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 اأمر ملكي رقم )6( ل�سنة 2021

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم 

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ـا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 9 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 22 ينـــايــــــــــــــــر 2021م
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اأمر ملكي رقم )7( ل�سنة 2021 

باإن�ساء وقف خليفة بن �سلمان للأعمال اخلريية
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ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 28 ينـــايــــــــــــــــر 2021م
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 قانون رقم )1( ل�سنة 2021

 باملوافقة على ان�سمام مملكة البحرين اإىل التفاقية متعددة الأطراف بني

ال�سلطات املخت�سة ب�ساأن تبادل التقارير بني الدول ذات ال�سلة

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة        ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

باملر�شوم  املعدل  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2018 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

امل�شاعدة الإدارية املتبادلة يف امل�شائل ال�شريبية ب�شيغتها املعدلة مبوجب بروتوكول 2010، 

التقارير بني الدول  ال�شلطات املخت�شة ب�شاأن تبادل  وعلى التفاقية متعددة الأطراف بني 

عة يف مدينة املنامة بتاريخ 22 دي�شمرب 2019، ذات ال�شلة، املوقَّ

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

ُووِفَق على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية متعددة الأطراف بني ال�شلطات املخت�شة 

عة يف مدينة املنامة بتاريخ 22 دي�شمرب 2019،  ب�شاأن تبادل التقارير بني الدول ذات ال�شلة املوقَّ

واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 28 ينــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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 قانون رقم )2( ل�سنة 2021

 بالت�سديق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين والحتاد الفيدرايل

 ال�سوي�سري ب�ساأن اإزالة الزدواج ال�سريبي فيما يتعلق بال�سرائب على الدخل

وراأ�س املال ومنع التهرب والتجنب ال�سريبي والربوتوكول املرفق بها

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة        ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

اإزالة  ب�شاأن  ال�شوي�شري  الفيدرايل  والحتاد  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاقية  وعلى 

الزدواج ال�شريبي فيما يتعلق بال�شرائب على الدخل وراأ�س املال ومنع التهرب والتجنب ال�شريبي 

والربوتوكول املرفق بها، املوقعني يف املنامة بتاريخ 23 نوفمرب 2019،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

ب�شاأن  ال�شوي�شري  الفيدرايل  والحتاد  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاقية  على  ودق  �شُ

اإزالة الزدواج ال�شريبي فيما يتعلق بال�شرائب على الدخل وراأ�س املال ومنع التهرب والتجنب 

ال�شريبي والربوتوكول املرفق بها، املوقعني يف املنامة بتاريخ 23 نوفمرب 2019، واملرافقني لهذا 

القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

                                                                                                                                     

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 28 ينــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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مر�سوم رقم )6( ل�سنة 2021

بتعديل املادة )3( من املر�سوم الأمريي رقم )1( ل�سنة 1977

باإن�ساء نادي را�سد للفرو�سية و�سباق اخليل

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم الأمريي رقم )1( ل�شنة 1977 باإن�شاء نادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل، 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )1( من املادة )3( من املر�شوم الأمريي رقم )1( ل�شنة 1977 باإن�شاء 

ـه، ويعاد ترقيم بقية البنود تَبـعًا لذلك: نادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل البند التايل ن�شُّ

�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة        رئي�شًا.  -1

املادة الثانية

1977 باإن�شاء نادي  ُيـلغى البند )2( من املادة )3( من املر�شوم الأمريي رقم )1( ل�شنة 

را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 8 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق:21 يـنـايــــــــــــــــــــر 2021م
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مر�سوم رقم )7( ل�سنة 2021

بت�سمية الوزير املعني ب�سئون �سندوق العمل

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

بالقانون رقم )19(  املعدل  العمل،  باإن�شاء �شندوق   2006 ل�شنة  القانون رقم )57(  وعلى 

ل�شنة 2015،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

يكون ال�شيد كمال بن اأحمد حممد  وزير املوا�شالت والت�شالت هو الوزير املعني ب�شئون 

�شندوق العمل.

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 28 ينــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )5( ل�سنة 2021  

 با�ستبدال )املادة الع�سرون( من القرار رقم )25( ل�سنة 2012

ب�سوابط الت�سرفات املالية للوزارات واجلهات احلكومية

رئي�س مجل�س الوزراء:

للوزارات  املالية  الت�شرفات  ب�شوابط   2012 ل�شنة   )25( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

واجلهات احلكومية،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س )املادة الع�شرون( من القرار رقم )25( ل�شنة 2012 ب�شوابط الت�شرفات 

املالية للوزارات واجلهات احلكومية، الن�س الآتي:

الهبات  اأو  التربعات  اأو  الـِمـَنـح  قبول  احلكومية  واجلهات  الوزارات  جميع  على  "ُيحَظـر 
عن  قيمتها  تقل  التي   - كان  غر�س  ولأيِّ  خارجها،  اأو  اململكة  داخل  من   - العينية  اأو  النقدية 

ع�شرين األف دينار بحريني، اإل مبوافقة الوزير اأو رئي�س اجلهة احلكومية املعنية.

املايل  والتوازن  والقت�شادية  املالية  لل�شئون  الوزارية  اللجنة  موافقة  ويجب احل�شول على 

متى بلغت قيمة املنحة اأو التربع اأو الهبة املبلغ املذكور بالفقرة ال�شابقة وبحد اأق�شى خم�شمائة 

األف دينار بحريني، وذلك بعد التن�شيق مع وزارتي اخلارجية والداخلية بح�شب م�شدر املنحة 

اأو التربع اأو الهبة. 

التي  والهبات  والتربعات  الـِمـَنـح  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  موافقة  على  احل�شول  يجب  كما 

تتجاوز قيمتها خم�شمائة األف دينار بحريني.

وذلك كله مبراعاة القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها يف �شاأن حتديد ال�شلطات التي 

جتب موافقُتـها على قبول الـِمـَنـح والتربعات والهبات".

املادة الثانية

على جميع الوزراء وروؤ�شاء اجلهات احلكومية - كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جمل�س الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 24 يـنــــايــــــــــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )6( ل�سنة 2021  

 ب�ساأن مزاولة ن�ساط البيع عن طريق الإنرتنت

 لل�سركات ذات راأ�س املال الأجنبي

رئي�س مجل�س الوزراء:

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه،

يجوز  التي  التجارية  الأن�شطة  بع�س  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )17( رقم  القرار  وعلى 

الرتخي�س لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولتها، املعدل بقرار رقم )16( ل�شنة 2019، 

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ي�شمح لل�شركات التي تكون مملوكة كليًا اأو جزئيًا – بح�شب الأحوال- ل�شركاء غري بحرينيني، 

لل�شركة يف مملكة  امل�شتثمر  املال  راأ�س  يقل  األ  الإنرتنت، على  البيع عن طريق  ن�شاط  مبزاولة 

البحرين عن خم�شني األف دينار بحريني يف ال�شنة الأوىل.

املادة الثانية

ُيلغى البند رقم )55( من اجلدول املرفق بالقرار رقم )17( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد بع�س 

الأن�شطة التجارية التي يجوز الرتخي�س لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولتها. 

املادة الثالثة

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

المــــــــوافــــق: 28 ينــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )7( ل�سنة 2021

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )50( ل�سنة 2015

ِدي دُّ َ ْيف الرتَّ باإن�ساء وت�سكيل جلنة ا�سرتاتيجية وتن�سيق الطَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدل 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، 

ْيف  الطَّ وتن�شيق  ا�شرتاتيجية  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2015 ل�شنة   )50( رقم  القرار  وعلى 

ِدي، املعدل بالقرار رقم )25( ل�شنة 2019، دُّ َ الرتَّ

وبناًء على عر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُي�شتبَدل بن�شي املادتني الأوىل والثالثة من القرار رقم )50( ل�شنة 2015 باإن�شاء وت�شكيل 

ِدي، الن�شان الآتيان: دُّ َ ْيف الرتَّ جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ

المادة الأولى:

هذا  يف  اإليها  وُي�شار  ِدي(،  دُّ َ الرتَّ ْيف  الطَّ وتن�شيق  ا�شرتاتيجية  )جلنة  ت�شمى  جلنة  »ُتن�شاأ 

القرار بكلمة )اللجنة(.

عن  ممثلني  وع�شوية  الت�شالت،  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�شة  اللجنة  ل  ت�شكَّ

اجلهات الآتية:

1( قوة دفاع البحرين. 

2( وزارة الداخلية.

3( الحر�س الوطني. 

4( جهاز المخابرات الوطني.

5( اإدارة التراخي�س الال�شلكية والترددات والرقابة بهيئة تنظيم الت�شالت. 

6(  اإدارة ال�شئون التقنية والعمليات بهيئة تنظيم الت�شالت. 

7(  اإدارة الت�شالت بوزارة الموا�شالت والت�شالت.

8(  �شئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شالت.

9(  �شئون الطيران المدني بوزارة الموا�شالت والت�شالت.

10(  وزارة �شئون الإعالم.

11(  الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء.

وعلى كل جهة من اجلهات امل�شار اإليها حتديد َمن ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على األ يقل 
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م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة مدير اإدارة.«

المادة الثالثة: 

تعد اللجنة هي اجلهة املخت�شة بالت�شالت الراديوية يف تطبيق اأحكام قانون الت�شالت 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وامل�شئولة عن اإعداد واإدارة اخلطة الوطنية 

للرتددات والتن�شيق ال�شامل للرتددات يف مملكة البحرين، ولها على الأخ�س القيام بالآتي: 

تن�شيـــق متطلبـــات الطيف التـــرددي في اإعـــداد الخطة الوطنيـــة للتـــرددات المعنية بو�شع   -1

ال�شيا�شـــات الفنية المتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع موارد الطيف الترددي 

بالمملكة. 

2-  تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي وي�شمل ذلك الجهات الم�شئولة عن 

الدفاع والأمن الوطني.

دعم ا�شتخدام التقنيات التي تعتمد اأكثر على كفاءة الطيف الترددي.  -3

الوفاء بمتطلبات اللتزامات والتفاقيات الدولية.  -4

5-  تلبية احتياجات الخدمات الراديوية الدولية من الطيف الترددي مثل جاليليو وجي بي اإ�س.

ت�شهيـــل نظام ترددات الوقاية من الكوارث اإقليميًا وعالميًا لم�شاعدة فرق الطوارئ والإنقاذ   -6

على الت�شال فيما بينها.

درا�شة ما يحال اإليها من مو�شوعات تتعلق بالطيف الترددي.  -7

ِدي، وذلك  ْيف التََّردُّ الم�شاركة في الجتماعات والموؤتمـــرات الدولية والعالمية المعنية بالطَّ  -8

بعد التن�شيق والمتابعة مع الجهات المعنية في ذلك.”

مادة )2(

وُين�َشر يف  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  املخت�شة  على اجلهات 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

المــــــــوافــــق: 28 ينــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )8( ل�سنة 2021 

بتعيني مديرين يف املركز الوطني للأمن ال�سيرباين 

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية،

 ،201 ل�شنة  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 

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

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )55( ل�شنة 2015 بتعيني مدراء يف اجلهاز املركزي للمعلومات،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2019بتعيني مدراء يف هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعني يف املركز الوطني لالأمن ال�شيرباين كل من:

ال�شيد اأحمد عي�شى اأحمد اأبو الفتح        مديرًا لإدارة ال�شتجابة الوطنية  -1

ال�شيد علي محمد احمد الزياني             مديرًا لإدارة الحماية ال�شيبرانية    -2

املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

المــــــــوافــــق: 28 ينــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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املحكمة الد�ستورية 

 قرار رقم )2( ل�سنة 2021

 بتعديل بع�س اأحكام لئحة املوارد الب�سرية

للمحكمة الد�ستورية ال�سادرة بالقرار رقم )22( ل�سنة 2016

رئي�س المحكمة الد�شتورية:

ل  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2012،

وعلى لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية، ال�شادرة بالقرار رقم )22( ل�شنة 2016، 

وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س الأمني العام،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )61( من لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية ال�شادرة بالقرار 

رقم )22( ل�شنة 2016، الن�س الآتي:

ـر املحكمة نظامًا للتاأمني ال�شحي، ب�شرط توافر العتماد املايل، وي�شع رئي�س املحكمة  »توفِّ

القواعد الالزمة لذلك«.

املادة الثانية

على الأمني العام تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�س املحكمة الد�ستورية

خليفة بن را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 يـنـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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الهيئة العليا لنادي را�سد للفرو�سية و�سباق اخليل

 قرار رقم )1( ل�سنة 2021

باإعادة ت�سكيل الهيئة العليا لنادي را�سد للفرو�سية و�سباق اخليل

رئي�س الهيئة العليا:

للفرو�شية  را�شد  نادي  باإن�شاء   1977 ل�شنة   )1( رقم  الأمريي  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

و�شباق اخليل، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق 

اخليل،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يعاد ت�شكيل الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل برئا�شة �شمو ال�شيخ عي�شى بن 

�شلمان بن حمد اآل خليفة، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة.      نائبًا للرئي�س

ع�شوًا 2- �شمو ال�شيخ �شلطان الدين بن محمد بن �شلمان اآل خليفة.    

ع�شوًا 3- ال�شيخ نايف بن خالد بن اأحمد اآل خليفة.      

ع�شوًا 4- وكيل الوزارة ل�شئون المالية بوزارة المالية والقت�شاد الوطني.   

ع�شوًا 5- وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني. 

ع�شوًا 6- ال�شيد علي حبيب قا�شم.         

عضواً 7- ال�شيد طاهر توفيق العلوي.        

عضواً  8- د. رمزان عبدالله النعيمي.         
وتكون مدة ع�شويتهم في الهيئة المذكورة ثالث �شنوات.

املادة الثانية

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

رئي�س الهيئة العليا

عي�سى بن �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

المــــــــوافــــق: 28 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )5( ل�سنة 2021

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

والرقابة  الأ�شعار  ب�شاأن حتديد   1975 ل�شنة  بقانون رقم )18(  املر�شوم  بعد الطالع على 

عليها، وتعديالته،

واملكاييل،  واملقايي�س  باملوازين  اخلا�س   1977 ل�شنة   )6( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

املحال  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التجارية،

وعلى  الثمينة،  املعادن  على  الرقابة  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  رقم )6(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )21( منه،

والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

القيمة،

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )351( منه،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )39( منه،

ل بالقانون  2004 ب�شاأن حماية املوؤ�شرات اجلغرافية، املعدَّ وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 

رقم )16( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )10( منه،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�س املادة 
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)33( منه،

الأخ�س  وعلى  ال�شناعية،  والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 

املادة )28( منه،

لدول  ـد  املوحَّ ال�شناعي  التنظيم  �شاأن  يف   2006 ل�شنة   )81( رقم  )نظام(  القانون  وعلى 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )5( من مواد الإ�شدار واملادة )26( 

من القانون،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، وعلى الأخ�س املادة )22( 

منه،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغـ�س التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)12( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)26( منه،

املادة  الأخ�س  وعلى  واملقايي�س،  املوا�شفات  ب�شاأن   ،2016 ل�شنة   )9( رقم  القانون  وعلى 

)17( منه،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة،

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

َّْبـط  ل موظفو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شـ ُيـخوَّ

الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام القوانني 

الواردة بديباجة هذا القرار، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذاً لها، وهم:

3- انت�شار مهدي عبدالعال. 2- علي علي الحايكي.   1- ال�شيد علي �شبر جواد.  

6- اإيمان خالد الب�شتكي. 5- عبداهلل محمد الغانم.   4- محمد علي ال�شليمان.  

9- عبداهلل فريد ال�شعد.  8- نبيل جواد �شلطان.    7- اأ�شماء اأيوب ال�شلمان.  

12- علي جعفر جا�شم اأحمد.  11- محمد جواد الخياط.   10- محمد عبدالجليل حمادة. 

15- زكريا ح�شين علي.  14- اأمير ميرزا ح�شين.    13- ح�شن عي�شى محمد.   

17- اأنور عبدالعزيز ح�شن.  18- اأ�شامة �شلمان تقي. 16- ال�شيد محمد نزار علوي. 
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21- ليلى عبداهلل كويد. 20- اأيوب محمد بهم.   19- عبدالعزيز يو�شف الع�شيري. 

24- حامد عبا�س الجب. 23- علي اأحمد �شملوه.   22- رحاب جعفر المحار.  

27- محمد مال اهلل الدو�شري. 26- �شيد محمد محمود خلف.  25- ح�شن يو�شف تراب.  

30- ه�شام اإبراهيم �شالم. 28- مع�شومة محمود جواد  29- اإبراهيم عبداهلل اأحمد. 

33- زهرة عي�شى يو�شف. 31- عبداهلل عي�شى كاظم.  32- ح�شين ح�شن الدم�شتاني. 

35- علي اإبراهيم النا�شر.  36- علي �شالح الزياني. 34- رباب عبدالحميد الحايكي. 

37- عمر عبدالعزيز اآل محمود.  

املادة الثانية 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  موظفي  بع�س  نْدب  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )20( رقم  القرار  ُيـلغى 

ـق من تطبيق اأحكام املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1990 يف  ـَحـقُّ بغر�س الرقابة والتفتي�س والتَّ

�شاأن الرقابة على اللوؤلوؤ الأحجار ذات القيمة، كما ُيـلغى القرار رقم )43( ل�شنة 2009 ب�شاأن مْنـح 

بع�س موظفي اإدارة فْحـ�س املعادن والأحجار الثمينة يف وزارة ال�شناعة والتجارة �شفة ماأموري 

فْحـ�س  اإدارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )9( رقم  والقرار  الق�شائي،  ـْبـط  ال�شَّ

ـْبـط الق�شائي، والقرار  املعادن والأحجار الكرمية بوزارة ال�شناعة والتجارة �شفة ماأموري ال�شَّ

رقم )17( ل�شنة 2014 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة املوا�شفات واملقايي�س بوزارة ال�شناعة 

ـْبـط الق�شائي، والقرار رقم )20( ل�شنة 2015 ب�شاأن تخويل بع�س  والتجارة �شفة ماأموري ال�شَّ

ـْبـط الق�شائي. موظفي اإدارة املوا�شفات واملقايي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة 

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل

وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 25 يـنـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )9( ل�سنة 2021

 ب�ساأن قبول التعامل الإلكرتوين وِنـطاقه 

بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية

وزير الداخلية:

ـة، ولئحته التنفيذية  2006 ب�شاأن بطاقة الهِويَّ بعد الطالع على القانون رقم )46( ل�شنة 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2007، وتعديالتها،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

2018، وعلى الأخ�س املادة )4( منه، 

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2019 بتنظيم ت�شجيل املواليد والَوَفـيات،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية،

عن  وامل�شتخَرجات  ال�شهادات  اإ�شدار  ر�شوم  ب�شاأن   1983 ل�شنة   )14( رقم  القرار  وعلى 

املواليد والَوَفـيات،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2012 ب�شاأن ر�شوم ِخـْدمات الإ�شدارات واملطبوعات واخِلـْدمات 

الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2012 ب�شاأن ر�شم ا�شتخدام البوابة الإلكرتونية،

م  2018 بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�شلُـّ وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الواردة يف  املعاين  به ذات  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار  اأحكام هذا  يف تطبيق 

املادة )1( من قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( 

ل�شنة 2018.
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املادة الثانية

تعتمد هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية التعامل الإلكرتوين، وتقبل على وجه اخل�شو�س 

م وحتديث ال�شجالت والتوقيع بالو�شائل الإلكرتونية، وذلك �شمن النطاق  اإن�شاء واإر�شال وت�شلُـّ

د يف هذا القرار. املحدَّ

املادة الثالثة

يكون قبول ونطاق التعامل اللكرتوين يف الأمور الآتية:

ـة.  اأ- ِخـْدمات بطاقة الهويَّ

 ب- ِخـْدمات المواليد والَوَفـيات.

 ج- ِخـْدمات ق�شم العناوين.

مة عبـــر قنوات الت�شال الإلكترونيـــة التي تعتمدها   د- الِخـْدمـــات الحكوميـــة الإلكترونية المقدَّ

الهيئة.

املادة الرابعة

رقم  القرار  املذكورة يف  الفنية  بال�شرتاطات  الإلكرتونية  املعلومات واحلكومة  تلتزم هيئة 

ال�شجالت  وحتديث  م  وت�شلُـّ باإر�شال  اخلا�شة  الفنية  ال�شرتاطات  بتنظيم   2018 ل�شنة   )36(

والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة، يف تعامالتها الإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة الثالثة 

من هذا القرار.

املادة اخلام�سة

القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1442هـ 

الـمــــوافـــــق: 25 يـنـــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )2( ل�سنة 2021

 ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي

جلمعية ال�سداقة والأعمال البحرينية الإندوني�سية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2018 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شداقة والأعمال 

البحرينية الإندوني�شية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شداقة والأعمال البحرينية الإندوني�شية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية ال�شداقة والأعمال البحرينية الإندوني�شية 

يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 12 �شبتمرب 2020،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيـقيَّ

العادية جلمعية ال�شداقة والأعمال البحرينية الإندوني�شية  ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 12 

�شبتمرب 2020، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة  )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من  ُيـعدَّ

اأو  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة  اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني  �شبعة 

مددًا اأخرى ، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".
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مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الــمـــــوافـــــق: 17 يـنــــايـــــــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )3( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية بني جمرة اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

بني  لقرية  اخلريي  ال�شندوق  موؤ�ش�شة  حَتـوُّل  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )13( رقم  القرار  وعلى 

جمرة  اإىل جمعية بني جمرة اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية بني جمرة اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية بني جمرة اخلريية يف اجتماعها املنعقد 

بتاريخ 26 فرباير 2020،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيـقيَّ

العادية جلمعية بني جمرة اخلريية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 26 فرباير 2020، وهو 

كالآتي:

يف  اجلمعية  »تقوم  لت�شبح  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )8( رقم  املادة  مقدمة  ل  تعدَّ

حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية 

املخت�شة وبالتن�شيق معها على حتقيق الأهداف التالية«، وي�شاف بند جديد لأهداف اجلمعية 

كالتايل:

�َشــــِري ولرعايـــة الم�شنين وتقديم 
ُ
- اإن�شـــاء واإدارة وت�شغيـــل مراكـــز لذوي الإعاقـــة والإر�شاد الأ

الِخـْدمات المختلفة لهم.
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مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الــمـــــوافـــــق: 17 يـنــــايـــــــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )4( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية جدحف�س اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم ) 4 ( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن حَتـوُّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لقرية جدحف�س 

اإىل جمعية جدحف�س اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية جدحف�س اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية جدحف�س اخلريية يف اجتماعها املنعقد  

بتاريخ 6 اأكتوبر 2020،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيـقيَّ

وهو   ،2020 اأكتوبر   6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  اخلريية،  جدحف�س  جلمعية  العادية 

كالآتي:

يف  اجلمعية  »تقوم  لت�شبح  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )8( رقم  املادة  مقدمة  ل  ُتـعدَّ

حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية 

املخت�شة وبالتن�شيق معها على حتقيق الأهداف التالية« ، وي�شاف بند جديد لأهداف اجلمعية 

كالتايل:

- اإن�شـــاء واإدارة وت�شغيـــل ناٍد للرعاية الجتماعية والثقافية ورعايـــة الم�شنين وتقديم الِخـْدمات 

لهم.
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مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الــمـــــوافـــــق: 17 يـنــــايـــــــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )5( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية عراد للعمل اخلريي

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

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

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2011 ب�شاأن حَتـوُّل موؤ�ش�شة �شندوق عراد اخلريي اإىل جمعية 

عراد للعمل اخلريي،

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

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية عراد للعمل اخلريي يف اجتماعها املنعقد 

بتاريخ 5 نوفمرب 2020،

قرر الآتي :

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيـقيَّ

2021، وهو  5 نوفمرب  العادية جلمعية عراد للعمل اخلريي، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 

كالآتي:

ل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من  ُيـعدَّ

اأو  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة  اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني  �شبعة 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".
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مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الــمـــــوافـــــق: 17 يـنــــايـــــــــــــــر 2021م



العدد: 3508 – الخميس 28 يناير 2021

138

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )6( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية البحرين ل�سركات التقنية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

ل�شركات  البحرين  بت�شجيل جمعية  ب�شاأن الرتخي�س   2012 ل�شنة  القرار رقم )66(  وعلى 

التقنية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية البحرين ل�شركات التقنية يف اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 30 �شبتمرب 2020،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيـقيَّ

العادية جلمعية البحرين ل�شركات التقنية ، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 30 �شبتمرب 2020، 

وهو كالآتي:

ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من  ُيـعدَّ

اأو  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة  اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني  �شبعة 

مددًا اأخرى ، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".
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مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الــمـــــوافـــــق: 17 يـنــــايـــــــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )7( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البحرين الفرانكفونية 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

يف  الفرن�شيني  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )16( رقم  القرار  وعلى 

البحرين،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين الفرانكفونية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/11/10،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية البحرين الفرانكفونية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البحرين الفرانكفونية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيدة/ 

LINDA FERCHICHE، وع�شوية ُكـلٍّ من:
-     اآمال �شايغي بوعوينة
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

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

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

ـنًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا  الأقل بعد موافقة  ب�شهر على  القرار  باملادة رقم )1( من هذا 

ـاًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ

الــمـــــوافـــــق: 17 يـنــــايـــــــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )8( ل�سنة 2021

 ب�ساأن نْقـل ملكية ترخي�س مركز اأوي�س�س للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اأوي�ش�س للتدريب، 

ـق برقم )2021002390( املوؤرخ يف 12 يناير 2021، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُتـنَقـل ملكية ترخي�س مركز اأوي�ش�س للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة( اإىل ال�شيد/ منذر 

رقم  التنازل  اإقرار  مبوجب   ،)142450  -1 رقم  جتاري  )�شجل  العري�س  حممد  جا�شم  غازي 

)2021002390( املوؤرخ يف 2021/1/12، وي�شّجـَل حتت قيد رقم )1/م ت خ/2021(.

مادة )2(

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1442هـ

الــمــــوافـــــق: 20 يـنـــايـــــــــــــــــر 2021م



العدد: 3508 – الخميس 28 يناير 2021

143

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )10( ل�سنة 2021

ب�ساأن تنظيم املزادات 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

باملر�شوم  املعدل  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، 

التجاري  ِجل  ال�شِّ ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )27(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

وعلى   ،2018 ل�شنة   )68( رقم  بالقرار  املعدلة   ،2016 ل�شنة   )126( رقم  بالقرار  ال�شادرة 

الأخ�س املادة )27( منها،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

التوا�شل  مواقع  للغري عرب  تقدمي خدمات  اأو  �شلع  لبيع  املخ�ش�شة  املزادات  مزاولو  يلتزم 

الجتماعي بالتقدم بطلب للح�شول على ترخي�س مبزاولة ن�شاط جتاري وامل�شمى البيع نظري 

اأو املزادات اإىل الإدارة املعنية يف وزارة ال�شناعة والتجارة  اأ�شا�س عقد  اأو على  اأو مقابل  ثمن 

وال�شياحة، على اأن يتوافق الن�شاط مع نوع ال�شلعة املراد عر�شها.

املادة الثانية

مواقع  يف  ح�شاباتهم  على  التجاري  ال�شجل  رقم  عر�س  املرخ�شة  املزادات  مزاويل  على 

التوا�شل الجتماعي التابعة للمزاد.

املادة الثالثة 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 24 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )11( ل�سنة   2021   

ب�ساأن تنظيم ن�ساط الطاهي )ال�سيف( من خلل حمل جتاري افرتا�سي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

باملر�شوم  املعدل  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، 

التجاري  ِجل  ال�شِّ ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )27(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

وعلى   ،2018 ل�شنة   )68( رقم  بالقرار  املعدلة   ،2016 ل�شنة   )126( رقم  بالقرار  ال�شادرة 

الأخ�س املادة )27( منها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شمح بالرتخي�س مبزاولة ن�شاط الطاهي )ال�شيف( من خالل حمل جتاري افرتا�شي، ِوْفقًا 

لال�شرتاطات املحددة يف هذا القرار.

املادة الثانية

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  املعنية  الإدارة  الرتخي�س اإىل  على  احل�شول  طلب  يقدم 

وال�شياحة، وُي�شرَتط يف طالب الرتخي�س الآتي:

اأْن يكون بحريني الجن�شية.  -1

األ يكـــون مالـــكًا لموؤ�ش�شة تجارية فرديـــة اأو �شركة تجارية، اأو مديرًا اأو ُمَمثـــاًل في اإدارة اأية   -2

�شركة تجارية.

اأْن يلتزم بمزاولة الن�شاط التجاري من خالل �شكل موؤ�ش�شة تجارية فردية فقط.   -3

توفير عنوان ُمرا�شلة دائم.   -4
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املادة الثالثة

جتاري  حمل  خالل  من  )ال�شيف(  الطاهي  ن�شاط  مزاولة  عند  له  املرخ�س  على  يجب 

افرتا�شي، مراعاة الآتي:

اللتـــزام بالنظافـــة التامـــة فـــي جميع مراحل طهـــي الأطعمـــة، ومراعات �شالمـــة الأطعمة   -1

ومكوناتها وطرق اإعدادها وتخزينها.

عر�س رقم ال�شجل التجاري في ال�شفحة الرئي�شية لمن�شة مزاولة ن�شاط الطهي )ال�شيف(   -2

اأو ال�شفحة الإلكترونية.

ممار�شة ن�شاط البيع مبا�شرة للم�شتهلكين اأو عن طريق التعاقد مع المطاعم اأو الفنادق، اأو   -3

اأية جهة اأخرى.

املادة الرابعة

�س له مبزاولة ن�شاط الطاهي )ال�شيف( من خالل حمل جتاري افرتا�شي،  ل يجوز للُمرخَّ

�س به. احل�شول على ت�شاريح جلْلب عمالة اأجنبية تتعلق بالن�شاط املُرخَّ

املادة اخلام�سة

يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 24 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )12( ل�سنة 2021

ب�ساأن تنظيم البيع عن طريق النرتنت من خلل حمل جتاري افرتا�سي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

باملر�شوم  املعدل  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

التجاري  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )27(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

وعلى   ،2018 ل�شنة   )68( رقم  بالقرار  املعدلة   ،2016 ل�شنة   )126( رقم  بالقرار  ال�شادرة 

الأخ�س املادة )27( منها،

وعلى القرار رقم )152( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شماح مبزاولة اأن�شطة جتارية من خالل حمل 

جتاري افرتا�شي،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

وفقًا  افرتا�شي  جتاري  حمل  خالل  من  النرتنت  طريق  عن  البيع  ن�شاط  مبزاولة  ي�شمح 

لال�شرتاطات املحددة يف هذا القرار. 

املادة الثانية

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  املعنية  الإدارة  اإىل  الرتخي�س  على  احل�شول  طلب  يقدم 

وال�شياحة، وُي�شرَتط يف طالب الرتخي�س الآتي:

1- اأن يكون بحريني الجن�شية.

األ يكـــون مالكا لموؤ�ش�شـــة تجارية فردية، اأو �شركة تجارية، اأو مديـــرًا اأو ممثاًل في اإدارة اأية   -2

�شركة تجارية.

اأن يلتزم بمزاولة الن�شاط التجاري من خالل �شكل موؤ�ش�شة تجارية فردية فقط.  -3



العدد: 3508 – الخميس 28 يناير 2021

147

توفير عنوان مرا�شلة دائم.  -4

اأن يكون لديه موقع الكتروني قائم للمحل التجاري الفترا�شي.  -5

اأن يلتزم ب�شراء المنتجات للبيع من خالل ال�شوق المحلي فقط.  -6

املادة الثالثة

�س له مبزاولة الن�شاط الوارد يف هذا القرار احل�شول على ت�شاريح جلْلب  ل يجوز للُمرخَّ

�س به. عمالة اأجنبية تتعلق بالن�شاط املُرخَّ

املادة الرابعة

املنتجات  من  باأي  الإنرتنت  طريق  عن  البيع  ن�شاط  �شمن  التعامل  له  للمرخ�س  يجوز  ل 

الواردة يف اجلدول املرفق بهذا القرار.

املادة اخلام�سة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 24 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )15( ل�سنة 2021

باإ�سدار اللئحة الفنية ملنتجات حديد الت�سليح )ق�سبان ال�سلب الكربوين(

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بتاريخ 18 مار�س 2020 باملوافقة على اعتماد املتطلبات الفنية ملنتجات حديد الت�شليح كمتطلبات 

اإلزامية،

وبعد التن�شيق مع وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة الفنية ملنتجات حديد الت�شليح )ق�شبان ال�شلب الكربوين( املرافقة 

لهذا القرار.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به بعد �شنة 

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

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 الالئحة الفنية لمنتجات حديد التسليح )قضبان الصلب الكربوني(
 

Technical Requirements for Concrete Reinforcement Steel Bars  
1. Scope 
This document specifies requirements for deformed carbon steel bars in 
cut lengths for reinforcement of concrete.  
This document does not cover the plain steel bars, wieldable 
reinforcement steel, steel wires, meshes, coils, de-coiled products and 
bars, produced by re-rolling finished product.  
The steel grades covered are:  
• B500A, B500B and B500C in accordance with the latest version 
of the British standard BS 4449. 
• Grade 80 in accordance with the latest version of the American 
standard ASTM A615. 
Important Notes: 
• Other grades or sizes require special approval from Materials 
Engineering Directorate “MED”. 
• Lower grades are not allowed under any circumstance. 
2. Physical Requirements 
2.1 Nominal Sizes 
The bar sizes shall be as follows: 
Standard Bar Size/ Designation 
BS 4449 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 
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ASTM 
A615 

10, 13, 16, 22, 25, 32, 43, 57,64 

2.2 Nominal Cross-Sectional Area and Mass per Meter 
The values for the nominal cross-sectional area shall be as given 
below: 
 

BS 4449 
Nominal size 

(mm) 
(Diameter in 

(mm)) 

Cross sectional 
area (mm2) 

Mass per meter 
run (kg) 

8 50.3 0.395 
10 78.5 0.617 
12 113 0.888 
16 201 1.58 
20 314 2.47 
25 491 3.85 
32 804 6.31 
40 1257 9.86 
50 1963 15.4 

 
 
 
 



العدد: 3508 – الخميس 28 يناير 2021

152

 
 

 
 

ASTM A615 
 

Bar 
Designation 

Nominal size 
(mm) 

(Diameter in 
(mm)) 

Cross 
sectional area 

(mm2) 

Mass per 
meter run (kg) 

10 9.5 71 0.560 
13 12.7 129 0.994 
16 15.9 199 1.552 
22 22.2 387 3.042 
25 25.4 510 3.973 
32 32.3 819 6.404 
43 43.0 1452 11.38 
57 57.3 2581 20.24 
64 63.5 3167 24.84 

 
2.3 Deformation Limits 
The values for the spacing, height and rib inclination of transverse ribs 
shall be within the following ranges. 

BS 4449 
Rib height Rib spacing Rib inclination 

0.03d to 0.15d 0.4d to 1.2d 35° to 75° 
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ASTM A615 

Bar 
Designation 

Maximum 
Average 

Spacing (mm) 

Minimum 
Average 

Height (mm) 

Maximum Gap 
(mm) 

10 6.7 0.38 3.6 
13 8.9 0.51 4.9 
16 11.1 0.71 6.1 
22 15.5 1.12 8.5 
25 17.8 1.27 9.7 
32 22.6 1.63 12.4 
43 30.1 2.16 16.5 
57 40.1 2.59 21.9 
64 44.5 2.86 24.3 

 
2.4 Tolerance 
The permissible deviation from nominal mass per meter shall be not 
more than ±4.5 % on nominal diameters greater than 8 mm, and ±6.0 
% on nominal diameters less than or equal to 8 mm.  
Hint: the above as per the latest version of the British standard BS 
4449 
 
3. Mechanical Requirements 
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3.1 Tensile requirements 
 

BS 4449 
 Yield Strength 

(N/mm2) 
Tensile/Yield 
Strength Ratio 

Total Elongation 
at Maximum 
Force (%) 

B500A 500 1.05 2.5 
B500B 500 1.08 5.0 
B500C 500 ≥1.15, <1.35 7.5 

 
ASTM A615 

 
 Grade 80 

Tensile Strength (N/mm2) 725 
Yield Strength (N/mm2) 550 
Total Elongation at Maximum Force (%) 
Bar Designation 

10 7 
13, 16 7 
22, 25 7 

32 6 
43, 57, 64 6 

3.2 Bend Performance 
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The bend-test specimen shall withstand being bent around a pin 
without cracking on the outside radius of the bent portion. The 
requirements for degree of bending and sizes of pins are as follows: 
 

BS 4449 
Nominal 

Diameter, mm 
Maximum pin 

Diameter 
Bending 
Degree 

≤16 4d 90o/20o 
>16 7d 90o/20o 

 
ASTM A615 

Bar 
Designation 

Grade 80 
Specimen 
Nominal 
Diameter  

Test Bends 

10, 13, 16 5 d 180o 
22, 25 5 d 180o 

32 7 d 180o 
43, 57 9 d 90o 

64 10 d 90 o 
4. Chemical Requirements 
4.1 BS 4449 
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The values of individual elements and the carbon equivalent shall not 
exceed the limits below: 

 Carbo
n 

Sulphu
r 

Phosphoru
s 

Nitroge
n 

Coppe
r 

Carbon 
Equivalen

t 
Cast 

Analysi
s 

0.22  0.05  0.05  0.012  0.80  0.50 

Product 
Analysi

s 

0.24  0.055  0.055  0.014  0.85  0.52 

4.2 ASTM A615 
• The percentages of carbon, manganese, phosphorus, and sulfur 
shall be determined. The phosphorus content thus determined shall not 
exceed 0.06 %. 
• For phosphorus, made by the purchaser shall not exceed that 
specified in 6.1 by more than 25 %. 
5. Marking 
5.1 BS 4449  
• Each reinforcing steel shall bear on one rib row, a mark identifying 
the works. This mark shall be repeated at an interval of not more than 
1.5 m. 
• The mark shall consist of the following: 
a) A symbol denoting the beginning of the mark; 
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b) A numerical system identifying the manufacturer, consisting of the 
country of origin and the works number. 
5.2 ASTM A615 
Each reinforcing steel bar shall be tagged for grade and shall be 
identified by a distinguishing set of marks legibly rolled onto the surface 
of one side of the bar to denote in the following order: 
• Point of Origin. 
• Size Designation. 
• Grade of Steel. 
• Minimum Yield Strength. 
6. Labeling 
Each bundle shall carry a label, or a tag as mentioned in Annex (1) 

Annex (1): Concrete Reinforcement Steel Bars 
 

Manufacture Name or 
Trademark - اسم المصنع أو العالمة التجارية 

Country of Origin - بلد المنشأ 
Applicable Standard - المواصفة الم بقة 

Steel Grade - درجة الصالبة 
Size (mm) - )المقاس )مم 

No. of Bars - عدد األسياخ في الرب ة 
Bundle No. - رقم الرب ة / اللفة 

Production Date - تاريخ اإلنتاج 
Length (m) - )ال ول )م 
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Nominal Weight (kg) - )الوزن اإلسمي )كج 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )16( ل�سنة 2021

ب�ساأن اعتماد اللئحة الفنية للمركبات الكهربائية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

واملقايي�س،  املوا�شفات  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )9( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى   

ال�شادرة بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بتاريخ 11 مار�س 2020 باملوافقة على تنفيذ الرقابة على ال�شيارات الكهربائية وعلى البدء يف 

املرحلة احلالية لرقابة على منتج ال�شيارات الكهربائية، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

تعتمد الالئحة الوطنية اخلا�شة باملتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية واإجراءات تقومي 

املطابقة املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به بعد 

�شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 الوطنية الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية وإجراءات تقويم المطابقةالالئحة 
 قبل االستيراد 

 التفاصيل المهمة الجهة المنفذة

 تقديم للب المصنع/المستورد

تقديم للب للحصول على شهادة 
م ابقة خليجية لدى هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربي
التقييس لدول هيئة 

مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربي

التحقق و صدار 
 الشهادة 

إصدار شهادة الم ابقة الخليجية 
 للسيارة الكهربائية

 
 أثناء االستيراد•

 التفاصيل المهمة الجهة المنفذة

 تقديم للب* المستورد

تقديم للب لإلفساح عن السيارات 
الكهربائية مع توفير شهادات 

الم ابقة الخليجية لكل لراز سيارة 
 مستورد

وزارة الصناعة والتجارة  
 والسياحة

الفحص عند منفذ 
 الدخول **

اإلفساح عن السيارات الكهربائية 
المستوفية للمت لبات الخليجية 
 بحسب شهادة الم ابقة الخليجية

 
 بعد االستيراد•

 التفاصيل المهمة الجهة المنفذة
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 المستورد

ملصق تثبيت 
استهالك ال اقة 

الخليجي أو الولنية 
 على المركبة

االلتزام بتثبيت ملصق تقييم 
استهالك ال اقة الخليجي على 
المركبة أثناء العرض في حال تم 
 إصدار المعايير من الجهة المعنية

 استدعاء السيارات  المستورد
االلتزام باستدعاء السيارات المعيبة 
 اءبحسب النظام الخليجي لالستدع

 
 *تقديم الطلب ويشمل: 

 للب "ترخيص مسبق" لإلفساح عن شحنة السيارات الكهربائية عبر نظام "أفق"
 نوع الترخيص ترخيص االستخدام الواحد

 فاتورة الشراء •
 قائمة التعبئة )إن وجدت(•
شهادة م ابقة خليجية صالحة )لكل لراز في •

 الفاتورة( 

الوثائق والمستندات 
الواجب رفعها في 
نظام "أفق" لمنح 
 الترخيص المسبق

 
 **الفحص عند منفذ الدخول ويشمل: 

 رقم هيكل السيارة •
 سنة ال راز•
 اسم ال راز •
الخصائص الفنية للمركبة مثل: مدى الب ارية أو •

 حجم الب ارية

 آلية التحقق والم ابقة

 
 
 



العدد: 3508 – الخميس 28 يناير 2021

162

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )17( ل�سنة 2021

ب�ساأن اعتماد بع�س املوا�سفات القيا�سية الوطنية اخلا�سة بقطاع ال�سحة

 وبقطاع املقايي�س كلوائح فنية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد   

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

قيا�شية خليجية يف جمال  اعتماد موا�شفات  ب�شاأن   2011 ل�شنة  القرار رقم )198(  وعلى 

املقايي�س كموا�شفات قيا�شية وطنية، 

وعلى القرار رقم )89( ل�شنة 2015 ب�شاأن اعتماد موا�شفات قيا�شية خليجية خا�شة بقطاع 

الأجهزة وامل�شتلزمات الطبية كموا�شفات قيا�شية وطنية، 

وعلى القرار رقم )123( ل�شنة 2017 ب�شاأن اعتماد موا�شفات قيا�شية خليجية خا�شة بقطاع 

ال�شحة كموا�شفات قيا�شية وطنية،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بتاريخ 18 مار�س 2020 باملوافقة على حتويل موا�شفات قيا�شية خا�شة بقطاع ال�شحة وبقطاع 

املقايي�س اإىل لوائح فنية وطنية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتعتمد كلوائح فنية وطنية القائمة املرافقة لهذا القرار ب�شاأن املوا�شفات القيا�شية الوطنية 

ل�شنة   )89( رقم  القرار  مبوجب  وطنية  قيا�شية  كموا�شفات  املعتمدة  ال�شحة  بقطاع  اخلا�شة 

رقم  القرار  مبوجب  املعتمدة  املقايي�س  بقطاع  اخلا�شة  الوطنية  القيا�شية  واملوا�شفات   ،2015
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)198( ل�شنة 2011، واملوا�شفات القيا�شية اخلا�شة بقطاع ال�شحة املعتمدة مبوجب القرار رقم 

)123( ل�شنة 2017.

املادة الثانية

– كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من  على وكيل الوزارة واملعنيني 

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

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 :قائمة الالئحة الفنية الوطنية الخاصة بقطاع المقاييس

الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

1 
GSO OIML 
R115:2010 

ال بيدددددددددددددددددددددددددة  المحدددددددددددددددددددددددددارير
الكهربائيددددددددددددددة ذات نبي دددددددددددددده 

 عظمى

Clinical electrical 
thermometers with 

maximum device 
 

 :قائمة الالئحة الفنية الخاصة بقطاع الصحة
الرقم 

 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي
 العربية

عنوان المواصفة باللغة 
 االنجليزية

1 GSO ISO 
80601-2-61 

المعدات ال بية الكهربائية 
المت لبات  61-2الجزء  –

األساسية للسالمة وكفاءة 
األداء لمعدات مقياس 

 األكسجين النبضي

Medical electrical 
equipment part 2-61: 

Particular 
requirements for 
basic safety and 

essential 
performance of pulse 

oximeter equipment 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

2 GSO ISO 
18113-1 

أجهزة التشخيص ال بية 
المعلومات  –المخبرية 

المقدمة من قبل الصانع 
)الب اقة التعريفية( الجزء 

: المص لحات والتعارير 1
 والمت لبات العامة

In vitro diagnostic 
medical devices – 
Information supplied 
by the manufacturer 
(labelling) – Part1: 
Terms, definitions 
and general 

requirements 

3 GSO 18369-1 

العدسات  –بصريات العين 
: 1الجزء  –الالصقة 

المفردات، نظام التصنير 
والتوصيات للمواصفات 

 الفنية للب اقة التعريفية

Ophthalmic optics – 
Contact lenses – 
Part1: Vocabulary, 
classification system 

and 
recommendations for 

labelling 
specifications 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

4 
GSO ISO 
10651-2 

أجهددددددددددزة التددددددددددنفس الرئويددددددددددة 
 –لالسدددددددددددددددددتخدام ال بدددددددددددددددددي 

المت لبدددددددددددددددددددات الخاصدددددددددددددددددددة 
للسدددددددددددددالمة وكفددددددددددددداءة االداء 

: 2الجدددددددددددددزء  –األساسدددددددددددددي 
المنزليدددددددددة أجهدددددددددزة التدددددددددنفس 

للمرضدددددى المعتمددددددين علدددددى 
 التنفس الصناعي

Lung ventilators for 
medical use – 

Particular 
requirements for 
basic safety and 

essential 
performance – Part 
2: Home care 
ventilators for 
ventilator-dependent 

patients 

5 GSO 80601-2-
12 

المعددددددددددددددددددددددددددددات ال بيدددددددددددددددددددددددددددة 
 – 2الجددددددددزء  –الكهربائيددددددددة 

: مت لبدددددددددددددات خاصدددددددددددددة 12
للسدددددددددددددالمة وكفددددددددددددداءة األداء 
األساسددددددي ألجهددددددزة التددددددنفس 

 في الرعاية الحرجة

Medical electrical 
equipment – Part 2-
12: Particular 
requirements for 
basic safety and 

essential 
performance of 
critical care 

ventilators 

6 GSO ISO 5358 
أجهدددددددددددددددددددددددددددددزة التخددددددددددددددددددددددددددددددير 

 لالستخدام البشري 
Anesthetic machines 

for Human use 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

7 GSO ISO 5840 
 واألوعينننننةزراعننننة القلنننننب 

 األطننننننننننراف-الدمويننننننننننة 
 الصمام القلبي االصطناعية

Cardiovascular 
implants – Cardiac 

valve prostheses 

8 GSO ISO 
5841-3 

زراعننة لعمليننة جراحيننة ال
أجهنننزة تن نننيم ضنننربات -

: 3الجننننننننز  -القلننننننننب 
-1( األضننننوا  وصننننالت

IS)  أجهننننننزة ضننننننبط
نبضنننننات القلنننننب التننننني 

 سم.تزرع في الج 

Implants for surgery – 
Cardiac Pacemakers 
– Part 3: Low-profile 
connectors (IS-I) for 

implantable 
pacemakers 

9 
GSO ISO 
7207-1 

 –الزراعدددددة لعمليدددددة جراحيدددددة 
مكونددددددددات مفصددددددددل الركبددددددددة 
التعويضددددددددددددددي الجزئددددددددددددددي أو 

: 1الجددددددددددددددددددددزء  –الكلددددددددددددددددددددي 
التصدددددددددددددددنير والتعريفدددددددددددددددات 

 والتحديد لألبعاد

Implants for surgery – 
Components for 
partial and total knee 
joint prostheses – 
Part 1: Classification, 
definitions and 
designation of 

dimensions 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

10 GSO ISO 
7207-2 

الزراعنننة فننني العملينننات 
المكونننننننات -الجراحيننننننة 

لمفصنننننل  االصنننننطناعية
 -الركبننة الجزئنني والكلنني 

 : بلنننننننننورة2الجنننننننننز  
المصننننوعة منننن  األسننطح

المعننننننننننندن ومنننننننننننواد 
 والبالستيكالسيراميك 

Implants for surgery – 
Components for 
partial and total knee 
joint prostheses – 
Part 2: Articulating 
surfaces made of 
metal, ceramic and 

plastics materials 

11 
GSO ISO 
11663 

جددددودة سددددائل غسدددديل الكلددددى 
لتنقيدددددددددة الددددددددددم والعالجدددددددددات 

 المرتب ة

Quality of dialysis 
fluid for hemodialysis 
and related therapies 

12 
GSO ISO 
12891-2 

أجهدددددددزة اسدددددددترجاع وتحليدددددددل 
الزراعددددددددددددددددددددددددة للعمليددددددددددددددددددددددددات 

: 2الجددددددددددددددزء  – الجراحيددددددددددددددة
تحليدددددددل األجهدددددددزة المعدنيدددددددة 
المسدددددددددددددددترجعة المزروعدددددددددددددددة 

 جراحياً 

Retrieval and 
analysis of surgical 
implants – Part 2: 
Analysis of retrieved 
metallic surgical 

implants 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

13 
GSO ISO 
13175-3 

عمليددددددددددددة  إجددددددددددددراءزراعددددددددددددة  
الفوسدددددددددددددددددددفات -جراحيدددددددددددددددددددة 

 3الجدددددددددددددددددزء -الكالسددددددددددددددددديوم 
وبيتدددددددددددددا  :هيدروكسددددددددددددديباتيت

تريكالسدددددديوم بدددددددائل العظددددددام 
 .الفوسفات

 

Implants for surgery – 
Calcium Phosphates 
– Part 3: 
Hydroxyapatite and 

beta-tricalcium 
phosphate bone 

substitutes 

14 GSO ISO 
13404 

والتقويمدددددددددددات التعويضدددددددددددات 
تصدددددددددددددددددنير  –العظميدددددددددددددددددة 

ووصددددددددددددددددددددددددف مقومددددددددددددددددددددددددات 
مكوندددددددددددددددددددددددددددات العظدددددددددددددددددددددددددددام 

 الخارجية

Prosthetics and 
orthotics – 
Categorization and 
description of 
external orthoses and 
orthotic components 

15 GSO ISO 5361 
جهدددددددداز التخدددددددددير والتددددددددنفس 

أنابيدددددددددددددددب وموصدددددددددددددددالت  –
 القصبة الهوائية

Anaesthetic and 
respiratory 

equipment – Tracheal 
tubes and connectors 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

16 
GSO ISO 
5366-1 

جهدددددددداز التخدددددددددير والتددددددددنفس 
أنابيددددددددب ثقددددددددب القصددددددددبة  –

: 1الجدددددددددددددددددزء  –الهوائيدددددددددددددددددة 
األنابيددددددددددددددب والموصدددددددددددددددالت 

 المستخدمة مع البالغين

Anaesthetic and 
respiratory 

equipment – 
Tracheostomy tubes 
– Part 1: Tubes and 
connectors for Adults 

use 

17 GSO ISO 
5366-3 

جهدددددددداز التخدددددددددير والتددددددددنفس 
أنابيددددددددب ثقددددددددب القصددددددددبة  –

: 3الجدددددددددددددددددزء  –الهوائيدددددددددددددددددة 
األنابيدددددددددددددددددب المسدددددددددددددددددتخدمة 

 لأللفال.

Anaesthetic and 
respiratory 

equipment – 
Tracheostomy tubes 
– Part 3: Paediatric 

tracheostomy tubes 

18 GSO ISO 
17510-2 

عددددددددددددالج توقددددددددددددف التددددددددددددنفس 
: 2الجدددددددزء  –أثنددددددداء الندددددددوم 
والملحقدددددددددددددددددددات  كمامدددددددددددددددددددات
 المستخدمة

Sleep apnoea 
breathing therapy – 
Part 2: Masks and 

application 
accessories 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

19 
GSO ISO 
5841-2 

-زراعة لعملية جراحية 
أجهزة تنظيم ضربات القلب 

 األداء:تقارير  2الجزء -

 السريري لمولدات النبض

Implants for surgery – 
Cardiac pacemakers 
– Part 2: Reporting of 
clinical performance 
of populations of 
pulse generators or 

leads 

20 GSO ISO 9394 

 –بصددددددددددددددددددددددريات العددددددددددددددددددددددين 
العدسدددددددددددددددددددددات الالصدددددددددددددددددددددقة 
 –ومنتجدددددددات العنايدددددددة بهدددددددا 

تحديددددددددددد التوافددددددددددق الحيددددددددددوي 
عدددددن لريدددددق دراسدددددة عيدددددون 

 األرانب

Ophthalmic optics – 
Contact lenses and 
contact lens care 
products – 
Determination of 
biocompatibility by 
ocular study with 

rabbit eyes 

21 
GSO ISO 
11978 

 –بصددددددددددددددددددددددريات العددددددددددددددددددددددين 
للعدسدددددددددددددددددددددات الالصدددددددددددددددددددددقة 
 –ومنتجدددددددات العنايدددددددة بهدددددددا 

المعلومددددددددددددددددددددات المددددددددددددددددددددزودة 
 بواس ة المصنع

Ophthalmic optics – 
Contact lenses and 
contact lens care 
products – 
Information supplied 
by the manufacturer 
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الرقم 
 باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

22 GSO ISO 
7153-1 

المدددددواد  –معددددددات الجراحدددددة 
الجدددددددزء األول:  –المعدنيدددددددة 

 الفوالذ المقاوم للصدأ

Surgical instruments 
– Metallic Materials – 
Part 1: Stainless 

Steel 

23 GSO ISO 7740 

 –أدوات الجراحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
المشددددددددددددارط ذات الشددددددددددددفرات 

أبعددددددددددداد  –القابلدددددددددددة للندددددددددددزع 
 التركيب

Instruments for 
surgery – Scalpels 
with detachable 
blades – Fitting 

dimensions 

24 GSO ISO 
13402 

األدوات اليدويددددددددة للجراحدددددددددة 
تحديدددددددد  –ولددددددب األسدددددددنان 

المقاومدددددددددة ضدددددددددد التعقددددددددديم، 
 التآكل والتعرض الحراري 

Surgical and dental 
hand instruments – 
Determination of 
resistance against 

autoclaving, 
corrosion and thermal 

exposure 

25 
GSO ISO 
13485 

نظددددددددم  –األجهددددددددزة ال بيددددددددة 
 –إدارة الجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودة 

 المت لبات التنظيمية

Medical devices -- 
Quality management 
systems -- 
Requirements for 

regulatory purposes 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )18( ل�سنة 2021

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية 

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

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 

ال�شاد�س املنعقد بتاريخ 5 يونيو 2007 يف اململكة العربية ال�شعودية باملوافقة على تفوي�س املجل�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 

ال�شعودية ب�شاأن  2016 يف اململكة العربية  اأبريل   7 الثامن والثالثني املنعقد يف تاريخ  اجتماعه 

تبني واعتماد املوا�شفات القيا�شية الدولية باأ�شلوب امل�شادقة اخلا�شة بقطاع املنتجات الغذائية 

والزراعية،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بقطاع  القيا�شية اخلليجية اخلا�شة  املوا�شفات  اعتماد  باملوافقة على   2020 مار�س   18 بتاريخ 

املنتجات الغذائية والزراعية كموا�شفات قيا�شية وطنية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية ال�شادرة 

عن هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القائمة املرافقة 
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لهذا القرار، كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني - كٌل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية 

 
الرقم 

عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي
 العربية

عنوان المواصفة باللغة 
 االنجليزية

1 GSO 2532:2016 
الحدود القصوى لبقايا 

المبيدات والملوثات في 
 األغذية العضوية

Maximum Limits of 
Pesticides Residues 
and Contaminants in 

Organic Food 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )19( ل�سنة 2021

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة 

بقطاع املقايي�س كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد   

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 

ال�شاد�س املنعقد بتاريخ 5 يونيو 2007 يف اململكة العربية ال�شعودية باملوافقة على تفوي�س املجل�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بقطاع  القيا�شية اخلليجية اخلا�شة  املوا�شفات  اعتماد  باملوافقة على   2020 مار�س   18 بتاريخ 

املقايي�س كموا�شفات قيا�شية وطنية، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املقايي�س ال�شادرة عن هيئة التقيي�س 

القرار،  لهذا  املرافقة  القائمة  يف  بياناتها  والوارد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.
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املادة الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع المقاييس 

 
الرقم 

عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي
 العربية

عنوان المواصفة باللغة 
 االنجليزية

1 
GSO OIML 
R79:2007 

مت لبات ب اقة بيانات 
 المنتجات المعبأة

Labeling 
requirements for 

prepackaged 
products 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )20( ل�سنة 2021

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة 

بقطاع مواد البناء والت�سييد كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 

ال�شاد�س املنعقد بتاريخ 5 يونيو 2007 يف اململكة العربية ال�شعودية، باملوافقة على تفوي�س املجل�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 

اجتماعه ال�شابع والثالثني املنعقد يف تاريخ 21 دي�شمرب 2015 يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن 

تبني واعتماد املوا�شفات القيا�شية الدولية باأ�شلوب امل�شادقة اخلا�شة بقطاع الت�شييد والبناء،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بقطاع  القيا�شية اخلليجية اخلا�شة  املوا�شفات  اعتماد  باملوافقة على   2020 مار�س   18 بتاريخ 

البناء والت�شييد كموا�شفات قيا�شية وطنية، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شادرة عن هيئة  والت�شييد  البناء  القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع  املوا�شفات  ُتعتمد 

لهذا  املرافقة  القائمة  بياناتها يف  والوارد  العربية  لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س 

القرار، كموا�شفات قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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  :والتشييدقائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع البناء 

 
الرقم 

عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي
 العربية

عنوان المواصفة باللغة 
 االنجليزية

1 GSO ASTM 
A615/A615M:2015 

المواصفة القياسية 
ألسياخ الصلب 

الكربوني ذات النتوءات 
والملساء لتسليح 

 الخرسانة.

Standard 
Specification for 

Deformed and Plain 
Carbon-Steel Bars 

for Concrete 
Reinforcement 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )21( ل�سنة 2021

ب�ساأن ال�سرتاطات املتعلقة مبركبات نقل ا�سطوانات غاز البرتول امل�سال

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 1989 بتنظيم تعبئة وتداول اأ�شطوانات الغاز البرتولية امل�شالة،

1991 يف �شاأن اعتماد موا�شفات قيا�شية خليجية موا�شفات  وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 

وطنية، 

لبع�س  خليجية  قيا�شية  موا�شفات  اعتماد  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )110( رقم  القرار  وعلى 

والنفط  والبناء  والت�شييد  والغذائية  واملقايي�س  والكهربائية  وامليكانيكية  الكيميائية  املنتجات 

والغاز وتقنية املعلومات موا�شفات قيا�شية وطنية،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بتاريخ 18 مار�س 2020 باملوافقة على اعتماد ال�شرتاطات املتعلقة مبركبات نقل ا�شطوانات غاز 

البرتول امل�شال،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

لهذا  املرافقة  امل�شال  البرتول  غاز  ا�شطوانات  نقل  مبركبات  املتعلقة  بال�شرتاطات  ُيعمل 

القرار. 

املادة الثانية

على وكيل الوزارة واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به بعد 

م�شي �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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ا�سرتاطات مركبات نقل ا�سطوانات غاز البرتول امل�سال

اأوًل: التعريفات:

المركبـــة: �شيارة ُت�شغل بوا�شطة محرك فيما عدا الدراجات النارية والمقطورات، ول تعتمد في 

حركتها على ق�شبان اأو كابالت اأو ما �شابه ذلك.

اللجنـــة الفنية: اللجنة المخت�شة بدرا�شـــة ال�شتراطات المتعلقة بمركبات نقل ا�شطوانات غاز 

البترول الم�شال.

ثانياً: المجال ونطاق التطبيق:

تخت�س هذه املوا�شفة القيا�شية بال�شرتاطات اخلا�شة مبركبات نقل اأ�شطوانات غاز البرتول 

اقرتاح  اأو  الت�شميم  تعديل  ويجوز  ال�شرتاطات،  لهذه  املرافقة  الت�شاميم  يف  واملبينة  امل�شال، 

ت�شاميم بديلة ذات مالمح حمددة تفي مبقا�شد هذه ال�شرتاطات، ب�شرط اإعطاء اللجنة الفنية 

و�شف تف�شيلي لتلك القرتاحات والبدائل.

ثالثاً: ال�شتراطات العامة:

ال�شرتاطات الواجب توافرها يف مركبات نقل اأ�شطوانات غاز البرتول امل�شال وهي كالآتي:

اأن تكـــون المركبـــة م�شممة لهـــذا الغر�س، وم�شتوفيـــة للموا�شفات المبينة فـــي الت�شاميم   -1

المرافقة.

ان يكـــون ال�شنـــدوق المعـــد ل�شتيعاب الأ�شطوانات مغلـــق من الأعلى، ويكـــون من الجوانب   -2

والخلـــف مفتوح لتوفير التهويـــة الالزمة مع وجود دعامات تقوية جانبيـــة تحافظ على بقاء 

ال�شطوانات فـــي ال�شندوق في جميع الحالت الممكنة )الهتـــزازات العنيفة، الحوادث اأو 

انقالب المركبة(، وتكون اأر�شيته مغطاة بمادة عازلة، كالمطاط القوي اأو الخ�شب اأو غيرها 

من المواد العازلة لل�شرر.

يجب اأن تكون المركبة م�شتوفية لال�شتراطات التي تحددها الإدارة العامة للمرور، وعلى األ   -3

يزيد وزن الأ�شطوانات المحملة في المركبة عن الوزن الم�شموح به لهذا النوع من المركبات.

فـــي حال كانت المركبة مزودة بم�شعد، يجب األ يتجـــاوز بروز م�شعد الأ�شطوانات المثبت   -4

في موؤخرة المركبة عن 45 �شنتيمتر.

5-  ُيل�شـــق علـــى يميـــن ال�شائـــق في مقدمة زجـــاج المركبـــة، ما يفيد بـــاأن المركبـــة م�شتوفية 

لال�شتراطات الخا�شة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.

تل�شـــق على جوانب المركبة �شرائط من اللون الأ�شفر الف�شفوري العاك�س، فيما تل�شق على   -6

ال�شدام الخلفي �شرائط من اللون الأحمر العاك�س، وعاك�شات بال�شتيكية للتحذير لياًل. 

ُتـــزّود المركبة بطفايتي حريق، واحـــدة في غرفة القيادة بحجم واحـــد كيلوجرام، والثانية   -7
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خـــارج غرفـــة القيادة من الخلـــف بحجـــم 6 كيلوجرام، وتكـــون المـــادة الم�شتخدمة بودرة 

كيميائية جافة.

ُتـــزّود المركبـــة بعربة يدوية �شغيرة ت�شتخـــدم لنقل الأ�شطوانات للعميـــل، وتعلق في موؤخرة   -8

المركبة.

يمكـــن تثبيت عربـــة يدوية لنقـــل الأ�شطوانات من موؤخـــرة المركبة اإلى الم�شعـــد والعك�س،   -9

ب�شرط األ تكون خارج حدود ج�شم المركبة واأل تكون ذات زوايا.

10- ُيكتـــب بخط وا�شح باللغتين العربيـــة والإنجليزية على الأبواب الجانبية لغرفة القيادة ا�شم 

ال�شركة المخت�شة بالنقل ورقم هاتفها.

11- تو�شـــع مل�شقات تحذيريـــة في جوانب وموؤخـــرة المركبة )تحذير مـــواد قابلة لال�شتعال( 

ح�شب الت�شاميم المرافقة لهذه ال�شتراطات.

12- تو�شع لئحة للرمز الدولي للمواد الُمحملة في الجوانب وموؤخرة المركبة. 

13- يو�شع باللغتين العربية والإنجليزية مل�شق في الجوانب وموؤخرة المركبة يحمل رقم هاتف 

ال�شكاوى.

14- يو�شع باللغتين العربية والإنجليزية مل�شق يحمل رقم هاتف الطوارئ في الجوانب وموؤخرة 

المركبة.

15- اإ�شافة حزام اأو �شل�شة تعمل على تثبت الأ�شطوانات اأثناء حركة المركبة.

رابعاً: التن�شيق مع الجهات المعنية:

تلتزم اللجنة الفنية بالآتي: 

التن�شيق مع الإدارة العامة للمرور على األ يتم ت�شجيل اأو جتديد اأي مركبة نقل اأ�شطوانات 

الغاز البرتولية امل�شالة اإل بعد التاأكد من مطابقتها للموا�شفات وال�شرتاطات الفنية، وموافقة 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 

خام�ساً: اإجراءات التقدم بطلب ت�شجيل مركبات نقل اأ�شطوانات غاز البترول الم�شال:

يقوم �شاحب الطلب مبلء ا�شتمارة الت�شجيل املعدة من ِقَبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز اأو 

اجلهة املخت�شة، مرفقًا بها الآتي:

1-  ن�شخة من ال�شجل التجاري.

2-  ن�شخة من ملكية المركبة.

3-  ن�شخة من �شهادة التاأمين على المركبة �شارية المفعول ل�شنة قادمة.

اإجراء الفح�س الفنـــي للمركبة والتاأكد من مطابقتها لال�شتراطات من ِقَبل الهيئة الوطنية   -4

للنفـــط والغـــاز، والح�شول على الموافقة الالزمة ل�شتكمال اإجـــراءات الت�شجيل في الإدارة 

العامة للمرور. 
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 األسطواناتيجب تزويد المركبة بعربة يدوية لنقل 
تثبت في مؤخرة المركبة

يلصق على جوانب المركبة شرائط من اللون األصفر  
الفسفوري العاكس ومن الخلف شرائط من اللون األحمر  

العاكس وعاكسات بالستيكية للتحذير ليالا 

ملصق السرعة حسب اشتراطات اإلدارة العامة للمرور  
كيلو متر / ساعة، يكون ذو ألوان عاكسة ويثبت  60

خلف المركبة من األعلى جهة اليسار

غاز البترول المسال   تأسطوانانموذج مركبة نقل 
GSO 1959/2009حسب المواصفة الخليجية
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مغلننق مننن األعلننى  لألسننطواناتالصننندوا المعنند 
فقننط ومفتننو  مننن الجوانننب والخلننف منن  وجننود 

.دعامات تقوية

والرمز الدولي   لالشتعاللوائح تحذير مواد قابلة 
في جوانب  ىاوالشكوهاتف الطوارئ وهاتف 

ومؤخرة المركبة

كيلو  1تزويد المركبة بمطفأتي حريق واحدة حجم 
كيلو خارج المركبة  6داخل غرفة القيادة واألخرى 

خلف غرفة القيادة من نوع البودرة الجافة 

يجب تغطية أرضية المركبة بمادة عازلة كالمطاط  
غيرها من المواد العازلة للشرر   أوالخشب    أوالقوي  
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )22( ل�سنة 2021

ب�ساأن ال�سماح املوؤقت با�سترياد املنتجات الغذائية والب�سائع واملواد ال�سحية 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

الدولية، 

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، 

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، ال�شادرة 

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 

ال�شاد�س املنعقد بتاريخ 5 يونيو 2007 يف اململكة العربية ال�شعودية باملوافقة على تفوي�س املجل�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 

با�شترياد  املوؤقت  ال�شماح  ب�شاأن  2020م  ابريل   6 تاريخ  يف  املنعقد  والأربعني  الثالث  الجتماع 

املنتجات الغذائية والب�شائع واملواد ال�شحية،

وبعد التن�شيق مع وزارة ال�شحة،

،)COVID-19( وبناًء على الظروف ال�شتثنائية احلالية املتعلقة بفريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شمح با�شترياد املنتجات الغذائية والب�شائع واملواد ال�شحية دون كتابة البيانات الإي�شاحية 
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عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإجنليزية وميكن اإ�شافة لغة اأخرى، 

وذلك ملدة �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

 

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )23( ل�سنة 2021

ب�ساأن تبني موا�سفات قيا�سية دولية خا�سة 

بقطاع الت�سييد ومواد البناء واعتمادها كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد   

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

املنعقد  الثاين واخلم�شني  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بتاريخ 18 مار�س 2020 باملوافقة على تبني املوا�شفات القيا�شية الدولية اخلا�شة بقطاع الت�شييد 

ومواد البناء بامل�شادقة واعتمادها كموا�شفات قيا�شية وطنية، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اة بامل�شادقة  ُتعتَمد املوا�شفات القيا�شية الدولية اخلا�شة بقطاع الت�شييد ومواد البناء املَُتَبنَّ

ال�شادرة عن املعهد الربيطاين للموا�شفات، والواردة بياناتها يف القائمة املرافقة لهذا القرار، 

كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 قائمة المواصفات القياسية الدولية الخاصة بقطاع التشييد ومواد البناء  

الرقم 
عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

1 
BS 4449:2005  

A3:2016 

 -اسياخ حديد التسليح 
حديد التسليح قابل للحام 

 المواصفات  -

Steel for the 
reinforcement of 

concrete - Weldable 
reinforcing steel - 

Bar, coil and 
decoiled product - 

Specification 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )24( ل�سنة 2021

ب�ساأن تَبنِّي موا�سفات قيا�سية دولية خا�سة

بقطاع الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية واعتمادها كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد   

منظمة التجارة الدولية،

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

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 

ال�شاد�س املنعقد بتاريخ 5 يونيو 2007 يف اململكة العربية ال�شعودية باملوافقة على تفوي�س املجل�س 

الفني باعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية،

يف  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 

2019م  اأبريل   6 بتاريخ  املرئي  املنعقد عرب الت�شال  والأربعني )ال�شتثنائي(  الثالث  اجتماعه 

ي واعتماد املوا�شفات القيا�شية الدولية بقطاع الأجهزة وامل�شتلزمات الطبية، ب�شاأن تَبنِّ

وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها الثاين واخلم�شون املنعقد 

بتاريخ 18 مار�س 2020 باملوافقة على تبني املوا�شفات القيا�شية الدولية اخلا�شة بقطاع الأجهزة 

وامل�شتلزمات الطبية واعتمادها كوا�شفات قيا�شية وطنية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

ر الآتي: ُقرِّ

املادة الأوىل

الطبية  وامل�شتلزمات  الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  قائمة  ُتعَتمد 

اة بامل�شادقة ال�شادرة عن خمتلف املنظمات وهيئات التقيي�س الدولية، والواردة بياناتها  املَُتَبنَّ

يف القائمة املرافقة لهذا القرار، كموا�شفات قيا�شية وطنية. 
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املادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

– كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من  على وكيل الوزارة واملعنيني 

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

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 27 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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 المواصفات القياسية الدولية الخاصة بقطاع األجهزة والمستلزمات الطبيةقائمة 
الرقم 

عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي
 العربية

عنوان المواصفة باللغة 
 االنجليزية

1 BS EN 14683:2019 
كمامدددددددددددددددددددددددات الوجددددددددددددددددددددددده 
ال بيددددددددددددددة. المت لبددددددددددددددات 

 ولرق االختبار.

Medical face 
masks. 

Requirements and 
test methods 

2 ISO 11737-1:2018 

تعقددددديم منتجدددددات الرعايدددددة 
ال ددددددددددددددرق  -الصددددددددددددددحية 

 -الميكروبولوجيددددددددددددددددددددددددددددددة 
: تحديدددددددددددددددددددد 1الجدددددددددددددددددددزء 

مجموعددددددددددددددددة الكائنددددددددددددددددات 
الحيددددددددددة الد يقددددددددددة علددددددددددى 

 المنتجات.

Sterilization of 
health care 
products - 

Microbiological 
methods - part 1: 
Determination of a 

population of 
microorganisms on 

products 

3 ISO 22609:2004 

مالبددددددددس للحمايددددددددة مددددددددن 
 -العوامددددددددددددددل المعديددددددددددددددة 

الوجددددده ال بيدددددة  كمامدددددات
لريقدددددددددددددددة االختبدددددددددددددددار  -

لمقاومدددددة االختدددددراق عدددددن 
لريدددددددددددددددددددددددددددددددق الددددددددددددددددددددددددددددددددم 
االصدددددددددددد ناعي )حجددددددددددددم 

 ثابت، متوقع افقيًا(

Clothing for 
protection against 

infectious agents - 
Medical face 

masks - Test 
method for 

resistance against 
penetration by 
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الرقم 
عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية
synthetic blood 
(fixed volume, 

horizontally 
projected) 

4 ISO 15223-1:2016 

 -األجهددددددددددددددددزة ال بيددددددددددددددددة 
الرمددددددددددوز التددددددددددي يجددددددددددب 
اسدددددددددددددددددددددددتخدامها مدددددددددددددددددددددددع 
ملصددددددددددددددددقات األجهددددددددددددددددزة 
ال بيددددددددددددددددددددة والتوسددددددددددددددددددددديم 
والمعلومدددددددددددات الواجددددددددددددب 

: 1الجدددددددددددزء  -توفيرهدددددددددددا 
المت لبددددددددددددددات العامددددددددددددددة، 

 2016:1اإلصدددددددددددددددددددددددار 
)المصددددددددددددددددددحح 15223-

2017-03) 

Medical devices - 
Symbols to be 

used with medical 
device labels, 
labelling and 

information to be 
supplied - Part 1: 

General 
requirements (ISO 

15223-1:2016, 
Corrected version 

2017-03) 

5 
ISO 139:2005 + 

AMD1:2011 

 -المنسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوجات 
األجدددددددددددددددددددواء القياسدددددددددددددددددددية 
للتكييدددددددددر واالختبدددددددددار   

 1التعديل 

Textiles - 
Standard 

atmospheres for 
conditioning and 

testing + 
AMENDMENT 1 
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الرقم 
عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية

6 ISO 10993 series 

التقيدددددددددددددددددديم البيولددددددددددددددددددوجي 
 -لألجهددددددددددددددددزة ال بيددددددددددددددددة 

 10993ة )سلسددددددل
ISO) 

Biological 
evaluation of 

medical devices 
(ISO 10993 

series)  

7 BS EN 13274-
7:2019 

أجهدددددددزة حمايدددددددة الجهددددددداز 
التنفسددددددددددددددددددددددي. لددددددددددددددددددددددرق 
االختبدددددددددددددددددددار. تحديدددددددددددددددددددد 
تغلغددددددددددددددددددددددددددل مرشددددددددددددددددددددددددددح 

 الجسيمات

Respiratory 
protective devices. 

Methods of test. 
Determination of 

particle filter 
determination of 

particle filter 
penetration 

8 BS EN 149:2001+ 
A1:2009 

أجهدددددددزة حمايدددددددة الجهددددددداز 
 كمامننننننننننات التنفسدددددددددددي. 

الترشننيح النصننفية للحمايننة 
. الجسننننننننننيمات مننننننننننن 

المت لبددددددددددات واالختبددددددددددار 
 ووضع العالمات

Respiratory 
protective devices. 

Filtering half 
masks to protect 
against particles. 

Requirements, 
testing, marking. 

9 BS EN 143:2000  أجهدددددددزة حمايدددددددة الجهددددددداز
التنفسدددددددددددددي. مرشدددددددددددددحات 

Respiratory 
protective devices. 
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الرقم 
عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية
الجسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديمات. 
المت لبددددددددددات واالختبددددددددددار 

 ووضع العالمات.

Particles filters. 
Requirements, 

testing, marking. 

10 BS EN ISO 
16972:2020 

أجهدددددددزة حمايدددددددة الجهددددددداز 
التنفسددددددددددددددددي. تعددددددددددددددددارير 
المصددددددد لحات والرسدددددددوم 

 التوضيحية

Respiratory 
protective devices. 

Vocabulary and 
graphical symbols 

11 BS EN 134:1998 
أجهدددددددزة حمايدددددددة الجهددددددداز 
التنفسددددددددددددددددددددي. تسددددددددددددددددددددمية 

 المكونات.

Respiratory 
protective devices. 

Nomenclature of 
components 

12 BS EN 1276:2019 

الدمد دهدرات الدكديدمددددددداويدددددددة  
والدددمددد دددهدددرات. اخدددتدددبدددددددار  
الددتددعددلدديددق الددكددمددي لددتددقدديدديددم  
نشدددددددددددداط مبيدات الجراثيم  
لدلدمد دهدرات الدكديدمديدددددددائديدددددددة  
والم هرات المسددددددددددتخدمة  
في المجدددداالت الغددددذائيددددة  
والصددددددددددددددندددا يدددة والمحليدددة  
والمؤسددددددددددددددسددددددددددددددية. لريقة  
االخدتدبدددددددار ومدتد دلدبددددددداتددددددده  

Chemical 
disinfectants and 

antiseptics. 
Quantitative 

suspension test for 
the evaluation of 
bactericidal activity 
of chemical 
disinfectants and 
antiseptics used in 
food, industrial, 
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الرقم 
عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية
، الددخدد ددوة 2)الددمددرحددلدددددددة 

1.) 
domestic and 
institutional areas. 
Test method and 

requirements 
(phase 2, step 1) 

13 BS EN 1500:2013 

الم هدددددددددددرات الكيماويدددددددددددة 
تعقددددددددددددددديم والم هدددددددددددددددرات. 

. لريقدددددددددددددددددددددددة اليددددددددددددددددددددددددين
ومت لبددددددددددددات االختبددددددددددددار 

، الخ ددددددددددوة 2)المرحلددددددددددة 
2.) 

Chemical 
disinfectants and 

antiseptics. 
Hygienic handrub. 
Test method and 

requirements 
(phase 2/step 2) 

14 
BS EN 

12791:2016+A1:2017 

الم هدددددددددددرات الكيماويدددددددددددة 
والم هددددددددددددرات. ت هيددددددددددددر 
اليددددددد الجراحيددددددة. لريقددددددة 
االختبدددددددددددددار ومت لباتددددددددددددده 

، الخ ددددددددددوة 2)المرحلددددددددددة 
2.) 

Chemical 
disinfectants and 

antiseptics. 
Surgical hand 

disinfection. Test 
method and 

requirements 
(phase 2, step 2) 

15 BS EN 1499:2013  الم هدددددددددددرات الكيماويدددددددددددة
غسدددددددددددددددل والم هدددددددددددددددرات. 

Chemical 
disinfectants and 
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الرقم 
عنوان المواصفة باللغة  رقم المواصفة التسلسلي

 العربية
عنوان المواصفة باللغة 

 االنجليزية
. لريقدددددددددددددددددددددددة اليددددددددددددددددددددددددين

ومت لبددددددددددددات االختبددددددددددددار 
/ الخ ددددددددوة  2)المرحلددددددددة 

2.) 

antiseptics. 
Hygienic 

handwash. Test 
method and 

requirements 
(phase 2/step 2) 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

قرار رقم )25( ل�سنة 2021

بوقف تقدمي املطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�سروبات

ومقاهي ال�سي�سة جلميع خدماتها يف الأماكن املغلقة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني 

)43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  باعها  اتِّ يتعنيَّ 

)COVID-19(، وتعديالته،

َباُعد الجتماعي التي يتعنيَّ اتِّخاذها  وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

 ،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وتعديالته،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته،

انت�شار  ملْنع  احرتازيًا  اخلا�شة  بغْلق بع�س املن�شاآت   2020 ل�شنة   )54( رقم  القرار  وعلى 

،)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار )68( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها على املطاعم 

،)COVID-19( م ال�شي�شة لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد واملقاهي التي تقدِّ

2020 با�شتئناف بع�س املن�شاآت اخلا�شة لأن�شطتها، املعدل  وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 

بالقرار رقم )92( ل�شنة 2020،

وعلى القرار رقم )107( ل�شنة 2020 با�شتئناف املطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات 

ومقاهي ال�شي�شة لأن�شطتها،

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  ال�شحة  وزير  طلب  على  وبناًء 
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،)COVID-19( احلالية ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

تلتزم كافة املطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات ومقاهي ال�شي�شة بوقف تقدمي جميع 

يوم  2021 وحتى  يناير   31 املوافق  الأحد  يوم  اعتبارًا من  وذلك  املغلقة،  الأماكن  خدماتها يف 

ال�شبت املوافق 20 فرباير 2021. 

والإجراءات  ال�شرتاطات  بكافة  اللتزام  ووجوب  ال�شتيعابية  الطاقة  مراعاة  ومع 

امل�شتجد  انت�شار فريو�س كورونا  ومنع  ال�شحة لحتواء  وزارة  ال�شادرة عن  ال�شحية  والتدابري 

)COVID-19(، ُي�شمح للمطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات ومقاهي ال�شي�شة تقدمي جميع 

ثالثني  الواحد  للحجز  به  امل�شموح  العدد  يتجاوز  األ  �شريطة  اخلارجية  الأماكن  يف  اخلدمات 

�شخ�شًا.

املادة الثانية

رة يف املادة )121( من قانون ال�شحة  ُيعاَقب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقرَّ

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة والرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س واملعنيني – ُكلٌّ فيما 

يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ

المـــــوافــــــق: 28 ينـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة �سئون الكهرباء واملاء

 قرار رقم )1( ل�سنة 2021

 باإ�سافة فقرة جديدة برقم )3( اإىل املادة الثانية

 من القرار رقم )2( ل�سنة 2015

ب�ساأن تنظيم وحتديد مبالغ التاأمني على ح�سابات الكهرباء واملاء

وزير �شئون الكهرباء والماء:

على  التاأمني  مبالغ  تنظيم وحتديد  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )2(  القرار  على  الطالع  بعد 

ل بالقرار رقم )5( ل�شنة 2020، ح�شابات الكهرباء واملاء، املعدَّ

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف فقرة جديدة برقم )3( اإىل املادة الثانية من القرار رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن 

تنظيم وحتديد مبالغ التاأمني على ح�شابات الكهرباء واملاء، ن�شها الآتي:

»3- مـــع مراعـــاة اأحـــكام المادة الثالثة من هـــذا القرار، ُتـقبـــل كفالة مالك العقـــار ال�شخ�شية 

للح�شاب الخا�شع للتاأمين ِعـَو�شًا عن دْفـع قيمة التاأمين نقدًا«.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون الكهرباء واملاء

وائل بن نا�سر املبارك

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 يـنـــايــــــــــــــــــــر 2021م
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 الإعلنات ال�سادرة تطبيقا لقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعلن رقم )2( ل�سنة 2021

 

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإىل  ا�شتنادا   

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

     و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.  

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�شناعية

انق�ساء احلقوق املرتتبة على الر�سوم والنماذج ال�سناعية وبطلنها 

ا�شتنادا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه.

 رقم

الت�شل�شل

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية111992021/01/24

 عدم دفع الر�شوم ال�شنوية212182021/01/24
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعلنات مركز امل�ستثمرين

اإعلن رقم )68( ل�سنة 2021

 ب�ساأن حتويل فرعني من

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 لفرع مبوؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الهواء  مكيفات  لت�شليح  الجابر  )ور�شه  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية المملوكة  4778-2، طالبين تحويل الفرعين الثاني والثالث من ال�شركة  القيد رقم 

24586، وذلك بعد تنازل جميع ال�شركاء عن  لل�شيد/ محمود علي محمد جابري، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

الفرعين اإليه.

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.

اإعلن رقم )69( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد مالك 

الم�شجلة بموجب  اإكيوبمنت(،  ا�شم )اأنوفي�شن ميدكيل  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  علي ح�شانين علي، مالك 

القيد رقم 74512-2، طالبا تغيير ال�شكل القانوني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

اأحمد مالك علي ح�شانين علي، وعمرو  با�شم كل من:  وت�شجل  دينار بحريني،  اآلف(  10،000 )ع�شرة  مقداره 

محمد عبدالكريم خليل. 

اإعلن رقم )70( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اأنعام 
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والخ�شروات(،  الفواكه  لبيع  )ال�شديقة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  فردان،  ح�شن  محمد  ح�شن 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   12 رقم  الفرع  تحويل  50275-12، طالبة  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

اأنعام ح�شن  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

      .FAIZAL VENGARATH PUDIYAPURAYIL و ،FIROS PUTHIYEDATH محمد ح�شن فردان، و

اإعلن رقم )71( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ح�شة 

عبداهلل علي ماجد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النجم العربي للبرو�شتد(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 48622، طالبة تحويل الفرعين رقم 29 و30 الم�شميين )النجم العربي للبرو�شتد( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

هاني عبدالر�شول عبدالح�شين حمد، وعبد الرا�شد اأمبلن�شيري.

اإعلن رقم )72( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

�شعيد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدالكريم اأحمد كويتان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم كويتان للباجه(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 28016، طالبًا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة الم�شمى )الم�شي وركوب الدراجة للتجارة( اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

  .RAFIQU MEETHALE PALLIKULANGARAمن: �شعيد عبدالكريم اأحمد كويتان، و

اإعلن رقم )73( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

عادل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدال�شمد مير جالل عبداهلل مينغل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأقحم للتكنولوجيا(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،96753 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عادل عبدال�شمد مير جالل 

عبداهلل مينغل، و�شيني�س كونيبارامبيل بادمانابان، �شالي�س ماثيو.
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اإعلن رقم )74( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من �سركه ذات م�سئوليه حمدودة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة بقيد جديد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العامة ذ.م.م(،  للتجارة  مام  )يونيون  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

اإلى  الإنترنت(  اللوج�شتية عبر  للخدمات  والم�شمى )نك�شت  ال�شركة  الثاني من  الفرع  121361، طالبين تحويل 

�شركة ذات م�شئولية محدودة بقيد جديد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

كل من: جا�شم محمد ح�شن محمد علي محمد، ومهدي ريا�س مهدي اإبراهيم ال�شلمابادي. 

اإعلن رقم )75( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبداهلل اأحمد تيفوني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بالنكو وايت كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها  128249، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  رقم 

التجاري �شركة )بالنكو وايت كافيه ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: اأحمد عبداهلل اأحمد تيفوني وحمد عادل ح�شين عبداهلل ح�شين الح�شن.

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.

اإعلن رقم )76( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ دعاء 

�شعود جلود محمد العاكول مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مغ�شلة الثالثين دقيقة(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  125709، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: دعاء �شعود جلود محمد العاكول، وعيالن 

محمد اجلوي.
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اإعلن رقم )77( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )مور 

بو�شهري  )جا�شم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عن  نيابة  متخ�ش�شة(،  مهنية  ت�شامن  �شتيفينز/ 

اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،14169 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الزراعية(، 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  60،000 )�شتون  �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

منى مح�شن جابر جابر ومحمد جا�شم عبدالمح�شن بو�شهري وب�شمة جا�شم عبدالمح�شن بو�شهري وعلي جا�شم 

عبدالمح�شن بو�شهري. 

اإعلن رقم )78( ل�سنة 2021

ب�ساأن حل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

وحتويلها اإىل فرع من موؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ال�شياحية  للعطالت  )دي�شكفري  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

رقم 125047، طالبين حل ال�شركة وتحويلها اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )اأوكتك العالمية للخدمات 

الم�شاندة(، المملوكة لل�شيد/ عبدالرحمن علي �شقر العطاوي، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33605.

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.

اإعلن رقم )79( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيد/ �شليمان  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

محمد تقي اأ�شد اهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الزعفران الذهبي للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،36888 رقم  القيد 

اأ�شد اهلل،  5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شليمان محمد تقي  وبراأ�شمال مقداره 

ومحمد عارف ميا محمد �شالموت ميا، ومرتوز اأحمد �شاهين عارف مياه.
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اإعلن رقم )80( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بهجة 

جعفر عبداهلل مح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بروج للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

52128-3، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

و  مح�شن،  ح�شن  عبداهلل  جعفر  بهجة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

 .PRADEEPAN EDACHERI KANDIYIL

اإعلن رقم )81( ل�سنة 2021   

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية   

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة   

    

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عبير 

الم�شجلة  الكبي�شي(،  الدكتورة عبير  ا�شم )عيادة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الكبي�شي، مالكة  عي�شى مبارك 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،120004 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500،000 )خم�شمائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبير عي�شى مبارك 

الكبي�شي، وعبداهلل حمد عبداهلل خمي�س محمد الكعبي، ومريم حمد عبداهلل خمي�س محمد الكعبي، وعي�شى حمد 

عبداهلل خمي�س محمد الكعبي.

اإعلن رقم )82( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عزيز 

الن�شاء ب�شير اأحمد اإ�شماعيل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ليد لين لالألمنيوم(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،66851 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شهير ب�شير فاطمة بيفي.
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اإعلن رقم )83( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

المعلومات(،  لتقنية  �شوفت  )اآي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  اإبراهيم  عبدالح�شين عي�شى 

اإلى �شركة ذات  84616-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 100  )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي عبدالح�شين عي�شى 

اإبراهيم اأحمد، وعلي ح�شن اإبراهيم اأحمد علي.
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ا�ستدراك

قرار   ،2021 يناير   21 بتاريخ  ال�شادر   )3507( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُنـ�ِشـر 

نًا يف  رئي�س اجلمارك رقم )1( ل�شنة 2020 ب�شاأن نظام الـُمَخـلِّ�شني اجلمركيني، مت�شمِّ

العنوان )ل�شنة 2020( وال�شحيح  هو )ل�شنة 2021(.

لذا لزم التنويه.


