
 
 

 العامة للمنفعة الملكية نزع إدارة
 

 الوزارة وأهداف تطور : أولا 
 التاريخي التطور .1

 
  هـ وقامت 1631دي األول عام جما11خاصة جرت يوم السبت  عملية تثمين مسجلة بسجالت وأول

به لجنة من بين أعضائها / خالد يوسف المطوع وعبدهللا السدحان وعبدالمحسن الخرافي 
ذلك اليوم ثالثة وعبدالعزيز الزاحم وأحمد الفهد وعبدالعزيز الراشد وكانت عدد البيوت التي ثمنت في 

 بيوت.

  ية لدالدوائر" المالية والب مدراء"استمر األمر على هذا النحو حتى تم تشكيل مجلس اإلنشاء من
والذي  5/2/1552واألشغال واألوقاف وانعقدت أولى جلسات المجلس بتاريخ  والمعارف والصحة

وظل هذا المجلس يقوم بمهامه حتى  ضرورة التنظيم لحة نجاز المخططات وأعمال المساتقرر فيه ا
بتاريخ استمالك أرض ( وصدرت أول صيغة 112آخر جلسة له رقم )تاريخ  22/12/1555
 .16/2/1552( والصادر بتاريخ 162لعقار في الشامية الموصوف بالمخطط ) 12/2/1552

  بعد" وكانت المساحة أنشأت بدائرة البلدية شعبة التثمين تتبع القسم الفني "إدارة البناء فيما
والتنظيم تتبعان دائرة األشغال العامة واستمرار لجان التثمين المتعاقبة بعملها في تثمين العقارات 
المراد استمالكها للمشاريع العامة التي يعرضها عليها رئيس شعبة التثمين وكانت هذه اللجان ذاتها 

 المثمنة.ضات عن العقارات تها للتعوياتقوم بالنظر في طلبات إعادة النظر في تقدير

  الذي بموجبة أنشأء المجلس البلدي( بدأ تطور العمل اإلداري 11/36صدر قانون البلدية رقم (
والتنظمي يأخذ أبعادا جديدة ويصاغ صيغة قانونية على ضوء التشريعات القانونية وتحديد الهياكل 

 الجديدة للدولة .

  أنشأت والذي بموجبه  1531يوليو  5ن نزع الملكية في بشأ 1531لسنة  66صدر القانون رقم
 إدارة نزع الملكية وحددت اختصاصاتها.

  في شأن  1531لسنة  66بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  2663لسنة  2صدر القانون رقم
ة إدارة نزع الملكية والستيالء المؤقت للمنفعة العامة والذي ينص على إنشاء إدارة نزع الملكي

مستقلة تتبع وزير المالية ) مادة ثانية ( ويعين مديرها بموجب مرسوم أميري ويكون مسئولا أمام 
 وزير المالية .

 ( من دستور 12وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة باإلدارة انسجاما مع أحكام المادة ) دولة
يمنع أحد من التصرف في ملكة ولينزع من  نصت عليه أن الملكية الخاصة مصونة فالالكويت فيما 

في شأن  1531( لسنة 66أحد ملكة غال للمنفعة كما نصت عليه المادة األولى من القانون رقم )
نزع الملكية والستيالء عليها مؤقتا ليكون إل للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا ألحكام هذا 

 القانون .

  دساتير الدول في العالم التي تؤمن بحق الفرد بحرية التملك ومبدأ وهذا اإلجراء نصت عليه أغلب
 صيانة الملكية الخاصة .

 

 
 

 

 

 

 



 . األهداف العامة :2

تهدف إدارة نزع الملكية إلى : " نزع ملكية العقارات واألراضي والستيالء  31لسنة  66وفقاا لقانون رقم 

 عليها مؤقتاا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل".

ئف وهي ذات األهداف المرجوة من عملية الستمالك فإلى جانب األهداف العمرانية التنظيمية هناك الوظا

الجتماعية، والقتصادية التي تضمن تحقيق مبدأ الرعاية الجتماعية ومحصلة هذه األهداف حقيق المنفعة 

 العامة.

 
 

 2611/   62ار إداري رقم   قر
 إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بشأن

 وتحديد اختصاصات وحداتها 
 

 

  مدير إدارة نزع الملكية

 
بشأن نزع الملكية والستيالء المؤقت للمنفعة  ]1531 [لسنة ]66[بعد اإلطالع على القانون رقم  -

 العامة وتعديالته .
 في شأن الخدمة المدنية وتعديالته . ]1515 [لسنة ]15[نون رقم وعلى المرسوم بالقا -
في شأن التنظيم اإلداري وتحديد الختصاصات  ]1552[لسنة  ]113[وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 والتفويض فيها .
 ن إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة .أفي ش ]2663[لسنة  ]21 [وعلى القرار الوزاري رقم -
بشأن إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ] 2663[لسنة  ]61[رقم الوزاري قرار الوعلى  -

 وتحديد اختصاصات وحداتها وتعديالته .
بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في ] 2616[لسنة  ]23[وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بعض الختصاصات .
بشأن  2611/ 5/ 25[ بتاريخ    261661665616رقم ]  وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية -

 . استحداث وحدات إدارية ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة نزع الملكية للمنفعة العامةالموافقة على 
 على ما تقتضيه مصلحة العمل .بناءا  و -

 

 

 - ررــــــق -
 

 

 

 ديد اختصاصات وحداتها   وتحيعاد تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة   -:مادة أولى       
                        
 :على النحو التالي                       

 
 .على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه -: مادة ثانية

 
 

 مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
 



 

 

 القسم الول
 اختصاصات إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

 
 

 الختصاصات الرئيسية لإلدارة

 

   الرئيسية التالية : تباشر اإلدارة الختصاصات
 

 نزع الملكية للمنفعة العامة )مشاريع الدولة العامة( . -1

نزززع ملكيززة العقززارات و السززتيالء المؤقززت للمنفعززة العامززة بنززاء علززى القززرارات الصززادرة مززن مجلززس  -2

 الوزراء و المجلس البلدي و تحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.

 للقطع التنظيمية وفقا للقوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها.التسوية المالية و اإلدارية  -6

مبادلة عقارات مطلوبة للمنفعة العامة بقسائم ملك الدولة و تقدير قيمة كل من هذه العقارات و إجراء  -1

 المقاصة بين كال القسيمتين ، و بيان ما قد يدفع من قبل أصحاب الشأن أو ما قد يقبض منهم.

الضززم و اإلضززافة و تحديززد أسززعارها حسززب األحززوال ووفقززا للقززرارات الصززادرة بهززذا  اتخززاذ إجززراءات -5

 الشأن.

 تقدير العقارات التي تطلب من الجهات القضائية و غيرها من الجهات الرسمية. -3

و إدارات  إصززدار شززهادات التثمززين للمززواطنين بنززاءا علززى طلززبهم  أو بنززاءا علززى طلززب بعززض وزارات  -1

 الجهات الخاصة.الدولة المختلفة و 

و تعديالته( بشأن نززع الملكيزة  66/31تنظيم أعمال أمانة سر اللجان المشكلة بموجب القانون رقم ) -2

و الستيالء المؤقت للمنفعة العامة ) لجنة نزع الملكية ، لجنة التثمين ، لجنة العتراضزات( و تزوفير 

 ة بالتنسيق مع الجهات المختصة.جميع ما تحتاجه هذه اللجان من دراسات فنية و إجراءات إداري

والتحقزق مزن   التنسيق مع الجهات القضائية و القانونية المختلفة، و ذلك للتأكد من صحة اإلجراءات -5

 مطابقتها ألحكام القوانين و األنظمة و القرارات التي تنظم عمل اإلدارة.

 

 

 

 

 

 



 الثانيالقسم 
 نزع الملكية دارة إل مكونات الهيكل التنظيمي
 

 

 -:سام التالية: مكتب مدير نزع الملكية بمستوى مراقبة و يتبعه األق أول

 

  التخطيط و التطوير اإلداري.قسم  ( أ

  لعالقات العامة و خدمة المواطن.قسم ا  ( ب

 

 -ثانياا : اإلدارة القانونيـة ويتبعها :

 

   -مراقبة الشئون القانونية ويلحق بها األقسام التالية :  -1

 قسم التنسيق .  ( أ

 قسم القضايا ومتابعة تنفيذ األحكام .   ( ب

 داري . ج(  قسم التحقيق اإل

 

  -مراقبة الدراسات القانونية ويلحق بها األقسام التالية :  -2

 قسم الدراسات القانونية .  ( أ

 قسم الفتوى وإبداء الرأي .   ( ب

 

 -ثالثاا : إدارة الشئون المساحية واللجان ويتبعها :

 مراقبة الشئون المساحية وتضم : – 1

 (  قسم التسويات العقارية .أ              

 ب(  قسم المساحة و الرسم الهندسي .             

 ج(  قسم األرشيف .             

 

 : مراقبة شئون اللجان وتضم –2    

 أ(  أمانة سر لجنة نزع الملكية .             

 ب( أمانة سر لجنة التثمين .            

 . ج(  أمانة سر لجنة العتراضات            



 

 -ن المالية واإلدارية ويتبعها :إدارة الشئو :رابعا 
 

 : مراقبة الشئون المالية وتضم – 1    

 أ(  قسم المحاسبة .          

 ب( قسم حسابات التثمين .         

 ج(  قسم التحاويل والبطاقات  .         

 

 مراقبة الشئون اإلدارية ويتبعها : - 2    

 أ( قسم السجل العام .           

 قسم أحوال الموظفين . ب(          

  ج( قسم الخدمات اإلدارية .          

 د( قسم أنظمة المعلومات والدعم الفني .           

 
 
 

 الختصاصات التفصيلية لمكونات الهيكل التنظيمي لإلدارة
 

 -: مكتب مدير نزع الملكية ، ويختص باآلتي : أولا 
 
حصر المشكالت والمعوقات التي تواجه إعداد الدراسات الستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل ، و - 1

 العمل .

 الجهات المعنية . حصر الحتياجات من الكــوادر البشرية والمتطلبات التدريبية بالتنسيق مــع - 2

الشهرية والسنوية باإلنجازات ر المعامالت و إعــداد  التقاريــوضـع خطط العمــل ومتابعة ســير إنجاز  – 6

 النهائية. 

يتصل بالوسائل  يد إضافة إلى متابعة كــل مـابخدمة المواطنين ، وتنظيم الزيارات والمواع القيام - 1

 اإلعالمية . 

 

 

 

 



 -ويضم مكتب مدير نزع الملكية الوحدات التالية :
 

 ) أ( قسم التخطيط والتطوير اإلداري ويختص بـ :
 

 الجهات المعنية .لتنسيق مع  لقة بتطوير العمل  باإعداد الدراسات الستشارية و البحوث المتع -/أ 1

 لها .  ــةحصر المشكالت والمعوقات التي تواجه العمل باإلدارة ووضع الحلول المناسب -/أ 2

مـتابعـــة تنفيـذ القــرارات المتعلقـة بأعمـال اإلدارة ومتابعــة اإلجـــراءات و التعليمات المرتبطة بها  –/أ 6

 وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

نجـاز معامالت المراجعين والعمل علـي تبسيط إجراءاتها بمــا يضمن السرعة والدقة في إمتابـعة سير  -/أ 1

 إنهاء أعمال اإلدارة .

 حتياجات اإلدارة من الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنيــة .إحصر  -/أ 5

 مع الجهات المعنية .حصر الحتياجات التدريبية للعاملين باإلدارة بالتنسيق  -/أ 3

التنسيق مـع الوحـدات لإلدارة بالـتعاون و إعــــداد ومتابعــة خــطط الـعمــل السنوية والخمسيـة -/أ 1

 المختصة داخل  وخارج اإلدارة .

إعداد إحصائية سنوية بالبرامج التدريبية التي تمت المشاركة بها مــن قبل اإلدارات والمراقبات  -/أ 2

 إلدارة . واألقسام با

 إعداد خطة سنوية للبرامج والمؤتمرات وورش العمل والمهمات الرسمية .  –/أ 5

 إعداد إحصائية شهرية وسنوية بإنجازات اإلدارة .  –/أ  16

 

 :ب ( قسم العالقات العامة وخدمة المواطن ويختص بـ )  
 

 .شطة اإلدارة المختلفةلإلطالع علي أنتـرتيب وتنظيـم الزيارات الرسمية لكبـار المسئولين والضيـوف  -/ب 1

وعرضها وتوزيعها  حـصر ما ينشر بوسائل اإلعالم المختلفة مــن أخبار أو معلومات عــن اإلدارة –/ب 2

 علي المعنيين باإلدارة .

 التنسيق مع أجهزة اإلعالم المختلفة من أجل إبراز الدور الحيوي الذي تقـوم به اإلدارة .  -/ب 6

العالقات فيما بين العاملين لثقافية التي من شأنـها توثيق د وتنفيذ برامج الخدمـات الجتماعية واإعـدا -/ب 1

 باإلدارة وبين اإلدارة وقطاعات الوزارة األخرى .

 ستفساراتهم وشكاويهم  . إستقبال شكاوى و اقتراحات المواطنين والرد على إ -/ب 5

 تندات الـالزمة من أصحـاب العالقة .ستالم وثائق التملك األصلية و المسإ -/ب 3

 أصحــاب العالقة . ىعتمادها إلإتسليم كتب التثمين والمعامالت األخرى المنتهية بعد  -/ب 1

 تسليم الكتب الخاصة بالتثمين إلى أصحاب العالقة  . -/ب 2

 إصدار شهادة لمن يهمه األمر بناءا على طلب المواطنين .   -/ب5

 اإلنترنت . لبيها عـــن طريــق خدمــة لمن يهمه األمر بناءا على طاإصدار شهــادة  -/ب16



قتراحات الموظفين وإعــداد مذكرة بالرأي مشفوعــة بــرد الجهة المختصة لرفعها إستقبال شكاوي وإ -/ب11

 لمدير اإلدارة . 

( في  2616/  2ـون  رقم ) بالقانـي اإلعـاقــة المعـرفين تسليـم كتــب التثمين إلـى كبـار السـن وذو -/ب12

 مقار إقامتهم .

 -ثانيا :  اإلدارة القانونية وتختص بـاآلتي :
 

تقديم الفتوى القانونية في المسائــل المتعلــقة بتطبيق القوانــين والمراسيــم واللوائح والقرارات وإبداء  – 1

 إعدادها .مشاريع القوانين والمشاركة في قتراح إالرأي فيها ، و

تجميع اآلراء القانونية واألحكام والمبــادئ التي تصدرها المحاكــم وتصنيفهــا والهتمام بالدراســات  – 2

 القانونية والعمل على تطوير المكتبة القانونية .

 قتراح التوصيــة اإلدارية المناسبة بشأنها .إالتحقيق فيما يقع من موظفي اإلدارة من مخالفات إدارية و  – 6

 اإلدارة في جلسات الخبرة أمام إدارة الخبراء بوزارة العـدل التي تكــون اإلدارة طرفاا فيها .تمثيل  -1

 متابعة تنفيذ األحكام الصادرة لصالح أو ضد اإلدارة . -5

 متابعة تنفيذ األحكام المحالة من الجهات الحكومية . -3

 . تمثيل اإلدارة في جميع المسائل التي تتطلب رأياا قانونياا  -1

الفتوى والتشريع ، في خزانة العامة بالتنسيق مع إدارة إعداد الدفاع الالزم للمحافظة على مصالح ال -2

الدعاوى أو الطعون التي تكون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة طرفاا فيها أمام المحاكم أو إدارة الخبراء 

 بوزارة العدل . 

وانين والمراسيم واللوائـح التي تتعلق بإدارة نزع الملكية ، وإبداء المشاركــة  في إعــداد مشروعـات الق  -5

 الرأي فيها ، وإعداد الدراسات وتأهيل الكوادر القانونية باإلدارة . 

 ستالم التظلمات والشكاوى المقدمة  من موظفي إدارة نزع الملكية.إ  -16

 

 

  -و تضم اإلدارة القانونية المراقبات واألقسام التالية :
 

   -مراقبة الشئون القانونية ويلحق بها األقسام التالية :  -ل:أو
 

  -قسم التنسيق ويختص بـ : –أ 

 أعمال الصادر والوارد .  –/ أ 1

 أعمال الطباعة والتصوير والتجليد .   -/ أ 2

 أعمال الحفظ واألرشفة .  –/ أ 6

 تنظيم و تنسيق مواعيد مندوبي المحاكم .   -/ أ 1



 اعيد جلسات الخبرة  .تنسيق مو –/أ 5

 إعداد إحصائيات عن القضايا وجلسات الخبرة و الفتاوي . –/أ 3

 

   -قسم القضايا ومتابعة تنفيذ األحكام ويختص بـ : –ب 
  
 وزارة العدل . والتحفظي الذي تخطر به اإلدارة من قبل  متابعة إجراءات الحجز التنفيذي  -/ ب  1

 جميع أنواعها . تدقيق ومراجعة التوكيالت ب  -/ ب 2

 متابعة إعالن  صحف الدعاوي والطعون المرفوعة ضد اإلدارة .    -/ ب 6

 إعداد المذكرات والمستندات الخاصة بالدعاوي التي تقام من أو ضد اإلدارة .    -/ب1

 مخاطبة جهات التحقيق المعنية في شأ ن ما يقع على موظفي اإلدارة أثناء العمل .  -/ب 5

 أنزعة التحكيم القضائي .  متابعة  -/ب 3

 متابعة الدعاوي المرفوعة من اإلدارة لدى إدارة الفتوى والتشريع أو الجهات المعنية األخرى .    -/ب 1

الدفاع والمستندات التي رة الخبراء بوزارة العدل وتقديم تمثيل اإلدارة في جلسات الخبرة أمام إدا  -/ ب2

 تؤيد وجهة نظرها . 

األخرى الموجهة ضد عالنات صحف الدعاوى والطعون واإلنذارات وكافة األوراق القضائية استالم إ  -/ ب5

إدارة نزع الملكية وفتح الملفات الخاصة بها ، ومتابعة إجراءات إعالن ما يقام منها بالتنسيق مع إدارة 

 الفتوى و التشريع . 

ون واإلشكالت والتحكيمات القضائية إعداد مذكرات الدفاع وتقديم المستندات في الدعاوى والطع -/ ب16

 التي تكون  إدارة نزع الملكية طرفاا فيها ، وإرسالها إلى  إدارة الفتوى والتشريع . 

إلى إدارة الفتوى  إبداء  الرأي في األحكام الصادرة ضد اإلدارة وإرساله في المواعيد القانونية –/ ب 11

 والتشريع .  

 

 -ص بـ :قسم التحقيق اإلداري ويخت –ج 
 
بناءا على قرارات  الفات الموجهة إلى موظفي اإلدارةإجراء التحقيقات في كل من الموضوعات والمخ -/ ج1

 اإلحالة الصادرة من جهات الختصاص .

بالتحقيقات على المختصين  التوصيات بشأن المخالفات الواردةقتراح إعرض نتائج التحقيقات و  -/ ج  2

 باإلدارة لتخاذ ما يلزم بشأنها . 

إجــراءات عرضها علــى  وظفـــي اإلدارات وقيدها ومتابعةتلقى التظلمـــات المقدمة مـن م  –/ ج 6

 الجهـــات المختصــة .

لقرار المختصين لتخاذ ا اإلدارة وعرض نتائج بحثها على بحث الشكاوي المقدمة من موظفي –/ ج 1

 المناسب بشأنها . 



 

   -مراقبة الدراسات القانونية و يلحق بها األقسام التالية:  -ثانياا:
 

  -قسم الدراسات القانونية ويختص بـ  : –أ 
 
والمشاركة في اقتراحها ،ح والقرارات وإبداء الرأي فيهاوالمراسيم واللوائدراسة مشروعات القوانين  –/ أ 1

 إعداد الدراسات القانونية بشأنها . وصياغتها و 

والهتمام بالدراسات  تجميع اآلراء القانونية واألحكام والمبادئ التي تصدرها المحاكم وتصنيفها  –/ أ 2

 القانونية والعمل على تطوير المكتبية القانونية .

 مراجعة وصياغة القرارات اإلدارية المتعلقة باإلدارة .  –/أ 6

 

    -م الفتوى وإبداء الرأي ويختص بـ   :قس –ب 
 
واللوائح والقرارات  التي تقديم الفتوى القانونية في المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين  والمراسيم    -/ ب  1

 يستفتى فيها من قبل اإلدارات .

 اإلدارية .  يعرض على اإلدارة من قبل الوحداتإبداء الرأي والمالحظات بشأن ما   -/ ب 2

  إليه . مدير إدارة نزع الملكية  إحالتهاإعداد المذكرات في الموضوعات التي يرى   -/ ب 6

مسائل قانونية تتعلق ها من متابعة إجراءات استطالع رأي الفتوى والتشريع فيما يعرض علي –/ب 1

  .باإلدارة

 

 ، وتختص باآلتي :إدارة الشئون المساحية واللجان :ثالثا 
 
 

المتعلقة بتنظيم التنفيذيـة  متبعة بشأن القواعد واإلجــراءاتتطبيق أحكـام القوانين والنظم والقرارات ال – 1

 والتسويات المترتبة عليها. ءات اإلداريــةالقطع التنظيمية والسير في اإلجرا

الحـدود ( طبقاا للقرارات  لرية ) التبادل ، اإلضافة ، تعدياستكمال اإلجراءات التنفيذية للتسويات العقا - 2

 والمجلس البلدي .واألنظمة الصادر بشأنها قرارات مــن مجلس الــوزراء 

 الالزمة .  تملكة وتدقيق الوثائق والمستنداتديد للعقارات المسالتدقيق علي كتــب التح - 6

 مراجعة صيغ الستمالك والتدقيق علي بياناتها . - 1

 .تنظيمها أو إستمالكهامخاطبة الجهات المختصة لبيان المباني القائمة ونوعية استعمال العقارات المراد  - 5

 ومــرفقات التثمين .ة والكشف الميداني  على األبنية ة أو المستملكالمسح والتدقيق للعقارات المنظم - 3

 أرشفة وحفظ المخططات والمستندات الالزمة للعقارات المنظمة . - 1

الجهات  بالتنسيق مع توفير كــل مــا تحتاجــه اللجانتنظيم أعمال أمانة سر اللجان العاملة باإلدارة و - 2

 .المختصة 



 -:الوحدات التالية م اإلدارة وتض 
 
 ( مراقبة الشئون المساحية  وتضم : 1)  
 

     ) أ ( قسم التسويات العقارية ويختص بـ :
                                                                         

المتعلقة بتنظيم القطع تنفيذية تطبيق أحكـام القوانين و النظـم المتبعـة بشأن القواعد واإلجراءات ال -/أ 1

 المترتبة عليها.  إلجراءات اإلداريــة والتسويــاتالتنظيمية والسير في ا

الحدود ( طبقا للقرارات  ديلتعـ - اإلضافات -ستكمـال اإلجراءات اإلداريـة والماليـة المتعلقة ) بالتبادل إ –/أ 2

 بلدي .الصادرة بهذا الشأن من قبل المجلس ال

 التدقيق علي كتب التحديد والوثائق والمستندات الالزمة .  -/أ 6

 الجهـات المعنيـة .بحــث ودراســة المعامــالت المتعلقــة بالتسويـات العقاريـة بناءا علـي طلــب  -/أ 1

 

 ) ب ( قسم المساحة والرسم الهندسي ويختص بـ :
 
 بياناتها وتنزيلها علــى المخططات العامة. ىق علمراجعة صيغ الستمالك والتدقي -/ب 1

 ىستعمــال العقارات لعرضها علإمخاطبـة الجهات المختصـة لبيـان المباني القائمة وتحديد نوعية  -/ب 2

 لجنة نزع الملكية ولجنة التثمين .

ية والتثمين المسح والتدقيـق للعقارات المراد نزع ملكيتها قبل عرضها على لجنتـي نزع الملك -/ب 6

 والستدلل على مواقع العقارات المعروضة عليها .

 األبنية وعلى مرفقات التثمين للعقارات المنزوع ملكيتها .  ىالكشف علـ -/ب 1

 سترشاد بها .ملكيتها لإل سعار المجاورة للعقارات المنزوعتزويد لجنتي التثمين والعتراضات باأل -/ب 5

 المخططات الالزمة .تجهيز ورسم  –/ب 3

 

  -) ج ( قسم األرشيف ويختص بـ :

 
 القطع التنظيمية ( .  -خارج خط التنظيم   -اإلضافة  - التبادل –أرشفة ملفات المعامالت ) المستملكة  -/ج 1

 .لنموذج معد لذلك وتنظيم تداولها  تزويد األقسام المعنية بالملفات الفنية وفقاا  -/ج 2
 

 الكتب الواردة بالملفات وتبويبها حسب طبيعة كل معاملة .حفظ نسخ من  -/ج 6

 

 
 
 
 



 ( مراقبة شئون اللجان وتضم : 2) 
 

  ) أ ( أمانة سر لجنة نزع الملكية بمستوى قسم وتختص بـ :
   
اللجنة  بالتنسيق مع  إعداد جداول بالعقارات المطلوب إصدار قرار بالمنفعة العامة وعرضــها علـى -/أ  1

 ات المعنية .اإلدار

المطلوبة، وإعداد  اء مع كافة البيانات والمـرفقـاتإعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على األعض -/أ  2

 جتماعات اللجنة .إمحاضر 

الجهات المعنية بها بعد ق مع  اإلدارة القانونية و إخطارإعداد مشروعات قرارات نزع الملكية بالتنسي -/أ  6

 عتمادها من وزير المالية .إ

 نشر قرارات نزع الملكية بالجريدة الرسمية . -/أ  1

العقارات المنزوعة  تخاذ إجراءاتــها نحـو تثمينإلتزويد أمانة سر لجنة التثمين بقــرارات اللجنة  -/أ  5

 ملكيتها .

 

 ) ب ( أمانة سر لجنة التثمين بمستوى قسم وتختص بـ : 

 
 الجتماع . األعضاء وإخطارهم بموعد ومكـــاند جدول أعمـال اللجنة وتوزيعه على إعدا -/ب 1

مع مراقبة الشئون توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعامالت المعروضة على اللجنة بالتعاون  -/ب 2

 المساحية .

تثمينـها وتدويـن كافة اني علـى العقارات المـراد مرافقـة لجنــة التثمين عند النتقال للكشف الميد –/ب 6

 مالحظات أعضائها علـى هذه العقارات .

 جتماعات اللجنة .إإعداد محاضر  -/ب 1

 عليها .اللجنة تسجيل المعامالت في كشوف التثمين وتوقيع أعضاء اللجنة وأمين سر  -/ب 5

 . الكه على ورقة صيغة الستمتدوين تاريخ التثمين وبيان -/ب 3

 

 : ) ج ( أمانة سر لجنة العتراضات بمستوى قسم وتختص بـ
 
 بسجل خاص .التثمين  ب العالقــة المعترضين علـى قيمةتسجيل العــتراضات المقدمــة مـن أصحا -/ج  1

 إخطار المعترض بموعد ومكان جلسة اللجنة للنظر في اعتراضه .    -/ج  2

 الشئون المساحية .ي علــى العقارات بالتنسيق مــع مرافقـــة اللجنــة بالكشف الميدانـــ -/ج  6

 إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على األعضاء . -/ج  1

 إصدار قرارات اللجنة ثم إحالتها إلى مراقبة الشئون المالية .  -/ج  5



 

 -ون المالية واإلدارية وتختص باآلتي :إدارة الشئ :رابعا 
 
 إعــداد مشروع الميزانيـة السنوية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مـع الجهات المختصة. – 1

 إعداد البيانات المالية الدورية لما تم صرفه من ميزانية الستمالكات . – 2

 تلفة .القيام بمهام التجهيز والتسجيل والحفظ للدفاتر المحاسبية المخ – 6

 القيام بالتدقيق على جميع سجالت وكشوف لجنتي التثمين و العتراضات . – 1

 إدخال بيانات العقارات المنظمة والمستملكة وحفظها وميكنتها آلياا .–  5

 فرز وتسجيل جميع الكتب والرسائل والمعامالت الواردة وتصنيفها وترقيمها . – 3

 فقاا للنظم واللوائح المعمول بها .نصراف الموظفين و إمتابعة حضور و  – 1

 ــ متابعة أحوال الموظفين المالية واإلدارية . 2

 إعداد جميع القرارات والتعاميم اإلدارية بالتنسيق مع اإلدارة القانونية . – 5

 اإلشراف على جميع عقود الصيانة و عقود الخدمات اإلدارية . – 16

 في أعمالها . معاونة لجنة شئون الموظفين باإلدارة – 11

 

 -وتضم اإلدارة الوحدات التالية :
 

 ( مراقبة الشئون المالية وتضم : 1) 
 

 ) أ ( قسم المحاسبة ويختص بـ :
 
عتمــادهــا وذلك بالتنسيق مع الجهات إإعداد مشروع الميزانية السنوية لإلدارة ومتابعـة تنفيذها بعــد  -/أ  1

 المعنية .

المناطق، سجــل  لفـة ) ســجل الرتباط ، ســجلبالدفاتر المحاسبـة المخت القيـام بمهام التسجيل -/أ  2

 .لجنـة التثمين ولجنة العتراضاتخالل كشوف  ـنالمصروفـات ، سجــل التبادل ، سجل القطع التنظيمية ( مـ

 حفظ تحاويل إدارة نزع الملكية وكشوف التثمين والتعديل وإعادة النظر . -/أ  6

على إشعارات الصرف التي ترد من اإلدارة  المختصة بوزارة الماليــة بعد مطابقتها مع  التدقيق -/أ  1

 التحاويل وحفظ نسخ من التحاويل بعد قيدها بالسجالت . 

 إعـداد مشروع الميزانية السنوية لبنــد الستمالكات بالتنسيق مــع الجهات المعنية  . -/أ  5

 زانية المعتمدة .إعداد كتب التعلية وفقا للمي -/أ  3

 إعداد البيانات المالية الدورية لتوضيح ما تم صرفه من ميزانية الستمالكات . -/أ  1

 
 



 ) ب ( قسم حسابات التثمين ويختص بـ : 
 

 إعداد مسودات كتب التثمين واإلعادة والتعديل خارج خط التنظيم واألساكل والتبادل . -/ب 1

 عادة النظر والضم والتبادل والتعديل .إعداد سجالت كشوف التثمين وإ -/ب 2

 التدقيق على كتب التثمين وإعادة النظر والتعديل والضم واإلضافة والتبادل .          -/ب 6

 حفظ سجالت التثمين واإلعادة والتعديل وتبويبها . -/ب 1

 

 )ج( قسم التحاويل والبطاقات ويختص بـ :
 
 قارات المستملكه وفـق المعتمد بالميزانية وتدقيقها .إعداد مسودات تحاويل دفع قيمة الع -/ج  1

 قيد أرقام التحاويل وتواريخها على كشوفات التثمين والتعديل واإلعادة . -/ج  2

 إصدار التحاويل بعد تدقيق البيانات الواردة في كشوف التثمين . -/ج  6

 تفيد .تسجيل أسماء المستفيدين من التثمين فـي بطاقات خاصة لكل مس -/ج  1

 فهرسة وترتيب هذه األسماء في دفاتر وبطاقات حسب الحروف األبجدية . -/ج  5

 .الرد علي الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بأسماء المستفيدين من التثمين -/ج  3

 لمستفيدين من التثمين ./ج ـ إخطار قسم أنظمة المعلومات والدعم الفني بآخر التعديالت في بيانات أسماء ا1

 

 

 ( مراقبة الشئون اإلدارية وتضم : 2)  
 

 ) أ ( قسم السجل العام ويختص بـ : 
 
 ستالم البريد الوارد والصادر من وإلى اإلدارة .إ -/أ  1

فـرز وتسجيل جميـع الكتب والرسائل والمعامالت الواردة وتصنيفها وترقيمها وتوزيعها على اإلدارات  -/أ  2

 ات واألقسام المختصة .والمراقب

القيام بأعمال حفظ الوثائق والتعاميم والقرارات الصادرة من الوزارة واإلدارة والجهات الحكومية ذات  -/أ  6

 العالقة . 

إعداد تقرير شهري عن الكتب والمراسالت والجتماعات الصادرة من اإلدارة باإلضافة إلى الكتب  -/أ  1

 والمراسالت الواردة . 

  
 
 
 
 



 

 ( قسم أحوال الموظفين ويختص بـ : ) ب
 
 

 نصراف الموظفين وفقاا للنظم واللوائح المعمول بها .إمتابعة حضور و -/ب  1

 متابعة أحوال الموظفين المالية واإلدارية .  -/ب  2

 ستقبال طلبات المرشحين للتعيين وإعادة التعيين والنقل والندب . إ -/ب  6

دارات والمراقبات واألقسام من القوى العاملة بالتنسيق مع قسم التخطيط حتياجات مختلف اإلإدراسة  -/ب  1

 والتطوير اإلداري . 

 إعداد جميع القرارات والتعاميم اإلدارية بالتنسيق مع اإلدارة القانونية  .  –/ ب 5

بصورة من  إخطار ديوان الخدمــة المدنية وديوان المحاسبة والهيئة العامـة للمعلومــات المدنيــة -/ب  3

 قــرارات التعيين .

 .إعداد القرارات الالزمة لتغيير المسمى الوظيفي للكويتيين وغير الكويتيين  –/ ب 1

 إعداد القرارات الخاصة بتشكيل اللجان وفرق العمل .  –/ ب 2

 إعداد التقارير الخاصة بالتقييم السنوي وفترة التجربة للموظفين .  –/ ب 5

 ت وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية .  متابعة قرارا –/ ب 16

 تزويد لجنة شئون الموظفين باإلدارة بكل ما تحتاجه من بيانات ومعلومات . –/ب 11
 

 
 

 ) ج ( قسم الخدمات اإلدارية ويختص بـ :

 
 متابعة جميع أعمال الصيانة لمبنى اإلدارة . -/ج  1

 .سخ وغيرهاافة والحراسة والبوفيـه وأجهــزة الطباعـــة والتصوير والنمتابعة العقـود الخاصة بالنظ -/ج  2

سترجاعها مـن الموظفين المنتهية إتنظيم وتوزيع بطاقات المواقف على العاملين باإلدارة ومتابعة  -/ج  6

 خدماتهم والمنقولين والمنتدبين . 

  متابعة المعامالت الخاصة بتركيب خطوط وهواتف لإلدارة . -/ج  1

 متابعــة أعمال الكهرباء والمياه وأجهــزة التكييف وأجهـزة إنذار الحريق والمصاعد .  -/ج  5

 اإلشـراف علــى موظفــي األمـن والسالمـة وعمـال النظافـة والمــراسلين والسواق والفراشين.  -/ ج  3

 

 

 

 



 

 ) د ( قسم أنظمة المعلومات والدعم الفني ويختص بـ :
 
 يع بيانات نزع الملكية في النظام .إدخال جم –/ د  1

 إدخال بيانات العقارات الواقعة خارج خط التنظيم . -/ د  2

 حتياجات اإلدارة مـن أجهزة الحاسب ومستلزماتها واألجهــزة والبرمجيات المساندة لها .إحصر  –/ د  6

 مــع الوحدات اإلدارية .إعداد المواصفات الفنيــة للتجهيزات اآللية والبرمجيــة بالتنسيق  –/ د  1

 األجهزة والبرمجيات . واستخداموضع الضوابط الالزمة لضمان حسن توزيع  –/ د 5 

  نجازات القسم .إإعداد تقارير دورية عن  –/ د 3

 إعداد مذكرات ووسائل إيضاح لتشغيل النظام بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية . –/ د 1

   الالزمة. غيل قواعد البيانات والعمل علــى إيجــاد  وتنفيذ الحلولدراسة المشكالت المتعلقة بتش –/ د 2

 تحديد الحتياجات الفعلية من الجهزة و المعدات الالزمة لتشغيل النظم. -/د5

 تفويض المختصين في استخدام النظم و تحديد السلطات الممنوحة لهم. -/د16

 توعية و إرشاد العاملين على استخدام النظم. -/د11

 القيام بأعمال الصيانة و تركيب أجهزة الحاسب اآللي و توابعها.-/د12

 تثبيت البرامج الخاصة بأعمال اإلدارة. -/د16

 حل مشاكل النظم العامة قيد التشغيل باإلدارة و العمل على تطويرها. -/د11

  صيانة و تركيب الشبكات. -/د15

 


