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 �أمر ملكي رقم )21( ل�سنة 2017
مبنح و�سام

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

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

اأمرنا بالآتي:
مادة �أولى

ُينح و�شاُم القالدة اخلليفية اإلى فخامة الرئي�س حممود عبا�س رئي�س دولة فل�شطني.

مادة ثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــخ: 6 رجب 1438هـ
الموافق: 3 اأبريـل 2017م
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 قر�ر رقم )6( ل�سنة 2017
بنقل �سفر�ء �إلى �لديو�ن �لعام يف وز�رة �خلارجية

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،
لدى  البحرين  ململكة  مفو�س  العادة  فوق  �شفري  بتعيني   2005 ل�شنة   )48( رقم  املر�شوم  وعلى 

اليابان،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2008 بتعيني �شفري فوق العادة مفو�س ململكة البحرين لدى مملكة 

تايلند،
لدى  البحرين  ململكة  مفو�س  العادة  فوق  �شفري  بتعيني   2011 ل�شنة   )75( رقم  املر�شوم  وعلى 

جمهورية اأملانيا الحتادية،
لدى  البحرين  ململكة  مفو�س  العادة  فوق  �شفري  بتعيني   2013 ل�شنة   )79( رقم  املر�شوم  وعلى 

الوليات املتحدة الأمريكية،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )14( ل�شنة 2014 بتعيني �شفري فوق العادة مفو�س ململكة البحرين لدى 

جمهورية الهند،
وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

قرر الآتي:
�ملادة �لأولى

ُينَقل اإلى الديوان العام يف وزارة اخلارجية ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية 1- ال�شفير/ الدكتور خليل اإبراهيم ح�شن 

  لدى اليابان.
رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية 2- ال�شفير/ طارق مبارك بن دينة 

  لدى جمهورية الهند.
رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية 3- ال�شفير/ عادل يو�شف �شاتر 

  لدى مملكة تايلند.
رئي�س البعثة الدبلوما�شية 4- ال�شفير/ ال�شيخ عبداهلل بن محمد بن را�شد اآل خليفة 

البحرينية لدى  
الوليات المتحدة الأمريكية.  
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رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية 5- ال�شفير/ اإبراهيم محمود اأحمد عبداهلل 
  لدى جمهورية األمانيا التحادية.

 
�ملادة �لثانية

وُين�شر يف   ،2017 يونيو   1 تاريخ  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  اخلارجية  وزير  على 
اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 12 رجب 1438هــ
الـمـــــوافـــــق: 9  اأبـريـــل 2017م
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وز�رة �لد�خلية
  قر�ر رقم )47( ل�سنة 2017

 ب�ساأن بيع لوحات �أرقام �لت�سجيل �ملميَّزة و�سبه �ملميَّزة
للمركبات مبملكة �لبحرين 

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

ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
اجات الآلية الم�شتخَدمة في  رَّ وعلى قرار وزير الداخلية رقم )160( ل�شنة 2016 باإ�شافة الدَّ

المناطق الوعرة لأنواع المركبات الواردة بقانون المرور،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،

قرر الآتي:
�ملادة �لأولى

المبيَنَة قريَن كل  المعانَي  التالية  والعبارات  للكلمات  القرار يكون  اأحكام هذا   في تطبيق 
منها، مالم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لوزير: وزير الداخلية0 
�لإد�رة: الإدارة العامة للمرور0 

�للجنة:  اللجنة المن�َشاأة طبقًا لحكم المادة الثالثة من هذا القرار0 
بي���ع �أرق���ام �لت�سجيل �لممي���زة و�سبه �لممي���زة للمركبات: تخ�شي�س اأرقـــام الت�شجيل المميَّزة 

و�شبه المميَّزة للمركبات للعموم وفقًا لأحكام هذا القرار0 
�لمز�د: عر�س اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبات على الجميع للو�شول اإلى اأعلى 

�شعر وفقًا لالآلية المن�شو�س عليها في هذا القرار0 
�لعموم: الأ�شخا�س الطبيعية اأو العتبارية العامة والخا�شة0 
�لقيمة �لأ�سمية للرقم: القيمة الثابتة التي تحددها اللجنة0 

�لقيمة �ل�سوقية للرقم: القيمة المتغيرة بح�شب �شعر ال�شوق0  
�لدليل: دليل اإجراءات تخ�شي�س اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبات0 

�ملادة �لثانية
ال�شادر  المرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )108( المادة  بحكم  الإخــالل  عدم  مع   
بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 وال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، يكون تخ�شي�س 
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الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبات للعموم وفقًا لالأحكام المن�شو�س عليها في  اأرقام 
هذا القرار. ول يجوز بيع الأرقام المميَّزة و�شبه المميَّزة من �شخ�س اإلى اآخر اإل ِوْفقًا لأحكام 

هذا القرار0 

�ملادة �لثالثة
 ُتن�شاأ لجنة ت�شمى )اللجنة الدائمة لبيع اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبات(، 

ل برئا�شة مدير عام الإدارة العامة للمرور وع�شوية ممثلين عن الجهات التالية: وت�شكَّ
الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية0 - 1
ة العامة بوزارة الداخلية0 - 2 المفتَّ�ِشيَّ
اإدارة ال�شئون المالية بوزارة الداخلية0 - 3
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية0 - 4
اإدارة ال�شئون القانونية بوزارة الداخلية0 - 5
مجل�س المناق�شات والمزايدات0 - 6

م اإلى ع�شوية اللجنة اآخرون من اأيِّ الجهات الحكومية متى دعت الحاجة اإلى  و يجوز اأن ُي�شَ
ذلك. وَي�شُدر قرار من الوزير بت�شمية اأع�شاء اللجنة، وذلك بناًء على تر�شيح كل جهة، وتكون 

مدة ع�شوية اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة0 
وت�شع اللجنة لئحة داخلية لنظام عملها. 

�ملادة �لر�بعة
تخت�س اللجنة بما يلي:

ع معيار لت�شنيف فئات اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبات، وتحديد درجة - 1 و�شْ
َميُّز تحت كل فئة0   التَّ

ـــع نظام بيع اأرقـــام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبـــات وي�شمى )دليل اإجراءات - 2 و�شْ
بْيـــع اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة(، ورْفعه للوزيـــر لعتماده،على اأن يت�شمن هذا 

الدليل تنظيم الإ�شراف على عملية بيع اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبات .
تحديد اأماكن ومواعيد المزادات وتحديد ال�صروط وال�صوابط الخا�صة بالدخول في المزاد - 3

وتحديد ر�شوم ال�شتراك0   
تحديـــد القيمـــة الأ�شمية وال�شوقيـــة للرقم بح�شب ت�شنيـــف اأرقام الت�شجيـــل المميَّزة و�شبه - 4

نين ذوي خبرة0   المميَّزة للمركبات، ولها في ذلك ال�شتعانة بُمَثمِّ
ـــزة و�شبه المميَّزة للمركبـــات؛ للعمل على - 5 درا�شـــة ومراجعـــة اآلية بْيع اأرقـــام الت�شجيل المميَّ

تطوير عملية البيع ورفع التو�شيات ب�شاأنها للوزير0  
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النظـــر فيما يثار من اإ�شكاليات والمتعلقة ببْيع اأو نقل اأو الحتفاظ باأرقام الت�شجيل المميَّزة - 6
و�شبه المميَّزة للمركبات0

�ملادة �خلام�سة
 تتولى الإدارة القيام ببْيع اأرقام الت�شجيل المميَّزة و�شبه المميَّزة للمركبات، ويجوز لها اأن 
تعهد بهذا الأمر اإلى اأيٍّ من ال�شخا�س العتبارية العامة اأو الخا�شة، وذلك ِوْفقًا لأحكام هذا 

القرار والدليل0 

�ملادة �ل�ساد�سة
تباع اأرقام الت�شجيل المميَّزة للمركبات للعموم من خالل مزاد، ِوْفقًا لالأحكام الواردة في 

الدليل0 
وتباع اأرقام الت�شجيل �شبه المميَّزة للمركبات بطريق البيع المبا�شر، ِوْفقًا للقيمة الأ�شمية 

التي يحددها الدليل ا�شتنادًا لكل ت�شنيف ُتدِرجه الإدارة تحت هذه الفئة0 
 ويجوز لالإدارة اأو الأ�شخا�س العتبارية العامة اأو الخا�شة الم�شار اإليها في المادة الخام�شة 
اأرقام الت�شجيل �شبه المميَّزة للمركبات  بْيع  اأثناء عملية  – بح�شب الأحوال -  من هذا القرار 
اإلى اللجنة لتعيد ت�شنيفه كرقم  اإعادة ما تراه من هذه الأرقام  َوِوْفقًا لالعتبارات التي تراها 

ت�شجيل مميَّز0  

�ملادة �ل�سابعة
�س له رقم ت�شجيل مميَّز اأو �شبه مميَّز ِوْفقًا لأحكام هذا القرار اإعادة بْيعه  يجوز لمن ُخ�شِّ
ده الدليل ح�شب فئات  ل ل�شالح الإدارة ِوْفقًا ِلما يحدِّ للغير، وذلك بعد �شداد مبلغ مالي ُيَح�شَّ

اأرقام الت�شجيل وما يندرج  تحت كل فئة منها من ت�شنيف0 
وُيعتَبر نْقل رقم الت�شجيل المميَّز اأو �شبه المميَّز للمركبات من �شخ�س اإلى اآخر بْيعًا0 

ول تنطبق هذه المادة اإذا كان نْقل الرقم بين الأ�شول والفروع اأو بين الأزواج0 

�ملادة �لثامنة
�س له رقم ت�شجيل قبل العمل بهذا القرار الحتفاظ بالرقم، على اأنه ل يجوز  يحق لمن ُخ�شِّ
ده الدليل في هذا الخ�شو�س. و ل يجوز نْقل  له بْيعه اإل بعد تَملُِّكه بدفع المبلغ المالي الذي يحدِّ

الرقم اإلى اآخر اإل ِوْفقًا لأحكام المادة ال�شابعة من هذا القرار0  

�ملادة �لتا�سعة
ُيحت�َشب ر�شم الحتفاظ برقم الت�شجيل المميَّز اأو �شبه المميَّز للمركبات �شمن المبلغ المالي 
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ر للح�شول على هذا الرقم. المقرَّ
�ملادة �لعا�سرة

ُت�شِدر الإدارة �شهادة ِمْلكية لكل رقم ت�شجيل تم تخ�شي�شه ِوْفقًا لأحكام هذا القرار، ويحق 
ِوْفقًا لالأحكام المن�شو�س عليها في هذا  ف فيه  رُّ التَّ�شَ ال�شهادة  ل�شاحب الرقم بموجب هذه 

دها الدليل.  القرار وال�شوابط التي يحدِّ

�ملادة �حلادية ع�سرة
 ينتقل الحق في رقم الت�شجيل الذي تم تخ�شي�شه وفقًا لأحكام هذا القرار اإلى الورثة في 

حالة وفاة المالك، وُيعتَبر الرقم �شمن اأ�شول ال�شخ�س العتباري0

�ملادة �لثانية ع�سرة
اأحكام هذا  تنفيذ   - فيما يخ�شه  – كل  والمعنيين  للمرور  العامة  الإدارة  على مدير عام 

القرار، وين�شر في الجريدة الر�شمية0  

�لفريق �لركن
وزير  �لد�خلية

ر��س�د بن عبد�هلل �آل خليفة
�شدر بتاريخ: 9رجــــــب 1438هـ
المــوافــــــــــق: 6 اأبريــــل 2017م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )28( ل�سنة 2017
ب�ساأن �لرتخي�ص بفتح مركز ُوْد لال�ست�سار�ت �لأُ�َسِريَّة 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 
في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2015 ب�شاأن الحماية من العنف الأُ�َشِري، 

وعلى القرار رقم )66( ل�شنة 2002 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل الجمعية البحرينية لتنمية 
المراأة،

الإر�صاد  الترخي�ص لمراكز  واإجراءات  ب�صاأن �صروط  ل�شنة 2017  القرار رقم )26(  وعلى 
الأُ�َشِري،

وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

ة لمدة �شنتين  �س للجمعية البحرينية لتنمية المراأة بفتح مركز ُوْد لال�شت�شارات الأُ�َشِريَّ ُيرخَّ
تحت قيد رقم )1/اأر/2017(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.
وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر في: 5 رجب 1438هـ
الموافـــق: 2 اأبـريل 2017م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
 قر�ر رقم )29( ل�سنة 2017

ب�ساأن �لرتخي�ص باإن�ساء د�ر ح�سانة �لرب�عم �لر�قية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
،2014

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

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة دانة حممد اأحمد مظفر باإن�شاء دار ح�شانة الرباعم الراقية ملدة �شنتني حتت  ُيرخَّ
قيد رقم )2/دح/2017(.

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

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 6 رجب 1438هـ
المـــــــوافـــــق: 3 اأبريل 2017م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )30( ل�سنة 2017
ب�ساأن �لرتخي�ص بفتح مركز �إن�سايت )Insight( لالإر�ساد �لأُ�َسِري

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

الإر�صاد  الترخي�ص لمراكز  واإجراءات  ب�صاأن �صروط  ل�شنة 2017  القرار رقم )26(  وعلى 
الأُ�َشِري،

وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لالآن�شة �شمية جميل حميدان بفتح مركز اإن�شايت )Insight( لالإر�شاد الأُ�َشِري لمدة  ُيرخَّ
�شنتين تحت قيد رقم )2/اأر/2017(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.
وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر في: 12 رجب 1438هـ
الموافـــق: 9 اأبــــريل 2017م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 قر�ر رقم )31( ل�سنة 2017

 بتعديل �لقر�ر رقم )70( ل�سنة 2015 ب�ساأن �عتماد بطاقة كفاءة
 �لطاقة لأجهزة �لتكييف 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القرار رقم )70( ل�شنة 2015 ب�شاأن اعتماد لئحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
مادة )1(

ل بدء نفاذ املرحلة الثانية من لئحة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف من 1 يوليو 2017 اإلى 1  يوؤجَّ
يوليو 2018.

مادة )2(
على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ل�شئون التجارة واجلهات املعنية - كل يف ما يخ�شه -  

تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في: 28 جمادى الآخرة 1438هـ
المـوافــق: 27 مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 قر�ر رقم )84( ل�سنة  2017 

عات الأعمال  ب�ساأن تنظيم ن�ساَط حا�سنات وُم�َسرِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002 وتعديالتها، 
وعلى قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته، 
وعلى المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س المادة )27( منها،
َغر،  ال�شِّ متناهية  بالموؤ�ش�شات  المتعلقة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  ا�شتراتيجية  وعلى 

وال�شغيرة والمتو�شطة، ال�شادرة بالقرار رقم )24( ل�شنة 2014،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، 

قرر الآتي:
�ملادة �لأولى

كل  قريَن  المبينَة  المعانَي  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  في 
منها:

�لوز�رة: وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 
�لإد�رة: اإدارة تنمية الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة.

ع���ات الأعم���ال: ن�صاط تقدي���م خدمات الدعم لل�صرك���ة النا�صئة بهدف  ن�س���اط حا�سن���ات وُم�َسرِّ
دة فـــي مجـــال التوجيه والإر�شـــاد والت�شويـــق والتخطيـــط التجاري  تنميتهـــا لفتـــرة زمنيـــة محدَّ
والتخطيـــط المالي، والعالقات العامة، والدعم المالي، وتوفير م�شاحات للعمل الم�شترك، ونحو 

ذلك من الخدمات.
عات الأعمال،  عة �لأعمال: كل �صخ�ص اعتب���اري يمار�ص ن�صاط حا�صنات وُم�َصرِّ حا�سن���ة وم�َسرِّ

ِوْفقًا لأحكام هذا القرار.
َغر اأو �شغيـــرة اأو متو�شطة حديثة الن�شاأة  �ل�سرك���ة �لنا�سئ���ة: كل موؤ�ش�شة اأو �شركـــة متناهية ال�شِّ

عة الأعمال، بق�شد ال�شتفادة من خدماتها. مدرجة تحت حا�شنة وم�َشرِّ
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�ملادة �لثانية
التي  لال�صتراطات  ِوْفقًا  الأعمال  عات  وُم�َصرِّ حا�صنات  ن�صاط  بمبا�صرة  الترخي�ص  يكون   
تحددها الوزارة - المن�شورة على موقعها الإلكتروني - طبقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 
رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  ل�شنة 2001،  رقم )21(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر 
التجاري، ولئحته  ال�شجل  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )27(  والمر�شوم  ل�شنة 2002،   )6(

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016.

�ملادة �لثالثة
عات الأعمال من خالل موؤ�ص�صة فردية.  ل يجوز ممار�صة ن�صاط حا�صنات وُم�َصرِّ

�ملادة �لر�بعة
عات الأعمال بناًء على  يكون اإدراج اأيٍّ من ال�شركات النا�شئة تحت اإحدى حا�شنات وُم�َشرِّ
م لالإدارة، وتكون مدة الإدراج بحد اأق�شى �شنتين، ويجوز التمديد لمدة �شنة واحدة  طلب يقدَّ

فقط بعد موافقة الإدارة.

 �ملادة �خلام�سة
عة الأعمال حال تقديمها خدمات الدعم المالي لل�شركة النا�شئة مراعاة  على حا�شنة وم�َشرِّ
رقم  بالقانون  ال�شادر  المالية  والموؤ�ش�شات  المركزي  البحرين  قانون م�شرف  باأحكام  التقيُّد 

)64( ل�شنة 2006.

�ملادة �ل�ساد�سة
عة الأعمال بناًء على طلب  يجوز ت�شجيل عنوان ال�شركة النا�شئة على عنوان حا�شنة وم�َشرِّ
اأنه يكون  عة الأعمال، على  الم�شئول عن ال�شركة النا�شئة وموافقة الم�شئول عن حا�شنة وم�َشرِّ
لل�صركة النا�صئة تحديد عنوان م�صتقل متى ارتاأت ذلك، ب�صرط اأْن ل يتجاوز ذلك المدة الم�صار 

اإليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
ال�شركات  باأ�شماء  الوزارة  يخطر  اأْن  الأعمال  عة  وم�َشرِّ الم�شئول عن حا�شنة  على  ويجب   
النا�شئة عند انق�شاء المدة الم�شار اإليها في المادة الرابعة من هذا القرار دون تحديد عنوان 

م�شتقل لها.

�ملادة �ل�سابعة
عمل  رخ�شتي  على  النا�شئة  ال�شركة  لدى  الأجنبية  العمالة  ت�شاريح  عدد  يزيد  األ  يتعيَّن 

فقط، من غير ت�شاريح اأ�شحاب عمل هذه ال�شركة.
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�ملادة �لثامنة
على وكيلي وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 13 رجـــــب 1438هـ
الموافــــــــــــق: 10 اأبــــــريل 2017م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي
 قر�ر رقم )21( ل�سنة 2017

 ب�ساأن تعديل الرتخي�ص املمنوح
ل�سركة ت�سارت�ص تكافل عناية �ص.م.ب )مقفلة(

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

ل�شنة 2006 وتعديالته،
لل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  بتعديل  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 
العادية  غري  العامة  اجلمعية  من  بقرار  به،  �ص  املرخَّ الن�صاط  مزاولة  عن  ِفها  لَتَوقُّ وذلك  املذكورة، 

لل�شركة بتاريخ 1 دي�شمرب 2016،

قرر الآتي:
مادة )1(

ل الرتخي�س املمنوح ل�شركة ت�شارت�س �س. م. ب )مقفلة( امل�شجل يف ال�شجل التجاري حتت  ُيعدَّ
رقم 61589، وذلك باأن يقيَّد هذا الرتخي�س خلدمة العمالء احلاليني، ول يجوز لل�شركة ممار�شة اأية 

اأعمال جديدة.

مادة )2(
على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 8 رجب 1438هـ
المــــــوافـــــق: 5 اأبـريل 2017م
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هيئة �ملعلومات و�حلكومة �لإلكرتونية
قر�ر رقم )8( ل�سنة  2017

ب�ساأن �سروط العتماد النوعي للأجهزة الراديوية ق�سرية املدى 

الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،
وعلى جدول الر�شوم امل�شتَحقة ل�شنة 2010 لهيئة تنظيم الت�شالت ال�شادر بالقرار رقم )3( 

ل�شنة 2010،
ِدي، دُّ َ يف الرتَّ وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2015 باإن�شاء وت�شكيل جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ

وبناًء على التقارير والتو�شيات ال�شادرة عن الحتاد الدويل لالت�شالت ذات العالقة،
ِدي، دُّ َ يف الرتَّ وبعد اأْخذ راأي جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ

وبناًء على عْر�س املدير العام لأمن املعلومات والت�شالت الراديوية،

قرر الآتي:
�ملادة �لأولى
�لتعريفات

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

�لعتماد �لنوعي:
ق من مطابقة اأجهزة ومعدات الت�شالت الراديوية  جملة الإجراءات التي يتم من خاللها التََّحقُّ
للموا�شفـــات والمعاييـــر المعتمدة في مملكـــة البحرين، قبل ا�شتيرادها، بغر�ـــس اإ�شدار �شهادة 

لعتمادها وال�شماح بدخولها وا�شتخدامها بالمملكة.
اأجهزة الت�سال الراديوي ق�سيرة المدى:

لـــة اأو محمولة،  الأجهـــزة الراديويـــة التي ُت�شتخـــَدم على اأ�شا�س ثانـــوي كمحطات ثابتـــة اأو متنقِّ
َلة  ـــزة ِبَو�شْ طاقات المبينـــة بالملحق المرافق لهـــذا القرار، وتكون مجهَّ وُت�شتخـــَدم بوا�شطـــة النِّ
�س اأو ُمدَمج، والتي توفر ات�شالت اأُحادية اأو ثنائية  د الراديوي وهوائي مخ�شَّ لمخرجـــات التََّردُّ

التجاه، ويكون احتمال ت�َشبُِّبها في التداخالت في تجهيزات راديوية اأخرى �شئياًل جدًا. 
المختبرات المعتَمدة دولياً للت�سالت:

َطاق الراديوي �شمن الإقليم الجغرافي الذي تقع  المختبرات الحا�شلة علـــى �شهادة العتماد للنِّ
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به مملكة البحرين، ح�شب التق�شيم المعتَمد بوا�شطة موؤتمر الت�شالت الراديوية.
�إعالن �لمطابقة من �ل�سركة �لُم�َسنِّعة:

عة لأجهزة الت�شالت الراديوية ق�شيرة المدى بتطابق تلك  نِّ الإقرار ال�شادر عن ال�شركة الُم�شَ
َطاق الراديوي الجغرافي الذي تقع به مملكة البحرين. الأجهزة مع تق�شيم الترددات للنِّ

�لإد�رة:
اإدارة التراخي�س الال�شلكية والترددات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

�ص له: �لمرخَّ
ال�شخ�س الحا�شل على �شهادة العتماد النوعي من الإدارة.

�أجهزة �لتطبيقات:
اأجهـــزة الت�شال الراديوي ذات البرمجيـــات )التطبيقات( الم�شتخدمـــة والمخ�ش�شة لت�شغيل 
مة لتوليـــد الطاقة الراديويـــة وا�شتعمالها محليًا لأغرا�ـــس �شناعية اأو  اأجهـــزة اأو من�شـــاآت م�شمَّ
علميـــة اأو طبيـــة اأو منزلية اأو ما �شابه ذلك، المبيَّنة في الملحـــق المرافق لهذا القرار، فيما عدا 

الأجهزة الراديوية ذات البرمجيات )التطبيقات( الم�شتخَدمة في مجال الت�شالت.
�لتد�خل �ل�سار:

�س للخطر ت�شغيل خدمة مالحة  كل تداخـــل بين نطاقات الأطياف الترددية بما من �شاأنه اأن ُيَعرِّ
راديوية اأو غيرها من خدمات ال�شالمة وال�شحة العامة، اأو التاأثير ال�شديد على خدمة ات�شالت 

.)CS( راديوية م�شتعَملة ِوفقًا للوائح الراديو، اأو يقطعها قطعًا متكررًا، اأو يمنع ا�شتغالها
خدمة ثانوية:

ب تداخاًل �شارًا على محطة ل�شلكية اأخرى ول تطلب  الخدمة التي تعمل بوا�شطة نطاقات ل ت�شبِّ
الحماية منها.

�ملادة �لثانية
�أحكام عامة

ل يجوز ا�شتخدام اأو ا�شترياد اأجهزة ات�شال راديوية ق�شرية املدى اأو اأجهزة التطبيقات اإل بعد 
احل�شول على �شهادة العتماد النوعي من الإدارة، با�شتثناء الأجهزة امل�شتوردة لال�شتعمال ال�شخ�شي 

اإذا كانت مطابقة للموا�شفات الفنية املعتمدة يف اململكة مامل جتاوز خم�شة اأجهزة.

�ملادة �لثالثة
نطاق �لتطبيق

جميع الأجهزة التي تنطبق عليها املوا�صفات و�صروط قدرة البث املذكورة يف امللحق ل تعترب �صاغلة 
ِدي ول تتمتع باحلماية من التداخالت ال�شارة. دُّ َ يف الرتَّ فعليًا للطَّ
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�ملادة �لر�بعة
اإجراءات تقدمي طلب �سهادة العتماد النوعي

م طلب احل�شول على �شهادة العتماد النوعي لأجهزة الت�شال الراديوي اخلا�شعة لأحكام  يقدَّ
ه الإدارة لهذا الغر�س، ويجب اأن ي�شتمل الطلب على الآتي: هذا القرار على النموذج الذي تعدُّ

عة والطراز. نِّ 1 - ا�شم الجهاز وال�شركة الُم�شَ
2- و�شـــف فني مف�شل لالأجهزة والوحدات الم�شاحبـــة لها، بما ي�شمل الترددات التي بالإمكان 

�شْبُطها اأو ا�شتخدامها.
3- تقارير التوافق الكهرومغناطي�شي )EMC( وتقارير اختبارات مطابقة ال�شالمة والراديو من 

المختبرات المعتمدة دوليًا لالت�شالت.
عة. نِّ 4- اإعالن المطابقة من ال�شركة الُم�شَ

5- �شهادات العتماد النوعي ال�شادرة عن دول اأخرى - اإْن ُوِجدت -.
واإذا كان الراغب يف احل�شول على �شهادة العتماد النوعي �شركة اأجنبية، وجب تقدمي الطلب 

بالنيابة عنها من قبل �شركة بحرينية، مع اإرفاق ما يفيد �شحة نيابتها عن ال�شركة الأجنبية.  

�ملادة �خلام�سة
�لبت يف طلب �سهادة �لعتماد �لنوعي

تُبتُّ الإدارة يف طلب احل�شول على �شهادة العتماد النوعي باملوافقة اأو الرف�س خالل خم�شة اأيام 
عمل من تاريخ تقدمي الطلب م�شتوفيًا لال�شرتاطات املطلوبة، وذلك بعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة 
با، ويعترب انق�شاء املدة دون البت رف�شًا  بح�شب الأحوال، ويف حال الرف�س يجب ان يكون القرار م�شبَّ

�شمنيًا. 
م الطلب اأو َمن يثله قانونًا، بعد  ويف حالة املوافقة على الطلب، ت�َشلَّم �شهادة العتماد النوعي ملقدِّ

ر ال�شادر من هيئة تنظيم الإت�شالت.  �شداد الر�شم املقرَّ

�ملادة �ل�ساد�سة
مدة �سالحية �سهادة �لعتماد �لنوعي

ت�شدر �شهادة العتماد النوعي ملدة ثالث �شنوات، ويكون لطالب �شهادة العتماد النوعي اأو من 
الأقل �شريطة  ب�شهر واحد على  انتهاء مدتها  النوعي قبل  يثله قانونًا طلب جتديد �شهادة العتماد 
موافقة الإدارة، وذلك بعد اتباع الإجراءات املن�شو�س عليها يف املادتني الرابعة واخلام�شة من هذا 

القرار. 
مملكة  يف  املعتمدة  وال�شرتاطات  املوا�شفات  تغيري  حالة  يف  النوعي  العتماد  �شهادة  د  جتدَّ ول 
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البحرين.

�ملادة �ل�سابعة
�ل�سرت�طات �لفنية

يجب اأن تتوافق الأجهزة الراديوية ق�شرية املدى مع اأق�شى �شدة للمجال اأو قدرة بث، املو�شحة يف 
ِدية اأو الرتددات املخ�ش�شة لها، ويجب اأن تفي باملتطلبات  دُّ َ َطاقات الرتَّ امللحق املرافق لهذا القرار للنِّ

ذات ال�شلة بهذه املوا�شفات على كافة الرتددات امل�شموح بها. 

�ملادة �لثامنة
�لتد�خالت �ل�سارة

تعمل الأجهزة الراديوية ق�شرية املدى على اأ�شا�س خدمة ثانوية، وهي نطاقات ُت�شتخَدم بالت�شارك 
ملختلف التطبيقات، كتطبيقات الأجهزة ال�شناعية والعلمية والطبية وغريها من التطبيقات، ول ُي�شمح 
�س لها، ويف الأحوال  باأن تت�شبب بتداخالت �شارة للمحطات الراديوية الأخرى املرخَّ لهذه الأجهزة 
التي ي�شبب جهاز ما تداخاًل �شارًا، يجب على الإدارة وْقف ت�شغيله وا�شتبعاده من اخلدمة، حتى واإْن 
كان اجلهاز مطابقًا جلميع املعايري التقنية اأو حا�شاًل على �شهادة العتماد النوعي ِوفقًا لأحكام هذا 

القرار.
 ول يكون لأ�شحاب اأو م�شتخدمي هذه الأجهزة احلق يف املطالبة باحلماية من التداخالت التي 

�س لها.  ت�شببها لهم املحطات الراديوية املرخَّ

�ملادة �لتا�سعة
على املدير العام لأمن املعلومات والت�شالت الراديوية تنفيذ اأحكام هذا القرار وامللحق املرافق 

له، وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ ن�شرهما يف اجلريدة الر�شمية.

�لرئي�ص �لتنفيذي
لهيئة �ملعلومات و�حلكومة �لإلكرتونية

حممد علي �لقائد

�شدر بتاريخ: 5 رجب 1438هـ
المــــــوافــــــق: 3 اأبريل 2017م
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 ،اإلعتماد النوعي لألجهزة الراديوية قصيرة المدى لالئحة( 1الملحق )
 والمتطلبات ذات الصلة لنطاقات الترددية أو الترددات المخصصة ا

Version 2.0
62 March 2017

 

  

الطيف الترددي الراديوي، المعايير المرتبطة والشروط الفنية .1
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محددة غير المدى قصيرة راديويةال صتصاالتاال أجهزةمتطلبات  1.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي /  البثالحد االقصى المسموح لقدرة 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة المعايير ذات الصلة  مالحظات/  الصلة ذات المستندات

أخرى

6765 – 6795 kHz 42 dBμA/m @ 10m دون صتقييد EN 300 330 األوروبية التشريعات:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT/ERC/REC 70-03 

13.553 – 13.567 MHz 42 dBμA/m @ 10m  صتقييددون EN 300 330 
EN 301 489

:األوروبية التشريعات
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

26.957 – 27.283 MHz 42 dBμA/m @ 10m or 
10mW e.r.p.

دون صتقييد EN 300 220, 
EN 300 330 

:األوروبية التشريعات
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

26.990-27.000 MHz
27.040-27.050 MHz
27.090-27.100 MHz
27.140-27.150 MHz
27.190-27.200 MHz

100 mW e.r.p Duty cycle ≤ 0.1 %
(Note 1), Channel 
Spacing Up to 10 kHz

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

40.660 – 40.700 MHz 10 mW e.r.p. دون صتقييد EN 300 220 األوروبية التشريعات:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

138.20 – 138.45 MHz ≤ 10 mW e.r.p. Duty cycle ≤1.0% (Note 
1)

EN 300 220 مراجع أخرى:
CEPT ECC/DEC/(05)02 
CEPT ERC/REC 70-03 

169.4000-169.4750 MHz 200 mW e.r.p. Duty cycle ≤ 1.0 % 
(Note 1) , Channel 
Spacing 
≤ 50 KHz

EN 300.220 :مراجع أخرى
CEPT ECC/DEC/(05)02 
CEPT ERC/REC 70-03 
:مالحظات أخرى
The permitted output power 
may increase after conducting 
the necessary study.

169.4000-169.4875 MHz 10 mW e.r.p. Duty cycle ≤ 0.1 %
(Note 1)

EN 300.220 :مراجع أخرى
CEPT ECC/DEC/(05)02 
CEPT ERC/REC 70-03 

169.4875-169.5875 MHz 10 mW e.r.p. Duty cycle ≤ 0.001 %
(Note 1)

EN 300.220 :مراجع أخرى
CEPT ECC/DEC/(05)02 
CEPT ERC/REC 70-03

169.5875-169.8125 MHz 10 mW e.r.p. Duty cycle ≤ 0.1 %
(Note 1)

EN 300.220 :مراجع أخرى
CEPT ECC/DEC/(05)02 
CEPT ERC/REC 70-03

315 MHz ≤ 10 mW e.r.p. The bandwidth of the 
emission shall be no 
wider than 0.25% of the 
center frequency  
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محددة غير المدى قصيرة راديويةال صتصاالتاال أجهزةمتطلبات  1.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي /  البثالحد االقصى المسموح لقدرة 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة المعايير ذات الصلة  مالحظات/  الصلة ذات المستندات

أخرى

433.050 – 434.790 MHz 10 mW e.r.p. Duty Cycle ≤ 10 %
(Note 1)

EN 300 220 األوروبية التشريعات:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

أخرىمراجع  :
CEPT ERC/REC 70-03 

433.050 – 434.790 MHz 1 mW e.r.p.
-13 dBm/10 kHz 

دون صتقييد
except for
(Note 9)

EN 300 220 Power density limited to -13 
dBm/10 kHz for wideband 
modulation with a bandwidth 
greater than 250 kHz

:األوروبية التشريعات
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

434.040 – 434.790 MHz 10 mW e.r.p. دون صتقييد
except for
(Note 9) Channel 
Spacing:
≤ 25 kHz 

EN 300 220 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

863 – 870 MHz 
(Notes 3 and 4)

25 mW e.r.p Duty Cycle ≤ 0.1 % or 
LBT (Note 1 and 5),
Channel Spacing: ≤ 100 
kHz for 47 or more 
channels 
(Note 2)

EN 300 220 See Note 4
FHSS Modulation 

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

25 mW e.r.p
Power density : 
-4.5 dBm/100 kHz 
(Note 7)

Duty Cycle ≤ 0.1 % or 
LBT+AFA (Note 1, 5 
and 6) 

EN 300 220 See Note 4
DSSS and other wideband 
modulations other than FHSS 

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

25 mW e.r.p Duty Cycle ≤ 0.1 % or 
LBT+AFA (Note 1 and 
5),
Channel Spacing:
≤ 100 kHz, for 1 or more 
channels modulation 
bandwidth ≤ 300 KHz
(Note 2)

EN 300 220 See Note 4
Narrow/wide-band 
Modulation 

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 
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محددة غير المدى قصيرة راديويةال صتصاالتاال أجهزةمتطلبات  1.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي /  البثالحد االقصى المسموح لقدرة 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة المعايير ذات الصلة  مالحظات/  الصلة ذات المستندات

أخرى

868.000 – 868.600 MHz 
(Note 4)

25 mW e.r.p Duty Cycle ≤ 1 % or 
LBT+AFA (Note 1),
Channel Spacing; No 
spacing for 1 or more 
channels (Note 2)

EN 300 220 Narrow/wide-band 
Modulation 
No channel spacing. However 
the whole stated frequency 
band may be used (see Note 
3). 

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
Other references: 
CEPT ERC/REC 70-03 

868.700 – 869.200 MHz 
(Note 4)

25 mW e.r.p Duty Cycle ≤ 0.1 % or 
LBT+AFA
(Note 1) , Channel 
Spacing: No spacing for 
1 or more channels
(Note 2)

EN 300 220 Narrow/wide-band 
Modulation 
No channel spacing. However 
the whole stated frequency 
band may be used (see Note 
3). 

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
Other references: 
CEPT ERC/REC 70-03 

869.400 – 869.650 MHz 500 mW e.r.p Duty Cycle ≤ 10 % or 
LBT+AFA
(Note 1)
Channel spacing: No 
spacing, for 1 or more 
channels
The whole stated band 
may also be used as one 
single channel for high 
speed data transmission. 

EN 300 220 Narrow/wide-band 
Modulation 

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
Other references: 
CEPT ERC/REC 70-03 

869.700 – 870.000 MHz 
(Note 9)

5 mW ERP No requirement EN 300 220 
Narrow/wide-band 
Modulation 
No channel spacing, however 
the whole stated frequency 
band may be used. 

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
Other references: 
CEPT ERC/REC 70-03 

25 mW ERP Duty Cycle: ≤ 1% 
or LBT+AFA
(Note 1)

870-876 MHz 25 mW e.r.p. ≤ 0.1% duty cycle. 
For GSM-R
protection
(873-876 MHz, where
applicable), the duty
cycle is limited to ≤
0.01% and limited to 
a maximum transmit 
ontime of 5ms/1s;
Channel spacing ≤ 200 
kHz
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محددة غير المدى قصيرة راديويةال صتصاالتاال أجهزةمتطلبات  1.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي /  البثالحد االقصى المسموح لقدرة 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة المعايير ذات الصلة  مالحظات/  الصلة ذات المستندات

أخرى

870-875.8 MHz 25 mW e.r.p. ≤ 1% duty cycle. For
GSM-R- protection
(873.0-875.8 MHz,
where applicable), the
duty cycle is limited 
to ≤ 0.01% and 
limited to a maximum 
transmit on time of 
5ms/1s;
Channel spacing ≤ 600 
kHz

2400 – 2483.5 MHz 10 mW e.i.r.p. دون صتقييد EN 300 440 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

5725 – 5875 MHz 25 mW e.i.r.p. دون صتقييد EN 300 440 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

24.00 – 24.25 GHz 100 mW e.i.r.p. دون صتقييد EN 300 440 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

57 – 64 GHz 100 mW e.i.r.p.,

A max. transmitter output 
power of 10 mW, and a 
power density limited to 
13dBm/MHz e.i.r.p. applies

صتقييددون  EN 305 550 :التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

61.0 – 61.5 GHz 100 mW e.i.r.p. دون صتقييد EN 305 550 :التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

122 – 122.25 GHz 10 dBm e.i.r.p./250 MHz & 
-48 dBm/MHz at 30°
elevation

(Note 8) EN 305 550 :مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

122.25 – 123 GHz 100 mW e.i.r.p. دون صتقييد EN 305 550 :مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

244 – 246 GHz 100 mW e.i.r.p. دون صتقييد EN 305 550 :مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

Note 1: When either duty cycle, Listen Before Talk (LBT) or equivalent efficient mitigation technique applies then it shall not be user 
dependent/adjustable and shall be guaranteed by appropriate technical means. 
For LBT devices without Adaptive Frequency Agility (AFA), or equivalent techniques, the duty cycle limit applies. 
For any type of frequency agile device the duty cycle limit applies to the total transmission unless LBT or equivalent technique is used. 
Note 2: The preferred channel spacing is 100 kHz allowing for a subdivision into 50 kHz or 25 kHz.  
Note 3: Sub-bands for alarms are excluded (see Table 5)  
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Note 4: Audio and video applications are allowed provided that a digital modulation method is used with a max. bandwidth of 300 kHz. Analogue and 
digital voice applications are allowed with a max. bandwidth ≤ 25 kHz.
In sub-band 863-865 MHz voice and audio conditions of Table 11. 
Note 5: Duty cycle may be increased to 1% if the band is limited to 865 – 868 MHz.  
Note 6: For wide-band techniques, other than FHSS , operating with a bandwidth of 200 kHz to 3 MHz, the duty cycle can be increased to 1% if the band 
is limited to 865-868 MHz and power to ≤10 mW e.r.p. 
Note 7: The power density can be increased to +6.2 dBm/100 kHz and -0.8 dBm/100 kHz, if the band of operation is limited to 865 –868 MHz and 865-
870 MHz respectively.   
Note 8: These limits should be measured with an rms detector and an average time of 1 ms or less. 
Note 9: Audio and video applications are excluded. Voice applications (analogue or digital) are allowed with a maximum bandwidth of ≤ 25 kHz, and 
with spectrum access technique such as LBT or equivalent and shall include a power output sensor controlling the transmitter to a maximum transmit 
period of 1 minute for each transmission.

النطاق عريضة البيانات إرسال أنظمةمتطلبات  2.1
إلزاميةمتطلبات  معلومات

النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 
شدة المجال المغناطيسي

التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات 
أخرى

2400 – 2483.5 MHz 100 mW EIRP Adequate spectrum
sharing mechanism
(e.g. Listen-before-
Talk, Detect-And-
Avoid) shall be
implemented by the
equipment

EN 300 328 
IEEE 802.11a,b,g,ac

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى CEPT 
CEPT ERC/REC 70-03 

5150 – 5250 MHz 200 mW EIRP (Max mean) 
Power Density (Max mean 
EIRP): 
10 mW/MHz in any 1 MHz 
band or 
equivalently 0.25 mW/25 k
Hz in any 25 kHz band

استخدام في األماكن المغلقة فقط EN 301 893 
IEEE 802.11h
IEEE 802.16-2009

:التشريعات األوروبية
Decisions 2007/90/EC, 
2005/513/EC. 
:مراجع أخرى CEPT 
ECC/DEC/(04)08 
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5250 – 5350 MHz 200 mW EIRP (Max mean) 
Power Density (Max mean 
EIRP): 10 mW/MHz in any 
1 MHz band 

استخدام في األماكن المغلقة فقط

See Note 10

EN 301 893 
IEEE 802.11h
IEEE 802.16-2009

:التشريعات األوروبية
Decisions 2007/90/EC, 
2005/513/EC 
:مراجع أخرى CEPT 
ECC/DEC/(04)08 

5725 – 5875 MHz 2 W EIRP (Max mean) 
Power Density (Max mean 
EIRP): 
100mW/MHz 

- EN 301 489-4
EN 301 489-17 
EN 302 326 
EN 302 502
IEEE 802.11h
IEEE 802.16-2009

Individual license may be 
required
:مراجع أخرى
CEPT ECC/REC (06)04 

57 -66 GHz * 40 dBm mean e.r.i.p.
This refers to the highest 
power level of the 
transmitter power control 
range during the 
transmission burst if 
transmitter power control is 
implemented

Fixed outdoor 
installations are not 
allowed.

Adequate spectrum
sharing mechanism
(e.g. Listen-before-Talk,
Detect-And-Avoid) shall
be implemented by the
equipment

EN 302 567 * .ما زال صتحت الدراسة
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
ERC/REC 70-03 

Note 10: Transmitter Power Control (TPC) and Dynamic Frequency Selection (DFS) have been included in the reference standard EN 301 893.        

متطلبات أنظمة النقل وحركة المرور الذكية 2.1
إلزاميةمتطلبات  معلومات

النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 
شدة المجال المغناطيسي

التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

5795 – 5805 MHz 2 W e.i.r.p.  EN 300 674 دون صتقييد
ES 200 674 

              :مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

5805 – 5815 MHz 2 W e.i.r.p. دون صتقييد EN 300 674 
ES 200 674 

Individual license may be 
required
              :مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

24.05 – 24.25 GHz Maximum peak power of 
20 dBm e.i.r.p.

Duty cycle limited to 
10% for peak emissions 
higher than -10 dBm 
e.i.r.p.

For Automotive Short Range
Radars (SRR) narrow-band
emission mode/component.
:مراجع أخرى
ECC/DEC/(04)10
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متطلبات أنظمة النقل وحركة المرور الذكية 2.1
إلزاميةمتطلبات  معلومات

النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 
شدة المجال المغناطيسي

التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

24.25 -26.65 GHz Maximum mean e.i.r.p. 
density of -41.3 dBm/MHz 
and a peak e.i.r.p. density of 
0 dBm/50MHz

For Automotive Ultra Wideband 
Short Range Radars (SRR).
SRR equipment may only be 
placed onto the market until 1 
January 2018. This date is 
extended by 4 years for SRR 
equipment mounted on motor 
vehicles for which vehicle 
conformity compliance has been
granted before 1 January 2018.
:مراجع أخرى
ECC/DEC/(04)10

24.050-24.075 GHz 100 mW e.i.r.p. دون صتقييد For vehicle radars
24.075-24.150 GHz 0.1 mW e.i.r.p. دون صتقييد For vehicle radars

100 mW e.i.r.p. ≤ 4μs/40 kHz dwell
time every 3ms

For automotive radars.
The spectrum access and 
mitigation requirement is given 
for devices mounted behind a 
bumper. If mounted without a 
bumper, the requirement should
be 3μs/40kHz maximum dwell 
time every 3ms.
A requirement for minimum 
frequency modulation
range (applicable to FMCW or 
step frequency signals) or 
minimum instantaneous 
bandwidth
(applicable to pulsed signal) of 
250 kHz applies in addition to the 
requirement on maximum dwell 
time

≤ 1ms/40 kHz
dwell time every 40ms

For automotive radars.
The spectrum access and 
mitigation requirement is given 
for devices mounted either behind 
a bumper or
mounted without a bumper.
A requirement for minimum 
frequency modulation range 
(applicable to FMCW or step 
frequency signals) or minimum 
instantaneous bandwidth
(applicable to pulsed signal) of 
250 kHz applies in addition to the 
requirement on maximum dwell 
time

24.150-24.250 GHz 100 mW e.i.r.p. دون صتقييد For vehicle radars
24.250-24.495 GHz -11 dBm e.i.r.p. Duty cycle: ≤ 0.25%/s/25 

MHz
For automotive radars
The activity of the Wideband Low 
Activity Mode (WLAM) is 
limited to avoid the risk of 
interference and
this mode is only activated in 
specific configurations as a 
complementary to designation 
24.050 GHz to 24.250 GHz as
described in ECC Report 164

24.495-24.500 GHz -8 dBm e.i.r.p. Duty cycle: ≤1.5%/s/5 
MHz

24.250-24.500 GHz +20 dBm e.i.r.p. Duty cycle:  ≤5.6%/s/25 
MHz

+16 dBm e.i.r.p. Duty cycle: ≤2.3%/s/25 
MHz
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متطلبات أنظمة النقل وحركة المرور الذكية 2.1
إلزاميةمتطلبات  معلومات

النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 
شدة المجال المغناطيسي

التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

76 – 77 GHz 55 dBm peak e.i.r.p. دون صتقييد EN 301 091 50 dBm average power or 23.5 
dBm average power for pulse 
radar only. 
For ground based vehicle and 
infrastructure radar systems 
              :مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

77-81 GHz  Maximum mean power 
density of  -3
dBm/MHz e.i.r.p.
associated with an peak 
limit of 55 dBm e.i.r.p.

 Maximum mean power 
density outside a 
vehicle resulting from 
the operation of one 
SRR equipment shall 
not exceed -9
dBm/MHz e.i.r.p. 

For automotive Short Range 
Radars (SRR).

:مراجع أخرى
ECC/DEC/(04)03
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 متطلبات تطبيقات االستدالل الراديوي 2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

30 MHz-12.4 GHz Apply the technical 
requirements mentioned in 
the ECC/DEC/(06)08

Apply the technical 
requirements mentioned 
in the ECC/DEC/(06)08

For Ground- and Wall- Probing 
Radar (GPR/WPR) imaging 
systems. subject to an
appropriate licensing regime
:مراجع أخرى
ECC/DEC/(06)08

2200-8000 MHz* See the Technical 
requirements for Material 
Sensing & Building Material 
Analysis (BMA) devices 
using UWB technology part 
below 1.13

For Material Sensing Devices.
subject to an
appropriate licensing regime
:مراجع أخرى
ECC/DEC/(07)01

2400 – 2483.5 MHz 25 mW e.i.r.p. دون تقييد s EN 300 440 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/DEC/(01)08 
CEPT ERC/REC 70-03 

3100-4800 MHz See the table (1.17 A)
Location Tracking 
Application for Emergency 
Services (LAES) part below.

For UWB Location tracking 
application for emergency and 
disaster situations (LAES).
subject to an
appropriate licensing regime
:مراجع أخرى
ECC/REC/(11)10

3100-4800 MHz See the Location Tracking 
Systems Type 2 (LT2) part 
below table (1.17 B)

For UWB Location Tracking 
Systems Type 2 (LT2). subject 
to an
appropriate licensing regime
:مراجع أخرى
ECC/REC/(11)09

4.5 – 7.0 GHz -41.3 dBm/MHz e.i.r.p.
outside the enclosed test 
tank structure

دون تقييد - Tank Level Probing Radar (Note 
11) (TLPR) only 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

8.5 – 10.6 GHz -41.3 dBm/MHz e.i.r.p.
outside the enclosed test 
tank structure

دون تقييد - Tank Level Probing Radar (Note 
11) (TLPR) only 
The radiated unwanted 
emissions within the frequency
band 10.6-10.7 GHz outside the 
test tank enclosure shall be less 
than -60 dBm/MHz e.i.r.p.
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 
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 متطلبات تطبيقات االستدالل الراديوي 2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

24.05 – 27.0 GHz -41.3 dBm/MHz e.i.r.p.
outside the enclosed test 
tank structure

دون تقييد - Tank Level Probing Radar (Note 
11) (TLPR) only 

األوروبيةالتشريعات  :
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

57 – 64 GHz -41.3 dBm/MHz e.i.r.p.
outside the enclosed test 
tank structure

دون تقييد - Tank Level Probing Radar (Note 
11) (TLPR) only 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

75 – 85 GHz -41.3 dBm/MHz e.i.r.p.
outside the enclosed test 
tank structure

دون تقييد - Tank Level Probing Radar (Note 
11) (TLPR) only 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

9200 – 9500 MHz 25 mW e.i.r.p. دون تقييد EN 300 440 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

9500 – 9975 MHz 25 mW e.i.r.p. دون تقييد EN 300 440 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

10.5 – 10.6 GHz 500 mW EIRP دون تقييد EN 300 440 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

13.4 – 14 GHz 25 mW e.i.r.p. دون تقييد EN 300 440 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

17.1 – 17.3 GHz 26 dBm e.i.r.p. DAA Ground Based Synthetic 
Aperture Radar (GBSAR)
Specific requirements for the 
radar antenna pattern and for the 
implementation of Detect And 
Avoid (DAA) technique apply as 
described in EN 300 440

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

24.05 – 24.25 GHz 100 mW e.i.r.p. دون تقييد EN 300 440 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

Note 11: “Tank Level Probing Radar” (TLPR) is a specific type of radiodetermination application, which is used for tank level measurements and is 
installed in metallic or reinforced concrete tanks, or similar structures made of material with comparable attenuation characteristics. The purpose of the 
tank is to contain a substance. 
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 متطلبات تطبيقات التحكم في النماذج 2.1
متطلبات إلزامية معلومات

النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث 
/ شدة المجال المغناطيسي

التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

26.990-27.000 MHz
27.040-27.050 MHz
27.090-27.100 MHz
27.140-27.150 MHz
27.190-27.200 MHz

100 mW e.r.p. Channel Spacing: 10 kHz EN 300 220 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى CEPT 
ERC/DEC/(01)10 
CEPT ERC/REC 70-03 

34.995 – 35.225 MHz 100 mW e.r.p. Channel Spacing: 10 kHz EN 300 220 Flying Models only 
Other references
(Note 12)
CEPT ERC/DEC/(01)11 
CEPT ERC/REC 70-03 

40.660, 40. 700 MHz 100 mW e.r.p. Channel Spacing: 10 kHz EN 300 220 مراجع أخرى: CEPT 
ERC/DEC/(01)12 
CEPT ERC/REC 70-03 

Note 12:  Model airborne vehicles are NOT normally permitted in the Kingdom except under special circumstances and exceptionally an individual 
authorization would therefore be required. Model aircraft and other model airborne vehicles are therefore NOT covered or permitted by this Regulation.  

 (See Note 13) متطلبات التطبيقات الحثية 2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير أخرى المستندات ذات الصلة / مالحظات
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9 – 90 kHz 72 dBµA/m @ 10 m دون تقييد EN 300 330 In case of external antennas only 
loop coil antennas may be 
employed. 
Field strength level descending 
3dB/octave at 30kHz 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

90 – 119 kHz 42 dBµA/m @ 10 m دون تقييد EN 300 330 In case of external antennas only 
loop coil antennas may be 
employed. 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

119 – 135 kHz 66 dBµA/m @ 10 m دون تقييد EN 300 330 In case of external antennas only 
loop coil antennas may be 
employed. 
Field strength level descending 
3dB/octave at 119kHz 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

135 – 140 kHz 42 dBµA/m @ 10 m دون تقييد EN 300 330 In case of external antennas only 
loop coil antennas may be 
employed. 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

140 – 148.5 kHz 37.7 dBµA/m @ 10 m دون تقييد EN 300 330 In case of external antennas only 
loop coil antennas may be 
employed. 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

 (See Note 13) متطلبات التطبيقات الحثية 2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

المغناطيسيشدة المجال 
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى
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400 – 600 kHz -8 dBµA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only. In the case of 
external antennas only loop coil 
antennas may be employed.
The maximum field strength is 
specified in a bandwidth of 10 
kHz. The maximum allowed 
total field strength is -5dBμA/m 
at 10 m for systems operating at
bandwidths larger than 10 kHz 
measured at the center frequency 
whilst keeping the density limit 
(-8dBμA/m in a bandwidth of 10 
kHz.)
These systems should operate 
with a minimum operating 
bandwidth of 30 kHz
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

3155 – 3400 kHz 13.5 dBµA/m @ 10 m دون صتقييد EN 300 330 In case of external antennas only 
loop coil antennas may be 
employed. 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

6765 – 6795 kHz 42 dBµA/m @ 10 m دون صتقييد EN 300 330 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

7400 – 8800 kHz 9 dBµA/m @ 10 m دون صتقييد EN 300 330 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

10.200 – 11.000 MHz 9 dBµA/m @ 10 m دون صتقييد EN 300 330 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

26.957 – 27.283 MHz 42 dBµA/m @ 10 m دون صتقييد E N 300 330 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
            :مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

 (See Note 13) متطلبات التطبيقات الحثية 2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى
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11.810-12.660 MHz -16 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
األوروبيةالتشريعات  :

Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

12.660-13.110 MHz -10 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.110-13.410 MHz -3.5 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.410-13.553 MHz 9 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.567-13.710 MHz 9 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
األوروبيةالتشريعات  :

Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.710-14.010 MHz -3.5 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

14.010-14.460 MHz -10 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

14.460-15.310 MHz -16 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

 (See Note 13) متطلبات التطبيقات الحثية 2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى
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13.553 – 13.567 MHz 60 dBµA/m @ 10 m دون صتقييد EN 300 330 For RFID and EAS only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

12.660-13.110 MHz -5 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.110-13.360 MHz -3.5 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.360-13.460 MHz Linear transition from 27 to
-3.5 dBμA/m at 10m

دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.460-13.553 MHz 27 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.567-13.660 MHz 27 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.660-13.760 MHz Linear transition from 27 to
-3.5 dBμA/m at 10m

دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

13.760-14.010 MHz -3.5 dBμA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

 (See Note 13) متطلبات التطبيقات الحثية 2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى
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Note 13: This category covers, for example, devices for car immobilizers , animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, 
personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, EAS 
(Electronic Article Surveillance), data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. 

تجهيزات االنذارمتطلبات  2.1
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

المغناطيسي شدة المجال
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

14.010-14.460 MHz -5 dBμA/m at 10m صتقييد دون EN 300 330 For RFID only
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

148.5 kHz – 5 MHz -15 dBµA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 In the case of external antennas 
only loop coil antennas may be 
employed. The maximum field 
strength is specified in a 
bandwidth of 10 kHz. The 
maximum allowed total field 
strength is -5 dBA/m at 10m for 
systems operating at bandwidths 
larger than 10 kHz whilst 
keeping the density limit (-15 
dBA/m in a bandwidth of 10 
KHz)
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

5 - 30 MHz -20 dBµA/m at 10m دون صتقييد EN 300 330 In the case of external antennas 
only loop coil antennas may be 
employed. The maximum field 
strength is specified in a 
bandwidth of 10 kHz. The 
maximum allowed total field 
strength is -5 dBA/m at 10m for 
systems operating at bandwidths 
larger than 10 kHz whilst 
keeping the density limit (-20 
dBA/m in a bandwidth of 10 
KHz)
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 
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868.6 – 868.7 MHz 10 mW e.r.p. Duty Cycle≤ 1 % 
Channel Spacing: 25 kHz 
The whole frequency 
band may also be used as 
one single channel for 
high-speed data 
transmission. 

See Note 7

EN 300 220 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

869.200 – 869.250 MHz 10 mW e.r.p. Duty Cycle≤ 0.1 % 
Channel Spacing: 25 kHz

See Note 7

EN 300 220 Social Alarms
(Note 14)

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

869.250 – 869.300 MHz 10 mW e.r.p. Duty Cycle≤ 0.1 % 
Channel Spacing: 25 kHz

See Note 7

EN 300 220 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

869.3 – 869.4 MHz 10 mW e.r.p. Duty Cycle≤ 1 % 
Channel Spacing: 25 kHz

See Note 7

EN 300 220 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

869.650 – 869.700 MHz 25 mW e.r.p. Duty Cycle≤ 10 % 
Channel Spacing: 25 kHz

See Note 7

EN 300 220 التشريعات األوروبية:
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

Note 14: Social alarm devices are used to assist elderly people and people with disabilities living at home when then they are in distress. 

متطلبات الميكروفونات الراديوية واألجهزة المساعدة على السمع 2.8
متطلبات إلزامية معلومات
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النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 
شدة المجال المغناطيسي

التعديالت المطلوبة مراجع المعايير المستندات ذات الصلة / مالحظات أخرى

29.7 – 47.0 MHz 10 mW ERP. Channel Spacing: 
≤ 50 kHz 

EN 300 422 On a tuning range basis. 
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

169.4 – 174.0 MHz 10 mW ERP Channel Spacing: ≤ 50 
kHz EN 300 422

Aids for the hearing impaired.
On a tuning range basis.
:التشريعات األوروبية
Decision 2005/928/EC 
Decision 2008/673/EC 
:مراجع أخرى
CEPT ECC/DEC(05)02 
CEPT ERC/REC 70-03
See Note 19

169.400 - 169.475 MHz 10 mW ERP Channel Spacing: ≤ 
50 kHz 

EN 300 422 Assistive Listening Device 
(ALD). (Personal
Hearing Aid System)

169.400 - 169.475 MHz 500 mW ERP Channel Spacing: ≤ 
50 kHz 

EN 300 422 Assistive Listening Device 
(ALD). (Public Hearing Aid 
System) Individual licence may 
be required

169.4875 - 169.5875 MHz 10 mW ERP Channel Spacing: ≤ 
50 kHz 

EN 300 422 Assistive Listening Device 
(ALD). (Personal Hearing Aid 
System)

169.4875 - 169.5875 MHz 500 mW ERP Channel Spacing: ≤ 
50 kHz 

EN 300 422 Assistive Listening Device 
(ALD). (Public Hearing Aid 
System). Individual licence may 
be required

173.965 – 216MHz 10 mW ERP Channel Spacing: ≤ 50 
kHz 

EN 300 422 For Assistive Listening Device 
(ALD) systems. On a tuning 
range basis. Individual licence 
may be required

174-216 MHz 50 mW e.r.p. دون صتقييد On a tuning range basis.
Individual license may be 
required

470 – 694 MHz 50 mW e.r.p. صتقييد دون On a tuning range basis.
Individual license may be 
required

1492-1518 MHz 50 mW e.i.r.p صتقييد دون Not specified On a tuning range basis. 
Individual license required. 
Restricted to indoor use

1785-1795 MHz 20 mW e.i.r.p. / 50 mW 
e.i.r.p.

صتقييد دون Not specified Individual license may be 
required. 50 mW restricted to 
body worn equipment

1795-1800 MHz 20 mW e.i.r.p. / 50 mW 
e.i.r.p.

صتقييد دون Not specified Individual license may be 
required. 50 mW restricted to 
body worn equipment

1800-1804.8 MHz 20 mW e.i.r.p. / 50 mW 
e.i.r.p.

صتقييد دون Not specified Individual license may be 
required. 50 mW restricted to 
body worn equipment
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(RFID)متطلبات تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية 2.9
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث 

/ شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير مالحظات المستندات ذات الصلة / 

أخرى
13.553 – 13.567 MHz 42 dBμA/m @ 10m or 

10mW Effective Radiated 
Power (ERP)

EN 300 330 
EN 301 489

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03

865 – 865.6 MHz 100 mW ERP LBT or equally efficient 
mitigation technique which 
gives adequate protection to 
other users of the radio 
spectrum. 
Channel Spacing: 
200 kHz 

EN 302 208 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

865.6 – 867.6 MHz 2 W ERP LBT or equally efficient 
mitigation technique which 
gives adequate protection to 
other users of the radio 
spectrum. 
Channel Spacing: 
200 kHz 

EN 302 208 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

867.6 – 868 MHz 500 mW ERP LBT or an equally efficient 
mitigation technique which 
gives adequate protection to 
other users of the radio 
spectrum. 
Channel Spacing: 
200 kHz 

EN 302 208 مراجع أخرى:
CEPT ERC/REC 70-03 

2446 – 2454 MHz ≤ 500 mW EIRP دون صتقييد Not specified

2446 – 2454 MHz > 500 mW to 4 W 
e.i.r.p

≤ 15% duty cycle FHSS
techniques should be
used

Not specified Power levels above 500 
mW are restricted to
be used inside the 
boundaries of a building 
and the duty cycle of all 
transmissions shall in 
this case be ≤ 15 % in 
any 200 ms period (30 
ms on /170 ms off)
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متطلبات المغروسات الطبية النشطة اإلشعاع واألجزاء الطرفية المرتبطة بها 2.21
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث / 

شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير مالحظات المستندات ذات الصلة / 

أخرى
9 – 315 kHz 30 dBµA/m @ 10 m Duty Cycle ≤ 10 % EN 300 330 The application is for Ultra 

Low Power Active Medical 
Implant systems using 
inductive loop techniques 
for telemetry purposes 
:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

315 – 600 kHz -5 dBµA/m @ 10 m Duty Cycle ≤ 10 % EN 300 330 The application is for 
Animal implantable 
devices 
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

12500-20000 kHz -7 dBμA/m at 10m ≤ 10% duty cycle Not specified The application is for ULP 
active animal implantable 
devices (ULP-AID), 
limited to indoor only 
applications. The maximum 
field strength is specified in 
a bandwidth of 10 kHz.
The transmission mask of 
ULP-AID is defined as 
follows: 3dB bandwidth 
300 kHz 10dB bandwidth 
800 kHz 20dB bandwidth 2 
MHz

30 – 37.5 MHz 1 mW ERP Duty Cycle ≤ 10 % EN 300 220 The application is for Ultra 
Low Power medical 
membrane implants for 
blood pressure 
measurements 
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

2483.5-2500 MHz 10 dBm e.i.r.p. LBT+AFA and ≤
10% duty cycle. The
equipment shall 
implement a spectrum
access mechanism as 
described in the 
applicable harmonized
standard or an equivalent 
spectrum access 
mechanism

For Low Power Active
Medical Implants and 
associated peripherals, 
covered by the applicable 
harmonized standard. 
Individual transmitters may 
combine adjacent channels 
on a dynamic basis for 
increased bandwidth higher
than 1 MHz. Peripheral 
units are for indoor use
only. The frequency band is 
also identified in Annex 2
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(See Note 15) متطلبات التطبيقات السمعية الالسلكية 2.22
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي الحد االقصى المسموح لقدرة البث 

/ شدة المجال المغناطيسي
التعديالت المطلوبة مراجع المعايير ذات الصلة / مالحظات المستندات 

أخرى
87.5 – 108 MHz 50 nW ERP Channel Spacing: 200 kHz EN 301 357 التشريعات األوروبية:

Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU
:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

863 – 865 MHz 10 mW ERP No requirements EN 301 357 Wireless Audio and 
Multimedia Streaming 
Devices.

:التشريعات األوروبية
Decision 2006/771/EC 
Decision 2009/381/EC 
Decision 2011/829/EU

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

864.8 – 865 MHz 10 mW ERP Channel Spacing: 
50 kHz 

EN 300 220 Narrow band analogue 
voice devices

:مراجع أخرى
CEPT ERC/REC 70-03 

1795-1800 MHz 20 mW e.i.r.p. دون صتقييد Not specified

Note 15:  Applications for wireless audio systems include cordless loudspeakers, cordless headphones for portable use e.g. portable CD, cassette or radio 
devices carried on a person, cordless headphones for use in a vehicle, e.g. for use with a radio or mobile telephone, in-ear monitoring, for use with concerts 
or other stage productions.  
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متطلبات تتبع البيانات والكشف عن مصدرها واحتيازها 2.21
متطلبات إلزامية معلومات
النطاق الترددي Power Limit التعديالت المطلوبة مراجع المعايير Relevant documents/ 

Other notes 
456.9 – 457.1 KHz 7 dBµA/m @ 10 m Continuous Wave 

operation
No modulation

EN 300 718 Emergency detection of
buried victims and 
valuable items.
Note: Centre frequency is
457 kHzالتشريعات األوروبية:
2001/148/EC 

أخرىمراجع  :
CEPT ECC/DEC/(04)01 
CEPT ERC/REC 70-03 

169.4 - 169.475 MHz 500 mW e.r.p. Duty cycle ≤ 10%,
channel spacing: ≤ 50 kHz 

EN 300 220 Meter Reading 
:التشريعات األوروبية Decision 
2005/928/EC 
Decision 2008/673/EC 
:مراجع أخرى CEPT 
ECC/DEC(05)02 CEPT 
ERC/REC 70-03 

2483.5-2500 MHz 1 mW e.i.r.p. Adequate spectrum sharing 
mechanisms (e.g. Listen-
Before-Talk and Adaptive
Frequency Agility) shall be 
implemented by the
equipment and ≤ 10% duty 
cycle

The frequency band is also 
identified in Annex 12. 
The application is for
MBANS, indoor only
within healthcare facilities

2483.5-2500 MHz 10 mW e.i.r.p. Adequate spectrum
sharing mechanisms
(e.g. Listen-Before-
Talk and Adaptive
Frequency Agility) shall
be implemented by the
equipment and ≤ 2%
duty cycle

The frequency band is also 
identified in Annex
12. The application is for 
MBANS, indoor only
within the patient's home

5725-5875 MHz ≤ 400 mW e.i.r.p. APC required Adequate
spectrum sharing
mechanisms (e.g. DFS
and DAA) shall be
implemented (note 3)

Wireless Industrial 
Applications (WIA).
Registration and/or 
notification may be
required. The Adaptive 
Power Control is able to
reduce the e.i.r.p. to ≤ 25 
mW. The frequency
band is also identified in 
Annex 1
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 :التقنية ألجهزة االستشعار عن المواد التي تستخدم تكنولوجيا النطاق العريض جدالمتطلبات ا 2.21

Frequency range Fixed installations Non fixed installations 
Maximum mean e.i.r.p. 

spectral density Maximum mean e.i.r.p 
spectral density 

Maximum mean e.i.r.p spectral 
density in the horizontal plane 

(-20 to 30° elevation) 
Below 1.73 GHz -85 dBm/MHz -85 dBm/MHz 
1.73 to 2.2 GHz -65 dBm/MHz -70 dBm /MHz -70 dBm/MHz 
2.2 to 2.5 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz 
2.5 to 2.69 GHz -65 dBm/MHz 

Note 1 
-70dBm/MHz -65 dBm/MHz 

Note 1 & Note 2 
2.69 to 2.7 GHz -55 dBm/MHz -75 dBm/MHz -70 dBm/MHz 

Note 3 
2.7 to 2.9 GHz -50 dBm/MHz -70 dBm/MHz -70 dBm/MHz 
2.9 to 3.4 GHz -50 dBm/MHz -70 dBm/MHz -70 dBm/MHz 

Note 1 
3.4 to 3.8 GHz -50 dBm/MHz -70 dBm/MHz -50 dBm/MHz 

Note 2 & Note 3 
3.8 to 4.8 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz 
4.8 to 5 GHz -55 dBm/MHz - 75 dBm/MHz -55 dBm/MHz 

Note 2 & Note 3 
5 to 5.25 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz 
5.25 to 5.35 GHz -50 dBm/MHz - 60 dBm/MHz -60 dBm/MHz 
5.35 to 5.6 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz 
5.6 to 5.65 GHz -50 dBm/MHz -65 dBm/MHz -65 dBm/MHz 
5.65 to 5.725 GHz -50 dBm/MHz -60 dBm/MHz -60 dBm/MHz 
5.725 to 8.0 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz 

Emissions radiating from Material Sensing devices shall be kept to a minimum and in any case not exceed the e.i.r.p. spectral density limits within the 
above table. 

Note 1: devices using a Listen Before Talk (LBT) mechanism, as described in the harmonised standard EN 302 498-2, which meet the technical 
requirements defined within the following table, are permitted to operate in frequency ranges 2.5 to 2.69 and 2.9 to 3.4 GHz with a maximum mean e.i.r.p. 
spectral density of –50 dBm/MHz.  

Note 2: to protect the radio services, non fixed installations must fulfil the following requirement for Total Radiated Power:  

a) In the frequency ranges 2.5 to 2.69 GHz and 4.8 to 5 GHz, the Total Radiated Power spectral density has to be 10dB below the max e.i.r.p. spectral 
density  

b) In the frequency ranges 3.4 to 3.8 GHz, the Total Radiated Power spectral density has to be 5dB below the max e.i.r.p. spectral density  

Note 3: Limitation of the Duty Cycle to 10% per second.
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 قبل التحدث" ألجهزة االستشعار عن الموادالمتطلبات التقنية آللية "استمع  2.21

1. Peak power threshold value for the “Listen Before Talk” (LBT) mechanism to ensure the protection of the listed services are defined within the table 
below.  

Frequency range Radio service to be 
detected 

Peak power threshold 
value 

2.5 - 2.69 GHz Land Mobile service -50 dBm/MHz 
2.9 - 3.4 GHz Radiodetermination 

Service 
-7 dBm/MHz 

 

2. Additional requirements for Radar detection: Continuously listening and automatic switch-off within 10ms for the related frequency range if the 
threshold value is exceeded the table in bullet 1 above. A silent time of at least 12s while listening continuously is necessary before the transmitter 
can be switched on again. This silent time during which only the LBT receiver is active has to be ensured even after the device is switched off by the 
functions described in Technical requirements for Material Sensing devices using UWB technology, the proximity sensor and manual operation. 

Relevant documents/other notes: 

European Legislation:  
Commission Decision 2007/131/EC  
2009/343/EC  

CEPT references:  
ECC/DEC(07)01 
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باستخدام تكنولوجيا النطاق العريض جدا (BMA)المتطلبات التقنية ألجهزة تحليل مواد البناء 2.21

1. BMA Devices permitted under this resolution shall fulfil the following requirements:  

a) Transmitter-On only if manually operated with a non-locking switch (e.g. it may be a sensor for the presence of 
the operators hand) plus being in contact or close proximity to the investigated material and the emissions being 
directed into the direction of the object (e.g. measured by a proximity sensor or imposed by the mechanical 
design);  

b) The BMA transmitter has to switch-off after max 10s without movement;  
c) The Total Radiated Power spectral density (Definition at the Technical requirements for Material Sensing devices) 

has to be 5 dB below the maximum mean e.i.r.p. spectral density limits in Table below;
2. missions radiating from BMA devices permitted under this decision shall be kept to a minimum and in any case

not exceed the e.i.r.p. spectral density limits within the following Table below. The compliance with the limits of 
Table below has to be ensured with the BMA device on a representative wall (see definition below).  

Frequency range Maximum mean e.i.r.p. spectral density 

Below 1.73 GHz 
Note 1 

-85 dBm/MHz 

1.73 to 2.2 GHz -65 dBm/MHz 

2.2 to 2.5 GHz -50 dBm/MHz 

2.5 to 2.69 GHz 
Note 1 

-65 dBm/MHz 

2.69 to 2.7 GHz 
Note 2 

-55 dBm/MHz 

2.7 to 3.4 GHz 
Note 1 

-70 dBm/MHz 

3.4 to 4.8 GHz -50 dBm/MHz 

4.8 to 5 GHz 
Note 2 

-55 dBm/MHz 

5 to 8.5 GHz -50 dBm/MHz 

Note 1: devices using a Listen Before Talk (LBT) mechanism, as described in the harmonised standard EN 302 435, which meets the technical 
requirements defined within Technical requirements of the “Listen Before Talk” mechanism for BMA devices, are permitted to operate in frequency range 
1.215 to 1.73 GHz with a maximum mean e.i.r.p. spectral density of –70 dBm/MHz and in the frequency ranges 2.5 to 2.69 and 2.7 to 3.4 GHz with a 
maximum mean e.i.r.p. spectral density of –50 dBm/MHz  

Note 2: to protect the RAS bands 2.69 to 2.7 GHz and 4.8 to 5 GHz, the Total Radiated Power spectral density has to be below -65 dBm/MHz. 
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التقنية آللية "االستماع قبل التحدث" ألجهزة تحليل مواد البناء المتطلبات 2.21

1. Peak power threshold value for the “Listen Before Talk” mechanism to ensure the protection of the listed services are 
defined within Table 4 below.  

2. Additional requirements for Radar detection: Continuously listening and automatic switch-off within 10ms for the 
related frequency range if a threshold value is exceeded the table in bullet 1 above. A silent time of at least 12s while 
listening continuously is necessary before the transmitter can be switched on again. This silent time during which only 
the LBT receiver is active has to be ensured even after the device is switched off by the functions described in 
Technical requirements for Building Material Analysis (BMA) devices using UWB technology, the proximity sensor 
and manual operation.  

Other requirements: 
The pulse repetition frequency (PRF) for pulsed UWB devices shall not be less than 5MHz. This restriction does not apply 
to burst repetition frequency. 

The peak e.i.r.p. (in dBm) measured in a bandwidth of 50MHz shall be less than a limit that is obtained by adding a 
conversion factor (in dB) to the ‘maximum mean e.i.r.p. spectral density’ (in dBm/MHz) limit. By default, the conversion 
factor for material sensing devices using UWB technology is 25 dB. In case of BMA devices, this con-version factor is 40 
dB. 
 
Definitions for the above table 

Maximum mean e.i.r.p. spectral density 
The highest signal strength measured in any direction at any frequency within the defined range. The mean e.i.r.p. spectral 
density is measured with a 1MHz resolution bandwidth, an RMS detector and an averaging time of 1ms or less.  

Maximum peak e.i.r.p.
The highest signal strength measured in any direction at any frequency within the defined range. The peak e.i.r.p. is 
measured within a 50MHz bandwidth centred on the frequency at which the highest mean radiated power occurs. 
 

CEPT References: 
ECC/DEC/(07)01  

Frequency range Radio service to be detected Peak power threshold value 
1.215 - 1.4 GHz Radiodetermination Service +8 dBm/MHz 

1.61 - 1.66 GHz Mobile Satellite ser-vice -43 dBm/MHz 

2.5-2.69 GHz Land Mobile service -50 dBm/MHz 
2.7 - 3.4 GHz Radiodetermination Service -7 dBm/MHz 
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 :الكوارثالطوارئ وحاالت في  (LAESلخدمات الطوارئ ) تتبع الموقعأنظمة تطبيقات لالمتطلبات التقنية 2.21

LAES systems are limited to services or agencies, recognized and defined as such by the national law, responsible for 
public safety, the LAES systems aim to provide accurate indoor location and tracking معلومات of personnel involved in 
search or rescue operations in buildings and should mainly be used indoor.

: (LAESلخدمات الطوارئ ) تتبع الموقعأنظمة تطبيقات المتطلبات التقنية ل . أ

Maximum e.i.r.p. for LAES systems 

Frequency range Maximum mean e.i.r.p. spectral 
density

Maximum peak e.i.r.p.
(defined in 50 MHz)

Below 1.6 GHz -90 dBm/MHz -50 dBm
1.6 GHz to 2.7 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm
2.7 GHz to 3.1 GHz -70 dBm/MHz -36 dBm
3.1 GHz to 3.4 GHz (see note 1) -70 dBm/MHz -36 dBm
3.4 GHz to 4.2 GHz (see note 2) -21.3 dBm/MHz 20 dBm
4.2 GHz to 4.8 GHz (see note 2) -41.3 dBm/MHz 0 dBm

Note 1: within the band 3.1 – 3.4 GHz, systems implementing Detect And Avoid (DAA) mitigation technique (see technical parameters for 
DAA in band 3.1 – 3.4 GHz as defined in ECC/DEC/(06)04) may be permitted to operate with a maximum mean e.i.r.p. spectral density of -
41.3 dBm/MHz and a maximum peak e.i.r.p. of 0 dBm defined in 50 MHz. A maximum duty cycle of 5% per transmitter per second also 
applies. 

Note 2: a maximum duty cycle of 5% per transmitter per second applies. 

LT2ألجهزة  1النوع  لنطاق العريض جداللخدمات الطوارئ  تتبع الموقعأنظمة تطبيقات المتطلبات التقنية ل . ب

Maximum e.i.r.p. for fixed outdoor terminals 

Frequency range Maximum mean e.i.r.p. spectral 
density 

Maximum peak e.i.r.p. (defined 
in 50 MHz) 

Below 1.6 GHz -90 dBm/MHz -50 dBm 
1.6 to 2.7 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm 
2.7 to 3.4 GHz -70 dBm/MHz (Note 1) -36 dBm 
3.4 to 4.8 GHz -41.3 dBm/MHz (Note 2 and 3) 0 dBm 

Note 1: within the band 3.1-3.4 GHz, terminals implementing Detect-And-Avoid (DAA) mitigation technique (see technical parameters for 
DAA in the band 3.1-3.4 GHz as defined in ECC/DEC/(06)04) may be permitted to operate with a maximum mean e.i.r.p. spectral density of 
-41.3 dBm/MHz and a maximum peak e.i.r.p. of 0 dBm defined in 50 MHz. A maximum duty cycle of 5% per transmitter per second and a 
maximum Ton = 25 ms also apply.  

Note 2: a maximum duty cycle of 5% per transmitter per second and a maximum Ton = 25 ms apply.  
Note 3: the maximum mean e.i.r.p. spectral density in the band 4.2-4.4 GHz for emissions that appear 30° or greater above the horizontal 
plane should be less than -47.3 dBm/MHz. 
Maximum e.i.r.p. for mobile terminals and fixed indoor terminals 
 

Frequency range) Maximum mean e.i.r.p. spectral 
density 

Maximum peak e.i.r.p. (defined in 
50 MHz) 

Below 1.6 GHz -90 dBm/MHz -50 dBm 
1.6 to 2.7 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm 
2.7 to 3.4 GHz -70 dBm/MHz (Note 1) -36 dBm 
3.4 to 4.8 GHz -41.3 dBm/MHz (Note 2) 0 dBm 

Note 1: within the band 3.1-3.4 GHz, terminals implementing Detect-And-Avoid (DAA) mitigation technique (see technical parameters for 
DAA in the band 3.1-3.4 GHz as defined in ECC/DEC/(06)04) may be permitted to operate with a maximum mean e.i.r.p. spectral density of 
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-41.3 dBm/MHz and a maximum peak e.i.r.p. of 0 dBm defined in 50 MHz. A maximum duty cycle of 5% per transmitter per second and a 
maximum Ton = 25 ms also apply.  

Note 2: a maximum duty cycle of 5% per transmitter per second and a maximum Ton = 25 ms apply. The duty cycle should also be limited 
to 1.5% per minute or equipment should implement an alternative mitigation technique that provides at least equivalent protection.

 

  . قائمة االختصارات والتعاريف6
 
AVI Automatic Vehicle Identification لنظام المركبات كيالتعرف االوتوماتي 
BMA Building Material Analysis تحليل مواد البناء  
NFP National Frequency Plan الخطة الوطنية للترددات

LLOC Legislation and Legal Opinion 
Commission هيئة اإلفتاء والتشريع القانوني 

ITU International Telecommunication Union االتحاد الدولي لالتصاالت  
BW Bandwidth (in MHz or part thereof) عرض النطاق الترددي 
RF Radio Frequency الترددات الراديوية

ERM Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters طيف الراديو التوافق الكهرومغناطيسي ومسائل

ISM Industrial, Scientific & Medical 
applications والطبية والعلمية الصناعية األجهزة

RTTT Road Transport and Traffic Telematics الطرق على والحركة النقل في التليماتية
BRAN Broadband Radio Access Networks العريضشبكات االتصال الالسلكية ذات النطاق 
EMC ElectroMagnetic Compatibility الكهرمغنطيسية المالءمة
DSRC Dedicated Short Range Communication محطات متنقلة برية ألنظمة االتصال قصيرة المدى المكرسة
MAC Medium Access Control التحكم في الدخول للوسط 
PHY Physical Layer الطبقة المادية
LDC Low Duty Cycle دورة العمل المنخفضة
IDEN Integrated Digital Enhanced Network المحسنةالشبكة الرقمية المتكاملة 
WAS Wireless Access Systems أنظمة النفاذ الالسلكي
RLAN Radio Local Area Networks رديوية محلية شبكة
DoC Declaration of Conformity لمطابقةبيان ا
ERP Equivalent Radiated Power المكافئة المشعة القدرة
LTE Long Term Evolution تطور طويل االمد
ERIP Equivalent Radiated Isotropic Power ةيالمتناح المكافئة المشعة القدرة
FDDA Field Disturbance and Doppler Apparatus وجهاز دوبلر المجالاضطراب 
LBT Listen Before Talk االستماع قبل التحدث 
AFA Adaptive Frequency Agility القدرة على تكيف التردد
RFID Radio-frequency Identification الراديوية الترددات بواسطة التعرف تطبيقات
DFS Dynamic Frequency Selection للترددات كيالدينامي النتقاءا
SRD Short Range Device المدى قصيرة الراديوي االتصال أجهزة
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DAA Detect-And-Avoid تجنبو كشف

iGA Informatics & eGovernment Authority of 
the Kingdom of Bahrain في البحرين والحكومة االلكترونيةهيئة المعلومات 

UHF Ultra High Frequency  العالي فوق الترددات
TPC Transmitter Power Control التحكم في قدرة المرسل 
UWB Ultra-Wideband جدا العريض النطاق
TLPR Tank Level Probing Radar رادار جس مستوى الخزان
VHF Very High Frequency جدا العالية الترددات
SRR Short Range Radars الرادارات قصيرة المدى

 التعاريف

معطى، لتأمين إرسال المعلومات بالسرعة والجودة  إرسالعرض نطاق الترددات الذي يكفي على الضبط، في صنف  هو :الالزم النطاق عرض
 .المطلوبتين في ظروف معينة

 
وباستخدام الرموز المبينة  اإلرساليشار إلى قدرة مرسل راديوي، إلخ، يجب أن يعبر عنها بواحد من األشكال التالية حسب صنف  عندما :القدرة

 مختارة اعتباطاً:ال
 (؛pXأو  PX) قدرة الذروة -
 (؛pYأو  PY) القدرة المتوسطة -
 (.pZأو  PZ) قدرة الموجة الحاملة -

   
وفي ظروف التشغيل العادية وفي غياب  اإلرسال أصناففي مختلف قدرة الموجة الحاملة و المتوسطة القدرةو قدرة الذروةأما العالقة بين 

 التي يمكن استخدامها لالسترشاد. ITU-Rالتشكيل، فهي مبينة في التوصيات 
 

)حرف صغير(، وبالديسيبل منسوبة إلى سوية مرجعية عندما يرمز  pعندما يرمز لها بالرمز  (W)ويعبر عن القدرة في الصيغ المختلفة بالوات 
 )حرف كبير(. Pلها بالرمز 

 

نسبة القدرة الالزمة عند مدخل هوائي مرجعي ال خسارة فيه إلى القدرة المقدمة عند مدخل هوائي معطى، حتى يولد الهوائيان  هو :الهوائي كسب
ائي في ذاتها أو كثافة تدفق القدرة ذاتها في االتجاه نفسه وعلى المسافة ذاتها، وتقدر هذه النسبة عامة بالديسيبل. ويكون كسب الهو شدة المجال

 األقصى، إذا لم ينص على خالف ذلك، كما يمكن أحياناً أن يكون الكسب الستقطاب معين. اإلشعاعاتجاه 

 ويمكن التمييز بين الكسوب التالية حسب الهوائي المرجعي المختار:  
 معزوالً في الفراغ؛ عندما يكون الهوائي المرجعي هوائياً متناحياً  (Gi)الكسب المتناحي أو المطلق  أ ( 

عندما يكون الهوائي المرجعي ثنائي أقطاب نصف موجي معزوالً في  (Gd)الكسب بالنسبة إلى ثنائي أقطاب نصف موجي  ب(
 الفراغ، يحتوي المستوي االستوائي الخاص به على االصتجاه المعطى؛

موصالً خطياً أقصر بكثير من ربع طول الموجة، عندما يكون الهوائي المرجعي  (Gv)الكسب بالنسبة إلى هوائي رأسي قصير  ج(
 ناظمياً على سطح مستٍو كامل اإليصالية يحتوي على االصتجاه المعطى.

(، في كسب متناحٍ أو مطلقجداء القدرة المقدمة إلى الهوائي في كسبه بالنسبة إلى هوائي متناٍح ) هي :(e.i.r.p) المتناحية المكافئة المشعة القدرة
 اتجاه معطى.

 
، في كسبه بالنسبة إلى ثنائي أقطاب نصف موجيجداء القدرة المقدمة إلى الهوائي في  هي :(معطى اتجاه في) (e.r.p) الفعالة المشعة القدرة

 اتجاه معطى.
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 ؟ W و μV/m بين العالقة هي ما

 شدة لقياس المستعملة الوحدة فهو ، μV/m متر،/فولط الميكرو أما .ما مرسل يولدها التي القدرة مستوى لقياس المستعملة الوحدة هو (W) الواط
 .ما مرسل تشغيل عن ينجم الذي الكهربائي المجال

 
 نمط الخصوص، على منها ألمور، تبعاً  (μV/m )شدتها في متباينة كهربائية مجاالت نتج ي أن ثابت، بمستوى ،W قدرة، يولّد ما، مرسل ويستطيع

 شدة وأن بها، المرخَّص الراديوي االتصال أجهزة في تداخالت يسبب الذي هو الكهربائي المجال أن وبما .به الموصول والهوائي اإلرسال خط
 .المرسل قدرة مستوى مباشرة تناظر ال الكهربائي المجال
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�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )461( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد 
امل�شت�شارين  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
ذ.م.م(،  مارين  )بورت  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  نيابة عن  علي حممد(،  القانونيني )حافظ 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87204-1، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل ال�شريك ال�شيد/ جابر عبداهلل جابر 

حممد عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى �شريكه ال�شيد/ نواف خالد يو�شف املرزوق. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )462( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة   

اإليه ال�شيد/ حممد جا�شم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
عبدالرحمن الزياين، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )حممد بن جا�شم الزياين للتجارة(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 5042، طالبًا حتويل الفرع رقم 13 من املوؤ�ش�شة، وامل�شمى )جماز لالإن�شاءات(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 
5042-13، اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، برقم قيد جتاري جديد، وبراأ�شمال مقداره ،00020 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ براين جي فاز �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
        

�إعالن رقم )463( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
التي حتمل ا�شم )لوؤلوؤة بر�شتيج مقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97112، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )464( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

فرع �سركة )�سرتاتيجي اآند ميدل اأي�ست ليمتد(
منر  و�شام  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز    يعلن 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجل  ليمتد(،  اأي�شت  ميدل  اآند  )�شرتاتيجي  ا�شم  حتمل  التي  ال�شركة  فرع  عن  نيابًة  حا�شباين، 
التجاري،  ال�شجل  قيده من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  املذكور  ال�شركة  فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  70411، طالبًا 

ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )465( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )جنمة البيت الأبي�ص للتنظيفات/ ت�سامن(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي حممد ح�شن 
�شكر اهلل وال�شيدة/ اإيان علي حممد ح�شن �شكر اهلل، ونيابة عن ال�شيد/ علي حممد ح�شن �شكر اهلل و�شركائه، مالكو 
القيد رقم 100169،  امل�شجلة مبوجب  للتنظيفات/ ت�شامن(،  الأبي�س  البيت  ا�شم )جنمة  التي حتمل  الت�شامن  �شركة 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون  طالبني 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )466( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )�سربيت اإيرتيك �سي�ستم ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جعفر عبداحل�شني 
امل�شجلة  �شي�شتم ذ.م.م(،  اإيرتيك  ا�شم )�شربيت  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  نيابًة عن  �شبت،  يعقوب 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،93950 رقم  القيد  مبوجب 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )467( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )�لتري��سرت�ت لال�ست�سار�ت �ص��ص�و(
بوينت  )كي  �شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيد/ ع�شام بن �شادق بن ح�شن، مالك ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي 
حتمل ا�شم )التريا�شرتات لال�شت�شارات �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88602، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفية 

اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري.
التجارية  ال�شركات  قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001. وعماًل بن�س املادة )335( من قانون ال�شركات يدعو امل�شفي كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها  دة واملربِّ لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )468( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )كوارتا لتحميل املواقع/ ت�سامن(
م�شطفى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالعزيز ر�شي حمفوظ، نيابة عن ال�شيد/ م�شطفى عبدالعزيز و�شركائه، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم 
�شركة )كوارتا لتجميل املواقع/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 104332، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة اإ�شهار 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                      
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )469( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )�ساكو�ص للمقاولت/ت�سامن(
م�شطفى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
عبدالعزيز ر�شي حمفوظ نيابة عن ال�شيد/ م�شطفى عبدالعزيز و�شركائه، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم 
اإ�شهار  لل�شركة  م�شفيًا  باعتباره  طالبًا   ،104389 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ت�شامن(،  للمقاولت/  )�شاكو�س  �شركة 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                      
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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 �إعالن رقم )470( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال �سركة 

)�سوق البحرين املالية �ص.م.ب/ مقفلة( 
امل�شاهمة  ال�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
رقم 1-69910،  القيد  امل�شجلة مبوجب  مقفلة(،  �س.م.ب/  املالية  البحرين  )�شوق  ا�شم  التي حتمل  املقفلة  البحرينية 
طالبًة تخفي�س راأ�شمالها من راأ�س املال امل�شرح به وراأ�س املال ال�شادر وراأ�س املال املدفوع البالغ 72،000،000 )اثنان 
اإلى راأ�س املال امل�شرح به وراأ�س املال ال�شادر وراأ�س املال املدفوع البالغ 14،000،000  و�شبعون مليون( دولر اأمريكي، 

)اأربعة ع�شر مليون( دولر اأمريكي، وذلك مبوجب حم�شر اجتماع جمل�س اإدارة ال�شركة بتاريخ 2017/1/15.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )471( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 
�لى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

اإليه مكتب املحامي حافظ  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
املتميزة  ا�شم )املدينة  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  ال�شيد/ فائز مهدي عبدالنبي خلف، مالك  نيابة عن  علي حممد، 
�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  34114، طالبًا  رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للمقاولت(، 

ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 200 )مائتان( دينار بحريني، با�شم ال�شيد/ فائز مهدي عبدالنبي خلف.   
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )472( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ راجعة حمد 
عبداهلل جنم الذوادي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأماين لالأدوات ال�شحية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

49120، طالبًة حتويل الفروع التالية اأ�شماوؤها من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وهي:
- الفرع رقم )3( الم�شمى )اماني لالأدوات الكهربائية(.

- الفرع رقم )4( الم�شمى )بوابة اماني للمقاولت(.
- الفرع رقم )5( الم�شمى )بوابة اماني لمعدات البناء(.

حمد  راجعة  من  لكل  مملوكة  ال�شركة  وت�شبح  بحريني،  دينار  وخم�شمائة(  )األفان   2،500 مقداره  وبراأ�شمال 
 MANOJ PADIYATHU PADINJATTHIL و ،SANTHOSH MEYANA MEETHALعبداهلل جنم الذوادي، و

.NANDU SREE RAJ و ،NARAYANA KURUP
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 
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لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
  

�إعالن رقم )473( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )فرانكبور لأعمال الهدم/ ت�سامن(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ زهراء احلداد 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ت�شامن(،  الهدم/  لأعمال  )فرانكبور  ا�شم  حتمل  التي  الت�شامن  �شركة  مالكو  و�شركائها، 

104311، طالبني ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري.
التجارية  ال�شركات  قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة )335( من قانون ال�شركات املذكور يدعو امل�شفي 
رة لالعرتا�س خالل  دة واملربِّ جميع من لديهم اعرتا�س التقدم باعرتا�شهم اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )474( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية
اإلى فرع من فروع �سركة ت�سامن

اأمل  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
عبدالر�شول حبيب ح�شن ح�شني، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم املائدة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
68568، طالبة حتويل الفرع الثامن من املوؤ�ش�شة اإلى فرع من فروع �شركة الت�شامن امل�شماة )كرييتف تارجت الإن�شائية 
ال�شيد/ عبدالنبي عبداهلل عبدالنبي  لكل من  اململوكة  القيد رقم 1-102519،  امل�شجلة مبوجب  ت�شامن(،  والعقارية/ 

ح�شن احليل وال�شيدة/ اأمل عبدالر�شول حبيب ح�شن ح�شني.    
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )475( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ت�سامن
ذات  ال�شركة  ُمالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )امل�شمار احلديدي للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 99876، طالبني 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل   فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )476( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
طيبة  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكايف، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89308-2، طالبة تغيري ال�شكل 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

لل�شيدين:
1. طيبة عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكافي

MD OHIDUR RAHMAN MD JOYNAL ABDIN .2
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )477( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
فاطمة  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز      
اإبراهيم اأحمد حممد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فنان لالت�شالت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64062، 
وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها،  املوؤ�ش�شة  الفروع )13 و14 و15( من  طالبًة حتويل 
10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ عبدالكرمي ماراموكوتى ما�شرت، وال�شيد/ حممد اأ�شرف 

فيلوفاكاندى، وال�شيد/ حممد ميثايل فيتال، �شركاء يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 �إعالن رقم )478( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جميل اأحمد مكي 
رقم 31870،  القيد  امل�شجلة مبوجب  للتخلي�س اجلمركي(،  )ال�شمر  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ال�شعيد، 
 30،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  حتويل  طالبًا 

)ثالثون األف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ABDULLAH ABDUL RAHMAN �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )479( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اآرم اأر�شد علي 
حممد ح�شني، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوابة ال�شماء للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 62535، طالبًة 
حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاته، وتكون مملوكة لها ول�شريكيها ال�شيد/ 

.MUHAMMAD USAMA KHALID /وال�شيد ATTAURREHMAN HASHMI /وال�شيد ABDUL RAUF
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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رقم �لدعوى: 2016/19

اإعلن بقرار ت�سكيل الهيئة واجلل�سة الأولى اأمامها

المدعي: بنك البحرين والكويت. وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن اإبراهيم.
المدعـــى عليهم الطلـــوب اإعالنهم: 1- �شركة هون�شت بحرين كويت جنـــرال ترادينج ل�شاحبها 
را�شـــد حطـــاب. 2- را�شد حطاب �شويـــدان العنزي. اآخر عنوان معلوم لهمـــا: طريق 371 مجمع 
1203 مبنى 3770 مدينة حمد، مملكة البحرين. 3-  هيرالل تاكر نافينباي. اآخر عنوان معلوم 

له: طريق 129 مجمع 301 �شقة 21 مبنى 1592 المنامة، مملكة البحرين.
 لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اأعاله بقرار ت�شكيل هيئة 
ت�شوية النزاع رقم 5/ل40 ل�شنة 2017 ال�شادر بتاريخ 26 مار�س 2017، وباجلل�شة الأولى اأمام الهيئة 
بتاريخ 17 اأبريل 2017، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية 
املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات، مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين 

من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
ل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى املرفوعة للغرفة واملقيدة حتت الرقم 2016/19/غرفة، من  ت�شكَّ

ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
، رئي�س الهيئة. 1- القا�شي عبدالرحمن ال�شيد حممد املعالاّ

2- القا�شي خالد ح�شن عجاجي، ع�شو الهيئة.
3- الأ�شتاذ �شالح ح�شن علي ح�شني، ع�شو الهيئة. 

موعد ح�شور اجلل�شة الأولى اأمام الهيئة تاريخ 17 اأبريل 2017.

 �أمني �ل�سر
 غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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رقم �لدعوى: 17 / 2016

اإعلن بقرار ت�سكيل الهيئة 

المدعيـــة: �شركة ديـــار البحرين. وكيله: المحامـــي نواف ال�شيد. بنايـــة الر�شي�س، الطابق 16، 
مكتـــب 161، المنطقـــة الدبلوما�شيـــة، مملكة البحريـــن. المدعى عليها الولـــى: �شركة بوليفارد 
العرين للتطوير العقاري. وكيلها: المحامي قي�س الزعبي. المرفاأ المالي، مبن الم�شرف العالمي 
رقـــم 1411، �شارع 4626، الطابق 16، المنامة، مملكة البحريـــن. المدعى عليها الثانية: �شركة 
الخليج القاب�شة �س.م.ك )م(. المدعى عليها الثالثة: �شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري 
�ـــس.و.و. وكيلهما: المحامـــي اأ�شامة اأنور. المرفاأ المالي، البرج ال�شرقـــي، الطابق 35، المنامة، 
مملكـــة البحرين. المدعى عليها الرابعة: �شركة �شاحيـــة العرين للتطوير العقاري. �شقة 1601، 

مبنى 1411، �شارع 4626، مجمع 346، مملكة البحرين.
     لـــذا تعلـــن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليهـــا الرابعة )�شركة �شاحية العرين 
للتطويـــر العقاري( بقرار الم�شجل العام رقم )3/ل40( ل�شنة 2017 بت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع 

المكون من ال�شادة التالية اأ�شمائهم: 
      1- القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال، رئي�شًا للهيئة.

      2- القا�شي خالد ح�شن عجاجي، ع�شوًا.
      3- الأ�شتاذ عبداهلل البوعينين، ع�شوًا.

�شباحًا مبقر  ال�شاعة 11،30  اأبريل 2017   17 بتاريخ  النزاع  ت�شوية  هيئة  اأمام  اجلل�شة  ومبوعد 
املنطقة   ،1704 �شارع   ،247 مبنى  الثالث،  الطابق   ،1 رقم  القاعة  بالزا،  البارك  بناية  الغرفة، 
باإ�شدار لئحة  ل�شنة 2009  بالقرار رقم )65(  البحرين، وذلك عماًل  املنامة، مملكة  الدبلوما�شية، 
اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 

الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

 مدير �لدعوى
 لدى غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات


