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 تعميم
ب�س�أن عطلة راأ�س ال�سنة امليالدية اجلديدة 2018

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة حلول ال�شنة امليالدية اجلديدة 2018، ُتعطَّ
يوم الإثنني الأول من �شهر يناير 2018م املوافق للرابع ع�شر من �شهر ربيع الآخر 1439هـ.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلم�ن اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 26 دي�شمبـــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف

 قرار رقم )94( ل�سنة 2017
 ب�س�أن تخويل بع�س موظفي اجله�ز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة 

ْبط الق�س�ئي �سفة م�أموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل  املعدَّ الِفْطرية،  احلياة  ب�شاأن حماية   1995 ل�شنة  رقم )2(  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،
ل باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

،1997
وتعديالته،  ل�شنة 2002  بقانون رقم )46(  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  قانون  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 ب�شاأن تنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، 
وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2010 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية 

ْبط الق�شائي، والبيئة واحلياة الِفْطرية �شفة ماأموري ال�شَّ
وبناًء على التفاق مع الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:
امل�دة الأولى 

ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  اجلهاز  موظفي  بع�س  ل  يخوَّ
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون  ال�شَّ
احلياة  حماية  ب�شاأن   1995 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  واملر�شوم  البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم 

الِفْطرية، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وهم: 
1- ح�شن عبداهلل علي مرزوق.

2- جا�شم محمد نا�شر.
3- زهرة حبيب عبداهلل.

4- علي مهدي اأمان.
5- ح�شن علي مبارك.

6- هالة عبداهلل محمد.
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7- اأحمد جا�شم بوح�شن.
8- ر�شا اإبراهيم عي�شى.

9- طالب عبداهلل محمد.
10- زينب اإبراهيم حبيب.

11- قابيل محمد جواد.
12- ح�شين عبدعلي المقهوي.
13- علي عبدالح�شن الأ�شود.
14- ح�شين علي اأحمد غانم.

15- مرام محمد علي حبيب عا�شور.
16- ح�شن محمد علي محمد عبدالر�شول.

17- عو�س عبداهلل علي �شويد.
18- محمد عبدالرحمن عثمان دعالة.

19- علي جعفر علي الكليتي.
20- �شارة �شالح �شمالن مبارك �شمالن.

21- حورية عي�شى ح�شن عبداهلل.
22- ح�شن يو�شف اإ�شماعيل.

23- ح�شن علي عبداهلل النجار.
24- �شيد ح�شين محمد عبداهلل.

25- جميل جعفر ح�شن.
26- لئقة �شعيد محمد ن�شيف.

27- محمد مكي اأمان.
28- �شعيد يو�شف �شوار.

29- فاطمة محمد نا�شر.
30- اأحمد �شعيد خمي�س.

31- خليل ح�شن علي عبداهلل.
32- علي من�شور عبا�س.
33- علي عبداهلل عي�شى.

34- علي ح�شن �شعيب.
35- ح�شين حميد من�شور.
36- محمد ح�شن ال�شياح.

37- ح�شين جواد ربيع علي.
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امل�دة الث�نية
ُيلغى القرار رقم )9( ل�شنة 2010 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية 

ْبط الق�شائي. والبيئة واحلياة الِفْطرية �شفة ماأموري ال�شَّ

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

 وزير العدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف

خ�لد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخـر 1439هـ
المـــــــوافــــق: 25  دي�شمـبـر 2017م
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وزارة امل�لية

 قرار رقم ) 12( ل�سنة 2017
ب�س�أن نظ�م الإف�س�ح عن الأموال ب�لدوائر اجلمركية

وزير المالية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل 

الإرهاب وتعديالته،
د للجمارك  وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام )القانون( املوحَّ

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
ذة يف جمال  تطبيق  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال، املُعدَّ
الدائرة  وخارج  داخل  التهريب  عن  ي  التََّحرِّ قواعد  ب�شاأن   2003 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

اجلمركية، 
 وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2008 ب�شاأن نظام الإف�شاح عن الأموال بالدوائر اجلمركية،

ل بالقرار رقم )71(  وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإن�شاء الدوائر اجلمركية، املُعدَّ
ل�شنة 2009، 

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة  وعلى قرار وزير املالية رقم )8( ل�شنة 2012 ب�شاأن ت�شكيل جلنة و�شْ
غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، 

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب،  وبناًء على اقرتاح جلنة و�شْ
وبعد التن�شيق مع وزارة الداخلية،

قرر الآتي:
امل�دة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املو�شحَة اأمام كلٍّ منها:
1- الأم���وال: ي�شـــري ب�شاأن تعريف الأمـــوال المنقولة  التي يتم اإدخالهـــا اأو اإخراجها عبر المنافذ من 
خـــالل الدوائر الجمركية في نطاق هذا القرار تعريـــف الأموال الوارد في البند )اأ(، )ب(، )ج(

مـــن المادة )1( مـــن المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شـــاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 
وتمويل الإرهاب.

2- الإف�س����ح ال���ك�ذب: هو تقديم معلومات مزيَّفة عن قيمة الُعْملـــة اأو الأدوات القابلة للتداول لحاملها 
التـــي يجري نْقُلهـــا، اأو اإعطاء معلومات اأخرى غير �شحيحة ذات �شلة مطلوبة في الإف�شاح اأو من 

ِقَبل ال�شلطات المعنية، وي�شمل ذلك عدم تقديم الإف�شاح كما هو مطلوب.
���ذة: هي الجهة المنوط بها تنفيذ اأح���كام القانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر  3- الوح���دة المنفِّ

ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.
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 امل�دة )2(
اململكة عرب  واإلى  املنقولة من  الأموال  د  لر�شْ الالزمة  الإجراءات  اتِّخاذ  على موظفي اجلمارك 
املنافذ ويف نطاق الدوائر اجلمركية، ِوْفقًاً للنُُّظم والإجراءات اجلمركية املعمول بها، ومبوجب املر�شوم 
د للجمارك لدول جمل�س التعاون  بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام القانون املوحَّ

لدول اخلليج العربية.
 

امل�دة )3(
ملوظفي اجلمارك يف حال ال�شتباه اأْن يطلبوا من امل�شافرين الإف�شاح عن الأموال التي بحوزتهم 

اأو تقدمي اإجابة �شريحة ب�شاأنها.
 

امل�دة )4(
ب على كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري عند اإدخال اأو  اإخراج اأية اأموال من املنافذ ويف نطاق  يتوجَّ
الدوائر اجلمركية الإف�شاح عنها عند طلب �شابط اجلمارك، مع حتديد نوعها ومقدارها دون اإخفاء 

اأو نق�س اأو متويه اأو تقدمي بيانات غري �شحيحة عنها.
اأو مت �شْبط ال�شخ�س من اجلهات  ويف حال عدم التقيُّد مبا ورد بالفقرة الأولى من هذه املادة 
التفتي�س وجود  نتيجة  اأظهرت  اأو يف حال  التي مل يف�شح عنها،  بالأموال  املخت�شة ك�شئون اجلمارك 
هذه الأموال التي مت اإخفاوؤها باأية طريقة كانت اأو اأف�شح عنها كِذبًا اأو متويهًا، يقوم موظف اجلمارك 
قيامه  عدم  �شبب  عن  ال�شخ�س  و�شوؤال  الأموال  هذه  بحجز  ْبط  ال�شَّ ملح�شر  حتريره  قبل  املخت�س 

بالإف�شاح عنها، و�شواء كان ذلك عند اخلروج اأو الدخول اإلى اململكة بها، فاإذا تبني له: 
اأوًل: اأن ال�شخ�ـــس الـــذي ارتكـــب المخالفة لأحـــكام هذا القرار ح�شـــُن النية ولي�شـــت لديه اأية 
اأ�شبقيـــات ب�شاأن عدم الإف�شاح اأو مخالفـــة اأحكام هذا القرار يطُلب منه اإكمال باقي الإجراءات 
الخا�شـــة بالإف�شاح، وُي�شمـــح له بالمغادرة اأو الدخول بما يحمله، وذلك بعد التن�شيق مع الوحدة 

ذة. المنفِّ
رة لمخالفة اأحكام هذا القرار اأو عدم قناعة  ث�ني����ً: فـــي حالة عدم تقديم ال�شخ�س لأ�شباب مبرَّ
موظف الجمارك المخت�س بالأ�شباب التي اأبداها هذا ال�شخ�س، اأو عند ال�شتباه بغ�ْشل الأموال 
وتمويـــل الإرهاب، اأو في حالـــة كان لدى هذا ال�شخ�س اأ�شبقيات من هـــذا المجال، فيتم تحرير 
ذة لتخاذ  ْبـــط بالواقعة، واإحالـــة هذا ال�شخ�ـــس والم�شبوطات اإلى الوحـــدة المنفِّ مح�شـــر ال�شَّ

الإجراءات القانونية الالزمة. 

امل�دة )5(
رة عن  دَّ يجوز ملوظفي اجلمارك بالتعاون مع اجلهات املخت�شة فْح�س الأموال امل�شتوَردة اأو امل�شَ
طريق ال�شحنات اأو الطرود التي تنقلها �شركات خدمات النقل ل�شالح اأ�شخا�س طبيعيني اأو اعتباريني، 
اللتزامات  بذات  ر  دِّ امل�شَ اأو  امل�شتوِرد  املعنوي  اأو  الطبيعي  ال�شخ�س  ويلتزم  اأخرى.  من�شاآت  اأية  اأو 

املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابقة.



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

11

 امل�دة )6(
مع  التن�شيق  وبعد  الإف�شاح،  عدم  حالة  يف  اأو  كاذب،  اإف�شاح  اكت�شاف  حال  اجلمارك  ملوظفي 
ذة احلق يف طلب معلومات اإ�شافية عن م�شدر العمالت اأو الأدوات القابلة للتداول ممن  الوحدة املنفِّ
اأو عبوره بها من املنافذ والدوائر اجلمركية، وعن  اأو خروجه  ِبطت يف حوزته، وعن �شبب دخوله  �شُ

مالكها وكل من له �شلة بها، والغر�س من اإدخالها اأو اإخراجها.
 

امل�دة )7(
ي  ْبِطية الق�شائية اتخاذ كافة الإجراءات ب�شاأن التََّحرِّ على موظفي اجلمارك ممن لهم �شفة ال�شَّ
مع  والتن�شيق  الالزمة،  املحا�شر  وحترير  اجلمركية،  الدوائر  نطاق  داخل  بها  امل�شتبه  الأموال  عن 

اجلهات املعنية الأخرى.

امل�دة )8(
ذة يف حال وجود اإف�شاح كاذب، اأو وجود ا�شتباه بغ�ْشل الأموال اأو متويل الإرهاب  على الوحدة املنفِّ

الحتفاظ باحلد الأدنى من املعلومات لت�شهيل التعاون الدويل، ومنها: 
ح عنها اأو المكت�َشفة. - مبلغ العملة اأو الأدوات القابلة للتداول لحاملها المعَلنة الُمْف�شَ

- بيانات تحديد هوية حامل العملة اأو الأدوات القابلة للتداول اأو المنقولة ل�شالحه.
- يتم الحتفاظ بهذه المعلومات ل�شتخدامها ِمن ِقَبل ال�شلطات المخت�شة لأغرا�س التعاون الدولي.

امل�دة )9(
اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف البندين )3 - 6( من  يعاَقب كل من يخالف 
املادة رقم )3( من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل 

الإرهاب. 
امل�دة )10(

ُيلغى القرار رقم )6( ل�شنة 2008 ب�شاأن نظام الإف�شاح عن الأموال بالدوائر اجلمركية.

 امل�دة )11(
اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  كل   – املعنيني  على 

الر�شمية.
 

  وزي�ر امل�لي�ة
اأحمد بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 �شـفــر 1439هـ
المــــوافـــــــق: 6 نوفمبـر 2017م
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 قرار رقم )17( ل�سنة 2017
 ب�إ�سدار الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )40( ل�سنة 2017

ب�س�أن ال�سريبة النتق�ئية

وزير المالية:
بعد الطالع على القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، وعلى الأخ�س 

المادة )32( منه،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

وبناء على عر�س وكيل وزارة المالية،

قرر الآتي:
امل�دة الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، 
المرافقة لهذا القرار.

امل�دة الث�نية
على كافة الجهات المعنية – ٌكل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار والالئحة المرافقة له، 

وُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ ن�شرهما في الجريدة الر�شمية.

وزير امل�لية
اأحمد بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:10 ربيع الثاني 1439هـ
المــــــوافــــــق: 28 دي�شمبــــــر 2017م
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الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )40( ل�سنة 2017
ب�س�أن ال�سريبة النتق�ئية

م�دة )1(
تع�ريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة ذات المعاني الواردة في التفاقية الموحدة 
لل�شريبة النتقائية لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية والقانون رقم )40( ل�شنة 2017 
ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما 

لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
المجل�س: مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة الع�سو: اأي دولة تتمتع بالع�شوية الكاملة في المجل�س وفقًا لنظامه الأ�شا�شي.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والقت�شادي لدول المجل�س. 

التف�قي���ة: التفاقيـــة الموحدة لل�شريبـــة النتقائية لدول مجل�س التعاون لـــدول الخليج العربية 
الم�شادق عليها بالقانون رقم )39( ل�شنة 2017.

الق�نون: القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية.
الوزير: وزير المالية. 
الوزارة: وزارة المالية

الجه����ت المعني���ة: الجهـــات القائمة على  تح�شيل قيمـــة ال�شريبة على ال�شلـــع النتقائية طبقًا 
لأحـــكام المادة )15( من القانـــون، وهي وزارة الداخلية )�شئون الجمـــارك( فيما يتعلق بال�شلع 

النتقائية الم�شتوردة، اأو اأية جهة اأخرى ذات عالقة بال�شاأن ال�شريبي.
التب���غ: كافـــة الأ�شناف الواردة في الف�شل )24( من التعرفـــة الجمركية الموحدة لدول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية، الم�شتوردة اأو التي يتم زراعتها اأو اإنتاجها في المملكة.
الم�سروب����ت الغ�زي���ة: اأيـــة م�شروبات تحتوي على الغـــاز با�شتثناء المياه الغازيـــة غير المنكهة. 
وتعـــد من الم�شروبات الغازية اأية مركزات اأو م�شاحيق اأو جل اأو م�شتخل�شات يمكن تحويلها اإلى 

م�شروبات غازية.
م�سروب����ت الط�ق���ة: اأية م�شروبات يتم ت�شويقها اأو بيعها علـــى اأنها م�شروبات للطاقة قد تحتوي 
علـــى مواد منبهة اأو تمنح التحفيز العقلـــي اأو البدني، وت�شمل على �شبيل المثال الم�شروبات التي 
تحتـــوي على الكافييـــن والتورين والجن�شينج والجوارانـــا، واأية مواد لها تاأثيـــر مطابق اأو م�شابه 

للمواد المذكورة.
ال�سريبة الم�ستحقة: ال�شريبة على ال�شلع النتقائية والواجب �شدادها للوزارة.

قيم���ة ال�سل���ع النتق�ئية )الوع����ء ال�سريبي(: القيمة التي ُتح�شب علـــى اأ�شا�شها ال�شريبة وفقًا 
لأحكام التفاقية والقانون وهذه الالئحة.

الو�س���ع المعل���ق لل�سريب���ة: الو�شع الـــذي يعلق فيه ا�شتحقـــاق ال�شريبة على ال�شلـــع النتقائية 
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المنتجة محليًا اأو الم�شتوردة.
الم�سِجل: ال�شخ�س الم�شَجل لدى الوزارة لأغرا�س ال�شريبة وفقًا لأحكام القانون والالئحة.

رق���م الت�سجي���ل: رقـــم التعريـــف ال�شريبي الخا�س الـــذي ت�شدره الـــوزارة للم�شِجـــل لأغرا�س 
ال�شريبة.

المرخ�س له )�س�حب الترخي�س(: ال�شخ�س المرخ�س له من قبل الوزارة على القيام، خالل 
ممار�شـــة عملـــه، باإنتاج ال�شلع، اأو تحويل، اأو حيازة، اأو تخزيـــن، اأو نقل، اأو تلقي ال�شلع النتقائية 

المنتجة محليًا اأو الم�شتوردة في م�شتودع �شريبي.
الم�ست���ودع ال�سريب���ي: المـــكان الـــذي ُي�شمح فيه للمرخ�س لـــه باإنتاج، اأو تحويـــل، اأو حيازة، اأو 

تخزين، اأو تلقي ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا اأو الم�شتوردة تحت و�شع معلق لل�شريبة.
ال�سخ�س الُملزم ب�سداد ال�سريبة: ال�شخ�س الُمكلف وفقًا لأحكام القانون عن احت�شاب ال�شريبة 

الم�شتحقة والإقرار عنها و�شدادها.
الإقرار ال�سريبي: البيانات والمعلومات المحددة لغايات ال�شريبة والتي يف�شح عنها ال�شخ�س 

الُملزم ب�شداد ال�شريبة وفقًا للنموذج المعد لذلك من الوزارة. 
الفت���رة ال�سريبي���ة: المدة الزمنيـــة المحددة بـ )60( يومًا والتي تحت�شـــب ال�شريبة الُم�شتحقة 

خاللها وُيقدم عنها الإقرار ال�شريبي.
ا�سترداد ال�سريبة: رد الوزارة للمبالغ ال�شريبية الم�شددة وفقًا لأحكام القانون والالئحة.

العالم���ة الممي���زة: الخاتم اأو ال�شعـــار المت�شمن رقم الت�شجيل الذي ُتدمغ بـــه ال�شلع النتقائية 
الخا�شعة لل�شريبة لتمييزها عن غيرها من ال�شلع.

م�دة )2(
نط�ق ال�سريبة

ُتفر�س ال�شريبة على ال�شلع النتقائية الآتية:
 1- التبغ.

 2- الم�شروبات الغازية.
 3- م�شروبات الطاقة.

م�دة )3(
الن�سب ال�سريبية

تفر�س الن�شب ال�شريبية على ال�شلع النتقائية طبقًا لما يلي:
1- التبغ بن�شبة )%100(.

2- الم�شروبات الغازية بن�شبة )%50(. 
3- م�شروبات الطاقة بن�شبة )%100(.
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م�دة )4(
ح�س�ب ال�سريبة وقيمة ال�سلعة النتق�ئية )الوع�ء ال�سريبي(

اأ- تفر�س ال�شريبة على ال�شلع النتقائية بالمملكة طالما كانت هي منفذ الدخول الأول لل�شلع النتقائية.
بالن�شبة لل�شلع النتقائية التي �شبق طرحها لال�شتهالك وخ�شعت لل�شريبة في دولة ع�شو وانتقلت  ب- 

لحقًا اإلى المملكة، تفر�س ال�شريبة عليها في منفذ دخول المملكة.
تحت�شـــب ال�شريبة الم�شتحقـــة على ال�شلع النتقائيـــة من خالل تطبيق ن�شـــب ال�شريبة النتقائية  ج- 

المحددة لكل �شلعة انتقائية على قيمة ال�شلعة النتقائية )الوعاء ال�شريبي(.
مـــع مراعاة الفقرة )1( مـــن المادة )6( من التفاقية، ُتحت�شب قيمـــة ال�شلعة النتقائية )الوعاء  د- 
ال�شريبـــي( التي ُتفر�س ال�شريبة بناًء عليها على اأ�شا�ـــس �شعر بيع التجزئة لهذه ال�شلعة، على اأن 
يكـــون هـــو القيمة الأعلى من بين �شعر بيع التجزئة المحدد من قبل الم�شتورد اأو المنتج، اأو ال�شعر 
المعيـــاري المتفق عليه لتلك ال�شلع وفقًا لأحكام التفاقية مخ�شومًا منه ال�شرائب الم�شمولة فيها 

طبقًا للقوائم المعتمدة من الوزارة.
وفي جميع  الأحوال، يجب على ال�شخ�س الملزم ب�شداد ال�شريبة تقديم الدلئل والم�شتندات 

الالزمة لإثبات �شحة �شعر بيع التجزئة الم�شرح عنه.
هــــ- ُتحت�شب ال�شريبة الم�شتحقـــة بناًء على قيمة ال�شلعة النتقائية )الوعـــاء ال�شريبي( وقت طرحها 

لال�شتهالك.
و- فـــي حالـــة انطباق اأكثر مـــن و�شف من اأو�شاف ال�شلـــع النتقائية الواردة في المـــادة )2( من هذه 

الالئحة على �شلعة واحدة، تطبق ن�شبة ال�شريبة الأعلى.

م�دة )5(
ح�لت فر�س ال�سريبة )الطرح لال�ستهالك(

ُتعد ال�شلع النتقائية مطروحة لال�شتهالك بحيث ُت�شتحق عنها ال�شريبة في الحالت الآتية:
اإنتـــاج ال�شلع النتقائية خارج و�شع معلق لل�شريبة، ويتـــم معاملة ال�شلع النتقائية على اأنها منتجة   -1

خارج و�شع معلق لل�شريبة اإذا كانت في اإحدى المراحل الآتية: 
اأ- اأن تكون جاهزة للبيع بالتجزئة.  

للبيع  طبيعتها  بح�شب  ُمعده  تكن  لم  اإذا  البيع،  اأو  لال�شتهالك  جاهزة  تكون  اأن  ب-   
بالتجزئة.

المعد  غير  النوع  من  ال�شلعة  كانت  اإذا  التجزئة،  بائع  اإلى  للبيع  جاهزة  تكون  اأن  ج-   
لال�شتهالك حتى تتم اإ�شافتها اإلى منتج اآخر عند نقطة البيع بالتجزئة.

2- ا�شتيراد ال�شلع النتقائية ما لم تكن في و�شع معلق لل�شريبة.
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3- الإفراج عن ال�شلع النتقائية من اأي و�شع معلق لل�شريبة.
4- حيازة ال�شلع النتقائية خارج اأي و�شع معلق لل�شريبة لم ت�شدد ال�شريبة الم�شتحقة عليها.

5- فقدان ال�شلع النتقائية اأو تلفها في و�شع معلق لل�شريبة، ولم يثبت المرخ�س له اأن فقدها اأو تلفها 
ناتج عن اأ�شباب خارجة عن �شيطرته، وذلك وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية:

اأ-  اإخطار المرخ�س له الوزارة بالواقعة فور اكت�شافه فقدان ال�شلع النتقائية اأو تلفها.  
ب- قيام المرخ�س له بتعبئة النموذج المعد من الوزارة لهذا الغر�س في اليوم التالي   

لتاريخ الإخطار الم�شار اإليه، على اأن يقدم البيانات الآتية:
1( رقم ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.  

2( الأ�شباب والمعلومات المتعلقة بحالة الفقد النهائي اأو التلف لل�شلع النتقائية.  
عن  خارجًا  كان  النتقائية  لل�شلع  التلف  اأو  النهائي  الفقد  باأن  توؤكد  م�شتندية  اأدلة   )3  

�شيطرته.
ج- ُتخطر الوزارة المرخ�س له بالطرق المقررة قانونًا بقرارها ال�شادر في هذا ال�شاأن   
خالل مدة اأق�شاها )30( يومًا من تاريخ تعبئته للنموذج الم�شار اإليه، واإل اعتبر الفقد 

النهائي اأو التلف لل�شلع النتقائية راجع اإلى اأ�شباب خارجة عن �شيطرة المرخ�س له. 
الوزارة  اأو قررت  المحددة،  المدة  النموذج خالل  بتعبئة  له  المرخ�س  يقم  لم  اإذا  د-   
اأن الأدلة اأو المعلومات المقدمة غير كافية اأو غير �شحيحة، ُتعتبر ال�شلع النتقائية قد 

طرحت لال�شتهالك من وقت الفقد النهائي اأو التلف.

م�دة )6(
الو�سع املعلق لل�سريبة

تعلق ال�شريبة على ال�شلع النتقائية في الحالتين الآتيتين:
1- اإنتـــاج ال�شلع النتقائية اأو تحويل، اأو حيازة، اأو تخزين، اأو تلقي ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا من 

قبل المرخ�س له.
2- نقل ال�شلع النتقائية في اأي من الحالت الآتية:

اأ- من م�شتودع �شريبي في المملكة اإلى م�شتودع �شريبي اآخر في المملكة.  
ب- من م�شتودع �شريبي في المملكة اإلى م�شتودع �شريبي في اأي دولة ع�شو.  
ج- من م�شتودع �شريبي في اأي دولة ع�شو اإلى م�شتودع �شريبي في المملكة.  

د- من م�شتودع �شريبي في المملكة اأو في اأي دولة ع�شو اإلى خارج اإقليم دول المجل�س   
للت�شدير اأو اإعادة الت�شدير.

هـ- عند ال�شتيراد اإلى م�شتودع �شريبي في المملكة.  
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م�دة )7(
الأ�سخ��س امللزمون ب�سداد ال�سريبة 

الأ�شخا�س الملزمون ب�شداد ال�شريبة الم�شتحقة، هم: اأ- 
1- م�شتورد ال�شلع النتقائية خارج و�شع معلق لل�شريبة.  

2- منتج ال�شلع النتقائية خارج و�شع معلق لل�شريبة.  
3- المرخ�س له عند نقل ال�شلع النتقائية خالفًا لحالت التعليق الم�شار اإليها في المادة   

)6( من هذه الالئحة.
4- المرخ�س له عند اعتبار ال�شلع النتقائية مطروحة لال�شتهالك ب�شبب الفقد النهائي   

اأو التلف لل�شلع النتقائية طبقًا لحكم الفقرة )5( من المادة )5( من هذه الالئحة.
5- المرخ�س له عند الإفراج عن ال�شلع النتقائية من و�شع معلق لل�شريبة.  

ال�شريبة  ُت�شدد  لم  لل�شريبة  معلق  و�شع  خــارج  انتقائية  ل�شلع  حائز  �شخ�س  اأي   -6  
الم�شتحقة عليها، ولم يقدم ما يثبت انتفاء علمه بعدم �شداد ال�شريبة الم�شتحقة.

7- اأي �شخ�س اآخر يطرح �شلع انتقائية لال�شتهالك.  
اإذا تعـــدد الأ�شخا�س الملزمون ب�شداد ال�شريبة الم�شتحقة علـــى ال�شلعة النتقائية، فاإنهم يعدون  ب- 

م�شئولون بالت�شامن عن �شداد هذه ال�شريبة.

م�دة )8(
الت�سجيل لأغرا�س ال�سريبة

على من يرغب في مزاولة اأي من الأن�شطة التالية تقديم طلب الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة 
اإلى الوزارة:

1- ا�شتيراد ال�شلع النتقائية.
2- اإنتاج ال�شلع النتقائية.

3- حيازة ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.

م�دة )9(
تقدمي طلب الت�سجيل

لهذا  المعد  النموذج  على  الــوزارة  اإلى  النتقائية  ال�شريبة  لأغرا�س  الت�شجيل  طلب  ُيقدم 
الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1- البيانات ال�شخ�شية لمقدم الطلب.
2- ال�شكل القانوني للمن�شاأة التي يزاول من خاللها ن�شاطه.

3- �شهادة القيد بال�شجل التجاري بالمملكة.
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4- �شهادة القيد بال�شجل ال�شناعي عند مبا�شرة ن�شاط الإنتاج.
5- نوعية ال�شلع النتقائية التي تتعلق بها الأن�شطة التي يرغب في الت�شجيل عنها.

م�دة )10( 
 البت يف طلب الت�سجيل

اأ- ُت�شدر الوزارة قرارها بالبت في طلب الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية خالل )30( يومًا من 
تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك.

ب- ُيعتبر انق�شاء المدة المحددة للبت في طلب الت�شجيل دون رد بمثابة رف�شًا �شمنيًا للطلب.
ج- يجب على الوزارة رف�س طلب الت�شجيل في الحالتين الآتيتين: 

اأي ن�شاط من الأن�شطة الم�شار  اإذا تبين لها انتفاء ق�شد مقدم الطلب في مزاولة   -1  
اإليها في المادة )8( من هذه الالئحة.

اإليها في  اأو المعلومات الم�شار  البيانات  اأو بع�س  اإذا كان الطلب غير م�شتوٍف لكل   -2  
المادة )9( من هذه الالئحة.

د- اإذا رف�شت الوزارة طلب الت�شجيل تعين عليها ت�شبيب قرارها ال�شادر بالرف�س.
هـ- ُتخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�شادر ب�شاأن طلبه - بالموافقة اأو الرف�س - وذلك بالطرق 

المقررة قانونًا.
و- اإذا �شدر قرار الوزارة بالموافقة على طلب الت�شجيل، فينبغي اأن ي�شتمل الإخطار على رقم الت�شجيل.
ز- يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س ت�شجيله خالل )30( يومًا من 
تاريـــخ اإخطـــاره برف�س طلبه، اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شـــاء المدة المعتبرة رف�شًا �شمنيًا 
للطلـــب، ويجب البت في تظلمه خـــالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبـــر انق�شاء هذه المدة 

دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ح- يعد الت�شجيل نافذًا من تاريخ �شدور القرار بالموافقة على الطلب م�شموًل برقم الت�شجيل.

م�دة )11(
التزام�ت وم�سئولي�ت امل�سِجل

يلتزم الم�شجل بما يلي: 
1- اتخاذ جميع الإجراءات والحتياطات الالزمة للحفاظ على ال�شلع النتقائية الخا�شعة لل�شريبة.

2- تمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي بالفعالية الالزمة وذلك عن طريق: 
اأ- حفظ واإم�شاك ال�شجالت المحا�شبية �شواء الورقية اأو الإلكترونية بما ي�شمح للوزارة   
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بالتحقق من مدى التزامه باأحكام القانون والالئحة.
ب- ا�شتخدام نظام اإداري يكفل �شحة واكتمال ال�شجالت المتعلقة بمعامالته التجارية.  
ج- تقديم ن�شخ كاملة عن كافة العمليات التجارية التي يبا�شرها والمرتبطة بال�شريبة   

النتقائية.
3- ا�شتخدام رقم الت�شجيل والإ�شارة اإليه في جميع معامالته التجارية المرتبطة بال�شريبة النتقائية. 
4- الحتفـــاظ بقوائـــم تف�شيلية عن اأ�شعـــار ال�شلع النتقائية المنتجـــة اأو الم�شتـــوردة اأو الم�شدرة اأو 

المخزنة، وتزويد الوزارة بها فور طلبها.
5- الحتفاظ باأ�شول فواتير ال�شلع النتقائية والبيانات الجمركية ومرفقاتها. 

6- تمكين الوزارة من و�شع عالمة مميزة على ال�شلع النتقائية التي ت�شتحق عنها ال�شريبة طبقًا لن�س 
المادة )44( من هذه الالئحة.

م�دة )12( 
التعديل يف بي�ن�ت الت�سجيل

اأ- يجـــب علـــى الم�شجل اإبالغ الـــوزارة كتابيًا فور حدوث اأو تحقـــق اأي تغيير اأو تعديل فـــي البيانات اأو 
المعلومات المتعلقة بن�شاطه من �شاأنه التاأثير على ت�شجيله.

ب- في جميع الأحوال، يجب على الم�شجل حال رغبته بتغيير اأو تعديل البيانات اأو المعلومات المتعلقة 
بن�شاطه اإبالغ الوزارة كتابيًا بذلك قبل )30( يومًا من تاريخ التغيير.

ج- وللـــوزارة اإمـــا تعديل الت�شجيل اأو اإلغـــاءه طبقًا لأحكام القانون والالئحـــة، وبح�شب مدى تاأثير تلك 
التغييرات اأو التعديالت على معلومات طلب الت�شجيل.

م�دة )13( 
اإلغ�ء الت�سجيل

اأوًل: ُيلغى الت�شجيل بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأي من الحالتين الآتيتين:
1- تقديم طلب كتابي من الم�شجل باإلغاء الت�شجيل، وذلك وفقًا لالإجراءات وال�شوابط الآتية:

اأ- ُيقدم طلب اإلغاء الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية كتابة اإلى الوزارة على النموذج   
المعد لهذا الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:

1( بيانات الم�شجل، بما في ذلك رقم الت�شجيل.  
2( تراخي�س الم�شتودعات ال�شريبية لل�شخ�س الم�شجل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية.  

3( اأ�شباب تقديم طلب اإلغاء الت�شجيل.  
ب- تقوم الوزارة بالبت في الطلب خالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء   
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الطلب  لمقدم  ويجوز  للطلب،  �شمنيًا  رف�شًا  بمثابة  رد  دون  فيه  للبت  المحددة  المدة 
الت�شجيل خالل )30( يومًا من  اإلغاء  الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س  التظلم لدى 
تاريخ اإخطاره برف�س طلبه اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شاء المدة المعتبرة رف�شًا 
ويعتبر  تقديمه،  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل  التظلم  في  البت  ويجب  للطلب،  �شمنيًا 

انق�شاء هذه المدة دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ج- ي�شترط للموافقة على طلب اإلغاء الت�شجيل، ما يلي:  

1( قيام الم�شجل ب�شداد جميع ال�شرائب الم�شتحقة وفقًا لأحكام القانون اأو اأي قانون   
�شريبي اآخر.

2( �شداد جميع الغرامات الإدارية الم�شتحقة وفقًا لأحكام القانون اأو اأي قانون �شريبي   
اآخر.

3( تقديم جميع الإقرارات ال�شريبية التي حل موعد تقديمها وفقًا لأحكام القانون اأو اأي   
قانون �شريبي اآخر. 

4( قيام الم�شجل باإلغاء كل ترخي�س لأي م�شتودع �شريبي يملكه.  
2- اإذا لم يزاول الم�شجل الن�شاط محل الت�شجيل لمدة �شنة من تاريخ الت�شجيل.

ث�ني����ً: اإذا قررت الوزارة اإلغاء الت�شجيل، فعليها اإبالغ الم�شجل بقرارها وذلك بالطرق المقررة 
قانونًا، على اأن تحدد فيه تاريخ �شريان اإلغاء الت�شجيل.

م�دة )14( 
ال�ضروط الواجب توافرها يف امل�ضتودع ال�ضريبي

اأ- ُي�شترط للح�شول على ترخي�ص للم�شتودع ال�شريبي اأن يكون طالب الترخي�ص ُم�شجاًل.
ب- ُيعـــد كل م�شتودع جمركـــي خا�س بال�شلع النتقائيـــة م�شتودعًا �شريبيًا لأغرا�ـــس تطبيق ال�شريبة 

النتقائية.
ج- ُيعـــد المكان موؤهـــاًل للح�شول على ترخي�س م�شتودع �شريبي متـــى كان متعلقًا باإنتاج و/اأو تخزين 

ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا.
د- ل تعـــد الأماكـــن التـــي تباع فيها ال�شلـــع النتقائية مبا�شرة اإلـــى الم�شتهلكين موؤهلـــة للح�شول على 

ترخي�س م�شتودع �شريبي.
هــــ- ا�شتثناًء من حكم الفقـــرة )د( من هذه المادة، تعد المناطق اأو الأ�شـــواق الحرة موؤهلة للح�شول 

على ترخي�س م�شتودع �شريبي.
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م�دة )15(
 اإنت�ج ال�سلع النتق�ئية داخل امل�ستودع ال�سريبي

اأ- تنتج ال�شلع النتقائية فقط في الم�شتودع ال�شريبي المرخ�س له باإنتاج تلك ال�شلع.
ب- يجب اأن يكون �شاحب الترخي�س هو منِتج ال�شلع النتقائية.

ج- مع مراعاة الفقرة )اأ( من هذه المادة، ل ُيعد اإنتاجًا لل�شلع النتقائية في م�شتودع �شريبي اإنتاجها 
فـــي المكان الذي يتم فيه تحويل المركزات النتقائية اإلى �شلع انتقائية نهائية لغر�س ال�شتهالك 

الفوري في هذه المواقع.

م�دة )16(
 تخزين ال�سلع النتق�ئية املنتجة حملي�ً داخل امل�ستودع ال�سريبي

اأ- يجـــوز تخزين وحفظ ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا تحت و�شع معلق لل�شريبة فقط في الم�شتودع 
ال�شريبي المرخ�س له بتخزين تلك ال�شلع النتقائية.

يكـــون مالـــك ال�شلع النتقائية المخزنة فـــي الم�شتودع ال�شريبي هو الم�شئـــول عن �شداد ال�شريبة  ب- 
الم�شتحقة عند خروجها من الو�شع المعلق لل�شريبة.

م�دة )17(
تقدمي طلب ترخي�س امل�ستودع ال�سريبي 

علـــى الم�شجـــل اأن يتقدم بطلب ترخي�س م�شتـــودع �شريبي اإلى الوزارة علـــى النموذج المعد لهذا  اأ- 
الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

ال�شريبة  لأغرا�س  ت�شجيله  رقم  ذلك  في  بما  الطلب،  لمقدم  ال�شخ�شية  البيانات   -1  
النتقائية.

و/اأو  لإنتاج  �شي�شتخدم  ترخي�شه  المراد  ال�شريبي  الم�شتودع  كان  اإذا  ما  تحديد   -2  
لتخزين �شلع انتقائية.

اإنتاجها و/اأو تخزينها بموجب ترخي�س الم�شتودع  التي �شيتم  ال�شلع النتقائية  3- نوع   
ال�شريبي.

4- المعلومات المتعلقة بموقع الم�شتودع ال�شريبي المراد ترخي�شه.  
5- احت�شاب مبلغ ال�شمان المالي وفقًا للفقرة )اأ( من المادة )18( من هذه الالئحة،   

واإرفاق ما يفيد �شداده.
يجب اأن يتوافر في طالب الترخي�س بم�شتودع �شريبي، ما يلي: ب- 

1- اأن يكون في و�شع مالي �شليم، طبقًا لما يقدمه من تقارير تثبت مالئته المالية.  
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2- األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد رد   
اإليه اعتباره.

3- اأن يكون الم�شتودع المراد الترخي�س به م�شتوفيًا لجميع ا�شتراطات الأمن وال�شالمة   
اأو  الحوادث  اآثــار  من  الحد  يكفل  وبما  المخت�شة،  الحكومية  الجهات  تحددها  التي 

الكوارث.
فـــي حال الرغبة في ترخي�س اأكثر من م�شتودع �شريبي، فيجب تقديم طلب ترخي�س م�شتقل لكل  ج- 

م�شتودع �شريبي ُيراد الترخي�س به.

م�دة )18( 
ال�سم�ن امل�يل

اأ- علـــى المرخ�ـــس لـــه اأو طالب الترخي�ـــس – بح�شب الأحـــوال - اأن يقدم �شمانًا ماليـــًا يعادل قيمة 
ال�شريبة الم�شتحقة طبقًا لحالت فر�س ال�شريبة الخا�شة بهذا الم�شتودع ال�شريبي.

ب- ي�شـــري علـــى ال�شمان المالي المقدم عـــن الم�شتودعات ال�شريبية داخل الدائـــرة الجمركية ذات 
ال�ش���روط والأو�شاع والإج���راءات المقررة  ب�ش���اأن ال�شمان المالي المتعل���ق بال�شريبة "الر�شوم" 

الجمركية.
ج- تحت�شب ال�شريبة الم�شتحقة فيمـــا يتعلق بالم�شتودعات ال�شريبية خارج نطاق الدائرة الجمركية، 

على اأ�شا�س مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من اأ�شعار بيع التجزئة:
1- كمية ال�شلع النتقائية التي يتم حيازتها في الم�شتودع ال�شريبي.  
2- كمية ال�شلع النتقائية المطروحة لال�شتهالك خالل مدة �شهر.  

3- كمية ال�شلع النتقائية التي و�شعت تحت و�شع معلق لل�شريبة النتقائية خالل مدة   
�شهر.

د- يج���وز لل���وزارة خف�ص قيمة ال�شمان المالي، ب�شرط األ يق���ل في جميع الأحوال عن ن�شبة )5%( من 
القيمة المحت�شبة وفقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة.

هــــ- يجـــوز للوزارة زيـــادة قيمة ال�شمان المالـــي ح�شب تقديرها متـــى كان لديها اأ�شبـــاب معقولة باأن 
ال�شمان المالي الذي احت�شبه المرخ�س له اأو طالب الترخي�س – بح�شب الأحوال - غير �شحيح.

و- يتم اإعادة احت�شاب ال�شمان المالي كل )12( �شهرًا لكل م�شتودع �شريبي.
ز- فـــي حال تعـــدد الم�شتودعات ال�شريبية المـــراد ترخي�شها، ُيقدم عن كل م�شتـــودع �شريبي �شمان 

مالي م�شتقل.
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م�دة )19(
البت يف طلب ترخي�س امل�ستودع ال�سريبي

اأ- ت�شـــدر الوزارة قرارهـــا بالبت في طلب ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي خـــالل )30( يومًا من تاريخ 
تقديمه على النموذج المعد لذلك.

ُيعتبر انق�شاء المدة المحددة للبت في طلب الترخي�س دون رد بمثابة رف�شًا �شمنيًا للطلب. ب- 
يجب على الوزارة رف�س طلب الترخي�س في الحالتين الآتيتين:  ج- 

اإليها في  اأو المعلومات الم�شار  البيانات  اأو بع�س  اإذا كان الطلب غير م�شتوٍف لكل   -1  
المادة )17( من هذه الالئحة.

2- اإذا لم يقدم ال�شمان المالي الم�شار اإليه في المادة )18( من هذه الالئحة.  
د- اإذا رف�شت الوزارة طلب الترخي�س تعين عليها ت�شبيب قرارها ال�شادر بالرف�س.

هـ- تخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�شادر ب�شاأن طلبه - بالموافقة اأو الرف�س - وذلك بالطرق 
المقررة قانونًا. 

و- ُتدرج الوزارة في ترخي�ص الم�شتودع ال�شريبي ال�شروط والأحكام التي يجب اأن يلتزم بها المرخ�ص 
له خالل فترة �شريان الترخي�س.

ز- يجـــوز لطالب الترخي�س التظلم لدى الوزارة من قرارهـــا ال�شادر برف�س الترخي�س خالل )30( 
يومـــًا مـــن تاريخ اإخطاره برف�س طلبه، اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شاء المدة المعتبرة رف�شًا 
�شمنيـــًا للطلب، ويجب البت في تظلمه خالل )15( يومًا مـــن تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء هذه 

المدة دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ح- يعد الترخي�س نافذًا من تاريخ �شدور القرار بالموافقة على الطلب م�شموًل برقم الترخي�س.

م�دة )20(
 التزام�ت وم�سئولي�ت املرخ�س له

اأ- مـــع مراعـــاة التزامات وم�شئوليات الم�شجـــل المحددة بموجب المادة )10( مـــن القانون، والمادة 
)11( مـــن هـــذه الالئحـــة، يجب اأن يكون لـــدى المرخ�س له نظـــام اإداري لكل م�شتـــودع �شريبي 
مرخ�ـــس به يمكنه من اإدارته على اأكمل وجه، ويجـــب اأن يت�شمن هذا النظام على الأقل البيانات 

والمعلومات الآتية:
اأو  بها،  المتعلقة  والفواتير  لال�شتهالك  المطروحة  النتقائية  ال�شلع  ونــوع  كمية   -1  

م�شتندات النقل في حال نقل ال�شلع النتقائية في و�شع معلق لل�شريبة.
الإنتاج في  ا�شتخدامها في عملية  تم  التي  اأو  الم�شنعة  النتقائية  ال�شلع  ونوع  2- كمية   

الم�شتودع ال�شريبي.
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لل�شريبة  معلق  و�شع  تحت  نقلها  اأو  ا�شتالمها  تم  التي  النتقائية  ال�شلع  ونوع  كمية   -3  
النتقائية من اأو اإلى م�شتودع �شريبي.

ال�شروط  �شمن  اأخ��رى  معلومات  اأو  بيانات  من  منا�شبًا  ت��راه  ما  تطلب  اأن  للوزارة   -4  
والأحكام الواردة بترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.

ب- تمكيـــن الوزارة من و�شع عالمة مميزة على ال�شلـــع النتقائية التي ت�شتحق عنها ال�شريبة، خا�شة 
فـــي الأحوال التـــي ي�شتخدم فيها الم�شتـــودع لإنتاج اأو تخزيـــن �شلع اأخرى غيـــر خا�شعة لل�شريبة 

النتقائية.
ج- اإجـــراء الفحو�ـــس اأو المعاينـــات التي تطلب الـــوزارة اأو الجهـــات المعنية من �شاحـــب الترخي�س 

اإجراوؤها على ال�شلع النتقائية المخزنة بالم�شتودع ال�شريبي.

م�دة )21( 
مدة الرتخي�ص و�ضروط واإجراءات جتديده

اأ- ي�شري ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي لمدة �شنة ميالدية تبداأ من تاريخ �شدوره.
ب- يج���وز تجديد الترخي�ص لم���دة اأو لمدد اأخرى مماثلة بذات ال�شروط والإج���راءات المقررة ب�شاأن 
تقديم طلب الترخي�س الأ�شلي، وذلك بناًء على طلب يقدم للوزارة من المرخ�س له على النموذج 
المعـــد لهـــذا الغر�س، وذلـــك قبل انتهاء �شالحية �شريـــان الترخي�س ال�شابق بفتـــرة ل تزيد على 

)90( يومًا.
ج- في حال الموافقة على طلب التجديد، ي�شري الترخي�س الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخي�س 

ال�شابق.
د- فـــي حال تم تقديم طلب التجديد خالل المدة المذكـــورة وانتهت مدة �شالحية الترخي�س ال�شابق 

دون اأن ي�شدر قرار بالتجديد، في�شري الترخي�س ال�شابق لحين �شدور قرار بالتجديد.

م�دة )22(
التعديل يف بيانات الرتخي�ص

اأ- يجب على المرخ�س له اإبالغ الوزارة كتابيًا فور حدوث اأو تحقق اأي تغيير في البيانات اأو المعلومات 
المتعلقة بن�شاطه من �شاأنه التاأثير على ترخي�شه.

ب- فـــي جميع الأحوال، يجـــب على المرخ�س له حال رغبتـــه بتغيير البيانـــات اأو المعلومات المتعلقة 
بالترخي�س اإبالغ الوزارة كتابيًا بذلك قبل )30( يومًا من تاريخ التغيير.

ج- للـــوزارة اإما تعديل الترخي�س اأو اإلغاءه، طبقًا لأحـــكام القانون والالئحة، وبح�شب مدى تاأثير تلك 
التغييرات اأو التعديالت على ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.
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م�دة )23(
اإلغاء الرتخي�ص

اأوًل: ُيلغى الترخي�س بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأي من الحالت الآتية: 
1- تقديم طلب من المرخ�س له باإلغاء الترخي�س، وذلك وفقًا لالإجراءات وال�شوابط الآتية:

النموذج  على  الــوزارة  اإلى  كتابة  ال�شريبي  بالم�شتودع  الترخي�س  اإلغاء  طلب  ُيقدم  اأ-   
المعد لهذا الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:

ورقم  النتقائية  ال�شريبة  لأغرا�س  ت�شجيله  رقم  تت�شمن  له،  المرخ�س  بيانات   )1  
ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.

2( اأ�شباب تقديم طلب اإلغاء الترخي�س.  
ب- تقوم الوزارة بالبت في الطلب خالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء   
الطلب  لمقدم  ويجوز  للطلب،  �شمنيًا  رف�شًا  بمثابة  رد  دون  فيه  للبت  المحددة  المدة 
التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س اإلغاء الترخي�س خالل )30( يومًا من 
تاريخ اإخطاره برف�س طلبه اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شاء المدة المعتبرة رف�شًا 
ويعتبر  تقديمه،  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل  التظلم  في  البت  ويجب  للطلب،  �شمنيًا 

انق�شاء هذه المدة دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ج- ي�شترط للموافقة على طلب اإلغاء الترخي�ص في هذه الحالة، ما يلي:  

التزاماته وم�شئولياته خالل  القيام بكافة  انتهاءه من  1( تقديم المرخ�س له ما يفيد   
مدة الترخي�س ال�شابقة على تقديم طلب اإلغاء الترخي�س.

الباقية  النتقائية  ال�شلع  اأ�شعار  وقوائم  وكميات  نوع  بتحديد  له  المرخ�س  قيام   )2  
بالم�شتودع ال�شريبي في تاريخ تقديم طلب اإلغاء الترخي�س.

3( قيام المرخ�س له بتحديد ال�شلع النتقائية الموجودة في الم�شتودع ال�شريبي المراد   
اإلغاء ترخي�شه تحت و�شع معلق لل�شريبة.

4( الإقرار عن ال�شريبة الم�شتحقة نتيجة لالإفراج عن ال�شلع النتقائية من الم�شتودع   
ال�شريبي، و�شدادها بوا�شطة اإقرار �شريبي. 

5( اإبالغ الوزارة فور اإنهاء اإجراءات طلب اإلغاء الترخي�س.  
2- اإذا لم ُي�شتخدم ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي في الغر�س المرخ�س من اأجله لمده تزيد على )90( 

يومًا.
3- اإذا انق�شت ال�شركة �شاحبة الترخي�س.

ث�ني����ً: اإذا قـــررت الوزارة اإلغـــاء الترخي�س، فعليها اإبالغ المرخ�س لـــه بقرارها وذلك بالطرق 
المقررة قانونًا، على اأن ٌتحدد فيه تاريخ �شريان اإلغاء الترخي�س.

ث�لث�ً: اإذا توفي المرخ�ص له ينتقل الترخي�ص اإلى خلفه، وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية:
1- اأن يتم تقديم �شهادة وفاة المرخ�س له اإلى الوزارة.
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2- اأن يكون الترخي�س �شاريًا وقت وفاة �شاحب الترخي�س.
3- اأن يزاول الخلف ذات الأن�شطة التي كان يزاولها �شاحب الترخي�س في الم�شتودع ال�شريبي.

4- اأن يقـــدم الخلـــف بيانًا بال�شلع النتقائيـــة الموجودة في الم�شتودع ال�شريبـــي المراد نقل ترخي�شه 
تحت و�شع معلق لل�شريبة.

وي�شرى الترخي�س في هذه الحالة لمدة ثالثة اأ�شهر اأو للمدة المتبقية منه اأيهما اأقل، فاإذا 
رغب الخلف في ال�شتمرار في ن�شاط �شاحب الترخي�ص لمدة اأطول من المدة الم�شار اليها، 
الغر�س  لهذا  المعد  النموذج  الوزارة على  اإلى  با�شمه  الترخي�س  لنقل  وجب عليه تقديم طلب 
خالل المدة المذكورة، فاإذا انق�شت هذه المدة دون تقديم هذا الطلب اعتبر الترخي�س لغيًا.

م�دة )24(  
نقل ال�سلع النتق�ئية حتت و�سع معلق لل�سريبة

اأ- للمرخ�س له اإر�شال وتلقي ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.
ب- عند ا�شتيراد ال�شلع النتقائية، يجوز نقلها تحت و�شع معلق لل�شريبة اإلى م�شتودع �شريبي مرخ�س 

في المملكة اأو في اأي دولة ع�شو.
ج- يكون المرخ�س له الذي اأر�شل ال�شلع النتقائية م�شئوًل عن و�شع ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق 

لل�شريبة النتقائية.

م�دة )25(
اإجراءات طلب الت�سريح بنقل ال�سلع النتق�ئية

اأوًل: ل يجوز نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة اإل بموجب ت�شريح ت�شدره الوزارة، 
ويجـــب اإرفاق ن�شخة من هذا الت�شريح مع ال�شلع النتقائيـــة محل النقل في جميع مراحل عملية 

النقل.
ث�ني����ً: ُيقدم طلب الح�شول علـــى ت�شريح نقل ال�شلع النتقائية طبقًا للنموذج المعد من الوزارة 

لهذا الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
1- تفا�شيل ال�شلع النتقائية المراد نقلها تحت و�شع معلق لل�شريبة، مت�شمنة ما يلي:

نوع ال�شلع النتقائية. اأ- 
ب- كمية ال�شلع النتقائية.

ج- ال�شريبة النتقائية الم�شتحقة اإذا تم الفراج عن ال�شلع النتقائية اأثناء عملية النقل.
2- بيانات عن من�شاأ ال�شلع النتقائية المراد نقلها، والذي يمكن اأن يكون:

 اأ- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره المملكة.
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 ب- ال�شتيراد.
 ج- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره دولة ع�شو اأخرى.
3- وجهة ال�شلع النتقائية المراد نقلها، والتي يمكن اأن تكون:

اأ- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره المملكة.  
ب- الت�شدير اأو م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره دولة ع�شو اأخرى.  
ج- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره دولة ع�شو ثالثة عبر المملكة.  

4- الو�شيلة الم�شتخدمة في نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.
5- المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية النقل.

ث�لث����ً: يتعيـــن الح�شول على الموافقـــة الم�شبقة للُمتلقي المرخ�س له علـــى اإتمام عملية النقل، 
وذلك قبل اأن تدر�س الوزارة طلب الح�شول على الت�شريح بالنقل.

م�دة )26(
البت يف طلب الت�سريح بنقل ال�سلع النتق�ئية

اأ- ُت�شـــدر الـــوزارة قرارها بالبت في طلب الت�شريح بنقل ال�شلـــع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة 
خالل )7( اأيام من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لهذا الغر�س.

ب- ُيعتبر انق�شاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد بمثابة رف�شًا �شمنيًا للطلب.
ج- يجب على الوزارة رف�س طلب الت�شريح بنقل ال�شلع النتقائية في الحالتين الآتيتين:

اإليها في  اأو المعلومات الم�شار  البيانات  اأو بع�س  اإذا كان الطلب غير م�شتوٍف لكل   -1  
الفقرة )ثانيًا( من المادة )25( من هذه الالئحة.

2- عدم تقديم الموافقة الم�شبقة للمتلقي �شاحب الترخي�س ح�شبما ت�شمنته الفقرة   
)ثالثًا( من المادة )25( من هذه الالئحة.

د- ُتخطـــر الـــوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�شادر ب�شاأن طلبه - بالموافقة اأو الرف�س - وذلك بالطرق 
المقررة قانونًا.

هــــ- اإذا �شدر قرار الـــوزارة بالموافقة على طلب الت�شريح بالنقل، فينبغـــي اأن ي�شتمل الت�شريح على 
رقم خا�س مطبوع ُيجيز للمرخ�س له نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.

و- يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س طلبه خالل )7( اأيام من تاريخ 
اإخطـــاره برف�س طلبه، اأو خالل )7( اأيام التالية لنق�شاء المـــدة المعتبرة رف�شًا �شمنيًا للطلب، 
ويجـــب البت في تظلمه خالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون اإخطاره 

بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.
ز- ي�شري الت�شريح بنقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة لمدة )15( يومًا من تاريخ �شدوره.
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م�دة )27( 
تعديل اأو اإلغ�ء طلب ت�سريح نقل ال�سلع النتق�ئية 

اأ- يجـــوز للمرخ�ـــس له اأن يطلب من الوزارة تعديل اأو اإلغاء طلب الت�شريح بنقل ال�شلع النتقائية تحت 
و�شع معلق لل�شريبة وفقًا للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغر�س، وذلك في الأحوال الآتية: 

1- قبل �شدور قرار من الوزارة ب�شاأن الطلب.   
2- بعد �شدور قرار من الوزارة بالموافقة على الطلب وقبل اأن تبداأ عملية النقل.  

3- اإذا علم المرخ�س له لحقًا باأنه لن ي�شتخدم الت�شريح بالنقل.   
4- قبل اإف�شاح ال�شلع النتقائية من الم�شتودع ال�شريبي الذي ُنقلت اإليه اإذا ا�شتمل الطلب   

على تعديل وجهة ال�شلع النتقائية وكان ذلك خالل مدة �شريان الت�شريح. 
ب- يجـــوز للوزارة في جميع الأحوال تمديد المـــدة المقررة في الفقرة )ز( من المادة )26( من هذه 

الالئحة لمدة مماثلة اإذا اقت�شى الأمر. 

م�دة )28( 
رف�س املتلقي نقل ال�سلع النتق�ئية 

ل يجوز للمتلقي المرخ�س له رف�س تلقي ال�شلع النتقائية بعد �شدور ت�شريح من الوزارة 
بالموافقة على النقل. 

وفي حال طراأت اأ�شباب خارجة عن اإرادة المتلقي المرخ�س له دعته اإلى رف�س تلقي ال�شلع 
اإلغاء  اأو  النقل  وجهة  تعديل  له  المرخ�س  المر�ِشل  فعلى  ال�شريبي،  م�شتودعه  في  النتقائية 

الت�شريح بالنقل واإعادة ال�شلع النتقائية اإلى الوجهة التي خرجت منها تلك ال�شلع.

م�دة )29(
 ف�سح ت�سريح نقل ال�سلع النتق�ئية

علـــى المتلقـــي المرخ�س له تفريغ ال�شلع النتقائية، وتقديم تقريـــر بذلك اإلى الوزارة عند و�شول  اأ- 
ال�شلع وذلك في حال كانت الوجهة المبينة في الت�شريح م�شتودع �شريبي اآخر.

يجـــب اأن يت�شمـــن تقرير التفريغ معلومات كافية عن كمية ونوع ال�شلـــع النتقائية التي تم تفريغها  ب- 
من و�شيلة النقل في مكان المتلقي.

يقدم الُمر�ِشل المرخ�س له اإلى الوزارة الم�شتندات الدالة على اإتمام عملية الت�شدير. ج- 
يعد م�شتند نقل ال�شلع النتقائية قد تم ف�شحه في اإحدى الحالتين الآتيتين: د- 

1- تقديم تقرير التفريغ داخل المملكة اإلى الوزارة.  
2- تقديم م�شتند اإثبات الت�شدير اإلى خارج دول المجل�س ال�شادر من وزارة الداخلية   
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)�شئون الجمارك( اإلى الوزارة.
اإذا وجـــد اختالف بين كميـــة ال�شلع النتقائية الُمدرجة في ت�شريح نقـــل ال�شلع النتقائية وتقرير  هـ- 
التفريـــغ اأو م�شتند اثبات الت�شديـــر، تقوم الوزارة باتخاذ الإجـــراءات القانونية الالزمة في هذا 

ال�شاأن.

م�دة )30(
نقل ال�سلع النتق�ئية بني امل�ستودع�ت ال�سريبية 

اململوكة لذات املرخ�س له
اأوًل: مع مراعاة اأحكام المواد من )24( اإلى )29(، يجوز - دون ا�شتراط الح�شول على ت�شريح 
من الوزارة - نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة بين م�شتودعين �شريبيين يحوزهما 

نف�س المرخ�س له، وذلك بمراعاة الآتي:
1- اأن يكـــون لـــدى المرخ�س له نظام اآلي يمكنه من تتبع النقل بيـــن الم�شتودعات ال�شريبية المملوكة 

له ب�شورة منف�شلة.
2- اأن يقـــدم المرخ�ـــس له للوزارة تقريرًا �شهريًا على النمـــوذج المعد لهذا الغر�س خالل )15( يومًا 
مـــن انتهاء ال�شهر الذي تم فيه النقل، ُيدَرج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين م�شتودعاته 

ال�شريبية، ويجب اأن ي�شتمل التقرير على الأقل وعن كل عملية نقل، البيانات الآتية: 
اأ- بيانات �شاحب الترخي�س.  

ب- اأرقام الم�شتودعات ال�شريبية التي تم الإر�شال من خاللها، والتي تم ال�شتالم فيها،   
على التوالي.

الم�شتودعات  في  ال�شتالم  وتاريخ  المر�شلة،  الم�شتودعات  من  الإر�ــشــال  تاريخ  ج-   
الم�شتلمة.

د- كميات ال�شلع النتقائية المر�شلة والم�شتلمة في الم�شتودعات المعنية.  
ث�ني�ً: اإذا لم يقدم �شاحب الترخي�س للوزارة التقرير ال�شهري الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة، 
اأو فـــي حـــال وجـــود اختالف فـــي الكميات بيـــن ال�شلـــع النتقائية الُمر�شلـــة وتلـــك الُم�شتلمة في 
الم�شتودعـــات ال�شريبيـــة المعنية، تقوم الـــوزارة باتخاذ الإجراءات القانونيـــة الالزمة في هذا 

ال�شاأن. 

م�دة )31(
الإقرار عن ال�سريبة امل�ستحقة على ال�سلع النتق�ئية امل�ستوردة

اأ- يجـــب على ال�شخ�س الملـــزم ب�شداد ال�شريبـــة الت�شريح لوزارة الداخلية )�شئـــون الجمارك( عن 
ال�شلـــع النتقائية الم�شتـــوردة وال�شريبة الم�شتحقة عنها عند ال�شتيـــراد، وذلك وفقًا لالإجراءات 
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المقـــررة بالمر�شوم بقانـــون رقم )10( ل�شنـــة 2002 بالموافقة على النظـــام "القانون" الموحد 
للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

يلتزم الُم�شجل الم�شتورد بتقديم المعلومات التالية، اإلى وزارة الداخلية )�شئون الجمارك(: ب- 
1- نوع ال�شلع النتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.  

2- �شعر بيع التجزئة لتلك ال�شلع النتقائية.  
3- اأي معلومات اأخرى تطلبها �شئون الجمارك.  

ج- اإذا اكت�شفت وزارة الداخلية )�شئون الجمارك( اأن الُم�شجل الم�شتورد لم يف�شح عن �شلع انتقائية 
تم ا�شتيرادها، فعليها اإبالغ الوزارة بذلك لتخاذ اإجراءاتها القانونية تجاه الم�شجل المخالف.

م�دة )32(
الإقرار عن ال�سريبة امل�ستحقة على ال�سلع النتق�ئية املنتجة حملي�ً

اأ- يلتـــزم الُم�شجل بتقديم الإقرار ال�شريبـــي اإلى الوزارة خالل )15( يومًا مح�شوبة اعتبارًا من نهاية 
كل فترة �شريبية، واإن لم يقم باأي عمليات خالل الفترة ال�شريبية.

ب- تبداأ الفترة ال�شريبة في اليوم الأول من ال�شهر وتنتهي بتمام الـ )60( يومًا.
ج- بالن�شبة لأول فترة �شريبية بعد الت�شجيل، يلتزم الم�شِجل بتقديم الإقرار ال�شريبي عن الفترة من 

تاريخ الت�شجيل حتى تاريخ انتهاء هذه الفترة ال�شريبية.
د- يجوز بقرار ي�شدر من الوزير مد مواعيد تقديم الإقرار ال�شريبي الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من 

هذه المادة.
هـ- ُيقدم الإقرار ال�شريبي وفقًا للنموذج المعد لهذا الغر�س من الوزارة، على اأن يت�شمن على الأقل، 

البيانات والمعلومات الآتية:
1-  بيانات عن الُم�شِجل مقدم الإقرار ال�شريبي.  

التي طرحت  النتقائية  ال�شلع  اأنواع  من  نوع  لكل  الم�شتحقة  ال�شريبة  قيمة  2- ح�شاب   
لال�شتهالك.

3- رقم ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي وبيان ال�شلع التي تم الإفراج عنها من كل م�شتودع   
�شريبي.

م�دة )33( 
تقدير الوزارة لل�سريبة امل�ستحقة

اأ- تقوم الوزارة بح�شاب مبلغ ال�شريبة الم�شتحقة على ال�شلع النتقائية طبقًا لأحكام هذه الالئحة في 
الأحوال الآتية:
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غير  ا�شتيراد  ت�شريح  تقّديم  اأو  ال�شتيراد  ت�شريح  تقديم  ب�شروط  اللتزام  عدم   -1  
�شحيح.

غير  اإق��رارًا  تقديم  اأو  النتقائية  بال�شريبة  الإق��رار  تقديم  ب�شروط  اللتزام  عدم   -2  
�شحيح.

3- اإذا لم يكن ال�شخ�س الملزم ب�شداد ال�شريبة م�شجاًل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية.  
ب- يعـــد ت�شريـــح ال�شتيـــراد اأو اإقرار ال�شريبة النتقائيـــة غير �شحيح اإذا اأدى اإلـــى احت�شاب خاطئ 

لل�شريبة الم�شتحقة.
ج-ُتخطـــر الـــوزارة ال�شخ�س الملـــزم ب�شداد ال�شريبـــة بمبلغ ال�شريبـــة الم�شتحقة بالطـــرق المقررة 
قانونًا، ويجب اأن يت�شمن الإخطار الأ�ش�س التي ا�شتندت عليها الوزارة عند ح�شاب مبلغ ال�شريبة 

الم�شتحقة.
د-لل�شخ�س الملزم ب�شداد ال�شريبة اأن يتظلم اإلى الوزارة خالل )30( يومًا من تاريخ اإخطاره ب�شدور 
القـــرار بتقديـــر ال�شريبة الم�شتحقة، وعلى الوزارة البت في تظلمه - من خالل لجنة م�شكلة لهذا 
الغر�ـــس - خالل )15( يومـــًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء هذه المـــدة دون اإخطاره بنتيجة 

التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  

م�دة )34(
�سداد وحت�سيل ال�سريبة امل�ستحقة عن ال�سلع النتق�ئية امل�ستوردة

اأ- ُت�شـــدد ال�شريبة الم�شتحقة على ال�شلع النتقائية الم�شتوردة لح�شـــاب الوزارة طبقًا للقوائم والقيم 
والن�شـــب ال�شادرة والمعتمـــدة منها، ووفقًا لالإجـــراءات والأو�شاع المقـــررة لتح�شيل ال�شرائب 

"الر�شوم" الجمركية.
ب- فـــي حال كانت ال�شلـــع النتقائية واردة من دولة ع�شو، ت�شتوفـــى ال�شريبة عنها من خالل الدوائر 

الجمركية، وبذات الإجراءات والأو�شاع الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

م�دة )35( 
�سداد وحت�سيل ال�سريبة امل�ستحقة عن ال�سلع النتق�ئية املنتجة حملي�ً

اأ- ُت�شـــّدد قيمـــة ال�شريبة الم�شتحقة علـــى ال�شلع النتقائيـــة المنتجة محليًا فـــي المملكة عند طرحها 
لال�شتهالك في المملكة.

ب- مـــع مراعـــاة اأحكام المادة )32( مـــن هذه الالئحة، وفيمـــا يتعلق بال�شلع النتقائيـــة المنتجة في 
المملكـــة، ُت�شـــدد ال�شريبـــة الم�شتحقة، بعد الإقرار عنهـــا، خالل )15( يومـــًا مح�شوبة من نهاية 
الفترة ال�شريبية، اأو من نهاية مدة تقديم الإقرار ال�شريبي في الأحوال التي ي�شدر فيها قرار من 
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الوزير بتمديد مواعيد تقديم الإقرارات ال�شريبية. 
ج- ُت�شـــدد ال�شريبـــة الُمحت�شبة بناًء على تقديـــر الوزارة خالل )15( يومًا مـــن تاريخ اإبالغ ال�شخ�س 
الملـــزم ب�شـــداد ال�شريبة من قبل الـــوزارة وفقًا لأحـــكام الفقرة )ج( من المـــادة )33( من هذه 

الالئحة.

م�دة )36(
 اإعف�ء الهيئ�ت الدبلوم��سية والقن�سلية والدولية 

اأ- ُتعف���ى من �شريب���ة ال�شلع النتقائية - ب�ش���رط المعاملة بالمثل - الهيئ���ات الدبلوما�شية والقن�شلية 
والمنظمـــات الدولية وروؤ�شاء واأع�شاء ال�شلكيـــن الدبلوما�شي والقن�شلي المعتمدون لدى المملكة، 

وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية: 
1- ثبوت تطبيق مبداأ المعاملة بالمثل للهيئات الدبلوما�شية والقن�شلية التابعة للمملكة   
تحدده  ما  على  بناًء  المملكة،  لدى  ممثلوها  المعتمد  الدولية  المنظمات  اأو  الدول  لدى 
وزارة الخارجية من قوائم الدول المطبقة لمبداأ المعاملة بالمثل ب�شاأن ال�شلع النتقائية.

2- اأن يكون ا�شتخدام ال�شلع النتقائية لأغرا�س �شخ�شية اأو ر�شمية.  
3- يطبق هذا الإعفاء عند ال�شتيراد فقط.  

4- تقديم اأدلة م�شتندية كافية لإثبات وجهة ال�شلع النتقائية.  
ب- وف���ي حال مخالف���ة اأحد ال�شروط ال�شابقة، اأو اإذا ات�شح عدم و�ش���ول ال�شلع النتقائية اإلى الوجهة 

المعفية، فللوزارة اإلغاء الإعفاء وتقدير ال�شريبة الم�شتحقة وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

م�دة )37(
اإعف�ء امل�س�فرين الق�دمني اإلى اململكة

ُتعفى من ال�شريبة، ال�شلع النتقائية التي ب�شحبة الم�شافرين القادمين اإلى المملكة على 
"الر�شوم"  ال�شرائب  من  الإعفاء  و�شوابط  �شروط  بذات  وذلك  تجارية،  �شفة  ذات  تكون  األ 
الجمركية المبينة في المر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" 

الموحد للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

م�دة )38(
ا�ستحق�ق ال�سريبة يف املن�طق والأ�سواق احلرة

ت�شتحق ال�شريبة عن ال�شلع النتقائية اإذا تم بيعها اإلى الم�شتهلك من اإحدى محالت المناطق 
اأو الأ�شواق الحرة المرخ�شة كم�شتودع �شريبي طبقًا لن�س الفقرة )هـ( من المادة )14( من 

هذه الالئحة، ومع ذلك ل تفر�ص ال�شريبة في هذه الحالة اإذا توافرت ال�شروط الآتية: 
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1- اإذا قدم الم�شتهلك بطاقة �شعود اإلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر المملكة خالل )24( �شاعة 
من وقت البيع.

2- اإثبات واقعة البيع بموجب الرمز ال�شريطي )الباركود( لبطاقة �شعود الطائرة.
غير  اأو  مبا�شرة  جوية  رحلة  كل  المادة،  هذه  لأغرا�س  الدولية  الجوية  بالرحلة  ويق�شد 

مبا�شرة بين المملكة والمكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج اإقليم المملكة.

م�دة )39( 
ا�ضرتداد ال�ضريبة اأو الإعفاء منها بطريق اخلطاأ

اأ- يلتزم كل �شخ�س ا�شترد مبلغ ال�شريبة اأو اأعفى منها ب�شكل كلي اأو جزئي عن طريق الخطاأ، ب�شداد 
المبلغ الم�شتحق عليه فور علمه بعدم ا�شتحقاقه لال�شترداد اأو الإعفاء.

ب- على الوزارة فور اكت�شاف ال�شترداد اأو الإعفاء الخاطئ اأن تقوم باإخطار الم�شجل بالطرق المقررة 
قانونـــًا ب�شرورة رد المبالغ التي ا�شتردهـــا اأو �شداد المبالغ التي اأعفي منها، دون وجه حق، خالل 

الأجل الذي تحدده له.

م�دة )40( 
ال�سبطية الق�س�ئية

لماأموري ال�شبط الق�شائي - وفي �شبيل اأدائهم لمهامهم المن�شو�س عليها في المادة )19( 
من القانون - اتخاذ الإجراءات الآتية: 

1- دخول الم�شتودعات ال�شريبية اأو محال البيع بالجملة او التجزئة اأو اأي مواقع اأخرى يتم فيها حيازة 
�شلع انتقائية، للتفتي�س والرقابة لأغرا�س ال�شريبة النتقائية، ويجوز لهم ال�شتعانة برجال الأمن 

اإذا اقت�شى الأمر ذلك.
2- الدخول اإلي اأي و�شيلة نقل ت�شتخدم لنقل ال�شلع النتقائية.

3- الطالع على الدفاتر وال�شجالت وفح�س الم�شتندات والح�شول على المعلومات الالزمة لأغرا�س 
الرقابة على ا�شتحقاق ال�شريبة النتقائية.  

4- اأخـــذ اأو طلب عينة من اأي �شلعـــة انتقائية موجودة داخل اأي و�شيلة نقل اأو مكان ي�شتخدم لحيازة اأو 
نقل ال�شلع النتقائية.

5- اتخـــاذ جميع اإجراءات جمـــع ال�شتدللت الالزمة لفح�س مدى التـــزام الم�شجل باأحكام القانون 
والالئحـــة، بما فيها �شوؤال اأي �شخ�س ُيرى �شوؤالـــه ب�شاأن اأي مخالفة تتعلق بتطبيق اأحكام القانون 

والالئحة.
6- �شبط المخالفات وتحرير محا�شر اإثبات الحالة وذلك في ح�شور الم�شجل اأو من يمثله متى اأمكن، 
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ويجوز اتخاذ الإجراءات الم�شار اإليها في غيبة الم�شجل اأو من يمثله على اأن يتم اإبالغه لحقًا بما 
تم اتخاذه من اإجراءات في غيبته.

7- يجب اأن يدون في المح�شر ما تم اتخاذه من اإجراءات وعلى الأخ�س ما يلي: 
اأ- تاريخ و�شاعة ومكان فتح المح�شر واإقفاله.  

ب- ا�شم و�شفة محرر المح�شر، وبيانات الأمر ال�شادر بتكليفه بالماأمورية.   
اأو  ج- ا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته �شواء كان الم�شجل   

ممثل عنه اإن وجد.
د- نتيجة معاينة المكان المودعة به ال�شلع النتقائية.   

هـ- الم�شتندات الدالة على اأ�شعار بيع ال�شلع وكمياتها وم�شدرها.  
و- و�شف المخالفة.  

ز- الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ماأموري ال�شبط الق�شائي.  
كان  اإن  التوقيع  عن  امتناعه  اإثبات  اأو  المح�شر،  على  يمثله  من  اأو  الم�شجل  توقيع  ح-   

حا�شرًا.

م�دة )41(
الغرام�ت الإدارية

اأوًل: فيما عدا حالت التهرب ال�شريبي المن�شو�س عليها في المادة )26( من القانون، تفر�س 
غرامة اإدارية عند: 

1- امتنـــاع الم�شجـــل عن تقديم الإقرار ال�شريبـــي، بالن�شبة للمكلفين بتقديمه عـــن الفترة ال�شريبية 
وذلـــك بن�شبة ل تقل عـــن )5%( ول تزيد على )25%( من قيمة ال�شريبـــة التي كان يتعين الإقرار 

بها، ويتعين عند تقدير مبلغ الغرامة بين الحدين الم�شار اإليهما مراعاة ال�شوابط الآتية: 
اأ- ج�شامة المخالفة.  

ب- مدى تعمد المخالف ارتكاب المخالفة.  
ج- المنافع التي جناها المخالف من وراء ارتكاب المخالفة.  

د- مقدار ال�شرر الذي اأ�شاب الوزارة جراء المخالفة.   
2- المتناع عن �شداد ال�شريبة الم�شتحقة خالل المدة المحددة، وذلك بن�شبة تعادل )5%( من قيمة 

ال�شريبة غير الم�شددة عن كل �شهر اأو جزء منه لم ُت�شدد عنه ال�شريبة. 
ث�ني����ً: مع عدم الإخـــالل باأية جريمة ين�س عليها اأي قانون اآخـــر، تفر�س غرامة اإدارية ل تزيد 
على خم�شة اآلف دينار - وبمراعاة ال�شوابط الم�شار اإليها في البند )1( من الفقرة )اأوًل( من 

هذه المادة - على ُكل من: 
1- منع اأو اأعاق موظفي الوزارة من اأداء واجباتهم الوظيفية.
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2- امتنع عن تقديم البيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات التي تطلبها الوزارة.
3- خالف اأي حكم اآخر من اأحكام القانون اأو الالئحة. 

ث�لث�ً: ل يترتب على توقيع الغرامة الإدارية اإعفاء المخالف من �شداد قيمة ال�شريبة الم�شتحقة 
طبقًا لأحكام القانون.

رابع����ً: يعـــد القرار ال�شـــادر بفر�س الغرامـــة الإدارية من ال�شنـــدات التنفيذيـــة القابلة للتنفيذ 
الجبري وفقًا لقانـــون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 

.1971

م�دة )42( 
الغرامة الواجب توقيعه� يف ح�لة العود

عند تكرار ذات المخالفة خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شدور قرار الوزارة بثبوت المخالفة، 
يجوز م�شاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار اأو وقف ترخي�س 

الم�شتودع ال�شريبي لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر اأو كالهما معًا. 

م�دة )43(
حت�سيل الغرامة الإدارية

ُتح�شل مبالغ الغرامة الإدارية بالتن�شيق مع الجهات المعنية وفقًا لذات الآليات والقواعد 
والإجراءات المطبقة ب�شاأن تح�شيل ال�شريبة.

م�دة )44(
و�سع عالم�ت مميزة على ال�سلع النتق�ئية

ال�شلع  على  مميزة  عالمات  بو�شع  الــوزارة  تقوم  التفاقية،  من   )18( المادة  مراعاة  مع 
النتقائية لإحكام الرقابة عليها ببيان تلك التي تم ا�شتحقاق ال�شريبة عنها، وذلك وفقًا لالأو�شاع 

والإجراءات التي ي�شدر بها قرار من الوزير.

م�دة )45(
اللتزام ب�سرية املعلوم�ت ال�سريبية  

التي  المعلومات  الإف�شاح عن  بعدم  الالئحة  القانون وهذه  اأحكام  بتنفيذ  القائمون  يلتزم 
ح�شلوا اأو اأطلعوا عليها بحكم وظائفهم اأو ب�شببها، اأثناء الخدمة اأو بعد انتهائها، اإل للغاية التي 
�شرعت من اأجل اطالعهم عليها اأو بناًء على ت�شريح من الوزارة اأو تنفيذًا لطلب من ال�شلطات 
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الق�شائية بالمملكة.

م�دة )46(
الحتف�ظ ب�ل�سجالت ال�سريبية

اأ- يلتـــزم الُم�شجل بالحتفاظ بطريقة منتظمة بال�شجـــالت والدفاتر المحا�شبية الالزمة لبيان قوائم 
اأ�شعـــار وتحركات ال�شلع النتقائية المنتجـــة اأو الم�شتوردة اأو المباعة اأو الم�شدرة اأو المخزنة بما 
فـــي ذلك المفقودة منهـــا والتالفة، وال�شرائـــب الم�شتحقة عنها وتلك القابلـــة لال�شترداد، وعليه 

تزويد الوزارة بهذه ال�شجالت عند الطلب. 
ب- يجـــب اأن تكـــون ال�شجالت والدفاتر الم�شار اليها في الفقـــرة ال�شابقة م�شتوفاة بما ي�شمح بمراقبة 

�شحة احت�شاب و�شداد ال�شريبة. 
ج- يجب الحتفـــاظ بال�شجالت والدفاتر وجميع الم�شتندات الموؤيدة لهـــا والمتعلقة بال�شلع النتقائية 
لمـــدة )5( �شنوات مح�شوبة من نهاية ال�شنـــة التي حدثت فيها عملية الإنتاج اأو ال�شتيراد اأو البيع 

اأو الت�شدير اأو التخزين لل�شلع النتقائية. 

م�دة )47(
اإدراج رقم الت�سجيل ال�سريبي

على الم�شجل اأن يدرج رقم الت�شجيل ال�شريبي الخا�س به في كل معامالته وممار�شاته مع 
الوزارة، وعلى كل اإقرار �شريبي، وعلى كل م�شتند يتعلق بال�شريبة النتقائية.

م�دة )48( 
ال�سلع النتق�ئية التي يتم حي�زته� يف ت�ريخ �سري�ن الق�نون

اأ- ت�شتحق ال�شريبة النتقائية فورًا على كافة ال�شلع النتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ نفاذ 
القانون، وي�شترط ل�شتحقاق ال�شريبة عليها ما يلي:

1- األ تكون تحت و�شع معلق لل�شريبة.  
2- اأن تكون مخ�ش�شة لأغرا�س تجارية.  

ب- علـــى الأ�شخا�ـــس الحائزيـــن ل�شلع انتقائيـــة وفقًا للفقرة )اأ( مـــن هذه المادة احت�شـــاب ال�شريبة 
الم�شتحقـــة عـــن ال�شلع النتقائية التـــي بحوزتهم طبقًا لأحـــكام القانون والالئحـــة والإقرار عنها 

و�شدادها بوا�شطة اإقرار انتقالي واحد اإلى الوزارة خالل )30( يومًا من تاريخ نفاذ الالئحة.
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م�دة )49(
املدد الزمنية

فـــي حال �شـــادف انتهاء المدة الزمنية المحـــددة لإتمام اأي اإجراء يوم اإجـــازة اأو عطلة ر�شمية، ُتمدد 
المدة المحددة اإلى اأول يوم عمل يليه.

م�دة )50(
املك�ف�آت امل�لية

للوزارة منح مكافاأة مالية لكل من ي�شهم، من غير موظفيها، في الك�شف عن المخالفات 
والجرائم المن�شو�س عليها في القانون، ونتج عن ذلك تح�شيل �شريبة اأو غرامة، على األ تتجاوز 
قيمة المكافاأة ن�شبة )2.5%( من قيمة الغرامة التي تم تح�شيلها وبحد اأق�شى )10000( دينار 

بحريني.

م�دة )51(
اأحك�م خت�مية

اأ- ُيع���د ُم�شج���اًل حكمًا لأغرا�ص ال�شريبة النتقائية من تاريخ نف���اذ القانون، اأي �شخ�ص يزاول ن�شاط 
مـــن الأن�شطة المبينة في المادة )8( من هذه الالئحة قبل العمل باأحكام القانون، على اأن يتقدم 
بطلب الت�شجيل خالل )15( يومًا من تاريخ نفاذ الالئحة، وينتهي الت�شجيل الحكمي بفوات المدة 

المذكورة دون تقديم طلب الت�شجيل اأو اإذا تم رف�س طلبه بالت�شجيل.
ب- ُيعـــد م�شتودعـــًا �شريبيـــًا حكمًا من تاريخ نفـــاذ القانون، اأي مكان يقوم فيـــه اأي �شخ�س باإنتاج و/

اأو تخزيـــن �شلـــع انتقائية قبل العمل باأحكامه، على اأن يقـــوم بتقديم طلب للح�شول على ترخي�س 
م�شتـــودع �شريبـــي لهذا المـــكان خـــالل )15( يومًا من تاريخ نفـــاذ الالئحة، وينتهـــي الترخي�س 

الحكمي بفوات المدة المذكورة دون تقديم طلب الترخي�س اأو اإذا تم رف�س طلبه.
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وزارة العمل و التنمية الجتم�عية

 قرار رقم )80( ل�سنة 2017
ب�س�أن حل جمعية جم�ل�س الع�ئالت البحرينية 

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،
وعلى القرار رقم )57( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية جمال�س العائالت البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية جمال�س العائالت البحرينية،
خمالفة  فيه  والثابتة   ،2016 نوفمرب   14 يف  املوؤرخ  الأهلية   املنظمات  دْعم  اإدارة  تقرير  وعلى 
اجلمعية للبند )3( من املادة )50( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باأنها مل تعقد جمعيتها 

العمومية عامني متتاليني،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
م�دة )1(

لُّ جمعية جمال�س العائالت البحرينية. حُتَ

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

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

م�دة )3(
ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية  والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف يف 
ي  اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم امل�شفِّ
جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باجلمعية، وميتنع عليهم  وعلى املوظفني وعلى امل�شرف املوَدعة 
لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرُّف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي 

ي. من امل�شفِّ
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م�دة )4(
ي اأْن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية اأو حقوقها، واأْن ي�شتويف ما لها  على امل�شفِّ
رة  من حقوق ِقَبل امل�شاهمني اأو الغري، واأْن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام املقرَّ

يف نظام اجلمعية.

م�دة )5(
ي اإلى الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. يقدم امل�شفِّ

م�دة )6(
ل. يبَلغ هذا القرار اإلى اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

م�دة )7(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1439هـ
الـمـــــــوافــــق: 12 دي�شمبــــر 2017م
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 وزارة العمل و التنمية الجتم�عية

 قرار رقم )91( ل�سنة 2017
ب�ضاأن الرتخي�ص بت�ضجيل جمعية اإمداد اخلريية

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

وتعديالته،
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية اخلا�شعة  والأندية الجتماعية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
والأندية  للجمعيات  املال  بجْمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اإمداد اخلريية،

قرر الآتي:
م�دة - 1 -

اإمداد اخلريية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد  ل جمعية  ت�شجَّ
رقم  )1/ج/اأج/خ/2017(.

م�دة - 2 -
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.      
 

وزير العمل والتنمية الجتم�عية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1439هـ
المــــــــوافـــق: 11 دي�شمبـــــر 2017م
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بي�ن ب�أ�سم�ء الأع�س�ء املوؤ�س�سني
جلمعية اإمداد اخلريية

1- ح�شين علي ح�شن علي محمد المرخي.
2- ح�شين علي ح�شن علي مرهون .

3- �شو�شن عبدالجليل جواد اإبراهيم رجب.
4- علي عبا�س من�شور محمد اأحمد ال�شتري.

5- ال�شيد مجيد مح�شن اإبراهيم محمد العالي.
6- ال�شيد ح�شن �شعيد محفوظ ح�شن اإبراهيم.

7- فا�شل عبدالعبا�س �شلمان داود.
8- علي محمد �شعيد �شالح جا�شم العرادي.

9- داُود �شلمان اإبراهيم عبدعلي ح�شين.
10- اأحمد عبدالنبي �شلمان كاظم علي.

11- ح�شين يا�شر من�شور محمد اأحمد ال�شتري.
12- محمد عبدالجليل عبدعلي العم.

13- جعفر عبا�س خليل اإبراهيم ح�شن.
14- محمد عبدالر�شا اأمر اهلل اأ�شد اهلل ملك.
15- اأبرار يو�شف عطية اهلل كاظم الحجيري.

16- اإبراهيم عبا�س خليل اإبراهيم ح�شن.

17- غفران علي عبداهلل اإبراهيم العالي.
18- علي عبا�س خليل اإبراهيم ح�شن.

19- اأمل عبدالإله ح�شين ال�شعيد.
20- اإبراهيم عبدعلي الدعي�شي.
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ملخ�س النظ�م الأ�س��سي
جلمعية اإمداد اخلريية

 
البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت  قد  الجمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأولى  المادة  تن�س 
والأندية  الجمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )1/ج/اأج/خ/2017(  رقم  قيد  تحت   2017 عام  في 
والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 
الوزارية  والقرارات  وتعديالته   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة، 

ال�شادرة تنفيذًا له.
للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  الجمعية  ل  ُت�شجَّ
ل�شنة  رقم )2(  الــوزاري  القرار  لأحكام  ِطْبقًا  الر�شمية  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من 
1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
مملكة  عالي،   ،657 مجمع   ،4220 طريق   ،24 )�شقة  هو   اإدارتــهــا  ومركز  الجمعية  مقر 

البحرين(.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول في م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 
تنت�شب اأو ت�شترك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
الموافقة  اأْخذ  وبعد  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  وتقوم 

الم�شبقة من الجهات المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
َعم والَحدِّ من الإ�شراف والتبذير. 1- ال�شعي اإلى زيادة الوعي العام حول اأهمية الِحَفاظ على النِّ

2- اإف�شاء روح التكافل بين اأفراد وموؤ�ش�شات المجتمع.
3- القيام بخدمة تغليف الأطعمة الزائدة وتوزيعها على الراغبين باأف�شل المعايير.

اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين، وبعد  وت�شعى الجمعية لتحقيق 
اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات المخت�شة، بالو�شائل التالية:

1 - تنظيم الموؤتمرات والندوات والمنتديات والفعاليات وور�س العمل ذات العالقة، بعد اأْخذ الموافقة 
الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة.

2- دعم الم�شروعات والفعاليات الثقافية والجتماعية لالرتقاء بم�شتوى الفرد والمجتمع.
3- ا�شتخـــدام و�شائل الإعـــالم المختلفة للتوعية باأهـــداف الجمعية، بعد اأْخـــذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
4- اإ�شـــدار ن�شـــرات ومطبوعـــات وفق اأهـــداف الجمعية المر�شومة، بعـــد اأْخذ الموافقـــة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.
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5- اإن�شـــاء موقـــع اإلكترونـــي للجمعية على �شبكـــة الإنترنت، بعد اأْخـــذ الموافقة الم�شبقـــة من الجهات 
الحكومية المخت�شة.

6- اأية و�شيلة ترتئيها الجمعية لتحقيق اأهدافها.
وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1-  اجتماعية.          2- خيرية.  
وقد بيَّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية، وهي على النحو التالي:

1( األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأْن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3( اأْن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه فـــي جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة 
اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبيَّن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم، وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بيَّنت المادة )17( من النظام حق الع�شو في التََّظلُّم من 
له اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

في هذا ال�شاأن.
الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية،  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 
العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�ْشم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 
العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبيَّن  واأع�شائها.  ولجانها  اأجهزتها  جميع 
باعها عند عْقدها والن�شاب القانوني الواجب  العادية منها وغير العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

الجمعية  تنتخبهم  اأع�شاء   10 من  يتكون  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بيَّن  كما 
انتخابهم  ويتم  اأخــرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن مجل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 
ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة 
للجمعية. وبيَّن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�ص و�شروط الع�شوية فيه، وحقه في ت�شكيل 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان المختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ

وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من: 

1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شتراكات الأع�شاء.



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

44

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3( الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ
4( اإيـــرادات الحفالت والمعار�ـــس والأ�شواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شتـــرك فيها الجمعية، بعد اأْخذ 

موافقة  الجهات المخت�شة. 
5( الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.  

لت�شيير  بيَّن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ الجمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة  كما 
اأعمالها، واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام، وت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة المالية، بحيث 
تبداأ من تاريخ ن�شر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية اإْن لم يكن في �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 
ْرف ِطْبقًا لالئحة المالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم مجل�س الإدارة بعْر�س الح�شاب  ال�شَّ

الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.
واأخيرًا بيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها، وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا، والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.
ي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل  وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفِّ

في ميدان عمل الجمعية.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية 

 قرار رقم )93( ل�سنة 2017
 ب�س�أن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت

للجمعية البحرينية للتخطيط ال�ضرتاتيجي

وزير العمل والتنمية 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،
للتخطيط  البحرينية  اجلمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )15( رقم  القرار  وعلى 

ال�شرتاتيجي،
وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،

فيها  والثابتة  اأغ�شط�س 2017،   6 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دْعم  اإلى مذكرة  وا�شتنادًا 
خمالفات 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 للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شرْي العمل باجلمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
م�دة )1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي ملدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة 
ال�شيد/ اإبراهيم خليفة �شعد الدو�شري، وع�شوية كل من:

1( هالة بدر اأحمد عبداهلل �شليبيخ.
2( با�شم عبدالر�شا محمد مكي البحارنة.

3( نزار علي ح�شين الب�شري.
4( يو�شف اأحمد محمد د�شكوني.

5( ح�شن محمد ح�شن محمد.
6( �شوزان محمد العجاوي.
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7( اأحمد محمد عبداهلل ح�شين البناء.

م�دة )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 رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

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

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

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

م�دة )5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد 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.

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

وزير العمل والتنمية الجتم�عية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 ربيع الأول 1439هـ
المــــــوافـــــق: 14 دي�شمبـــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )94( ل�سنة 2017
 بتعديل امل�دة )2( من القرار رقم )58( ل�سنة 2016 ب�س�أن

جلنة البت يف طلب�ت �سْرف الأجهزة التعوي�سية لالأ�سخ��س ذوي الإع�قة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني وتعديالته،
ل بالقرار رقم  وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء وت�شكيل جلنة تقييم الإعاقة، املُعدَّ

)11( ل�شنة 2016، 
وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�ص باإن�شاء وت�شغيل مراكز 

ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة،
التعوي�شية  الأجهزة  �شْرف  طلبات  يف  البت  جلنة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )58( رقم  القرار  وعلى 

لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة،

قرر الآتي:
م�دة )1(

ُي�شتبَدل بن�س املادة )2( من القرار رقم )58( ل�شنة 2016 ب�شاأن جلنة البت يف طلبات �شْرف 
الأجهزة التعوي�شية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، الن�س الآتي:

ل اللجنة برئا�شة مدير اإدارة التاأهيل الجتماعي، وع�شوية كل من: ت�شكَّ
نائبًا للرئي�س 1- رئي�س ق�شم خدمات ذوي الحتياجات الخا�شة باإدارة التاأهيل الجتماعي 
2- رئي�س ق�شم المراكز التاأهيلية والأكاديمية والمهنية باإدارة التاأهيل الجتماعي         ع�شوًا
3- رئي�س مجموعة الم�شتريات والعقود باإدارة الموارد المالية                                           ع�شوًا
4- رئي�س وحدة الرعاية والتاأهيل الميداني باإدارة التاأهيل الجتماعي                           ع�شوًا
5- اأخ�شائي توظيف اأول باإدارة التاأهيل الجتماعي                                                       ع�شوًا

م�دة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 26 ربيع الأول 1439هـ
المــــــوافـــــق: 14 دي�شمبـــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )97( ل�سنة 2017
 ب�س�أن اإلغ�ء ترخي�س مركز اإمن�ء للتدريب والتطوير ذ�م�م

)موؤ�س�سة تدريبية خ��سة(

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

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

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2012 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اإمناء للتدريب والتطوير ذ.م.م
)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وا�شتنادًا اإلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 2017/5/17،

قرر الآتي:
م�دة -1-

ُيلغى الرتخي�س ال�شادر بالقرار رقم )1( ل�شنة 2012 لل�شادة/ �شركة اإمناء للخدمات واحللول 
اإمناء  با�شم مركز  التجاري حتت رقم )77132-2(  ال�شجل  والتدريبية ذ.م.م، واملقيَّد يف  التعليمية 

.)INMA TRAINING AND DEVELOPMENT CENTER W.L.L( للتدريب والتطوير ذ.م.م

م�دة - 2 -
على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الثاني 1439هـ
المــــــوافـــــق: 19 دي�شمبـــــر 2017م
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وزارة �سئون الكهرب�ء وامل�ء

 قرار رقم )2( ل�سنة 2017
 ب�س�أن تنظيم رْبط وحدات اإنت�ج الكهرب�ء من الط�قة املتجددة 

بنظ�م توزيع الكهرب�ء بهيئة الكهرب�ء وامل�ء

وزير �شئون الكهرباء والماء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
ل بالقرار رقم )4(  وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2010 ب�شاأن نظام التمديدات الكهربائية، املعدَّ

ل�شنة 2011،
وبعد الت�شاور مع هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لوحدة الطاقة امل�شتدامة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
م�دة )1(
تع�ريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل 
يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الهيئة: هيئة الكهرباء والماء.

: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يملك ح�شاب ا�شتهالك واحد اأو اأكثر. �سخ�س 
الط�ق���ة المتج���ددة: الطاقـــة المولَّدة من م�شادر متجـــددة، وت�شمل على �شبيـــل المثال الطاقة 

ال�شم�شية، اأو طاقة الرياح، اأو الطاقة الحرارية الأر�شية، اأو طاقة الغاز الحيوي.

ْبط: رْبُط وحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء. الرَّ
ْبط: التفاقية المبرمة بين الهيئة والمنِتج، والتي تت�شمن بنود و�شروط ت�شغيل وحدة  اتف�قية الرَّ

اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ورْبطها بنظام توزيع الكهرباء.
ْب���ط: المتطلبات والمعايير المعتَمدة من الهيئة، والتي يجب على المنِتج اللتزام بها  �ض���روط الرَّ



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

50

لربط وحـــدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء، بما في ذلك المعايير 
الفنية وَجودة ال�شحة، وال�شالمة، والبيئة.

وح���دة اإنت�ج الكهرب�ء من الط�ق���ة المتجددة: وحدة اأو اأكثر تقوم باإنتاج الطاقة الكهربائية من 
ز قطعة الأر�س، وتكون مربوطة بنظام توزيع الكهرباء  بة �شمن نف�ـــس حيِّ الطاقـــة المتجددة مركَّ

د من ح�شابات ال�شتهالك. تحت ح�شاب محدَّ
نظ����م توزي���ع الكهرب����ء: �شبكـــة توزيـــع الكهربـــاء، ذات جهد ما بيـــن )400( فولـــت اإلى )11( 
لها بغر�س تو�شيل الكهرباء اإلى  كيلوفولت )جهد منخف�س ومتو�شط(، والتي تملكها الهيئة وُت�َشغِّ
يات(  نـــات والمعدات ذات ال�شلة بها كالخط���وط والكابالت )المغذِّ الم�شتهلكيـــن، وت�شمل المكوِّ
لت والعنا�شر الكهربائية التماثلية كالمقاومات والمحثَّات والمكثفات  والمحطات الفرعية والمحوِّ

والمفاتيح الكهربائية.
ْب���ط: الحد الأق�شى ل�شعة الإنتـــاج من الطاقة المتجددة الـــذي يمكن رْبُطه  الح���د ال�سن���وي للرَّ

م. ده المنظِّ بنظام توزيع الكهرباء في العام الميالدي، طبقًا ِلـما يحدِّ
المنِت���ج: اأيُّ �شخ�س ينتج طاقة كهربائية مـــن م�شادر الطاقة المتجددة ل�شتخدامه ال�شخ�شي 

ْبط المرفقة بهذا القرار. ويربطها بنظام توزيع الكهرباء طبقًا ل�شروط الرَّ
م: الوزير المعني ب�شئون الكهرباء والماء. المنظِّ

�س لقيا�س كمية الطاقة الكهربائية الم�شتوَردة من نظام  ح�س����ب ال�سته���الك: الح�شاب المخ�شَّ
�شة لهذا الغر�س، وكل ح�شـــاب ا�شتهالك مرتبط  توزيـــع الكهرباء بوا�شطة وحدة قيا�ـــس مخ�شَّ

اد واحد فقط. بعدَّ
ح�س����ب ال�ست�س�ف���ة: ح�شـــاب ال�شتهـــالك المرب���وط عليـــه وحدة اإنتـــاج الكهرباء مـــن الطاقة 

الكهربائية.
الط�ق���ة الكهرب�ئية الم�ستوَردة: الطاقـــة الكهربائية الم�شتوَردة من نظام توزيع الكهرباء والتي 

يتم ا�شتهالكها من ِقَبل المنِتج بوا�شطة ح�شاب ا�شتهالك واحد اأو اأكثر يملكه المنِتج.
رة: الطاقة الكهربائية الفائ�شة التي يقوم باإنتاجها المنِتج من خالل  الط�قة الكهرب�ئية الم�سدَّ

الطاقة المتجددة، ويتم تزويد نظام توزيع الكهرباء بها من خالل وحدة اإنتاج الكهرباء.
رة )بالكيلووات �شاعة( والتي تتجاوز الطاقة  اأر�سدة �س�في القي��س: الطاقة الكهربائية الم�شدَّ

الكهربائية الم�شتوَردة اأثناء دورة الفاتورة والمقيَّدة لح�شاب دورة الفاتورة التالية.
رة عن الطاقة  ف�ئ����س الط�ق���ة الكهرب�ئية: الفرق الناتج عن زيادة الطاقـــة الكهربائية الم�شدَّ

دة. الكهربائية الم�شتوَردة خالل دورة فاتورة محدَّ
الوحدة: وحدة الطاقة الم�شتدامة.
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م�دة )2(
نط�ق ال�سري�ن

اأكرث  اأو  ا�شتهالك �شخ�شي  الذين ميلكون ح�شاب  املنتجني  القرار على كافة  اأحكام هذا  ت�شري 
باململكة.

م�دة )3(
الأهداف

يهدف هذا القرار اإلى ما يلي:
م عملية رْبط وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام  اأ - اإيجـــاد اإطار ت�شريعي وا�شح ينظِّ

توزيع الكهرباء.
ب - ت�شجيع اأفراد المجتمع وموؤ�ش�شاته على اإنتاج الطاقة الكهربائية من م�شادر الطاقة المتجددة.

ج - الم�شاهمة في تنويع م�شادر الطاقة من خالل زيادة ح�شة الطاقة المتجددة �شمن م�شادر اإنتاج 
الطاقة.

د - المتثال لل�شيا�شات والأهداف ال�شادرة من المملكة والمتعلقة بالطاقة المتجددة.
هـ - الم�شاهمة في حماية البيئة من خالل تقلي�س ب�شمة النبعاثات الكربونية في المملكة.

و - ت�شجيع نمو القت�شاد الأخ�شر بغَر�س تحقيق التنمية الم�شتدامة.
ز - �شمان حق كل م�شتهلك من م�شتهلكي الطاقة الكهربائية في تركيب معدات اإنتاج الطاقة المتجددة 

في نف�س موقع الم�شتهلك ورْبُطها بنظام توزيع الكهرباء دون تفرقة.

م�دة )4(
م التزام�ت املنظِّ

م اللتزام بالآتي: يجب على املنظِّ
اأ - اإنفـــاذ تطبيق �شيا�شات الطاقـــة المتجددة ون�شرها وتفعيلها ِوْفقًا لتو�شيـــات اللجنة العليا للثروات 

الطبيعية والأمن القت�شادي، وبالتن�شيق مع الهيئة والوحدة، وبعد موافقة مجل�س الوزراء.
ْبـــط والحد الأق�شى من اإجمالي الطاقة المتجددة الذي يمكن ت�شديره  ب - تحديـــد الحد ال�شنوي للرَّ

اإلى نظام توزيع الكهرباء بناًء على تو�شية الهيئة، متى لزم تحديد هذا الحد.
ج - اإيجـــاد الحلـــول فيما يتعلق بالنزاعات التي تن�شاأ بين الأطراف عـــن طريق الموازنة بين الم�شالح 

المختلفة.
ع الإجراءات المتعلقة بالنظر في التََّظلُّمات المن�شو�س عليها في المادة )18( من هذا القرار. د - و�شْ
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هــــ - العمـــل على �شمان اأن اأيـــة تَغيُّرات في التعرفات اأو نظام �شافي القيا�س لـــن يوؤثر �شلبًا على مدى 
حيوية وبقاء وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي تم تركيبها فعليًا.

م�دة )5(
التزام�ت الهيئة

يجب على الهيئة اللتزام بالآتي:
ْبط ومراجعتها وتحديثها بانتظام. ع �شروط الرَّ اأ - و�شْ

ْبط مع  ْبـــط، ومراجعتها بانتظـــام، واإبرام اتفاقيـــات الرَّ ب - �شياغـــة نمـــاذج معيارية لتفاقيـــات الرَّ
المنتجين.

ْبط والحد الأق�شـــى لإنتاج الطاقة الذي يمكن  م ب�شاأن الحد ال�شنوي للرَّ ج - رْفـــع تو�شيات اإلـــى المنظِّ
ت�شديره بوا�شطة المنِتج اإلى نظام توزيع الكهرباء بناًء على ال�شوابط والمعايير الفنية.

د - تحديد اآلية ل�شتقبال فائ�س الكهرباء الذي يمكن ت�شديره اإلى نظام توزيع الكهرباء.
ْبط، واتخاذ الإجراءات  هــــ - مراقبة المنِتج والتاأكد من مدى التزامه باأحكام هذا القرار واتفاقية الرَّ

والتدابير الالزمة �شد المخالفين.
و - اإن�شـــاء �شجل اإلكترونـــي لجميع المنتجين في المملكة يت�شمن كافـــة البيانات والمعلومات المتعلقة 

بوحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، على اأْن تلتزم الهيئة بمتابعة ما يلي:

1 - حجم الإنتاج ونوعيته وموقع كل وحدة من وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
2 - القدرة الإجمالية لوحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي تم رْبُطها بنظام 

ْبط. مت ب�شاأنها طلبات للرَّ توزيع الكهرباء والتي ُقدِّ
3 - م�شتويات الختراق لمغذيات )11 كيلوفولت( وقدرة النظام المتاحة في منطقة �شبكة 

التوزيع.
4 - معالجة البيانات  - بدعم من الوحدة -  ون�ْشِرها للكافة عبر الموقع الإلكتروني الخا�س 
الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج  لوحدات  الإجمالية  القدرة  متابعة  خالل  من  وذلــك  بها، 
هذه  تحديث  ويجب  ْبط،  للرَّ طلبات  ب�شاأنها  مت  ُقدِّ التي  اأو  رْبُطها،  تم  التي  المتجددة 

البيانات ب�شورة �شهرية على الأقل.
ز - العمل على �شمان اإمكانية التو�شيل ب�شبكة توزيع الكهرباء وال�شتجابة بوجه عام لطلبات الم�شتركين 
ْبط المتاح  ْبط في اإطار المدة الزمنية التي تحددها الهيئة ِوْفقًا ل�شقف الرَّ الم�شتوفية ل�شروط الرَّ

والقدرة ال�شتيعابية للمغذي بالمنطقة المعنية.
ح - اإعـــداد قائمـــة باأ�شمـــاء ال�شت�شاريين والمقاوليـــن الكهربائيين المعتَمدين لـــدى الهيئة في مجال 
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الطاقة المتجددة.
ط - اإعداد قائمة لمعدات الطاقة المتجددة معتَمدة لدى الهيئة، والتي �شيتم تركيبها من ِقَبل مقاولي 

الطاقة المتجددة.

م�دة )6(
اخت�س��س�ت الوحدة

تتولى الوحدة القيام بالآتي:
اأ - اقتـــراح ال�شتراتيجيـــات وال�شيا�شـــات والت�شريعات الالزمـــة لت�شجيع ال�شتثمار فـــي مجالي كفاءة 

الطاقة والطاقة المتجددة.
ب - م�شاعدة الهيئة بن�شر البيانات للكافة من خالل الموقع الإلكتروني الخا�س بالوحدة؛ بهدف تبيان 
لة التي تم رْبُطها، اأو التي  القـــدرة الإجمالية لوحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقـــة المتجددة الموؤهَّ

ْبط. مت ب�شاأنها طلب للرَّ ُقدِّ

م�دة )7(
ْبط الرَّ

ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س رْبُط وحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة بنظام توزيع الكهرباء اإل 
ْبط التي  بعد احل�شول على املوافقة امل�شبقة من الهيئة، ويتم مْنح هذه املوافقة ا�شتنادًا اإلى اتفاقية الرَّ

ْبط املرفقة به. ُترِبمها الهيئة مع ال�شخ�ص طبقًا لأحكام هذا القرار و�شروط الرَّ

م�دة )8(
ْبط اتف�قية الرَّ

ْبط من خالل تقدمي طلب اإلى الهيئة مرفقًا به كافة الوثائق وامل�شتندات التي  يتم اإبرام اتفاقية الرَّ
ْبط.  تطلبها. ويجب اعتماد الطلب من ِقَبل الهيئة لإبرام اتفاقية الرَّ

ْبط. ول يجوز للمنِتج اأْن يحيل اإلى الغري حقوقه والتزاماته مبوجب اتفاقية الرَّ
 11( على  تزيد  ل  التي  ال�شعة  ذات  املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج  وحدات  اإلى  وبالن�شبة 

ده الهيئة. ْبط وذلك على النحو التي حتدِّ طة لطلب الرَّ كيلووات(، يجوز للهيئة اتخاذ اإجراءات مب�شَّ

م�دة )9(
ْبط �ضروط الرَّ

ْبط املرفقة بهذا القرار جزءًا ل يتجزاأ منه. ُتعترَب �شروط الرَّ



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

54

م�دة )10(
حتديد اأ�سع�ر خدم�ت الربط

ر الهيئة اأ�شعار خدمات رْبط وحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة بنظام توزيع الكهرباء. تقدِّ

م�دة )11(
التزام�ت املنِتج

يجب على املنِتج اللتزام بالآتي:
اأ - اإع���داد الت�شاميم والتركيبات لأنظمة الإنتاج بالطاقة المتجددة ِوْفقًا للمعايير وال�شروط المعتَمدة 

من ِقَبل الهيئة، وِوْفقًا لمتطلبات الأمن وال�شالمة ال�شادرة عنها.
ب - تقديم طلب تركيب معدات الطاقة المتجددة ِوْفقًا لنماذج ومتطلبات الهيئة.

ج - الح�شول على موافقة الجهات المخت�شة متى كان ذلك لزمًا.
د - ال�شمـــاح لموظفـــي الهيئـــة باإجراء الفحو�شـــات على اأنظمة الإنتـــاج بالطاقة المتجـــددة قبل وبعد 

ْبط. الموافقة على الرَّ
هــــ - توفير جميع المعدات بما فـــي ذلك اأجهزة قيا�س الإنتاج واأجهزة الت�شـــال عن ُبعد التي تطلبها 

الة. الهيئة و�شمان ا�شتمرارية عملها ب�شورة فعَّ
و - �شْبـــط جهاز عاك�س التيار لوحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ح�شب المعايير المعتَمدة 

من الهيئة.
ْبط، واأية  ْبط المرفقة به، وكذلك اأحكام وبنود اتفاقية الرَّ ز - اللتزام باأحكام هذا القرار و�شروط الرَّ

ها الهيئة. ْبط تفِر�شُ ا�شتراطات اأو متطلبات اأخرى ذات �شلة بالرَّ
ح - عدم تجاُوز الحد الأق�شى للطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة التي تجيز له الهيئة ت�شديرها 

اإلى نظام توزيع الكهرباء. 
ط - ع���دم القي���ام باأيِّ عمل من �شاأن���ه اأْن يوؤثر ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�ش���ر على �شالمة وكفاءة نظام 

توزيع الكهرباء.
ي - التعاون مع موظفي الهيئة في كل ما يتعلق بتنفيذ اأحكام هذا القرار.

م�دة )12(
ا�ستهالك وت�سدير الكهرب�ء

تطبَّق على عملية ا�شتهالك وت�شدير الطاقة الكهربائية املنَتجة من وحدات اإنتاج الكهرباء من 
الطاقة املتجددة الأحكام الآتية:
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اأ - يجوز ا�شتهالك الطاقة الكهربائية التي يتم اإنتاجها من وحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 
فـــي داخل العقار المرتبط بح�شـــاب ا�شتهالك واحد، وفي حال وجود اأكثـــر من ح�شاب ا�شتهالك 
للمنِتـــج فاإنه يجوز ال�شتفادة مـــن �شافي القيا�س في اأيٍّ من الح�شابات التي يملكها ِوْفقًا للت�شل�شل 

ْبط. ده في اتفاقية الرَّ الذي يحدِّ
ب- لغايـــات احت�شاب قيمة ا�شتهالك الطاقة الكهربائيـــة، تقوم الهيئة بعمل ت�شوية على اأ�شا�س �شهري 
بيـــن كميات الطاقـــة الكهربائية بوحدة )الكيلووات �شاعة( التي يقـــوم الم�شتهلك بت�شديرها اإلى 

ال�شبكة، وتلك التي يقوم با�شتهالكها من ال�شبكة.
رة اإلى تلك  ج- اإذا كانـــت كميـــة الطاقـــة الم�شتهَلكة من �شبكة التوزيـــع اأكبر من كمية الطاقة الم�شـــدَّ

ال�شبكة يقوم المنتج بت�شديد قيمة �شافي كمية الطاقة التي ا�شتهلكها للهيئة �شهريًا.
رة من نظام المنتج اأكبر من الطاقة الم�شتخدمة من ال�شبكة تقوم  د- اإذا كانت كميات الطاقة الم�شدَّ
الهيئة بترحيل فائ�س كمية الطاقة )كيلووات �شاعة( اإلى ح�شاب ا�شتهالك ال�شهر الذي يليه، ويتم 
م بالحق في تعديل نظام �شافي القيا�س اإلى  ُمهـــا بدءًا من ال�شريحة الأعلـــى. ويحتفظ المنظِّ خ�شْ
نظام �شافي الفاتورة بعمل ت�شوية مالية لح�شاب فائ�س كمية الطاقة ِوْفقًا للتعرفة التي ي�شدر بها 

م بعد موافقة مجل�س الوزراء. ول يطبق نظام �شافي الفاتورة باأثر رجعي. قرار من المنظِّ
هــــ - ملكية وحدة اإنتاج الكهرباء مـــن الطاقة المتجددة اأو اتفاقية تمويل المعدات الخا�شة بها ل توؤثر 

في ا�شتفادة المنِتج من نظام �شافي القيا�س.
ع حوافـــز اإ�شافية لت�شجيع ا�شتخدامـــات الطاقة المتجددة  ـــم وبدعم من الوحدة و�شْ و - يجـــوز للمنظِّ

لال�شتهالك ال�شخ�شي.

م�دة )13(
ْبط  ْبط واحلد ال�ضنوي للرَّ تعديل �ضروط الرَّ

�شروط  على  منا�شبة  يراها  التي  التعديالت  اإجراء   - الهيئة  مع  الت�شاور  وبعد   - م  للمنظِّ يجوز 
ْبط، ويتم ن�شر هذه التعديالت يف اجلريدة الر�شمية والإعالن عنها باملوقع الإلكرتوين للهيئة. الرَّ

و�شالمة  كفاءة  ل�شمان  اخلا�شة  احلالت  بع�س  يف  ْبط  للرَّ ال�شنوي  احلد  تعديل  م  للمنظِّ ويجوز 
نظام توزيع الكهرباء بالت�شاور مع الهيئة.

ْبط فاإنه يتوجب الإعالن  م اإنه من ال�شروري اأْن يتم حتديد ال�شقف ال�شنوي للرَّ واإذا اعترب املنظِّ
ْبط اجلديد. عن هذا ال�شقف قبل �شتة اأ�شهر على الأقل من تاريخ تطبيق الرَّ

م، ت�شتمر الهيئة يف ت�َشلُّم طلبات  ده املنظِّ ْبط ال�شنوي الذي حدَّ ويف حالة الو�شول اإلى �شقف الرَّ
املتاح  ْبط  الرَّ ل�شقف  ِوْفقًا  ومعاجلتها  املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج  بوحدات  اخلا�شة  ْبط  الرَّ

ي يف املنطقة املعنية وح�شب اأقدمية الطلبات. والقدرة ال�شتيعابية للمغذِّ
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م�دة )14(
حم�ية نظ�م توزيع الكهرب�ء

يحق للهيئة قْطُع رْبط وحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة بنظام توزيع الكهرباء اإذا كان 
هناك خطر يهدد اأمن و�شالمة نظام توزيع الكهرباء و�شبكة الكهرباء باململكة، ولها اتخاذ كافة التدابري 
الوقائية املعقولة واملن�شو�س عليها يف القرار رقم )2( ل�شنة 2010 ب�شاأن نظام التمديدات الكهربائية.

م�دة )15(
الإ�سع�ر ب�ملخ�لفة

ْبط  يجب على الهيئة - يف حال تبنيَّ لها خمالفة املنِتج لأيٍّ من اأحكام هذا القرار اأو اتفاقية الرَّ
ْبط - اإخطاره بهذه املخالفة، على اأْن يراعى عند توجيه هذا  املربمة معه اأو اأيِّ �شْرط من �شروط الرَّ

الإخطار اأْن يت�شمن املعلومات الآتية:
اأ - بيان ي�شف المخالفة المرتَكبة وطبيعتها.

ب - مْنح مهلة ل تجاوز ثالثة اأ�شهر لإزالة المخالفة.
دة. ج - تحديد التدابير التي �شتتخذها الهيئة في حال عدم معالجة المخالفة خالل المهلة المحدَّ

م�دة )16(
التدابري

مع مراعاة اأحكام املادة )15( من هذا القرار، ودون الإخالل بامل�شئولية اجلنائية، يجوز للهيئة 
اإنتاج  وحدة  برْبط  �شخ�س  اأيِّ  قيام  حال  املادة يف  هذه  عليها يف  املن�شو�س  التدابري  من  اأيٍّ  اتخاذ 
ْبط  الرَّ �شروط  اأو  القرار  هذا  اأحكام  بخالف  الكهرباء  توزيع  بنظام  املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء 

ْبط، وذلك بـ: املرفقة به اأو باملخالفة لأحكام اتفاقية الرَّ
ْبط. اأ - اإلغاء اتفاقية الرَّ

ب - قْطع رْبط وحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء.

م�دة )17(
ْبطية الق�س�ئية ال�سَّ

ْبطية الق�شائية �شْبط اجلرائم باملخاَلفة لأحكام املر�شوم بقانون  ملوظفي الهيئة ملن لهم �شفة ال�شَّ
دوائر  يف  تقع  والتي  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  واملاء  الكهرباء  �شاأن  يف   1996 ل�شنة   )1( رقم 

اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
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م�دة )18(
التََّظلُّم

م ب�شاأن اأية قرارات اأو تدابري ُتتََّخذ بحقه ا�شتنادًا لأحكام  يجوز للمنِتج التََّظلُّم كتابيًا لدى املنظِّ
هذا القرار، وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ ِعْلِمه بالقرار اأو التدبري الـُمتََّخذ �شده. 

م البتُّ يف التََّظلُّم خالل ثالثني يومًا من تاريخ ت�َشلُّم التََّظلُّم، وُيعترَب فوات هذه املدة  وعلى املنظِّ
دون رد مبثابة رْف�س �شمني للتََّظلُّم.

م�دة )19(
النف�ذ

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون الكهرب�ء وامل�ء
الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخــر 1439هـ
المـــــوافــــــق: 26 دي�شمبــــر 2017م
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ْبط �ض��روط الرَّ

1- ال�ضروط العامة 
1-1 الوث�ئق المرجعية

دها الهيئة واملتعلقة بوحدات  يجب على املنِتج التقيُّد باملعايري الفنية ومتطلبات ال�شالمة التي حتدِّ
الإلكرتوين  املوقع  املن�شورة يف  الفنية  واملتطلبات  املعايري  املتجددة ح�شب  الطاقة  الكهرباء من  اإنتاج 

.)www.mew.gov.bh( للهيئة

1-2 التع�ريف
ْبط ذات املعاين الواردة يف القرار، ويكون للكلمات  يكون للكلمات والعبارات الواردة يف �شروط الرَّ

والعبارات التالية املعاين املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
الأحم�ل المعتَمدة: الحد الأق�شى للطاقة التي يمكن ا�شتيرادها من نظام توزيع الكهرباء تحت 
ح�شـــاب ا�شتهـــالك واحد في اأيِّ وقت مـــن الأوقات، وذلك علـــى النحو الذي توافـــق عليه الهيئة 

لح�شاب ذلك ال�شتهالك.
دورة الف�ت���ورة: الفتـــرة الزمنية التي ُت�شـــِدر خاللها الهيئة فاتورة الكهربـــاء اإلى المنِتج ب�شكل 

�شهري.
ْبط: الموقع الـــذي يت�شل فيه رْبط وحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام  نقط���ة الرَّ

توزيع الكهرباء.
الح���د الأق�س���ى للقدرة: الحـــد الأق�شى للطاقة التـــي يمكن لوحدة اإنتـــاج الكهرباء من الطاقة 
المتجـــددة اإنتاجها في اأيِّ وقت من الأوقات، وت�شمـــل مجموع الحد الأق�شى للطاقة التي يحولها 
جهاز العاك�س الكهربائي )INVERTER( من التيار المتناوب لوحدة اإنتاج الكهرباء من الطاقة 

المتجددة. 
رة في دورة الفاتورة  �س�في الط�قة الم�ستوَردة: الفرق بين الكهرباء الم�شتوَردة والطاقة الم�شدَّ

المعمول بها.

2- الأحك�م المرتبطة برْبط وحدات اإنت�ج الكهرب�ء من الط�قة المتجددة وفواتير الكهرب�ء
)RE-G( 2-1 تركيب وحدات اإنت�ج الط�قة المتجددة

اأ - يجب على المنِتج التاأكد من اأنَّ المعدات مطابقة للمعايير وم�شتوفية لل�شروط الفنية المعتَمدة من 
الهيئة لرْبط وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ب�شبكة التوزيع واأية قرارات اأخرى. 

ب - يوفـــر الموقـــع الإلكتروني للهيئة كافة المعلومـــات الخا�شة بقائمة المعـــدات  الم�شتوفية للمعايير 
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َعة المت�شلة ب�شبكة التوزيع. والمعتَمدة من ِقَبل الهيئة والتي تتعلق بمولِّدات الطاقة المتجددة الموزَّ
ج - تخ�شع قائمة المعدات للتحديث كل فترة متى ما راأت الهيئة داعيًا لذلك.

د - يجب على المنِتج التقيُّد بقائمة الم�شت�شارين والمقاولين المعتَمدين لدى الهيئة؛ لت�شميم وتركيب 
وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والتحقق من جودتها.

2-2 حدود قدرة وحدات اإنت�ج الكهرب�ء من الط�قة املتجددة
يجب على املنِتج الذي يرغب يف رْبط وحدة اأو اأكرث من وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة 
اإلى نظام توزيع الكهرباء التاأكد من اأنَّ احلد الأق�شى لقدرة الوحدات التي يت�شل بها املنِتج يف قطعة 
اأر�س معينة ل يجاِوز جمموع القدرة املعتَمدة حل�شابات ال�شتهالك التي يحتفظ بها املنِتج داخل قطعة 

الأر�س، ما مل يَر املنظم خالف ذلك.

2-3 قي��س الكهرب�ء 
اأ - يجـــب علـــى المنِتج الذي يرغب في رْبط وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع 

الكهرباء، التقيُّد بما يلي:

1 - اأْن ي�شمح للهيئة بتركيب اأو اختبار اأو فح�س اأو �شيانة اأو ا�شتبدال اأو اإزالة البنية التحتية 
الالزمة للقيا�س، ويجب عليه توفير البيئة الآمنة للهيئة للقيام بهذه الأعمال.

لة عبر البنية التحتية للعدادات عن طريق  2 - اأْن ي�شمح للهيئة بالو�شول اإلى البيانات الم�شجَّ
الت�شال عن ُبعد مع الأجهزة وعبر ت�شجيل قراءات الموقع.

الفواتير  اإعداد  العدادات لغر�س  الم�شتَمدة من  البيانات  با�شتخدام  للهيئة  ي�شمح  اأْن   - 3
وت�شغيل ال�شبكات والتخطيط ورْفع التقارير الإح�شائية.

ب - تتكون البنية التحتية للقيا�س من عدادين للكهرباء:

1 - عداد واحد ثنائي التجاه )عداد التعريفة( لقيا�س الكهرباء الم�شتوَردة من نظام توزيع 
وحدة  فيه  المربوطة  ال�شتهالك  لح�شاب  النظام  اإلى  رة  الم�شدَّ والكهرباء  الكهرباء، 
اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة )ح�شاب ال�شت�شافة(. ويتم تركيب هذا العداد من 

ِقَبل الهيئة دون اأية تكلفة على المنِتج.
2- عداد واحد يقي�س الكهرباء المولَّدة من وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. 

ويتم تركيب هذا العداد من ِقَبل مقاول معتَمد لدى الهيئة على نفقة المنِتج.

2-4 �س�في القي��س والفواتير



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

60

د  اأ - يجب اأْن يتم رْبط اأية وحدة اإنتاج كهرباء من الطاقة المتجددة تحت ح�شاب ا�شت�شافة واحد يحدَّ
ْبط. وفي جميع الأحوال ل يجـــوز اأْن يتم رْبط وحدة اإنتاج كهرباء  مـــن ِقَبـــل المنِتج اأثناء عملية الرَّ

من الطاقة المتجددة مع اأكثر من ح�شاب ا�شتهالك واحد لعدة اأ�شخا�س.
ْبط، تقوم الهيئة بح�شاب الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية بوحدة  ب - بالن�شبة لدورة الفاتورة بعد الرَّ
)الكيلـــووات �شاعة( التي يقوم المنتج بت�شديرها اإلى �شبكة التوزيع، وتلك التي يقوم با�شتيرادها 

رة ِوْفقًا لالآتي:  من نظام �شبكة التوزيع، ثم تتم المحا�شبة عن �شافي كميات الطاقة الم�شدَّ

اأكبر من  المنتج  ِقَبل  الم�شتوَردة )بالكيلووات �شاعة(، من  الطاقة  1 - عندما تكون كمية 
فاإن  الكهرباء،  توزيع  �شبكة  اإلى  المتجددة  الطاقة  نظام  من  رة  الم�شدَّ الكهرباء  كمية 
ِوْفقًا  للهيئة،  نقدًا  الم�شتوَردة  الطاقة  كمية  �شافي  قيمة  بت�شديد  �شهريًا  يقوم  المنتج 

قة على هذا الح�شاب. ل�شرائح التعريفة المطبَّ
رة من نظام الطاقة المتجددة اإلى �شبكة  2 - عندما تكون كمية الطاقة الكهربائية الم�شدَّ
اأكبر من كمية الطاقة الم�شتوَردة )بالكيلووات �شاعة(، تتم المحا�شبة  توزيع الكهرباء 

بنظام �شافي القيا�س على النحو الآتي:
- بالن�شبة للمنِتج الذي يملك ح�شاب ا�شتهالك واحد فقط، يتم تحويل فائ�س الكهرباء اإلى 

دورة الفاتورة التالية.
كمية  الفائ�س من  يتم خ�شم  متعددة،  ا�شتهالك  يملك ح�شابات  الذي  للمنِتج  بالن�شبة   -
يملكها  التي  الأخــرى  الح�شابات  ا�شتهالك  قــراءات  من  رة  الم�شدَّ الكهربائية  الطاقة 
المنِتج ح�شب ت�شل�شل الح�شابات الم�شار اإليها من قبل المنِتج اأثناء عملية تطبيق رْبط 
وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. واإذا لم يتم ا�شتنفاد الفائ�س في جميع 
لأية  بالن�شبة  الإجــراءات  وُتتَّبع ذات  التالية.  الفاتورة  اإلى دورة  ل  ُيَرحَّ الح�شابات،  هذه 
باأية  المطالبة  للمنتج  يكون  اأْن  ودون  الكمية.  اأو  للوقت  تحديد  دون  تالية  فاتورة  دورة 

ت�شوية مالية عن هذا الفائ�س. 
ج - يجـــوز للمنِتـــج اأْن يطلب من الهيئـــة اإ�شافة اأيِّ ح�شاب ا�شتهالك جديد قـــد يفتحه المنِتج لح�شابه 
ـــة. ويجوز للمنِتج اأن يطلـــب تعديل ترتيب  اإلـــى ت�شل�شـــل الح�شابـــات ذات ال�شلة لأغرا�س المقا�شَّ

الح�شابات في الت�شل�شل.
د - في حالة اإغالق ح�شاب ال�شت�شافة يتم ال�شتفادة من �شافي القيا�س في ال�شتهالك الالحق.

هــــ  - فـــي حالة الإيجار اأو نْقـــل الملكية، يمكن اأْن يتم تقديم طلب م�شترك مـــن المنِتج )الم�شتاأجر اأو 
ـــدات الطاقة المتجددة من ح�شاب ال�شت�شافة اإلى  المالـــك الجديد( اإلى الهيئة لطلب تحويل مولِّ
ح�شـــاب الم�شتاأجر اأو المالـــك الجديد. وفي جميع الأحوال ل يتم تحويـــل اأيِّ فائ�س من الكهرباء 
التي قد يتم ت�شجيلها لح�شاب ال�شت�شافة – عند الإيجار اأو نْقل الملكية - اإلى ح�شاب الم�شتاأجر 
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اأو المالك الجديد. و�شتتم م�شادرة الفائ�س عند اإغالق ح�شاب ال�شت�شافة.
ل ح�شـــاب ال�شت�شافة ب�شبب عدم ال�شداد، تتوقف الهيئة عـــن اأيِّ ا�شتيراد وت�شدير  و - فـــي حالة ف�شْ

للكهرباء من/اإلى ح�شاب ال�شت�شافة.
ز - فـــي حالـــة عدم توافر قـــراءات �شاملة لعداد التعريفـــات لدورة فاتورة معينة، تقـــوم الهيئة بتقدير 
ل ا�شتيراد وت�شدير الكهرباء في اإطار ح�شاب ال�شت�شافة بناًء على القراءات ال�شابقة وِوْفقًا  معـــدَّ
لعتبـــارات عمليـــة اأخرى ت�شاعد في الح�شول على التقدير الدقيق بقـــدر الم�شتطاع. ويتم اإجراء 

ت�شوية للتقديرات مع القراءات الفعلية في دورات الفاتورة الم�شتقبلية.

3- الأحكام المتعلقة ب�شالمة وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والت�شغيل والتفتي�س 
وال�شيانة

3-1 - ال�سالمة
يجب على املنِتج اللتزام بالآتي:

اأ - التاأكـــد مـــن اأنَّ �شالمة وحـــدات اإنتاج الكهرباء مـــن الطاقة المتجددة تتم تحـــت اإ�شراف ومراقبة 
ل من م�شت�شاري اأو مقاولي الهيئة المعتَمدين. �شخ�س موؤهَّ

يات وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والتركيبات وَتواُفِقها مع  ب - التاأكـــد من �شحة م�شمَّ
تعليمات ال�شالمة للهيئة والدفاع المدني. 

ج - التاأكـــد مـــن تركيب وحـــدات اإنتاج الكهرباء مـــن الطاقة المتجددة واأية بنيـــة تحتية ومعدات ذات 
�شلة بطريقة اآمنة، وكذلك �شيانتها والمحافظة عليها في بيئة عمل اآمنة في جميع الأوقات وِوْفقًا 

لموا�شفات ودليل الت�شغيل لكل مكونات الوحدة. 
د - التاأكـــد مـــن وجود تعليمات وا�شحة وبـــارزة ب�شاأن اآلية عْزل منظومة الطاقـــة المتجددة على لوحة 
المفاتيـــح الرئي�شية، مع الحفاظ على ن�شخـــة من دليل عمليات وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة 

المتجددة في اأو بالقرب من لوحة المفاتيح الرئي�شية في جميع الأوقات.
هــــ  - المتثـــال لأية توجيهات ت�شدر مـــن قبل الهيئة ل�شمان الت�شغيل الآمـــن والم�شتقر لوحدات اإنتاج 

الكهرباء من الطاقة المتجددة ول�شبكة توزيع الكهرباء. 
و - المتثـــال للمتطلبـــات واللوائح ذات ال�شلـــة ال�شادرة عن الهيئة لتركيـــب وفح�س وت�شغيل وحدات 

اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

3-2 ت�سغيل مولِّدات الط�قة املتجددة والتعوي�س�ت
اأ - يجب على المنِتج المتثال لأي طلب من جانب الهيئة لقْطع الكهرباء المنَتجة من الطاقة المتجددة 
عنـــد مفتاح عـــْزل التيار المتنـــاوب )اأو المفاتيح( لأ�شبـــاب تتعلق بت�شغيل اأو �شيانـــة �شبكة توزيع 
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الكهرباء اإ�شافة اإلى ت�شليم درا�شات الأثر الفنية حال طلب الهيئة ذلك.
ب - يتحمـــل المنتِـــج م�شئولية حماية مولِّدات الطاقة المتجددة من اأيِّ ُعْطل اأو انقطاع في نظام توزيع 
الكهربـــاء، بمـــا في ذلك، وعلـــى �شبيل المثـــال ل الح�شر، انخفا�ـــس الجهد اأو زيادتـــه، واأخطاء 
ل المعـــدات، والبرق، اأو  المنظومـــة، والنقطاعـــات، وانقطاع اأحادي التيار فـــي الإمدادات، وتعطُّ
ْعَقة المفاتيح. ول تتحمل الهيئة الم�شئولية عن اأية خ�شائر اأو اأ�شرار مهما كانت طبيعتها نتيجة  �شَ

ل مولِّدات الطاقة المتجددة ب�شبكة توزيع الكهرباء. رْبط اأو ف�شْ
ج - ل تكـــون الهيئة م�شئولة اأمام المنِتـــج عن الخ�شائر الناتجة عن فْقد اإنتاجه للكهرباء، بما في ذلك 

تلك الناتجة عن:

1 - اأيُّ طلب من الهيئة باإلغاء ت�شغيل مولِّد الطاقة المتجددة لأ�شباب تتعلق بت�شغيل اأو �شيانة 
نظام توزيع الكهرباء.

2 - عدم قدرة نظام توزيع الكهرباء قبول فائ�س الطاقة المتجددة لظروف فنية اأو ت�شغيلية.
3 - انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة نتيجة خلل 

في نظام توزيع الكهرباء، اأو اأية حالة من حالت الإظالم الكلي.
4 - الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتغيير نظام ت�شغيل وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة 
�ِشطة اأو تغيير م�شاهمة الطاقة  المتجددة بما في ذلك تلك المتعلقة بالحد من الطاقة النَّ
ل وحدات اإنتاج الكهرباء  التفاعلية بناًء على المتطلبات الموؤقتة لنظام التوزيع، اأو ف�شْ
لنظام  الآمــن  والت�شغيل  ال�شالمة  على  خطر  اأيُّ  هناك  كان  اإذا  المتجددة  الطاقة  من 

التوزيع. 

3-3 املع�ينة وال�سي�نة
اأ - يجب على المنِتج القيام بالآتي:

نات وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة  1- التاأكد من معاينة و�شيانة جميع مكوِّ
الخا�شة  والختبار  المعاينة  اإر�شادات  في  والمبينة  عة،  نِّ الُم�شَ ال�شركة  لتو�شيات  ِوْفقًا 

عة. باإنتاج الكهرباء من م�شادر الطاقة المتجددة الموزَّ
عة،  نِّ الُم�شَ ال�شركة  ِقَبل  من  دة  تو�شيات محدَّ ب�شاأنها  توجد  ل  التي  للمكونات  وبالن�شبة     
يتم �شمان اإجراء عمليات المعاينة وال�شيانة ب�شكل منتظم، وال�شيانة على اأ�شا�س حالة 

الوحدة.
2 - التاأكد من اإجراء ال�شيانة العامة الروتينية للوحدة ب�شورة تتنا�شب مع ظروف الموقع، 

على اأْن يكون ذلك مرة في ال�شنة على الأقل.
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3 - التاأكد من اأن كافة الإجراءات المتعلقة باأعمال المعاينة وال�شيانة المهمة - بما في 
لدى  المعتَمدين  المقاولين  ِقَبل  من  تتم   - المعدات  وا�شتبدال  الإ�شالح  عمليات  ذلك 

الهيئة.
الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج  وحدات  نات  مكوِّ من  ن  مكوِّ اأيِّ  ا�شتبدال  اإتمام  من  التاأكد   -4

المتجددة اأثناء ال�شيانة بما يتفق مع المعايير واللوائح المعمول بها في الهيئة.
ب - وفي حالة ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية لتوليد الطاقة الكهربائية يجب على المنِتج اللتزام بالآتي:

اأن يكون لديه عقد �شيانة �شاري المفعول مع مقاول معتَمد من الهيئة لأداء الأعمال   - 1
الآتية: 

1( معاينة نظام الألواح الكهرو�شوئية وهياكلها الداعمة، بما في ذلك:
�شعف  اأو  الأعطال  عن  الك�شف  مع  الكهرو�شوئية،  الألــواح  حالة  من  الب�شري  التحقق   -

التهوية، ب�شبب الأو�شاخ اأو المواد المعيقة اأو اأية اأ�شباب اأخرى.
تة باإحكام مع �شدِّ البراغي وُنُظم التثبيت، والك�شف عن  - التاأكد من اأنَّ بنية التركيب مثبَّ

ال�شداأ اأو اأيِّ �شرر اآخر.
ق الب�شري من اإحكام الكابالت الوترية، وال�شناديق القارنة ولوحات المفاتيح. - التََّحقُّ

2( اإجراء التفتي�س وال�شيانة الوقائية لجهاز العاك�س الكهربائي وال�شناديق القارنة ِوْفقًا 
عة، بما في ذلك: نِّ لمتطلبات الت�شغيل وال�شيانة الخا�شة بال�شركة الُم�شَ

- الفح�س الب�شري للجهاز العاك�س، والأختام والتو�شيالت الكهربائية.
- معاينة وا�شتبدال م�شافي الهواء الخا�شة بجهاز العاك�س الكهربائي عند ال�شرورة.

- اختبار الأداء الكهربائي لجهاز العاك�س الكهربائي.
اأو دليل الت�شغيل  عة في ت�شغيل الجهاز العاك�س  نِّ - اأيُّ اإجراء اآخر تو�شي به ال�شركة الُم�شَ

وال�شيانة.
3( اختبار النظام الكهربائي واللوائح الكهرو�شوئية، بما في ذلك:

- م�شتوى الجهد الكهربائي والتيار.
- معاينة ت�شغيل المفاتيح، وفوا�شل وقواطع التيار الكهربائي.

ق من ال�شاهر الكهربائي. - التََّحقُّ
- قيا�شات مقاومة العزل.

ق من اأداء منظومة الإنتاج  للك�شف عن الأعطال المحتملة. - التََّحقُّ
4( اإجراء الفحو�شات الوظيفية لجميع اأنظمة الحماية وال�شالمة.

5( بعد كل عملية معاينة و�شيانة يتم اإعداد تقرير بجميع النتائج )واإثبات ذلك بال�شور 
عند الحاجة(، واأية اإجراءات تم اتخاذها واأية تو�شيات اأخرى للتنفيذ.
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الوقت  في  ال�شيانة  عقد  بالتزامات  الوفاء  �شمان  م�شئولية  المنِتج  عاتق  على  يقع   -  2
لدى  الم�شجلين  الكهرو�شوئية  والألواح  الكهربائية  الأنظمة  مقاولي  ِقَبل  من  المنا�شب 

الهيئة.
3 - يتعيَّن على المنِتج القيام بالآتي: 

1( تزويد الهيئة بناًء على طلبها خالل ع�شرة اأيام بـالآتي:
- تقارير ال�شيانة الناجمة عن اأية عمليات معاينة تتم ِوْفقًا لمتطلبات الهيئة.

- ما ُيثِبت اأنَّ عقد ال�شيانة �شاري المفعول مع اأيٍّ من مقاولي الكهرباء والطاقة الكهرو�شوئية 
المعتَمدين لدى الهيئة.

2( مْنح حق الو�شول الآمن للهيئة بغر�س معاينة وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 
بناًء على تقدير الهيئة بموجب اإخطار م�شبق بمهلة قدرها خم�شة اأيام.
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )83( ل�سنة 2017
 ب�س�أن مْنح ترخي�س 

ل�ضركة نامورا اإنرتن�ضونال بي اإل �ضي، يو كي

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

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

قرر الآتي:
م�دة )1(

مُتنح �شركة نامورا اإنرتن�شونال بي اإل �شي، يو كي ترخي�س )مكتب متثيلي(.

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

حم�فظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الثاني 1439هـ
المــــــوافـــــق: 21 دي�شمبــــر 2017م
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الهيئة الع�مة للت�أمني الجتم�عي

 قرار رقم )1( ل�سنة 2017
 ب�س�أن تفوي�س بع�س موظفي الهيئة الع�مة للت�أمني الجتم�عي

يف متثيل الهيئة اأم�م اجله�ت الق�س�ئية والر�سمية واخل��سة

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي :
بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي 

احلكومة وتعديالته، 
وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 وتعديالته، 

ل بالقانون رقم  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ
)33( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة ال�شاد�شة منه، 

للتاأمني الجتماعي يف تكليف  العامة  الهيئة  ب�شاأن تفوي�س  ل�شنة 2017  القرار رقم )84(  وعلى 
موظفيها لتمثيلها اأمام املحاكم وهيئات التحكيم واجلهات ذات الخت�شا�س الق�شائي،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

قرر الآتي:
امل�دة الأولى

ُيفوَّ�س موظفو اإدارة ال�شئون القانونية بالهيئة العامة للتاأمني الجتماعي التالية اأ�شماوؤهم للقيام 
وزارة  من  ال�شادرة  ال�شيكات  ت�شلُّم  ويف  واخلا�شة  والر�شمية  الق�شائية  اجلهات  اأمام  الهيئة  بتمثيل 
الرئي�س  باأعمال  القائم  اإ�شراف  حتت  وذلك  الهيئة،  ل�شالح  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل 

التنفيذي للهيئة، وهم:
المدير التنفيذي لل�شئون القانونية 1- ال�شيد/ عبدالعزيز عبداهلل العي�شى  

مدير عمليات ال�شئون القانونية 2- ال�شيد/ اأحمد محمد اأحمد   
مدير ال�شئون الخارجية 3- ال�شيدة/ نوال اأحمد العَويِّ�س  

رئي�س التحقيق الإ�شابي  4- ال�شيدة/ عبير جا�شم الأمير   
م�شرف المحاكم والتنفيذ يقة محمد ر�شا   دِّ 5- ال�شيدة/ �شِ
م�شرف المحاكم والتنفيذ  6- ال�شيد/ علي عبداهلل الأحمد  

باحث قانوني اأول 7- الآن�شة/ نوف محمد جمعة   
باحث قانوني  8- ال�شيد/ محمد عدنان الأحمد  
باحث قانوني 9- ال�شيد/ اأحمد محمد القانع   



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

67

باحث قانوني 10- الآن�شة/ �شيخة علي جناحي    
باحث قانوني 11- ال�شيد/ حمد اأحمد �شرور     
باحث قانوني 12- ال�شيد/ بدر قا�شم ال�شريف   
باحث قانوني 13- ال�شيد/ عبدالرحمن حمد المناعي  
باحث قانوني 14- الآن�شة/ �شعيدة محمد الجودر   

 
امل�دة الث�نية

ن�شره يف اجلريدة  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  التنفيذي  الرئي�س  على 
الر�شمية.

وكيل وزارة امل�لية 
رئي�س جمل�س اإدارة

الهيئة الع�مة للت�أمني الجتم�عي
ع�رف �س�لح خمي�س

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1439هـ
المـــــــوافــــق: 12 دي�شمبـــــر 2017م
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وزارة �سئون الإعالم

اإعالن مزايدة ع�مة ودولية

تعلن اإدارة املوارد الب�شرية واملالية عن طرح املزايدة العامة الدولية التالية: 

قيمة ال�شمان رقم املزايدةمو�شوع املزايدة
البتدائي

قيمة وثائق 
املزايدة

املوعد النهائي لتقدمي العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

مزايدة منح 
المتياز اخلا�س 

بحقوق الإعالنات 
التجارية

INFO/18/2017

 -/5،000
دينار 

بحريني
 50/-دينار 

2018/1/31:30الأربعاءبحريني

- علـــى الراغبيـــن في الم�شاركة في هـــذه المزايدة ممن تتوافـــر فيهم الكفاءة الالزمـــة، �شراء وثائق 
المزايدة عن طريق خدمة المناق�شات الإلكترونية بموقع مجل�س المناق�شات

 https://etendering.tenderboard.gov.bh ابتداًء من يوم الأربعاء 2017/12/13.
- لطلب الم�شاعدة اأو الت�شجيل في خدمة المناق�شات الإلكترونية، يرجى الت�شال بمجل�س المناق�شات 

. helpdesk@tenderboard.gov.bh على هاتف رقم: 17566617 اأو البريد الإلكتروني
- لمزيـــد من المعلومات الرجاء الت�شـــال بوحدة العقود والمناق�شات فـــي وزارة �شئون الإعالم على 

هاتف رقم: 17871818 )973+(.
- تـــودع العطاءات في ال�شندوق المخ�ش�س لذلك بمكتب مجل�ـــس المناق�شات والمزايدات في مبنى 
اأركابيتـــا 551، الـــدور الأر�شي، طريق 4612، مجمـــع 346، خليج البحريـــن، المنامة، البحرين، 
قبـــل ال�شاعة 13:30 )ح�شب التوقيت المحلي( من اليوم المذكـــور لَقْفل �شندوق العطاءات، على 
اأن ُيرَفـــق مـــع العطاء مبلغ ال�شمان البتدائي الم�شار اإليه اأعاله، اأو 1% من قيمة العطاء اأيهما اأقل 
)وفـــي جميع الحوال يجـــب اأن ل تقل قيمة ال�شمان البتدائي عن -/100 دينار بحريني(، وذلك 
ق اأو بولي�شة تاأمين من اإحدى الموؤ�ش�شات المالية  ق اأو خطاب �شمان م�شدَّ في �شورة �شيك م�شدَّ
المحليـــة، على اأْن يكون هذا ال�شمـــان �شاري المفعول طوال مدة �شريان العطاء المن�شو�س عليها 

في وثائق المزايدة.
- تخ�شـــع هذه المزايدة  لأحـــكام المر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنـــة 2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات 
والم�شتريات والمزايدات والمبيعات الحكومية ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالمر�شوم رقم )37( 

.www.tenderboard.gov.bh 2002 ل�شنة
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- كما يجب مراعاة ال�شروط التالية:

ن الأ�شعار الإجمالية واأ�شعار الوحدات )بح�شب الأحوال( على ال�شتمارة 1- اأْن تدوَّ
 )Tender Proposal Form( م م 02.

مة �شمن العطاءات  2- يجب اأْن يتم خْتم جميع الم�شتندات )الأ�شلية اأو الم�شورة( المقدَّ
مة العطاء. بخْتم ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة اأو الجهة مقدِّ

3- اأْن ُترَفق ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري على اأْن تكون م�شتملة على الن�شاط مو�شوع 
المزايدة.

والتنمية  العمل  وزارة  من  �شادرة  البحرنة  ن�شبة  لإثبات  �شالحة  �شهادة  ُتْرفق  اأْن   -4
الجتماعية.

5- اأْن يكون العطاء مكونًا من ن�شخة واحدة اأ�شلية ون�شختين اإلكترونيتين.
- يعتبر هذا الإعالن مكماًل لوثائق المزايدة.
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Ministry of Information Affairs

Human & Financial Resources Directorate wishes to invite proposal for the 
following public auction:

Auction Title Auction No.
Initial 
Bond

Auc-
tion 
fees

Closing Date

Day Date Time
Proposal to 
Subcontract 

the 
commercial 

airtime sales to 
a third party

INFO/18/2017
BHD  

5,000/-
BHD  
50/-

Wednesday 3/1/2018 13:30

- Auctioneers are requested to purchase auction documents online through the 
Bahrain Tender Board’s portal https://etendering.tenderboard.gov.bh from 
Wednesday 13/12/2017.
- For any enquires or assistance related to the e-tendering، please contact the 
help desk on Tel: 17566617 email: helpdesk@tenderboard.gov.bh .

- For more information please contact the Contracts and Tenders Group، Tel: 
)+973( 17871869.
- Deposit each Auction Submission in the auction box provided at the Tender 
Board’s Offices at ARCAPITA BUILDING 551، GROUND FLOOR، ROAD 4612، 
BLOCK 346، BAHRAIN BAY، MANAMA – BAHRAIN on the above date before 
13:30 L.T. along with an initial bond for the amount specified above or at the rate 
of 1% of the quotation value whichever amount is the lesser، provided that no Ini-

tial Bond’s value shall be less than BD 100/-، in the form of a Certified Cheque، 
Bank Guarantee or Insurance Policy valid for the duration specified in the tender 
documents.
- The Auction will be submitted along with an initial bond for the amount specified 
above، in the form of a Certified Cheque or Bank Guarantee valid for the duration 
specified in the tender documents. Failure to submit Initial Bond shall disqualify 
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the tender.
- Articles of the Decree by Law No. )36( for 2002، regarding the regulation of 
Government Tenders and Purchases، together with its executive regulations is-

sued in Decree No. )37( for 2002، must be observed www.tenderboard.gov.bh 
- The following conditions must also be observed:
      1- Submit the Grand Prices and Unit Prices )according to conditions( on the 
Auction Proposal Form No. TB02.
    2- All documents submitted as part of the auction )original or copies( must 
bear the stamp of your Company/Establishment.
     3- Enclose a copy of the Commercial Registration Certificate for the current 
year، which must include the Auction Subject as one of its activities.
     4- Enclose a copy of a valid Certificate of Compliance with the Employment 
Percentage for Bahraini Manpower issued by Ministry of labour.
      5- Your submission should be one original and two soft copies.
- This advertisement is considered as complementary to the Tender Documents.
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

اإعالن�ت مركز امل�ستثمرين

2017( ل�سنة 1066اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

لتكون فرع�ً ملوؤ�س�سة فردية
اإليه نادية �شلمان  باأنه قد تقدمت   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
عي�شى على، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )التك �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 26451، 
طالبة تحويل ال�شركة لتكون فرعًا من الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تمكوم لخدمات ال�شيانة الميكانيكية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 80455.

2017( ل�سنة 1067اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل فرع من �سركة ال�سخ�س الواحد

ليكون فرع�ً من موؤ�س�سة فردية ق�ئمة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ح�شين داود 
�شلمان علي ال�شاخوري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شاموي بزنز �شنتر �س.�س.و(، الم�شجلة 
اإلى  للعبايات(،  الذهبية  )اللم�شة  الم�شمى  ال�شركة  من   6 رقم  الفرع  تحويل  طالبًا  رقم 64331،  القيد  بموجب 
الموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيد/ فاروق اإبراهيم ح�شن العبادي، الم�شجلة بموجب القيد رقم 76990 وي�شبح 

فرعًا منها،  وقيام المالك باإجراءات التحويل.

2017( ل�سنة 1068اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهور ح�شن 
اأحمد جا�شم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بيت ال�شعف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60128-
2، طالبَة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،000 
 ،Jasim Ahmed Abdulla Ahmed Yahya Alkhabbaz :ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من( 

.Melanie Mendigorin Carreonو

2017( ل�سنة 1069اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نائلة بحير را�شد 
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الخالدي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإك�شباند لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 54153، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية.

2017( ل�سنة 1070اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ت�س�من
  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 )اإ�س اأند اإم مارينا لالإلكترونيات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 89062 ، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شعيد محمد عبدال�شافي بنداري، واأحمد 

محمد عبداهلل من�شور حجير.

2017( ل�سنة 1071اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل موؤ�س�ستني فرديتني
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليه  ال�شيد/ عي�شى  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
للمكيفات  اإيزي كول  ا�شم )خدمات  اللتين تحمالن  الفرديتين  الموؤ�ش�شتين  المرباطي، مالك  علي عبداهلل علي 
المركزية(  و)الختيار المتقن للمقاولت(، الم�شجلتين بموجب القيد رقم 44184-1 والقيد رقم  2-44184، 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شتين المذكورتين وذلك بتحويلهما اإلى �شركة واحدة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عي�شى علي عبداهلل علي المرباطي 

)بحريني الجن�شية(، وAbdul Rehiman Shakkeer Khan )هندي الجن�شية(.

2017( ل�سنة 1072اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ لولوة 
ح�شن �شالح عيد غدير، مالكة الموؤ�ش�شه الفردية التي تحمل ا�شم )بنات البحرين لإدارة الحفالت(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 114105،  طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

2017( ل�سنة 1073اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مهند خالد 
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العاني، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دي 3 لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 85244، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
وليان  العاني،  لكل من: مهند خالد عبدالقادر  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  مقداره 50،000 )خم�شون 
مهند خالد عبدالقادر �شالح العاني، وعلي مهند خالد عبدالقادر �شالح العاني، وهيا مهند خالد عبدالقادر �شالح 

العاني ، ونا�شر مهند خالد عبدالقادر �شالح العاني، وريما �شعد الدين القي�شي.

2017( ل�سنة 1074اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل  فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

خديجة  ال�شيدة/  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد �شالح غلوم الب�شتكي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )في�شل للحلويات والبقالوة(، الم�شجلة 
قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبة   ،40728 رقم  القيد  بموجب 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خديجة محمد �شالح 

غلوم الب�شتكي، و غوثام كريثيفا�شان .

2017( ل�سنة 1075اإعالن رقم )
�س�أن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه جورغن فيبغ، مالك 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شي اي اإ�س ديفان�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 112571-

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1
5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جورغن فيبغ، وماهر بن �شالح بن �شالم النهدي.

2017( ل�سنة 1076اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد عبدالرحمن قريني�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كون�شيرج لخدمات الو�شاطة(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،115729 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: يو�شف محمد عبدالرحمن 

قريني�س، وعلي محمد اأحمد �شلمان �شليمان.
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2017( ل�سنة 1077اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

لت�سبح فرع�ً من �سركة ذات م�سئولية حمدودة اأخرى

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جلف يونايتد �شوكولتير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
التي  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  اإلى فرع من فروع  ال�شركة وتحويلها  تغيير ملكية  رقم 88151، طالبين 
تحمل ا�شم )ورق لالأفراح ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58979، المملوكة لكل من: بدر نورالدين عبداهلل 

نورالدين )بحريني الجن�شية(، و�شركة ليفز القاب�شة ذ.م.م، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-95945.

2017( ل�سنة 1078اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نجمة 
عبدالغفار اإ�شماعيل علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات لونا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
48046-12، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 1،250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: نجمة عبدالغفار اإ�شماعيل علي 

)بحرينية الجن�شية(، و Regesh Chundayil )هندي الجن�شية(.

2017( ل�سنة 1079اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة جديدة م�ستقلة

 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 )جي اإ�س دي للتجهيزات الطبية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 90446، طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة، الم�شمى )مركز �شنو وايت التخ�ش�شي لالأ�شنان( اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وذلك بعد 
تنازل ال�شيد/ عبداهلل �شالح �شيحان العمر عن ح�ش�شه في ال�شركة الأ�شلية بالكامل، وت�شبح ال�شركة الجديدة 

مملوكة لكل من: غانم عبدالحفيظ ك�شيبي، ودري اأتا�شي، ونزهة م�شير.

2017( ل�سنة 1080اإعالن رقم )
ب�س�أن 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 
طالبين   ،18647 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  رفيع(،  )مجوهرات  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
رفيع محمد  لل�شيد/ محمد  مملوكة  وت�شبح  بذاتها،  قائمة  فردية  موؤ�ش�شة  اإلى  ال�شركة  الرابع من  الفرع  تحويل 

عبداهلل محمد تقي، وقيامه باإجراءات التحويل.
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2017( ل�سنة 1081اإعالن رقم )
ب�س�أن 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 
ح�شن حاجي �شفر موج مراثي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هجفيلد للعقارات(، الم�شجلة بموجب 
بموجب  الم�شجل  للتجارة(  كبير  والم�شمى )عالم  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  تحويل  رقم 80134، طالبا  القيد 
القيد رقم 2-80134، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة جديدة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 
.Pradosh Kumar Thazhathileriدينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شين ح�شن حاجي �شفر موج مراثي، و

2017( ل�سنة 1082اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى موؤ�س�سة فردية
ك ال�شركة ذات   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ُمالَّ
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شم�س اأ�شو�شيت�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 62536، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية وتكون مملوكة لل�شيد/ �شيد �شم�س اإقبال اأر�شد 
علي، رقمه ال�شكاني 601215311.

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.

2017( ل�سنة 1083اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س 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 )هبة نيون �شاين اأدفرتايزنج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
88083، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة للموؤ�ش�شة العربية للمقاولت الفنية.

2017( ل�سنة 1084اإعالن رقم )
ب�س�أن حتويل 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/ و�شيم اأ�شلم 
اأ�شلم مالك عبداهلل خان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كيو بك تكنيكل �شوليو�شنز(،  ملك محمد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 116356، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة الفردية وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: و�شيم 

اأ�شلم ملك محمد اأ�شلم مالك عبداهلل خان، ومحمد زي�شان جافيد، وفرحان اأختر �شيخ.
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 6002( ىغْت  41ىقاُّ٘ سقٌ ) اإلعالّاث اىصادسة حطبيقا 
 بشأُ بشاءاث االخخشاع َّٗارج اىَْفعت  

 6047( ىغْت  6 إعالُ سقٌ )
 
 
 
 

ا يختص بطلبات استنادا إلى القانىن المزكىس أعاله ننشش بهزا اإلعالن التفاصيل التالية فيم     
 بشاءات االختشاع ونمارج المنفعة  التي تم إيذاعها.

 
 

وسيشتمل النشش على البيانات التالية:     
 
 

 نقل الملكية تاسيخ  -1
 أسم المالك السابق وعنىانو  -2
أسم المالك الحالي وعنىانو  -3

 

 

 ٍذيش إداسة اىَينيت اىصْاعيت
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإعالنات ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة
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 اخخشاعبشاءة  ّقو ٍينيت

 
اىَاىل اىحاىياىَاىل اىغابقحاسيخ اىَعاٍيتأسقاً اىطيباث

 
4534 

 
5 / 4 / 6047 

 
عَيثناليِ اّلخالمغ٘

 
                ٗعْ٘أّ:  

خشيج ٗيغج سٗد،  980
بشيْخف٘سد، ٍيذىغينظ، حي دبيي٘ 

خي اط، اّديخشا 9 8

 
 خي ائ ـاسٍا ّ٘ـاسحيظ

 
 ٗعْ٘أّ:

باصه، ع٘يغشا 1032، 53ىيخخغخشاعئ 
  

 
4534 

 

 
5 / 4 / 6047

 
 خي ائ ـاسٍا ّ٘ـاسحيظ

 
 ٗعْ٘أّ:

باصه،  1032، 53ىيخخغخشاعئ 
ع٘يغشا

 
خي ائ ّ٘ـاسحيظ 
  

 ٗعْ٘أّ:
باصه، ع٘يغشا 1032، 53ىيخخغخشاعئ 

 
4122 

 
5 / 4 / 6047

 
  أٗب٘سيشْض سٕ٘ديا

 
 عْ٘أّ:

 95500 م٘ك ٕاي ال دي سي 10
 ـشّغا شص،أٗبشـيي

 
 ائ بئ اط ميَيناىض إحاىَاحش

 
 عْ٘أّ:

,  خيْ٘ـا 42419-7/45بيخشٗحشيغا ـيا
إيطاىيا

 
4532 

 

 
5 / 4 / 6047

  خالعن٘ عَيثناليِ اّل

 عْ٘أّ: 
 ّ٘سد، سٗد ٍيغيغاٗخا 7555

 اُ 3 اه ٗأّٗخاسي٘ ، ٍيغيغاٗخا
 مْذا ، 1 اه 2

  خي ائ ـاسٍا ّ٘ـاسحيظ
 

 عْ٘أّ:
 باصه، ع٘يغشا 1032، 53ئ ىيخخغخشاع

 
4532 

 
 
 
 

 
5 / 4 / 6047

 
  خي ائ ـاسٍا ّ٘ـاسحيظ

 
 عْ٘أّ:

باصه،  1032، 53ىيخخغخشاعئ 
 ع٘يغشا

 
  خي ائ ّ٘ـاسحيظ

 
 عْ٘أّ:

  باصه، ع٘يغشا 1032، 53ىيخخغخشاعئ 

 
60460088 

 

 
42 / 1 /6047 

) بيشٕاد بخشٗىياً ّاشّ٘اه
 بخشّٗاط (

 
 عْ٘أّ: 

ُٗ ، بخشّٗاط ح٘يِ  حاٗس 
حاٗسص، م٘االالٍب٘س عيخي عْخش، 

 م٘االالٍب٘س، 30088

بيشٗعإاُ أٗحٍ٘٘بيو ّاعيّ٘اه أط دي أُ. 
 بي أحش دي.

 
 عْ٘أّ:

عْخش أٗؾ إمغيالّظ مٍ٘بينظ، مئ أً 
، ٗيغخبّ٘ذ شآ أالً إمغبشيغ٘اي، 55.8

ع٘باّح خايا، عيالّؽ٘س داسٗه  17200
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 غاُ، ٍاىيضياإح ٍاىيضيا               
 

60410602 
 
 

 
47/03/6047 

 
  ىّ٘ؽ٘، ٍاحي٘

 
 عْ٘أّ: 

-/دي، آي2ـيا م٘سّاىيخ٘ 
 بيشٗ )ح٘سيْ٘(، إيطاىيا 40040

 
ٗاسميْؽيش ٗ ؼشيظ إطاىيا إط.آس.آي.

 
 عْ٘أّ:

ٍيالّ٘،  60464، 19م٘سع٘ ؼاسيباىذي 
 إيطاىيا

 
60430083 

 
7  /2 /6047 

 
عينا اط.ائ

 عْ٘أّ: 
-فاسد ّاشيّ٘اه اؾب٘ىي 89

ال خاسّي م٘ىٍ٘ب٘ط،  96630
ـشّغا

 آي اؾ بئ ابْيشخيض ّ٘ـيض

أـْي٘ دي ب٘يظ  1آّذ  1عْ٘أّ:
–سٗيو  96306-بشي٘ اؾ

 ٍاىَيغُ٘، ـشّغا

 
 أسميَا ـشاّظ

 
 عْ٘أّ:

 96700 -، سٗ دٗ إيغخيْي دٗ أٗسـظ 160
م٘ىٍ٘بظ، ـشّغا

آي اؾ بئ ايْيشخيض ّ٘ـيض 

-أـْي٘ دي ب٘يظ بشي٘ اؾ 1آّذ  1عْ٘أّ:
 ٍاىَيغُ٘، ـشّغا–سٗيو  96306

 
60430456 

 
 
 

 
4  /8 /6047 

 
 بخشٗيو ىيَخذ

 
 عْ٘أّ: 

ٗيزسـ٘سد عْخش عاٗحشٕيذ سٗد 
اىخْظ اّذعخشياه ايغخيج ابشديِ 

 اه اؾ، بشيطاّيا 5 46ائ بي

 
  ٗيزس ـ٘سد حنْ٘ى٘خي ٕ٘ىذيْؽض اه اه عي

 
 عْ٘أّ:
ييظ، ٕي٘عخُ٘، عيْج خيَظ ب 6000

، اى٘الياث اىَخحذة 77032حنغاط 
 األٍشينيت

 
60450459 

 

 
5  /8 /6047 

 
إّذعخشياه ٍاّي٘ـامخش٘س، -ِّ

إّل.
 

 عْ٘أّ: 
إىب٘ دسايؿ اط دبيي٘، 46952

دبيي٘ 6ماىداسي، أىبشحا، حي
  ، مْذا2خي2

 
  بيف٘ ـاسٍض إه حي دي

 
 عْ٘أّ:
 0خي٘ـش سٗد، ٍييْض، بي عي ـي  7470

 مْذا 0حي  4إمظ 
 

 
60430448 

 

 
5  /8 /6047 

 
.إّل أىن٘

 
 عْ٘أّ: 

 604أىن٘ا م٘سب٘سيج عْخش 
ايضابيال عخشيج بخغبشغ، 

 3838 - 43646بْغييفاّيا  
 اى٘الياث اىَخحذة االٍشينيت

 
أىن٘ا ي٘ أط أئ م٘سب.

 
 عْ٘أّ:

إيضابيال عخشيج، بيخغبشغ، بْغييفاّيا  604
 ، أٍشينا43646-3838



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

80

 
60430447 

 

 
5  /8 /6047 

 
.إّل أىن٘

 
 عْ٘أّ: 

 604أىن٘ا م٘سب٘سيج عْخش 
ايضابيال عخشيج بخغبشغ، 

 3838 - 43646بْغييفاّيا  
اى٘الياث اىَخحذة االٍشينيت

 
أىن٘ا ي٘ أط أئ م٘سب.

 
 عْ٘أّ:

إيضابيال عخشيج، بيخغبشغ، بْغييفاّيا  604
 ، أٍشينا43646-3838

 
60410422 

 

 
5  /8 /6047 

 
.إّل ن٘أى
 

 عْ٘أّ: 
 604أىن٘ا م٘سب٘سيج عْخش 

ايضابيال عخشيج بخغبشغ، 
 3838 - 43646بْغييفاّيا  

 اى٘الياث اىَخحذة االٍشينيت

 
أىن٘ا ي٘ أط أئ م٘سب.

 
 عْ٘أّ:

إيضابيال عخشيج، بيخغبشغ، بْغييفاّيا  604
 ، أٍشينا43646-3838

 
60430049 

 

 
5  /8 /6047 

 
.إّل أىن٘

 
 عْ٘أّ: 

 604ن٘ا م٘سب٘سيج عْخش أى
ايضابيال عخشيج بخغبشغ، 

 3838 - 43646بْغييفاّيا  
اى٘الياث اىَخحذة االٍشينيت

 
أىن٘ا ي٘ أط أئ م٘سب.

 
 عْ٘أّ:

إيضابيال عخشيج، بيخغبشغ، بْغييفاّيا  604
 ، أٍشينا43646-3838

 
60410483 

 

 
5  /8 /6047 

 
.إّل أىن٘

 
 عْ٘أّ: 

 604أىن٘ا م٘سب٘سيج عْخش 
ايضابيال عخشيج بخغبشغ، 

 3838 - 43646بْغييفاّيا  
 اى٘الياث اىَخحذة االٍشينيت

 
أىن٘ا ي٘ أط أئ م٘سب.

 
 عْ٘أّ:

إيضابيال عخشيج، بيخغبشغ، بْغييفاّيا  604
 ، أٍشينا43646-3838

 
60090088 

 
40 /8 /6047 

 
ششمت ٍيشك شاسب آّذ دٌٕٗ 

 م٘سب
 

 عْ٘أّ: 
، ص ايغج  ىْن٘ىِ اـْي٘  462

، سإ٘ٙ ،  6000ب  
،  0900 - 07023ّي٘خيشصي 

اى٘الياث اىَخحذة االٍشينيت

 
 عَيخٍ٘٘ ديْيب٘ ـاسٍا م٘ ىيَخذ

 
 

 عْ٘أّ:
 -م٘ ، اٗعنا -حشً٘ 6دٗش٘ ٍاحشي،  2-8

 ، اىيابا8361ُ-314شي ، اٗعنا 
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60400094 

 
43 /8 /6047 

 
بئ بئ خي اّذ اعخشيض 

 إٔٗاي٘،اّل
 

 عْ٘أّ: 
عخشيج،  514ج ٗع 5800

مييفالّذ، اٗ احش 
،أٍشينا11444

 
 ـيشٗ اط . أئ . بي دي عي. ـي.

 
 

 عْ٘أّ:
# ، م٘ه. 100أؾ. سيناسدٗ ٍاسخيِ صٗصايا 

ـاىي ديو ماٍبيغخشي، عاُ بيذسٗ خاسصا 
 22623خاسعيا، ّ٘ـ٘ ىيُ٘، اىَنغيل 

 
60430056 

 
47  /8 /6047 

 
البيْض ٕ٘ىذيْؽض بئ حي ٗاي أص 

ري البيْض ـاٍييي  حشعخي ـ٘س
 حشاعج

 
 عْ٘أّ: 

أٍب٘ي ىيِ ماّْػ ـاىي،  6
2433ٗيغخشُ، اعخشاىيا 

 
 م٘اّخيفاي حنْ٘ى٘خي ىيَخذ

 
 
 

 عْ٘أّ:
إُ  7406عاسيخش ٗي , بيْخيي  4,1ع٘يج 

 ري عخيج اٗؾ ٗيغخيشُ أعخشاىيا
 

60470012 
 

63 /40 /6047 
 

 
 أّٗن٘ديضايِ أط.أئ.  الب

 عْ٘أّ: 
 67ٍاصُ بي بئ  ، سٗ خي60ِ

ديدُ٘  64072-، إؾ267
عيذينظ، ـشّغا

إبغِ ـاسٍا أط.أئ.أط.

 عْ٘أّ: 
-م٘اي خ٘سخظ خ٘سص، أؾ 23

بيالّن٘سث، -ب٘ىّ٘ي 96400
 ـشّغا

 
  أّٗن٘ديضايِ أط.أئ. 

 
 عْ٘أّ:

-، إؾ267 67، سٗ خيِ ٍاصُ بي بئ 60
 ديدُ٘ عيذينظ، ـشّغا 64072

 
60430407 

 
5  /46 /6047 

 
بخشٗيو ىيَخذ

 عْ٘أّ: 
ٗيزسـ٘سد عْخش عاٗحشٕيذ سٗد 
اىخْظ اّذعخشياه ايغخيج ابشديِ 

اه اؾ، بشيطاّيا 5 46ائ بي

 
 ـ٘سد حنْ٘ى٘خي ٕ٘ىذّدض، إه إه عيٗيزس

 عْ٘أّ:
، اط حييي خيييَظ  بييي إه ٕي٘عييخِ،    6000

، اى٘الييييييييياث اىَخحييييييييذة  77032حنغيييييييياط 
 االٍشينيت

 
60430012 

 
5  /46 /6047 

 
بخشٗيو ىيَخذ

 عْ٘أّ: 
ٗيزسـ٘سد عْخش عاٗحشٕيذ سٗد 
اىخْظ اّذعخشياه ايغخيج ابشديِ 

اه اؾ، بشيطاّيا 5 46ائ بي

 
 ـ٘سد حنْ٘ى٘خي ٕ٘ىذّدض، إه إه عيٗيزس

 عْ٘أّ:
، اط حي خيَظ  بي إه ٕي٘عخِ،    6000

، اى٘الياث اىَخحذة  77032حنغاط 
 االٍشينيت
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60430043 

 
5  /46 /6047 

 
بخشٗيو ىيَخذ

 عْ٘أّ: 
ٗيزسـ٘سد عْخش عاٗحشٕيذ سٗد 
اىخْظ اّذعخشياه ايغخيج ابشديِ 

اه اؾ، بشيطاّيا 5 46ائ بي

 
 ـ٘سد حنْ٘ى٘خي ٕ٘ىذّدض، إه إه عيٗيزس

 عْ٘أّ:
، اط حي خيَظ  بي إه ٕي٘عخِ،    6000

، اى٘الياث اىَخحذة  77032حنغاط 
 االٍشينيت

 
60440405 

 
 
 

 
63 /46 /6047 

 
إط خي إه ماسبُ٘ إط إي.

 عْ٘أّ: 
 23604عْٕ٘ييْشخشاعٔ .  8

أىَاّيا –ٗيغباديِ 

 
اط خي اه عي اؾ اه عي ئي خي اً بي 

احش

 عْ٘أّ:
 82103، 48شخشاعٔ -عيَْض-ـُ٘-ـيشّش

 ٍيخيْدِ، خَٖ٘سيت أىَاّيا اإلححاديت
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 2006( لسنت  6لقانوى رقن ) اإلعالناث الصادرة حطبيقا 
 الرسوم والنواذج الصناعيت بشأى  

 2017( لسنت  3 إعالى رقن )
 
 
 
 

بطلبات استنادا إلى القانىن المزكىس أعاله ننشش بهزا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص      
 التي تن إيذاعها. الشسىم والنمارج الصناعية

 
 

وسيشتمل النشش على البيانات التالية:     
 
 

 نقل الملكية تاسيخ  -1
 أسن المالك السابق وعنىانو  -2
أسن المالك الحالي وعنىانو  -3

 

 

 هدير إدارة الولكيت الصناعيت
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإعالن�ت ب�س�أن الر�سوم والنم�ذج ال�سن�عية
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 رسن أو نووذج صناعي نقل هلكيت
 
 

 

 

 
 
 
 

 

الوالك الحاليالوالك السابقحاريخ الوعاهلتأرقام الطلباث
 

1055 
 
3 / 8 / 2017 

 
 .إنك ألكو

 
                وعنوانه:  

 201ألكوا كوربوريج سنخر 
ايزابيال سخريج بخسبرغ، 

،  5858-15212بنسيلفانيا 
الوالياث الوخحدة االهريكيت.

 
 ألكوا يو أس أيه كورب.

 
 وعنوانه:

إيزززابيال سززخريج، بيخسززبرغ، بنسززيلفانيا  201
   ، أهريكا15212-5858

 
1054 

 

 
3 / 8 / 2017

 
 ألكو إنك.

 
 وعنوانه:

 201ألكوا كوربوريج سنخر 
ايزابيال سخريج بخسبرغ، 

،  5858-15212بنسيلفانيا 
الوالياث الوخحدة االهريكيت.

 
ألكوا يو أس أيه كورب.  
  

 وعنوانه:
خريج، بيخسبرغ، بنسيلفانيا إيزابيال س 201

، أهريكا15212-5858
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )26( ل�سنة 2017
لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ عبا�س عبداهلل حممد اجلبل، الكائن يف عراد، وامل�شجل باملقدمة رقم 2009/2685 
عقار رقم 01013617، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب- وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�س�م بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )27( ل�سنة 2017
لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامـة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
باملقدمة رقم  ال�شناب�س، وامل�شجل  الكائن يف  العري�س،  ال�شادة/ ورثة حممد خليل من�شور  من ملك 
1992/801 عقار رقم 04026163، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�س�م بن عبداهلل خلف



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

86

قرار ا�ستمالك رقم )28( ل�سنة 2017
لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامـة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ ها�شم جعفر ها�شم مرزوق، الكائن يف توبلي، وامل�شجل باملقدمة رقم 2007/13455 
البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  اأجل تطوير  عقار رقم 08009377، وذلك من 

والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�س�م بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )29( ل�سنة 2017
لة لها مبوجب  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامـة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ خليل اإبراهيم خليل اإبراهيم، الكائن يف الدراز، وامل�شجل باملقدمة رقم 1984/3550 
البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  اأجل تطوير  عقار رقم 05010512، وذلك من 

والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�س�م بن عبداهلل خلف
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ا�ستدراك

ح قرار ال�شتمالك رقم )25( ل�شنة 2017 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س  ي�شحَّ
�شلماباد من  الكائن يف  اآل خليفة،  ال�شيخ/ خليفة بن حممد بن خليفة  ورثة  با�شتمالك عقار 
الإ�شكاين  �شلماباد  م�شروع  اأجل  من  وامل�شتمَلك   ،2013  /15189 رقم  املقدمة  ح�شب  املنامة 

الأول، بحيث يكون قرار ال�شتمالك على جميع العقار املذكور بدل ال�شتمالك اجلزئي. 

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�س�م بن عبداهلل خلف


