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 �أمر ملكي رقم )46( ل�سنة 2017
مبنح و�سام

ملك مملكة �لبحرين� نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى النقيب �شلمان بن حمد بن �شلمان اآل خليفة.

�ملادة �لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

                                                                               
�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 14 ذي القعدة 1438هـ
المـوافـق: 6 اأغـ�شـطـــــــ�س 2017م
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 مر�سوم رقم )46( ل�سنة 2017
بتجديد تعيني �أمني عام �لتََّظلُّمات يف وز�رة �لد�خلية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2012 ب�شاأن مكتب م�شتقل لأمني عام التََّظلُّمات بوزارة الداخلية، 

ل باملر�شوم رقم )35( ل�شنة 2013، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )59( ل�شنة 2012 بتعيني اأمني عام التََّظلُّمات يف وزارة الداخلية،

وبناًء على تو�شية وزير الداخلية،
وبعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

وكيل  بدرجة  الداخلية  وزارة  للتََّظلُّمات يف  عامًا  اأمينًا  املعاودة  نواف حممد  ال�شيد  تعيني  د  ُيجدَّ
وزارة، وذلك  ملدة خم�س �شنوات.

�ملادة �لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 14 ذي القعدة 1438هـ
الموافـق: 6 اأغـ�شـطـــــــ�س 2017م



العدد: 3326 – الخميس 10 أغسطس 2017

7

 مر�سوم رقم )47( ل�سنة 2017
 بتعديل �ملر�سوم رقم )54( ل�سنة 2007

 باإن�ساء هيئة �لتخطيط و�لتطوير �لعمر�ين
 و�ملر�سوم رقم )68( ل�سنة 2012

باإعادة تنظيم وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة          ملك مملكة �لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالقانون رقم )6(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، املعدَّ
ل�شنة 2005،

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،
ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، املعدَّ

رقم )42( ل�شنة 2013،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

املعدل باملر�شوم رقم )10( ل�شنة 2016،
 وعلى املر�شوم رقم )35( ل�شنة 2016 باإن�شاء اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

ر�سمنا بالآتي:
�ملادة )1(

ُي�شتبَدل بن�س املادة الأولى من املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير 
العمراين ، الن�س الآتي:

"تن�شاأ هيئة ت�شمى )هيئة التخطيط والتطوير العمراين( ي�شار اإليها فيما بعد بـكلمة )الهيئة(، 
بـكلمة  بعد  فيما  اإليه  وي�شار  العمراين  التخطيط  ب�شئون  املعني  الوزير  واإ�شراف  لرقابة  تخ�شع 

)الوزير(، وي�شدر بتنظيم الهيئة مر�شوم".
ويكون للهيئة اعتماد مايل يدرج يف ميزانية الوزارة املعنية ب�شئون التخطيط العمراين.

بناًء على تر�شيح  التنفيذي، يعيَّنان مبوجب مر�شوم  للرئي�س  للهيئة رئي�س تنفيذي ونائب  ويكون 
الوزير.
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�ملادة )2(
تبا�شر الهيئة كافة اخت�شا�شات الإدارة العامة للتخطيط العمراين املن�شو�س عليها يف القوانني 
املادة  الواردة يف  اخت�شا�شاتها  اإلى  بالإ�شافة  اململكة،  بها يف  املعمول  والأنظمة  والقرارات  واللوائح 

الثالثة من املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

�ملادة )3(
يكون الرئي�س التنفيذي م�شئوًل اأمام الوزير عن �شري اأعمال الهيئة اإداريًا وماليًا وفنيًا طبقًا لأحكام 

القوانني واللوائح والقرارات والأنظمة املعمول بها يف اململكة. 

�ملادة )4(
ومزاياهم  حقوقهم  بذات  العمراين  للتخطيط  العامة  الإدارة  موظفي  جميع  الهيئة  اإلى  ُينَقل 

الوظيفية طبقًا لتنظيم الهيئة.

�ملادة )5(
ُتلغى املواد الرابعة واخلام�شة وال�شاد�شة والثامنة والتا�شعة، من املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 

باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين.
كما ُيلغى البند )2( )الإدارة العامة للتخطيط العمراين( من اأوًل  من املادة الأولى من املر�شوم 

رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين. 
 

�ملادة )6(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

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

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 14 ذي القعدة 1438هـ
المـوافـق: 6 اأغـ�شـطـــــــ�س 2017م
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 مر�سوم رقم )48( ل�سنة 2017
بتنظيم هيئة �لتخطيط و�لتطوير �لعمر�ين

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة          ملك مملكة �لبحرين�
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 )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

م هيئة التخطيط والتطوير العمراين على النحو الآتي: ُتنظَّ
الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

�أوًل: اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.
ثانياً: اإدارة الدرا�شات والتخطيط ال�شتراتيجي.

ثالثاً: نائب الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:
1( اإدارة التخطيط التف�شيلي. 

2( اإدارة تطوير الأرا�شي.
3( اإدارة الم�شاريع وال�شتثمار.

�ملادة �لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 14 ذي القعدة 1438هـ
المــوافــق: 6 اأغـ�شـطــــــ�س 2017م
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 مر�سوم رقم )49( ل�سنة 2017
 بتعيني رئي�س تنفيذي ونائب رئي�س تنفيذي 

لهيئة �لتخطيط و�لتطوير �لعمر�ين 

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة         ملك مملكة �لبحرين�
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 )48( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين، 

وعلى القرار رقم )74( ل�شنة 2013 بتعيني مدير يف وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبناًء على تر�شيح  وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ ال�شيخ نايف بن خالد بن اأحمد اآل خليفة رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة التخطيط والتطوير العمراين 
بدرجة وكيل وزارة.

�ملادة �لثانية
ُيعنيَّ ال�شيد را�شد �شالح را�شد اآل �شعد نائبًا للرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين 

بدرجة وكيل م�شاعد.

�ملادة �لثالثة
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 14 ذي القعدة 1438هـ
المــوافــق: 6 اأغـ�شـطــــــ�س 2017م
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 مر�سوم رقم )50( ل�سنة 2017
بتعيني مدير عام ل�سْرح �مليثاق �لوطني

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين�
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 )80( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم �شْرح امليثاق الوطني،
وعلى القرار رقم )67( ل�شنة 2012 بتعيني مدراء يف ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعنيَّ ال�شيخ حمد بن عي�شى بن اإبراهيم اآل خليفة مديرًا عامًا ل�شْرح امليثاق الوطني.

�ملادة �لثانية
على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ:  14 ذي القعدة 1438هـ
المــوافـق: 6 اأغـ�شـطـــــــ�س 2017م
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 مر�سوم رقم )51( ل�سنة 2017
بتعيني حمافظ للمحافظة �جلنوبية

 
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،

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

ر�سمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

للمحافظة اجلنوبية، وتكون مدة  اآل خليفة حمافظًا  ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة  ُيعنيَّ �شمو 
تعيينه يف املحافظة املذكورة اأربع �شنوات.

�ملادة �لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ:  14 ذي القعدة 1438هـ
المـوافـق: 6 اأغـ�شـطــــــــ�س 2017م
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وز�رة �لرتبية و�لتعليم

 قر�ر وز�ري رقم )886/م ع ن/2017(
�ر�سني يف �خلارج باإلغاء ترخي�س مكتب )�سمارت( للِخْدمات �لتعليمية للدَّ

وزير التربية والتعليم:
ار�شني  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب اخِلْدمات التعليمية للدَّ

يف اخلارج،
ار�شني  وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن الرتخي�س ملكاتب اخِلْدمات التعليمية للدَّ

يف اخلارج،
وعلى القرار الوزاري رقم )1688( ل�شنة 2006 ب�شاأن قيمة الكفالة البنكية، ور�شوم الرتخي�س 

ار�شني يف اخلارج، وجتديده ملكاتب اخِلْدمات التعليمية للدَّ
وعلى القرار الوزاري رقم )511/م ع ن/2016( ب�شاأن الرتخي�س لل�شيد/ اأحمد يو�شف العبيديل 
ار�شني يف اخلارج، حتت ا�شم مكتب )�شمارت( للِخْدمات التعليمية  بفتح مكتب للِخْدمات التعليمية للدَّ

ار�شني يف اخلارج،  للدَّ
م من �شاحب الرتخي�س ال�شيد/ اأحمد يو�شف العبيديل باإلغاء ترخي�س املكتب، وعلى الطلب املقدَّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة البعثات وامللحقيات،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

يو�شف  اأحمد  لل�شيد/  املمنوح  اخلارج  يف  ار�شني  للدَّ التعليمية  اخِلْدمات  مكتب  ترخي�س  ُيلغى 
العبيديل، مبوجب القرار الوزاري رقم )511/م ع ن/2016( ال�شادر بتاريخ 23 مايو 2016.

�ملادة �لثانية
على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.
وزير �لرتبية و�لتعليم

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�شدر بتاريـخ: 7 ذي القعدة 1438هـ
المــــوافـــــــــق: 30 يـولـيــــــــــو 2017م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )92( ل�سنة 2017
ب�ساأن ت�سنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �لنويدر�ت - جممع )646(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:
مادة )1(

ت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة النويدرات جممع )646( �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 
ب )RB( ومناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
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القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 
ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1438هـ 
الـمـــــوافــــــق: 23 يوليــو 2017م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )93( ل�سنة 2017
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �أبو�سيبع - جممع )469(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:
مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإلى   )469( جممع  اأبو�شيبع  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات  ِوْفقًا   ،)RHB( املت�شل ب
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التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1438هـ 
الـمـــــوافــــــق: 23 يوليــو 2017م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )95( ل�سنة 2017
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة كر�نة - جممع )456(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04013196 الكائن مبنطقة كرانة جممع )456( اإلى ت�شنيف مناطق 
RB(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق  ال�شكن اخلا�س ب بواجهة جتارية )

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1438هـ 
الـمـــــوافــــــق: 23 يوليــو 2017م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )96( ل�سنة 2017ـ
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �لعدلية - جممع )336(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة العدلية جممع )336( اإلى ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات 
الطبيعة اخلا�شة )SP(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 
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التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1438هـ 
الـمـــــوافــــــق: 23 يوليــو 2017م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
قر�ر رقم )154( ل�سنة 2017

ب�ساأن نظام �لإح�ساء �لإلكرتوين �ل�سياحي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته،

ل  وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات واملعار�س، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

�أعمال  ملز�ولة  �لرت�خي�ص  مْنح  و�إجر�ء�ت  �شروط  1989ب�شان  ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2017، اخلدمات ال�شياحية وجتديدها، املعدَّ

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتديد اخلدمات الفندقية،
�شة  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شنيف وتنظيم تراخي�س املرافق ال�شياحية املخ�شَّ

خلدمة املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق،

قرر �لآتي:
مادة )1(

ال�شياحية  للمن�شاآت  متكامل  اإلكرتوين  اإح�شاء  نظام  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  بهيئة  ُين�شاأ 
اخلا�شعة لأحكام القرار رقم )12( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتديد اخلدمات الفندقية.

مادة )2(
َيعمل نظام الإح�شاء الإلكرتوين على توفري املعلومات التالية:

1- دْخل الُمن�شاأة ال�شياحية.
�شة لخدمات الماأكولت والم�شروبات بالفنادق. 2- دْخل المرافق ال�شياحية المخ�شَّ

3- عدد الغرف الم�شتاأَجرة ون�شبة الإ�شغال بالفندق.
4- متو�شط �شعر الليلة بالفندق.

ر. مة بين الرا�شدين والُق�شَّ 5- اأعمار النزلء بالفندق مق�شَّ
6- جن�شيات النزلء بالفندق ومعدل الإقامة وعدد المقيمين.

7- اأيـــة معلومات اأخرى �شرورية تطلبهـــا اإدارة المرافق والخدمات ال�شياحية بهيئة البحرين لل�شياحة 
والمعار�س.
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مادة )3(
اخلدمات  حتديد  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )12( القرار  لأحكام  اخلا�شعة  ال�شياحية  املن�شاآت  تلتزم 
ْبط بنظام الإح�شاء الإلكرتوين ال�شياحي، وُيعتَب ذلك من  الفندقية، بتوفري نظام اإلكرتوين �شالح للرَّ

متطلبات مْنِحها الرتخي�س ملزاولة اأعمال اخلدمات ال�شياحية وجتديده.

مادة )4(
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام توفيق  يجب على املن�شاآت ال�شياحية املعنية القائمة واملرخَّ

اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة )5(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 15 ذي القعدة 1438هـ    
المــــوافــــــــق: 7 اأغـ�شـطــــــ�س 2017م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 قر�ر رقم )155( ل�سنة 2017 

 باإ�سد�ر �لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم )9( ل�سنة 2016
ب�ساأن �ملو��سفات و�ملقايي�س

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على القانون رقم )9(  ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، وعلى الأخ�س املادة 

)21( منه،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، 

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

واملقايي�س،  املوا�شفات  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )9( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
املرافقة لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة.

�ملادة �لثالثة
التايل  اليوم  اعتبارًا من  به  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  التجارة  ل�شئون  الوزارة  على وكيل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 15 ذي القعدة 1438هـ    
المــــوافــــــــق: 7 اأغـ�شـطــــــ�س 2017م
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�لالئحة �لتنفيذية
 للقانون رقم )9( ل�سنة 2016
  ب�ساأن �ملو��سفات و�ملقايي�س

�ملادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�شحة قرين كل منها، 
ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لوز�رة: الوزارة المخت�شة ب�شئون التجارة. 
�لوزير: الوزير المخت�س ب�شئون التجارة.

�لإد�رة �لمخت�سة: اإدارة الموا�شفات والمقايي�س بالوزارة.
�لجهة �لمخت�سة: اأية جهة حكومية يتم التن�شيق معها في تنفيذ اأحكام هذه الالئحة.

�لمنَتج �أو �لمنَتجات: ال�شلع التي �شدرت ب�شاأنها لوائح فنية اأو تنطبق عليها اأحكام هذه الالئحة.
�للجـــان �لفنية �لمحلية: لجان منبثقة من اللجنة الوطنية للموا�شفات والمقايي�س، متخ�ش�شة 
في قطاعات معينة، وت�شم فـــي ع�شويتها ممثلين عن المنِتجين والتجار والم�شتهلكين والجهات 

المعنية وذوي الخبرة.
بطاقة �لبيان: م�شتَند اأو عالمة اأو ماركة اأو �شورة اأو اأية بيانات و�شفية اأخرى مكتوبة اأو مطبوعة 

اأو مختومة اأو مو�شوعة على عبوة المنَتج اأو ترَفق بها بطريقة غير قابلة لالإزالة.
�لعتمـــاد: م�شادقـــة من طرف ثالـــث لجهة تقويم مطابقـــة تدلِّل ب�شورة ر�شميـــة على كفاءتها 

دة. لتنفيذ مهام تقويم مطاَبقة محدَّ
�لمختبـــر �لمعتَمـــد: مختبـــر الفح�ـــس اأو الختبـــار اأو المعاَيـــرة الـــذي يقوم باإجـــراءات تقويم 
المطاَبقـــة، والـــذي تم مْنُحـــه الم�شادقة من طرف ثالـــث اأو مـــن الإدارة المخت�شة للدللة على 

دة.  كفاءته لتنفيذ مهام مطاَبقة محدَّ
د لال�شتخدام العتيادي والمتكـــرر، القواعد والتعليمات اأو  �لمو��سفـــات �لقيا�سيـــة: وثيقة تحـــدِّ
َقيُّد بها اإلزاميًا،  الخ�شائ�س للمنَتجات اأو العمليات وطرق الإنتاج ذات العالقة، والتي ل يكون التَّ
ع العالمات اأو  وقد ت�شمل اأو تبحث ب�شكل خا�س الم�شطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�شْ

المل�شقات التي تنطبق على المنَتجات اأو العمليات اأو طرق الإنتاج.
�لمو��سفات �لقيا�سية �لوطنية: الموا�شفات القيا�شية ال�شادرة عن الوزارة. 

د خ�شائ�س المنَتجـــات والعمليات المرتبطـــة بها وطرق  �للو�ئـــح �لفنيـــة: وثيقـــة اإلزامية تحـــدِّ
اإنتاجهـــا، بمـــا في ذلك القواعـــد الإدارية المعمول بهـــا. وقد ت�شمل ب�شكل خا�ـــس الم�شطلحات 
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ع العالمـــات اأو المل�شقات والتي تنطبـــق على المنَتجات اأو  والتعاريـــف والتعبئـــة، ومتطلبات و�شْ
العمليات اأو طرق الإنتاج، وهي قد تكون لوائح فنية خا�شة باأي منَتج اأو قد تكون لوائح فنية عامة 

تحدد المتطلبات العامة ل�شالمة المنَتجات التي ل تتوفر ب�شاأنها لوائح فنية خا�شة.
�للو�ئح �لفنية �لوطنية: اللوائح الفنية ال�شادرة عن الوزارة.

ق مـــن اأن متطلبات  �إجـــر�ء�ت تقويـــم �لمطاَبقـــة: مجموعـــة الإجـــراءات التي تهدف اإلـــى التََّحقُّ
دة في اللوائح الفنية الوطنية اأو الموا�شفات القيا�شيـــة الوطنية قد تم ا�شتيفاوؤها، وت�شمل  محـــدَّ
اإجـــراءات تقويـــم المطاَبقة، اإجراءات �شحـــب العينات والختبار والتفتي�ـــس والتقييم والت�شجيل 
والعتمـــاد والإقرار واإ�شدار ال�شهادات للمنَتجات والخدمات، وكذلك اأية اإجراءات م�شتَركة من 

ق من المطاَبقة. تلك الإجراءات بهدف �شمان التََّحقُّ
�سهـــادة �لمطاَبقـــة: الوثيقـــة التي توؤكد بـــاأن ال�شلعة اأو الخدمـــة اأو طرق الإنتـــاج واأنظمة الإدارة 

مطاِبقة للموا�شفات القيا�شية اأو اللوائح الفنية.
 �ســـارة �لمطاَبقـــة: عالمـــة للمطاَبقـــة ذات �شكل خا�س تو�شـــع على المنَتج، اأو اإقـــرار المطاَبقة 
للدللة علـــى مطاَبقة المنَتج للمتطلبات الأ�شا�شية الواردة فـــي الالئحة الفنية الوطنية الخا�شة 

به.
�لمعاَيـــرة: عملية يتم من خاللها تحديد العالقـــة بين قيمة معيار قيا�س مع القيمة التي تعطيها 

دة وتت�شمن تحديد قيمة الرتياب بالقيا�س.  منظومة قيا�س، تتم تحت ظروف محدَّ

مادة )2(
واللوائح  الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  م�شاريع  وتعديل  وحتديث  اإعداد  املخت�شة  الإدارة  تتولى 

الفنية الوطنية بناًء على الأنظمة والأدلة الفنية املعتَمدة.  
وت�شتخدم الإدارة املخت�شة املوا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية الدولية والإقليمية ذات ال�شلة يف 
رها ومالءمتها كاأ�شا�س عند اإعداد املوا�شفات القيا�شية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية. ويف  حالة توفُّ
رها الإدارة املخت�شة، يتم اإعداد م�شاريع املوا�شفات  حالة عدم مالءمتها كليًا اأو جزئيًا لأ�شباب تقدِّ

القيا�شية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية مبا يلبي متطلبات ال�شحة وال�شالمة وتوجهات ال�شوق.
ولالإدارة املخت�شة التن�شيق مع اللجان الفنية املحلية اأو اأية جهة ذات عالقة بـقطاعات املوا�شفات 
الفنية  واللوائح  الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  م�شاريع  وتعديل  باإعداد وحتديث  قيامها  املختلفة عند 

الوطنية.

�ملادة )3( 
متنح الإدارة املخت�شة �شهادات و�شارات املطاَبقة، بعد التاأكد مما يلي:
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1- ا�شتيفـــاء الإجراءات المن�شو�س عليها في اللوائح الفنيـــة الوطنية لمطاَبقة المنَتجات.  وفي حالة 
عـــدم وجود تلك الإجراءات، تقوم الإدارة المخت�شة بو�شع الإجراءات المالئمة وفقًا للممار�شات 

الدولية المتعاَرف عليها. 
2- التن�شيق مع الجهات المخت�شة لتفعيل اإجراءات الإف�شاح عن المنَتجات في المنافذ الجمركية.

 ويف جميع الأحوال، تقوم الإدارة املخت�شة بالرقابة على املنَتجات يف الأ�شواق من خالل عمليات 
التفتي�س وفْح�س اأو اختبار املنَتجات اأو غريها من الإجراءات الرقابية، كما تقوم بالتن�شيق مع اجلهات 

املخت�شة لهذا الغر�س وفقًا لطبيعة املخالفات واملنَتجات التي تتم الرقابة عليها.

�ملادة )4( 
كانت  �شواًء  واملطاَبقة،  واملقايي�س  باملوا�شفات  املتعلقة  املطبوعات  ببيع  املخت�شة  الإدارة  تقوم 
وطنية اأو غري وطنية، �شادرة عن دولة اأجنبية اأو عن منظمة اإقليمية اأو دولية، وذلك وفقًا لالإجراءات 
باع  وباتِّ املختلفة،  التقيي�س  الإدارة املخت�شة مع جهات  التي تبمها  املعتَمدة يف التفاقيات  والأ�شعار 

ْفع التي تعتمدها الوزارة.       اأ�شاليب البيع والدَّ

�ملادة )5(
اأو  اأو ال�شت�شارات  اأن�شطة مْنح �شهادات املطاَبقة  اإ�شدار ُرَخ�س مزاولة  تتولى الإدارة املخت�شة 
دها �لإد�رة  �لتدريب �ملتعلقة باملو��شفات و�ملقايي�ص و�ملطاَبقة، وذلك وفقًا لل�شروط و�ل�شو�بط �لتي حتدِّ
املخت�شة يف اإطار املوا�شفات الدولية املعمول بها يف هذا اخل�شو�س، ومن خالل النظام الإلكرتوين 

التابع للوزارة واملعِني بقْيد ال�شجالت التجارية.

�ملادة )6(
1- تتولى الإدارة المخت�شة اإ�شدار وتجديد �شهادات و�شارات المطاَبقة وعالمات الجودة اأو المطاَبقة 
رة ، كما تتولى وْقف واإلغاء تلك ال�شهادات وال�شارات  للمنَتجات المختلفة بعد تح�شيل الر�شوم المقرَّ
والعالمـــات، وذلـــك كله بناًء علـــى ال�شتراطات والإجـــراءات المن�شو�س عليها فـــي الموا�شفات 

القيا�شية الوطنية اأو اللوائح الفنية الوطنية المعتَمدة لكل منَتج على حدة. 
2- تقوم الإدارة المخت�شة بالت�شديق على �شهادات و /اأو �شارات المطاَبقة التي ت�شدر عن المختبرات 
ق من �شحة ال�شهادات،  رة وفْح�س ال�شارات والتََّحقُّ المعتَمـــدة، وذلك بعد تح�شيل الر�شوم المقرَّ

دها �لإد�رة �لمخت�شة.  وفقًا لل�شروط و�ل�شو�بط �لتي تحدِّ
3- تقـــوم الإدارة المخت�شة بوْقف اأو اإلغاء �شهادات و�شـــارات المطاَبقة وعالمات الجودة اأو المطاَبقة 
ح  ـــن لها ا�شتخدام تلـــك ال�شـــارات اأو ال�شهـــادات اأو العالمات على منَتـــج غير م�شرَّ فـــي حال تبيَّ
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ـــن اأن المنَتج اأ�شبح غيـــر مطابق للوائح الفنية الوطنيـــة اأو الموا�شفات  با�شتخدامهـــا عليـــه اأو تبيَّ
دها �لإد�رة �لمخت�شة.  �لقيا�شية �لوطنية، وذلك وفقًا لل�شروط و�ل�شو�بط �لتي تحدِّ

�ملادة )7(
الفنية  باللوائح  املتعلقة  املطاَبقة  �شارات  اأو  �شهادات  جتديد  اأو  ا�شت�شدار  يف  يرغب  من  على 
رة لدول اأخرى اأْن يتقدم بطلب لالإدارة املخت�شة،  الوطنية وعالمات اجلودة اخلا�شة باملنَتجات امل�شدَّ
يف  املنَتجات  بهذه  اخلا�شة  اللوائح  بالطلب  ُيرِفق  واأْن  املقررة  الر�شوم  ب�شداد  يقوم  اأْن  عليه  ويجب 
رة اإليها، وكذلك �شهادات اأو �شارات املطاَبقة التي تطلبها الإدارة املخت�شة لهذه املنَتجات  الدولة امل�شدَّ

رة اإليها. للت�شديق عليها وفقًا ملتطلبات اللوائح اخلا�شة بهذه املنَتجات يف الدولة امل�شدَّ
وعالمات  الوطنية  الفنية  باللوائح  املتعلقة  املطاَبقة  �شارات  اأو  �شهادات  جتديد  طلب  حالة  ويف 
ُله  رة لدول اأخرى، ينبغي اأْن يتقدم �شاحب الطلب اأو ممثِّ اجلودة اأو املطابقة اخلا�شة باملنَتجات امل�شدَّ

القانوين مبا يثبت �شريان الإنتاج وفقًا لل�شهادة اأو ال�شارة املمنوحة له.

مادة )8(
اأو  اأو �شكل  اأية عالمة  اإلى  الإدارة املخت�شة طلبات احل�شول على الرتخي�س با�شتخدام  م   ُتقدَّ
رمز اأو �شارة تت�شمن عبارات )موا�شفات قيا�شية بحرينية( اأو )موا�شفات بحرينية( اأو ما �شابه هذه 

العبارات اأو اأيِّ اخت�شار لها باللغة العربية اأو باأية لغة اأخرى.

مادة )9(
هذه  من  و)8(  و)7(   )6( املواد  على  بناًء  مة  املقدَّ الطلبات  يف  بالبتِّ  املخت�شة  الإدارة  تقوم 
الإخطار  القانوين - بطرق  ِله  اأو ممثِّ واإخطار �شاحبه  الطلب  البتِّ يف  النتهاء من  وعليها  الالئحة، 
رة قانونًا - بنتيجة البتِّ فيه خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقديه، وُيعتَب فوات هذه املدة دون بتٍّ  املقرَّ

يف الطلب مبثابة قرار �شمني برْف�س الطلب.
بذلك  ُتخِطر  اأْن  املخت�شة  الإدارة  فعلى  الطلب،  للبتِّ يف  اأطول  مدة  املنَتج  اقت�شت طبيعة  واإذا 
رة قانونًا، وذلك قبل انق�شاء املدة املذكورة  ِله القانوين، بطرق الإخطار املقرَّ اأو ممثِّ �شاحب الطلب 
د له يف الإخطار موعدًا جديدًا للبتِّ يف الطلب واإخطاره  يف الفقرة الأولى من هذه املادة، على اأْن حتدِّ

بنتيجة البتِّ فيه، على األ يزيد هذا املوعد على �شتني يوم عمل تبداأ من تاريخ ت�َشلُّم الطلب. 
ولالإدارة املخت�شة التن�شيق والتعاون مع اللجان الفنية الوطنية للبتِّ يف الطلبات الواردة اإليها. 
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مادة )10(
اإذا ثبت لالإدارة املخت�شة خمالفة املنَتج للوائح الفنية الوطنية اأو للوائح الفنية لبلدان اأخرى يف 
حالة معادلتها للوائح الفنية الوطنية طبقًا للفقرة الأولى من املادة )10( من القانون رقم )9(  ل�شنة 
وتكرارها-  وخطورتها  املخالفة  -بح�شب طبيعة  تقوم  اأْن  فعليها  واملقايي�س،  املوا�شفات  ب�شاأن   2016
دها الإدارة  باتخاذ الإجراءات الالزمة لقيام ال�شانع اأو التاجر بت�شحيح املنَتج خالل مدة زمنية حتدِّ

املخت�شة، اإذا كانت املخاَلفة قابلة للت�شحيح.  
واإذا مل تكن املخاَلفة قابلة للت�شحيح، وجب على الإدارة املخت�شة اتخاذ الإجراء الالزم لإحالة 

ْبط الالزمة وفقًا للمادة )11( من هذه الالئحة. املخاَلفة للنيابة العامة، بعد حترير حما�شر ال�شَّ

مادة )11(
ق من مدى مطابقته للوائح الفنية  اإذا اقت�شى الأمر اإجراء فح�س اأو اختبار على منَتج معنيَّ للتََّحقُّ
الأولى  للفقرة  الوطنية طبقًا  الفنية  للوائح  اأخرى يف حالة معادلتها  لبلدان  الفنية  للوائح  اأو  الوطنية 
ْبط  من املادة )10( من القانون رقم )9(  ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، يقوم ماأمور ال�شَّ
نة اأو اأكرث من املنَتج  لإجراء الفح�س اأو الختبار عليها. وجُتِري الإدارة املخت�شة  الق�شائي باأْخذ عيِّ

دها.   نات يف اأحد املختبات التي حتدِّ الفح�س اأو الختبار املطلوب على العيِّ
واإذا ك�شفت نتيجة الفح�س اأو الختبار عن مطاَبقة املنَتج، تقوم الإدارة املخت�شة باإخطار ال�شانع 
اأو التاجر بذلك، وتتحمل الوزارة تكاليف الفح�س والختبار. اأما اإذا ك�شفت نتيجة الفح�س اأو الختبار 
تقوم - بح�شب  اأن  املخت�شة  الإدارة  للت�شحيح، فعلى  قابلة  املخاَلفة  وكانت  املنَتج  عن عدم مطابقة 
طبيعة املخالفة وخطورتها وتكرارها - باتخاذ الإجراءات الالزمة لقيام ال�شانع اأو التاجر بت�شحيح 
املنَتج  خالل مدة زمنية حتددها، فاإذا مل تكن املخاَلفة قابلة للت�شحيح وجب على الإدارة املخت�شة 
ْبط الالزمة وفقًا للمادة  اتخاذ الإجراء الالزم لإحالة املخالفة للنيابة العامة، بعد حترير حما�شر ال�شَّ

)11( من هذه الالئحة.
ويف جميع احلالت التي تك�شف فيها نتيجة الفح�س اأو الختبار عن عدم مطابقة املنَتج، يلتزم 

لتها الإدارة املخت�شة لإجراء الفح�س والختبار.  ال�شانع اأو التاجر ب�شداد كافة التكاليف التي حتمَّ

مادة )12(
الوزير  مع  بالتفاق  العدل  وزير  من  قرار  بنْدِبهم  ي�شدر  الذين  املخت�شة  الإدارة  ملوظفي  يكون 
واملخالفات  للجرائم  بالن�شبة  وذلك  الق�شائي،  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  التجارة  ب�شئون  املخت�س 
املن�شو�س عليها يف القانون رقم )9(  ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، والتي تقع يف دوائر 
ال�شلة  ذات  واملحال  الأماكن  دخول  حق  لهم  ويكون  وظائفهم،  باأعمال  متعلقة  وتكون  اخت�شا�شهم 
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و�شْبط املخالفات وحترير املحا�شر الالزمة. 
نات منه  ر حم�شرًا باإثبات حالة املنَتج واأْخذ العيِّ ْبط الق�شائي املخت�س اأْن يحرِّ وعلى ماأمور ال�شَّ
ن باملح�شر ما اتخذه من  بح�شور �شاحب املن�شاأة اأو امل�شئول عن اإدارتها اإْن اأمكن ذلك، ويجب اأْن يدوَّ

اإجراءات، وعلى الأخ�س ما يلي:  
1- تاريخ و�شاعة ومكان فتح المح�شر.

ر المح�شر، وبيانات الأمر ال�شادر بتكليفه بالماأمورية. 2- ا�شم و�شفة محرِّ
3- ا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

4- الم�شتندات الدالَّة على م�شدر المنَتج.
نة على المنَتج. 5- كافة البيانات المدوَّ

6- توقيع �شاحب المن�شاأة اأو الم�شئول عن اإدارتها على المح�شر اإْن اأمكن ذلك، اأو اإثبات واقعة امتناعه 
عن التوقيع في حالة تواجده.

مادة )13(
يجب اللتزام بتثبيت بطاقة البيانات وفقًا ملتطلبات البطاقة الواردة يف اللوائح الفنية الوطنية.

مادة )14(
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من املادة )9( من هذه الالئحة، يجوز ل�شاحب ال�شاأن التََّظلُّم لدى 
الوزير من اأي  قرار ي�شدر ا�شتنادًا لأحكام هذه الالئحة، وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره 
اأو  التََّظلُّم ويخَطر �شاحبه  ر لإ�شدار القرار، ويُبتُّ الوزير يف  اأو من تاريخ فوات املوعد املقرَّ بالقرار 
رة قانونًا - بنتيجة البتِّ فيه خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  ُله القانوين – بطرق الإخطار املقرَّ ممثِّ

تقديه، وُيعتَب فوات هذه املدة دون رد مبثابة قرار �شمني برْف�س التََّظلُّم.
ويجوز ل�شاحب ال�شاأن اأْن يطعن على قرار الوزير برْف�س التََّظلُّم اأمام املحكمة املخت�شة، وذلك 

خالل �شتني يومًا من تاريخ اإخطاره برْف�س التََّظلُّم اأو اعتباره مرفو�شًا.



العدد: 3326 – الخميس 10 أغسطس 2017

35

م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )52( ل�سنة 2017
ب�ساأن مْنح ترخي�س لبنك �مل�سرق �س�م�ع�

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 �لآتي:
مادة )1(

ُينح بنك امل�شرق  �س.م.ع. ترخي�س )م�شرف قطاع جملة– فرع(.

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي
ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 10 ذي القعدة 1438هـ
المـــــوافــــــق: 2 �أغ�سطـــــــــــ�س 2017م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )749( ل�سنة 2017
 ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 �إلى �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه  �شركة )جرانت 
الم�شجلة بموجب  واإخوانه/ ت�شامن(،  ا�شم )موؤ�ش�شة كازروني  التي تحمل  الت�شامن  �شركة  نيابة عن  ثورنتون( 
اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة،  القيد رقم 7824، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة الت�شامن وتحويلها 
رم�شان  �شادق  محمد  ورثة  با�شم  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  ومائتا  )مليون   1،200،000 مقداره  وبراأ�شمال 

كازروني وورثة خليل رم�شان كازروني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )750( ل�سنة 2017
ب�ساأن تخفي�س ر�أ�سمال �سركة

)�ساجدة لل�سيانة و�خلدمات �لعامة �س��س�و(
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
العامة  والخدمات  لل�شيانة  )�شاجدة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  رفيع،  بكر  عبا�س  يو�شف 
�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81328، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 50.000 )خم�شين األف( 

دينار بحريني اإلى 10.000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )751( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
في  ال�شركاء  اإليه  تقدم   قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجموعة ماك ذ.م. م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 5717، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ محمود غالم عبا�س غلوم محمد اأحمد.

�إعالن رقم )752( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
اإليه ال�شيد/ ح�شين  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  
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محمد ح�شين علي جمعه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كوادر للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 19259 طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شين محمد ح�شين علي جمعه، وجهان 

اأف�شار.

�إعالن رقم )753( ل�سنة  2017  
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  اإليه ال�شيد/ ح�شين محمد 
ح�شين  علي  جمعه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة �شلتون  للتبريد(،  الم�شجلة بموجب  القيد رقم    
19259-11،  طالبًا تغيير ال�شكل  القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
  10،000  )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة  لكل من : ح�شين محمد ح�شين علي جمعه)بحريني الجن�شية(،

وSASIMON VARGHESE )هندي الجن�شية(.

�إعالن رقم )754( ل�سنة  2017  
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )تاكتيل روفينج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 99569، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره   20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لـ)تايل اأند كاربت �شنتر ليمتد(.

�إعالن رقم )755( ل�سنة  2017  
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شيارات ذ.م.م(،  لخدمات  )الخبير  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  99033، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )756( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
�إلى �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

ال�شيد/عقيل  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ح�شن علي مو�شى،نيابة عن ال�شيد/ها�شم غازي ر�شي �شلمان المو�شوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
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)الأوبرا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  23612 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال  مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد ها�شم غازي ر�شي 

�شلمان المو�شوي .
�إعالن رقم )757( ل�سنة 2017

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد
�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )اأي تو زي لحلول المكاتب �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92215-1، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني لل�شركة  وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 
 بحريني،  وت�شبح مملوكة لكل من: YASMEEN BA  )باك�شتاني الجن�شية(، وAYAZ SALEEM )باك�شتاني الجن�شية(،
وMOHAMMED AHMED )هندي الجن�شية(، و�شركة كابيتال الخليج القاب�شة ذ.م.م )�شركة بحرينية م�شجلة 

بموجب القيد رقم 1-108956(.
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رقم �لدعوى: 2017/19

�إعالن مبوعد �لجتماع �لأول و�حل�سور

�لمدعي: بنك الخير.
وكيلته: المحامية فاطمة الحواج.

�لمدعى عليه: ماجد بدر الرفاعي.
�آخر عنو�ن معلوم له:  فيال 1849، طريق 5876، بوري 758، مملكة البحرين.

الجتماع  بموعد  اأعــاله،  المذكور  عليه  للمدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 
الأول بتاريخ 14 اأغ�شط�س 2017، وذلك عماًل بن�س المادتين )29 و30( من القرار رقم )65( 
ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية 
ل�شنــة  بقانون رقم )30(  المر�شــوم  الثاني من  الباب  الأول من  الف�شـل  المنازعات. وبموجب 
2009، على الأطراف ح�شور الجتماع الأول اأمام مدير الدعوى المبين ا�شمه اأدناه لت�شلُّم جدول 
وطلبات  والأدلــة  والدفوع  الدفاع  مذكرات  لتقديم  الدعوى؛  اإدارة  بمرحلة  الخا�شة  المواعيد 
اإجراءات الإثبات وكافة الأمور المتعلقة بالدعوى خالل الجتماعات والآجال المبينة في جدول 

المواعيد.

مدير �لدعوى
�سلمان فاروق �أحمد

غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات


