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تعميم ادارى رقم ( ) 2021 / 12بشأن تنظيم اّلية إزالة الأعلانات المخالفة المقامة من قبل
الغير عن طريق الشركات المتعاقدة مع البلدية بموجب عقود مزايدات الإعلانات
 -مدير عام البلدية - :

عملا بأحكام قانون البلدية رقم (  ) 33لسنة (  ) 2016ولائحته التنفيذية ونصوص القرار
الوزاري رقم (  ) 176لسنة (  )2006في شأن لائحة الإعلانات وتفعيلا ً لما جاء بالشروط
الخاصة بكافة عقود مزايدات استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في الطرق بالمحافظات
المبرمة مع الشركات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والتي تلزم تلك الشركات
بإزالة اللوحات الإعلانية بمختلف انواعها التي يقيمها الغير بالمخالفة للوائح والقوانين
البلدية ونقلها إلى مواقع الحجز المخصصة لذلك تحت إشراف البلدية وذلك يوميا
وبمعداتها الخاصة دون تحميل البلدية أي نفقات إزالة أو نقل ورغبة في تنظيم ووضع اّلية
بتلك الإجراءات تنظيماً لإجراءات سير العمل يجب إتباع الإجراءات التالية - :
أولا ً  ) 1 ( - :تلتزم الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان المتعاقدة
مع البلدية بموجب عقد من عقود مزايدات الإعلانات بالمحافظات بإزالة اللوحات الإعلانية
( بمختلف أنواعها ) التي تقام من قبل الغير بالمخالفة للوائح وقوانين البلدية المعمول بها
وذلك تحت إشراف موظفي البلدية المختصين من حاملي صفة الضبطية القضائية .
(  ) 2تتولى الشركات والمؤسسات المذكورة بالبند أعلاه نقل اللوحات الإعلانية التي يتم
إزالتها عن طريقها إلى مواقع الحجز المخصصة لذلك والتابعة للبلدية وذلك تحت إشراف
موظفي البلدية المختصين من حاملي الضبطية القضائية .
(  ) 3تكون عملية الإزالة و كذلك النقل عن طريق عمال واّليات ومعدات الشركة المعنية
والمختصة بموقع العقد وعلى نفقتها الخاصة دون تحميل البلدية أي التزامات في هذا
الشأن .
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تابع تعميم ادارى رقم ( ) 2021 / 12بشأن تنظيم اّلية إزالة الأعلانات المخالفة المقامة من
قبل الغير عن طريق الشركات المتعاقدة مع البلدية بموجب عقود مزايدات الإعلانات
(  ) 4تكون إجراءات الإزالة وعمليات النقل بصفة يومية ( طوال أيام الأسبوع و أيام العطل
والإجازات الرسمية و أيام الطقس الرديء في ضوء أحكام قوانين العمل الأهلي ) وحسب
مواعيد العمل التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الشركة المختصة في ضوء مواعيد العمل
المعمول بها لدى الوحدات الإدارية التي تشرف على عمليات إزالة والنقل في مناطق
العقد .
ثانياً  ) 1 ( - :تتم عمليات الإزالة الخاصة باللوحات الإعلانية المخالفة التي تقام من قبل الغير
تحت إشراف وتواجد موظفي البلدية المختصين من حاملي الضبطية القضائية .
(  ) 2يتولى الموظفين المختصين من حاملي الضبطية القضائية تحديد اللوحات الإعلانية
المخالفة و المطلوب إزالتها من قبل عمال الشركة المختصة وتزويدهم بكشوف و عناوين
تلك اللوحات لتسهيل عملية الإزالة .
(  ) 3يتولى موظفي البلدية المختصين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو اللوحات
الإعلانية المطلوب إزالتها من قبل الشركة قبل الإزالة وذلك عن طريق تحرير محاضر إثبات
حالة أو محاضر ضبط مخالفات وفقاً لما تنص عليه اللوائح والنظم المعمول بها فيهذا
الشأن .
(  ) 4تقوم الإدارة المختصة بتوزيع وتنظيم العمل بالمناطق التابعة لها و إبلاغ الشركة
المختصة بالتنسيق مع ( مدير المشروع ) أو ممثل الشركة والأوقات المحددة لإزالة تلك
اللوحات الإعلانية في المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع ممثل الشركة
المرخص لها .
(  ) 5يكون إبلاغ الشركة المختصة بالعمل المطلوب إنجازه وعمليات الإزالة والنقل للوحات
الإعلانية المخالفة وفقاً للألية التي يتم إخطار الشركة بها من قبل الإدارة المعنية .

2

الخط الساخن139 :

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد

بلــديـة الكـويـت

KUWAIT MUNICIPALITY

ص.ب 10 :الكويت – الصفاة 13001

P.O.Box: 10 Kuwait – Safat 13001

هاتف22449001 :

Tel.: 22449001

الصفحة اإللكترونية www.municipality.gov.kw

Website: www.municipality.gov.kw

تابع تعميم ادارى رقم ( ) 2021 / 12بشأن تنظيم اّلية إزالة الأعلانات المخالفة المقامة من
قبل الغير عن طريق الشركات المتعاقدة مع البلدية بموجب عقود مزايدات الإعلانات
(  ) 6في حال تقاعس الشركة المختصة عن أداء الأعمال المطلوبة بعد إبلاغها بها بالوسيلة
المتبعة أو إخلالها بذلك يتم توقيع الجزاءات و الغرامات الواردة بالجدول الملحق بالعقد
بالتنسيق مع اللجنة ( أو فريق العمل ) المختص بمتابعة عقود مزايدات الإعلانات .
رابعاً  - :تلتزم الإدارة المختصة بعرض المخالفات و أي مسائل خلافية بينها وبين الشركة
المستثمرة للعقد على اللجنة ( أو فريق العمل ) المختصة بمتابعة اّلية تنفيذ عقود
مزايدات الإعلانات وذلك قبل استكمال الإجراءات للنظر فيها وإبداء الرأي .
خامساً  - :على كافة الإدارات المعنية والشركات المستثمرة لعقود مزايدات استغلال مواقع
اللوحات الإعلانية بالمحافظات الالتزام بما جاء بهذا التعميم لمصلحة العمل وحسن تنفيذ
تلك العقود على الوجه الأكمل .

مدير عام البلدية
م .أحمد عبدهللا المنفوحي
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