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 اأمر ملكي رقم )36( ل�سنة 2017
 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

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

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

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــخ: 12 رم�شان 1438هــ
الموافـق: 7 يونيــــــــــو 2017م
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 قرار رقم )9( ل�سنة 2017
 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )21( ل�سنة 2015 

باإن�ساء اللجنة الوطنية للمعلومات

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على القرار رقم )21( ل�شنة 2015 باإن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
 املادة الأولى

ُي�شتبدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )21( ل�شنة 2015 باإن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات، 
الن�س الآتي: 
"المادة )1(:

)اللجنة(،  بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  وي�شار  للمعلومات(،  الوطنية  )اللجنة  ت�شمى  جلنٌة  ُتن�شاأ 
ل برئا�شة وزير �شئون جمل�س الوزراء، وع�شوية ممثلني عن اجلهات الآتية: وت�شكَّ

1- ديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س الوزراء.
2- مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء.

3- الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
4- وزارة المالية.

5- وزارة الخارجية.
6- وزارة الداخلية. 

7- وزارة التربية والتعليم.
8- وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

9- وزارة ال�شحة.
10- وزارة الإ�شكان.

11- وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
12- وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

13- وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
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14- وزارة الموا�شالت والت�شالت.
15- وزارة النفط.

16- هيئة الكهرباء والماء.
17- مجل�س التنمية القت�شادية. 
18- م�شرف البحرين المركزي.

19- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
20- المجل�س الأعلى للمراأة.
21- المجل�س الأعلى للبيئة.
22- ديوان الخدمة المدنية.

23- جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
 وي�شدر قرار من وزير �شئون جمل�س الوزراء بت�شمية اأع�شاء اللجنة، وذلك بناًء على تر�شيح كل 
جهة من اجلهات املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة، على األ يقل م�شتوى التمثيل عن درجة وكيل 

ي القرار نائبًا لرئي�س اللجنة من بني اأع�شائها يحل محل الرئي�س يف حالة غيابه.  م�شاعد، وي�شمِّ
ٌر لأعمالها يقوم بالتح�شري لجتماعاتها وحترير محا�شرها ويتولى متابعة تنفيذ  ويكون للجنة مقرِّ

قراراتها.

املادة الثانية
على وزير �شئون جمل�س الوزراء والوزراء واجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، 

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

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

 
�شدر بتاريخ: 6 رم�شان 1438هـ
المــــــوافــــــق: 1 يـــونيـــــو 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )11( ل�سنة 2017
 ب�ساأن حتديد فئات واآلية حت�سيل ُكلفة اإن�ساء وتطوير

الِبْنية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق
 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته،
ل بالقانون رقم )6(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، املعدَّ

ل�شنة 2005، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل ُكلفة اإن�شاء وتطوير الِبْنية التحتية يف 
مناطق التعمري،

وعلى املر�شوم رقم )72( ل�شنة 2015 بت�شمية الوزير املخت�س بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )25( 
ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل ُكلفة اإن�شاء وتطوير الِبْنية التحتية يف مناطق التعمري،

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل�شنة 2009 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2006 ب�شاأن لئحة ر�شوم تو�شيل خدمات الكهرباء واملاء،
وعلى القرار رقم )62( ل�شنة 2015 بت�شكيل جلنة تقدير ُكلفة الِبْنية التحتية،

اجتماعها  املتََّخذ يف  التحتية رقم )2016/52-5(  والِبْنية  لالإعمار  الوزارية  اللجنة  قرار  وعلى 
املنعقد بتاريخ 4 مايو 2016 باعتماد اآلية حت�شيل ُكلفة الِبْنية التحتية يف مناطق التعمري،

ر الآتي: ُقرِّ
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها:
القانـــون: المر�شـــوم بقانون رقـــم )25( ل�شنة 2015 ب�شـــاأن تح�شيل ُكلفة اإن�شـــاء وتطوير البنية 

التحتية في مناطق التعمير.
الوزير: الوزير المعِني ب�شئون التخطيط العمراني.
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الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون التخطيط العمراني.
اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المعنية بالِبْنية التحتية.

الهيئة: هيئة الكهرباء والماء.
مناطق التعمير: المناطق التي تطبَّق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير.

ال�ستراطـــات التنظيميـــة للتعميـــر: ال�شتراطات التنظيمية للتعميـــر بمختلف المناطق بمملكة 
البحرين ِوْفقًا لأحكام القرارات المعمول بها في هذا ال�شاأن.

العقار: مبنى اأو موقع له عنوان م�شتقل في المنطقة.
ْرف ال�شحي  ـــُرق والكهرباء والمـــاء وال�شَّ الِبْنيـــة التحتيـــة: ال�شبـــكات الرئي�شيـــة والفرعية للطُّ
حات الخ�شـــراء، وغيرها من  وال�شاحـــات والمواقـــف العامة وتجميل وت�شجير ال�شـــوارع والُم�َشطَّ
المرافـــق التي تحقق ذات الغر�س وي�شُدر بتحديدها قرار مـــن مجل�س الوزراء بناًء على تو�شية 

اللجنة الوزارية.
ر: مالـــك العقار، �شـــواء كان �شخ�شًا طبيعيـــًا اأو اعتباريًا، م�شتفيدًا مـــن خدمات الِبْنية  المطـــوِّ

التحتية.
�سافـــي الم�ساحـــة المطلوب بناوؤهـــا: الم�شاحة المطلوب بناوؤها ح�شـــب الخرائط الهند�شية في 

طلب رخ�شة البناء وح�شب ال�شتراطات التنظيمية للتعمير.
ل من �شرب 12 دينـــارًا في �شافي  الُكلفـــة المبدئيـــة للِبْنيـــة التحتيـــة للعقار: المبلـــغ المتح�شَّ

الم�شاحة المطلوب بناوؤها بالمتر المربع.
الوحدة الكهربائية: مقدار واحد كيلو فولت اأمبير من حْمل الطاقة الكهربائية.

الحْمل المبدئي بالكيلو فولت اأمبير: الحْمل الناتج عن �شرب 0.12 ك.ف.اأ/م2 )كيلو فولت 
اأمبير لكل متر مربع( في �شافي الم�شاحة المطلوب بناوؤها بالمتر المربع.

الحْمـــل المطلـــوب المعتَمد للعقـــار: الحْمل الذي تعتمده الهيئة بالكيلـــو فولت اأمبير ح�شب نوع 
ر. ال�شتخدام وطلب المطوِّ

الحْمـــل الإ�سافـــي: الفـــرق بين الحْمل المطلـــوب المعتَمد للعقـــار بالكيلو فولـــت اأمبير والحْمل 
المبدئي بالكيلو فولت اأمبير.

التكلفة الإ�سافية للكهرباء: الُكلفة التي ُتحت�َشب بناًء على الحْمل الإ�شافي بالكيلو فولت اأمبير 
م�شروبة في 55 دينارًا.

الُكلفة الإ�سافية للماء: الُكلفة التي ُتحت�َشب بناًء على حجم التو�شيلة الإ�شافية للماء.

مادة )2(
حُتت�َشب كلفة الِبْنية التحتية الإجمالية للعقارات يف املناطق القائمة التي توجد بها مرافق على 
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اأ�شا�س الُكلفة املبدئية للِبْنية التحتية للعقار، م�شافًا اإليها مقدار الُكلفة الإ�شافية للكهرباء واملاء، اإْن 
ُوِجدت، وذلك كله دون اإخالل بن�س املادة )5( من هذا القرار.

 
 مادة )3(

اإْن  واملاء،  للكهرباء  الإ�شافية  والُكلفة  التحتية  للِبْنية  املبدئية  بالُكلفة  ر  املطوِّ التزام  عن  ف�شاًل 
ر للتزوُّد بالكهرباء لالأْحَمال التي تقل عن 12.000 وحدة كهربائية مبا يلي: ُوِجدت، يلتزم املطوِّ

1- بنـــاء محطـــة كهرباء فرعية بكامل تجهيزاتها ح�شب موا�شفـــات الهيئة على نفقته في حدود عقاره 
عنـــد تجاُوز الحْمـــل المعتَمد ثالثمائة واأربعيـــن )340( وحدة كهربائية. ويجـــوز للهيئة اأْن تطلب 
ر توفير الحْمـــل المعتَمد من �شبكة  ر بناءها عندما يقل الحْمل عـــن ذلك في حالة تعذُّ مـــن المطـــوِّ

الكهرباء القائمة.
عات التي يتجاوز الحْمل المعتَمد فيه ثالثمائة واأربعين  2- توفير وَمد الكابالت على نفقته داخل المجمَّ
ل عبء التحويل اإلى الجهد المنا�شب بغر�س التوزيع لمن�شاأته ح�شب  )340( وحدة كهربائية، وتَحمُّ
موا�شفات الهيئة، بالإ�شافة اإلى بناء محطة كهرباء فرعية والمن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من 

هذه المادة.
3- بناء محطة التغذية جهد 11 ك.ف. بكامل تجهيزاتها ح�شب موا�شفات الهيئة على نفقته في حدود 
عقاره اإذا تجاوز الحْمل المعتَمد ثالثة اآلف وخم�شمائة )3500( وحدة كهربائية، اإ�شافة اإلى بناء 

محطات و�شبكات التوزيع داخل �شبكته، ويكون التزويد عن طريق الجهد المتو�شط.

مادة )4(
يكون حتديد حجم تو�شيلة املاء املنا�شب من اخت�شا�س الهيئة طبقًا للوائحها اخلا�شة، ويحت�شب 

�شمن الُكلفة املبدئية للِبْنية التحتية.
دته الهيئة حُتت�َشب ُكلفة اإ�شافية للماء،  ر حجم تو�شيلة اأكرب للماء من الذي حدَّ واإذا طلب املطوِّ

ر ب�شدادها على نفقته. يلتزم املطوِّ
 

 مادة )5(
ت�شري اأحكام القرار رقم )13( ل�شنة 2006 ب�شاأن لئحة ر�شوم تو�شيل خدمات الكهرباء واملاء 
اثنتا  املطلوب  كان احلْمل  اإذا  واملاء  الكهرباء  تو�شيل خدمات  الفعلية مقابل  التكلفة  احت�شاب  ب�شاأن 
ع�شرة األف )12.000( وحدة كهربائية فما فوق، وكذلك اإذا كان حجم التو�شيلة املطلوب اأكرب من 
ر مبلغًا يعادل حا�شل �شرب 5.5 دينار يف �شايف  مائة )100( ملم )اأربع بو�شات(، على اأن ي�شدد املطوِّ

امل�شاحة املطلوب بناوؤها مقابل خدمات الِبْنية التحتية الأخرى.
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مادة )6(
على  احل�شول  طلب  تقدمي  عند  القرار  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  التحتية  الِبْنية  ُكلفة  ُت�شتَحق 
وال�شرف  والطرق  واملاء  الكهرباء  خدمات  على  احل�شول  طلبات  ا�شتمارات  وملء  البناء،  ترخي�س 

ل على ثالث مراحل، على النحو التايل: �شَّ ال�شحي، وحُتَ
ر الثُُّلث الأول من الُكلفة المبدئية للبْنية  د المطوِّ 1- المرحلة الأولى: قبل اإ�شدار ترخي�س البناء، ي�شدِّ

التحتية للعقار.
ر الثُُّلث الثاني من الُكلفة المبدئية  د المطوِّ 2- المرحلة الثانية: عند تقديم طلب تو�شيل الكهرباء، ي�شدِّ

للِبْنية التحتية للعقار، م�شافًا اإليها الُكلفة الإ�شافية للكهرباء والماء، اإْن ُوِجدت.
ر الثُُّلث الثالث من الُكلفة المبدئية  د المطوِّ 3- المرحلة الثالثة: قبل ت�شغيل خدمة الكهرباء والماء، ي�شدِّ

للِبْنية التحتية للعقار.

مادة )7(
ر الذي انتهت �شالحية  ل ميكن ا�شرتداد ُكلفة الِبْنية التحتية بعد �شدادها يف جميع الأحوال، وللمطوِّ
ترخي�س البناء اخلا�س بعقاره طلب جتديده وال�شتفادة من املبالغ التي �شبق واأْن قام ب�شدادها من 
م طلب ترخي�س اأو جتديد البناء  ُكلفة الِبْنية التحتية لذات العقار، ويف حالة ما اإذا مت بيع العقار وُقدِّ

على هذا العقار يتم ال�شتفادة من املبالغ التي مت �شدادها.

مادة )8(
مع مراعاة ن�س املادة الثانية من القانون، ُت�شتثنى من تطبيق اأحكام هذا القرار ما يلي:

1- م�شاريع وزارة الإ�شكان وم�شاريع تمويل ال�شكن الجتماعي.
2- اأي م�شروع يقوم المالك فيه بهدم واإعادة بناء في عقاره ب�شرط اأْن ل تزيد م�شاحة البناء عن العقار 

الذي تم هْدُمه، وفي حالة الزيادة يقوم بدفع ُكلفة الِبْنية التحتية مقابل الم�شاحات الإ�شافية.

مادة )9(
ر بعد تاريخ العمل بهذا  ِقَبل املطوِّ اأحكام هذا القرار على الطلبات التي يتم تقدميها من  ق  تطبَّ
م بعد تاريخ العمل بهذا  القرار للح�شول على تراخي�س البناء، وعلى طلبات الإ�شافة للبناء والتي ُتقدَّ
ر باأداء ُكلفة خدمات الِبْنية التحتية للم�شاحة الإ�شافية املطلوب بناوؤها ِوْفقًا  القرار، والتي يلتزم املطوِّ

لالأحكام املبينة بهذا القرار. 
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مادة )10(
على اجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

وزير الأ�سـغال و�سئون البلديات والتخطيط العمـراين
 ع�سـام بـن عبداهلل خلـف

 
 
 

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1438هـ
المـــــــــــوافـــــــق: 4 يونيو 2017م 
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 قرار  رقم )15( ل�سنة 2017
 ب�ساأن ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سحية

 وال�سرتاطات ال�سحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة الواجب توافرها
يف من�ساآتها و جتهيزاتها

 
رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

 بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1977 يف �شاأن الحتياطات ال�شحية للوقاية من الأمرا�س 

املعدية،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية 

املعاونة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

 وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة، ال�شادرة بقرار رئي�س جمل�س 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )2( ل�شنة 1977 باملوا�شفات وال�شرتاطات والتجهيزات ال�شحية 
الواجب توافرها يف عيادات الأطباء اخلا�شة،

واإدارة  باإن�شاء  الرتخي�س  اإجراءات  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )21( رقم  ال�شحة  وزير  قرار  وعلى 
م�شت�شفى خا�س،

وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )22( ل�شنة 1987 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات 
ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآت وجتهيزات امل�شت�شفيات اخلا�شة،

والتجهيزات  واملوا�شفات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   1995 ل�شنة   )3( رقم  ال�شحة  وزير  قرار  وعلى 
الطبية الواجب توافرها للرتخي�س لالأطباء بفتح عيادات خا�شة طوال 24 �شاعة والعطالت الر�شمية، 

ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2003، املعدَّ
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وعلى قرار وزير الدولة ل�شئون البلديات و�شئون البيئة رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّفات 
اخلطرة للرعاية ال�شحية،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية رقم )3( ل�شنة 
2014 ب�شاأن تنظيم املراكز الطبية،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية رقم )4( ل�شنة 
2014 ب�شاأن تنظيم التطبيقات الإ�شعاعية يف املوؤ�ش�شات ال�شحية،

وعلى قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية رقم )1( ل�شنة 
2015 ب�شاأن ت�شنيف امل�شت�شفيات اخلا�شة،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة بجل�شته رقم )8( بتاريخ   2016/8/18،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

 
قـرر الآتي:
مادة )1(
تعاريف

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

المجل�ص: المجل�س الأعلى لل�شحة. 
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.  

الرئي�ص: الرئي�س التنفيذي للهيئة. 
الجهة المخت�سة: ق�شم تنظيم المرافق ال�شحية. 

�س لها من الهيئة لمزاولة وتقديم خدمات  الموؤ�س�ســـة اأو الموؤ�س�ســـة ال�سحيـــة: كل موؤ�ش�شة ُمرخَّ
�شحية تحت اإ�شراف ورقابة الهيئة، وت�شمل دون ح�شر الم�شت�شفيات والمراكز الطبية والعيادات 

ومحال ممار�شة المهن المعاونة والوحدات ال�شحية الأخرى.
الخدمـــات ال�سحيـــة: الخدمات التي تقدمها الموؤ�ش�شـــة ال�شحية، وت�شمل دون ح�شر الخدمات 
المرتبطة بالمهن ال�شحية والمتعلقة بالفح�س اأو الت�شخي�س اأو الك�شف على المر�شى اأو العالج 
اأو التمري�ـــس اأو الرعايـــة ال�شحية اأو الِحْمية الغذائية اأو اإقامة المر�شـــى اأو اإيوائهم اأو النقاهة، 
اأو توفيـــر الرعايـــة الالزمة للمر�شى مـــن اإ�شعافات اأوليـــة واأدوية وبحوث مختبريـــة وفحو�شات 
اإ�شعاعيـــة، اأو القيـــام باأيِّ عمـــل يت�شل بالمهن الطبيـــة اأو بالعالج اأو التاأهيـــل اأو اأية مهن اأخرى 

مقاربة اأو م�شابهة ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س.
النفايات الطبية : هي النفايات التي تنتج من الموؤ�ش�شات ال�شحية التي تقدم الرعاية ال�شحية 
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المختلفة والمختبرات ومراكز اإنتاج الأدوية والم�شتح�شرات الدوائية واللقاحات. 
 

مادة )2(
ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سحية

ُت�شنَّف املوؤ�ش�شات ال�شحية بح�شب تخ�ش�شاتها على النحو الآتي:
اأوًل: الم�ست�سفيات:

اأ- ت�سنَّف الم�ست�سفيات بح�سب مجال الخدمات التي تقدمها على النحو الآتي:
1- الم�شت�شفيات العامة: كل موؤ�ش�شة �شحية تقدم خدماتها ال�شحية في واحد اأو اأكثر من التخ�ش�شات 
الطبيـــة الأ�شا�شيـــة، والتي ت�شمل الجراحة العامـــة والباطنية واأمرا�س الأطفـــال واأمرا�س الن�شاء 

والتوليد، والتخ�ش�شات الفرعية المنبثقة عنها، وت�شمل خدمات تنويم المر�شى. 
2- الم�شت�شفيـــات المتخ�ش�شـــة: كل موؤ�ش�شـــة �شحية تقدم خدماتها ال�شحية فـــي اأحد التخ�ش�شات 
الطبيـــة الأ�شا�شيـــة اأو فـــي واحد اأو اأكثر مـــن التخ�ش�شـــات الفرعية المنبثقة عـــن التخ�ش�شات 

الأ�شا�شية. 
3- الم�شت�شفيات التعليمية: كل موؤ�ش�شة �شحية تقدم خدماتها ال�شحية في واحد من      التخ�ش�شات 
الطبيـــة الأ�شا�شية علـــى الأقل، وتكون لديها برامج تعليمية معتَمدة مـــن موؤ�ش�شة جامعية/ مجل�س 
تعليـــم عـــاٍل محليـــًا اأو اإقليميـــًا اأو دوليًا، والتي يتـــم من خاللها تدريـــب اأطباء المتيـــاز، الأطباء 

المقيمين، والمهن ال�شحية الأخرى. 
ات: كل موؤ�ش�شة �شحية تقدم خدمة التاأهيل اأو الإقامة الطويلة اأو  4- الم�شت�شفيـــات التاأهيلية والم�شحَّ

الرعاية التمري�شية فقط.  
5- م�شت�شفيات جراحة اليوم الواحد: كل موؤ�ش�شة �شحية تقدم خدماتها في تخ�ش�س الجراحة فقط، 
اأو فـــي التخ�ش�شات الفرعيـــة المنبثقة عنها، وذلك للجراحات التي ل تحتاج نقاهة لأكثر من 24 

�شاعة.

ب- ت�سنَّف الم�ست�سفيات بح�سب طاقتها ال�ستيعابية اإلى الفئات الآتية:
1- م�شت�شفى فئة )اأ( : يحتوى على اأكثر من 100 �شرير.

 2- م�شت�شفى فئة )ب( : يحتوى على عدد من 50 اإلى 100 �شرير .
 3- م�شت�شفى فئة )ج( : يحتوى على اأقل من 50 �شريرًا . 

ويجب اأن تتوافر بامل�شت�شفيات العامة واملتخ�ش�شة والتعليمية كحد اأدنى الأق�شام الآتية:
1- ق�شم الطوارئ. 

2-العيادات الخارجية. 
3-ق�شم المختبر/ خدمات �شحب الدم )في حال التعاقد مع مختبر خارجي(. 
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4-ق�شم الأ�شعة. 
5-�شيدلية داخلية.  

6-جناح العمليات للم�شت�شفيات التي توجد بها خدمات جراحية.
7-اأجنحة الإقامة.

8-ق�شم العناية الق�شوى.  
9-غرفة العْزل.

10- اخلدمات الإدارية مبا فيها ال�شجالت الطبية ومكاتب الإدارة وال�شتقبال. 
ثانياً: المراكز الطبية:

اأو  واحد  تخ�ش�س  يف  عيادتني  على  الأقل  على  حتتوي  �شحية  موؤ�ش�شة  كل  هو  الطبي  املركز   
تخ�ش�شات مختلفة، ويجوز اأن جتَرى به اجلراحات الب�شيطة التي ل تتطلب اإل تخديرًا مو�شعيًا فقط، 

ول ت�شمل خدمات التنومي الداخلي، وتنق�شم هذه املراكز اإلى الأنواع الآتية:
ة لتقديم الخدمات ال�شحية، وي�شم عيادتين  1- المركز الطبـــي العام )ب�شري(: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

في تخ�ش�شين طبيين مختلفين على الأقل. 
ة لتقديم خدمات �شحية في مجال الفم والأ�شنان، وي�شم  2- مركـــز اأ�شنـــان عام : موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

عيادتين في تخ�ش�س الأ�شنان على الأقل.
ة لتقديم الخدمات ال�شحية  3- المركـــز الطبـــي التخ�ش�شي )ب�شري/اأ�شنان (: موؤ�ش�شة �شحية ُمعـــدَّ
في تخ�ش�س فرعي اأو تخ�ش�س دقيق اأو اأكثر من فروع تخ�ش�س الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان. 
ة ل�شتقبـــال المر�شى والك�شف عليهم  4- مركـــز طبي يعمل على مـــدار 24 �شاعة: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ
وعالجهم، ويعمل على مدار 24 �شاعة، على اأن يعمل بالمركز في كل نوبة طبيبان على الأقل ِوْفقًا 

لل�شوابط وال�شتراطات الواردة بهذا القرار. 
ة لإجراء واحد اأو اأكثـــر من الفحو�شات الإ�شعاعية، بما في ذلك  5- مركـــز اأ�شعة: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ
نة، وكـــذا ا�شتخدام الموجات فـــوق ال�شوتية  الفحو�شـــات التـــي تتطلب ا�شتخدام مـــواد طبية ملوَّ

والرنين المغناطي�شي والنظائر الم�شعة، وغيرها من الفحو�شات الإ�شعاعية الطبية. 
ة لإجراء واحـــد اأو اأكثر مـــن البحـــوث والتحاليـــل المختبرية على  6- مختبـــر: موؤ�ش�شـــة �شحيـــة ُمعـــدَّ
المراجعيـــن، اأو �شوائل الج�شم، اأو اأن�شجته، اأو اإفرازاتـــه، اأو ا�شتخدام حيوانات التجارب، بهدف 
م  ت�شخي�ـــس المر�ـــس اأو ا�شتبعـــاد الإ�شابـــة بـــه، اأو لتقريـــر الحالة ال�شحيـــة للمراجعيـــن. وتق�شَّ

المختبرات من حيث طبيعة عملها اإلى خم�شة اأنواع هي:

اأ-مختبرات اأولية: تقوم باإجراء البحوث المختبرية والتحاليل الب�شيطة للمراجعين. 
ب- مختبـــرات الم�ست�سفيـــات والمراكـــز الطبيـــة: تتولـــى توفيـــر الخدمـــات للمتردديـــن علـــى 

الم�شت�شفيات و المراكز الطبية الملحق بها هذه المختبرات.  
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نات المر�شلة  لين اإليها اأو العيِّ ج- مختبرات عامة : تقوم باإجراء البحوث المختبرية للمراجعين المحوَّ
اإليهـــا من الأطباء من العيـــادات اأو عيادات الهيئـــات وال�شركات اأو الم�شت�شفيـــات، وي�شمل مجال 
عمـــل هذه المختبرات مختلف تخ�ش�شات البحوث والتحاليل المختبرية مثل البحوث الجرثومية 

والكيمياء الحيوية والخوا�س الطبيعية وتحاليل الدم ومكوناته والباثولوجية وغيرها.  
نات  لين اإليها اأو على العيِّ د- مختبرات تخ�س�سية: تقوم باإجراء التحاليل المختبرية للمراجعين المحوَّ
المر�شلة اإليها من الأطباء من العيادات اأو عيادات الهيئات وال�شركات اأو الم�شت�شفيات، وينح�شر 

مجال عملها في تخ�ش�س واحد من تخ�ش�شات البحوث والتحاليل المختبرية. 
نة بعد ذلك اإلى المختبر الأ�شا�شي.  هــ- وحدة �سْحب الدم : تقوم بخدمات �شْحب الدم فقط، ونقل العيِّ

ثالثاً: العيادات:  
ة لتقديم الرعاية ال�شحية والخدمات ال�شت�شارية الطبية  1- عيـــادة الطـــب العام: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

والعالجية العامة، ويجوز اأن تعمل بدوام كامل اأو دوام جزئي. 
2- عيـــادة متخ�س�سة: موؤ�ش�شـــة �شحية لتقديم بع�س الخدمات ال�شحية في تخ�ش�س واحد فقط من 

تخ�ش�شات الطب، ويجوز اأن تعمل بدوام كامل اأو دوام جزئي. 
3- عيـــادة طـــب الفـــم والأ�سنـــان: موؤ�ش�شـــة �شحية ت�شمل العيـــادات المتخ�ش�شة فـــي مجال طب الفم 
والأ�شنان، تتولى ا�شتقبال المر�شى ورعايتهم من قبل طبيب اأ�شنان لديه ترخي�س بمزاولة المهنة 

داخل المملكة ِوْفقًا لل�شروط والأحكام التي تطبقها الهيئة.
4- عيادة تعمل على مدار )24( �ساعة: موؤ�ش�شة �شحية  تعمل على مدار )24( �شاعة في اليوم بما في 
�س له بفتح العيادة طبيبًا ا�شت�شاريًا على  ذلـــك اأيام العطالت الر�شميـــة، وُي�شتَرط اأن يكون المرخَّ
الأقل، على اأن يعمل معه في العيادة في كل نوبة طبيب ِوْفقًا لل�شوابط وال�شتراطات الواردة بهذا 

القرار.
5- عيـــادة ُملحقـــة بموؤ�س�ســـة �سحيـــة: عيادة ملحقة بم�شت�شفى اأو مركز طبـــي لتقديم بع�س الخدمات 
ال�شحية في تخ�ش�س واحد فقط من التخ�ش�شات الطبية، ويجوز اأن تعمل بدوام كامل اأو جزئي. 

رابعاً: مراكز ومحال المهن الطبية المعاونة والمحال ال�سحية الأخرى:
1-مركـــز الطـــب البديـــل: كل موؤ�ش�شـــة �شحيـــة تماَر�ـــس فيهـــا اأنظمة �شحيـــة للعالج مـــن الأمرا�س، 
والمحافظة على ال�شحة ورعايتها ووقايتها بممار�شة اأ�شاليب وو�شائل وا�شتخدام منتجات متنوعة، 
�شـــواء كانـــت نباتية اأو حيوانية اأو معدنية اأو مجموع ذلك ممـــا ل يدخل في مفهوم العالج الحديث 
بالعقاقير والأ�شعة والجراحة، ول تندرج �شمن نظام الرعاية ال�شحية للممار�شة الطبية الحديثة. 
2- مركز العالج الطبيعي: كل موؤ�ش�شة �شحية يتم اإعدادها وتجهيزها ُبغية تقديم خدمات المعالجة 
والتاأهيـــل لالأفراد مـــن الأمرا�س والإعاقات الج�شديـــة، با�شتخدام الو�شائـــل الوقائية والتقويمية 

والعالجية ذات الم�شدر الطبيعي. 
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�س لها لتوفيـــر الخدمات التمري�شية والرعاية   3- مركـــز الرعايـــة المنزليـــة: كل موؤ�ش�شة �شحية مرخَّ
التاأهيلية لالأفراد بالمنزل. 

ب: كل موؤ�ش�شة �شحية تتولى تقييـــم وعالج وتاأهيل المر�شى الذين يعانون  4- مركـــز �سمعيـــات وَتخاطُّ
من م�شاكل واإعاقات في النُّْطق والتَّخاُطب اأو ال�شمع وكل ما يتعلق بذلك.

5- مركـــز تغذيـــة: كل موؤ�ش�شـــة �شحيـــة يتم اإعدادهـــا وتجهيزها ُبغيـــة تقديم الن�شائـــح والإر�شادات 
الغذائية للفرد والمجتمع بغر�س الوقاية والعالج من الأمرا�س. 

6- مركـــز اإر�ســـاد نف�ســـي : كل موؤ�ش�شة �شحية تقدم خدمات الإر�شـــاد النف�شي وال�شلوكي  والجتماعي، 
وت�شم خدمات المعالجة النف�شية والم�شورة الزواجية و�شلوكيات الأطفال وغيرها. 

7- محـــل ب�سريـــات: كل موؤ�ش�شـــة �شحية يتـــم فيها قيا�س واإعـــداد وبيع العد�شات الطبيـــة و العد�شات 
حة للب�شر.   الال�شقة الم�شحِّ

8-مركـــز متخ�س�ـــص للتثقيف ورعاية الأمومة والطفل: كل موؤ�ش�شة �شحية متخ�ش�شة في الجوانب 
المعرفية وال�شت�شارات الأ�شرية المتعلقة ب�شئون الأمومة والطفولة. 

9-مركـــز بيـــع وتركيـــب اأطراف �سناعيـــة: كل موؤ�ش�شة �شحيـــة يتم فيها تركيب الأطـــراف ال�شناعية 
والأجزاء التعوي�شية الالزمة؛ لتعوي�س عْجز اأو نْق�س في الأطراف الطبيعية الب�شرية المفقودة اأو 
الم�شوهة، لم�شاعدة المعاقين وذوي الحتياجات الخا�شة على القيام بالأعمال اليومية المعتادة، 

ومحاولة اإعادة تاأهيلهم لالعتماد على اأنف�شهم. 
10-مركـــز خدمـــات م�ساعدة لالإقالع عن التبـــغ: كل موؤ�ش�شة تقدم خدمات للراغبين في الإقالع عن 
التبـــغ بما في ذلك التدخل الفردي اأو الجماعي في �شـــكل الإر�شاد ال�شلوكي، اأو الأدوية، اأو العالج 

ببدائل النيكوتين. 
11-مركـــز عـــالج تاأهيلـــي: كل موؤ�ش�شة �شحية تقوم على تقديم خدمة التاأهيـــل اأو الرعاية التمري�شية 

فقط، ول يتم التنويم بها لفترة تزيد عن 24 �شاعة. 
12-وحـــدة �سحيـــة: وهـــي الوحدات التي ُتن�شـــاأ في المدار�ـــس والهيئات وال�شـــركات والجهات لتقديم 

الخدمات التمري�شية والإ�شعافات الأولية فقط. 
13-معمـــل الأ�سنـــان : كل موؤ�ش�شـــة �شحية تقوم بالإجراءات المعملية الخا�شـــة بالتركيبات ال�شناعية 
الثابتة والمتحركة وتلبي�شات الأ�شنان واأجهزة تقويم الأ�شنان المطلوبة للمر�شى ح�شب موا�شفات 

طبيب الأ�شنان المعاِلج، ويعمل فيها فنيو �شناعة الأ�شنان. 
 

مادة )3(
ال�سرتاطات ال�سحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة

الواجب توافرها يف من�ساآت وجتهيزات املوؤ�س�سات ال�سحية
ال�شحية  ال�شرتاطات  وتخ�ش�شاتها،  اأنواعها  بح�شب  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  يف  تتوفر  اأن  يجب 
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والفنية والتجهيزات ومتطلبات ال�شالمة املن�شو�س عليها يف املالحق املذكورة يف هذه املادة، واملرفقة 
بهذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

- ملحق )1(: ا�شتراطات عامة لمباني ومن�شاآت الموؤ�ش�شات ال�شحية. 
- ملحق )2(: التجهيزات الإدارية. 

- ملحـــق )3(: اإدارة الجـــودة، والأمـــن وال�شالمة، ومكافحـــة العدوى والوقاية منهـــا، والتعقيم، 
وخدمات التخل�س من النفايات الطبية. 

- ملحق )4(: اإدارة المعلومات وال�شجالت ال�شحية. 
- ملحق )5(: الطواقم الطبية والتمري�شية والمهن المعاونة. 

- ملحق )6(: العيادات. 
- ملحق )7(: خدمات الأ�شعة. 

- ملحق )8(: خدمات المختبر. 
- ملحق )9(: ال�شيدلية الخا�شة والمخازن التابعة لها. 

- ملحق )10(: خدمات الطوارئ والإ�شعاف. 
- ملحق )11(: خدمات العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل. 

- ملحق )12(: غرف العمليات الجراحية. 
- ملحق )13(: وحدات العناية الق�شوى. 
- ملحق )14(: ق�شم المخا�س والولدة. 
- ملحق )15(: جناح التنويم الداخلي. 

- ملحق )16( عيادات طب الفم والأ�شنان. 
- ملحق )17( معامل �شناعة الأ�شنان. 

- ملحق )18( العيادات والمراكز ال�شحية التي تعمل على مدار ال�شاعة. 
- ملحق )19( الوحدات ال�شحية في المدار�س والهيئات وال�شركات والجهات الأخرى.

- ملحق )20( مطبخ  الم�شت�شفى. 
ح لها بتقديم خدمـــات الفح�س الطبي  - ملحـــق ) 21( الموؤ�ش�شـــات ال�شحية الخا�شـــة الم�شرَّ

للوافدين.
ويجوز للهيئة اإ�شافة اأية ا�شرتاطات اأو متطلبات تراها لزمة طبقًا للمعايري املعمول بها، وذلك عن 

طريق تعديل املالحق امل�شار اإليها اأو اإ�شافة مالحق جديدة مبوجب قرار ي�شدر من املجل�س. 

مادة )4(
يجوز للموؤ�ش�شات ال�شحية التعاقد مع جهة اأخرى لتوفري اخلدمات امل�شاندة )املغ�شلة، املطبخ، 
النظافة، بنك الدم، امل�شرحة( اأو اأية خدمات اأخرى ح�شبما تراه الهيئة، وذلك يف حال عدم توافرها 
�شمن خدمات املوؤ�ش�شة، وعلى طالب الرتخي�س تقدمي ما يفيد التعاقد مع جهة للقيام باخلدمة حال 

احتياجها. 
 ويجب اأن ي�شجل برتخي�س اإن�شاء واإدارة املوؤ�ش�شة املن�شاآت والأق�شام والوحدات التي مت الرتخي�س 
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بت�شغيلها باملوؤ�ش�شة، ول ُي�شمح بت�شغيل غريها دون موافقة م�شبقة من الهيئة واإ�شافتها اإلى الرتخي�س. 

مادة )5(
 ل يجوز اإقامة اأعمال ت�شييد اأو بناء اأو اإ�شافة اأي جزء اإلى مباين ومن�شاآت املوؤ�ش�شة ال�شحية اأو 
ْعلية اأو يف ترتيبها الداخلي اإل بعد  هدمها اأو هدم اأي ق�شم منها اأو اإجراء اأي تعديل فيها بالتو�شعة اأو التَّ

احل�شول على ت�شريح من الهيئة. 

مادة )6(
�س لها من قبل الهيئة وقت العمل بهذا القرار، التقدم للهيئة خالل   يجب على املوؤ�ش�شات املرخَّ
يف  املحددة  والفئات  الأنواع  حتت  باإدراجه  الرتخي�س  لتعديل  بطلب  به  العمل  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة 
هذا القرار، اأو ل�شتيفاء ال�شرتاطات ال�شحية والفنية والتجهيزات ومتطلبات ال�شالمة، اإذا مل تكن 

م�شتوفاة وقت تقدمي الطلب. 

مادة )7(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار . 

مادة )8(
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

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

    
 رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة

الفريق طبيب ال�سيخ محمد بن عبداهلل اآل خليفة
 
 

�شدر بتاريخ: 4 رم�شان 1438هـ
المـــــــوافـــــق: 30 مايـــــو 2017م 

 
 



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

21



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

22



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

23



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

24



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

25



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

26



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

27



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

28



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

29



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

30



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

31



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

32



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

33



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

34



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

35



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

36



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

37



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

38



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

39



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

40



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

41



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

42



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

43



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

44



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

45



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

46



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

47



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

48



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

49



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

50



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

51



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

52



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

53



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

54



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

55



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

56



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

57



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

58



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

59



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

60



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

61



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

62



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

63



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

64



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

65



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

66



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

67



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

68



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

69



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

70



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

71



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

72



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

73



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

74



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

75



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

76



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

77



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

78



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

79



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

80



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

81



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

82



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

83



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

84



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

85



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

86



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

87



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

88



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

89



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

90

 قرار رقم )5( ل�سنة 2017
 باإ�سدار الالئحة التنظيمية لإدارة مخاطر

 البنية التحتية الأ�سا�سية لالت�ســـالت
 

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

الأخ�س املادة )3( الفقرتني )ب( و)هـ(،
الت�شالت  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2008 ل�شنة   )47( رقم  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته، 
وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد اخلطة الوطنية الرابعة لالت�شالت،

وبناًء على عْر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

املرافقة  لالت�شالت  الأ�شا�شية  التحتية  البنية  مخاطر  لإدارة  التنظيمية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
لهذا القرار.

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

لتاريخ الن�شر.

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

�شدر بتاريخ: 4 رم�شان 1438هـ 
المــــوافــــــــق:30 مـــايـــــو 2017م
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الالئحة التنظيمية
لإدارة مخاطر البنية التحتية الأ�سا�سية لالت�ســـالت

مادة )1(
التعريفات

1- يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات و امل�شطلحات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل 
امل�شتخدمة يف هذه  للكلمات وامل�شطلحات  الن�س خالف ذلك، كما يكون  �شياق  منها، ما مل يقت�ِس 
الالئحة ذات املعاين الواردة يف املادة )1( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 

ل�شنة 2002:
قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002قانون الت�شالت

�س له املعني: �س له ي�شدر ب�شاأنه قرار اإدارة املخاطر املن�شو�س عليه يف املادة )4( من املرخَّ اأي مرخَّ
هذه الالئحة.

املقيِّم: 
املعلومات  اأمن  اإدارة  لنظم  اأول  كمدقق  معتَمد  اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س  كل 
)ISMS( على اأ�شا�س معيار الأيزو 27001 وذلك لتقييم وتدقيق نظم اإدارة اأمن 

املعلومات.

ر الأ�شول:  الأ�شا�شية ح�شْ التحتية  البنية  يف  ح�شرها  مت  التي  الأ�شول  جلميع  موثَّقة  قائمة 
لالت�شالت.

خطة ا�شتمرارية العمل:
غري  احلوادث  وقوع  اأثناء  النقطاعات  من  للحد  املمار�شات  لأف�شل  عمل  اإطار 
املتوقعة والتي قد توقف تنفيذ الأعمال ب�شكل تام. والغر�س من هذه املمار�شة هو 

حت�شني مرونة الأعمال وا�شتمراريتها.

تدقيق العتماد:
�س له املعني لعتماد البنية  م موؤهل م�شتقل ل�شالح املرخَّ ذ من قبل مقيِّ تدقيق ُينفَّ
�س له املعني، ويطلق على نتائج هذا التدقيق  التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت للمرخَّ

ا�شم )تقرير تدقيق العتماد(. 

البنية التحتية الأ�شا�شية 
لالت�شالت:

ت�شمل:
الجتماعية  الوظائف  ل�شتمرارية  اأ�شا�شية  تعترب  لالت�شالت  حتتية  بنية  اأية  اأ( 
الرفاهية  اأو  والقت�شاد  الوطني،  والأمن  وال�شالمة،  بال�شحة،  واملتعلقة  احليوية 

الجتماعية لالأ�شخا�س، والتي قد ي�شبب انقطاعها اأو تدمريها اأثرًا بالغًا.
ن ويعالج البيانات ال�شخ�شية. ب( اأي نظام مركزي يخزِّ

اأي حدث غري مرغوب فيه اأو غري متوقع ينتج عنه فقدان اخلدمة اأو اخرتاق غري احلادث الأمني:
د اأو خالل اأن�شطة كيدية. ح به ب�شكل متعمَّ م�شرَّ

موؤ�شر املخاطر املحتملة:
)عنوان  وتت�شمن  محتمل،  اأمني  خْرق  على  تدل  قانونية  بيانات  اأو  رقمية  اأدوات 
بروتوكول الإنرتنت( مل�شدر الخرتاق الأمني والأ�شاليب الأخرى امل�شتخدمة من 

قبل امل�شدر لتنفيذ الخرتاق الأمني. 
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البنية التحتية:
الأنظمة والـَمرافق املادية الأ�شا�شية والتنظيمية مثل )املباين، واأجهزة ال�شبكات، 
الت�شالت  �شبكة  لت�شغيل  املطلوبة  والعمليات(  والأ�شخا�س  الطاقة،  دات  ومزوِّ

العامة. 

املنظمة الدولية للمعايري.�شهادة الأيزو:

�س له املعني لتحديد اختبار الخرتاق: ق من �شوابط احلماية للمرخَّ عملية منهجية ُت�شتخَدم للتََّحقُّ
اأية نقاط �شعف ميكن ا�شتغاللها من قبل املهاجمني يف الف�شاء ال�شيرباين.

البيانات ال�شخ�شية:

اأو �شخ�س  التعرف عليه،  اأو ممكن  ب�شخ�س طبيعي معرف  متعلقة  اأية معلومات 
طبيعي ميكن حتديده بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة بو�شائل ميكن ا�شتخدامها 
عن  اخل�شو�س  وجه  وعلى  له،  �س  املرخَّ قبل  من  الأرجح  على  معقولة  بطريقة 
طريق الرجوع اإلى معلومات امل�شتخدم اأو امل�شرتك، ورقم الهوية، وبيانات املوقع، 
ف الهوية عرب الإنرتنت اأو بعامل اأو اأكرث يخ�س الهوية املادية والفي�شيولوجية  ومعرِّ

والوراثية والعقلية والقت�شادية والثقافية اأو الجتماعية لهذا ال�شخ�س. 

عملية منهجية لتقييم املخاطر املحتملة على البنية التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت.تقييم املخاطر:

قرار ي�شدر من قبل الهيئة طبقًا لأحكام املادة )4( من هذه الالئحة.قرار اإدارة املخاطر:

جمموعة اأن�شطة ومناهج مت�شقة ُت�شتخَدم يف احلد من املخاطر التي تهدد البنية عملية اإدارة املخاطر:
التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت. 

التهديد بوقوع اأو احتمالية وقوع �شرر اأو خ�شارة اأو اأية حادثة �شلبية اأخرى ب�شبب املخاطر:
نقاط �شعف خارجية اأو داخلية، وميكن تفاديها من خالل اتخاذ اإجراءات وقائية.

اإجراء اأو اأداة �شبط توفر احلماية من وقوع �شرر ل�شمان اأمن وتوفر البنية التحتية الإجراء الوقائي:
الأ�شا�شية لالت�شالت.

ح به للبيانات والتطبيقات وال�شبكات واملرافق، َينُتج عنه اإف�شاح اخرتاق اأمني: اأي نفاذ غري م�شرَّ
عن اأية معلومات ح�شا�شة اأو اأية تاأثريات محتملة على ت�شغيل الِبْنية التحتية. 
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تدقيق املراقبة:
�س له املعني ل�شمان ا�شتيفاء  م م�شتقل ل�شالح املرخَّ ذ من قبل مقيِّ تدقيق دوري ُينفَّ
بنيته التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت ملتطلبات معيار الأيزو 27001، ويطَلق على 

نتيجة هذا التدقيق ت�شمية )تقرير تدقيق املراقبة(.

2- تكون الإ�شارات اإلى الوقت هي اإ�شارات اإلى الوقت يف مملكة البحرين ُمقا�شًا با�شتخدام نظام 
توقيت 24 �شاعة. 

 
 مادة )2(

اأهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة اإلى حتقيق ما يلي: 

ر وتحديد الِبْنية التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت.  1- و�شع عملية اإدارة المخاطر لح�شْ
2- و�شع اأ�شلوب موحد ومت�شق لتقييم وحماية اأمن وتوفر البنية التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت.

�ـــس له المعني فيمـــا يتعلق بالك�شـــف وال�شتجابة في الوقت  3- تحديـــد م�شئوليـــات والتزامات المرخَّ
المنا�شب للحوادث والختراقات الأمنية.

�س له المعني فيما يتعلق باإدارة المخاطر. 4- تحديد الم�شئوليات واللتزامات للمرخَّ
�س له المعنـــي فيما يتعلق بعمليـــة اإدارة المخاطر لبنيته  5- تحديـــد الم�شئوليـــات واللتزامات للمرخَّ

التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت.

 
مادة )3(

�ص لهم التزامات املرخَّ
�س لهم بالقيام بما يلي:  اأ- يلتزم المرخَّ

1- اتخـــاذ الإجـــراءات المنا�شبة لإدارة المخاطـــر على اأمن وتوفر ُبْنيتهـــم التحتية، والخطوات 
المنا�شبة لحماية اأمن وتوفر ُبْنيتهم التحتية، قدر الم�شتطاع. 

2- اإبالغ الهيئة خالل اأربع وع�شرين )24( �شاعة من علمهم باأي اختراق اأمني اأو وقوع حادث. 
3- تقديـــم تقريـــر تف�شيلي للهيئة خالل خم�شة )5( اأيام عمل مـــن علمهم باأي اختراق اأمني اأو 

وقوع حادث اأمني، على اأْن يت�شمن هذا التقرير البيانات والمعلومات الآتية:
1( تاريخ ووقت ابتداء الختراق الأمني اأو وقوع الحادث الأمني. 

2( تاريـــخ ووقـــت معالجة الختراق الأمني اأو الحادث الأمني ب�شـــكل كامل. وفي حال ما اإذا كان 
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ر ذلك. الحادث مايزال م�شتمرًا وقت البالغ، يجب اإبالغ الهيئة بوقت معالجته حال توفُّ
3( معلومات ب�شاأن الموقع ومنها العنوان كحد اأدنى.

 4- �شرح موجز عن الختراق الأمني اأو الحادث الأمني، بما في ذلك ال�شبب وال�شرر الناتج عنه 
�س له  رة واإجراءات التخفيف من اآثاره التي تم اتخاذها من ِقَبل المرخَّ والخ�شارة المالية المقدَّ

حتى اإعداد التقرير.
5-  اأية موؤ�شرات للمخاطر المحتملة التي تم تحديدها اأثناء التحقيق. 

ب- يجـــوز للهيئة عند ت�شلُّمهـــا تقريرًا طبقًا لأحكام هـــذه المادة اتخاذ الإجراءيـــن التاليين اأو 
اأحدهما، متى راأت ذلك منا�شبًا: 

�س له اإبالغ  1( اإبـــالغ الجمهـــور بوقوع الختراق الأمني اأو الحادث الأمنـــي، اأو تطلب من المرخَّ
الجمهور.

2( اإبالغ الأجهزة الأمنية اأو الجهات الحكومية المعنية بهذا التقرير.
 

مادة )4(
قرار اإدارة املخاطر

اأ-  ت�شدر الهيئة قرار اإدارة المخاطر للفئات الآتية: 
�س لهم ممن يحملون الترخي�س الممتاز لخدمات الت�شالت المتنقلة. 1- المرخَّ

�س لهم ممن يحملون الترخي�س الممتاز لمرافق الت�شالت الدولية. 2- المرخَّ
�س لهم ممن يقومون بتركيب وت�شغيل و/اأو اإدارة الِبْنية التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت  3- المرخَّ

ح�شبما يتم تحديده من الهيئة. 
�س له المعني طبقًا للبند )3( من الفقرة )اأ( من  ب-  تاأخذ الهيئة في العتبار، لتحديد المرخَّ

هذه المادة، المعايير الآتية: 
�ـــس له المعنـــي لدعم القطاعـــات الرئي�شيـــة للمجتمع  1( مـــدى اأهميـــة الِبْنيـــة التحتيـــة للمرخَّ

والقت�شاد. 
�س لـــه المعني علـــى القطاعات الرئي�شيـــة للمجتمع  ـــر الِبْنية التحتيـــة للمرخَّ 2( اأثـــر عـــدم توفُّ

والقت�شاد.
3(  الخ�شائر المادية للقطاعات الرئي�شية للمجتمع والقت�شاد الناتجة عن ُعْطل الِبْنية التحتية 

�س له المعني.  للمرخَّ
 ج- يجب اأن يت�شمن قرار اإدارة المخاطر، على الأقل، ما يلي:

�س له معِني. �س له على اأنه مرخَّ 1- مبررات اعتبار المرخَّ
�س لـــه المعِني طبقـــًا لأحكام المـــادة )5( من هذه  2- الم�شتنـــدات المطلوبـــة مـــن ِقَبل المرخَّ
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الالئحة. 
3- الموا�شفات العامة لعنا�شر الِبْنية التحتية.

4-  قائمة اأولية باأنواع التهديدات. 
 

مادة )5(
�ص لهم املعنيني التزامات املرخَّ

�س لهم املعنيني تنفيذ عملية اإدارة املخاطر -عند ت�شلُّم قرار اإدارة املخاطر-  يجب على املرخَّ
وذلك ٍوْفقًا لأحكام هذا القرار، والأحكام الآتية: 

�س لـــه المعِني خالل فترة ثالثـــة )3( اأ�شهر من تاريـــخ ت�شلُّمه قرار اإدارة  اأ- يجـــب علـــى المرخَّ
المخاطر، القيام بـ:

ر الأ�شول. 1- تحديد ُبْنيته التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت في م�شتند ح�شْ
ر الأ�شول ِوْفقًا لقرار اإدارة المخاطر.  2- تزويد الهيئة بم�شتند ح�شْ

 ب- اإعـــداد وتنفيـــذ والح�شول على وِحْفظ وتقديم الم�شتندات التاليـــة اإلى الهيئة خالل ثمانية 
ع�شر )18( �شهرًا من تاريخ ت�شلُّمه قرار اإدارة المخاطر من قبل الهيئة: 

1- خطة ا�شتمرارية العمل.
2- �شهادة الأيزو 27001.

3- تقرير تدقيق العتماد ل�شهادة الأيزو 27001.
ق لتدقيق العتماد.  4- تقرير تقييم المخاطر المطبَّ

 ج- تزويد الهيئة بعد ح�شوله على �شهادة الأيزو 27001 وب�شفة �شنوية بالم�شتندات الآتية: 
1- تقرير تدقيق المراقبة ل�شهادة الأيزو 27001. 

ق لتدقيق المراقبة.  2- تقرير تقييم المخاطر المطبَّ
ثة اإْن ُوِجدت. 3- خطة ا�شتمرارية العمل المحدَّ

4- ن�شخة من خطة ال�شتجابة للحوادث ِوْفقًا لمتطلبات �شهادة الأيزو 27001.
 د- الح�شول على اإعادة اعتماد �شهادة الأيزو 27001 كل ثالث )3( �شنوات من تاريخ الح�شول 

على �شهادة الأيزو 27001 واإبالغ الهيئة بذلك. 
 

مادة )6(
عمليات تقييم املخاطر الإ�سافية

�ـــس له المعِنـــي تنفيذ عمليـــة تقييم مخاطـــر اإ�شافية في حال   اأ- للهيئـــة اأن تطلـــب مـــن المرخَّ
�س له المعنـــي غير اآمنة بدرجة كافية،  ارتـــاأت باأن الِبْنية التحتيـــة الأ�شا�شية لالت�شالت للمرخَّ
ل ومنا�شب، على اأن  وقـــد تت�شمـــن هذه العملية تنفيذ اختبار الختراق من ِقَبل مقيِّم م�شتقل موؤهَّ
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م الم�شتقل.  �س له المعِني تكاليف المقيِّ يتحمل المرخَّ
ب- في حالة طلب الهيئة اإجراء عملية تقييم مخاطر اإ�شافية طبقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة، 
�س له المعِني ا�شتكمـــال وتقديم تقرير تقييم المخاطـــر الإ�شافية اإلى الهيئة  يجـــب على المرخَّ
خالل ثالثة )3( اأ�شهر من تاريخ طلب الهيئة، ما لم ت�شدر اأية تعليمات كتابية بخالف ذلك من 

ِقَبل الهيئة.  
 

مادة )7(
الإجراءات الوقائية الإ�سافية

�س له المعِني - بعد مراجعة الم�شتندات المقدمة من ِقَبله طبقًا  اأ- للهيئـــة اأن تطلـــب من المرخَّ
لأحـــكام المواد )5( و)6( و)8( من هذه الالئحة تنفيذ الإجـــراءات الوقائية الإ�شافية؛ بهدف 
زيادة الحد من المخاطر على ُبْنيته التحتية الأ�شا�شية لالت�شالت وذلك خالل ثالثة )3( اأ�شهر 

من تاريخ الطلب.
�س له المعِني اأن يوؤكد للهيئـــة كتابيًا ب�شكل فوري ما قام به عند ا�شتكمال  ب- يجـــب على المرخَّ

تنفيذ الإجراءات الوقائية الإ�شافية المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.
 

مادة )8(
عملية اإدارة املخاطر غري الكافية

هذه  من  و)7(  و)6(   )5( املواد  اأحكام  مبوجب  مة  املقدَّ امل�شتندات  اأن  الهيئة  ارتاأت  حال  يف   
�س له املعِني غري كافية، للهيئة احلق يف تعيني مقيِّم م�شتقل لتحديد اأيِّ ق�شور.   الالئحة من ِقَبل املرخَّ

م امل�شتقل.  �س له املعِني تكاليف املقيِّ على اأْن يتحمل املرخَّ
 

مادة )9(
حتقيق اللتزام باأحكام الالئحة

 مع عدم الإخالل ب�شالحية الهيئة املن�شو�س عليها يف املادة )8( من هذه الالئحة، ُيعَترب اإخالل 
التدابري  اتخاذ  وللهيئة  اإخالًل ج�شيمًا لأحكام قانون الت�شالت.  باأحكام هذه الالئحة  له  �س  املرخَّ

�س له يخالف اأحكام هذه الالئحة. واجلزاءات املن�شو�س عليها يف قانون الت�شالت على كل مرخَّ

 مادة )10(
التكاليف

ل كافة التكاليف اخلا�شة للوفاء بالتزاماته مبوجب هذه  �س له معِني حتمُّ      يجب على كل مرخَّ
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الالئحة، مبا يف ذلك تكاليف تنفيذ عملية تقييم املخاطر الإ�شافية املن�شو�س عليها يف املادة )6( 
من هذه الالئحة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية الإ�شافية املن�شو�س عليها املادة )7( من هذه الالئحة.

 
مادة )11(

ال�سرية
مة لهـــا بموجب هذه الالئحة ِوْفقا لأحكام   اأ- يجـــب اأن تتعامـــل الهيئة مع كافة المعلومات المقدَّ

قانون الت�شالت ذات العالقة والإر�شادات ال�شادرة من قبل الهيئة. 
�ـــس لهم اتخـــاذ كافة الإجـــراءات الالزمـــة ل�شمان خ�شو�شيـــة و�شرية  ب- يجـــب علـــى المرخَّ
المعلومـــات التـــي ح�شلـــوا عليها فـــي اإطار تطبيق هـــذه الالئحـــة،  وُي�شمح بالإف�شـــاح عن هذه 

المعلومات فقط ِوْفقا لأحكام قوانين مملكة البحرين. 
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هيئة تنظيم الت�سالت
قة لهيئة تنظيم الت�سالت    ملخ�ص احل�سابات املدقَّ

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
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 قرار رقم )29( ل�سنة 2017 
 باإ�سدار لئحة اإجراءات البت يف طلبات ال�سركات ال�ستثمارية 

لتحويل اأعمالها يف مملكة البحرين
 

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، وعلى الأخ�س املواد )66( ،)67(  و)68( منه،
وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين املركزي 

وتعديالتها، 
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة اإجراءات البت يف طلبات ال�شركات ال�شتثمارية لتحويل اأعمالها يف مملكة 
البحرين، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية
له،  املرافقة  القرار والالئحة  تنفيذ هذا  البحرين املركزي  الإدارات املخت�شة يف م�شرف  على 

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

 محافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد محمد املعراج         

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1438هــــ 
المــــــوافــــــق: 31 مــايـــــــو 2017م
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 لئحة
اإجراءات البت يف طلبات

ال�سركات ال�ستثمارية لتحويل اأعمالها يف مملكة البحرين

مادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما 
مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي. 
القانـــون: قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شـــات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006. 
ال�سركـــة ال�ستثماريـــة: اأية �شركة ا�شتثمارية تعمل في مملكة البحرين بناًء على ترخي�س �شادر 

لها من الم�شرف. 
الخدمـــات الخا�سعـــة للرقابـــة: كافة الأعمـــال التي تخ�شع لرقابة الم�شـــرف وفقًا لالئحة رقم 

)1( ل�شنة 2007 ب�شاأن الخدمات الخا�شعة لرقابة م�شرف البحرين المركزي. 
اأعمال ال�سركة ال�ستثمارية: الأعمال التي ت�شتمل كليًا اأو جزئيًا على اأيٍّ من الخدمات الخا�شعة 

للرقابة التي تقدمها ال�شركة ال�شتثمارية.
ل اإليه طبقًا لأحكام هذه  التحويـــل: تحويـــل اأيِّ جزء من  اأعمال ال�شركة ال�شتثماريـــة اإلى المحوَّ

الالئحة.
طالـــب التحويـــل: ال�شركـــة ال�شتثماريـــة التـــي تقدمـــت بطلـــب لتحويـــل اأيِّ جزء مـــن  اأعمالها 

ل اليه طبقًا لأحكام هذه الالئحة. ال�شتثمارية اإلى المحوَّ
�س له بتقديم الأعمال ال�شتثماريـــة مو�شوع طلب التحويل في  ل اإليـــه: اأيُّ �شخ�ـــس مرخَّ المَحـــوَّ

المكان الذي يتم اإليه التحويل.

مادة )2(
حْظر التحويل اإل مبوافقة امل�سرف

بقية  وا�شتيفاء  امل�شرف،  من  امل�شبقة  الكتابية  املوافقة  على  بعد احل�شول  اإل  التحويل  يجوز  ل 
متطلبات التحويل ِوْفقًا لأحكام هذه الالئحة.

ول يطبق احلْظر املذكور يف الفقرة الأولى من هذه املادة يف احلالت الآتية: 
لة على اأ�شول و/اأو خ�شوم طالـــب التحويل ، دون اأْن  ي�شتمل ذلك على اأيٍّ  1- اقت�شـــار الأعمـــال المحوَّ
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من الخدمات الخا�شعة للرقابة.
2- اإذا كان مجمـــوع مـــا �شيتـــم تحويله من اأعمـــال ال�شركة ال�شتثمارية يمثل اأقل مـــن 5 % من اإجمالي  
عة للف�شل المالي  اأ�شـــول اأو خ�شوم طالـــب التحويل الم�شجلة في قائمة المركز المالي غير المجمَّ
الذي ي�شبق تاريخ طلب التحويل، �شريطة اأْن يتم اإخطار الم�شرف بها قبل �شهر من تاريخ تحويلها. 
ل اإليـــه بالح�شول على موافقة الم�شرف الكتابية في حالة كْون الترخي�س الممنوح  ويلتزم المحوَّ
ل  لـــة اإليه في مملكة البحرين. وفـــي حالة كْون المحوَّ لـــه ل ي�شمح لـــه بمزاولة تلك الأعمال المحوَّ
ل اإليه  اإليه خارج مملكة البحرين، يلتزم طالب التحويل بتقديم الم�شتندات التي تثبت قيام المحوَّ

لة اليه.    بمزاولة الأعمال ال�شتثمارية المحوَّ

مادة )3(
كيفية تقدمي طلب التحويل

اإلى املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية على الأمنوذج  م طالب التحويل طلب التحويل  يقدِّ
املعد لذلك من ِقَبل امل�شرف، وترَفق بالطلب امل�شتندات الثبوتية الالزمة طبقًا ِلـما يحدده امل�شرف. 

مادة )4(
 التقييم املبدئي لطلب التحويل

يقوم امل�شرف باإجراء التقييم املبدئي لطلب التحويل وامل�شتندات املرفقة به، وذلك للتاأكد مما 
اإذا كانت طبيعة الأعمال ال�شتثمارية املراد حتويلها تتطلب موافقته من عدمه. 

مادة )5(
الإعالن عن طلب التحويل

يف  الطلب  عن  بالإعالن  امل�شرف  يقوم  التحويل،  طلب  على  مبدئيًا  امل�شرف  موافقة  حالة  يف 
باللغة  والأخرى  العربية  باللغة  اإحداهما  ت�شدر  محليتني  يوميتني  �شحيفتني  ويف  الر�شمية  اجلريدة 
الإجنليزية، على اأْن يت�شمن الإعالن دعوة اأ�شحاب ال�شاأن اإلى تقدمي اعرتا�شاتهم على التحويل اإلى 

امل�شرف خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ الإعالن، ويتحمل طالب التحويل م�شاريف الن�شر. 

مادة )6( 
البتُّ يف طلب التحويل 

يقـوم امل�شـرف - بعـد انق�شـاء فتـرة تقديــم العــتـرا�شـات امل�شـار اإليهـا يف املـادة )5( مـن هـذه 
الالئحـة - بدرا�شة طلب التحويل والبتِّ فيه، بعد مراجعة ال�شروط الآتية:
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1- األ يكـــون التحويل محظوًرا بالن�شبة لالأعمال مو�شوع الطلب طبقًا للوائح التي ُي�شِدرها الم�شرف 
في هذا ال�شاأن.

�س له.  2- األ ي�شر تحويل الأعمال بم�شلحة عمالء اأو دائني المرخَّ
�شًا له بمزاولة العمل مو�شوع التحويل في المكان الذي يتم اإليه التحويل. ل اإليه مرخَّ 3- اأْن يكون المحوَّ

ر الم�شرف مالءمة التحويل طبقًا للمعايير ال�شادرة عنه في هذا ال�شاأن. 4- اأْن يقدِّ

مة من اأ�شحاب ال�شاأن على طلب التحويل  وعلى امل�شرف اأن ياأخذ  بعني العتبار العرتا�شات املقدَّ
وبحثها قبل البتِّ يف الطلب. 

وللم�شرف اأن ُيْقُرن موافقته على طلب التحويل باأية قيود يرى �شرورة اللتزام بها.  

مادة )7( 
الإخطار بقرار البتِّ يف طلب التحويل

ُيخِطر امل�شرف طالب التحويل كتابيًا بالقرار ال�شادر بالبتِّ يف طلب التحويل، �شواء �شدر القرار 
ْف�س اأو باملوافقة، وذلك خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ انتهاء فرتة تقدمي العرتا�شات امل�شار  بالرَّ

اإليها يف املادة )5( من هذه الالئحة. 

  مادة )8( 
 ن�ْسر قرار البتِّ يف طلب التحويل 

ويف  الر�شمية  اجلريدة  يف  التحويل  طلب  على  باملوافقة  ال�شادر  القرار  بن�ْشر  امل�شرف  يقوم 
�شحيفتني يوميتني محليتني ت�شدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإجنليزية، وُيعمل بالقرار 

د لذلك يف القرار، على اأْن يتحمل طالب التحويل م�شاريف الن�ْشر. اعتبارًا من التاريخ املحدَّ

  مادة )9(
ْعن يف قرار البتِّ يف طلب التحويل الطَّ

وذلك  برْف�س طلبه  ال�شادر  القرار  املخت�شة يف  املحكمة  اأمام  يطعن  اأْن  التحويل  لطالب  يجوز 
خالل ثالثني يومًا من تاريخ ن�ْشر القرار يف اجلريدة الر�شمية، كما يجوز لطالب التحويل الذي �شدر 
له قرار باملوافقة على التحويل مقرتنًا بقيود اأْن يطعن يف القرار يف املوعد املذكور واأمام ذات املحكمة.
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  قرار رقم )30( ل�سنة 2017
 ب�ساأن �سروط واإجراءات الرتخي�ص مبزاولة 

ن�ساط اأمني الُعْهدة 
 

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،
 )4-26( املادتني  الأخ�س  وعلى  الُعَهد،  ب�شاأن   ،2016 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

و)72( منه، 
اخلدمات  بتقدمي  الرتخي�س  مْنح  �شروط  لئحة  باإ�شدار   2011 ل�شنة   )43( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شعة للرقابة،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

 
قرر الآتي:
 مادة )1(

 ال�سكل القانوين لأمني العهدة  
 يجب اأن يتخذ اأمني الُعْهدة اأحد الأ�شكال القانونية التالية:

�شة بمملكة البحرين. اأ- �شركة موؤ�شَّ
ب- فرع ل�شركة اأجنبية. 

 
 مادة )2(

 احلد الأدنى لراأ�ص املال
�شة يف مملكة البحرين وراأ�س   يكون احلد الأدنى لراأ�شمال اأمناء الُعَهد بالن�شبة لل�شركات املوؤ�شَّ
دينار   75.000 البحرين  مملكة  يف  املرخ�شة  الأجنبية  ال�شركات  لفروع  بالن�شبة  املخ�ش�س  املال 
بحريني )خم�شة و�شبعون األف دينار بحريني(، اأو ما يعادلها من عمالت اأخرى مقبولة لدى م�شرف 

البحرين املركزي.
 

مادة رقم )3(
 جمل�ص الإدارة، والإدارة، والعاملون لدى اأمني الُعْهدة 

�س له بوا�شطة مجل�ـــس اإدارة واإدارة تنفيذية تتوفر فيهما   اأ- يجـــب اأن تتـــم اإدارة اأميـــن الُعْهدة المرخَّ
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متطلبات م�شرف البحرين المركزي ب�شاأن الكفاءة والمالءمة لتولِّي الوظائف الإدارية.
�س له الخبرة والموؤهالت والكفاءة الالزمة  ب- يجـــب اأن تتوفـــر في العاملين لدى اأمين الُعْهدة المرخَّ
فـــي مجـــال عملهم لدى اأمين الُعْهـــدة، ويجب اأن يكون من بين هـــوؤلء العاملين م�شئول واحد على 
الأقـــل على راأ�ـــس كل مجموعة اإدارية تكون لـــه خبرة تزيد على خم�س �شنـــوات في مجال خدمات 

الُعَهد، واثنان اآخران ل تقل خبرتهما عن ثالث �شنوات في ذات المجال.

مادة )4(
 املقر والإدارة

�س له مبا�شرة ن�شاطه من خالل مقر مالئم لمزاولة الن�شاط بمملكة   اأ- يجب على اأمين الُعْهدة المرخَّ
البحرين.

�س له الحتفاظ بجميع الملفـــات وال�شجالت المحا�شبية في مقر  ب- يجـــب على اأميـــن الُعْهدة المرخَّ
مزاولـــة ن�شاطه بمملكة البحرين، وتهيئتها في جميع الأوقات للفْح�س والتفتي�س من ِقَبل م�شرف 
البحرين المركزي اأو من يندبهم الم�شرف لهذا الغر�س. ويجب اأن تبيِّن تلك الملفات وال�شجالت 

المحا�شبية بدقة جميع اأن�شطة الُعَهد لدى اأمين الُعْهدة.
�س له اأن يطبق �شيا�شات واإجراءات و�شوابط فعالة لمزاولة ن�شاطه،   ج- يجب على اأمين الُعْهدة المرخَّ

تت�شمن نظامًا لإدارة المخاطر.

مادة )5(
مة ِوْفقاً لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية  اخلدمات املقدَّ

ال�شريعة  لأحكام  ِوْفقًا  ُعَهد  خدمات  تقدميهم  عند   - لهم  �س  املرخَّ الُعَهد  اأمناء  جميع  على   
الإ�شالمية - التقيد مبا يلي:

اأ- ال�شتعانة باإحدى هيئات الرقابة ال�شرعية.
ب- تدقيـــق الح�شابـــات ِوْفقـــًا للمعايير ال�شادرة عن هيئـــة المحا�شبة والمراجعـــة للموؤ�ش�شات المالية 

الإ�شالمية. 

 
مادة )6(

 ترخي�ص ال�ست�سارات ال�ستثمارية
�س له  ل ترخي�س اأمني الُعْهدة ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي لأمني الُعْهدة املرخَّ  يخوِّ
�شالحية تقدمي ا�شت�شارات ا�شتثمارية لعمالئه فقط من من�شئي الُعَهد، وذلك دون احلاجة لرتخي�س 

اآخر يف هذا اخل�شو�س.  
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مادة )7(
 املتطلبات الإ�سافية

 عند النظر يف طلب ترخي�س اأمني الُعْهدة، يجب على م�شرف البحرين املركزي مراعاة ما يلي:
 اأ- ال�شمعـــة الح�شنـــة والمكانة الجيدة التي يتمتع بها طالب الترخي�ـــس اأو ال�شركات التابعة له اأو ذات 

العالقة به.
نًا عدم ممانعتها  ب- راأي ال�شلطـــات المخت�شـــة بالرقابة في طالـــب الترخي�س في بلد المن�شـــاأ مت�شمِّ
لمزاولتـــه الن�شـــاط في المملكة، وذلك في حالـــة ما اإذا كان طالب الترخي�ـــس خا�شعًا للرقابة اأو 
جـــزءًا من مجموعـــة موؤ�ش�شات مالية خا�شعة للرقابة في بلد المن�شاأ، مع تاأكيد ال�شلطات الرقابية 
الم�شـــار اإليهـــا باأن طالب الترخي�ـــس والمجموعة التي ينتمي اإليها - بح�شـــب الأحوال - في و�شع 

رقابي جيد وملتزمين بالمتطلبات الرقابية بما فيها كفاية راأ�س المال والمالءة المالية. 
ج- الت�شريعات والترتيبات والأو�شاع الرقابية ال�شارية على طالب الترخي�س اأو ال�شركات التابعة له اأو 

ذات العالقة به.  
�س له عند اللزوم. د- الو�شع المالي لطالب الترخي�س، ومدى ا�شتعداده لدعم المرخَّ

�شيه واإداراته، فيما يتعلق باأمانتهم وا�شتقامتهم.  هـ- �شجل الأعمال ال�شابقة لطالب الترخي�س وموؤ�شِّ
 

مادة )8(
 اإجراءات تقدمي الطلب

م طلبات الرتخي�س لأمناء الُعَهد ِوْفقًا لالإجراءات وال�شروط املن�شو�س عليها يف القرار رقم  ُتقدَّ
)43( ل�شنه 2011 باإ�شدار لئحة �شروط مْنح الرتخي�س بتقدمي اخلدمات اخلا�شعة للرقابة. 

 
مادة )9(

 ُيلغى كل ُحْكم يخالف اأحكام هذا القرار.
 

مادة )10(
 على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 
 

 محافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد محمد املعراج         

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1438هــــ 
المــــــوافــــــق: 31 مــايـــــو 2017م
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 قرار رقم )31( ل�سنة 2017
 ب�ساأن امل�ستندات والبيانات الالزمة

لت�سجيل الُعْهدة اأو اأيِّ حتديث يطراأ عليها
 

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،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 2016، ب�شاأن الُعَهد، وعلى الأخ�س املادتني )25( و )72( 

منه، 
وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2016 ب�شاأن الر�شوم املفرو�شة على ت�شجيل الُعَهد املالية والرتخي�س 

لأمناء الُعَهد،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

 
 قرر الآتي:
 مادة )1(

موافاة  عليها  يطراأ  اأيِّ حتديث  اأو  الُعَهد  �شجل  الُعْهدة يف  ت�شجيل  بطلب  التقدم  عند  ُي�شرَتط    
م�شرف البحرين املركزي مبا يلي:

اأ- ا�شتمـــارة ت�شجيـــل الُعْهـــدة اأو ا�شتمارة التحديـــث – بح�شب الأحوال - والتي يمكـــن الح�شول عليها 
مـــن الموقع الإلكتروني لم�شرف البحريـــن المركزي، على اأْن  ي�شتوفـــي �شاحب الطلب البيانات 

حة في هذه ال�شتمارة.  والم�شتندات المو�شَّ
ب- �شند الُعْهدة.

رة المن�شو�س عليها في القرار رقم )40( ل�شنة 2016 ب�شاأن الر�شوم  ج- ما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ
المفرو�شة على ت�شجيل الُعَهد المالية والترخي�س لأمناء الُعَهد. 

 
 مادة )2(

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
 

مادة )3(
القرار،  هذا  تنفيذ  املركزي  البحرين  مب�شرف  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  على   

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

 محافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد محمد املعراج         

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1438هــــ 
المــــــوافــــــق: 31 مــايـــــــو 2017م
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 قرار رقم )32( ل�سنة 2017
 ب�ساأن �سروط واإجراءات تاأ�سي�ص �سركة اخلاليا املحمية واإن�ساء خالياها

اأو حتويل �سركة قائمة اإلى �سركة خاليا محمية
 

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، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات اخلاليا املحمية، وعلى الأخ�س املواد 

)7(، )9( و)20( منه،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

 
قرر الآتي:
 مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

القانون: المر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات الخاليا المحمية.
الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي. 

مجلـــد التوجيهـــات: مجلد التوجيهات ال�شـــادر من الم�شرف والذي يت�شمـــن توجيهات تنظم 
عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة.  

�س ِوْفـــق القانون، وطبقًا لل�شـــروط والإجراءات  �سركـــة الخاليـــا المحميـــة: �شركة تجاريـــة توؤ�شَّ
المن�شو�ـــس عليهـــا في هذا القرار، وتتاألف من نواة وخلية واحـــدة اأو اأكثر يكون لكل منها اأ�شول 

وم�شئولية منف�شلة عن الأخرى، على النحو المن�شو�س عليه في القانون.
النواة: �شركة الخاليا المحمية با�شتثناء خالياها. 

ـــل وحماية الأ�شول الخلوية  الخليـــة: الخلية التي تن�شئهـــا �شركة الخاليا المحمية لأغرا�س ف�شْ
ِوْفق القانون، وطبقًا لل�شروط والإجراءات المن�شو�س عليها في هذا القرار. 

الأ�سول الخلوية: الأ�شول التي تخ�س الخاليا.
م الطلـــب: اأيُّ �شخ�س يتقدم بطلـــب الح�شول على موافقة من الم�شـــرف لتاأ�شي�س �شركة  مقـــدِّ

خاليا محمية واإن�شاء خالياها، اأو لتحويل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية. 
الن�ساط: اأيٌّ من الأن�شطة الم�شار اإليها في المادة )3( من القانون.
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 مادة )2(
عليها يف  املن�شو�س  لل�شروط  الطلب  م  مقدِّ ا�شتيفاء  بعد  يلي،  ما  على  موافقته  امل�شرف   مينح 

القانون وجملد التوجيهات وهذا القرار:
اأ- تاأ�شي�ـــس �شركـــة الخاليا المحمية، بمـــا في ذلك الموافقة على اإن�شاء الخليـــة اأو الخاليا التي �شوف 

تن�شاأ بها ال�شركة.
ب- تحويـــل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية، بما في ذلك الموافقة على اإن�شاء الخلية اأو الخاليا 

التي �شوف تن�شاأ بها ال�شركة. 
ج- اإن�شاء خلية اأو اأكثر ل�شركة خاليا محمية قائمة.

 
مادة )3(

 ُي�شرَتط، عند التقدم بطلب تاأ�شي�س �شركة اخلاليا املحمية واإن�شاء خالياها اأو حتويل �شركة قائمة 
اإلى �شركة خاليا محمية، ما يلي:  

اأ- ا�شتيفاء الم�شتندات والبيانات المذكورة في المادتين )4( و)5( من هذا القرار، بح�شب الأحوال.
ب- اأْن يتاألف هيكل �شركة الخاليا المحمية المراد تاأ�شي�شها من نواة وخلية واحدة على الأقل. 

ج- بيـــان عدد الخاليا التي ترغـــب �شركة الخاليا المحمية في اإن�شائها، وبيـــان الغر�س من اإن�شاء كل 
خلية. 

�شًا لها للقيام بذات الن�شاط  د- اأْن تكون ال�شركة القائمة المراد تحويلها اإلى �شركة خاليا محمية مرخَّ
المراد مزاولته ك�شركة خاليا محمية.

م الطلب بالقرار رقم )43( ل�شنة 2011 باإ�شدار لئحة �شروط مْنح الترخي�س بتقديم  ه- اأْن يلتزم مقدِّ
الخدمات التابعة للرقابة، وذلك في حال طلب تاأ�شي�س �شركة خاليا محمية لغر�س مزاولة اأن�شطة 

التاأمين التابع، بالإ�شافة اإلى التزامه باأحكام هذا القرار. 

 
مادة )4(

والبيانات  امل�شتندات  خالياها،  واإن�شاء  املحمية  اخلاليا  �شركة  تاأ�شي�س  بطلب  ُيرَفق  اأن  يجب   
التالية: 

اأ( ال�شتمـــارات التي يتم الح�شول عليها من الموقع الإلكترونـــي للم�شرف، وذلك بعد تعبئتها، 
وهي كالتالي: 

1- ا�شتمارة طلب الموافقة على تاأ�شي�س �شركة الخاليا المحمية. 
2- ا�شتمارة الطلب الخا�س بالن�شاط المراد مزاولته، ِوْفقًا لمجلد التوجيهات.
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3- ا�شتمارة طلب الموافقة على اأع�شاء مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية. 
ب( م�شودة عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة الخاليا المحمية. 

ج( جميع الم�شتندات والبيانات المتعلقة بالن�شاط المراد مزاولته والواردة في مجلد التوجيهات 
المعِني بهذا الن�شاط.  

رة.    د( ما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ
 

مادة )5(
 يجب اأن ُيرَفق بطلب حتويل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية امل�شتندات والبيانات التالية: 

اأ- ا�شتمـــارة  طلـــب الموافقة على تحويل �شركـــة قائمة اإلى �شركة خاليا محميـــة، والتي يتم الح�شول 
عليها من الموقع الإلكتروني للم�شرف، وذلك بعد تعبئتها.

ب- م�شـــودة تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة القائمة المراد تحويلها اإلى �شركة خاليا 
محمية. 

ج- جميـــع الم�شتنـــدات والبيانات المتعلقة بالن�شاط الذي تزاوله ال�شركـــة القائمة المراد تحويلها اإلى 
�شركة خاليا محمية، الم�شار اإليها في مجلد التوجيهات المعِني بهذا الن�شاط.  

رة.    د- ما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ

 
مادة )6(

امل�شرف  موافاة  قائمة  محمية  خاليا  ل�شركة  اأكرث  اأو  خلية  اإن�شاء  بطلب  التقدم  عند  ُي�شرَتط   
بامل�شتندات والبيانات التالية: 

اأ- بيان عدد الخاليا المراد اإن�شاوؤها، وبيان الغر�س من اإن�شاء كل منها. 
ب- جميع الم�شتندات والبيانات الم�شار اإليها في مجلد التوجيهات المعِني بالن�شاط الذي تزاوله 

�شركة الخاليا المحمية.  

مادة )7(
بح�شب  القرار  هذا  اإلى )6( من   )4( املواد من  املذكورة يف  الطلبات  بدرا�شة  امل�شرف  يقوم   
املعِني  التوجيهات  وجملد  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الالزمة  لل�شروط  ا�شتيفائها  من  ق  للتََّحقُّ الأحوال، 
بالن�شاط املطلوب مزاولته وهذا القرار. وللم�شرف اأن يطلب اإجراء ما يراه منا�شبًا من تعديالت على 

الطلب وا�شتيفاء ما يلزم للبتِّ فيه.     
ْف�س،  اأو بالرَّ مه بنتيجة البتِّ فيه �شواًء باملوافقة  اأن يُبتَّ يف الطلب ويخِطر مقدِّ وعلى امل�شرف 
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بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم الو�شول، وذلك خالل املدد املن�شو�س عليها يف جملد التوجيهات املعِني 
بالن�شاط املطلوب مزاولته.   

مادة )8(
 يف حالة موافقة امل�شرف على اأيِّ طلب من الطلبات املذكورة يف املواد من )4( اإلى )6( من هذا 
القرار، يجوز للم�شرف اأن َيْقُرن موافقته باأية �شروط اإ�شافية يرى �شرورة اللتزام بها اأثناء مزاولة 

الن�شاط مو�شوع الطلب. 
 

املادة )9(
اإلى )6( من هذا  املواد من )4(  املذكورة يف  الطلبات  لأيِّ طلب من  امل�شرف  رْف�س   يف حالة 
القرار لعدم ا�شتيفائه اأيًا من ال�شروط املن�شو�س عليها يف القانون وجملد التوجيهات املعِني بالن�شاط 
املطلوب مزاولته وهذا القرار، يجب على امل�شرف ت�شمني الإخطار املذكور يف الفقرة الثانية من املادة 
دة للتََّظلُّم من قرار الّرْف�س، على األ تقل عن  )7( من هذا القرار اأ�شباب رْف�س الطلب واملدة املحدَّ

ثالثني يومًا من تاريخ الإخطار.   
 

 املادة )10(
 يجوز ملن رف�س له امل�شرف طلبًا من الطلبات املذكورة يف املواد من )4( اإلى )6( من هذا القرار 
الإخطار  الواردة يف  املدة  وذلك خالل  الطلب،  برْف�س  ال�شادر  القرار  امل�شرف من  لدى  يتظلَّم  اأْن 
دة له  بًا ومرفقة به امل�شتندات املوؤيِّ امل�شار اإليه يف املادة )9( من هذا القرار، على اأْن يكون التََّظلُّم م�شبَّ

م اإلى املدير التنفيذي املعِني بامل�شرف.  واأْن ُيقدَّ
َمه بنتيجة البتِّ فيه، بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم  وعلى امل�شرف اأن يبتَّ يف التََّظلُّم ويخِطر مقدِّ
الو�شول، خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي التََّظلُّم، ويف حالة رْف�س امل�شرف للتََّظلُّم يجب اأْن يكون 

بًا. ْف�س م�شبَّ قرار الرَّ
     

املادة )11(
 يجوز للم�شرف - يف الأحوال املن�شو�س عليها يف الفقرة )3( من املادة )7( من القانون - اأن 
يقرر اإلغاء موافقته على تاأ�شي�س �شركة اخلاليا املحمية واإن�شاء خالياها، اأو على حتويل �شركة قائمة 
اإلى �شركة خاليا محمية، اأو على اإن�شاء خلية اأو اأكرث ل�شركة خاليا محمية قائمة، اأو تعديل تلك املوافقة 

اأو تقييدها اأو اإقرانها ب�شروط اإ�شافية. 
وُيخِطر امل�شرف �شركة اخلاليا املحمية املعنية بقراره ال�شادر ِوْفقًا للفقرة الأولى من هذه املادة، 
بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم الو�شول، خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ �شدور القرار، على اأْن يت�شمن 
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الإخطار بيان الأ�شباب التي ُبِني عليها القرار.  
 

املادة )12(
 يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية املعنية التََّظلُّم من قرار امل�شرف ال�شادر ِوْفقًا للمادة )11( من 
بًا ومرفقة  هذا القرار، وذلك خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ اإخطارها به، على اأْن يكون التََّظلُّم م�شبَّ

م اإلى املدير التنفيذي املعِني بامل�شرف. دة له، واأْن يقدَّ به امل�شتندات املوؤيِّ
مه بنتيجة البتِّ فيه، بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم  وعلى امل�شرف اأن يبتَّ يف التََّظلُّم ويخِطر مقدِّ
الو�شول، خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ تقدمي التََّظلُّم. ويف حالة رْف�س امل�شرف للتََّظلُّم يجب اأن 

بًا.  ْف�س م�شبَّ يكون قرار الرَّ
 

املادة )13(
 على الإدارات املخت�شة يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتباًرا من 

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

        
 

  محافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد محمد املعراج         

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1438هــــ 
المــــــوافــــــق: 31 مــايـــــــو 2017م
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  قرار رقم )33( ل�سنة 2017 
ب�ساأن راأ�سمال واأ�سهم نواة وخاليا �سركة اخلاليا املحمية

 
محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بقانون رقم )64( 
ل�شنة 2006 وتعديالته، 

الأخ�س  ل�شنة 2016، وعلى  بالقانون رقم )22(  ال�شادر  وعلى قانون �شركات اخلاليا املحمية 
املادتني )10( و )15( منه،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،
 

قرر الآتي:
 مادة )1(

 يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما 
مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

القانون: المر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات الخاليا المحمية.
الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي.

م  مجلـــد التوجيهـــات: مجلد التوجيهات ال�شـــادر من الم�شرف والذي يت�شمـــن توجيهات تنظِّ
عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة. 

�س ِوْفـــق القانون، وطبقًا لل�شـــروط والإجراءات  �سركـــة الخاليـــا المحميـــة: �شركة تجاريـــة توؤ�شَّ
المن�شو�ـــس عليهـــا في هذا القرار، وتتاألف من نواة وخلية واحـــدة اأو اأكثر تكون لكل منها اأ�شول 

وم�شئولية منف�شلة عن الأخرى، على النحو المن�شو�س عليه في القانون.
النواة: �شركة الخاليا المحمية با�شتثناء خالياها. 

ـــل وحماية الأ�شول الخلوية  الخليـــة: الخلية التي تن�شئهـــا �شركة الخاليا المحمية لأغرا�س ف�شْ
ِوْفق القانون، وطبقًا لل�شروط والإجراءات المن�شو�س عليها في هذا القرار. 

الأ�سول الخلوية: الأ�شول التي تخ�س الخاليا.
الن�ساط: اأيٌّ من الأن�شطة الم�شار اإليها في المادة )3( من القانون.

 
 املادة )2(

جملد  يف  مزاولته  املراد  الن�شاط  بح�شب  النواة  لراأ�شمال  الأدنى  احلد  يحدد  اأن  للم�شرف   
التوجيهات املعِني، على األ يقل عن مائة دينار بحريني يف جميع الأحوال. 
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م راأ�شمال النواة اإلى اأ�شهم مت�شاوية ت�شدر بقيمتها الأ�شمية، ويكتتب املوؤ�ش�شون يف اأ�شهم  وُيق�شَّ
راأ�شمال النواة على األ يقل عددهم عن �شخ�شني، ويجب اأن يتم اإيداع املبلغ الكلي لراأ�شمال النواة يف 

�شة يف مملكة البحرين.  اأحد بنوك التجزئة املرخَّ
 

املادة )3(
لتحقيق  كافيًا  يكون  اأْن  على  املعنية،  املحمية  اخلاليا  �شركة  ِقَبل  من  خلية  كل  راأ�شمال  د  ُيحدَّ  

اأغرا�س اخللية، وذلك بعد احل�شول على املوافقة الكتابية امل�شبقة من امل�شرف. 
 

املادة )4(
اأيٍّ من اخلاليا،  اأو  اإ�شافية لزيادة راأ�شمال النواة  اأ�شهم  اإ�شدار   يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية 
م بطلب اإ�شدار اأ�شهم  بعد احل�شول على املوافقة الكتابية امل�شبقة من امل�شرف، وُي�شرَتط عند التقدُّ

اإ�شافية ا�شتيفاء ما يلي:  
اأ- خطاب معتَمد من �شركة الخاليا المحمية يت�شمن الأ�شباب الموجبة لإ�شدار الأ�شهم الإ�شافية.

ب- قرار مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية باإ�شدار الأ�شهم الإ�شافية. 
ج- م�شـــودة تعديـــل العقد والنظام الأ�شا�شيين ل�شركة الخاليا المحميـــة، وذلك في حال اإ�شدار اأ�شهم 

اإ�شافية لزيادة راأ�شمال النواة. 
د- اأيـــة متطلبـــات اأخـــرى يحددها مجلـــد التوجيهـــات المعِني بالن�شـــاط الذي تزاولـــه �شركة الخاليا 

المحمية. 

 
املادة )5(

 ُيخِطر امل�شرف �شركة اخلاليا املحمية املعنية كتابيًا بقراره ال�شادر يف �شاأن طلب اإ�شدار اأ�شهم 
ْف�س.    اإ�شافية لزيادة راأ�شمال النواة اأو اأيٍّ من اخلاليا، �شواًء باملوافقة اأو بالرَّ

ل�شركة  النواة، ل يجوز  راأ�شمال  لزيادة  اإ�شافية  اأ�شهم  اإ�شدار  امل�شرف على   ويف حالة موافقة 
اخلاليا املحمية اإ�شدار هذه الأ�شهم اإل بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة، وُتقيَّد الزيادة 

يف راأ�شمال النواة يف ال�شجل التجاري ويتم الن�شر عنها يف اجلريدة الر�شمية.
 

املادة )6(
 يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية  تخفي�س راأ�شمال النواة اأو اأيٍّ من اخلاليا، ب�شرط األ يوؤدي ذلك 
ر يف املادتني )2( و)3( من هذا القرار، واأل ي�شر  اإلى نزول راأ�شمال النواة اأو اخللية عن احلد املقرَّ

ذلك بحقوق الدائنني. ول يكون تخفي�س راأ�س املال اإل بعد موافقة امل�شرف الكتابية امل�شبقة. 
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 املادة )7(
م �شركة اخلاليا املحمية اإلى امل�شرف بطلب تخفي�س راأ�شمال النواة اأو اأيٍّ من   ُي�شرَتط عند تقدُّ

اخلاليا، ا�شتيفاء ما يلي: 
اأ- خطـــاب معتَمد من �شركـــة الخاليا المحمية يت�شمن الأ�شباب الموجبـــة لتخفي�س راأ�شمال النواة اأو 
الخليـــة، ومـــا اإذا كان التخفي�س عن طريق خْف�س القيمة الإ�شمية لالأ�شهـــم اأو اإلغاء عدد الأ�شهم 

ر تخفي�شه من راأ�شمال النواة اأو الخلية.  بقيمة المبلغ المقرَّ
ب- قرار مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية بتخفي�س راأ�شمال النواة اأو الخلية.  

ج- اإقرار من مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية يفيد باأن تخفي�س راأ�شمال النواة اأو الخلية ل ي�شر 
بحقوق الدائنين.

د- بيـــان مـــن مدققي ح�شابات �شركة الخاليـــا المحمية عن التزامات ال�شركة واأثـــر تخفي�س راأ�شمال 
النواة اأو الخلية على تلك اللتزامات.

ه- م�شودة تعديل العقد والنظام الأ�شا�شيين ل�شركة الخاليا المحمية، وذلك في حال تخفي�س راأ�شمال 
النواة.

دها مجلد التوجيهات المعِني بالن�شاط الذي تزاوله ال�شركة.  و- اأية م�شتندات اأخرى يحدِّ
 

 املادة )8(
تخفي�س  طلب  �شاأن  يف  ال�شادر  بقراره  كتابيًا  املعنية  املحمية  اخلاليا  �شركة  امل�شرف  ُيخِطر   

ْف�س.  راأ�شمال النواة اأو اأيٍّ من اخلاليا، �شواًء باملوافقة اأو بالرَّ
 ويف حالة موافقة امل�شرف على طلب تخفي�س راأ�شمال النواة، ل يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية 
تخفي�س راأ�شمال النواة اإل بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة، وُيقيَّد التخفي�س يف راأ�س 

املال يف ال�شجل التجاري ويتم الن�شر عنه يف اجلريدة الر�شمية.
 

املادة )9(
 على الإدارات املخت�شة يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتباًرا من 

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

  محافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد محمد املعراج         

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1438هــــ 
المــــــوافــــــق: 31 مــايـــــــو 2017م
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 قرار رقم )34( ل�سنة 2017 
 باإلزام بع�ص ال�سركات التجارية بتزويد مركز البحرين 
للمعلومات الئتمانية مبا لديها من معلومات ائتمانية

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، وعلى الأخ�س الفقرة )ب( من املادة )68 مكررًا 1( منه،
وبعد اإجراء التن�شيق الالزم مع وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

تعترب كلٌّ من �شركة ا�شتثمارات الزياين )�س.م.ب مقفلة( و�شركة مونرتيال لل�شيارات )�س.�س.و( 
ع�شوين يف مركز البحرين للمعلومات الئتمانية، عماًل بحكم البند )2( من الفقرة )ب( من املادة 
)68 مكررًا( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادرة بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006.
وبو�شفهما ع�شوين يف مركز البحرين للمعلومات الئتمانية، تلتزم ال�شركتان املذكورتان يف الفقرة 
املواد )68 مكررًا ب(، )68 مكررًا 1(، )68 مكررًا 2(، )68 مكررًا  باأحكام  املادة  الأولى من هذه 
املركزي  البحرين  قانون م�شرف  و)129( من  البندان 3،2(، )117(  3(، )68 مكررًا 4(، )116 

واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006.  

املادة الثانية
على الإدارات املعنية يف م�شرف البحرين املركزي ومركز البحرين للمعلومات الئتمانية تنفيذ 

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد محمد املعراج         

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 4 يــونيــــــو 2017م
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اإعالنات مركز  امل�ستثمرين

اإعالن رقم )611( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ نجالء 
�شلطان الأن�شاري، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )لوكا للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،   م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،100286 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، بناًء على تنازل المالكة المذكورة عنها لكل من: ال�شيد/ 

عبداهلل بن �شعد بن خليل العيد، وال�شيد/ مختار عبا�س عبداهلل العلي. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم)612( ل�سنة 2017
اإعالن ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
)ميال  اإليه   تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن       
التي تحمل ا�شم )جدران  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد عي�شى حماد، مالك  ال�شيد/ عبدالجبار  نيابة عن  بحرين(، 
للمقاولت (الم�شجلة بموجب القيد رقم 49952، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000  )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )613( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة معفاة - مقيمة

اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة 
وال�شتثمار  للتنمية  الأفريقية  )ال�شودانية  ا�شم  تحمل  التي  المقيمة  المعفاة  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
اإلى  �س.م.ب.م(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 27941، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة 

�شليمان بن عبدالعزيز ال�شالح الراجحي، ال�شعودي الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )614( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
�شركة اإلــيــه  تقدم  قــد  بــاأنــه  وال�شياحة  والــتــجــارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    

)�شي 5 اأك�شيلريت ليمتد( مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شي 5 اأك�شيلريت �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 91990-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شركة 
)�شي 5 اأك�شيلريت ليمتد/ فرع �شركة اأجنبية(، و�شركة )بينكل ذ.ذ.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-76517.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )615( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ علي  �شكر 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(  للمقاولت  )ال�شوارى  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  �شركة ال�شخ�س  مالك  اهلل، 
رقم 63803، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
�شكراهلل، ح�شن  محمد  علي  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000  مقداره 

.HYDROSE KUNJU MUHAMED KUNJU /وال�شيد
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )616( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإلى موؤ�س�سة فردية
�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
تغيير  طالبين   ،45844 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فل�شطين(،  )مخبز  ا�شم  تحمل  التي  البحرينية  الت�شامن 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، ت�شبح مملوكة لل�شيد/ اإح�شان اإبراهيم حبيل علي 

حبيل، وتعيين �شركة )اإي جودة لال�شت�شارات ذ.م.م( للقيام باإجراءات التحويل.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )617( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى موؤ�س�سة فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالمح�شن 
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ح�شن ر�شي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شالة كال�شيك �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 56832-3، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم المالك نف�شه.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )618( ل�سنة 2017
ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال �سركة )برداي�ص رياليتي(

 القاب�سة �ص�م�ب� )مقفلة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شركة )ديلويت اأند 
تو�س ميدل اإي�شت(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية القاب�شة المقفلة التي تحمل ا�شم )برداي�س 
رياليتي القاب�شة �س.م.ب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 46773، طالبة تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 8،200،000  
)ثمانية ماليين ومائتا األف( دولر اأمريكي  اإلى 6،560،000  )�شتة ماليين وخم�شائة و�شتين األف( دولر اأمريكي.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 
اإعالن رقم )619( ل�سنة 2017

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ت�سامن

ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الم�شجلة  عبداهلل(،  محمد  اإقبال  )محمد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عبداهلل،  محمد  اإقبال 
بموجب القيد رقم 5897، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
جان، عبداهلل  محمد  اإقبال  محمد  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   مقداره  1،000 

.MOSTAFA KAFILUDDIN /وال�شيد
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 اعالن رقم)620( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الرجالية(،  للخياطة  )اأمريتا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد،  علي  عبدالعزيز  عبداهلل 
�شركة اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للمو�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،18659 رقــم  القيد  بموجب   الم�شجلة 
واإدخـــــــال بـــحـــريـــنـــي،  ديــــنــــار  )األــــفــــيــــن(   2،000 مــــقــــداره  وبـــراأ�ـــشـــمـــال  مـــــحـــــدودة،  ــيــة  ــول ــئ مــ�ــش  ذات 

ال�شيد/ KOLLANDA THAZHA  KUNNIYIL RAMDAS �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اعالن رقم)621( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
ال�شيد/ محمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
من�شور ميرزا علي حمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )المر�شى لل�شياحة �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 101068، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
وبراأ�شمال مقداره 40،000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل المالك عن ال�شركة ل�شالح كل من: 

اع. ال�شيد/ اأحمد من�شور ميرزا علي حمد، وال�شيد/ ح�شن عبدالح�شين اإبراهيم محمد علي �شبَّ
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )622( ل�سنة2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
عمار  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
الموؤ�ش�شة  مالك  الزير،  عبدالعزيز  بن  حمد  بن  اإبراهيم  ال�شيد/  عن  نيابة  مكي،  علي  عبدالر�شول  عبدالجليل 
الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ل�شكال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49786، طالبًا تحويل الفرع الثالث من 
الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون 
وكامل علي حبيل علي  الجن�شية،  ال�شادة: عمار عبدالجليل عبدالر�شول علي مكي، ال بحريني  لكل من  مملوكة 
اأحمد  حبيل، البحريني الجن�شية، وعلي جعفر علي جا�شم الحايكي، البحريني الجن�شية، ومحمد جميل يو�شف 

الغناه، البحريني الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )623( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نرج�س 
ح�شين عبا�س عبداهلل عبداهلل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برج بابل للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 56859، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شةالم�شمى )معر�س بابل لل�شراميك( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من ال�شادة: نرج�س ح�شين عبا�س عبداهلل عبداهلل، وتوما�س كالوفيتام كوزهي، ومير�شياما توما�س.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.



العدد: 3317 – الخميس 8 يونيو 2017

125

اإعالن رقم )624( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
ال�شيد/ �شالح  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
الم�شجلة  للتنجيدات(،  الفاخرة  )القرية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  علي،  مالك  ن�شيف  عبدالر�شول 
بموجب القيد رقم 110220، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شادة: �شالح عبدالر�شول ن�شيف علي، البحريني الجن�شية، 

وحميدة محمد حماد خليفة حماد، البحرينية الجن�شية،  وعرفات اأحمد مكي علي ح�شن، البحرينية الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

إعالن رقم )625( ل�سنة  2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ وداد 
الم�شجلة  المباني(،  لت�شييد  ال�شمالية  )وادي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  المولني،  را�شد  يعقوب 
بموجب القيد رقم 111810، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة اوذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال  
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شادة: وداد يعقوب را�شد المولني، ويو�شف بن عبداهلل بن 

عي�شى ال�شقر، وال�شيد �شفيان �شمير �شالح �شعد مبارك.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ا�ستدراك

ُن�ِشر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3304( ال�شادر بتاريخ 9 مار�س 2017 القرار رقم 
اأم احل�شم  اإلى جمعية  اأم احل�شم اخلريي  ب�شاأن حتول موؤ�ش�شة �شندوق  ل�شنة 2017   )15(
اخلريية، وقد ورد يف ملخ�س النظام الأ�شا�شي للجمعية املذكورة اأن جمل�س الإدارة يتكون من 

ت�شعة اأع�شاء، وال�شحيح هو �شبعة اأع�شاء.
لذا لزم التنويه.


