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«األنباء» تنشر ضوابط استخدام شواحن املركبات الكهربائية 

أصــدر وزير األشــغال 
الكهربــاء واملــاء  ووزيــر 
والطاقــة املتجــددة م.علي 
بشــأن  قــرارا  املوســى 
املواصفات الفنية والقواعد 
املنظمة لضوابط استخدام 
شواحن املركبات الكهربائية.

وجاء في القرار:
مادة أولى

فــي شــأن تطبيــق أحكام 
هذا القرار يقصد بالكلمات 
والعبــارات اآلتيــة املعنى 

املبني قرين كل منها:
- شاحن املركبة الكهربائية 
ذو التيار املتردد AC: نظام 
لنقــل الطاقة إلــى املركبة 
الكهربائية باستخدام التيار 
املتــردد، حيث يعتمد على 
احملــول املدمــج باملركبــة 
الكهربائية لتحويل الطاقة 

وتخزينها.
- شاحن املركبة الكهربائية 
ذو التيار الثابت DC: نظام 
لنقــل الطاقة إلــى املركبة 
الكهربائية باستخدام التيار 
املستمر، وذلك بعد حتويلها 

من خالل محول خارجي.
- نظــام تخزيــن الطاقــة 
Rechargeable القابل للشحن
Power Storage System
- نظــام تخزيــن الطاقــة 
الكهروكيميائية وهي عبارة 
عن بطاريات قابلة للتفريغ 

وإعادة الشحن.
- مطار الطاقة الكهربائية 
 :Electric Power Train
التي  الكهربائيــة  الدائــرة 
تشمل نظام تخزين الطاقة 
القابــل للشــحن، ونظــام 
حتويل الطاقة الكهربائية، 
واحملــوالت اإللكترونيــة، 
الكهربائيــة  والضفائــر 
واملوصــالت املرتبطة بها، 
ونظام الربط اخلاص بشحن 
نظام تخزين الطاقة القابل 

للشحن.
- نظــام شــحن املركبــات 
Electric Vehicle :الكهربائية
نظــام   ChargingSystem

Storage Battery: بطاريــة 
تتكــون من خليــة أو أكثر 
من اخلاليــا القابلة إلعادة 

الشحن.
مادة ثانية

يتــم تنفيذ هذا القرار على 
مرحلتني:

- املرحلــة األولى تبدأ من 
تاريخ ســريان هــذا القرار 
ويعمــل بــه حتــى تاريخ 

.٣١/١٢/٢٠٢٥
- املرحلة الثانية تبدأ من 
تاريخ ١/١/٢٠٢٦ حتى تاريخ 

.٣١/١٢/٢٠٣٠
مادة ثالثة

يســمح بتركيب شــواحن 
الكهربائيــة في  املركبــات 
املواقــع التاليــة ووفقا ملا 
تسمح به األنظمة املعمول 
بها في اجلهات ذات العالقة:
- املنشــآت واملؤسســات 

والهيئات احلكومية.
- املنشآت التجارية.

- املنشآت االستثمارية.
املبانــي اإلداريــة فــي   -

املنشآت الصناعية.
- محطات تعبئة الوقود.

- السكن اخلاص.
- الطرق السريعة والشوارع 

الرئيسية.
مادة رابعة

يتم تركيب شواحن املركبات 
الكهربائية وفقا ملا يلي:

الســكن اخلــاص:  فــي 
يســمح بتركيب شــواحن 
املركبــات الكهربائيــة ذات 
التيــار املتــردد بحيــث ال 
تزيد قدرة احلمل الكهربائي 
.٢٢KW للشاحن الواحد على

في القطاعــات األخرى: 
يســمح بتركيب شــواحن 
املركبات الكهربائية ذات تيار 
متــردد (AC) و/ أو التيــار 

.(DC) الثابت
مادة خامسة

يشــترط لتركيب شواحن 
املركبات الكهربائية جلميع 
املرافق تقدمي طلب تركيب 
شــاحن لقطــاع شــبكات 
التوزيع الكهربائية بالوزارة 
كمــا هو متبع في إجراءات 
تــــقـــــوية  أو  إيــــــصال 

نشره في اجلريدة الرسمية.
االشتراطات العامة لتركيب 

الشواحن الكهربائية ومتطلبات 
السالمة

٭ يجب أخذ مسافات األمان 
مبواقــع معــدات الشــحن 
كأماكن توقف عجالت املركبة 
واألرصفــة  واالرتــدادات 
احمليطة بها، وذلك لتجنب 
اصطدام املركبات مبعدات 
الشــواحن من قبــل مزود 

اخلدمة.
٭ االلتــزام بعــدم تركيب 
املركبــات  معــدات شــحن 
بالقــرب من مصــادر املياه 
مثل (نافورة، بركة، رشاش 

ماء، إلخ...).
٭ يجــب تركيــب معــدات 
الشــحن في أماكن تتوافر 

فيها اإلنارة.
٭ يجــب تركيــب معــدات 
الشحن بشريطة عدم إعاقة 

احلركة املرورية.
٭ يلتــزم مــزود اخلدمــة 
بتوفير مظالت في األماكن 
املخصصة لشحن املركبات 
الكهربائية واملعدات التابعة 

لها.
٭ يجــب أن تكــون أبعــاد 
وارتفاع الشــاحن ال تعيق 
احلركــة املرورية أو تعيق 
حركة األشخاص ذوي الهمم.
قاعــدة  عمــل  يجــب  ٭ 
خرسانية للشاحن الكهربائي 
ال يقل ارتفاعها عن ٢٥ سم 
عن الســطح املراد تركيب 

الشاحن عليه.
٭ يـــــجـــب االلتــــــزام 
العـــــــامة  باالشــتراطات 
وإرشادات األمن والسالمة 
لقوة اإلطفاء العام واإلدارة 

العامة للدفاع املدني.
٭ ال يسمح بتركيب شواحن 
املركبــات الكهربائيــة ذات 
DC CHARGING التيار الثابت

STATION في السكن اخلاص 
واحليــازات الزراعيــة في 

املرحلة األولى.
٭ يجب اتباع معايير األمن 
والسالمة املذكورة، وفي حال 
عــدم االلتزام بذلــك يكون 
للوزارة احلق في مســاءلة 

املخالف قانونيا.
اســتخراج  يجــب  ٭ 
التراخيص الالزمة لتركيب 
الكهربائية وفقا  الشواحن 

للنظم املتبعة.
٭ مينع استخدام الشاحن 
الكهربائي ألغراض جتارية 
بدون ترخيــص من وزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة ووفق الضوابط 
لذلــك  ســتوضع  التــي 
وبالتنســيق مــع اجلهات 
األخــرى ذات العالقــة مع 
مراعاة عدم السماح بإعادة 
بيع الكهرباء املقدمة بالسعر 

املدعوم.
بتركيــب  يســمح  ال  ٭ 
الكهربائيــة  الشــواحن 
فــي املرحلــة األولــى مــن 
االستراتيجية في احليازات 
الزراعية أو االسطبالت أو 
غيرهــا مــن املواقــع التي 
لم يــرد ذكرها فــي القرار 

الوزاري.

التـــيار الكهربائي.
مادة سادسة

يجب االلتزام باالشتراطات 
الالزمة  العامة واملتطلبات 
لتركيب وتشغيل شواحن 
املركبات الكهربائية حسب 
مــا هو موضح فــي ملحق 
العامــة  (أ) االشــتراطات 
لتركيب الشواحن الكهربائية 

ومتطلبات السالمة.
مادة سابعة

يتــم االلتــزام باملواصفات 
الفنية عند تركيب الشواحن 
الكهربائيــة حســب ما هو 
موضــح فــي ملحــق (ب) 
املواصفات الفنية واملعايير 
القياسية للربط على الشبكة 

الكهربائية.
مادة ثامنة

يتم احتساب تعرفة استهالك 
الكهرباء لشواحن املركبات 
الكهربائية طبقــا للتعرفة 
املقررة بالقانون رقم ٢٠/٢٠١٦
والئحته التنفيذية والقرار 
الــوزاري رقــم ٢٨ لســنة 
٢٠١٧ بشــأن حتديد تعرفة 
وحدتي الكهرباء واملاء حسب 
نوع النشــاط، على أن تتم 
إعادة النظر في التعرفة في 
املرحلة الثانية من تطبيق 
هذا القــرار، ويحظر إعادة 
بيع الكهرباء بتعرفة تزيد 
على التعرفة املقررة قانونا.

مادة تاسعة

إدارة التصميــم  تختــص 
واإلشراف بقطاع اخلدمات 
الفنية واملشاغل الرئيسية 
اعتمــاد  طلبــات  بتلقــي 
موديالت وأنواع الشواحن 
الكهربائية للمركبات وحتديد 
مطابقتهــا مــع املواصفات 
الفنيــة الــواردة في وثيقة 
االســتراتيجيات والقواعد 
املركبات  املنظمة لشواحن 
الكهربائية وكذلك املواصفات 
الفنية واملعايير القياســية 
املعتمدة من قبل اجلهات ذات 

العالقة في الدولة.
مادة عاشرة

يســري تطبيق هذا القرار 
بعد مرور ٦٠ يوما من تاريخ 

بدء املرحلة األولى من تاريخ سريان القرار حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٥

صورة أرشيفية حملطة شحن املركبات الكهربائية في «تعاونية مشرف»

يعمل علــى إمــداد املركبة 
الكهربائية بالتيار املستمر 
DC OUTPUT، لغرض إعادة 
شــحن بطاريات املركبات 

الكهربائية.
- موصل املركبة الكهربائية 
 :Electric Vehicle Connector
أداة تعمل على إنشاء اتصال 
كهربائي باملركبة الكهربائية 
عن طريق تثبيتها في مدخل 
شحن السيارة الكهربائية.
املركبــة  ربــط  كابــل   -
Electric Vehicle الكهربائية
كابــل   :Charger Cable
(Cable) ربط ما بني املوصل 
والشــاحن الكهربائي لنقل 

الطاقة واملعلومات.
- مدخــل شــحن املركبــة 
Electric Vehicle الكهربائية
Inlet: جهــاز علــى املركبة 
الكهربائية، يدخل فيه موصل 
الشــاحن الكهربائــي لنقل 
الطاقة وتبادل املعلومات، 
ويعتبر مدخل شحن املركبة 
الكهربائية جزءا من املركبة 
الكهربائية وليس جزءا من 

معدات اإلمداد بالكهرباء.
- بطارية التخزين للمركبة 
Electric Vehicle الكهربائية

السماح بتركيب الشواحن في املنشآت التجارية واالستثمارية ومحطات الوقود والسكن اخلاص

٢٢KW تركيب الشواحن ذات التيار املتردد في السكن اخلاص بحيث ال تزيد قدرة احلمل على

عدم تركيب معدات شحن املركبات بالقرب من مصادر املياه أو بشكل يعيق احلركة املرورية

رفض وقف تراخيص االستثمار في األندية
 ونقل اإلشراف على األسواق من البلدية

بداح العنزي 

وافق مجلــس الوزراء 
على اعتراض وزيرة الدولة 
لشــؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات 
د.رنا الفارس على ٤ قرارات 

للمجلس البلدي.
الفــارس فــي  وقالــت 
كتابها الى رئيس املجلس 
البلــدي والــذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه: 
نحيطكم علما بأن مجلس 
الوزراء قد أصدر قراره رقم 
٥١٠ املتخذ باجتماعه رقم 
٢٠٢٢/٢٥ املنعقــد بتاريخ 
٢٠٢٢/٧/٤ التالي: «املوافقة 
على اعتراض وزيرة الدولة 

البلديــة علــى  لشــؤون 
قــرارات املجلــس البلدي 
فــي  واملتخــذة  التاليــة 
اجتماعيه رقمي ١١/٢٠٢١، 
١٢/٢٠٢١ املنعقدين بتاريخي 
٢٠٢٢/١/١٠، ٢٧/١٢/٢٠٢١ كما 

يلي:
١ - القرار بشــأن املوافقة 
علــى الكتــاب املقــدم من 
املدلــج،  األعضــاء حمــد 
املعــــجل،  عبدالعزيــز 
عبـــدالـــوهاب بورسلي، 
الرنــدي،  م.عبدالســالم 
فهيــد  الرقيــب،  محمــد 
املويزري، عبداهللا الرومي، 
حمــدي العازمــي، أحمــد 
هديــان د.علي بن ســاير، 
ود.م.حســن كمال بشــأن 
وقــف مؤقــت لتراخيص 

االستثـــــمار باألنـــــدية 
واللجــان  واالحتــادات 
األوملبيــة وإعادة دراســة 
القــرار اخلاص بأنشــطة 
االحتادات التجارية بنسبة 

.٪٥٠
٢ - القرار بشأن املوافقة 
علــى الطلــب املقــدم من 
وزارة الشؤون االجتماعية 
نقل اإلشراف على ممشى 
الواحــة مبنطقة مشــرف 
وإدارتــه وصيانتــه مــن 
وزارة األشغال العامة إلى 
وزارة الشؤون االجتماعية 
جلمعية مشرف التعاونية 
مع إلغاء ما يخالف ذلك من 

قرارات سابقة.
واملوافقــة على الطلب 
املقدم من وزارة الشؤون 

االجتماعيــة تعديل البند 
رقــم ١ من قــرار املجلس 
البلــدي رقــم م ب ل ح 
٢٠١١/١١/٥ واملــؤرخ فــي 
٢٠١١/٦/١٣ اخلاص مبالعب 
منطقة مشرف قطعة رقم 
٥ ليكون كالتالي: أن تكون 
مجانيــة وتتولى جمعية 
مشرف التعاونية إدارتها 

وصيانتها.
٣ - القرار بشأن املوافقة 
علــى التظلــم املقــدم من 
اصحاب احدى مؤسسات 
اخليام اجلاهزة ولوازمها 
وإلغــاء القرار رقم ل ق م 
أ ب/١٣٦/٠٧/٢٠١٧ املتخــذ 
بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٧ والقاضي 
باملوافقــة على إلغاء قرار 
املجلــس البلدي رقم م ب 

م ١/١٣٠/٠٢/٢٠١٧.
٤ - القرار بشأن املوافقة 
القــرار  مشــروع  علــى 
الــوزاري بشــأن الئحــة 
األسواق العامة، حيث إنه 
اســتنادا حلكم املــادة ٢٥
من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت، 
مت رفع األمــر إلى مجلس 
الوزراء مبوجب كتابنا رقم 
٦١١ املؤرخ في ٢٠٢٢/٣/١٦
القرارات  باعتراضنا على 
سالفة الذكر الصادرة عن 
مجلسكم باجتماعه لدور 
الرابــع للفصل  االنعقــاد 
التشــريعي الثاني عشــر 
املنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧
بهــا  املجلــس  ومتســك 
باجتماعه لــدور االنعقاد 

الرابع للفصل التشريعي 
الثاني عشر املنعقد بتاريخ 

.٢٠٢٢/٢/١٤
لــذا، نرفــع األمــر لكم 
الالزم  لالطــالع واتخــاذ 
نحــو إنفاذ قــرار مجلس 
الــوزراء بشــأن املوافقــة 
على اعتراضاتنا ســالفة 
الذكر استنادا حلكم الفقرة 
األخيــرة من املادة ٢٥ من 
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت التي 
تنص على ما يلي «يكون 
قرار مجلــس الوزراء في 
هذه احلالة نافذا، ويلتزم 
املجلــس البلــدي بإنفاذه 
خالل خمســة عشر يوما 
من تاريخ وصول اإلخطار 

إليه».

ضمن ٤ قرارات وافق مجلس الوزراء فيها على اعتراض وزيرة البلدية

٥٦ موقعًا تاريخيًا 
على طاولة «الفنية» غدًا

بداح العنزي

الفنية  اللجنــة  تبحث 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا غــدا برئاســة 
د.حسن كمال تقرير املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب بشــأن حتديد ٥٦

موقعا تاريخيا في العديد 
من املناطق.

ويتضمن جدول األعمال 
ما يلي:

٭ طلــب الهيئــة العامــة 
للصناعة تخصيص موقع إلقامة محطة ملعاجلة املخلفات 

الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق ١.
٭ االقتراح املقدم من العضوين السابقني مها البغلي، مشعل 

احلمضان بشأن اعتماد املخطط الهيكلي الرابع للكويت.
٭ االتفاقيــة االستشــارية رقــم أهـــ/ ط/ ٢١٨ واخلدمــات 
االستشارية لدراسة وتصميم واإلشراف على حتسني أداء 
الطريــق الدائري الرابع بخصــوص طلب موافقة املجلس 

البلدي وتثبيت حرم الطريق.
٭ كتاب صاحب العالقة بشأن زيادة نسبة البناء إلى ١٨٠٪ 

للمركز التجاري الكائن مبنطقة الفحيحيل قطعة ٢٣/١.

تناقش تقرير املجلس الوطني للثقافة بشأنها

د.حسن كمال

«التأمينات»: ماضون في تطوير خدماتنا 
واستدامة نظامنا التأميني

أكــدت املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية أنها 
ماضية في تطوير خدماتها 
التأمينية واالجتماعية وفق 
األطر الزمنية املوضوعة لها 
مســتذكرة ريــادة جتربتها 
التأمينيــة علــى مســتوى 
مؤسسات الضمان االجتماعي 
واجلهــود املخلصــة التــي 
يبذلها موظفوها في سبيل 

استدامتها.
العــام  املديــر  وقــال 
للمؤسســة بالتكليف أحمد 

الثنيان في تصريح صحافي أمس مبناسبة 
الذكرى السنوية الـ ٤٥ النطالقة «التأمينات» 
كمؤسسة رسمية عام ١٩٧٧ إن اخلدمات املقدمة 
للمتقاعدين واملستحقني من أصحاب املعاشات 
واملؤمن عليهم محل اهتمام كبير عند القائمني 

على املؤسسة.
وأضاف الثنيان ان املؤسســة تأخذ بعني 
االعتبار أحوال أبناء الكويت املتقاعدين وتسعى 
للنظــر في اإلصالحــات املطلوبة لتحســني 
خدماتها املقدمة لهم مبا يضمن العيش الكرمي 
ألصحاب املعاشــات التقاعدية دون أن تؤثر 
هذه اإلصالحات على استدامة نظامنا التأميني 

لهذه املؤسسة العريقة التي 
طاملا اعتمد عليها الكويتيون 
لضمان معيشــة كرمية من 
التأمينية  خــالل خدماتهــا 

واالجتماعية الرائدة.
وأكــد أن جميع موظفي 
املؤسسة ال يألون جهدا في 
سبيل تطوير عمل املؤسسة 
واضعني مصلحة املستفيدين 
من خدماتها نصب أعينهم كما 

ميلي عليهم الواجب.
يذكــر أن «التأمينــات» 
انطلقت كمؤسســة رسمية 
عام ١٩٧٧ مبوجب األمر األميري بالقانون رقم 
٦١ لسنة ١٩٧٦ لتكون اجلهة املختصة بتقدمي 
خدمات تأمينية واجتماعية مســتدامة تكفل 
للمواطنني العاملني في البالد وخارجها معيشة 

كرمية بعد التقاعد أو التوقف عن العمل.
وعلى مر الســنوات استطاعت املؤسسة 
بسواعد موظفيها االرتقاء مبستوى خدماتها 
واالعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا في 
أعمالهــا حتى أصبحت اليــوم منوذجا رائدا 
للمؤسســات احلكومية التي أدركت بنجاح 
ركب التطور اإلداري والرقمي وحققت تطورا 

ملموسا.

الثنيان أكد أن املؤسسة تسعى للنظر في حتسني خدماتها للمتقاعدين

أحمد الثنيان

إشهار جمعية البيان للتعريف باإلسالم
التجــارة  أصــدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعيــــــة والتنميــــة 
املجتمعيــة فهد الشــريعان 
قرارا بإشهار جمعية البيان 

للتعريف باإلسالم.
وجاء في القرار:

٭ مادة ١: تشهر جمعية البيان 
للتعريف باإلسالم ملدة غير 
محــدودة، وينشــر ملخص 
نظامها األساسي في اجلريدة 

الرسمية.
٭ مادة ٢: ُيعمــل بأحكام هذا 
القرار من تاريخ نشــره في 
الرســمية، وعلى  اجلريــدة 
العلم  جهــات االختصــاص 

وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن النظام األساسي 
البيــان للتعريف  جلمعيــة 

باإلسالم ما يلي:
قامــت وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة بتسجيـــــــل 
جمعيــة البيــان للتعريــف 
الكويت  باإلســالم ومقرهــا 
ملــدة غيــر محــدودة، وذلك 
بهــدف التعريــف باإلســالم 
الســمحة  ونشــر مبادئــه 
داخل دولــة الكويت وتقدمي 
املساعدات، تنمية املجتمعات 
املسلمة من خالل القيام على 
التعليمية  تنفيذ املشــاريع 
واالجتماعية والصحية داخل 

دولة الكويت على أن متارس 
هذه األهداف بعد موافقة وزارة 
الشؤون االجتماعية واجلهات 

املختصة، واملؤسسون هم:
٭ سعود محمد العتيبي
٭ علي محمد العصيمي
٭ ماجد جمعان الهران

٭ هاني يوسف الفصام
٭ ثامر سعد رجا

٭ عبداهللا محمد الثالب
٭ عبدالعزيز عيسى املعيلي

٭ عمر محمد القريني
٭ محمد حسني الغامن
٭ أحمد محمد صنهات

٭ فارس مبارك العازمي
٭ مشعل عبيد العدواني

٭ عبداحملسن غازي املطيري
٭ عثمان محمود عبداخلالق

٭ خلف محسن الدوسري
٭ ناصر احلميدي عجاب

٭ جاسم محمد علي الصالح
٭ فهد جبرين محيل

٭ عالي غازي عبدالعالي
٭ عبداهللا حمود ناجي

٭ زكريا علي محمد العسيري
٭ محمد مرزوق فالح

٭ عدنان محمود عيسى
٭ نايف غزالن الصواغ

٭ سليمان محمد الفرهود
٭ فهد جلوي الصواغ

٭ عبداهللا سعد العتيبي
٭ عبداهللا ذعذاع السهلي

٭ نادر محمد صنيدح
٭ عبداللطيف حمد الشيحه

٭ نواف كامل الشمري
٭ زايد محمد نافع

٭ سالم علي أحمد الرشود
٭ علي جاسم الصميط
٭ نافع غزاي املطيري
٭ أحمد فرج الشمري
٭ نايف سعود محمد
٭ محمد سعود محمد

٭ محمد مشعان العتيبي
٭ عبداهللا بدر السليمان

٭ سعد مشعان محمد
٭ عبداهللا جبرين العتيبي

٭ خالد سعد العتيبي
٭ احمد محمد شهاب

٭ محمد عبداحلميد البراك
٭ سعد صالح شرار

٭ عبدالرحمن فهد الهران
٭ سليمان إبراهيم السليمان

٭ عبيد عبداهللا محمد
٭ عبدالعزيز محسن الهاجري

٭ عادل عزيز الرشيدي
٭ احمد منصور العوضي

٭ خالد فيصل فرج
٭ خليفة يوسف الصقر
٭ مشعان سعد مشعان

ويدير شــؤون اجلمعية 
مجلــس إدارة مكــون من ٩

أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعية العمومية ملدة سنتني 

قابلة للتجديد.

«املؤسسة» تبدأ أولى خطوات التمويل 
اإلسالمي للمتقاعدين

علي إبراهيم 

علمت «األنبــاء» أن اجلهاز املركزي 
للمناقصــات العامة، وافق للمؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، على 
إعادة بحث طلب طرح مناقصة دراسة 
اجلدوى االقتصادية من انشاء شخصية 
اعتبارية مستقلة أو أكثر وفقا لألشكال 
القانونية املنصوص عليها في الدستور 
والقوانــني الكويتي تختــص بالتمويل 

االسالمي ألصحاب املعاشات التقاعدية 
الفعلية واالفتراضية. وفي هذا الصدد، 
ستطرح التأمينات االجتماعية املناقصة 
اليــوم األحــد، علــى أن يكــون املوعد 
املقرر إلغالقها األول من نوفمبر املقبل، 
ويستثنى أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة من املقررة لشراء الوثائق 
وفقــا لنص املادة ٣٩ مــن القانون رقم 
٢٠١٩/٧٤ بشــأن التعديالت على قانون 

املناقصات العامة.


