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 قانون رقم )11( ل�سنة 2017
 بالت�سديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ورو�سيا االحتادية

ب�ساأن نقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                     ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

�شالبة  بعقوبات  املحكوم عليهم  نقل  ب�شاأن  ورو�شيا الحتادية  البحرين  اتفاقية بني مملكة  وعلى 
عة بتاريخ  15 دي�شمرب 2015، للحرية املوقَّ

قنا عليه واأ�شدرناه: اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

املادة االأولى
بعقوبات  عليهم  املحكوم  نقل  ب�شاأن  الحتادية  ورو�شيا  البحرين  اتفاقية بني مملكة  على  ودق  �شُ

عة بتاريخ 15 دي�شمرب 2015، واملرافقة لهذا القانون. �شالبة للحرية املوقَّ

املادة الثانية
يف  وين�شر  القانون،  هذا  اأحكام  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ 

اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 6 رجب 1438هــ
الموافق: 3 اأبريـل 2017م



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

6



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

7



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

8



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

9



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

10



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

11



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

12

يقل عن
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 مر�سوم رقم )23( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )32( ل�سنة 2010 
ب�ساأن الك�سف عن الذمة املالية ال�سادرة باملر�سوم رقم )82( ل�سنة 2012 

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم بقانون  وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة املالية، واملعدَّ
رقم )19( ل�شنة 2016،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة املالية ال�شادرة 
باملر�شوم رقم )82( ل�شنة 2012،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
مادة )1(

ر( الواردة يف املادة الأولى واملادة  ر( بعبارة )وزوجه واأولده الُق�شَّ ُت�شتبَدل عبارة )واأولده الُق�شَّ
اخلام�شة واملادة الثامنة ع�شرة من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف 
ر(  الُق�شَّ )اأولده  عبارة  ُت�شتبدل  كما  ل�شنة 2012،  رقم )82(  باملر�شوم  ال�شادرة  املالية  الذمة  عن 
ر(  ر( الواردة يف املادة ال�شابعة ع�شرة، وبعبارة )زوجه واأولده الُق�شَّ اأولده الُق�شَّ اأو  بعبارة )زوجه 

الواردة يف ذات املادة واملادة التا�شعة ع�شرة من ذات الالئحة.

مادة )2(
ُي�شتبَدل بن�شو�س املادة الثالثة، والفقرة )اأ( من املادة اخلام�شة، واملادة ال�شاد�شة، واملادة ال�شابعة 
ال�شادرة  املالية،  الذمة  عن  الك�شف  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )32( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

باملر�شوم رقم )82( ل�شنة 2012، الن�شو�س الآتية:
المادة الثالثة:

ر من العقارات  ة املالية يف جمال تطبيق الالئحة هي جمموع ما ميلكه اخلا�شع واأولده الُق�شَّ مَّ الذِّ
يف الداخل واخلارج، وما ميلكونه من اأر�شده يف البنوك واأن�شبة واأ�شهم يف ال�شركات.

ة الغري وما عليهم من ديون. ر من حقوق يف ذمَّ ة املالية ما يكون للخا�شع واأولده الُق�شَّ مَّ وت�شمل الذِّ
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المادة الخام�سة الفقرة )اأ(:
خالل �شتني يومًا من تاريخ تزويده بالنموذج املعد لذلك واملو�شح يف امللحق بهذه الالئحة.

المادة ال�ساد�سة:
املادة اخلام�شة من هذه  )اأ( من  الفقرة  املن�شو�س عليه يف  املالية  ة  مَّ الذِّ اإقرار  ي�شتمل منوذج 

الالئحة على البيانات التالية: 
 اأ(  هويـــة الخا�شع ورقمه ال�شخ�شي ومن�شبه اأو وظيفته، وتاريخ مبا�شرته العمل وعنوانه، وا�شم 

ر وبياناتهم. اأولده الُق�شَّ
ر والحقوق المترتبة عليها ذات القيمة المالية   ب( العقـــارات التي يملكها الخا�شع واأولده الُق�شَّ
لأيٍّ منهـــم داخـــل المملكة وخارجهـــا، وما يملكونه من اأر�شـــدة في البنوك واأن�شبـــة واأ�شهم في 

ال�شركات.
ر لدى الغير وما عليهم من ديون.  ج( الحقوق الم�شتَحقة للخا�شع واأولده الُق�شَّ

ة المالية والتي طراأت بعد تاريخ تقديم الإقرار ال�شابق. مَّ  د( م�شدر الزيادة في الذِّ
ة املالية للخا�شع من ممثلي احلكومة يف ال�شركات التي متتلكها الدولة اأو متتلك  مَّ ويكون اإقرار الذِّ
ح�شة يف راأ�شمالها ِوْفقًا للبيانات امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة، والتي تكون ذات عالقة بال�شركة اأو 

ال�شركات التي ميثل احلكومة فيها.
اأية م�شاألة يكون له  ته املالية عن طريق الإف�شاح كتابة للهيئة عن  كما يكون اإقرار اخلا�شع بذمَّ
فيها م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، اأو اأية م�شالح مالية اأخرى تتعار�س مع مقت�شيات 

من�شبه اأو وظيفته.
المادة ال�سابعة:

ثم  حمتواه،  ب�شحة  منه  اإقرارًا  وتوقيعه  به،  اخلا�س  النموذج  بيانات  با�شتيفاء  اخلا�شع  يلتزم 
اإلى  الإقرار  وُير�َشل  بالنموذج.  تزويده  تاريخ  من  يومًا  �شتني  خالل  وذلك  مغلق،  مظروف  يف  ِعه  و�شْ
الهيئة بالربيد امل�شجل بعلم الو�شول اأو ي�شلَّم باليد لالإدارة املخت�شة بت�َشلُّم الإقرارات بالهيئة، على اأن 

تثبت البيانات على املظروف من اخلارج.

مادة )3(
ُتلغى املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة 
املالية ال�شادرة باملر�شوم رقم )82( ل�شنة 2012، وُتلغى عبارة "مبا يف ذلك الزوج املمتنع عن تقدمي 
اخلا�س   )2( رقم  امللحق  ُيلغى  كما  الالئحة،  ذات  من  ع�شرة  احلادية  املادة  يف  الواردة  اإقراره" 

ة املالية لزوج اخلا�شع. مَّ بنموذج اإقرار الذِّ
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مادة )4(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به اعتبارًا من 

يِّ �شهرين من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. اليوم التايل لـُم�شِ

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ:  7 رجب 1438هـ
الموافـق:  4 اأبريل 2017م
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ملحق
نموذج اإقرار الذمة المالية

اأواًل: البيانات ال�شخ�شية:
اال�سم الرباعي:

الرقم ال�سخ�سي:
الوظيفة اأو المن�سب:

تاريخ �سغلها:
تاريخ انتهاء الخدمة اأو زوال ال�سفة:

العنوان:
البريد االلكتروني:

اأرقام الهواتف
العمل:

المنزل:
النقال:

اأ�شماء الأولد الق�شر والرقم ال�شخ�شي 
الرقم ال�شخ�شيال�شملكل منهم

ثاني���اً: بيـــان بما يملكه الُمقر من اأر�شدة فـــي البنوك واأن�شبة واأ�شهم في ال�شركات على اأن يبين 
القيمة بالدينار.

القيمة بالدينارو�شف المال وجهة وجودهالرقم
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ثالثاً: م�شدر الزيادة في الذمة المالية للُمقر.
ال يمالأ هذا البيان عند تقديم االإقرار الأول مرة�

رابع���اً: بيـــان بما يملكـــه الأولد الق�شر مـــن اأر�شدة في البنـــوك واأن�شبة واأ�شهم فـــي ال�شركات 
والقيمة بالدينار البحريني.

القيمة بالدينارو�شف المال وجهة وجودهالرقم

خام�ساً: م�شدر الزيادة في الذمة المالية لالأولد الق�شر.
ال يمالأ هذا البيان عند تقديم االإقرار الأول مرة�

�ساد�س���اً: العقارات التي يملكها الُمقر داخل وخارج المملكة والحقوق المترتبة عليها ذات القيمة 
المالية:

م�شاحة العقار رقم الوثيقةنوع العقارالرقم
بالمتر المربع 

الن�شبة التي يملكها 
من العقار
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�سابعاً: العقارات التي يملكها الأولد الق�شر داخل وخارج المملكة والحقوق المترتبة عليها ذات 
القيمة المالية:

م�شاحة العقار رقم الوثيقةنوع العقارالرقم
بالمتر المربع 

الن�شبة التي يملكها 
من العقار

ثامناً: الحقوق الم�شتحقة للُمقر واأولده الق�شر لدى الغير وما عليهم من ديون:

اإقرار

اأقر اأن/
الخا�س���ع الأح���كام القانون رقم )32( ل�سنة 2010 ب�ساأن كاف���ة البيانات والمعلومات الواردة في 
ه���ذا النموذج �سحيح���ة ومطابقة للواقع واأتحمل الم�سئولية القانونية في حال ثبوت خالف 

ذلك�

اال�سم:
التوقيع:

الرقم ال�سخ�سي:
التاريخ:
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 مر�سوم رقم )24( ل�سنة 2017 
 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم رقم )9( ل�سنة 2007 

باإعادة تنظيم وزارة املالية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم وزارة املالية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير املالية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُتن�شاأ يف وزارة املالية اإدارة ت�شمى )اإدارة �شيا�شات الإيرادات العامة(، وتتبع هذه الإدارة وكيل 
الوزارة امل�شاعد لتنمية الإيرادات العامة.

املادة الثانية
ُتلغى )اإدارة الدرا�شات القت�شادية والبحوث( الواردة يف البند )2( من الفقرة ثالثًا من املادة 

الأولى من املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم وزارة املالية.

املادة الثالثة
على وزير املالية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.     

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ:  7 رجب 1438هـ
الموافـق:  4 اأبريل 2017م
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 مر�سوم رقم )25( ل�سنة 2017
 باإعادة ت�سكيل جمل�ض اأمناء كلية البحرين التَِّقنية

)بوليتكنك البحرين(

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

َقنية )بوليتكنك البحرين(،   وعلى املر�شوم رقم )65( ل�شنة 2008 باإن�شاء وتنظيم كلية البحرين التِّ
وعلى الأخ�س املادة )6( منه،

َقنية )بوليتكنك  وعلى املر�شوم رقم )33( ل�شنة 2012 باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء كلية البحرين التِّ
البحرين(،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

َقنية )بوليتكنك البحرين( برئا�شة ال�شيخ ه�شام بن  ُيعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء كلية البحرين التِّ
عبدالعزيز اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1( الدكتور محمد اإبراهيم الع�شيري.
2( ال�شيد عادل حجي اإبراهيم.
3( ال�شيد ح�شن �شالح �شليبيخ.

4( ال�شيد محمد اأحمد محمد ح�شن.
5( ال�شيخة مرام بنت عي�شى اآل خليفة.

6( ال�شيد ح�شين �شيد علي الح�شيني.
7( ال�شيدة اآمنة اأحمد را�شد الرميحي.
8( الدكتور �شادق �شيد مهدي العلوي.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.

املادة الثانية
َقنية  التِّ البحرين  كلية  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2012 ل�شنة   )33( رقم  املر�شوم  ُيلغى 

)بوليتكنك البحرين(.



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

37

املادة الثالثة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 7 رجب 1438هــ
الموافق: 4 اأبريل 2017م
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 قرار رقم )5( ل�سنة 2017
باإعادة ت�سكيل جلنة حماية ودعم ال�سناعات الوطنية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1985 ب�شاأن حماية ودعم ال�شناعات الوطنية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1987، املعدَّ
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 1985 ب�شاأن مهام ونظام جلنة حماية ودعم ال�شناعات الوطنية،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل جلنة حماية ودعم ال�شناعات الوطنية،
وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة حماية ودعم ال�شناعات الوطنية على النحو الآتي:
1- وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة     رئي�شًا

2- الوكيل الم�شاعد لتنمية ال�شناعة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة      نائبًا للرئي�س
3- مدير اإدارة التنمية ال�شناعية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة     ع�شوًا
4- مدير اإدارة التخلي�س الجمركي والمتابعة ب�شئون الجمارك بوزارة الداخلية     ع�شوًا
5- مدير اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة      ع�شوًا
6- رئي�س ق�شم عالقات دول مجل�س التعاون بوزارة المالية      ع�شوًا

وتكون مدة ع�شويتهم يف اللجنة املذكورة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

املادة الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 رجب 1438هـ
المــوافـــــــــق: 2 اأبريـل 2017م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف
 قرار رقم )18( ل�سنة 2017

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي �سئون املوانئ واملالحة البحرية
بط الق�سائي  �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة 2002  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  بعد الطالع على قانون 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
ل باملر�شوم  وعلى قانون املوانئ واملالحة البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، املعدَّ

بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س املادة )22( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر االآتي:
املادة االأولى 

بط الق�شائي  ل موظفو �شئون املوانئ واملالحة البحرية التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيخوَّ
بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام قانون املوانئ واملالحة البحرية 

رقم )61( ل�شنة 2006 واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:
1- محمد يو�شف المرباطي.

2- �شالح ح�شن الح�شن.
3- محمد اإبراهيم المنت�شر.
4- محمد اإبراهيم الحميدي.

5- مازن محمد البلو�شي.
6- عادل بالل البالل.

7- محمد را�شد بومجيد.
8- محمد عبداللطيف المحمود.

9- طالل عبداهلل كمال.
10- عبداهلل عي�شى عبداهلل.

11- عادل نجات حيدر.
12- علي ح�شن المرزوقي.
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13- اأحمد زيد بوزيد.
املادة الثانية 

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

 وزير العدل 
 وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة
                                                               

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1438هـ
المــوافـــــــــق: 27  مــــــــــــــــــار�س   2017م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )27( ل�سنة 2017
 ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء مركز اإن جي اإن للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )140( املنعقدة بتاريخ 2016/6/27،

قرر االآتي:
مادة - 1-

جي  اإن  مركز  با�شم  والتجاري  الإداري  للتدريب  معهد  اإن�شاء  يف  اإن  جي  اإن  لل�شادة/  �س  يرخَّ
رقم  قيد  حتت  ويقيَّد   ،)94019/2( رقم  جتاري  �شجل  حتت    NGN Training Center للتدريب  اإن 

)2/م.ت.خ/2017(.

مادة -2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1438هـ
الـمـوافــــــــــق: 26 مــــــــــــــــــــــار�س 2017م



العدد: 3308 – الخميس 6 أبريل 2017

42

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )30( ل�سنة 2017
بخ�سو�ض االأن�سطة املرتبطة بال�سناعة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،  املعدَّ
اإن�شاء وتنظيم املناطق  التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 ب�شاأن  وعلى الالئحة 

ال�شناعية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000 وتعديالتها،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعتبرَ ن�صاط تفكيك وحتطيم ال�صفن من الأن�صطة املرتبطة بال�صناعة.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�سد الزياين

�شدر في: 28 جمادي الآخرة 1438هـ
الموافـــق: 27 مـــــــــــــــــــــار�س 2017م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )20( ل�سنة 2017
 ب�ساأن مْنح ترخي�ض ل�سركة

ديلويت كوربوريت فاينان�ض اأدفايزوري ليميتد

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر االآتي:
مادة )1(

مُتنح �شركة ديلويت كوربوريت فاينان�س اأدفايزوري ليميتد ترخي�س )�شركة ا�شتثمار – الفئة 3، 
فرع (.

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 2 رجـــــــب 1438هـ
المــوافــــــــــق: 30 مار�س  2017م
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ا�ستدراك

 ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3307( ال�شادر بتاريخ 30 مار�س 2017 القرار رقم )13( 
لة,  وهو  قرار قدمي, يف  قِّ نرَ ْركبات الـُمترَ ل�شنة 2017 ب�صاأن تنظيم ن�صاط خدمات تقدمي الأطعمة بالـمرَ
حني  اإن القرار اجلديد هو القرار رقم )81( ل�شنة 2017 ب�صاأن تنظيم ن�صاط خدمات تقدمي الأطعمة 

لة. وفيما يلي ن�شه: بالـَمْركبات الـُمَتَنقِّ

قرار رقم )81( ل�سنة 2017
لة بتنظيم ن�شاط خدمات تقدمي الأطعمة باملَْركبات الـُمَتَنقِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، ولئحته التنفيذية ال�شادرة 
بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة )27( منها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ة لذلك  لة املعدَّ قِّ نرَ ْركبات الـُمترَ ق اأحكام هذا القرار على ن�صاط خدمات تقدمي الأطعمة بالـمرَ  تطبَّ
دة وفقًا للمادة الثالثة من هذا القرار.               والتي تقدم خدماتها يف اأماكن حمدَّ

املادة الثانية
لة ما يلي: قِّ نرَ ْركبات الـُمترَ ط للرتخي�ص ملزاولة ن�صاط خدمات تقدمي الأطعمة بالـمرَ ُي�صرترَ

1- اأن يكون طالب الترخي�س بحريني الجن�شية.
2- الح�شول على موافقة وزارة ال�شحة.

3- الح�شول على موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

املادة الثالثة
الأطعمة  تقدمي  خدمات  ن�صاط  يف  لال�صتخدام  ة  املعدَّ املركبة  ت�صجيل  له  �ص  املرخَّ على  يجب 
البلدية  موافقة  على  واحل�شول  الداخلية،  بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  لدى  لة  الـُمَتَنقِّ بالـَمْركبات 
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دة لوقوف املركبة، ومبراعاة عدم  املخت�شة بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية بخ�شو�س الأماكن املحدَّ
الإخالل بقواعد ال�شالمة املرورية.

املادة الرابعة
�س له اأن يكتب ا�شمه التجاري ورقم ال�شجل التجاري ب�شكل وا�شح على املركبة  يجب على املرخَّ

لة. قِّ نرَ ْركبات الـُمترَ مة ملزاولة ن�صاط خدمات تقدمي الأطعمة بالـمرَ امل�صتخدرَ

املادة اخلام�سة
لة احل�صول على  قِّ نرَ ْركبات الـُمترَ �ص له مبزاولة ن�صاط خدمات تقدمي الأطعمة بالـمرَ ل يجوز للمرخَّ

ت�صاريح جللب عمالة اأجنبية تتعلق بهذا الن�صاط.

املادة ال�ساد�سة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 7 رجب  1438هـ  
الـمـــــــــــوافــق: 4 اأبريل 2017م
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هيئة تنظيم االت�ساالت
 اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم االت�ساالت

 باإلغاء الرتاخي�ض املمنوحة اإلى �سركة اأطياف
 لالت�ساالت والبنية التحتية ذ�م�م

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )الهيئة( املن�شور بتاريخ 16 فرباير 
2017 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3301(، والذي مبوجبه اأخطرت الهيئة الأطراف ذوي امل�شلحة 
عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س املمنوحة اإلى �شركة اأطياف لالت�شالت والبنية التحتية ذ.م.م، من قبل 
الهيئة مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، ودعت الأطراف 

من ذوي امل�شلحة اإلى تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س.
 والرتاخي�س كالآتي:

1( الترخي�س العادي لخدمات الإنترنت الممنوح اإلى �شركة اأطياف لالت�شالت والبنية التحتية 
ذ.م.م بتاريخ 27 يوليو  2009.

2( الترخي�س الممتاز للخدمات الوطنية الثابتة الممنوح اإلى �شركة اأطياف لالت�شالت والبنية 
التحتية ذ.م.م  بتاريخ 27 يوليو  2009.

3( الترخي�ـــس العادي لخدمات القيمة الم�شافة الممنوح اإلى �شركة اأطياف لالت�شالت والبنية 
التحتية ذ.م.م بتاريخ 27 يوليو  2009.

الرتاخي�س  ُتعترَب  فعليه  امل�شلحة،  ذوي  الأطراف  من  مالحظات  اأية  تت�شلم  مل  الهيئة  اأن  ومبا 
املذكورة اأعاله املمنوحة اإلى �شركة اأطياف لالت�شالت والبنية التحتية ذ.م.م ملغاة اعتبارًا من تاريخ 

الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم االت�ساالت
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ا�ستدراك

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3302( ال�شادر بتاريخ 23 فرباير 2017 القرار رقم 
تدريبية  )موؤ�ش�شة  والتطوير   للتدريب  براذرز  معهد  ترخي�س  نقل  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )10(
نقل ترخي�س براذرز  ب�شاأن  ل�شنة 2017  القرار رقم )10(  ال�شحيح هو  اإن  خا�شة( يف حني 

للتدريب والتطوير  )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(.


