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إشهار جمعية احلياة اخليرية
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون 
االجتماعيــة والتنمية املجتمعية فهد الشــريعان 

قرارا بإشهار جمعية احلياة اخليرية.
وجاء في القرار:

مادة ١
تشهر جمعية احلياة اخليرية ملدة غير محدودة، 
وينشــر ملخص نظامها األساســي فــي اجلريدة 

الرسمية.
مادة ٢

ُيعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشــره في 
اجلريدة الرسمية، وعلى جهات االختصاص العلم 

وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن ملخص النظام األساسي ما يلي:

قامت وزارة الشؤون االجتماعية بتسجيل جمعية 
احلياة اخليرية ومقرها الكويت ملدة غير محدودة، 
وذلك بهدف جتسيد مبادئ التكافل بتقدمي اخلدمات 
اإلنســانية املتنوعة عن طريق تقدمي املســاعدات 
في املجال اإلغاثي والصحي والتعليمي والتنموي 
داخل وخارج دولة الكويت، ودعم النشء والشباب 
وطالب العلم في اجلانب العلمي والثقافي والفكري 
والرياضي والصحي واالهتمام بالعمل النســائي 
بإبراز دور املرأة ورعاية وتثقيف األسرة واحلفاظ 
على الهوية بربط اجلميع باإلسالم وأركانه ومبادئه 
السامية وتعاليمه السمحة والنهوض باجلوانب 
االبداعيــة واملهنيــة واملهارية وتنمية وتشــجيع 
القدرات واخلبرات واملواهب واملســاهمة الفعالة 
في حتقيق أهداف التنمية املستدامة واحلث على 
التعايش السلمي والتعارف بني الثقافات املختلفة 
على أساس مبدأ االخوة االنسانية واالصل الواحد، 
وتخضع جميع أهداف اجلمعية الى املوافقة املسبقة 
من وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات املختصة.
ويدير شــؤون اجلمعية مجلس إدارة مكون من ٥

أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية العمومية ملدة 
ســنتني قابلة للتجديد ملدة مماثلة وتبدأ السنة املالية 
للجمعيــة في االول مــن يناير من كل عام وتنتهي في 
آخر ديســمبر فيما عدا السنة األولى، فتبدأ من تاريخ 

شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

«السكنية» ُتعلن مسابقة اخلدمات االستشارية ألعمال 
إدارة برنامج تطوير مشروع املطالع ١٥ اجلاري

عاطف رمضان

العامة  أعلنــت املؤسســة 
للرعاية السكنية عن مسابقة 
اخلدمات االستشارية اخلاصة 
بأعمــال إدارة برنامج تطوير 
مشروع مدينة املطالع للمكاتب 
والــدور االستشــارية احمللية 
والعاملية وفق شــروط، وذلك 
في ١٥ اجلاري وموعد اإلقفال 
فــي ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢. وعلمت 
«األنباء» أن «السكنية» حددت 
لهذه املسابقة شروطا منها بأال 
تقل خبرة املكتب االستشاري 
العاملــي عــن ١٠ او  احمللــي 
ســنوات فــي ادارة املشــاريع 
واالشــراف، وان يكون املكتب 
االستشاري قام بادارة برامج 
ملشاريع مماثلة لعدد «واحد» 

ومن ضمن الشروط للتقدم 
لهذه املســابقة، التقيد بأحكام 

قانون املناقصات العامة.
ويجب على املتســابق أن 
يقدم مع عطائه تأمينا أوليا في 
صورة شيك مصدق او خطاب 
ضمان غير مشروط وخال من 
أية حتفظات وغير قابل للرجوع 
فيــه صــادر عن أحــد البنوك 

املعتمدة لدى الكويت باســمه 
ولصالح املؤسســة وعلى أن 
يكون التأمني صاحلا ملدة سريان 
العطاء وال يجوز رد التأمينات 
األولية اال بعد مرور ٩٠ يوما من 
تاريخ فتح املظاريف او عندما 
يقوم املتســابق الفائز بتقدمي 
التأمني النهائي وتوقيع العقد 
ما لم يتم إلغاء املســابقة ولن 
تدفع املؤسسة أي فوائد على 
مبلغ التأمني وال يجوز لدائني 
املتسابق احلجز على مبلغه.
ومــدة تنفيذ األعمــال ٣٦

شــهرا تبدأ من تاريخ توقيع 
العقد شــاملة فترات املراجعة 
واالعتماد من اجلهات املختصة 
وقيمة التأمني النهائي ١٠٪ من 
قيمة العقد اإلجمالية يقدم وفقا 

لشروط العقد.

للمكاتب والدور االستشارية احمللية والعاملية وفق شروط

مشروع على االقل باالضافة الى 
مشروعني في ادارة املشاريع او 
االشراف ال تقل قيمة عقد الواحد 
فيهم عــن مليوني دينار، وان 
يكون املكتب مدرجا ضمن اي 
من قوائم تصنيف ENR العاملي، 
وأال يقــل عــدد اجلهــاز الفني 
املوجود باملكتب االستشــاري 

عن ٢٠٠ موظف. 

وزير الكهرباء: االنتهاء من إعداد «الئحة 
الشواحن» للسيارات الكهربائية في الكويت

أعلن وزير األشغال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة علي املوسى اليوم 
الســبت االنتهاء مــن إعداد 
الئحة الشــواحن للمركبات 
الكويــت  الكهربائيــة فــي 
بهدف وضع االستراتيجيات 
والقواعد املنظمة واألسس 
واملعايير ملنظومة الشواحن 
للسيارات الكهربائية، مؤكدا 
حرص الوزارة على مواكبة 
التحرك العاملي نحو استخدام 

السيارات الكهربائية.
وقال املوسى في تصريح 
لـ «كونــا» إن الالئحة التي 
تهــدف إلــى توفيــر خدمة 
شواحن السيارات الكهربائية 
للعمالء وضعت آلية لزيادة 
مواقع نقاط الشــواحن في 

املناخية  املناسبة للظروف 
للكويت فيما يخص شواحن 

السيارات الكهربائية.
املواقــع  أن  وأوضــح 
املقترحة لتركيب الشواحن 
الكهربائيــة تشــمل مباني 
حكوميــة من بينهــا مجمع 
الوزارات باإلضافة الى املباني 
التجاريــة مثــل اجلمعيات 
واملجمعــات  التعاونيــة 
التجارية والنوادي الصحية 
واملبانــي االســتثمارية إلى 

جانب السكن اخلاص.
واعتبر سوق السيارات 
الكهربائية في الكويت بأنه 
«فــي مرحلة منو كبير وأن 
هنــاك العديد مــن العمالء 
الذين اجتهوا نحو السيارات 
الكهربائية»، مشيرا إلى أن 

«إعداد هذه الالئحة من شأنه 
تشجيع العديد من الشركات 
األجنبية املنتجة للسيارات 
الكهربائية على الدخول الى 
الســوق الكويتــي وهو من 
األهداف التي تسعى وزارة 
الكهربــاء الى حتقيقها عبر 
توفير بنيــة حتتية جاذبة 

لالستثمارات اخلارجية».
وبني أن التحول العاملي 
نحو الســيارات الكهربائية 
يهدف الى استخدام الطاقة 
النظيفــة للنقــل وخفــض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
وامللوثات األخرى، مؤكدا أن 
هذا التوجه يتماشى مع رؤية 
«كويت ٢٠٣٥» بتحقيق بيئة 
معيشية مســتدامة وإيجاد 

بيئة نظيفة أقل تلوثا.

تركيب الشواحن في الوزارات والتعاونيات واملجمعات والنوادي الصحية واملباني االستثمارية

علي املوسى

مناطــق مختلفــة بالكويت 
باإلضافــة إلى أســس ربط 
املنظومــة بشــبكة وزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة وفقــا للشــروط 
الفنية واملعايير القياســية 

شراء الطاقة من املواطنني.. ألف طلب مستوفية الشروط 
كمرحلة جتربة أولية.. و١٥ فلسًا للكيلوواط ساعة 

دارين العلي

باتــت وزارة الكهرباء واملاء قاب 
قوسني من بدء مشروع شراء الطاقة 
املتجددة من املواطنني حيث تنتظر 
املوافقات النهائية لألسعار املعتمدة 
وطريقة حتصيل مبالع الشراء من 

اجلهات املعنية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان اللجنــة املعنيــة بشــراء الطاقة 
والتي اعدت دراســات مســتفيضة 
حول األمر وقامت بزيارات متعددة 
للدول احمليطة كالسعودية واالمارات 
واالردن التي بدأت في هذه التجربة 
قد خلصت لوضع عدد من الشروط 
اخلاصة للسماح باالستثمار في شراء 

الطاقة.
انــه فــي  وأوضحــت املصــادر 
البداية ســتتم املوافقــة على ١٠٠٠
طلب مستوفية الشــروط كمرحلة 
جتربة اولية وذلك على اسطح املباني 
ومن ثم ســيتم االنتقال الى املزارع 
واملصانع واالراضي، الفتة الى ان ابرز 
الشروط اال تتعدى القدرة االنتاجية 
١٠٪ للكيبل الذي يغذي املبنى على اال 
تقل املساحة املخصصة في السطح 
عن ٨٠ مترا مربعا وخالية من الظل، 
وان يتم التعامل مع شركة معتمدة 
مــن قبل الــوزارة لتركيــب االلواح 

الشمسية.
وذكرت ان هناك جلنة دائمة سيتم 

تكليفها باعتماد الشركات وفيما بعد 
ســيتم الســماح ألي مواطن يحمل 
شهادة الهندسة ومتخصص بالطاقة 
املتجــددة ان يقــوم بالتركيب وفقا 

العتماده.
وحــول كيفيــة حســاب ســعر 
الكيلوواط، قالت املصادر انه حتى 
اآلن لــم يتــم حتديــد مــا اذا كانت 
ســتدفع قيمة الشراء بشكل مباشر 
وعلى فصلني خالل السنة ام سيتم 
خصمها من فاتورة االستهالك اخلاصة 
بالعميل، الفتة الى ان االمور املالية 
بانتظار موافقــة وزارة املالية علما 
بأن املبلغ املقترح لشراء الكيلوواط 
ساعة هو ١٥ فلسا للمنازل، مشيرة 
الى ان هناك مقترح بإعفاء اصحاب 
الشاليهات من رسوم املظالت في حال 
تقدم صاحب الشاليه بطلب لتركيب 
االلواح الشمسية وبيع الطاقة للوزارة 

وكان مستوفيا للشروط الالزمة.
وبينت انــه في حــال املوافقات 
الرســمية ســيتم العمــل على ربط 
العداد اخلاص بالطاقة الشمسية مع 
الشبكة الكهربائية مباشرة وسيتم 
االحتساب حلظيا لالنتاج الوارد اليها 
عبر العــداد، مؤكــدة ان الهدف من 
املشروع اوال التشجيع على االستثمار 
في الطاقات املتجددة والترشيد ورفع 
كفــاءة الطاقة وتقليل التركيز على 
الوقود االحفوري واملردود اجلمالي 

على اسطح املباني في املدن.

«الكهرباء» قاب قوسني من البدء في املشروع.. والبداية باملنازل ثم االنتقال إلى املزارع واملصانع واألراضي

مشروعات الطاقة البديلة

سيتم السماح فيما بعد ألي مواطن يحمل شهادة الهندسة ومتخصص في الطاقة املتجددة بتركيب األلواح املساحة املخصصة من السطح ال تقل عن ٨٠ م٢ والتعامل مع شركة معتمدة لتركيب األلواح الشمسية

مقترح بإعفاء أصحاب الشاليهات من رسوم املظالت حال التقدم بطلب لتركيب األلواح وبيع الطاقة للوزارة


