - قرار مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 
املجلس رقم )187/18( املنعقد بتاريخ 1987/4/13

- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في إجتماعه رقم )99/23( 
املقاولني  و  احمللية  السلع  و  املنتجات  بشأن دعم   1999/6/13 بتاريخ 

الوطنيني.
- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية.

- قرار مجلس الوزراء رقم )904( لسنة 2002 بشأن حتديد نسب العمالة 
الوطنية لدى اجلهات الغير حكومية.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )48(: عقد تصميم وإنشاء وإدارة مشروع مستشفى خاص/ ملحق عقد تصميم 
وإنشاء وإدارة مشروع مستشفى خاص

عقد التصميم و إنشاء و إدارة مستشفى خاص: تنمية اإليرادات للدولة.
ملحق عقد التصميم و إنشاء و إدارة مشروع مستشفى خاص: لطلب 
املدد  لتعديل  أو  التنازل  أو  والشركة  املشروع  اسم  لتغيير  العقد  تعديل 

الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية.

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة  الدولة-  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد تصميم و إنشاء و إدارة مشروع مستشفى خاص
- ملحق عقد تصميم و إنشاء و إدارة مشروع مستشفى خاص

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر إلستكمال األوراق املطلوبة.

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  مستشفى  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.

3 - إحتساب القيمة اإليجارية للمشروع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  4
إلدارة الفتوى والتشريع.

5 - مخاطبة ديوان احملاسبة.

6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة و طلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.

8 - مخاطبة بلدية الكويت و وزارة الصحة بإبرام عقد تصميم و إنشاء 
وإدارة مشروع مستشفى خاص.

اإلجراء بالتفصيل
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> مالحظة )في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي البلدية.
اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( في إجتماعه رقم )91/25( بتاريخ 
1991/9/1،  و قراره  في إجتماعه رقم )92/4( بتاريخ 1992/1/30 

بتشجيع مشاركة القطاع اخلاص في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية.
بشأن   1998/7/13 بتاريخ  ثالثا(   /488( رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -

عقود املستشفيات األهلية.
- قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء املستشفى.

- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في إجتماعه رقم )99/23( 
واملقاولني  احمللية  والسلع  املنتجات  دعم  بشأن   1999/6/13 بتاريخ 

الوطنيني.
- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية.

- قرار مجلس الوزراء رقم )904( لسنة 2002 بشأن حتديد نسب العمالة 
الوطنية لدى اجلهات الغير حكومية.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
 



84

دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )49(: عقد ايجار مشروع مواقف السيارات متعددة األدوار/ ملحق عقد ايجار 
مواقف السيارات متعددة األدوار

عقد االيجار: تنمية االيرادات للدولة.
ملحق عقد االيجار مشروع مواقف سيارات متعددة االدوار: لطلب 
املدد  لتعديل  أو  التنازل  أو  والشركة  املشروع  اسم  لتغيير  العقد  تعديل 

الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية. 

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة   - الدولة  أمالك  عقود  ادارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد إيجار مشروع مواقف السيارات متعددة األدوار
- ملحق عقد ايجار مشروع مواقف السيارات متعددة األدوار

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر- بلدية الكويت.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة.

بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  املشروع  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.

العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3
إلدارة الفتوى والتشريع.

4 - يتم احتساب القيمة اإليجارية.

5 - يتم مخاطبة ديوان احملاسبة إلبداء الرأي في املشروع العقد.

6 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.

7 - اخطار املستثمر لإلبرام.

8 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد إيجار مواقف السيارات.

اإلجراء بالتفصيل
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> مالحظة )في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت(.
اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )590( الصادر لسنة 1994.
- قرار معالي الوزير املالية الصادر بتاريخ 2009/5/27 باملوافقة على 

ابرام عقود مواقف السيارات متعددة االدوار.
- املادة رقم )17( من املرسوم بالقانون رقم )105( لسنة 1980.

- املادة )170( من قانون الشركات التجارية.
العقارية  الدولة  تقام على امالك  التي  للمشروعات  العليا  اللجنة  - قرار 

الصادر في اجتماعها رقم ) 2009/5( بتاريخ 2009/7/13.
- تعميم ديوان احملاسبة رقم )1( لسنة 1996.

- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/6 املعدل بقراره رقم 87/23 
والقرار رقم 282 لسنة 2000.

- قرار مجلس الوزراء رقم )412( الصادر في اجتماعه رقم )99/23( 
املنعقد بتاريخ 1999/6/13.

- القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية تشجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/

خامسا لسنة 2008 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في 
اجلهات الغير حكومية وتعديالتها.

- املادة )6( من القانون رقم )19( لسنة 2000.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )50(: عقد استثمار مجمعات سكنية خاصه بالعمالة / ملحق عقد استثمار مجمعات 
سكنية خاصه بالعمالة

عقد استثمار مجمعات سكنية خاصه بالعمالة: تنمية االيرادات للدولة.
ملحق عقد استثمار مجمعات سكنية خاصه بالعمالة: لطلب تعديل العقد 
لتغيير اسم املشروع والشركة أو التنازل أو لتعديل املدد الواردة بالعقد 

نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية.

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة   - الدولة  أمالك  عقود  إدارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد استثمار مجمعات سكنية خاصه بالعمالة.
- ملحق عقد استثمار مجمعات سكنية خاصه بالعمالة.

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / اإلدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية.

- كتب لديوان احملاسبة – املستثمر- بلدية الكويت.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

- اخلدمات: الواجبات التي يؤديها الطرف الثاني.
- املوقع:املكان الذي ينشأ فيه املوقع او اي مكان اخر يحدد في هذا املوقع.

املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة
بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  املشروع  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.
العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3

إلدارة الفتوى والتشريع.
4 - مخاطبة املكاتب العقارية لتحديد سعر املتر املربع.

5 - مخاطبة جلنة تقدير املباني العتماد سعر املتر.
6 - مخاطبة ديوان احملاسبة.

7 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.
8 - اخطار املستثمر لإلبرام.

9 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد استثمار سكن العمالة.

اإلجراء بالتفصيل
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> مالحظة )في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت(.
اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( الصادر في اجتماعه رقم )91/25( 
بتاريخ 1991/9/1. 

- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )92/4( بتاريخ 1992/1/30.
التي  العموالت  الكشف عن  1996  في شان  لسنة   )25( القانون رقم   -
ديوان  تعميم  ضوء  على  ذلك  و  الدولة  تبرمها  التي  العقود  في  تقدم 

احملاسبة رقم )1( لسنة 1996 في هذا الشأن.
في  املتخذ  بقراره  معداًل   1985 لسنة   21 رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -

اجللسة رقم 87/18 بتاريخ 1987/4/13.
- قرار مجلس الوزراء رقم )412( في اجتماعه رقم )99/23( بتاريخ 

.1999/6/13
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/6 املعدل بقراره رقم 87/23.

2000 بشان دعم العمالة الوطنية و تشجيعها  - القانون رقم )19( لسنة 
للعمل في اجلهات غير احلكومية وكذلك مبا ورد بقرار  قرار مجلس 
الوطنية  العمالة  نسب  حتديد  بشان   2002 لسنة   )904( رقم  الوزراء 

لدى اجلهات غير احلكومية.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )51(: عقد تصميم وتنفيذ و استثمار مشروع السوق املركزي  / ملحق عقد 
تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع السوق املركزي

تنمية  املركزي:  السوق  مشروع  استثمار  و  وتنفيذ  تصميم  عقد  عقد 
االيرادات للدولة.

ملحق عقد تصميم و تنفيذ و استثمار مشروع السوق املركزي: لطلب 
املدد  لتعديل  أو  التنازل  أو  والشركة  املشروع  اسم  لتغيير  العقد  تعديل 

الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية. 

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة   - الدولة  أمالك  عقود  إدارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد إيجار السوق
- ملحق عقد ايجار السوق

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

بني  الشراكة  مشروعات  هيئة  املستثمر-   – احملاسبة  لديوان  كتب   -
املربع-  املتر  لتحديد سعر  العام واخلاص- مكاتب عقارية  القطاعني 

جلنة تقدير املباني- بلدية الكويت.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة
بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  املشروع  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.
العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3

إلدارة الفتوى والتشريع.
4 - مخاطبة املكاتب العقارية لتحديد سعر املتر املربع.

5 - مخاطبة جلنة تقدير املباني العتماد سعر املتر.
6 - مخاطبة ديوان احملاسبة.

اإلجراء بالتفصيل
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7 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.
8 - اخطار املستثمر لإلبرام.

9 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد استثمار مشروع السوق املركزي.
10 - مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بإبرام استثمار مشروع السوق 

املركزي.

> مالحظة )في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت(.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( الصادر في اجتماعه رقم )91/25( 
بتاريخ 1991/9/1. 

- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )92/4( بتاريخ 1992/1/30.
التي  العموالت  الكشف عن  1996  في شان  لسنة   )25( القانون رقم   -
ديوان  تعميم  ضوء  على  ذلك  و  الدولة  تبرمها  التي  العقود  في  تقدم 

احملاسبة رقم )1( لسنة 1996 في هذا الشأن.
- تعميم ديوان احملاسبة رقم )1( لسنة 1996.

في  املتخذ  بقراره  معدال   1985 لسنة   21 رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -
اجللسة رقم 87/18 بتاريخ 1987/4/13.

- قرار مجلس الوزراء رقم )412( في اجتماعه رقم )99/23( بتاريخ 
.1999/6/13

2000 بشان دعم العمالة الوطنية و تشجيعها  - القانون رقم )19( لسنة 
للعمل في اجلهات غير احلكومية و كذلك مبا ورد بقرار  قرار مجلس 
الوطنية  العمالة  نسب  حتديد  بشان   2002 لسنة   )904( رقم  الوزراء 

لدى اجلهات غير احلكومية.
- املادة )170( من قانون الشركات التجارية.

- قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 87/6 املعدل بقراره رقم 87/23.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )52(: عقد استثمار مشروع عام )مسلخ( / ملحق عقد استثمار مشروع عام 
)مسلخ(

عقد استثمار مشروع عام )مسلخ(: تنمية االيرادات للدولة.
لتغيير  العقد  تعديل  لطلب  )مسلخ(:  عام  مشروع  استثمار  عقد  ملحق 
نتيجة  بالعقد  الواردة  املدد  لتعديل  أو  التنازل  أو  املشروع والشركة  اسم 

لتأخير اجلهات احلكومية. 

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة   - الدولة  أمالك  عقود  إدارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

- عقد استثمار مشروع عام )مسلخ(
- ملحق عقد استثمار مشروع عام )مسلخ(

- مذكرات داخلية لوكيل الوزارة / االدارة القانونية / جلنة شئون أمالك 
الدولة العقارية

بني  الشراكة  مشروعات  هيئة  املستثمر-   – احملاسبة  لديوان  كتب   -
املربع-  املتر  لتحديد سعر  العام واخلاص- مكاتب عقارية  القطاعني 

جلنة تقدير املباني- بلدية الكويت.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - مخاطبة املستثمر الستكمال األوراق املطلوبة
بخصوص  البلدي  املجلس  قرار  بشأن  القانونية  االدارة  مخاطبة   -  2
إدارة  إلى  املوضوع  وعرض  للمستثمر  املشروع  موقع  تخصيص 

الفتوى والتشريع.
العقد  لعرض  القانونية  االدارة  ومخاطبة  املقترح  العقد  إعداد  يتم   -  3

إلدارة الفتوى والتشريع.
4 - مخاطبة املكاتب العقارية لتحديد سعر املتر املربع.

5 - مخاطبة جلنة تقدير املباني العتماد سعر املتر املربع.
6 - مخاطبة ديوان احملاسبة.

7 - مخاطبة جلنة شئون أمالك الدولة طلب املوافقة على اإلبرام.
8 - اخطار املستثمر لإلبرام.

اإلجراء بالتفصيل
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9 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام عقد استثمار مشروع عام )مسلخ(.
استثمار مشروع  بإبرام عقد  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  10 - مخاطبة 

عام )مسلخ(.

> مالحظة )في حال رفض الطلب من قبل إدارة الفتوى والتشريع وكان 
هناك رأي مغاير من اإلدارة لرأي املستثمر يتم إخطار برفض طلبه 

وإعادة املشروع إلي بلدية الكويت(.

اإلجراء بالتفصيل

- قرار مجلس الوزراء رقم )5/17( الصادر في اجتماعه رقم )91/25( 
بتاريخ 1991/9/1.

- قرار مجلس الوزاراء رقم 1987/18 بتاريخ 1987/4/13.
- قرار وزير التجاره والصناعه رقم 87/6 بقراره رقم 87/23.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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اإلجراء )53(: عقد ادارة املشروع / ملحق عقد ايجار املشروع
عقد ادارة: تنمية االيرادات للدولة.

ملحق عقد ادارة: لطلب تعديل العقد لتغيير اسم املشروع والشركة أو 
التنازل أو لتعديل املدد الواردة بالعقد نتيجة لتأخير اجلهات احلكومية. 

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة   - الدولة  أمالك  عقود  إدارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

لتقييم  شامله  دراسات  اعداد  ملشروع  عمل  فريق  طريق  عن  يتم 
البدائل  افضل  ودراسة  العقارية  الدولة  امالك  على  املقامة  العقارات 
القطاعني  بني  الشراكة  مشروعات  هيئة  طريق  عن  املتاحه  االستثمارية 

العام و اخلاص.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

التعاريف  في  لها  احملددة  املعاني  العقد،  في  الواردة  الكلمات  تعطى 
التالية إال إذا تطلب سياق الكالم غير ذلك.

القانون: يقصد به القانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص، الصادر بقصر السيف في 25 رمضان 1435 
هــــــ املوافق 23 يوليو 2014 م واملنشور في اجلريدة الرسمية/الكويت 
اليوم، العدد 1197 تاريخ 17/8/2014 م، والئحته التنفيذية الصادرة 
االولي  جمادي   27 في  السيف  بقصر   2015 لسنة   78 رقم  باملرسوم 
1436هــــــ املوافق 18 مارس 2015 م واملنشور في اجلريدة الرسمية/ 

الكويت اليوم، العدد 1229 تاريخ 29/3/2015 م.
بإدارة  واخلاصة  رقم).......(  املزايدة  بها  يقصد  املزايدة: 

عقاراملشروع.
الطرف  قبل  من  العقار  استالم  تاريخ  به  يقصد  العقد:  توقيع  تاريخ 

الثاني.
أعمال  بها  يقصد  اجلذرية:  والصيانة  واإلصالح  التطوير  أعمال 
في  عنها  واملنصوص  للعقار  اجلذرية  والصيانة  واإلصالح  التطوير 

املستند الثاني من وثائق املزايدة )الشروط اخلاصة(.
مدة أعمال التطوير واإلصالح: يقصد بها املدة احملددة إلجناز أعمال 
الزمني،  للجدول  وفقًا  للعقار  اجلذرية  والصيانة  واإلصالح  التطوير 

محسوبة بالتقومي امليالدي.

املصطلحات 
املستخدمة
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البرنامج الزمني: يقصد به اجلدول الزمني املقدم من الطرف الثاني 
واملعتمد من الطرف األول إلجناز أعمال التطوير واإلصالح والصيانة 
اجلذرية واملنصوص عنه في املستند الثاني من وثائق املزايدة )الشروط 

اخلاصة(.
التطوير  أعمال  مباشرة  تاريخ  به  يقصد  األعمال:  مباشرة  تاريخ 
واإلصالح والصيانة اجلذرية من قبل الطرف الثاني والتي تبدأ بانتهاء 

ثالثة أشهر من تاريخ استالم العقار.
تاريخ السريان: يبدأ من تاريخ انتهاء السنة امليالدية األولى.

العقار وتشغيله وصيانته من قبل  إدارة  بها مدة  : يقصد  اإلدارة  مدة 
الطرف الثاني وفقًا للمستند الثاني من وثائق املزايدة )الشروط اخلاصة( 

والتي تبدأ من تاريخ السريان وملدة عشر سنوات.
أعمال اإلدارة والتشغيل والصيانة الدورية: يقصد بها أعمال إدارة 
وتشغيل وصيانة العقار من قبل الطرف الثاني وفقًا للشروط املنصوص 

عنها في املستند الثاني من وثائق املزايدة )الشروط اخلاصة(.
الثاني  الطرف  يلتزم  الذي  املادي  املقابل  به  يقصد  اإلدارة:  مقابل 
من  بدءا  وذلك  للعقار  اإلدارة  حق  منحه  مقابل  األول  للطرف  بسداده 

تاريخ السريان وطيلة مدة اإلدارة.
املستشار الهندسي: يقصد به اجلهة االستشارية التي يلتزم الطرف 
)الشروط  املزايدة  وثائق  الثاني من  املستند  ملتطلبات  وفقًا  بتعيينها  الثاني 

اخلاصة(.
اجلمع،  بها  يقصد  العقد  هذا  في  الواردة  الكلمات  واجلمع:  املفرد 

والعكس بالعكس حينما يقتضي النص ذلك.

املصطلحات 
املستخدمة

1 - يتم تشكيل فريق عمل ملشروع اعداد الدراسات شاملة لتقييم العقارات 
املقامة على امالك الدولة العقارية.

2 - مراجعة و استكمال و اعداد دراسات املشروعات املقامة على امالك 
الدولة العقارية.

العقارية  الدولة  امالك  على  املقامة  املشروعات  طرح  مهام  تولي   -  3
وفقا ألحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 و الئحته التنفيذية.

4 - تقييم العروض الفنية و املالية للمشروعات املقامة على امالك الدولة 
العقارية و استكمال اجراءات الترسيه.

اإلجراء بالتفصيل
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5 - جتهيز ملف التعاقد للجهة العامة متهيدا لتوقيع العقد.
6 - يتولى الفريق االشراف على اعمال اجلهة االستشارية بشان عقود 
مشروعات املقامة على امالك الدولة العقارية و التي اقيمت قبل صدور 
احكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشان الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص متهيدا لطرحها مبنافسة يعلن عنها بوسائل االعالم املختلفة.

7 - يتم ابالغ املستثمر الفائز بانه املزايدة قد رست عليه.
8 - يتم طلب من املستثمر الفائز بتزويد وزارة املالية بالكفاالت النهائية 
أحد  من  معزز  أو  صادر  ضمان  خطاب  صورة  في  وذلك  الالزمة 

البنوك املرخص لها بالعمل في دولة الكويت.
9 - يتم اخطار املستثمر الفائز بإبرام العقد.

10 - مخاطبة بلدية الكويت بإبرام العقد.

اإلجراء بالتفصيل

- يقصد به القانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص، الصادر بقصر السيف في 25 رمضان 1435 هــــــ 
الرسمية/الكويت  اجلريدة  في  واملنشور  م   2014 يوليو   23 املوافق 
التنفيذية  والئحته  م،   2014/8/17 تاريخ   1197 العدد  اليوم، 
الصادرة باملرسوم رقم 78 لسنة 2015 بقصر السيف في 27 جمادي 
االولي 1436هــــــ املوافق 18 مارس 2015 م واملنشور في اجلريدة 

الرسمية/ الكويت اليوم، العدد 1229 تاريخ 2015/3/29م.
- القانون رقم 19 لسنة 2000.

- قرار مجلس الوزراء رقم 1104 / خامسا لسنة 2008.
- قانون رقم 6 لسنة 1987 املعدل بقراره رقم 23 لسنة 1987 و قراره 

رقم 282 لسنة 2000.
لسنة   23 رقم  اجتماعه  في  الصادر   412 رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -

1999 بتاريخ 1999/6/13.

لسنة   18 بقراره  املعدل   1985 لسنة   21 رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -
1987 بتاريخ 1987/4/13.

املراجع

22413293 الدعم واملساندة
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بعد  ما  التوقيع/إجراءات  قبل  ما  التنموية/إجراءات  )54(: متابعة املشاريع  اإلجراء 
التوقيع

- دراسة الدراسة الفنية
- دراسة التكلفة التقديرية واعتمادها

- دراسة املخططات واعتمادها
- متابعة املشاريع خالل فترة التنفيذ والتشغيل

األهـــداف

قسم   – التنموية  املشاريع  متابعة  مراقبة   - الدولة  أمالك  عقود  إدارة   -
دراسة املشاريع التنموية. مجاالت املسؤولية

-1 تقرير ميداني ملتابعة تنفيذ املشاريع
-2 تقرير داخلي يشمل على: 

كتب  -
مذكرات  -

اعتماد تكلفة  -
املطالبة في غرامات التأخير  -

إتخاذ إجراءات على جتاوزات املشروع  -
املزايدة  ملتابعة عقود اإلدارة واملوافقة عليها بعد  تعيني مكتب هندسي   •

من هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - تعبئة مناذج التقارير امليدانية:
اسم املشروع  -

احملافظة  -
املنطقة  -

اجلهة املستغلة  -
الهدف من الكشف  -

مساحة املشروع  -
تاريخ إبرام العقد  -

اإلجراءات املتخذة  -
حالة املشروع  -

اإلجراء بالتفصيل
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2 - تعبئة منوذج داخلي:
املشروع  -

الشركة  -
توقيع العقد  -

استالم املوقع  -
مدة العقد  -

مدة التنفيذ  -
القيمة اإليجارية  -

املوضوع )مثال على ذلك: جامعة خاصة، مواقف سيارات...إلخ(  -
التكلفة،  إعتماد  املشروع،  جتاوزات  العقد،  )فسخ  املشروع  طبيعة   -

طلب متديد، أخذ غرامات تأخير، إفراج عن الكفالة البنكية(
املعنية  احلكومية  للجهات  متنوعة  رسمية  كتب  بإرسال  املطالبة   -  3

والشركات.
4 - إشراف مكتب هندسي من قبل وزارة املالية ملتابعة أعمال التطوير 
املزايدة  وثائق  في  عليها  املنصوص  اجلذرية  والصيانة  واإلصالح 

)كراسة الشروط الفنية(

اإلجراء بالتفصيل

- موافقة ديوان احملاسبة
- موافقة الفتوى والتشريع
- موافقة اجلهات احلكومية
- موافقة اإلدارة القانونية

- العقد املبرم وبنوده
- كتاب جمعية املهندسني لتكلفة سعر املتر للمشاريع املتنوعة

- قانون رقم )105( لسنة 1980
- قانون رقم )7( لسنة 2008

- قانون رقم )116( لسنة 2014
قرار رقم  ذلك  مثال على  الوزراء.  الصادرة من مجلس  القرارات   -

)1745( لسنة 2011 بشأن نقل اختصاصات وزارة املالية

املراجع

22481389 الدعم واملساندة
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اإلجراء )55(: حتصيل القيمة اإليجارية للمشاريع التنموية

حتصيل إيرادات الدولة املستحقة من املستثمرين ومتابعة سدادها. األهـــداف
- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 

اإلدارية. مجاالت املسؤولية

- جدول مطالبة بالقيمة اإليجارية
- اشعار القبض

- كتاب للشركة باملطالبة

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

وفق  املشروع  بإجناز  املتعهد  العقد  من  الثاني  الطرف  املستثمر:   •
الشروط املعتمدة بالعقد.

املشروع: نوع املشروع )مدرسة، مستشفى، مواقف سيارات..(.  •

القيمة اإليجارية: يتم حتديده وفق العقد يتم سداده ) سنويا \ نصف سنوي(.  •
استحقاق القيمة اإليجارية: هو تاريخ بداية املطالبة بالقيمة اإليجارية   •

) حسب العقد(.
إيجارات عقارات مستثمرة )16(: نوع اإليراد لوزارة املالية   •

املصطلحات 
املستخدمة

1 -تعبئة منوذج مطالبة بالقيمة اإليجارية بعد استالم منوذج العقد معتمدًا.
أ - املستثمر واسم املشروع

ب - تاريخ توقيع العقد  ورقمه
ج - القيمة اإليجارية  يتم حتديد مبلغ القيمة اإليجارية )سنويًا شهريًا – يوميا(.

د- استحقاق القيمة اإليجارية و بداية املطالبة ) وفق تقرير املهندس عند 
نوصيل التيار الكهربائي او العقد (.

نهاية  لغاية  املطالبة   بداية  تاريخ  من  فترة  لكل  اجلدول  تعبئة  يتم   -  2
الفترة حسب ما ورد في العقد سنويا او نصف سنوي.

3 - مطالبة الشركة بإرسال كتاب إذا لم يتم السداد
4 - تعبئة منوذج اشعار القبض في حالة السداد واستالم نسخة من وصل البنك.

5 - إدخال الوصل مت السداد من البنك بنظام متابعة التحصيل املالي.

اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع  - تقرير املهندس املراجع

22481354 الدعم واملساندة
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اإلجراء )56(: كفالة الصيانة اجلذرية ) نصف باملائة(

الصيانة اجلذرية الالزمة لتأهيل املبنى إلعادة طرحه لالستثمار. األهـــداف
- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 

اإلدارية. مجاالت املسؤولية

تقرير املهندس بكفالة الصيانة اجلذرية  -
منوذج حساب كفالة الصيانة اجلذرية  -

جدول متابعة سداد كفالة الصيانة اجلذرية  -
كتاب للشركة باملطالبة  -

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

•  كفالة الصيانة اجلذرية: متثل نصف باملائة من التكلفة املعتمدة للمشروع 
من أجل الصيانة اجلذرية الالزمة له.

•  قيمة الزيادة السنوية: قيمة كفالة الصيانة اجلذرية التي تضاف سنويًا 
بشكل تراكمي.

املصطلحات 
املستخدمة

 – شهريًا   – سنويًا  باملائة(  نصف   ( اجلذرية  الصيانة  كفالة  حساب   -  1
يوميًا.

2 - حساب الفترة املطلوبة من السنة األولى وذلك من تشغيل املشروع أو 
عند توصيل التيار الكهربائي أيهما اقرب حتى 12/31 من السنة...

3 - تعبئة جدول متابعة سداد كفالة الصيانة اجلذرية ) جميع الفترات من 
بداية املطالبة لغاية السنة احلالية(.

4 - مطالبة الشركة بإرسال كتاب إذا لم يتم السداد.
املالي  التحصيل  متابعة  بنظام  إدخالها  يتم  الكفالة  أصل  استالم  عند   -  5

ومن ثم إرسالها إلى إدارة الشئون املالية.

اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع  - تقرير املهندس املراجع

22481354 الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )57(: كفالة ضمان القيمة اإليجارية
حتصيل ايرادات الدولة املستحقة من خصم أي مستحقات من املستثمر 

من غرامات أو تعويضات أو قيمة إيجارية . األهـــداف

- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 
اإلدارية. مجاالت املسؤولية

كتاب للشركة باملطالبة  -
عقد املشروع  -

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

كفالة ضمان القيمة اإليجارية: متثل مبلغ القيمة اإليجارية ملدة خمس   •
سنوات.

املصطلحات 
املستخدمة

القيمة اإليجارية ملدة خمس سنوات واملستحقة  1 - حساب كفالة ضمان 
عند تشغيل املشروع وهي عبارة عن مبلغ القيمة اإليجارية في خمس 

سنوات.
2 - مطالبة الشركة بإرسال كتاب إذا لم يتم السداد.

املالي  التحصيل  متابعة  بنظام  إدخالها  يتم  الكفالة  أصل  استالم  عند   -  3
ومن ثم إرسالها إلى إدارة الشئون املالية.

اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع  - تقرير املهندس املراجع

22481354 الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )58(: كفالة ضمان إنشاء املشروع 10 %

ضمان إنشاء املشروع على الوجه األكمل من بداية توقيع العقد. األهـــداف
- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 

اإلدارية. مجاالت املسؤولية

كتاب للشركة باملطالبة  - النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

• الكفالة خالل فترتي التصميم والتنفيذ: متثل 10 % من التكلفة احلقيقية 
للمشروع  .

املصطلحات 
املستخدمة

1 - حساب كفالة إنشاء املشروع واملستحقة عند توقيع عقد املشروع.
2 - مطالبة الشركة بإرسال كتاب إذا لم يتم السداد.

املالي  التحصيل  متابعة  بنظام  إدخالها  يتم  الكفالة  أصل  استالم  عند   -  3
ومن ثم إرسالها إلى إدارة الشئون املالية.

اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع  - تقرير املهندس املراجع

22481354 الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )59(: تطبيق قانون العمالة الوطنية
لقرار  طبقًا  تطبيقه  من  والتأكد  الوطنية  العمالة  لنسبة  الشركة  استيفاء 
مجلس الوزراء رقم )1104( خامسًا لسنة 2008 بشأن حتديد نسب العمالة 

لدى اجلهات الغير حكومية
األهـــداف

- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 
اإلدارية. مجاالت املسؤولية

كتاب للشركة باملطالبة  - النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

مطالبة الشركة بكتاب استيفاء نسبة العمالة الوطنية يجدد سنويًا واملتابعة 
بشكل دوري ومستمر. اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع  - قرار مجلس الوزراء رقم )1104(. املراجع

22481354 الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )60(: متابعة وثائق التأمني وأي كفاالت أخرى ) حريق ، ...(

احملافظة على املباني ضد احلريق. األهـــداف
- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 

اإلدارية. مجاالت املسؤولية

كتاب للشركة باملطالبة  - النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

مطالبة الشركة بتوثيق التامني على احلريق جتدد سنويًا ومتابعته حلفظ 
حقوق الطرفني املستثمر والوزارة. اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع. املراجع

22481354 الدعم واملساندة
 



103

دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )61(: مطالبة املستثمر بشهادة براءة ذمة من الضريبية

استيفاء الشركة لكل املستحقات الضريبية للدولة. األهـــداف
- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 

اإلدارية. مجاالت املسؤولية

كتاب للشركة باملطالبة  - النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

طلب براءة ذمة من اإلدارة الضريبية في وزارة املالية يجدد سنويًا. اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع. املراجع

22481354 الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة عـقـود أمـالك الـدولة

االصدار الثاني 2017

اإلجراء )62(: متابعة وحتصيل أي غرامات مالية على املشاريع

حتصيل إيرادات الدولة املستحقة  دون أي تخلف بالسداد. األهـــداف
- إدارة عقود أمالك الدولة/ قسم متابعة التحصيل املالي من التخصصات 

اإلدارية. مجاالت املسؤولية

كتاب للشركة باملطالبة  - النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - غرامة القيمة اإليجارية

- بعد تخلف الطرف الثاني خالل فترة يحددها العقد .

2 - غرامة تأخير تنفيذ املشروع

- بعد تخلف الطرف الثاني في التنفيذ خالل فترة تنفيذه للمشروع وحتسب 
عن طريق تقرير من مهندس املشروع.

مع  متابعتها  يتم  قانونية  لقضايا  حتويلها  يتم  املشاريع  بعض  أن    كما 
إدارة الشئون القانونية في حالة اإلخالل بأحد بنود العقد )عدم دفع املبالغ 

املستحقة، الغرامات ، فسخ العقد...... (.

اإلجراء بالتفصيل

عقد املشروع  - تقرير املهندس. املراجع

22481354 الدعم واملساندة
 


