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 اأمر ملكي رقم )48( ل�سنة 2017
 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى 

القيام مبهام احلكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعهد اإلى ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى، �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى  
ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 5 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 27 اأغ�شطــ�س 2017م
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 قانون رقم )33( ل�سنة 2017
 بتعديل املادة  )31( من املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 2002

 ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأولى
 ُي�شتبَدل بن�س املادة )31( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى 

والنواب، الن�س الآتي:
يعاَقب  اآخر،  قانون  اأيِّ  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�س  اأ�شد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  "مع 
باحلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول تزيد على �شنة وبغرامة ل تقل عن ثالثمائة دينار ول جتاِوز 
األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل َمن خالف اأيَّ حكٍم من الأحكام املن�شو�س عليها يف املواد 

)22(، )23(، )25(، )26(، )27( من هذا القانون.
العتباري اخلا�س  ال�شخ�س  يعاَقب  الطبيعي،  لل�شخ�س  بامل�شئولية اجلنائية  الإخالل  ومع عدم 
رة للجرمية اإذا ُارُتِكبت اأية جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف  عف الغرامة املقرَّ بغرامة تعادل �شِ

املواد امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة با�شمه اأو حل�شابه، اأو من اأحد ممثليه.   
اأ�شهر ول تزيد على �شنتني وبغرامة ل تقل عن خم�شمائة  ويعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة 
العقوبتني، كل َمن خالف حكمًا من الأحكام  باإحدى هاتني  اأو  اآلف دينار  دينار ول تزيد على ثالثة 

املن�شو�س عليها يف املادة )24( من هذا القانون."                                                               

املادة الثانية
    على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 

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

                                                 
ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 4 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 26 اأغ�شطــ�س 2017م
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 قرار رقم )14( ل�سنة2017
 باإعادة ت�سكيل اللجنة العليا 

لرعاية �سئون الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )22( ل�شنة 2011 بالت�شديق على اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة،
وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 
وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون املعاقني،

وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

والتنمية  العمل  وزير  برئا�شة  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  �شئون  لرعاية  العليا  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 
الجتماعية، وع�شوية ممثلني عن القطاع احلكومي والقطاع الأهلي، على النحو الآتي:

ممثاًل عن الموؤ�ش�شة الوطنية لخدمات المعاقين. 1- ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة 
ممثاًل عن وزارة  العمل والتنمية الجتماعية. 2- ال�شيخة عائ�شة بنت علي اآل خليفة 
ممثاًل عن وزارة  العمل والتنمية الجتماعية. 3- ال�شيدة بدرية يو�شف الجيب 
ممثاًل عن وزارة  العمل والتنمية الجتماعية. 4- ال�شيدة اأ�شمهان يو�شف ال�شعود 
5- ال�شيد اأحمد جعفر الحايكي  ممثاًل عن وزارة  العمل والتنمية الجتماعية.

ممثاًل عن وزارة  الخارجية. 6- ال�شيد محمد را�شد ال�شويدي 
ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم. 7- الأ�شتاذ خالد محمود ال�شعيدي 

ممثاًل عن وزارة الإ�شكان. 8- ال�شيدة ن�شيم اأحمد الجبل 
ممثاًل عن وزارة ال�شحة. 9- الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق 

ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون   10- المهند�س اإبراهيم يو�شف الجودر 
البلديات والتخطيط العمراني.   
ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون 11- المهند�س عبدالح�شن علي عبدالح�شن 
البلديات والتخطيط العمراني.  
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ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون 12- المهند�شة مها خليفة حمادة 
البلديات والتخطيط العمراني.  

ممثاًل عن المجل�س الأعلى للمراأة. 13- الدكتورة دنيا اأحمد عبداهلل 
ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم. 14- ال�شيد وليد علي الذوادي  

ممثاًل عن ديوان الخدمة المدنية. 15- ال�شيد يو�شف اأحمد محمد اإبراهيم 
ممثاًل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ار عبداهلل المطوع  16- ال�شيد نوَّ
ممثاًل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين. 17- ال�شيد عبداهلل باقر ح�شن باقر 

ممثاًل عن التحاد البحريني لريا�شة. 18- ال�شيخ محمد بن دعيج بن خليفة اآل خليفة 
ذوي  الإعاقة.  

ممثاًل عن الجمعية البحرينية لأولياء  19 ال�شيد جا�شم محمد �شيادي 
اأمور المعاقين واأ�شدقائهم.  

ممثاًل عن المركز البحريني للحراك الدولي. 20- ال�شيد عادل �شلطان المطوع 
وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

وينتخب الأع�شاء يف اللجنة من بينهم نائبًا للرئي�س يف اأول اجتماع لها.

املادة الثانية
على وزير العمل والتنمية الجتماعية والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

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

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1438هــ
المــــوافـــــــق: 24 اأغـ�شـطـ�س 2017م
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 قرار رقم )15( ل�سنة 2017 
 باإن�ساء وت�سكيل اللجنة الوطنية

حلوكمة املعلومات املكانية اجلغرافية ونظام عملها

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1977 يف �شاأن الإح�شاء والتعداد،

ل بالقانون  وعلى املر�شوم بقانون رقم )9( ل�شنة 1984 يف �شاأن ال�شجل ال�شكاين املركزي، املعدَّ
رقم )45( ل�شنة 2006،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،
وعلى املر�شوم رقم )57( ل�شنة 2016 ب�شاأن تبعية وتنظيم املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2004 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية لُنُظم املعلومات اجلغرافية،
وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2005 باإن�شاء وت�شكيل جلنة عليا لتقنية املعلومات والت�شالت،

باجلهات  والت�شالت  املعلومات  تقنية  حوكمة  جلنة  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2016، احلكومية، املعدَّ

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2013 ب�شاأن اعتماد دليل حوكمة املوؤ�ش�شات احلكومية والربنامج 
التنفيذي للتطبيق،

والت�شالت  املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 
وحتديد اخت�شا�شاتها،

وعلى قرار اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية رقم )2017/80-3(،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى )اللجنة الوطنية حلوكمة املعلومات املكانية اجلغرافية(، وُي�شار اإليها يف هذا 
الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  برئا�شة  ل  وُت�شكَّ )اللجنة(،  بكلمة  القرار 

وع�شوية كل من:
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1- ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

2- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.

3- ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني- الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

4- ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني- �شئون البلديات.

5- ممثل عن جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري- الإدارة العامة للت�شجيل العقاري. 

6- ممثل عن جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري- الإدارة العامة للموارد وُنُظم المعلومات.

7- ممثل عن جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري- الإدارة العامة للم�شاحة.

8- ممثل عن هيئة تنظيم الت�شالت.

9- ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

10- ممثل عن وزارة الموا�شالت والت�شالت.

11- ممثل عن المجل�س الأعلى للبيئة.

12- ممثل عن وزارة الإ�شكان.

13- مدير اإدارة ُنُظم المعلومات الجغرافية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

14- رئي�س مكتب التخطيط المركزي، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وعلى كل جهة من اجلهات امل�شار اإليها حتديد َمن ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على األ يقل م�شتوى 
املعلومات  ُنُظم  اإدارة  مدير  ذلك  من  وي�شتثنى  ُحْكِمه،  يف  َمن  اأو  م�شاعد  وكيل  درجة  عن  التمثيل 
الأ�شغال  بوزارة  التخطيط املركزي  الإلكرتونية، ورئي�س مكتب  املعلومات واحلكومة  اجلغرافية بهيئة 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.
وتختار اللجنة نائبًا للرئي�س من بني اأع�شائها يف اأول اجتماع لها، وتوَكل اإليه اخت�شا�شات الرئي�س 

يف حالة غيابه.

املادة الثانية
تكون مدة ع�شوية اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد. ويف حالة خلو مكان اأيِّ ع�شو من الأع�شاء 
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لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل محله ممثل من ذات اجلهة بناًء على تر�شيحها. ويكمل الع�شو اجلديد 
مدة �شلفه.

الإجراءات  يتولى جميع  له  تابع  وفريق عمل  لأعمالها  مقررًا  لها  اجتماع  اأول  اللجنة يف  وتختار 
الإدارية والتنفيذية للجنة.

املادة الثالثة
تخت�س اللجنة باملهام الآتية:

1- اقتـــراح ال�شيا�شات والخطط ال�شتراتيجية الوطنية لتطوير قطـــاع المعلومات المكانية الجغرافية 
ومن ثم رْفُعها للجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية.

2- و�شع الموا�شفات والمعايير المتعلقة بالمعلومات المكانية الجغرافية.

3- تحديـــد م�شئولية وملكية كل جهـــة للمعلومات الأ�شا�شية، وتن�شيق جْمـــع المعلومات بهدف الِحفاظ 
تها و�شمان تحديثها ومْنع الزدواجية. على جودتها ودقَّ

ع ال�شيا�شات والإجراءات المتعلقة بم�شاركة وُكلفة المعلومات المكانية الجغرافية. 4- و�شْ

5- �شمان اأمن الأنظمة والبيانات.

6- �شمان قابلية التبادل الم�شترك والمعايير المفتوحة للو�شول لأف�شل الممار�شات الدولية.

7- ت�شهيل وتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة.

8- ا�شت�شارة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية.

9- توظيـــف المعلومات المكانية الجغرافية بهدف اتخاذ القرار المنا�شب، وزيادة فعالية اأداء مختلف 
الوزارات والهيئات والموؤ�ش�شات العامة والخا�شة بالمملكة.

ْفـــع باتجـــاه التن�شيـــق بيـــن الم�شاريع والح�شـــول على كل ما هـــو متعلق بالمعلومـــات المكانية  10- الدَّ
الجغرافيـــة من اأجهزة واأنظمـــة وبرمجيات؛ بهدف مْنع الزدواجية فـــي العمل، وخْف�س التكاليف 

من خالل توحيد ال�شراء والتعاقد الم�شترك. 
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املادة الرابعة
للجنة يف �شبيل قيامها مبهامها امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة اللتزام مببادىء احلوكمة املن�شو�س 
عليها يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )13( ل�شنة 2013 ب�شاأن اعتماد حوكمة املوؤ�ش�شات احلكومية 

والربنامج التنفيذي للتطبيق.

املادة اخلام�سة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية مرة كل �شهر اأو كلما دعت احلاجة 
اإلى ذلك، بدعوة من رئي�شها اأو نائبه، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن 

يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.
وُت�شِدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات 

ح اجلانب الذي فيه رئي�س الجتماع. ُيَرجَّ

املادة ال�ساد�سة
تدعوهم حل�شور  واأْن  والخت�شا�س،  ذوي اخلربة  من  منا�شبًا  تراه  ال�شتعانة مبن  للجنة  يجوز 
ملبا�شرة  �شرورية  تراها  التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم،  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها 
اخلرباء  من  فرقًا  ل  ت�شكِّ اأْن  للجنة  يجوز  كما  الت�شويت.  حق  لهم  يكون  اأْن  دون  اخت�شا�شاتها، 
من  اإليها  املوكلة  املهام  وتنفيذ  بدرا�شة  للقيام  متخ�ش�شة؛  اإدارية  اأو  فنية  جلانًا  اأو  وال�شت�شاريني 
اللجنة، وذلك يف اإطار قيام اللجنة بدورها واخت�شا�شاتها املن�شو�س عليها يف هذا القرار، وعلى نحو 

ي�شاهم يف حتقيق غايات واأهداف اللجنة.

املادة ال�سابعة
والبنية  الوزارية لالإعمار  اللجنة  اإلى  اأعمالها وتو�شياتها  بنتائج  اللجنة تقريرًا ربع �شنوي  ترفع 

التحتية.

املادة الثامنة
ُيلغى القرار رقم )3( ل�شنة 2004 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية لُنُظم املعلومات اجلغرافية.
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املادة التا�سعة
– كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ  على اجلهات املعنية 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                     

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1438هــ
المــــوافـــــــق: 24 اأغـ�شـطـ�س 2017م
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 قرار رقم )16( ل�سنة 2017
 ب�ساأن جتديد تعيني وتعيني اأع�ساء يف اللجنة ال�ست�سارية 
لالإطار الوطني للموؤهالت بهيئة جودة التعليم والتدريب

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )74( ل�شنة  2016 باإعادة ت�شمية الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان 

جودة التعليم والتدريب،
للموؤهالت يف  الوطني  لالإطار  ال�شت�شارية  اللجنة  بت�شكيل  ل�شنة 2013  القرار رقم )52(  وعلى 

الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب، وتعديالته،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد تو�شية جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

قرر الآتي:
املادة الأولى

د ع�شوية التالية ا�شماوؤهم في اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهالت في هيئة جودة  ُتجدَّ
التعليم والتدريب، وهم :

ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم 1- ال�شيدة �شهى محمد الكوهجي 
ممثاًل عن مجل�س التعليم العالي 2- الدكتورة منى محمد البلو�شي 

ممثال عن ديوان الخدمة المدنية 3- ال�شيد جمال عبدالعزيز العلوي 
ع�شوًا عن الجامعات الحكومية 4- الدكتور ب�شام محمد الحمد 

وتكون مدة ع�شويتهم يف اللجنة اأربع �شنوات.

املادة الثانية
ُيعنيَّ ال�شيد اأحمد جعفر مفتاح يف ع�شوية اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهالت يف هيئة 
جودة التعليم والتدريب - ممثاًل عن وزارة العمل  والتنمية الجتماعية – ، وتكون مدة ع�شويته يف 

اللجنة اأربع �شنوات.
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املادة الثالثة
تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  على 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1438هــ
المــــوافـــــــق: 24 اأغـ�شـطـ�س 2017م
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 قرار رقم )17( ل�سنة 2017
بتعيني مدراء يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية

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، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2008 بتعيني مدراء بوزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2008 بتعيني مدير بوزارة التنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2009 بتعيني مدراء ومديرين بالوكالة  يف وزارة العمل،
وعلى القرار رقم )83( ل�شنة 2011 بنقل مديرين يف وزارة العمل،
وعلى القرار رقم )86( ل�شنة 2011 بتعيني مدير يف وزارة العمل، 

وعلى القرار رقم )89( ل�شنة 2011 بتعيني مدير بالوكالة يف وزارة العمل، 
وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2013 بتعيني مدير يف وزارة التنمية الجتماعية، 

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2015 بنقل وتعيني مديرين  يف وزارة التنمية الجتماعية،
وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية كلٌّ من:
مديرًا لإدارة نظم المعلومات. 1- ال�شيد را�شد محمد نور المدني  
مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية. 2- ال�شيد عقيل عبدعلي بوح�شين  

مديرًا لإدارة �شئون المعاهد المهنية. 3- ال�شيد اأحمد جعفر مفتاح    
مديرًا لإدارة الموارد المالية. 4- ال�شيد م�شطفى محمد المرباطي  

مديرًا لإدارة العالقات العمالية. 5- ال�شيد اأحمد جعفر الحايكي   
مديرًا لإدارة التعوي�شات ودعم التعطل. 6- ال�شيدة فوزية �شالح ح�شين �شهاب  

مديرًا لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة. 7- ال�شيد ع�شام اإ�شماعيل العلوي  
مديرًا لإدارة تنمية الأ�شرة والطفولة. 8- ال�شيدة عائ�شة محمد اإبراهيم الزايد 
مديرًا لإدارة دعم المنظمات الأهلية. 9- ال�شيدة نجوى عبداللطيف جناحي  
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مديرًا لإدارة مراكز التنمية الجتماعية. 10- ال�شيدة رانية عبدالرحمن كاظم الب�شتكي 
مديرًا لإدارة التاأهيل الجتماعي. 11- ال�شيدة اإ�شمهان يو�شف عبداهلل ال�شعود 

مديرًا لإدارة التوظيف. 12- ال�شيد ح�شين علي ح�شن ال�شامي  

مديرًا لإدارة الت�شال. 13- ال�شيدة ابتهال اأحمد مرهون الطوا�س 
مديرًا لإدارة الرعاية الجتماعية. 14- ال�شيدة هدى محمد علي احلمود  

 
املادة الثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 
اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1438هـ
المــــــوافـــــق: 29 اأغ�شط�س 2017م
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 تعميم ب�ساأن
عطلة عيد الأ�سحى املبارك لعام 1438هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك لعام 1438هـ، تعطَّ
اأيام اخلمي�س واجلمعة وال�شبت  له، والتي ت�شادف  التاليني  العيد واليومني  الوقوف بعرفة ويوم  يوم 
والأحد 9 و10 و11 و12 ذو احلجة 1438هـ املوافق 31 اأغ�شط�س  و1 و2 و3 �شبتمرب 2017م، وحيث اإن 
يومي اجلمعة وال�شبت يقعان �شمن هذه العطلة، يتم التعوي�س عنهما بيومي الإثنني والثالثاء املوافقني 

4 و5 �شبتمرب 2017م. 

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

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1438هـ
المــــــوافـــــق: 29 اأغ�شط�س 2017م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )134( ل�سنة 2017

 بتعديل بع�ص اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املرور
ال�سادرة بالقرار رقم )154( ل�سنة 2015

وزير الداخلية:
التنفيذية  ولئحته   ،2014 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور  قانون  على  الطالع  بعد 

ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )182( ل�شنة 2015 بزيادة احلد الأق�شى ل�شرعة ال�شيارات اخلا�شة والدراجات 

الآلية على �شارع امللك حمد،
وبعد الطالع على تو�شية الجتماع اخلام�س والثالثني ملجل�س املرور املنعقد بتاريخ 18 مايو  2017،

وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س املادة )44( من الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادرة بالقرار رقم )154( 
ل�شنة 2015، الن�س الآتي:

مادة )44(:
احلدان  يكون  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة  وهذه  القانون  اأحكام  مراعاة  "مع 

الأق�شى والأدنى ل�شرعة املركبات على الطرق – عند توافر الظروف املنا�شبة – على النحو الآتي:
اأ-الحد الأق�سى لل�سرعة:

1- داخل المدن، عدا الطرق الدائرية:
1( ال�شيارات اخلا�شة والدراجات الآلية: من اأربعني اإلى ثمانني كيلومرتًا يف ال�شاعة.

2( املركبات الأخرى: من ثالثني اإلى خم�شني كيلومرتًا يف ال�شاعة.
2- خارج المدن والطرق الدائرية:

1( ال�شيارات اخلا�شة والدراجات الآلية: من �شتني اإلى مائة وع�شرين كيلومرتًا يف ال�شاعة.
2( املركبات الأخرى: من ثالثني اإلى ثمانني كيلومرتًا يف ال�شاعة.

ْيها الأق�شى والأدنى، يتعنيَّ مراعاة عالمات  ويف حتديد ال�شرعة الالزمة على الطرق يف نطاق حدَّ
املرور التي ت�شري اإلى احلد الأق�شى والأدنى لل�شرعة على كل طريق.

ب- الحد الأدنى لل�سرعة:
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1- داخل المدن، عدا الطرق الدائرية:
1( ال�شيارات اخلا�شة والدراجات الآلية: ع�شرون كيلومرتًا يف ال�شاعة.

2( املركبات الأخرى: خم�شة ع�شر كيلومرتًا يف ال�شاعة.
2- خارج المدن والطرق الدائرية:

1( ال�شيارات اخلا�شة والدراجات الآلية: خم�شون كيلومرتًا يف ال�شاعة.
2( املركبات الأخرى: ثالثون كيلومرتًا يف ال�شاعة.

مًا لأكرث من م�شار، فعلى قائِدي املركبات ذات ال�شرعة الق�شوى التزام  واإذا كان الطريق مق�شَّ
من  اليمنى  امل�شارات  التزام  الأقل  ال�شرعة  ذات  املركبات  قائِدي  وعلى  الطريق،  من  الأي�شر  امل�شار 
الطريق بح�شب �شرعة كل مركبة، وبحيث ت�شري املركبات ذات ال�شرعة الأقل يف اأق�شى اجلانب الأمين 

من الطريق".

املادة الثانية
لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )88( املادة  من  الثانية  الفقرة  نهاية  اإلى  جديدة  عبارة  ُت�شاف 

املرور ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، ن�شها الآتي:
"ويجوز عْر�س هذه العالمات بوا�شطة �شا�شات اإلكرتونية".

املادة الثالثة
ُيلغى القرار رقم )182( ل�شنة 2015 بزيادة احلد الأق�شى ل�شرعة ال�شيارات اخلا�شة والدراجات 

الآلية على �شارع امللك حمد.

املادة الرابعة
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة، وُيعمل به 

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

الفريق الركن
وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1438هــ
المـــوافــــــــق: 28 اأغـ�شـطـ�س 2017م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت

 قرار رقم )12( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�ص اأحكام لئحة تراخي�ص اأن�سطة النقل العام

ال�سادرة بالقرار رقم )11( ل�سنة 2015

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتني 

)17( و)18( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الولى

ُي�شتبَدل بن�س املادة )28( من لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( 
ل�شنة 2015، الن�س الآتي:

على  يجب  التنفيذية،  لئحته  من  و)84(  القانون  من   )32( املادتني  اأحكام  مراعاة  "مع 
ويجوز  املركبات،  لإيواء  مخ�ش�س  مكان  لديه  يكون  اأْن  موؤ�ش�شة(  اأو  �شركة  كونه  )حال  له  �س  املرخَّ
له تخ�شي�س اأكرث من مكان لإيواء املركبات، �شريطة موافقة الوزارة امل�شبقة على اأماكن الإيواء بعد 
�س لإيواء  معاينتها من ِقَبل الإدارة، و�شداد ر�شم مقداره )50( دينارًا بحرينيًا عن كل مكان مخ�شَّ

املركبات. 
اإيواء  مكان  ملعاينة  الإدارة  بها  تقوم  انتقال  عملية  كل  دنانري عن  ع�شرة  مقداره  ر�ْشم  وُي�شتَحق 

�س له."   ده املرخَّ مركبات حدَّ

املادة الثانية
ال�شادرة  العام  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  لئحة  من   )1( املادة  نهاية  اإلى  جديد  تعريف  ُي�شاف 
بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، وُي�شاف اإلى املادة )5( من ذات الالئحة بند جديد برقم )ك(، ويعاد 
ترقيم باقي بنود املادة، وت�شاف فقرة ثانية اإلى املادة )8( من ذات الالئحة، وبند جديد برقم )ي( 

اإلى املادة )29( منها، وذلك على النحو الآتي: 
جديد(: تعريف   -1( "مادة 
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خدمـــات تطبيقـــات النقـــل العـــام الذكية: ا�شتخـــدام تطبيقات الهواتف الذكيـــة لمزاولة اأيٍّ من 
دها الوزارة.  اأن�شطة النقل العام التي تحدِّ

مادة )5- بند ك(:
خدمات تطبيقات النقل العام الذكية. 

مادة )8 فقرة ثانية(:
وُت�شتثَنى تراخي�س خدمات تطبيقات النقل العام الذكية من ال�شروط والأحكام اخلا�شة باملركبات 

واأماكن الإيواء الواردة بهذه الالئحة.
المادة )29- بند ي(:

احل�شول على موافقة الوزارة امل�شبقة يف حال الرغبة يف ا�شتخدام خدمات تطبيقات النقل العام 
الذكية يف مزاولة اأن�شطة النقل العام التي حتددها الوزارة." 

املادة الثالثة
بعنوان:  الوارد  العام،  النقل  اأن�شطة  اإلى جدول ر�شوم تراخي�س  ُي�شاف بند جديد برقم )11( 
رقم  بالقرار  ال�شادرة  العام  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  بالئحة  واملرفق  واملوؤ�ش�شات(  ال�شركات  )اأوًل: 

)11( ل�شنة 2015، ن�شه الآتي:

نوع الن�ساطالرقم
ر�سوم اإ�سدار 
الرتخي�ص 

)بالدينارالبحريني( 

ر�سوم جتديد 
الرتخي�ص 

)بالدينارالبحريني(

ر�سوم الإ�سدار والتجديد 
ال�سنوي لبطاقة الت�سغيل 

لكل مركبة
 )بالدينار البحريني(

-11 
خدمات تطبيقات 
النقل العام الذكية

20002000___

املادة الرابعة
اليوم  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والربيد  الربي  للنقل  الوزارة  وكيل  على 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير املوا�سالت والت�سالت
كمال بن اأحمد محمد

�شدر بتاريخ: 6 ذى الحجة 1438هــ
المــــوافـــــــق: 28 اأغـ�شـطـ�س 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )105( ل�سنة 2017
ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الهملة – جممع 1010

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  املعدة  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 الآتي:
مادة )1(

اإلى   1010 جممع  الهملة  مبنطقة  الكائن  التق�شيم  بعد   10037631 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل  اأ )RHA( ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 



العدد: 3329 – الخميس 31 أغسطس 2017

24

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

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1438هـ 
المــــــوافــــــق: 10 اأغـ�شـطـــ�س 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )54( ل�سنة 2017
ب�ساأن تعيني جمل�ص اإدارة موؤقت جلمعية ال�سداقة البحرينية ال�سينية

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،
البحرينية  ال�شداقة  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )35( رقم  القرار  وعلى 

ال�شينية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شداقة البحرينية ال�شينية،

فيها  والثابت   ،2017/8/6 بتاريخ  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية  للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
1989، وعدم عْقد اجتماعات اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة ، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 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 ال�شداقة البحرينية ال�شينية،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�شداقة البحرينية ال�شينية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة  ال�شيد/ 
جواد يو�شف عبدالوهاب احلواج، وع�شوية كل من:
1- يو�شف �شالح الدين اإبراهيم �شالح الدين. 

. HONGHAN SUN -2
3- نبيل عبدالرحمن محمد اأجور.

  WEI HE-4
 JIANXIN OU -5

6- خلف حبيب يو�شف حجير.
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. QIAN HE -7
لُّوم. 8- اأحمد �شباح �شلمان ال�شَّ

9- �شهير علي عيد را�شد بوخما�س.
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  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

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 للجمعية، 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 عن حالة  )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات 

اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1438هـ
المــــوافــــــــق: 14 اأغـ�شـطــ�س 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية:

 قرار رقم )56( ل�سنة 2017
ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء مركز عائ�سة يتيم لالإر�ساد الأُ�َسِري 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2015 ب�شاأن احلماية من العنف الأُ�َشِري،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س ملراكز الإر�شاد الأُ�َشِري،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:
مادة )1( 

�شنتني،  ملدة  الأُ�َشِري  لالإر�شاد  يتيم  باإن�شاء مركز عائ�شة  البحرين  فتاة  نه�شة  �س جلمعية  ُيرخَّ
حتت قيد رقم )3/اأر/2017(.

مادة )2( 
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1438هـ
المــــوافــــــــق: 21 اأغـ�شـطــ�س 2017م
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هيئة تنظيم �سوق العمل
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017

ب�ساأن بع�ص الر�سوم املفرو�سة لدى هيئة تنظيم �سوق العمل

وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:
وعلى  وتعديالته،  العمل  �شوق  تنظيم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )19( رقم  القانون  على  الطالع  بعد   

الأخ�س املادتني )4 و42( منه،
العامل  عائلة  اأفراد  اإقامة  ورخ�شة  تاأ�شرية دخول  ب�شاأن  ل�شنة 2007  رقم )121(  القرار  وعلى 

و�شاحب العمل الأجنبي،
ل�شتخراج  العمل  اأ�شحاب  على  املفرو�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )26( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار  ت�شاريح العمل وجتديدها وُرَخ�س الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، املعدَّ

رقم 67 ل�شنة 2013، 
وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2008 ب�شاأن رد ر�شوم ت�شاريح العمل وتخفي�س ر�ْشم طلب تغيري 

املهنة، وفر�س غرامة عن التاأخري يف �شداد الر�شم ال�شهري بالن�شبة للعامل الأجنبي، 
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم املنازل 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )77( ل�شنة 2008 ب�شاأن التزامات �شاحب العمل يف حالة تْرك العامل الأجنبي 

للعمل لديه باملخالفة ل�شروط ت�شريح العمل،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح مزاولة �شاحب العمل الأجنبي لالأن�شطة 

املهنية، 
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل خدم املنازل وَمن يف حكمهم،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2014 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق العمل،
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2016 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق العمل،

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )2365-4(،

قرر الآتي:
املادة الأولى

العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  لدى  مة  املقدَّ الطلبات  على  دنانري  خم�شة  قدره  خدمة  ر�ْشم  ُيحت�َشب 
املرتبطة باحل�شول على الت�شاريح واخلدمات الآتية:
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1- ت�شجيل �شاحب العمل لمن�شاآته.
2- اإ�شدار وتجديد واإلغاء ت�شريح العمل بجميع فئات الت�شاريح.

3- ت�شجيل اإخطار تْرك العمل.
4- رْفع عدد ت�شاريح العمل.

5- تاأ�شيرات دخول واإقامة اأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي.

املادة الثانية
ُيحت�َشب على �شاحب العمل الذي يرغب يف اإجناز معامالته من خالل مركز اخلدمات املتميزة 
بهيئة تنظيم �شوق العمل ر�ْشم اإ�شايف قدره ع�شرون دينارًا عن كل معاملة، كما ُيحت�َشب على �شاحب 
العمل الذي يرغب يف اإجناز معامالته مبن�شاأته دون احل�شور اإلى مقر الهيئة ر�ْشم اإ�شايف قدره خم�شون 

دينارًا عن كل معاملة مقابل انتقال موظف مركز اخلدمات املتميزة اإليه.  

املادة الثالثة
مع مراعاة اأحكام الفقرتني )هـ( و)و( من املادة )42( من القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

تنظيم �شوق العمل، تتولى هيئة تنظيم �شوق العمل حت�شيل الر�شوم املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

املادة الرابعة
التايل  اليوم  من  به  ويعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العمل  �شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شميـة.

                                                                                                                                           
وزير العمل والتنمية الجتماعية  

رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 27 اأغ�شطـ�س 2017م
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جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت
 قرار رقم )9( ل�سنة 2017   

 باإ�سدار الالئحة التنظيمية ب�ساأن اعتماد وا�سترياد اأجهزة الت�سالت 
التي يتم رْبُطها ب�سبكات ات�سالت عامة

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة  2002، 

وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة، 
وبناًء على عْر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر الآتي:
املادة الأولى

رْبُطها  يتم  التي  الت�شالت  اأجهزة  وا�شترياد  اعتماد  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
ب�شبكات ات�شالت عامة، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
اليوم  وُيعمل بهما من  الر�شمية،  التنظيمية املرافقة له يف اجلريدة  القرار والالئحة  ُين�شر هذا 

التايل لتاريخ الن�شر. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت
 د� محمد اأحمد العامر

�شدر بتاريخ: 28 ذى القعدة 1438هـ
المــــوافـــــــق: 20 اأغـ�شـطـــ�س 2017م         
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الالئحة التنظيمية 
ب�ساأن اعتماد وا�سترياد اأجهزة الت�سالت التي يتم رْبُطها ب�سبكة ات�سالت عامة

مادة )1(
التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات وامل�شطلحات واملخت�شرات التالية املعاين املبينة 
وامل�شطلحات  الكلمات  لبقية  يكون  كما  ذلك،  خالف  الن�س  �شياق  يقت�س  مل  ما  منها،  كل  قرين 
الت�شالت  قانون  املادة )1( من  الواردة يف  املعاين  الالئحة ذات  امل�شتخدمة يف هذه  واملخت�شرات 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.
المملكة: مملكة البحرين.

القانون: قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.
الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.

�سبكة ات�سالت عامة: �شبكة ات�شالت ُت�شتخَدم، ب�شكل كلي اأو جزئي، لتقديم خدمات الت�شالت 
العامة من قبل م�شغل مرخ�س له اأو من قبل طرف اآخر.

اأجهزة الت�سالت: اأية اأجهزة اأو اأدوات ُت�شتخدم اأو ُيق�شد ا�شتخدامها في اأغرا�س الت�شالت ، 
وتكون جزء من �شبكة ات�شالت اأو مرتبطة بها اأو �شمن مكوناتها، وي�شمل ذلك اأجهزة الت�شالت 

الراديوية. 
م�سغـــل مرخ�ـــص لـــه: �شخ�س مرخ�س له بت�شغيـــل �شبكة ات�شالت اأو بتقديـــم خدمة ات�شالت 

طبقًا لأحكام المادة )25( من القانون. 
المعيـــار: الموا�شفـــات الفنيـــة الُمعـــدة من قبـــل الجهات التي ت�شـــدر المعاييـــر الدولية، والتي 
اعتمدتهـــا الهيئـــة ون�شرتها على موقعها الإلكتروني. ويمكن للهيئـــة تحديث هذه الموا�شفات من 
وقـــت اإلى اآخـــر ، لتعك�س التحديثـــات اأو التعديالت التي طراأت على المعاييـــر الدولية، �شواء في 
المعيـــار ذاتـــه اأو في خالف ذلك، ويجـــب اأن تتطابق موا�شفـــات المعيار مـــع المتطلبات الفنية 

المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من المادة )5( من هذه الالئحة.   
البلوتـــوث: معيار تكنولوجي ل �شلكي لتبادل البيانات عبر م�شافات ق�شيرة في نطاقات الطيف 
المختلفـــة المحـــددة من 2.4 جيجا هرتـــز اإلى 2.485 جيجـــا هرتز، وذلك عبـــر اأجهزة ثابتة 

 .)PANs( ومتنقلة وجوالة بغر�س اإن�شاء �شبكة محلية �شخ�شية
عالمـــة �سي اإي )CE Mark(: العالمـــة المو�شوعة ب�شكل قانوني على اأجهزة الت�شالت، وتفيد 

اللتزام بقوانين دول التحاد الأوروبي ذات ال�شلة.
وثيقـــة المطابقـــة )Doc(: الوثيقـــة التي يقدمهـــا المورد بال�شيغـــة المطلوبة بح�شـــب المعيار،      
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ISO/IEC 17050 - 1:2004 وتعتبـــر  بمثابـــة �شمان كتابي من الُم�شّنع باأن اأجهزة الت�شالت 

تتفق مع المتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في هذه الالئحة والمعيار اإن وجد. 
الت�سوي�ـــص الكهرومغناطي�ســـي: النبعاثات الكهرومغناطي�شية ال�شـــادرة ب�شكل غير متعمد من 
اأجهزة الت�شالت، ول ت�شمل الإر�شال ال�شادر ب�شكل متعمد من الأجهزة الراديوية المرخ�شة. 
الواجهـــة: و�شيلـــة ربط ب�شبكة ات�شالت عامة. ويجوز اأن تكون الواجهة داخل مكون من مكونات 

اأجهزة الت�شالت، عندما تتاأثر و�شيلة الربط ب�شبكة ات�شالت عامة بالت�شالت الراديوية. 
الُم�سّنع: الم�شنع لأجهزة الت�شالت.

المـــورد: كل من يقـــوم بت�شنيع اأجهزة الت�شالت اأو ا�شتيرادهـــا اأو توزيعها اأو بيعها اأو عر�شها 
ل المرخ�س له الذي يقوم با�شتيـــراد اأجهزة الت�شالت ل�شتخدامها  للبيـــع، وي�شمل ذلك الم�شغِّ

على �شبكته. 
اعتماد النوعية: العتماد الر�شمي ال�شادر عن الهيئة، والذي يفيد باأن جهاز الت�شال يتفق مع 

المتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.
�سهـــادة العتماد: �شهادة اعتماد النوعية التي ت�شدرها الهيئة لأجهزة الت�شالت، بعد ا�شتيفاء 

المتطلبات المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.
حامل العتماد: اأي �شخ�س حا�شل على �شهادة العتماد النوعية.  

�سهادة عدم الممانعة )NOC(: الوثيقة التي ت�شدرها الهيئة لل�شماح با�شتيراد اأجهزة الت�شالت 
اإلي المملكة.  

اأجهـــزة ات�ســـالت غير ن�سطة: اأية اأجهزة ات�شالت غيـــر مت�شلة باأي �شكل من اأ�شكال اإمدادات 
الطاقـــة اأو الت�شخيـــم، والتي ل توّلد بحـــد ذاتها اأية ا�شارات ات�شـــال. وُتعتبر اأجهزة الت�شالت 

غير ن�شطة:
 اأ- اذا كانـــت موا�شفاتهـــا الماديـــة تجعلها غير قـــادرة على توليـــد اأو الم�شاهمة في توليـــد النبعاثات 
الألكترومغناطي�شيـــة اإلـــى الحد الذي يفوق الم�شتـــوى الذي ي�شمح لأجهزة الت�شـــالت الراديوية 

واأجهزة الت�شالت بالعمل بال�شكل المطلوب.
 ب- اإذا كان مـــن الممكـــن ت�شغيلهـــا  دون اإحـــداث تـــدنٍّ غيـــر مقبـــول فـــي الخدمـــة بوجـــود الت�شوي�س 

الألكترومغناطي�شي المتواجد ب�شكل طبيعي في بيئة الت�شال الخا�شة بها.  

والوحدات  الكابالت،  احل�شر-  ل  املثال  �شبيل  على   - الن�شطة  غري  الت�شالت  اأجهزة  وت�شمل 
املدجمة، واألواح الربط، واملو�شالت، وال�شواطر. ول تعترب اأجهزة الهاتف الب�شيطة من �شمن اأجهزة 

الت�شالت غري الن�شطة، حتى لو كانت ت�شتمد طاقتها من �شبكة الت�شالت املرتبطة بها.
اأجهزة الت�سالت الراديوية : اأية اأجهزة اأو اأدوات م�شممة ، اأو ت�شتخدم ، لأغرا�س الت�شالت 

الراديوية. 
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ات�ســـالت راديويـــة : الإر�شال اأو البث اأو ال�شتقبال للر�شائـــل اأو الأ�شوات اأو ال�شور اأو الإ�شارات 
با�شتخـــدام موجـــات كهرومغناطي�شيـــة تنت�شر في الف�شـــاء وذات ترددات تقل عـــن 3000 جيجا 

هيرتز.
اأجهزة طرفية: اأجهزة الت�شالت على طرفي و�شلة ات�شالت، والموجودة لخدمة غر�س معين، 
وت�شتخـــدم في ال�شماح للمحطـــات المعنية باإتمام المهمة التي اأن�شئـــت الو�شلة لأجلها، وت�شمل- 
على �شبيل المثال ل الح�شر- الأجهزة المحمولة، ومحطات الهاتف الثابت، والأجهزة الموجودة 

لدى الم�شتركين ، وغيرها. 
اأجهـــزة ال�ستخـــدام الخا�ـــص: اأجهزة الت�شالت التـــي يتم �شراوؤها ب�شـــكل �شخ�شي من خارج 
المملكـــة لال�شتخدام الخا�س ، ولي�ـــس لغر�س البيع اأو لأغرا�س اأخرى، ول ي�شمل ذلك ا�شتخدام 

هذه الأجهزة من قبل ُم�شغلين ُمرخ�س لهم اأو من قبل اأي موؤ�ش�شة اأخرى. 
خدمات الت�سالت العامة : خدمات ات�شالت ثابتة اأو متنقلة متاحة للعامة. 

ISO: منظمة المعايير الدولية.

LAN:  �شبكة المنطقة المحلية.

LTE:  تكنولوجيا التطور طويل الأجل.

GSM:  النظام العالمي لالت�شالت المتنقلة.

ICNIRP: اللجنة الدولية للحماية من الإ�شعاع غير الموؤين.

IEC: اللجنة الكهروتقنية الدولية. 

IEEE: معهد مهند�شي الكهرباء والإلكترونيات.

ILAC: المنظمة الدولية لعتماد المختبرات.

IMEI: الهوية الدولية لالأجهزة المتنقلة.

DWLF&M: اإدارة التراخي�ـــس الال�شلكيـــة والتـــرددات والرقابـــة بهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 

الإلكترونية.
UMTS: النظام العالمي لالت�شالت المتنقلة.  

مادة )2(
اأهداف الالئحة

تهدف هذه الالئحة اإلى تنظيم �شئون اعتماد وا�شترياد اأجهزة الت�شالت التي  ُت�شتخدم اأو ُيق�شد 
ا�شتخدامها يف اأغرا�س الت�شالت ، وتكون جزء من �شبكة ات�شالت عامة اأو مرتبطة بها اأو �شمن 

مكوناتها، وي�شمل ذلك اأجهزة الت�شالت الراديوية. 
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مادة )3(
�سلطات وواجبات الهيئة 

اأ-تمنـــح الهيئة اعتمادات النوعية لأجهـــزة الت�شالت، بما لها من �شلطة فـــي ذلك بمقت�شى القانون 
وهذه الالئحة.  

ب- تحـــدد الهيئة المتطلبات الفنية التي يجب اأن ت�شتوفيهـــا اأجهزة الت�شالت قبل اعتمادها، ويجوز 
تحديث هذه المتطلبات كلما لزم الأمر.

ج-  علـــى الهيئة اأن ت�شمن �شفافيـــة اجراءات اعتماد النوعية لأجهزة الت�شـــالت وعدم التمييز عند 
منح العتمادات.  

 مادة )4(
نطاق تطبيق الالئحة 

اأ-  مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، ت�شري اأحكام هذه الالئحة على ما يلي:

1- كل مـــن يقـــوم بت�شنيـــع اأجهـــزة الت�شـــالت اأو توريدهـــا اأو توزيعها اأو بيعهـــا اأو عر�شهـــا للبيع اأو 
ا�شتخدامها اأو ربطها ب�شبكة ات�شالت عامة، �شواًء كان ذلك بمقابل اأو بدون مقابل. 

2- جميع اأجهزة الت�شالت الُم�شنعة اأو الم�شتوردة اأو الموزعة اأو الم�شتخدمة اأو المباعة اأو المعرو�شة 
للبيع اأو المربوطة اأو المزمع ربطها ب�شبكة ات�شالت عامة في المملكة، �شواًء كان ذلك بمقابل اأو 

بدون مقابل. 

ب- ل ت�شـــري الأحكام المتعلقـــة باعتماد النوعية، الواردة في المـــادة )6( من هذه الالئحة، على  ما 
يلي:

1- اأجهزة ال�شتخدام الخا�س. 

2- المحطـــات المتنقلـــة القادرة على الت�شال ب�شبـــكات الت�شالت العامة با�شتخـــدام و�شلة الأقمار 
ال�شناعية.

3- اأجهـــزة الت�شـــالت الم�شتوردة لغر�س معالجتها اأو تعديلها قبل عر�شها للبيع في المملكة اأو اإعادة 
ت�شديرها، مع عدم الإخالل بحكم الفقرة )د( من المادة )11( من هذه الالئحة.

وفيما عدا ذلك، ت�شري على اأجهزة الت�شالت املذكورة يف هذه الفقرة املتطلبات الفنية املن�شو�س 
عليها يف املادة )5( من هذه الالئحة.  
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مادة )5(
املتطلبات الفنية

اأ- ل يجـــوز ت�شنيـــع اأجهزة الت�شالت اأو توريدها اأو ا�شتيرادها اأو توزيعها اأو بيعها اأو عر�شها للبيع اأو 
ربطها ب�شبكة ات�شالت عامة، �شواًء كان ذلك بمقابل اأو بدون مقابل، اإل بعد ا�شتيفائها للمتطلبات 
الفنيـــة المن�شو�س عليها في هذه المادة، واإ�شـــدار �شهادة اعتماد لها طبقًا للمادة )6(  من هذه 

الالئحة.  
ب- يجب اأن تكون جميع اأجهزة الت�شالت م�شتوفية للمتطلبات الفنية التالية:

1- األ تكون قابلة للتعديل عن طريق واجهة برنامج �شهل النفاذ اإليه اأو عن طريق تعديل مادي ب�شيط، 
بال�شـــكل الـــذي يجعلها قابلة لإعادة التهيئة لتعمل على تـــرددات راديوية غير مخ�ش�شة لأغرا�س 

الت�شالت العامة في المملكة.  
2- األ ت�شبب �شررًا للم�شتخدم اأو الجمهور اأو الموظفين العاملين على  �شبكات الت�شالت. 

ويلتزم جميع امل�شغلني املرخ�س لهم ب�شمان اأن اأجهزة البث الراديوي ل ت�شكل خطرًا على �شحة 
املبينة يف  الراديوية �شمن احلدود  الت�شالت  ال�شادرة عن محطة  النبعاثات  تكون  وباأن  الإن�شان، 
املبادئ التوجيهية التي تن�شرها اللجنة الدولية للحماية من الإ�شعاع غري املوؤين )ICNIRP( ، واملدرجة 
املجالت  عن  الناجتة  املوؤينة  غري  الأ�شعة  ومراقبة  تنظيم  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )4( رقم  القرار  يف 

الكهرومغناطي�شية، اأو يف اأي قرار اآخر يحل محله اأو يعدل اأحكامه.
3- األ تولـــد ت�شوي�شـــًا كهرومغناطي�شًا يتجـــاوز الم�شتوى الذي ي�شمح لأجهـــزة الت�شالت اأو اأي اأجهزة 

اأخرى بالعمل بال�شكل المطلوب.
4- اأن يكـــون لديهـــا م�شتـــوى من الح�شانـــة �شـــد الت�شوي�ـــس الكهرومغناطي�شي المتوقـــع حدوثه اأثناء 
نها من العمل دون انخفا�س غير مقبول في م�شتوى  ال�شتخدام المق�شود.  ا�شتخدامها، والذي يمكِّ

5- اأن ت�شتخدم الطيف الراديوي المخ�ش�س لها بكفاءة وفاعلية، وذلك لتجنب التداخل ال�شار.
6- األ ت�شبب �شررًا ل�شبكة الت�شالت، اأو تتداخل مع العمل ال�شليم ل�شبكة الت�شالت اأو ت�شئ ا�شتخدام 

موارد ال�شبكة، بحيث  ينجم عن ذلك انخفا�س غير مقبول في م�شتوى الخدمة.
7- اأن تكـــون قـــادرة على الت�شغيل البيني مع المعدات الأخـــرى والرتباط بواجهات من النوع المنا�شب 

في المملكة. 
8- في حالة كونها من الأجهزة الطرفية ، يجب اأن ت�شتوفي ال�شروط الإ�شافية التالية: 

)1( اأن يكون لها رقم IMEI ، في حالة كونها من الأجهزة الطرفية المتنقلة.
)2( اأن تدعم بع�س الميزات لحماية البيانات ال�شخ�شية وخ�شو�شية الم�شتخدم والم�شترك. 

)3( اأن تدعم بع�س الميزات للحماية من الحتيال. 
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)4( اأن تدعم بع�س الميزات الخا�شة ب�شمان النفاذ ال�شهل اإلى خدمات الطوارئ. 
)5( اأن تدعم بع�س الميزات التي ت�شهل ا�شتخدامها من قبل الم�شتخدمين ذوي الإعاقة.

ج- اإذا لـــم يكن هناك معيـــار ذو �شلة، اأو كان هناك معيار ولم ت�شتـــوف اأجهزة الت�شالت متطلباته، 
فيجب على طالب العتماد تقديم دليل مقبول لدى الهيئة باأن تلك الأجهزة تتوافق مع المتطلبات 
الفنيـــة المن�شو�ـــس عليها في الفقـــرة )ب( من هذه المـــادة، واإل رف�شت الهيئـــة ا�شدار �شهادة 

اعتماد لها.    

مادة )6(
اعتماد النوعية

اأ- ل يتعلق اعتماد النوعية لأجهزة الت�شالت باأداء اأو جودة تلك الأجهزة ، ول يتعدى كونه اإفادة من 
الهيئة با�شتيفائها للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذه الالئحة. 

ب- يجب الح�شول على �شهادة اعتماد من الهيئة، وفق اأحكام هذه الالئحة، قبل القيام بتوريد اأجهزه 
الت�شـــالت اأو ا�شتيرادهـــا اأو توزيعها اأو بيعها اأو عر�شها للبيـــع اأو ا�شتخدامها اأو ربطها ب�شبكات 

الت�شالت العامة في المملكة. 
ج- ا�شتثنـــاًء مـــن اإجراءات اعتماد النوعيـــة المن�شو�س عليها في هذه المـــادة، يمكن ا�شتيراد اأجهزة 

ال�شتخدام الخا�س، وي�شمل ذلك: 
1- اأجهـــزة الت�شالت التي تحمل عالمة �شي اإي )CE Mark( دون اأن تحتوي على واجهات ات�شالت 

راديوية.
2- اأجهزة الت�شالت التي تحمل عالمة �شي اإي )CE Mark( اأو غيرها من الأدوات التي تحمل عالمة 

�شي اإي )CE Mark(،  التي تدعم واحدة اأو اأكثر من الواجهات التالية:  
 ،)DECT(الأجهـــزة الطرفية، مثل هواتـــف ومفاتيح الت�شـــالت الال�شلكية المح�شنـــة الرقمية )1(
 ،)UMTS( وخدمة الت�شالت العالمية المتنقلة ،)GSM( والنظام العالمي لالت�شالت المتنقلة
وتكنولوجيـــا التطور طويل الأجـــل)LTE( ، وغيرها في نطاق ترددات معتمـــدة وم�شموح بها لمثل 

هذه التطبيقات.
)2( البلوتوث، اإذا كان مدمجًا داخل اأجهزة الت�شالت.

.)IEEE 802.11 3( ال�شبكات المحلية الال�شلكية:)�شل�شلة معايير(

ومع ذلك، ل يجوز ا�شترياد الأجهزة والأدوات املذكورة وفق اإجراءات ا�شترياد اأجهزة ال�شتخدام 
اخلا�س اإذا كانت تدعم اأي�شًا واجهات اأخرى غري الواجهات املذكورة اآنفًا.

3- الأجهزة التي تحمل عالمة �شي اي )CE Mark( و تكون لال�شتقبال فقط.



العدد: 3329 – الخميس 31 أغسطس 2017

38

4- اأجهـــزة الت�شالت غير الن�شطة، والأجهزة والمعـــدات والأدوات الملحقة بها، بما في ذلك اأجهزة 
تكنولوجيا المعلومات وكابالت التو�شيل والكابالت الكهربائية.

د- يجـــب اأن ت�شتوفي اأجهزة ال�شتخدام الخا�س المتطلبـــات الفنية المن�شو�س عليها في المادة )5( 
من هذه الالئحة ، واإذا قامت �شلطات الجمارك بالحجز على تلك الأجهزة لأي �شبب من الأ�شباب 
فـــي مينـــاء الدخول، فيجب ا�شت�شدار  �شهادة عدم الممانعة لها مـــن الهيئة للتمكن من الح�شول 

على الإفراج الجمركي.
هــــ- اعترافًا بال�شوق العالمية لأنواع اأجهزة الت�شالت المذكورة في هذه الفقرة، تقر الهيئة باأن هذه 
الأجهـــزة تعتبر م�شتوفيـــة للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في المـــادة )5( من هذه الالئحة، 

وت�شدر لها �شهادة اعتماد وفًقا لذلك: 
1- اأجهـــزة الت�شـــالت التـــي تحمـــل عالمـــة �شـــي اإي )CE Mark( ، التي ل تدعم واجهـــات ات�شالت 
راديويـــة، وُت�شتخدم ح�شريًا من قبـــل الم�شغلين المرخ�س لهم بغر�س اإن�شـــاء �شبكات ات�شالت 

لتقديم خدمات الت�شالت العامة.
2- اأجهـــزة الت�شـــالت التي تحمل عالمة �شـــي اإي )CE Mark(، اأو اأي جهاز  يحمـــل- اأو اأداة تحمل- 
عالمـــة المطابقـــة مع متطلبـــات التحـــاد الأوروبـــي، اأو الأجهزة التـــي تدعم واحـــدة اأو اأكثر من  

الواجهات التالية:
 ،)DECT(الأجهـــزة الطرفية، مثل هواتـــف ومفاتيح الت�شـــالت الال�شلكية المح�شنـــة الرقمية )1(
 ،)UMTS( وخدمة الت�شالت العالمية المتنقلة ،)GSM( والنظـــام العالمي لالت�شالت المتنقلة
وتكنولوجيـــا التطـــور طويل الأجل )LTE( ، وغيرها في نطاق تـــرددات معتمدة وم�شموح بها لمثل 

هذه التطبيقات.
)2( البلوتوث، اإذا كان مدمجًا داخل اأجهزة الت�شالت. 

.)IEEE 802.11 3( ال�شبكات المحلية الال�شلكية:)�شل�شلة معايير(
ومع ذلك، اإذا كانت تلك الأجهزة تدعم اأي�شًا واجهة اأخرى اأو اأكثر بالإ�شافة للواجهات المذكورة   

اأعاله، فيجب طلب اعتماد النوعية بالن�شبة للواجهات غير المذكورة.
3- الأجهزة التي تحمل عالمة �شي اإي )CE Mark( وتكون لال�شتقبال فقط.

4- اأجهـــزة الت�شـــالت غير الن�شطة والأجهزة والمعدات والأدوات الملحقـــة بها، بما في ذلك اأجهزة 
تكنولوجيا المعلومات وكابالت التو�شيل والكابالت الكهربائية.

 CE( و- يجـــب على المورديـــن الحتفاظ بالم�شتنـــدات والوثائق التي تثبت م�شروعيـــة عالمة �شي اي
Mark( اأو اأي معاييـــر اأخـــرى وتقديمهـــا للهيئة عند الطلب، وذلك لمدة ثـــالث �شنوات بعد تاريخ 
توريـــد اآخر عينة من اأجهزة الت�شالت المعنية اإلى المملكة. وللهيئة اأن تفح�س  اإقرار المطابقة 
والوثائـــق الأخـــرى التي تدعم اأن عالمة �شي اي )CE Mark( قـــد و�شعت على الجهزة المذكورة 
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ب�شكل قانوني.
ز- يجب �شياغة طلبات اعتماد النوعية لأجهزة الت�شالت وفقًا لل�شوابط التالية:

1- تقديم الطلب اإلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغر�س.
2- تحرير الطلب ، واأية وثائق داعمة، باللغة العربية اأو باللغة الإنجليزية.

3- اإرفاق وثيقة المطابقة بالطلب ، وت�شمينه المعلومات التالية كحد اأدني:
)1( ا�شم المورد وعنوانه.

)2( رقم ال�شجل التجاري للمورد.
)3( معلومات الت�شال بال�شخ�س الم�شوؤول لدى المورد اأو لدى مقدم الطلب نيابة عن المورد. 

)4( تفا�شيـــل اأجهزة الت�شـــالت المطلوب اعتمادها)مـــن حيث مكان ال�شنـــع، والعالمة التجارية، 
وال�شنـــف، وتعريف النـــوع، واإ�شدارات الأجهـــزة، والبرامج، وو�شف ا�شتخـــدام الأجهزة للطيف 

الراديوي و/اأو واجهات الت�شالت ال�شلكية(.
)5( الموا�شفات الفنية وخ�شائ�س اأجهزة الت�شالت.

)6( تفا�شيل المنظمة الم�شدرة لإعالن المطابقة والرقم المرجعي لالإعالن.
)7( وثيقـــة مطابقـــة )Doc( �شاريـــة المفعول وموقعـــة من قبل ُم�شّنـــع اأجهزة الت�شـــالت اأو الجهة 

الم�شدرة للوثيقة.
4- قبـــول طلبات اعتماد النوعيـــة من الموردين الم�شجليـــن لممار�شة الأن�شطـــة التجارية في المملكة 

فقط. 
ح- بعـــد مراجعـــة الهيئة لطلب اعتماد النوعيـــة، يجوز لها طلب معلومات ووثائـــق اإ�شافية لتتمكن من 
البـــت في الطلـــب. وت�شمل تلـــك المعلومات - على �شبيل المثـــال ل الح�شر- اأدلـــة تثبت ا�شتيفاء 

الأجهزة للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذه  الالئحة.
ط- يجوز للهيئة طلب نماذج من اأجهزة الت�شالت  ليتم فح�شها واختبارها.

ي- يجـــب علـــى الهيئة المحافظـــة على �شرية جميـــع المعلومات الـــواردة في  طلبات اعتمـــاد النوعية 
المقدمة اإليها.

ك- تبـــت الهيئة في طلبات العتماد لأجهزة الت�شالت وت�شدر �شهادات اعتماد لالأجهزة الم�شتوفية 
للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذه الالئحة، خالل اأربعة ع�شر يوم عمل 
من تاريخ ت�شلم طلب العتماد مكتماًل. ويكون البت في طلبات العتماد واإ�شدار �شهادات العتماد 
لأجهـــزة الت�شالت المذكـــورة في الفقرة )هـ( من هذه المادة خـــالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ 

ت�شلم طلب العتماد. 
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ويف حالة رف�س طلب العتماد ، يجب على الهيئة اإخطار �شاحب الطلب بذلك مع بيان اأ�شباب 
الرف�س قبل انتهاء املوعد املقرر للبت يف الطلب. ويعترب فوات املوعد املقرر للبت يف الطلب دون البت 

فيه مبثابة رف�س �شمني له.
ويجوز ملن ُرف�س طلب العتماد اخلا�س به التظلم لدى الهيئة من قرار الرف�س يف املوعد املقرر يف 
الفقرة )ب( من املادة )16( من هذه الالئحة، كما يجوز له تقدمي طلب اعتماد جديد، على اأن يقدم 
للهيئة من جديد ما يثبت اأن اأجهزة الت�شالت املطلوب اعتمادها ت�شتويف املتطلبات الفنية املن�شو�س 

عليها يف املادة )5( من هذه الالئحة. 
 ل- بعد البت في طلب اعتماد النوعية بالقبول اأو بالرف�س، يجب على الهيئة اأن تعيد اإلى مقدم الطلب 
اأي نماذج لأجهزة ات�شالت �شبق له اأن قدمها اإليها بناًء على طلبها ، ويجوز للهيئة الحتفاظ باأي 

وثائق ذات �شلة للرجوع اإليها فيما بعد.
م- ت�شدر �شهادة العتماد لحامل العتماد �شخ�شيًا. ويجوز لغير حامل العتماد ا�شتيراد اأو بيع اأجهزة 
الت�شـــالت التي تم اعتمادها �شابقًا لحامل العتمـــاد، بموجب �شهادة العتماد ال�شادرة لحامل 
العتمـــاد، على اأن يقـــوم با�شت�شدار �شهادة عدم ممانعة ويتحمل نف�ـــس اللتزامات والم�شوؤوليات 
المفرو�شـــة علـــى حامـــل العتماد فيمـــا لو قـــام با�شت�شدار هذه ال�شهـــادة. وفي جميـــع الأحوال، 
يجـــوز لغيـــر حامل العتماد تقديم طلب للح�شول على �شهادة اعتمـــاد خا�شة به عن نف�س اأجهزة 

الت�شالت التي تم اعتمادها �شابقًا لحامل العتماد.
ن- ُتمنـــح �شهـــادة العتماد لمدة ثـــالث �شنوات، وتكون قابلة للتجديد عنـــد تقديم طلب بذلك وح�شب 

تقدير الهيئة، وتحتفظ �شهادة العتماد المجددة برقم ال�شهادة الأ�شلية.
�س- يكون اعتماد النوعية �شاريًا بالن�شبة لجميع اأجهزة الت�شالت  التي تندرج تحت نوع الأجهزة التي 
�شبـــق �شـــدور �شهادة اعتماد بالن�شبة لها، ويجب األ يقت�شـــر اعتماد النوعية  على دفعة معينة من 

الأجهزة، ما لم يطلب مقدم طلب العتماد ذلك. 
ع- يجب اأن تكون جميع اأجهزة الت�شالت الم�شتوردة ، في جميع الحالت، مطابقة من جميع النواحي 

الجوهرية للنوع الذي �شدرت له �شهادة العتماد. 
ف- يجوز للهيئة اإلغاء �شهادة العتماد في الحالت التالية:

1- وجود زيف اأو خطاأ في اأي من المعلومات الواردة في طلب الح�شول على �شهادة العتماد.
2- الخالل باأحكام هذه الالئحة، فيما يخ�س اأجهزة الت�شالت المعتمدة.

3- اإذا تبين للهيئة اأن جهاز الت�شالت الذي �شدرت له �شهادة اعتماد ل يتوافق مع المتطلبات الفنية 
المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذه الالئحة.

4- اإذا قررت الهيئة اأن المعيار الذي �شدرت �شهادة العتماد على اأ�شا�شه ل ي�شمن ا�شتيفاء المتطلبات 
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الفنية المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من المادة )5( من هذه الالئحة، ون�شرت معيارًا محدثًا 
بناًء على ذلك. 

5- الإخالل باأي �شرط من �شروط اعتماد النوعية.
6- اإذا اأدت التعديـــالت على اأجهزة الت�شالت المعتمدة اإلـــى عدم ا�شتيفائها للمتطلبات المن�شو�س 

عليها في هذه الالئحة، بالمخالفة لأحكام المادة )8( من ذات الالئحة.
ويعتبـــر اإلغـــاء �شهادة العتماد بمثابة اإلغاء لعتماد النوعية، ويجب علـــى الهيئة اإخطار �شاحب ال�شاأن 

بقرار اإلغاء �شهادة العتماد م�شتماًل على اأ�شبابه.  
�ـــس- مع عدم الإخالل بحكـــم الفقرة )ق( من هذه المادة، ي�شتمر ا�شتخـــدام اأجهزة الت�شالت قيد 
ال�شتعمال التي اأُلغيت �شهادة العتماد الخا�شة بها بموجب الفقرة )ف( من ذات المادة، اإل اأنه 
ل يجـــوز باأي حال مـــن الأحوال ا�شتيراد هذه الأجهزة اأو عر�س الموجـــود منها للبيع في المملكة. 
ويتـــم اإعادة ت�شدير اأو اإتالف الأجهزة الم�شحوبة من ال�شوق لالأ�شباب المذكورة في الفقرة )ق( 

من هذه المادة بوا�شطة وعلى نفقة حامل العتماد. 
ق- يجـــوز للهيئة اأن تقرر عدم جواز ا�شتخدام اأجهزة الت�شالت التي اأُلغيت �شهادة العتماد الخا�شة 

بها  بموجب الفقرة )ف( من ذات المادة، في الحالتين الآتيتين: 
1- اإذا تبين منح العتماد على اأ�شا�س وثائق م�شللة اأو  زائفة.

2- اإذا قـــررت الهيئة عدم ا�شتيفاء اأجهزة الت�شـــالت للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في المادة 
)5( من هذه الالئحة.

 ويجب على الهيئة اإخطار �شاحب ال�شاأن بالقرار م�شتماًل على اأ�شبابه.   
 ر- يجوز للهيئة اأن تفر�س التزامات اإ�شافية على حامل �شهادة العتماد الملغية، وي�شمل ذلك اإلزامه 

بما يلي:
1- �شحب جميع اأجهزة الت�شالت الم�شمولة في �شهادة العتماد الملغاة ، على اأن ت�شتبدل بها اأجهزة 

من النوع الذي ل يزال معتمدًا من قبل الهيئة. 
2- عـــدم عر�ـــس اأجهزة الت�شـــالت الم�شمولة في �شهـــادة العتماد الملغاة في ال�شـــوق اأو و�شعها في 

الخدمة. 
3- المتناع ب�شفة كلية اأو جزئية عن نقل اأجهزة الت�شالت الم�شمولة في �شهادة العتماد الملغاة. 

4- القيام بعمل ما اأو المتناع عن القيام بعمل ما، لتحقيق اللتزام باأحكام هذه الالئحة.
 كمـــا يجـــوز للهيئة اأن تتخذ اأي تدابير منا�شبة اأخرى، بما في ذلك �شبط واإزالة اأجهزة الت�شالت من 
ال�شوق، كلما كان من �شاأن ذلك تحقيق اللتزام باأحكام هذه الالئحة وتجنب التداخالت ال�شارة.

�ـــس- يجـــوز لمن �شدر بحقه قرار باإلغـــاء �شهادة العتماد طبقًا للفقرة )ف( من هـــذه المادة، اأو باأي 
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تدبيـــر مـــن التدابير المذكورة في الفقـــرة )ق( من ذات المادة، اأو برف�ـــس منحه �شهادة اعتماد 
موؤقتة بمقت�شى الفقرة )ث( منها ، اأن يتظلم لدى الهيئة من القرار اأو التدبير خالل خم�شة اأيام 

عمل من تاريخ اإخطاره به من قبل الهيئة.   
ت- يجوز للهيئة ن�شر التفا�شيل التالية على موقعها  اللكتروني:

1- نوع اأجهزة الت�شالت المعتمدة وتفا�شيلها التعريفية الأخرى مت�شمنة و�شًفا موجًزا.
2- اعتماد النوعية، بما في ذلك تفا�شيل حامل العتماد واأية �شروط تتعلق بالعتماد.

3-  حالت اإلغاء �شهادات العتماد و�شهادات عدم الممانعة.

ث-  تطبـــق الهيئـــة اإجـــراءات اعتمـــاد مب�شطـــة علـــى اأجهـــزة الت�شـــالت الم�شتـــوردة لغر�س 
الختبـــار اأو التطويـــر اأو ال�شـــرح اأو العر�ـــس. ويجـــب علـــى مـــن يرغـــب فـــي ا�شتيـــراد هذه 
الأجهـــزة تقديـــم طلـــب كتابـــي بذلـــك اإلـــى الهيئـــة علـــى النمـــوذج المعـــد لهـــذا الغر�س، 
ا�شتيرادهـــا،  المطلـــوب  الأجهـــزة  وعـــدد  المق�شـــود،  ال�شتخـــدام  وجـــه  فيـــه  يبيـــن 
والمعاييـــر  المدعومـــة  الواجهـــة  )اأنـــواع  الرئي�شيـــة  التقنيـــة  وخ�شائ�شهـــا  ونوعيتهـــا، 
ال�شتيـــراد. ومـــدة  ال�شتخـــدام،  ومـــكان  الم�شتخـــدم(،  التـــرددي  والطيـــف   المعتمـــدة 

وتقـــوم الهيئة باإ�شدار �شهادة عدم ممانعة موؤقتة لتمكني ا�شتـــرياد وا�شتخدام اأجهزة الت�شالت 
امل�شار اإليها، للمدة ووفًقا لل�شروط التي تقدرها الهيئة بح�شب حالة كل طلب، ومتنح الهيئة ترخي�س 
تـــرددات راديوية كلما كانت هناك �شرورة لتمكني ا�شتخـــدام الأجهزة الت�شالت الراديوية التي 

يتم ا�شتريادها وا�شتخدامها لفرتة محددة.
خ- يجـــب على الهيئة البت في الطلبات المذكورة في الفقـــرة )ث( من هذه المادة واإخطار اأ�شحابها  
بالنتيجـــة خـــالل �شبعة اأيام عمل من تاريـــخ ت�شلم الطلب مكتماًل. وعند �شـــدور القرار بالرف�س، 
يجـــب اأن يكـــون م�شتماًل على اأ�شبابه. ويعتبر فوات الموعد المقـــرر للبت في الطلب دون البت فيه 

بمثابة رف�س �شمني له.

مادة )7(
وثيقة املطابقة

اأ -  يجـــب على الُم�شنع اإرفـــاق  وثيقة المطابقة)Doc( باأجهزة الت�شـــالت، ويجب اإعداد هذه 
الوثيقـــة وحفظهـــا وفـــق  معيـــار ISO/IEC 17050-1:2004. وبالإ�شافة اإلـــى الحد الأدنى 
 )DoC( من هذا المعيار، يجب اأن تحتوي وثيقة المطابقة )للمحتـــوى المحدد بالمادة )6-1
على المعلومات الإ�شافية المن�شو�س عليها في  المادة )6-2 - اأ ، ب ، هـ( من هذا المعيار.

ب -  على حامل العتماد اأن يحتفظ بالأدلة التي ت�شتند اإليها وثيقة المطابقة)Doc( واأن يوفرها 
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للهيئة اإلى اأن ينتهي ت�شغيل اأجهزة الت�شالت التي �شدرت لها �شهادة اعتماد.
 ISO/IEC   ج-  يجب اأن ت�شتوفي الوثائق التي ت�شكل دلياًل على اللتزام جميع متطلبات المعيار
2:2004-17050، با�شتثنـــاء المـــادة )-5 -2 اأ منه( ، كما يجب اأن ت�شتمل تلك الوثائق على 

تقاريـــر الفح�س والبيانات التي تـــم الح�شول عليها من المختبرات المعتمدة من جهة تكون 
 .)ILAC(ع�شوًا في اتفاقية العتراف المتبادل  للمنظمة الدولية لعتماد المختبرات

مادة )8(
التعديالت على اأجهزة الت�سالت

اأ- عنـــد تعديـــل اأجهزة الت�شالت من حيث رقـــم النوع اأو الت�شميم اأو خا�شيـــة الت�شغيل، يجب اإعادة 
تقييم ا�شتيفاء هذه الأجهزة للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.

ب- اإذا تطلب تعديل اأجهزة الت�شالت تغييرًا في اأي من الوثائق التي �شبق تقديمها للهيئة، يجب على 
ثة. حامل العتماد تزويد الهيئة بالوثائق المحدَّ

ج- عنـــد تعديـــل المعيـــار المعني، يجب اإعـــادة تقييم ا�شتيفـــاء اأجهزة الت�شـــالت لمتطلبات المعيار 
دل من تاريخ العمل به وطريقة التنفيذ المن�شو�س عليها فيه. المعَّ

د- اإذا تبيـــن عدم ا�شتيفـــاء اأجهزة الت�شالت التي تم تعديلها للمتطلبـــات المن�شو�س عليها في هذه 
الالئحـــة نتيجة لتعديلها اأو نتيجة لتعديل المعيار، فيجب على حامل العتماد اإخطار الهيئة بذلك 

فورًا.

هــــ- اإذا لم يقم حامـــل العتماد باإخطار الهيئة بالتعديالت التي اأجريت على اأجهزة الت�شالت واأدت 
اإلـــى عـــدم ا�شتيفائها للمتطلبات المن�شو�ـــس عليها في هذه الالئحة، فيعتبـــر مخاًل باأحكام هذه 
الالئحـــة واأحكام القانون، ويجيـــز ذلك للهيئة اأن تتخذ في مواجهته جميـــع الإجراءات المنا�شبة 

بموجب القانون. 

مادة )9(
اتفاقيات العرتاف املتبادل

يجوز للهيئة قبول تقارير الختبار و�شهادات العتماد ووثائق املطابقة ال�شادرة مبوجب اتفاقيات 
العرتاف املتبادل الثنائية اأو متعددة الأطراف التي تربمها الهيئة، اأو التفاقيات املربمة بني اململكة 
وغريها من الدول واملنظمات الإقليمية اأو الدولية. ولتجنب ال�شك، يجوز للمورد احل�شول على �شهادة 
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اعتماد من الهيئة.  
مادة )10(

ا�سترياد اأجهزة الت�سالت 
اأ- يجـــب الح�شـــول على اعتمـــاد النوعية لأجهـــزة الت�شالت الم�شتـــوردة قبل ال�شتيـــراد، با�شتثناء 
الأجهزة المذكورة في الفقرتين )ج( و )د( من المادة )6( وفي المادة )11( من هذه الالئحة. 

ب- يجب الح�شول على �شهادة عدم الممانعة ، قبل ا�شتيراد اأي نوع من اأجهزة الت�شالت.  
ج- ُيقـــدم طلب الح�شول على �شهادة عدم الممانعة اإلـــى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغر�س 
، ويجب اأن يت�شمـــن الطلب تفا�شيل اأجهزة الت�شالت المعنية والمعلومات المتعلقة ب�شحنة هذه 
الأجهزة. واإذا تم نقل اأجهزة الت�شالت في �شحنة تت�شمن غيرها من الأجهزة والأدوات وال�شلع، 
ت�شـــدر الهيئة �شهادة عدم الممانعة لأجهزة الت�شالت فقـــط دون غيرها من الأجهزة والأدوات 
وال�شلع. وفي مثل هذه الحالت، ينبغي ف�شل اأجهزة الت�شالت عن غيرها من الأجهزة والأدوات 

وال�شلع، وتدوينها ب�شكل وا�شح في قائمة التعبئة.
د- مـــع عـــدم الإخـــالل باأحـــكام المادة )11( مـــن هذه الالئحـــة، يجب علـــى المورد اأن يـــزود الهيئة 

بالمعلومات التالية:
1- �شهادة العتماد.

2- ا�شم الُم�شنع وعنوانه وتفا�شيل جهة الت�شال.
3- ا�شماء الأجهزة الم�شتوردة ، وعددها ، ورقم النوع والموديل.

4- خ�شائ�س الأجهزة الم�شتوردة وموا�شفاتها الفنية )اإن لزم(.
5- تفا�شيـــل ال�شحنـــة )علـــى �شبيل المثـــال: فاتورة النقـــل الجوي اأو فاتـــورة التحميـــل اأو رقم فاتورة 

ال�شحنة(.
6- ميناء الدخول.

هـ- يحتفظ المورد ب�شجالت مف�شلة ذات اأرقام ت�شل�شلية لجميع اأجهزة الت�شالت الم�شتوردة، ويجب 
تقديم هذه ال�شجالت للهيئة كلما طلبت ذلك.

و  -  تقـــوم الهيئة بالبت في طلـــب الح�شول على �شهادة عدم الممانعة واإخطار �شاحب ال�شاأن بالقرار 
خـــالل ثالثـــة اأيام عمل من تاريخ ت�شلمها الطلب مكتماًل ، مع بيان اأ�شباب الرف�س في حالة رف�س 
الطلـــب، ويعتبر فـــوات المدة المذكورة دون البـــت في الطلب بمثابة رف�ـــس �شمني له. ول�شاحب 
ال�شـــاأن التظلـــم لدى الهيئة مـــن القرار ال�شادر برف�ـــس الطلب خالل ثالثة اأيـــام عمل من تاريخ 

اإخطاره به.
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مادة )11(
ا�سترياد اأجهزة الت�سالت بغر�ص تعديلها اأو اإعادة ت�سديرها 

اأ- يجـــب على من يرغب فـــي ا�شتيراد اأجهزة الت�شالت، بغر�س تعديلها قبـــل عر�شها للبيع اأو اإعادة 
ت�شديرها، التقدم بطلب اإلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغر�س للح�شول على �شهادة عدم 

ممانعة قبل ال�شتيراد، وعليه اأن يزود الهيئة بالمعلومات التالية:
1- ا�شم الُم�شنع وعنوانه وتفا�شيل جهة الت�شال.

2- اأ�شماء الأجهزة الم�شتوردة ، وعددها ، ورقم النوع والموديل.
3- خ�شائ�س الأجهزة الم�شتوردة وموا�شفاتها الفنية )اإن لزم(.

4- تفا�شيـــل ال�شحنـــة )علـــى �شبيل المثـــال: فاتورة النقـــل الجوي اأو فاتـــورة التحميـــل اأو رقم فاتورة 
ال�شحنة(. 

5- ميناء الدخول.
ج- يجـــب على المـــورد الحتفاظ ب�شجـــالت مف�شلة ذات اأرقـــام ت�شل�شلية لجميع اأجهـــزة الت�شالت 
الم�شتـــوردة اأو المعدلة اأو المعاد ت�شديرها ، ويجب عليه تقديم هذه ال�شجالت للهيئة كلما طلبت 

ذلك.
د- يجـــب الح�شـــول على اعتمـــاد النوعية لأجهـــزة الت�شالت الم�شتـــوردة لغر�س تعديلهـــا، في حالة 

توزيعها اأو بيعها اأو عر�شها للبيع اأو ربطها ب�شبكة ات�شالت  عامة في المملكة.  

مادة )12(
التخلي�ص اجلمركي

اأ- با�شتثنـــاء اأجهزة ال�شتخـــدام الخا�س، يجب على وكالء ال�شحن الذين ينوبون عن الموردين تقديم 
�شهادة عدم الممانعة ووثائـــق ال�شحن ل�شوؤون الجمارك اأثناء التخلي�س الجمركي، لت�شهيل عملية 

التخلي�س لأجهزة الت�شالت.
ب- مع عدم الإخالل بحكم الفقرة )هـ( من المادة )6( من هذه الالئحة، يجب على حامل العتماد 
اأن يحتفـــظ باأجهزة الت�شـــالت المعتمدة التي ت�شتخدم طيف التـــردد الراديوي بمكان اآمن ، ول 
يجـــوز الإفـــراج عن تلك الأجهزة لمن يرغـــب في ا�شتخدامها اإل عند التاأكـــد من حمله لترخي�س 
التردد الالزم وال�شادر من الهيئة، واإذا كان حامل العتماد ينوي ا�شتخدامها بنف�شه، فيجب عليه 

األ ي�شتخدمها اإل بعد الح�شول على ترخي�س التردد الالزم.  
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مادة )13(
مراقبة الأجهزة

اأ- تقوم الهيئة بمراقبة اأن�شطة ال�شوق من وقت لآخر للتاأكد من مطابقة اأجهزة الت�شالت للمتطلبات 
الفنيـــة المن�شو�ـــس عليها في هذه الالئحة ، ويلتزم حامل العتمـــاد بالتعاون مع الهيئة في ذلك، 
من خالل توفير اأجهزة الت�شالت الخا�شعة للرقابة )اأو نماذج منها( واأية وثائق تطلبها الهيئة، 
دون اأية تكاليف على الهيئة. وعلى الهيئة اأن ترد الأجهزة )اأو النماذج منها( لحامل العتماد بعد 

التاأكد من ا�شتيفائها للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.
ب- في حالة عدم ا�شتيفاء اأجهزة الت�شالت الخا�شعة للرقابة للمتطلبات الفنية المن�شو�س عليها في 
هذه الالئحة، يجب على حامل العتماد اأن يتخذ الإجراءات الت�شحيحية الالزمة لهذه الأجهزة، 
اأو التوقف عن بيعها والتحقق من عدم ا�شتخدامها في ال�شوق والتخل�س منها على نفقته الخا�شة 
وفقـــًا لتوجيهات الهيئة ، ويعتبر عـــدم التزام حامل العتماد بذلك اإخـــالًل منه بالقانون واأحكام 

هذه الالئحة.

مادة )14(
الر�سوم

اإدارة  جمل�س  من  قرار  الالئحة  هذه  اأحكام  مبوجب  امل�شتحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد  ي�شدر   
الهيئة. ويتم �شداد تلك الر�شوم وفقًا لالإجراءات املعمول بها يف الهيئة، ويتحمل مقدمو الطلبات اأي 

ر�شوم م�شرفية اإن ُوجدت.

مادة )15(
التظلمات 

اأ- يجـــب اأن تكون القرارات ال�شادرة بموجب هذه الالئحة مكتوبة، واأن ُيخطر اأ�شحاب ال�شاأن بها في 
المواعيـــد المقررة في هذه الالئحة، على  اأن ت�شتمل القـــرارات ال�شادرة بالرف�س على الأ�شباب 

التي ُبنيت عليها. 
ب- مـــع عـــدم الإخالل باأحـــكام الفقرتين )�س( مـــن المـــادة )6(  و )و( من المـــادة )10( من هذه 
الالئحـــة، لأ�شحاب ال�شاأن التظلم لدى الهيئة من القـــرارات ال�شادرة في حقهم، بموجب اأحكام 
هـــذه الالئحـــة، وذلـــك خالل ثالثين يومًا مـــن تاريخ اإخطارهـــم بها من قبل الهيئـــة اأو من تاريخ 
اعتبارهـــا �شاريـــة �شمنيًا فـــي حقهم، وعلى الهيئة البـــت في التظلم واإبالغ �شاحبـــه بنتيجة ذلك 

خالل خم�شة ع�شرين يومًا من تاريخ ت�شلم التظلم.  
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مادة )16(
العقوبات

اأجهزة  با�شترياد  قام  ُيعاقب كل من  املنا�شبة،  التدابري  اتخاذ  الهيئة يف  الإخالل بحق  مع عدم 
الت�شالت اأو وزعها اأو باعها اأو عر�شها للبيع اأو ا�شتخدمها اأو ربطها ب�شبكة ات�شالت عامة باملخالفة 

لأحكام هذه الالئحة، بالعقوبات املقررة لتلك املخالفات يف القانون.

مادة )17(
مناذج الطلبات وال�سهادات والوثائق

ت�شع الهيئة مناذج الطلبات والتظلمات وال�شهادات والوثائق املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة، 
وتعيد النظر يف هذه النماذج كلما لزم الأمر مبا ل يخالف اأحكام هذه الالئحة.   

مادة )18(
اأحكام عامة وانتقالية

اأ- يتوقف العمل بجميع اإجراءات اعتماد اأجهزة الت�شالت المعمول بها في الفترة ال�شابقة على تاريخ 
العمل بهذه الالئحة.

ب- مع عدم الإخالل بالمتطلبات المن�شو�س عليها في المادة )10( من هذه الالئحة ، يمكن ا�شتيراد 
اأجهـــزة الت�شـــالت التـــي اأ�شدرت لها الهيئـــة �شهادات مطابقـــة قبل تاريخ العمـــل بهذه الالئحة 
وعر�شهـــا في ا�شـــواق المملكة، وذلك لمدة ثالث �شنـــوات من تاريخ اإ�شدار �شهـــادات المطابقة. 

ولتجنب ال�شك، ل تخ�شع تلك الأجهزة بال�شرورة لعتماد النوعية طبقًا لأحكام هذه الالئحة.  
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )799( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه 
قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ يودت ت�شفاي باب�شو دغدا، مالكة الموؤ�ش�شة فردية التي تحمل ا�شم )اأبراج الرفاعية 
للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90697، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500)خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

يودت ت�شفاي باب�شو دغدا، وغور ديب لل.

اإعالن رقم )800( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة الت�سامن

)الربج النحا�سي للمقاولت(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ رمزي اأحمد 
علي عبداهلل علي، باعتباره الم�شفي القانوني ل�شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )البرج النحا�شي للمقاولت(، 
ل�شاحبيها رمزي اأحمد علي و�شريكته،الم�شجلة بموجب القيد رقم 103640، طالبا اإ�شهار اإنتهاء اأعمال ت�شفية 
التجارية ال�شادر  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  ال�شركة ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

اإعالن رقم )801( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة العديني للتجاره ذ�م�م
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ بثينة 
الم�شئولية  ذات  لل�شركة  القانونيين  الم�شفَيْين  باعتبارهما  العديني،  �شالم  محمد  وماهر  العديني  حامد  فايز 
المحدودة التي تحمل ا�شم )العديني للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  72653-1، طالبين اإ�شهار 
اإنتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، و �شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.  

اإعالن رقم )802( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )حميد اآل نوح للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1464، 
طالبين تحويل الفرع رقم )13( من ال�شركة، الم�شمى )اأزنك للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة، 
وبراأ�شمال مقداره  5،000 دينار )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مجموعة �شعيد اآل نوح 
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القاب�شة �س.�س.و لمالكها �شعيد حميد اآل نوح، و�شعيد حميد عبدعلي اآل نوح.

اإعالن رقم )803( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ن�شيمة يو�شف ح�شن 
محمد جناحي، مالك موؤ�ش�شة فردية التي تحمل ا�شم )ن�شيمة يو�شف ح�شن محمد جناحي(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 85720، طالبة 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: ن�شيمة يو�شف ح�شن محمد 

جناحي،  وليلى علي غلوم حاجي.

اإعالن رقم )804( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
عطيه  ال�شيد/  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اهلل ح�شن محمد روحاني، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 47763، طالبًا تحويل 
الم�شمى  والخام�س  والتجميل(،  والم�شاج  لليوجا  �شدن  مردن  )مركز  الم�شمى  الموؤ�ش�شة،  من  الثالث  الفرعين 
 500 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتهما،  قائمتين  م�شئولية محدودة  ذاتي  �شركتين  اإلى  وم�شاج(،  )�شالون مري جولد 
 DANY خم�شمائة( دينار بحريني لكل منهما، وت�شبحان مملوكتين لكل من: عطية اهلل ح�شن محمد روحاني، و(
PUNNOOSE، وي�شبح ال�شم التجاري للفرع الثالث من الموؤ�ش�شة )مركز مردن �شدن لليوجا والم�شاج والتجميل 

ذ.م.م( و ال�شم التجاري للفرع الخام�س )�شالون مري جولد وم�شاج ذ.م.م(.
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 )805( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 ،JAVED IQBAL يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه
نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات الجادة ال�شريعة الكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم  67626، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )ور�شة اأف�شل للحام والحدادة( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وي�شبح ا�شمها التجاري 
)ور�شة اأف�شل للحام والحدادة ذ.م.م(، ت�شبح مملوكة لكل مـن: محمـد رفيـق ف�شـل اإلـهـي مـهـر ديـن �شمـ�س ديـن،  

. AWAIS JAVEDو ،VED IQBALو
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.
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اإعالن رقم )806( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
اإليه ال�شيد/ ح�شين   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
�شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي نيابة عن ال�شيد/ محمدعلي �شلمان داود �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 
تحمل ا�شم )الجناوي للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57663-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 
من: محمدعلي �شلمان داود �شلمان )البحريني الجن�شية(، وSANTANU CHOWDHURY )الهندي الجن�شية(.

اإعالن رقم )807( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بتول 

بنت عقيل بن نا�شر الحاجي مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون كاتانيا للتجميل(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 115135-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بتول بنت عقيل بن 

نا�شر الحاجي، و�شلوى بنت محمد الحبيب ف�شالوي.

اإعالن رقم )808( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإلى موؤ�س�سة فردية
اإليه ال�شيد/ توفيق    يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الجزيرة/ت�شامن(،  )مفرو�شات  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  و�شركاه  العامري  ذياب  عبداهلل 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 50429-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية 

با�شم ال�شيد/ توفيق عبداهلل ذياب العامري.

اإعالن رقم )809( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
عبدالرحمن محمد علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )العالم الحديث للتنظيفات �س �س و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 76522، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد عبدالرحمن 

محمد علي، وفيكتور دي كونا.
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.


