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 قرار رقم )12( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 

ال�سادرة بالقرار رقم )51( ل�سنة 2012

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
لة  وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وبناًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�شو�س البنود )1، 6، 7( من املادة )14( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
ال�شادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )51( ل�شنة 2012، الن�شو�س الآتية:

مادة )14( البنود )1، 6، 7(:
البند )1(: تحديد القدرات الأ�شا�شـــية التي يتم على اأ�شا�شـــها قيا�س اأداء الموظفين في مختلف 
الجهات الحكومية، مع مراعاة اأْن تكون هذه القدرات متوافقة مع الم�شتوى الوظيفي الذي يقوم 
بـــه الموظفون والأهداف المطلـــوب منهم تحقيقها، واأْن يت�شمن اآلية ومدد التقييم ح�شب طبيعة 

الوظائف ونوعيتها.
البن���د )6(: فـــي حالـــة مر�س الموظف لمدة تزيد علـــى �شتة اأ�شهر خالل ال�شنـــة فاإنه يتم تقييم 

دة في نظام اإدارة الأداء الوظيفي. اأدائه ِوْفقًا لل�شوابط المحدَّ
البند )7(: في حالة اإعارة اأو نْدب الموظف داخل المملكة لمدة تزيد على �شتة اأ�شهر وَجَب على 
الجهـــة المعـــار اإليها اأو المنتِدبة تقييم اأدائه، وتر�شله اإلى جهـــة عمله لال�شتر�شاد به عند اإعداد 

التقرير ال�شنوي لتقييم الموظف.
 يف حالة اإعارة املوظف خارج اململكة ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر وَجَب على اجلهة املعار اإليها تقييم 

اأدائه، وتر�شله اإلى جهة عمله لال�شرت�شاد به عند اإعداد التقرير ال�شنوي.
ويف حالة ابتعاث املوظف خارج اململكة  ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر وَجَب على اجلهة املبتَعث اإليها اأن 
تعد تقريرًا عن نتائج الدرا�شة و�شلوكه خالل مدة درا�شته اأو عمله، وتر�شله اإلى جهة عمله لال�شرت�شاد 
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به عند اإعداد التقرير ال�شنوي.

املادة الثانية 
املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفق  واجلزاءات  املخاَلفات  جدول  اإلى  ُي�شاف 

ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، بند جديد برقم )42 مكررًا(، ن�شه الآتي:

الثالثةالثانيةالأولىنوع املخالفةالرقم

42 مكررًا

ح�شول املوظف 
ب�شورة نهائية على 
تقييم اأداء منخف�س 

ِوْفقًا لنظام اإدارة 
الأداء الوظيفي

10 اأيام توقيف عن 
العمل والراتب اإلى 
الف�شل من اخلدمة

ف�شل من اخلدمة

املادة الثالثة
على رئي�س ديوان اخلدمة املدنية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1438هــ  
المــــوافـــــــق: 23 اأغـ�شـط�س 2017م
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 قرار رقم )13( ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية

 و�سوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�سعني لقانون اخلدمة املدنية 
ال�سادرة بالقرار رقم )77( ل�سنة 2013

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
لة  وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 
وعلى لئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون 

اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013،
وبناًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�شو�س املواد )5( و)7( ال�شرط )3( و)9( و)13( و)53( و)55( و)56(  من لئحة 
حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون اخلدمة املدنية 

ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013، الن�شو�س الآتية:
مادة )5(:

العالوة الدورية ال�شنوية هي زيادة راتب املوظف يف اأول يناير التايل لنق�شاء �شنة من تاريخ تعيينه 
اأو من تاريخ ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية ال�شابقة مبعدل رتبة واحدة �شمن نف�س الدرجة التي 
دة يف نظام اإدارة الأداء الوظيفي،  ي�شغلها تقديرًا له على اأدائه و�شلوكه، وُتنح ِوْفقًا لل�شوابط املحدَّ

وعلى اأال يجاِوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
مادة )7( ال�شرط )3(:

د يف نظام اإدارة الأداء الوظيفي  اأْن يكون م�شتوى اأداء و�شلوك املوظف يتوافق مع تقييم الأداء املحدَّ
ل�شتحقاق العالوة.

مادة )9(:
دة يف  ُيْحرم املوظف من العالوة الدورية ال�شنوية اإذا كان تقرير اأدائه ل يتوافق مع ال�شوابط املحدَّ
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نظام اإدارة الأداء الوظيفي ل�شتحقاق العالوة.
مادة )13(: 

يجوز مْنح املوظف البحريني املعنيَّ ب�شفة دائمة عالوة ت�شجيعية تعادل العالوة الدورية ال�شنوية 
ومبا ال يتجاِوز ثلث رتب، بحيث ال يجاِوز بها نهاية مربوط درجته، وذلك تقديرًا للأداء ذي النوعية 
الفنية  واملعرفة  العمل  وكمية  نوعية  حيث  من  للوظيفة  ر  املقرَّ الأداء  م�شتوى  يجاِوز  الذي  العالية 
والتخ�ش�شية واملهارات البدنية وبقية عنا�شر الأداء املرتبطة بالوظيفة مبا يف ذلك قواعد ال�شلوك 

الوظيفي، وذلك بال�شروط التالية:
دة في نظـــام اإدارة الأداء الوظيفي بن�شبه ل تتجاوز %10  1- ُتمنـــح هـــذه العالوة ِوْفقًا لل�شوابط المحدَّ
مـــن مجمـــوع القـــوى العاملة في كل جهـــة حكومية في الأول مـــن �شهر يناير، ول يمنـــع مْنُحها من 

ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية في موعدها.
2- ل يجوز مْنح هذه العالوة للموظف ال�شادر بحقه جزاء تاأديبي اإل بعد مْحو هذا الجزاء.

3- ل يجـــوز مْنـــح هذه العالوة للموظف الموقوف عن العمل لم�شلحة التحقيق اأو المحال اإلى التحقيق 
اأو المحاكمـــة الجنائيـــة، فـــاإذا ُحِفظ التحقيـــق اأو ُحِكَم بالبـــراءة جاز �شْرف العـــالوة من تاريخ 

ا�شتحقاقها.
4- ل يجوز مْنح الموظف اأكثر من عالوة ت�شجيعية خالل العام الواحد. 

5- ل يجوز الجْمع بين عالوة ت�شجيعية اأو مكافاأة ت�شجيعية اأو ترقية )عدا ترقية نهاية الخدمة( خالل 
العام الواحد.

مادة )53(:
اأو ملجموعة من املوظفني بذلوا جهودًا غري عادية يف �شبيل  العمل اخلا�س ملوظف  ُتنح مكافاأة 
موا خدمة خا�شة اأ�شهمت يف حتقيق فعالية  ، اأو قدَّ ي معنيَّ �شِ اإجناز عمل خا�س اأو حتقيق اإجناز تخ�شُّ
وكفاءة الوظيفة اأو حت�شني اخلدمات يف اجلهة احلكومية. وتكون مكافاأة العمل اخلا�س مبلغًا مقطوعًا 
يرتاوح بني )100( دينار و )500( دينار، ُتنح بن�شبة ل تتجاوز 10% من جمموع القوى العاملة يف 

الأول من يناير ِوْفقًا لل�شوابط التي ي�شعها الديوان اإ�شافة اإلى املعايري التالية: 
1- التعامـــل بفعاليـــة مـــع الآخريـــن من خالل تبـــادل المعلومـــات وتقديم الخدمـــة باحترافيـــة وتَقبُّل 

الم�شئوليات الإ�شافية واإنجازها بكل �شدق واأمانة. 
2- ل يجوز مْنح المكافاأة للمرة الثانية اإل بعد انق�شاء �شنة واحدة على مْنح المكافاأة للمرة الأولى.

3- ل يجوز الجْمع بين عالوة ت�شجيعية اأو مكافاأة ت�شجيعية اأو ترقية )عدا ترقية نهاية الخدمة( خالل 
العام الواحد.

ق وفورات كبيرة في المال اأو ا�شتثمار اأف�شل للقوى العاملة. 4- تقديم درا�شات تحقِّ
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5- في جميع الأحوال ل ُتمنح هذه المكافاأة للموظفين المعينين بالعقد الجزئي.

مادة )55(:
نح مكافاأة االن�شباط الوظيفي �شنويًا بواقع )200( دينار وبن�شبة ل جتاِوز 2% من القوى العاملة  تمُ
يف الأول من يناير، تقديرًا للموظف للتزامه بقواعد ال�شلوك الوظيفي ومبا يكفل �شمان �شري عمل 

الـِمرفق احلكومي وتقدمي اخلدمة احلكومية على اأح�شن وجه، وذلك ِوْفق ال�شروط التالية:
ر. 1- اللتزام بمواعيد و�شاعات العمل وعدم التاأخُّ

د في نظـــام اإدارة الأداء  2- اأْن يكـــون تقييـــم اأداء الموظـــف ال�شنوي متوافقـــًا مع تقييـــم الأداء المحدَّ
الوظيفي ل�شتحقاق المكافاأة. 

3- عدم النقطاع اأو تْرك العمل بغير اإذن. 
4- عدم ح�شول الموظف على الإجازة المر�شية اأكثر من خم�شة اأيام عمل خالل ال�شنة.

مادة )56(:
َميُّز ب�شورة ا�شتثنائية  ُتنح مكافاأة موظف ال�شنة بهدف حتفيز موظفي احلكومة على الإبداع والتَّ
ورفع معنوياتهم والعرتاف بجهودهم على نحو يوؤدي اإلى حت�شني الأداء الوظيفي، واأْن تكون للموظف 
م�شاهمات بارزة يف اإجناز مهام الإدارة التي يعمل بها اأو م�شاركات فعالة يف اللجان وفرق العمل للجهة 
التي ينت�شب اإليها. وتكون املكافاأة مبلغًا مقطوعًا ل يجاِوز )1000( دينار يف اجلهات احلكومية التي  
ل يتجاوز عدد القوى العاملة فيها األف موظف. ويجوز مْنح املكافاأة امل�شار اإليها بالفقرة ال�شابقة لأكرث 
من موظف يف اجلهات احلكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها األف موظف، على اأن ل يتجاوز 

جمموع املكافاأة األفي دينار، وذلك بالتن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية ووفق ال�شروط التالية:
1- اأْن يكون الموظف م�شتوفيًا ل�شروط مْنح مكافاأة االن�شباط الوظيفي.

د في نظام  2- اأْن يكـــون تقديـــر الموظف في الأداء وال�شلوك الوظيفـــي  متوافقًا مع تقييم الأداء المحدَّ
اإدارة الأداء الوظيفي.

3- ل يجوز مْنح الموظف مكافاأة موظف ال�شنة مرة اأخرى اإل بعد انق�شاء اأربع �شنوات.
4- الح�شول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.

املادة الثانية
للموظفني  ا�شتحقاقها  و�شوابط  الوظيفية  واملزايا  الرواتب  املادة )10( من لئحة حتديد  ُتلغى 

اخلا�شعني لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013.
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املادة الثالثة
على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيني – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1438هـ  
المــــــــوافـــق: 23 اأغـ�شطـ�س 2017م  
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )22( ل�سنة 2017
 ب�ساأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية التوفري والت�سليف التعاونية

 ملوظفي وزارة التجارة   

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000، 

وعلى الأخ�س املادتني )64، 65( منه، 
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التوفري والت�شليف التعاونية 

ملوظفي وزارة التجارة،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التوفري والت�شليف التعاونية ملوظفي وزارة التجارة،

وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخة 2016/11/13، والثابتة فيها خمالفات 
وجتاوزات اجلمعية للمواد )21، 23، 35، 37، 39، 44( من املر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 
وعدم  الإدارة،  وجمل�س  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عْقد  وعدم  التعاونية،  اجلمعيات  قانون  باإ�شدار 

انتخاب جمل�س اإدارة جديد للجمعية،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:
مادة )1(

يمُعينَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية التوفري والت�شليف التعاونية ملوظفي وزارة التجارة ملدة ثمانية 
ح�شن  حممد  �شياء  ال�شيد  برئا�شة  الر�شمية،  اجلريدة  يف  القرار  هذا  ن�شر  تاريخ  من  تبداأ  اأ�شهر، 

ال�شيباين، وع�شوية كل من:
1- محمد اأحمد ح�شن الموؤمن

2- جليلة ال�شيد علي ها�شم
3- اأمينة يو�شف اأحمد الحمر
4- ال�شيد هاني �شادق العلوي

5- خالد عبداهلل اأحمد الجهمي
6- �شمير جمعه علي المرخي
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مادة )2(
لة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفقًا لأحكام قانون  يكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخوَّ
للجمعية.  الأ�شا�شي  والنظام   2000 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات 
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأْن  بالعمل يف اجلمعية  وعلى املوظفني والقائمني 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )3(
ب�شاأن  العمل والتنمية الجتماعية  لوزارة  م  ل يقدَّ اإعداد تقرير مف�شَّ املوؤقت  الإدارة  على جمل�س 

حالة اجلمعية  والأو�شاع القائمة بها، وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة )4(
العمل  وزارة  موافقة  بعد  اجتماع  اإلى  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأْن  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  على 
اًل عن حالة  والتنمية الجتماعية ُيعَقد قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارتها اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات 
اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء املجل�س ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)24( ل�شنة 2000 وما قرره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                         
 وزير العمل و التنمية االجتماعية
 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1438هـ
الــمـــوافـــــــق: 9 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2017م  
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وزارة العمل و التنمية االجتماعية

 قرار رقم )50( ل�سنة 2017
ب�ساأن حل موؤ�س�سة الثمار لالأعمال اخلريية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2013 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة الثمار لالأعمال اخلريية 

)موؤ�ش�شة خا�شة(،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة الثمار لالأعمال اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(،

وعلى تقرير اإدارة دْعم املنظمات الأهلية والثابتة فيه خمالفة املوؤ�ش�شة للبنود )1 و2( من املادة 
)50( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، واأنها عجزت عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من 

دة لها طبقًا لأغرا�شها، اأجلها، كما وت�شرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املحدَّ
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

 
قرر االآتي:
مادة )1(

حُتل موؤ�ش�شة الثمار لالأعمال اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(.

مادة )2(
يًا للموؤ�ش�شة، وي�شتحق اأجره بعد انتهاء مهمته،  يعنيَّ ال�شادة طالل اأبو غزالة و�شركاوؤه الدولية م�شفِّ
ويقوم بت�شفية املوؤ�ش�شة وتوزيع ناجت الت�شفية، ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة وذلك 

خلل ثمانية اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا القرار.
 

مادة )3(
ُيحَظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف يف 
اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفي 
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جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باملوؤ�ش�شة، وميتنع عليها وعلى موظفيها وعلى امل�شرف املودعة 
لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي 

من امل�شفي.
 

مادة )4(
على امل�شفي اأْن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال املوؤ�ش�شة وحقوقها، واأْن ي�شتويف ما لها 
من حقوق قِبَل امل�شاهمني اأو الغري، واأنْ يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام املقررة 

يف نظام املوؤ�ش�شة.
 

مادة )5(
يقدم امل�شفي اإلى الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.

 
مادة )6(

ل. يبَلغ هذا القرار اإلى اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ
 

مادة )7(
على وكيل الوزارة 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: 18 ذي القعدة  1438هـ
الـمـوافـــــــــق: 10 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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وزارة العمل و التنمية االجتماعية

 قرار رقم )51( ل�سنة 2017
 ب�ساأن حل جمعية التوفري والت�سليف التعاونية

ملوظفي وزارة العمل وال�سئون االجتماعية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2003ب�شاأن الرتخي�س باإعادة  ت�شجيل جمعية التوفري والت�شليف 
التعاونية ملوظفي وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

وال�شئون  العمل  وزارة  ملوظفي  التعاونية  والت�شليف  التوفري  جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  وعلى 
الجتماعية ،

ر انعقاد جمعيتها العمومية عامني  اإدارة دْعم املنظمات الأهلية، والثابت فيها تَعذُّ وعلى مذكرة 
متتاليني، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:
مادة )1(

ل جمعية التوفري والت�شليف التعاونية ملوظفي وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. حُتَ

مادة )2(
يعنيَّ ال�شادة طالل اأبو غزالة و�شركاوؤه الدولية م�شفيًا للجمعية، وي�شتحق اأجره بعد انتهاء مهمته، 
ويقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية، ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية وذلك 

خالل �شنة من تاريخ ن�شر هذا القرار.

مادة )3(
يجب على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها والعاملني فيها املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع 
اأموالها وم�شتنداتها و�شجالتها، وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية والدائنني 

واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.
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مادة )4(
على امل�شفي اأْن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف مالها 
من حقوق ِقَبل امل�شاهمني اأو الغري، واأْن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون مع مراعاة الأحكام املقررة 

يف نظام اجلمعية.

مادة )5(
يقدم امل�شفي اإلى الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.

مادة )6(
على وكيل الوزارة 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: 18 ذي القعدة  1438هـ
الـمــــوافــــــق: 10 اأغـ�شـطـــــ�س 2017م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )53( ل�سنة 2017
ب�ساأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية عراد للعمل اخلريي

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
العاملة يف  بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
وُّل موؤ�ش�شة �شندوق عراد للعمل اخلريي اإلى جمعية  وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2011 ب�شاأن حَتَ

عراد للعمل اخلريي، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية عراد للعمل اخلريي،

اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخة  2017/8/6 والثابتة فيها خمالفات  اإلى مذكرة  وا�شتنادًا 
وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، وعدم 

عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة جديد للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية عراد للعمل اخلريي،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:
مادة )1(

ال�شيد عدنان  برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  للعمل اخلريي ملدة  اإدارة موؤقت جلمعية عراد  يمُعينَّ جمل�س 
اإبراهيم جا�شم البدر، وع�شوية كل من:               

1- اأحمد يو�شف يعقوب جمعه المالكي.
2- علي يعقوب يو�شف محمد المقلة.

3- خالد يعقوب يو�شف العامر.
4- اأنور علي محمد ال�شيخ ح�شن الأن�شاري.

5- يو�شف عبداهلل محمد بن حمدان.
6- خالد اأحمد عبداهلل اأحمد.

7- �شالح دعيج �شلمان نا�شر المحي�شن.
8- ح�شن علي ح�شن علي الذوادي.
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مادة )2(
رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الإجتماعية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(
على القائمني بالعمل يف اجلمعية اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(
م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية،  ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدَّ
نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا  مت�شمِّ
لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّ
اًل  مف�شَّ تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( رقم 
اتخاذ  بعد  الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  العمومية جمل�س  وتنتخب اجلمعية  عن حالة اجلمعية. 
الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة اجلديد ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

امل�شار اإليهما.

مادة )6(
على وكيل الوزارة 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: 16 ذي القعدة 1438هـ
المـــوافـــــــــق: 8 اأغـ�شـطــــــ�س 2017م



العدد: 3328 – الخميس 24 أغسطس 2017

19

وزارة ال�سحة
 قرار رقم )25( ل�سنة 2017

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )15( ل�سنة 2016 
ب�ساأن نظام عمل جلنة امل�ساءلة

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام عمل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�شحية، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�شو�س الفقرة الثانية من املادة )2( واملادة )7( واملادة )13( من القرار رقم )15( 
ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  امل�شاءلة  جلنة  عمل  نظام  ب�شاأن   2016 ل�شنة 

الن�شو�س الآتية:
مادة )2( الفقرة الثانية:

الآتي: النحو  على  اللجنة  "وُت�شكل 
1- قا�ٍس بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية.   يندبه المجل�س الأعلى للق�شاء، رئي�شًا اأ�شليًا.

2- قا�ٍس بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية.   يندبه المجل�س الأعلى للق�شاء، رئي�شًا احتياطيًا.
3- ممثٌل عن الهيئة، ع�شوًا اأ�شليًا.

4- ممثٌل عن الهيئة، ع�شوًا احتياطيًا.
5- ممثٌل عن جمعية الأطباء، ع�شوًا اأ�شليًا.

6- ممثٌل عن جمعية الأطباء، ع�شوًا احتياطيًا.
ويف حالة غياب اأو قيام مانع لدى الرئي�س اأو الع�شو الأ�شلي يحل الرئي�س اأو الع�شو الحتياطي 

حمله يف ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة اأو امل�شاركة يف اأعمالها".
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مادة )7(:
"يحلف اأع�شاء اللجنة الأ�شليون والحتياطيون املمثلون عن الهيئة وجمعية الأطباء اأمام رئي�س 
اللجنة اليمني باأْن يوؤدوا مهمتهم بالأمانة وال�شدق، وذلك بتالوة الن�س التايل: )اأُق�ِشم باهلل العظيم 

اأْن اأوؤدَي اأعمايل يف اللجنة بالأمانة وال�شدق(، وذلك يف اأول اجتماع للجنة".
مادة )13(:

م�شلحة  اأية  وجود  عن  الجتماع  انعقاد  قبل  كتابًة  بالإف�شاح  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  "يلتزم 
اأو ع�شويته ب�شاأن مو�شوع  اأو غري مبا�شرة قد تتعار�س مع ُمقت�شيات رئا�شته  �شخ�شية لهم مبا�شرة 
مطروح على اللجنة، اأو وجود درجة قرابة اأو م�شاهرة اأو عالقة زوجية مع اأحد املحالني حتى الدرجة 

الرابعة، كما يجوز االإف�شاح عن ذلك �شفهيًا يف االجتماع واإثباته يف املح�شر قبل نظر املو�شوع.
اأو  جل�شات  ح�شور  عن  الع�شو  اأو  الرئي�س  ي  تَنحِّ امل�شالح،  َتعاُر�س  عن  الإف�شاح  على  ويرتتب 

مداولت اللجنة اأو امل�شاركة يف اأعمال اأية جلنة فنية يتم ت�شكيلها ب�شاأن ذات املو�شوع".

املادة الثانية
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لن�شره باجلريدة الر�شمية.

وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 20 اأغـ�شـطـــ�س 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )160( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإلغاء موا�سفات قيا�سية وطنية 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الثاين والأربعني املنعقد بتاريخ 26 و27 اأبريل 2017 يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن �شْحب املوا�شفة 

نات كحبوب(.  القيا�شية اخلليجية GSO ISO 950:1994 اخلا�شة بـ)احلبوب - اأْخذ العيِّ
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 

2017 باملوافقة على �شْحب املوا�شفة القيا�شية اخلليجية املذكورة اأعاله.
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

نات  العيِّ اأْخذ   - بـ)احلبوب  اخلا�شة   GSO ISO 950:1994 الوطنية  القيا�شية  املوا�شفة  ُتلغى 
كحبوب(.

املادة الثانية
ُيلغى اأيُّ حكم وارد يف اأية قرارات �شابقة يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م

القرارات ال�سادرة عن وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة ب�ساأن املوا�سفات القيا�سية
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )161( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل لوائح فنية اإلى موا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 
2017 باملوافقة على حتويل لوائح فنية خا�شة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية اإلى موا�شفات 

قيا�شية وطنية،
وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2015 ب�شاأن اعتماد لوائح فنية خليجية خا�شة مبفاتيح الأجهزة 

الكهربائية املنزلية كلوائح فنية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ل اللوائح الفنية الوطنية اخلا�شة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية املعتَمدة مبوجب  حُتوَّ
موا�شفات  اإلى  القرار،  بهذا  املرفقة  القائمة  يف  بياناتها  والواردة   ،2015 ل�شنة   )42( رقم  القرار 

قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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2017( لسنة 161مرفق للقرار رقم )

خاصة  اتمواصف)4(وعددها  إلى مواصفات قياسية وطنيةالوطنية المحولة  قائمة اللوائح الفنية
 االلكترونيةقطاع األجهزة الكهربائية وب

الرقم 
عنوان المواصفة باللغة االنجليزيةعنوان المواصفة باللغة العربيةرقم المواصفةالتسلسلي

1GSO IEC 60669-
1:2009 

 -مفاااتيح األجهزة الكهربااائيااة المنزليااة 
: متطلبات عامة 1الجزء

Switches for household and 
similar fixed –electrical 
installations- Part 1: General 
requirements

2GSO IEC 60669-2-
2:2008 

المفاتيح الكهربائية للتركيبات الكهربائية 
-2الجزء  –الثابتة المنزلية ومايشاااابهها

مفاتيح التحكم  –: المتطلبات الخاصااة 2
الكهرمغناطيسية عن بعد

Switches for household and 
similar fixed electrical 
installations - Part 2-2: 
Particular requirements -
Electromagnetic remote-
control switches (RCS)

3GSO IEC 60669-2-
3:2008 

المفاتيح الكهربائية للتركيبات الكهربائية 
شابهها  - 2الجزء  –الثابتة المنزلية وماي

مفاتيح إعاقة  –: متطلبات خاصاااااااة 3
(TDSزمنية )

Switches for household and 
similar fixed electrical 
installations Part 2-3: 
Particular requirements –
Time – delay switches ( TDS)

4GSO IEC 60669-2-4-
2008

المفاتيح الكهربائية للتركيبات الكهربائية 
شابهها  - 2الجزء  –الثابتة المنزلية وماي

المفاتيح العازلة –: متطلبات خاصة 4

Switches for household and 
similar fixed electrical 
installations Part 2-4: 
Particular requirements –
isolating switches
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )162( ل�سنة 2017
 ب�ساأن تعديل القرار رقم )63( ل�سنة 2017 باعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية

خا�سة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية كموا�سفات قيا�سية وطنية 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
اعتماد  ب�شاأن  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف   2017 اأبريل  و27   26 بتاريخ  املنعقد  والأربعني  الثاين 
التعديالت والت�شويبات على املوا�شفة القيا�شية اخلليجية رقم GSO 2507:2016 اخلا�شة بـ)املوا�شفة 

العامة لأنزميات الغذاء(، 
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 

2017 باملوافقة على التعديالت والت�شويبات على املوا�شفة القيا�شية اخلليجية املذكورة اأعاله،
بقطاع  خا�شة  خليجية  قيا�شية  موا�شفات  اعتماد  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )63( رقم  القرار  وعلى 

املنتجات الغذائية والزراعية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

 GSO ُتعتَمد التعديالت والت�شويبات املرفقة بهذا القرار على املوا�شفة القيا�شية اخلليجية رقم
2507:2016 اخلا�شة بـ)املوا�شفة العامة لأنزميات الغذاء(، املعتَمدة مبوجب القرار رقم )63( ل�شنة 
2017 ب�شاأن اعتماد موا�شفات قيا�شية خليجية خا�شة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية كموا�شفات 

قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 162مرفق للقرار رقم )
 

 الخاصة بـ " GSO 2507:2016رقم  المواصفة القياسيةالتعديالت والتصويبات على قائمة 
"المواصفة العامة ألنزيمات الغذاء

الرقم 
 التصويبنص التعديل/التعديل/التصويبالتسلسلي

 6تعديل البند رقم 1
  

   P5   :Pepsinحذف 
Glandular layer of porcine Stomach

  T1 :Trypsinحذف 
Pancreas of the hog (Sus scrofa) 

 P1   :Pancreatinحذف 
Pancreas of the hog (Sus scrofa) or ox (Bos taurus) 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )163( ل�سنة 2017
 ب�ساأن تعديل القرار رقم )69( ل�سنة 2015 باعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية

خا�سة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
ب�شاأن  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف   2017 اأبريل  و27   26 بتاريخ  املنعقد  والأربعني  الثاين  اجتماعه 
GSO 2351:2014 اخلا�شة  القيا�شية اخلليجية رقم  املوا�شفة  والت�شويبات على  التعديالت  اعتماد 

بـ)املمار�شات ال�شحية ل�شالمة الَبي�س ومنتجاته(،
 وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 

2017 باملوافقة على التعديالت والت�شويبات على املوا�شفة القيا�شية اخلليجية املذكورة اأعاله،
بقطاع  خا�شة  خليجية  قيا�شية  موا�شفات  اعتماد  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )69( رقم  القرار  وعلى 

املنتجات الغذائية والزراعية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

 GSO ُتعتَمد التعديالت والت�شويبات املرفقة بهذا القرار على املوا�شفة القيا�شية اخلليجية رقم
القرار  واملعتَمدة مبوجب  ومنتجاته(،  الَبي�س  ل�شالمة  ال�شحية  بـ)املمار�شات  اخلا�شة   2351:2014
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رقم )69( ل�شنة 2015 باعتماد موا�شفات قيا�شية خليجية خا�شة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية 
كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 163مرفق للقرار رقم )
 

 الخاصة بـ " GSO 2351:2014رقم  المواصفة القياسيةالتعديالت والتصويبات على قائمة 
 "المواصفة العامة ألنزيمات الغذاء

 
نص التعديل/التصويبالتعديل/التصويبالرقم التسلسلي

 2.6تعديل بند 1

 (. 5.4يجب معالجة البيض فور استالمه، وإال يجب تخزينه في غرف كما ورد في البند )
، وال يجب ويجب أن يتم تخزين البيض بطريقة تسمح بتنظيف المسافات بين الصناديق

فتح صناديق البيض إال في غرف منفصلة تماما عن أماكن التشغيل ويجب عدم نقل 
 صناديق البيض المكسورة إلى غرف التكسير.
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )164( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة

بقطاع معدات اإنتاج ونقل وتوزيع املياه كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الثاين والأربعني املنعقد بتاريخ 26 و27 اأبريل 2017 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن اعتماد م�شاريع 

املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع معدات اإنتاج ونقل وتوزيع املياه،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 
2017 باملوافقة على اعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع معدات اإنتاج ونقل وتوزيع 

املياه كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

اإنتاج ونقل وتوزيع املياه ال�شادرة  ُتعتَمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع معدات 
عن هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والواردة بياناتها يف القائمة املرفقة بهذا 

القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
اخلا�شة  الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 

بقطاع معدات اإنتاج ونقل وتوزيع املياه.

املادة الثالثة
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 164مرفق للقرار رقم )
 

( 4قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع معدات انتاج ونقل وتوزيع المياه وعددها )
للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية  الثاني واألربعينمعتمدة في االجتماع وال اتمواصف

 ةالعتمادها كمواصفات قياسية وطني
 

الرقم 
عنوان المواصفة باللغة االنجليزيةعنوان المواصفة باللغة العربيةرقم الواصفةالتسلسلي

1GSO ISO 
18069:2017

طرق تحديد  -التآكل في المعادن والساااابائ  
كااال المنتظم في الفوالذ المقااااوم آمعااادل التااا

للصاادأ والساابائ  المصاانوعة من النيكل في 
الموائع

Corrosion of metals and alloys 
- Method for determination of 
the uniform corrosion rate of 
stainless steels and nickel 
based alloys in liquids

2GSO ISO 
24518:2017

األنشطة المتعلقة بخدمات مياه الشرب ومياه 
المياه ألنظمةإدارة االزمات  -الصرف 

Activities relating to drinking
water and wastewater services 
- Crisis management of water 
utilities

3GSO ISO/ASME 
 Pump system energyتقييم استهال  الطاقة ألنظمة المضخات14414:2017

assessment

4 GSO ISO 
20361:2017

رمز  -مضااااخات السااااوائل ووحدات الضااااخ
ذو الدقة من الدرجة  –اختبار الضااااوضاااااء 

 نية والثالثةالثا

Liquid pumps and pump units -
Noise test code -Grades 2 and 
3 of accuracy
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )165( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع املقايي�ض 

كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الثاين والأربعني املنعقد بتاريخ 26 و27 اأبريل 2017 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن اعتماد م�شاريع 

املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املقايي�س،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 
كموا�شفات  املقايي�س  بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2017

قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُتعتَمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املقايي�س ال�شادرة عن هيئة التقيي�س لدول 
كموا�شفات  القرار  بهذا  املرفقة  القائمة  يف  بياناتها  والواردة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
اخلا�شة  الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 

بقطاع املقايي�س.

املادة الثالثة
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 165مرفق للقرار رقم )
 

معتمدة وال( مواصفة 19قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع المقاييس وعددها )
االربعين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية ني والثافي االجتماع 

 وطنية
 

الرقم 
االنجليزيةعنوان المواصفة باللغةالعربيةعنوان المواصفة باللغة رقم المواصفةالتسلسلي

1 GSO ISO 
19289:2017

 أرصاااااااااااد جااااويااااة –جااااودة الااااهااااواء 
تحديد مواقع التصنيفات لمحطات الرصد  

السطحية على األرض

Air quality - Meteorology -
Siting classifications for 
surface observing stations on 
land

2GSO ISO ASTM 
51650:2017

التطبيقات العملية الساااااااتخدام نظام ثالثي 
اسيتات السليولوز لقياس الجرعة

Practice for use of a cellulose 
triacetate dosimetry system

3GSO ISO 3864-
1:2017

ألوان الساااااااالماااة  –الرموز التخطيطياااة 
الجزء األول : مبادئ  –وإشارات السالمة 

تصاااااااميم إشاااااااارات الساااااااالمة وعالمات 
السالمة

Graphical symbols — Safety 
colours and safety signs -
Part 1: Design principles for 
safety signs and safety 
markings

4GSO ISO 
3611:2017

المواصااااااافااات الفنيااة الهناادسااااااايااة للمنتج 
GPS)) -  :ماااعاااادات قاااياااااس األباااعاااااد

التصااميم  -ميكرومتر للقياسااات الخارجية 
والخصائص المترولوجية

Geometrical product 
specifications (GPS) --
Dimensional measuring 
equipment: Micrometers for 
external measurements --
Design and metrological 
characteristics

5GSO OIML R 100-
2:2017

أنظمة مقاييس طيف االمتصاااااااص الذري 
ماء الجزء  ية في ال لقياس الملوثات المعدن

الثاني: إجراءات االختبار

Atomic absorption 
spectrometer systems for 
measuring metal  pollutants 
Part 2: Test procedures

6GSO OIML R 100-
3:2017

أنظمة مقاييس طيف االمتصاااااااص الذري 
لقياس الملوثات المعدنية في المياه الجزء 

الثالث: شكل تقرير االختبار

Atomic absorption 
spectrometer systems for 
measuring metal pollutants 
Part 3: Test report format

7GSO ISO 3864-
2:2017

ألوان الساااااااالماااة  –طيطياااة الرموز التخ
الجزء الثاني: مبادئ  –وإشارات السالمة 

تصاااااااميم بطاااقااات بيااان الساااااااالمااة على 
المنتجات

Graphical symbols - Safety 
colours and safety signs -
Part 2: Design principles for 
product safety labels 

8GSO ISO 3864-
4:2017

ساااااااالماااة ألوان ال –الرموز التخطيطياااة 
الجزء الرابع:  –وإشااااااااارات الساااااااالمااة 

ية للمواد  ية والضاااااااوئ الخصاااااااائص اللون
المصنع منها اشارات السالمة

Graphical symbols - Safety 
colours and safety signs -
Part 4: Colorimetric and 
photometric properties of 
safety sign materials

9GSO ISO 3864-
3:2017

ألوان الساااااااالماااة  –تخطيطياااة الرموز ال
الجزء الثالث :  –وإشاااااااارات الساااااااالمة 

مبااااادئ تصاااااااميم الرموز التخطيطيااااة 
المستخدمة في إشارات السالمة

Graphical symbols — Safety 
colours and safety signs —
Part 3:Design principles for 
graphical symbols for use in 
safety signs
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الرقم 
االنجليزيةعنوان المواصفة باللغةالعربيةعنوان المواصفة باللغة رقم المواصفةالتسلسلي

10GSO ISO 
-- Refractory materialsالمواد الحرارية ـ  تعيين الكثافة  الحقيقية5018:2017

Determination of true density

11GSO ISO 
2186:2017

لقااااة غ م ل نوات ا ق ل في ا ئع  موا ل فق ا  -تااااد
وصالت لنقل إشارة الضغط بين العناصر 

االساسية والثانوية

Fluid flow in closed conduits -
Connections for pressure 
signal transmissions 
between primary and 
secondary elements 

12GSO ISO 17089-
2:2017

 -قياااس تاادفق الموائع في القنوات المغلقااة
 -عدادات الموجات فوق الصااااااوتية للغاز 

الجزء الثااااني: العااادادات المساااااااتخااادماااة 
للتطبيقات الصناعية 

Measurement of fluid flow in 
closed conduits - Ultrasonic 
meters for gas - Part 2: 
Meters for industrial 
applications 

13GSO ISO 4064-
4:2017

عدادات الماء المعدة لقياس ماء الشااااااارب 
الجزء الرابع  --البااااارد والماااااء الحااااار

المتطلبااااات غير المترولوجيااااة والتي ال 
تغطيها المواصاااااافة القياسااااااية الدولية رقم 

ISO 4064-1 

Water meters for cold potable 
water and hot water - Part 4: 
No metrological 
requirements not covered by 
ISO 4064-1

14GSO ISO  4064-
5:2017

عدادات الماء المعدة لقياس ماء الشااااااارب 
الجزء الخاااامس:  -الباااارد والمااااء الحاااار

متطلبات التركيب

Water Meters For Cold
Portable Water And Hot 
Water Part5: Installation 
Requirements 

15GSO ISO 4064-
1:2017

عدادات الماء المعدة لقياس ماء الشااااااارب 
الجزء االول :  -الباااارد والمااااء الحاااار 

المتطلبات المترولوجية والفنية

Water meters for cold potable 
water and hot water - Part 1: 
metrological and technical 
requirements

16GSO ISO 4064-
2:2017

عدادات الماء المعدة لقياس ماء الشااااااارب 
 الاااااااابااااااااارد والااااااااماااااااااء الااااااااحااااااااار

الجزء الثاني: طرائق االختبار

Water meters for cold potable 
water and hot water - Part 2: 
Test methods

17GSO ISO 4064-
3:2017

معدة لقياس ماء الشااااااارب عدادات الماء ال
 الاااااااابااااااااارد والااااااااماااااااااء الااااااااحااااااااار

الجزء الثالث: شكل تقرير االختبار

Water meters for cold potable 
water and hot water- Part 3 : 
Test report format

18GSO OIML R 46-3: 
2017

الجزء  -عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة
الثالث :شكل تقرير االختبار

Active electrical energy 
meters. Part 3: Test report 
format

19 GSO OIML R 46-
1&2: 2016

 –عاادادات الطاااقااة الكهربااائيااة الفعااالااة 
الااجاازء األول : الاامااتااطاالاابااااات الاافااناايااااة 
 والاااااااااااامااااااااااااتاااااااااااارولااااااااااااوجااااااااااااياااااااااااة
الجزء الثاااني : الضاااااااوابط المترولوجيااة 

 واختبارات األداء

Active electrical energy 
meters. Part 1: Metrological 
and technical requirements 
and Part 2: Metrological 
controls and performance 
tests
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )166( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع النفط والغاز

 كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الثاين والأربعني املنعقد بتاريخ 26 و 27 اأبريل 2017 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن اعتماد م�شاريع 

املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع النفط والغاز،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 
2017 باملوافقة على اعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع النفط والغاز كموا�شفات 

قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُتعتَمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع النفط والغاز ال�شادرة عن هيئة التقيي�س 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والواردة بياناتها يف القائمة املرفقة بهذا القرار كموا�شفات 

قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
اخلا�شة  الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 

بقطاع النفط والغاز.

املادة الثالثة
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 166مرفق للقرار رقم )
 

معتمدة وال ات( مواصف3قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع النفط والغاز وعددها )
االربعين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية الثاني و في االجتماع

 وطنية
 

الرقم 
االنجليزيةالمواصفة باللغةعنوان العربيةعنوان المواصفة باللغةرقم المواصفةالتسلسلي

1GSO ISO 13085:2017
صناعات البترول والغاز الطبيعي ـ 
أناااابياااب سااااااابيكاااة األلمونيوم التي 

تستخدم كوصالت لألبار

Petroleum and natural gas 
industries -- Aluminium alloy 
pipe for use as tubing for wells

2GSO ISO/TR 
12489:2017

ترول والبتروكيماويات صناعات الب
قية تشكيل اوالغاز الطبيعي ـاااا مصد
وتخطيط  أنظمة السالمة

Petroleum, petrochemical 
and natural gas industries --
Reliability modelling and 
calculation of safety systems

3 GSO 2540:2017 صااااناعات البترول والغاز الطبيعي
 البيئيةتقدير مشروع التأثيرات  –

Petroleum and natural gas 
industries - Project 
Environmental Impact 
Assessments
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )167( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع تقنية املعلومات  

كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الثاين والأربعني املنعقد بتاريخ 26 و27 اأبريل 2017 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن اعتماد م�شاريع 

املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع تقنية املعلومات،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 
2017 باملوافقة على اعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع تقنية املعلومات كموا�شفات 

قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُتعتَمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع تقنية املعلومات ال�شادرة عن هيئة التقيي�س 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والواردة بياناتها يف القائمة املرفقة بهذا القرار كموا�شفات 

قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
ُتلغى جميع القرارات ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد هذه املوا�شفات القيا�شية الوطنية اخلا�شة 

بقطاع تقنية املعلومات.

املادة الثالثة
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 167مرفق للقرار رقم )
 

( مواصفة 36تقنية المعلومات وعددها )بقطاع قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة 
االربعين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية العتمادها الثاني و معتمدة في االجتماعوال

 كمواصفات قياسية وطنية
 

الرقم 
االنجليزيةالمواصفة باللغةعنوان العربيةعنوان المواصفة باللغةرقم المواصفةالتسلسلي

1GSO ISO 27799:2017

إدارة أمن  –المعلومات الصاااااااحية 
معلومااات الصاااااااحااة باااساااااااتخاادام 

 ISO/IECالمواصااااافة القياساااااية 
27002

Health informatics --
Information security 
management in health using 
ISO/IEC 27002

2GSO ISO 12967-
3:2017

بنية الخدمات  -ة المعلومات الصحي
وجهة النظر الحسابية - 3الجزء  -

Health informatics -- Service 
architecture -- Part 3: 
Computational viewpoint

3 GSO ISO 11616:2017

تحااديااد  –المعلومااات الصاااااااحيااة  
عنااااصااااااار  --المنتجاااات الطبياااة 

ها لتعريف وحيد  نات و هيكليت يا الب
تجات ولتبادل معلومات ضااااابط المن

الدوائية

Health informatics --
Identification of medicinal 
products -- Data elements 
and structures for the unique 
identification and exchange of 
regulated pharmaceutical 
product information

4 GSO ISO/IEC 
27040:2017

ية المعلومات   –تقنيات األمن  -تقن
من التخزينأ

Information technology -
Security techniques - Storage 
security

5 GSO ISO/IEC 
19793:2017

المعااااالجااااة  -تقنيااااة المعلومااااات 
اساااااااتخاادام  –المفتوحااة الموزعااة 

لمواصااااااافاات أنظمة (UML)لغاة
(ODP)

Information technology -
Open Distributed Processing -
Use of UML for ODP system 
specifications

6 GSO ISO/IEC 
27041:2017

 -تقنيات األمن  -تقنية المعلومات  
إرشاااااادات حول ضااااامان مناسااااابة 

وكفاية طريقة استقصاء الحدث

Information technology -
Security techniques -
Guidance on assuring 
suitability and adequacy of 
incident investigative method

7 GSO ISO/IEC 24760-
2:2017

 -تقنياات األمن  -تقنياة المعلوماات 
الجزء  -إطااار عماال إدارة الهويااة 

الثاني : بنية المرجع والمتطلبات

Information technology -
Security techniques - A
framework for identity 
management - Part 2: 
Reference architecture and 
requirements

8 GSO ISO/IEC 
27043:2017

ية المعلومات   –تقنيات األمن  -تقن
مبادئ وعمليات استقصاء الحدث

Information technology -
Security techniques - Incident 
investigation principles and 
processes
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9 GSO ISO/IEC 
27039:2017

 -تقنياات األمن  -تقنياة المعلوماات 
شاااااااغياال أنظمااة الحمااايااة تثبياات وت

(IDPS)وكشف االختراق 

Information technology-
Security techniques-
Selection, deployment and 
operations of intrusion 
detection and prevention 
systems (IDPS)

10 GSO ISO/IEC 
33001:2017

تقييم العمليااات  –تقنيااة المعلومااات 
المفاهيم والمصطلحات –

Information technology -
Process assessment -
Concepts and terminology

11 GSO ISO/IEC 
27042:2017

ية المعلومات   –تقنيات األمن  -تقن
إرشاااااااادات حول تحليل وتفساااااااير 

البرهان الرقمي

Information technology -
Security techniques -
Guidelines for the analysis 
and interpretation of digital 
evidence

12 GSO ISO/IEC 18014-
4:2017

 -تقنياات األمن  -تقنياة المعلوماات 
الجزء الرابع:  -خدمات ختم الوقت 
تتبع مصادر الوقت

Information technology -
Security techniques - Time-
stamping services - Part 4: 
Traceability of time sources

13 GSO ISO/TR 
14292:2017

السااااجالت  --المعلومات الصااااحية 
التعريف،  --الصاااحية الشاااخصاااية 

النطاق والسياق

Health informatics - Personal 
health records - Definition, 
scope and context

14 GSO ISO/IEC 29182-
7:2017

شبكات الحساس  -تقنية المعلومات 
بنية الشاااابكة المرجعية للحساااااس  -
((SNRA -  الجزء السااااااااااابع- 

إرشادات العمل التوافقي

Information technology --
Sensor networks: Sensor 
Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 7: 
Interoperability guidelines

15 GSO ISO 11240:2017

تعريف  -المعلوماااات الصاااااااحياااة 
بنية وعناصااااااار  -المنتجات الطبية 

يف المميز وتبااااادل وحاااادات التعر
القياس

Health informatics --
Identification of medicinal 
products -- Data elements 
and structures for the unique 
identification and exchange of 
units of measurement

16 GSO ISO/TS 16277-
1:2017

البنى  -المعلومااااات الصاااااااحيااااة 
ئج الطبية في الطب التصاااانيفية للنتا

الطاااب  -الجزء األول  -التقليااادي 
لياااااباااااني  التقلياااادي الصااااااايني وا

والكوري

Health informatics --
Categorical structures of 
clinical findings in traditional 
medicine -- Part 1: Traditional 
Chinese, Japanese and 
Korean medicine

17 GSO ISO/TR 
17791:2017

إرشااااااادات  -المعلومات الصااااااحية 
فات تمكين الساااااااالمة في  مواصااااااا

برمجيات الصحة 

Health informatics - Guidance 
on Standards for Enabling 
Safety in Health Software

18 GSO ISO/TR 
13054:2017

إدارة الاامااعاارفااااة لاامااواصاااااااافااااات 
المعلومات الصحية

Knowledge management of 
health information standards

19 GSO ISO 11238:2017

تعريف  -المعلوماااات الصاااااااحياااة 
بنية وعناصااااااار  -المنتجات الطبية 

بادل المعلومات  التعريف المميز وت
المنظمة للمواد

Health informatics --
Identification of medicinal 
products -- Data elements 
and structures for the unique 
identification and exchange of 
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regulated information on 
substances

20 GSO ISO/TR 12773-
2:2017

طلبااااات األعمااااال لسااااااااجالت  مت
 -الجزء الثاني  -الملخص الصااحي 

المسح البيئي

Business requirements for 
health summary records --
Part 2: Environmental scan

21 GSO ISO 17115:2017مفردات  -علوماااات الصاااااااحياااة الم
أنظمة المصطلحات

Health informatics --
Vocabulary for terminological 
systems

22 GSO ISO/IEC 20006-
2:2017

يم  ل ع ت ل في ا لومااااات  ع م ل نيااااة ا ق ت
نموذج معلومااااات  -والتاااادريااااب 

مساااااااتو   -الجزء الثاني  -الكفاءة 
كفاءة نموذج المعلومات

Information technology for 
learning, education and 
training -- Information model 
for competency -- Part 2: 
Proficiency level information 
model

23 GSO ISO/TR 
12300:2017

مبادئ الربط  -المعلومات الصااحية 
بين نظم المصطلحات

Health informatics - Principles 
of mapping between 
terminological systems

24 GSO IEC 62304:2017 عمليات  -برمجيات األجهزة الطبية
دورة حياة البرمجية

Medical device software --
Software life cycle processes

25 GSO ISO/IEC 11695-
2:2017

بطاقات الذاكرة  -بطاقات التعريف
طريقة تسااااااجيل ثالثي  -البصاااااارية
ابعااااد و :  الثاااانيالجزء -االبعااااد 

موقع المنطقااة البصاااااااريااة القااابلااة 
للوصول

Identification cards - Optical 
memory cards - Holographic 
recording method - Part 2: 
Dimensions and location of 
accessible optical area

26 GSO ISO/IEC 
28360:2017

المعدات المكتبية  -تقنية المعلومات 
االنبعاااااثااااات  تحااااديااااد معاااادالت -

الكيميائية من المعدات اإللكترونية

Information technology -
Office equipment -
Determination of chemical 
emission rates from electronic 
equipment

27 GSO ISO/IEC 11695-
1:2017

بطاقات الذاكرة  -بطاقات  التعريف 
طريقة تسااااااجيل ثالثي  -البصاااااارية
لجزء االول: المتطلباااات ا-االبعااااد 
الفيزيائية

Identification cards - Optical 
memory cards - Holographic 
recording method - Part 1: 
Physical characteristics

28 GSO ISO/IEC 
17991:2017

-المعدات المكتبية -تقنية المعلومات
طريقااة قياااس انتاااجيااة التصاااااااوير 

عددة الضااااااوئي لألجهزة الرقمية مت
الوظائف

Information technology -
Office equipment - Method for 
Measuring Scanning 
Productivity of Digital 
Multifunctional Devices

29 GSO ISO/IEC TS 
38501:2017

حوكماااة تقنياااة  -تقنياااة المعلوماااات
دليل التطبيق -المعلومات

Information technology -
Governance of IT -
Implementation guide
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30 GSO ISO/IEC 7812-
1:2017

تااعااريااف  –بااطاااااقااااات الااتااعااريااف 
: نظاااام 1الجزء  –المصااااااااادرين 

الترقيم

Identification cards –
Identification of issuers - Part 
1: Numbering system

31 GSO ISO/IEC 7812-
2:2017

تااعااريااف  -بااطاااااقااااات الااتااعااريااف 
لثاااااني : الجزء ا -المصاااااااااادرين 

إجراءات الطلب والتسجيل

Identification cards –
Identification of issuers – Part 
2: Application and registration 
procedures

32 GSO ISO/IEC 11770-
5:2017

 -تقنيات األمن   -تقنية المعلومات 
:  إدارة 5الجزء  -اإلدارة الرئيسية 
مفتاح مجموعة  

Information technology --
Security techniques -- Key 
management -- Part 5: Group 
key management

33 GSO ISO/IEC 
19395:2017

االسااااااتدامة لتقنية -تقنية المعلومات 
المراقبة  -المعلومات و  بواسااطتها 

و الااتااحااكاام لاامصااااااااااادر مااراكااز 
المعلومات الذكية

Information technology -
Sustainability for and by 
information technology -
Smart data centre resource 
monitoring and control

34 GSO ISO/IEC 
38500:2017

حوكماااة تقنياااة  -تقنياااة المعلوماااات
المعلومات للمنظمات

Information technology -
Governance of IT for the 
organization

35 GSO ISO/TS 
14265:2017 

تصاااااانيف  --مات الصااااااحية المعلو
لجااااة معلومااااات  األغراض لمعااااا

الصحة الشخصية

Health Informatics -
Classification of purposes for 
processing personal health 
information

36 GSO ISO/IEC 27034-
2:2017 

 –تقنيات األمن  –تقنية المعلومات 
الجزء الثااااني :  -أمن التطبيقاااات 
للمنظمة االطار المرجعي

Information technology -
Security techniques -
Application security - Part 2: 
Organization normative 
framework
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )168( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة

بقطاع الكيمياء والغْزل والن�سيج كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الثاين والأربعني املنعقد بتاريخ 26 و27 اأبريل 2017 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن اعتماد م�شاريع 

املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع الكيمياء والغْزل والن�شيج،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها اخلم�شني املنعقد بتاريخ 11 يونيو 
2017 باملوافقة على اعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع الكيمياء والغْزل والن�شيج 

كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُتعتَمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع الكيمياء والغْزل والن�شيج ال�شادرة عن هيئة 
التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والواردة بياناتها يف القائمة املرفقة بهذا القرار 

كموا�شفات قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
اخلا�شة  الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 

بقطاع الكيمياء والغْزل والن�شيج.

املادة الثالثة
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 168مرفق للقرار رقم )
 

قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج وعددها 
االربعين للمجلس الفني لهيئة التقييس الثاني وفي االجتماع  معتمدةالو ( مواصفة1)

 الوطنية كمواصفات قياسية وطنية
 

الرقم 
عنوان المواصفة باللغة االنجليزيةعنوان المواصفة باللغة العربية رقم المواصفةالتسلسلي

1 GSO ISO 
1856:2017

 -المواد البوليمريااة الخلويااة المرنااة 
 تحديد مجموعة الضغط

Flexible cellular 
polymeric materials -
Determination of 
compression set
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )169( ل�سنة 2017
 ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة

بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
تاأ�شي�س منظمة  وثيقة  بالت�شديق على  ل�شنة 1994  بقانون رقم )7(  املر�شوم  بعد الطالع على 

التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

العربية يف اجتماعه  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  اإدارة هيئة  وعلى قرار جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  على  باملوافقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  2007 يف  يونيه   5 بتاريخ  املنعقد  ال�شاد�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الثاين والأربعني املنعقد بتاريخ 26 و27 اأبريل 2017 يف اململكة العربية ال�شعودية، ب�شاأن اعتماد م�شاريع 

املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية،
 11 بتاريخ  املنعقد  اخلم�شني  اجتماعها  يف  واملقايي�س  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  قرار  وعلى 
الغذائية  القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املنتجات  باملوافقة على اعتماد املوا�شفات  يونيو 2017 

والزراعية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُتعتَمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية ال�شادرة عن 
بهذا  املرفقة  القائمة  بياناتها يف  والواردة  العربية  لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س  هيئة 

القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
اخلا�شة  الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 

بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية.

املادة الثالثة
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: 25 ذى القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 17 اأغـ�شـطــــ�س 2017م
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 2017( لسنة 169مرفق للقرار رقم )                        
 

زراعية وعددها قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية وال
التقييس  لهيئةاالربعين للمجلس الفني الثاني ومعتمدة في االجتماع وال( مواصفة 11)

الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية وطنية

الرقم 
عنوان المواصفة باللغة االنجليزية عنوان المواصفة باللغة العربية رقم المواصفةالتسلسلي

1GSO 2538:2017 الحاااادود القصاااااااو  لمتبقيااااات الكحول
اإليثيلي )اإليثانول( في األغذية

The maximum limits for 
residues of ethyl alcohol 
(ethanol) in food

2GSO CAC/RCP 
42:2017

مدونة الممارسااااات الصااااحية في التوابل 
واألعشاب العطرية المجففة

Code of Hygienic Practice 
for Spices and Dried 
Aromatic Herbs

3GSO CAC RCP 
دليل الممارساااااااة للتقليل من األكريالميد 67:2017

في األغذية

Code of Practice for the 
Reduction of Acrylamide in 
Foods

4GSO 2539:2017 موح لمساااااااا معااااادن ا ل ينااااات وا م يتااااا ف ل ا
باستخدامها في المواد الغذائية

Vitamins and Minerals 
permitted for use in foodstuff

5GSO CAC/RCP 
75:2017

مدونة الممارساااااات الصاااااحية الخاصاااااة 
وبةباألغذية منخفضة الرط

Code of Hygienic Practice 
for Low-Moisture Foods

6GSO ISO 
7937:2017

 ميكروبيولوجي االغااااذيااااة واالعالف ـ
ترديوم  كلوسااااااا ل قيااااة لعااااد ا ف طريقااااة ا
 بااااااااااااياااااااااااارفاااااااااااارنااااااااااااجاااااااااااانااااااااااااس

طريقة عد المستعمرات 

Microbiology of food and 
animal feeding stuffs –
Horizontal method for the 
enumeration of clostridium 
perfringens - Colony count 
technique

7GSO ISO 
.Coffee Trippersأقالم اخذ عينات البن 6666:2017

8GSO ISO 
22006:2017

طبيق تإرشادات عن  -نظام إدارة الجودة 
في انتاج   2001/9001مواصاافة ازيزو 

المحاصيل

Quality management 
systems - Guidelines on the
application of ISO 
9001:2000 for crop 
production

9GSO CAC/GL 
21:2017

مبادئ ارشادات وضع و تطبيق المعايير 
الميكروبيولوجية في االغذية

Principles And Guidelines 
For The Establishment And 
Application Of 
Microbiological Criteria 
Related To Foods

10GSO CAC/RCP
66:2017

بة  يل الممارساااااااات الصاااااااحية للتركي دل
المجففة للرضع وصغار األطفال

Code of hygienic Practice for 
powdered formula for infants 
and young children

11 GSO CAC/GL 
30:2017

مبااااادئ وإرشااااااااااادات تقييم المخاااااطر 
 الميكروبيولوجية في األغذية

Principles and Guidelines for
Conduct of  Microbiological 
Risk assessment.
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )99( ل�سنة 2017
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين بعد التق�سيم يف منطقة اللوزي – جممع 1016

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 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
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 ال�شمالية،

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

قرر االآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10027964 والعقار  رقم 10027965 بعد التق�شيم، الكائنني مبنطقة 
وارد يف اخلارطة  هو  مِلا  ِوْفقًا   )RHA( اأ املت�شل  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإلى  اللوزي جممع 1016، 
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جمل�س  رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة 
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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 2 ذي القعدة 1438هـ 
المــــــــوافـــــــق: 25 يـــــوليــــو 2017م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )103( ل�سنة 2017
ب�ساأن ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة كرانة – جممع 460

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 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
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 ال�شمالية،

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

قرر االآتي:
مادة )1(

ُي�شنَّف العقار رقم 04010193 الكائن مبنطقة كرانة جممع 460 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن 
عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  مِلا  ِوْفقًا  التق�شيم،  بعد   )RB( ب  اخلا�س 
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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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1438هـ
المــــوافــــــــق: 9 اأغـ�شـطـــــ�س 2017م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )106( ل�سنة 2017
        ب�ساأن  ت�سنيف عقار يف منطقة �سند – جممع 743

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 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

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

قرر االآتي:
مادة )1(

ُي�شنَّف  العقار رقم 06022724 الكائن مبنطقة �شند جممع 743 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن 
اخلا�س اأ )RA(، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 
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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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1438هـ
المــــوافــــــــق: 10 اأغـ�شـطــ�س 2017م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )107( ل�سنة 2017
 ب�ساأن  ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد – جممع 1206

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 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
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 االآتي:
مادة )1(

ُي�شنَّف  العقار رقم 10030350 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع 1206 �شمن ت�شنيف املناطق 
ق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  الرتفيهية )REC(، وتطبَّ
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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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1438هـ
المــــوافــــــــق: 10 اأغـ�شـطــ�س 2017م
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قرارات اال�ستغناء

قرار رقم )2- غ( ل�سنة 2017 باال�ستغناء عن العقار امل�ستملَك
بالقرار )138( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 2006/13330

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ال�شتغناء 
عن قرار ال�شتمالك رقم )138( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ عادل عبداهلل علي بوخوة، 
م�شروع  اأجل  من  كان  والذي   ،2006/13330 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن 

احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )83- غ( ل�سنة 2017 باال�ستغناء عن العقار امل�ستملَك
بالقرار )104( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 2008/8934

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ال�شتغناء 
ال�شيد/ ح�شن جعفر علي ح�شني  ملك  على  ال�شادر  ل�شنة 2012  رقم )104(  ال�شتمالك  قرار  عن 
املعباد، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2008/8934، والذي كان من اأجل م�شروع 

احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف



وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )787( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جا�شم 
عبداهلل عبدالرحمن با�شالر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شمه، الم�شجلة بموجب القيد رقم 34452، 
قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بوتيك(  لين  )ريا  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا 
لكل من: جا�شم عبداهلل عبدالرحمن  وتكون مملوكة  بحريني،  دينار  )األف(  وبراأ�شمال مقداره 1،000  بذاتها، 

با�شالر، وريهانا بيجوم.

اإعالن رقم )788( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
خمي�س عي�شى اأحمد العريبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بتايا للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 27613، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 15،000 )خم�شة ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شن خمي�س عي�شى اأحمد العريبي، 

.AJI SATHYANESANو ،SIJULAL VIJAYANو ،JIBY THAIPPRAMPIL JOYو

اإعالن رقم )789( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة بموجب  للتبريد(،  التي تحمل ا�شم )ور�شة �شلتون  الفردية  الموؤ�ش�شة  محمد ح�شين علي جمعه، مالك 
القيد رقم 1، طالبًا تحويل الفرع رقم 11 من الموؤ�ش�شة الم�شمى )كوادر لالألمونيوم والحديد المطاوع( اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

ح�شين محمد ح�شين علي جمعه، و�شا�شيمون فرجي�س.

اإعالن رقم )790( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم 
حميد عبداهلل محمد ال�شعبان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأو�شترج لين لالأن�شطة الإدارية واأن�شطة 



للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 84820، طالبة تغيير  الم�شجلة بموجب  للمكاتب(،  الدعم 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مريم حميد عبداهلل 

محمد ال�شعبان، و�شفيان �شمير �شالح �شعد مبارك، وتركي عبدالرحمن عيد الدو�شري.
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.

اإعالن رقم )791( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
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 )علي جا�شم للعالقات العامة ذ.م.م(،   الم�شجلة بموجب القيد رقم 
106348، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

 100  )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ علي جا�شم محمد الع�شكر.

اإعالن رقم )792( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية
يعقوب  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد القا�شمي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مكين لالأن�شطة العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 98764، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، با�شم ال�شيد/ 

يعقوب محمد يعقوب علي القا�شمي، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )793( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
)مور  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شتيفينز(، نيابة عن ال�شيد/ خمي�س محمد بخيت مال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الراعفة لتجارة 
ال�شكراب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 10624-   1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
األف( دينار بحريني، وتكون  �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،300،000 )مليونان وثلثمائة 
المتروك  محمد  عبدالحميد  واأحمد  الجن�شية(،  )بحريني  مال  رم�شان  بخيت  محمد  خمي�س  من:  لكل  مملوكة 
عطا  ال�شعيد  اأحمد  وطاهر  الجن�شية(،  )م�شري  الح�شينى  عطا  ال�شعيد  اأحمد  وكمال  الجن�شية(،  )بحريني 

)م�شري الجن�شية(.



اإعالن رقم )794( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى موؤ�س�سة فردية
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 )�شبايا التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 9586، طالبين 
تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )كراج الن�شابة( اإلى موؤ�ش�شة فردية تحمل ا�شم موؤ�ش�شة )كراج �شوبر 

لين(، والتنازل عنه اإلى ال�شيد/ عالء عبداهلل علي يو�شف مرهون، وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )795( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى فرع ل�سركة ال�سخ�ض الواحد )قائمة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فهد محمد 
عارف محمد �شادق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شهى بالزا اأبارتمانت�س(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 99112، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع من �شركة ال�شخ�س الواحد القائمة التي تحمل ا�شم )اأوداتو بروبرتيز 
مانجمنت �س.�س.و Udato Properties Management Co. S.P.C( المملوكة لل�شيد/ اإليا�س بيكيلي منقي�شا، 
 )Suha Plaza Apartments الم�شجلة بموجب القيد 94462، وتغيير ال�شم التجاري من )�شهى بالزا اأبارتمانت�س

اإلى )اأوداتو بروبرتيز مانجمنت �س.�س.و. .
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.

اإعالن رقم )796( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية
 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 )فيا اإيالجن�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88283-1، طالبًا تحويل ال�شركة 
اإلى فرع من فروع الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 78332، وت�شبح با�شم ال�شيدة/ اإلهام �شلطان 

�شالم الفار�س، وقيامها باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )797( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ت�سامن

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب �شركة 
الت�شامن التي تحمل ا�شم )الفوز لتخلي�س المعامالت الحكومية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 46697، طالبين 
 10،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  الثالث  الفرع  تحويل 
 ،Ivin Prabhu Iyyathuraiع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جميل ح�شين اإبراهيم عبا�س، و(

.Thomas Cherianو



اإعالن رقم )798( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الم�شجلة  للمقاولت(،  )�شيال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  جناحي  اأحمد  عبدالرحمن  محمد 
ذات  �شركة  ــى  اإل بتحويلها  ــك  وذل للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،3-46205 رقــم  القيد  بموجب 
محمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 
الجن�شية(، )هندي   THOMAS MATHEWو الجن�شية(،  )بحريني  جناحي  عبدالرحيم  اأحمد   عبدالرحمن 

وOBU THOMAS MATHEW )هندي الجن�شية(، وJOMOL THOMAS MATHEW )هندي الجن�شية(.
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ا�ستدراك

)قائمة    2017 اأغ�شط�س   17 بتاريخ  ال�شادر   )3327( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُن�شر 
ال�شادر  الوزراء رقم )06–2420(  فيها )قرار جمل�س  ورد  وقد  لالإرهاب(  البحرين  مملكة 
بجل�شته رقم )2420( املنعقدة بتاريخ 6 اأغ�شط�س 2017( وال�شحيح هو )املنعقدة بتاريخ 31 

يوليو 2017(.
الفقرة )اأوًل( )مركز �شرايا  البند )5( من  – يف  املادي  – على �شبيل اخلطاأ  كما ورد 

لالإعالم( يف حني اإن ال�شحيح هو )مركز ال�شرايا لالإعالم(. 
لذا لزم التنويه.


