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��أمر�ملكي�رقم�)66(�ل�سنة�2017
مبنح�و�سام

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

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

�أمرنا�بالآتي:
�لمادة��لأولى

واإقليم  ولية  �شلطان حاكم  اإ�شكندر  �شلطان  المرحوم  ابن  اإبراهيم  ال�شلطان  ُيمنح جاللة 
جوهور دار التعظيم، و�شام ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة الممتازة.

�لمادة��لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

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

�شد في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 8 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 26 نوفمـبـــر 2017م
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�تعميم�ب�ساأن
�عطلة�ذكرى��ملولد

�لنبوي��ل�سريف�لعام�1439هـ

ل وزارات المملكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة يوم  بمنا�شبة ذكرى المولد النبوي ال�شريف، ُتعطَّ
الخمي�س الثاني ع�شر من �شهر ربيع الأول 1439هـ الموافق 30 نوفمبر 2017م.

رئي�س�مجل�س��لوزر�ء
خليفة�بن��سلمان��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 ربيع الأول 1439هـ
المــــوافـــــــق: 27 نوفمبـــــر 2017م
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�قر�ر�رقم�)9(�ل�سنة�2017
باإن�ساء�وت�سكيل�جلنة�تقييم�مر�كز��خلدمة��حلكومية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على المر�شوم رقم )65( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة،

وعلى المر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
والحكومة  المعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  المر�شوم  وعلى 

الإلكترونية،

قرر��لآتي:
�لمادة��لأولى

القرار  هذا  في  اإليها  وُي�شار  الحكومية(،  الخدمة  مراكز  تقييم  )لجنة  ت�شمى  لجنة  ُتن�شاأ 
بكلمة )اللجنة(.

�لمادة��لثانية
الإلكترونية، وع�شوية  المعلومات والحكومة  التنفيذي لهيئة  الرئي�س  اللجنة برئا�شة  ل  ت�شكَّ

كل من:
ع�شوًا 1 - ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 

 ممثاًل عن مركز البحرين  للدرا�شات ال�شتراتيجية والدولية والطاقة
ع�شوًا 2 - الدكتورة جواهر �شاهين الم�شحكي 

 ممثاًل عن هيئة جودة التعليم والتدريب
ع�شوًا 3 -ا لدكتور محمد علي بهزاد 

 ممثاًل عن مركز الت�شال الوطني
ع�شوًا 4 - ال�شيد جمال عبدالعزيز العلوي 

 ممثاًل عن ديوان الخدمة المدنية
ع�شوًا 5 - الدكتور اأحمد عبدالحميد عبدالغني 

 ممثاًل عن معهد البحرين للدرا�شات  الم�شرفية والمالية
ع�شوًا 6 - ال�شيدة ندى عبدالمجيد الق�شاب 

 ممثاًل عن �شركة �شلة الخليج
ع�شوًا 7 - الدكتورة لمياء جليل العري�س 

 ممثاًل عن جامعة البحرين
ع�شوًا 8 - ال�شيد اأحمد عبدالحي العو�شي 

ممثاًل عن وزارة المالية 
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وتكون مدة الع�شوية باللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

�لمادة��لثالثة
ر�شا  م�شتويات  اأعلى  وتحقيق  الحكومية  الخدمة  مراكز  بعمل  الرتقاء  اإلى  اللجنة  تهدف 

للعمالء.
وتخت�س اللجنة بالمهام الآتية:

1( اإعداد خطة �شنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية.
2( مراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الخدمة الحكومية باإعدادها.

3( اعتماد ت�شنيف مراكز الخدمة الحكومية.
4( متابعة رْفع م�شتوى ت�شنيف مراكز الخدمة الحكومية.

5( تطوير معايير تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وتحديث دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية.

�لمادة��لر�بعة
ت�شع اللجنة لئحة داخلية لنظام عملها.

وتختار اللجنة في اأول اجتماع لها مقررًا لأعمالها يتولى جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية 
للجنة.

�لمادة��لخام�سة
تدعَوهم  واأْن  والخت�شا�س،  الخبرة  ذوي  من  منا�شبًا  تــراه  بمن  ال�شتعانة  للجنة  يجوز 
لح�شور اجتماعاتها لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها بالمعلومات التي تراها �شرورية 

لمبا�شرة اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لأيٍّ منهم حق الت�شويت.

�لمادة��ل�ساد�سة
على الجهات المعنية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

�لنائب��لأول�لرئي�س�مجل�س��لوزر�ء
�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شـفــــر 1439هـ
المـوافــــــــــق: 14 نوفمبر 2017م
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وز�رة��ملالية�
�قر�ر�رقم�)14(�ل�سنة�2017

ع��سيا�سات�حْظر �باإعادة�ت�سكيل�جلنة�و�سْ
ومكافحة�غ�ْسل��لأمو�ل�ومتويل��لإرهاب

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

وتمويل الإرهاب وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )4( منه،
ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�ْشل  وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2012 ب�شاأن ت�شكيل لجنة و�شْ

الأموال وتمويل الإرهاب،
وبعد التن�شيق مع الجهات المخت�شة،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة المالية،

قرر��لآتي�:
�لمادة��لأولى

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب(، وُي�شار  ُيعاد ت�شكيل لجنة )و�شْ
اإليها في هذا القرار بـ)اللجنة(، برئا�شة المدير التنفيذي لرقابة الموؤ�ش�شات المالية بم�شرف 

البحرين المركزي، وع�شوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية:
ع�شـــوًا 1 - وزارة الداخلية 
ع�شـــوًا 2 - وزارة الخارجية 
ع�شـــوًا 3 - النيابة العامة 
ع�شـــوًا 4 - هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني 
ع�شـــوًا 5 - م�شرف البحرين المركزي 
ع�شـــوًا 6 - جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
ع�شـــوًا 7 - وزارة المالية 
ع�شـــوًا 8 - وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 
ع�شـــوًا 9 - وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
ع�شـــوًا 10 - جهاز الأمن الوطني 
ع�شـــوًا 11 - وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 
ع�شـــوًا 12 - وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ع�شـــوًا 13 - �شئون الجمارك/ وزارة الداخلية 
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�لمادة��لثانية
ع ال�شيا�شات العامة ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب، ِوْفقًا  1 -  تخت�س اللجنة بو�شْ
لن�س المادة )4( بند )2( من المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب وتعديالته، وعلى الأخ�س تحديد وتقييـــم مخاطر غ�ْشل الأموال وتمويل 

الإرهاب على الم�شتوى الوطني، وذلك ِوْفقًا ِلما يلي:
اأ - اإيجاد اآلية لتن�شيق اإجراءات تقييم مخاطر غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب على الم�شتوى الوطني، 
وذلك عن طريق تزويد كافة ال�شلطات المعنية والهيئات والموؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن 
دة ذات العالقة بالمعلومات المالئمة عن نتائج عمليات تقييم المخاطر. غير المالية المحدَّ

ب - العمل على تطبيق منهج قائم على تخ�شي�س وتوجيه الموارد ِطبقًا لدرجة المخاطر، واتخاذ 
التدابيـــر الالزمة لمكافحـــة غ�ْشل الأموال وتمويـــل الإرهاب؛ بهدف خْف�ـــس ن�شبة المخاطر، 

وذلك بناًء على نتائج التقييم الم�شار اإليه اأعاله.
ج - تحديث عمليات تقييم المخاطر على الم�شتوى الوطني ب�شكل دوري منتظم.

ع ال�شيا�شات، ووحدة المعلومات المالية،  ـــع الآليات الالزمة لتمكين الجهات الم�شئولة عن و�شْ 2 - و�شْ
و�شلطـــات اإنفاذ القانون، والجهات الرقابية، وغيرها مـــن ال�شلطات المخت�شة ذات العالقة، من 
التعـــاون والتن�شيق فيمـــا بينها ب�شاأن تطوير الإجـــراءات وتنفيذ �شيا�شـــات واأن�شطة مكافحة غ�ْشل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب، واتخـــاذ ما يلزم لتطبيق هـــذه القواعد على م�شتـــوى ال�شيا�شات وعلى 

الم�شتوى الت�شغيلي.
3 -  غيرها من الخت�شا�شات الواردة بن�س المادة )4( بند )2( من المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 

2010 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديالته.

�لمادة��لثالثة
مقررًا  تختار  كما  غيابه،  عند  محله  يحل  للرئي�س  نائبًا  اأع�شائها  بين  من  اللجنة  تختار 
اأع�شائها،  بين  والتن�شيق  اإجراءاتها،  التح�شير لجتماعاتها، وتحرير محا�شر  يتولى  لأعمالها 

وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من اأعمال.
اأ�شهر في  الأقل كل ثالثة  رئي�شها مرة على  بناًء على دعوة من  اللجنة اجتماعاتها  وتعقد 
والإجــراءات  لل�شوابط  ِوْفقًا  لذلك،  الحاجة  دعت  كلما  اأو  يحددهما،  اللذين  والزمان  المكان 
اإل بح�شور  انعقادها �شحيحًا  يكون  ها. ول  تقرُّ التي  باعها عند مبا�شرتها لأعمالها  اتِّ الواجب 
باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر  نائبه.  اأو  الرئي�س  بينهم  يكون من  اأْن  اأع�شائها، على  اأغلبية 
ح راأي الجانب الذي منه الرئي�س اأو نائبه في حالة غيابه. اأ�شوات الحا�شرين، واإذا ت�شاوت ُيرجَّ

�لمادة��لر�بعة
للجنة في �شبيل مبا�شرتها لخت�شا�شاتها مخاطبة جميع الوزارات والهيئات والموؤ�ش�شات 
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لمبا�شرة  لزمــة  تراها  التي  والمعلومات  البيانات  كافة  على  للح�شول  الحكومية،  والأجهزة 
والمكاتب  بالخبراء  اأو  المخت�شين  من  تــراه  بمن  ال�شتعانة  لها  يجوز  كما  اخت�شا�شاتها، 
ال�شت�شارية المخت�شة، لتنفيذ اأيٍّ من الم�شئوليات اأو المهام التي تدخل في اخت�شا�شها، دون 

اأْن يكون لأيٍّ منهم �شوت معدود في الت�شويت على قرارات واأعمال اللجنة.

�لمادة��لخام�سة
ترفع اللجنة قراراتها وتو�شياتها اإلى وزير المالية لعتمادها، ول تكون نافذة اإل من تاريخ 

اعتمادها.

�لمادة��ل�ساد�سة
اللجنة  باأعمال  الخا�شة  والتو�شيات  والقرارات  والبيانات  والمعلومات  المداولت  ُتعاَمل 

ب�شرية تامة.

�لمادة��ل�سابعة
على رئي�س اللجنة والمعنيين – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.
      

��وزير��لمالية
�أحمد�بن�محمد��آل�خليفة

        

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافــــــــق: 22 نـوفـمـبــر 2017م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية

�قر�ر�رقم�)85(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تعيني�جمل�س��إد�رة�موؤقت�جلمعية��لفاروق��خلريية�

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في 
ل�شنة 1989  بقانون رقم )21(  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة،  والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )55( ل�شنة 2004 ب�شاأن الترخي�س  بت�شجيل جمعية الفاروق الخيرية،

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية الفاروق الخيرية،
وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم المنظمات الأهلية الموؤرخة في 7 اأغ�شط�س 2017، والثابت فيها 
مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وعدم عْقد اجتماع الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة، وعدم انتخاب مجل�س اإدارة للجمعية،
وعماًل بن�س المادة )23( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 الم�شار اإليه،

و�شمانًا لُح�ْشن �شير العمل بجمعية الفاروق الخيرية،
وبناًء على عْر�س الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع،

قرر��لآتي:
مادة�)1(

ُيعيَّن مجل�س اإدارة موؤقت لجمعية الفاروق الخيرية لمدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ عبدالمنعم 
عبداهلل العيد، وع�شوية كل من:               

1- محمد عبداهلل اإبراهيم المطوع
2- اأحمد محمد مبارك الهتيمي

3- عي�شى محمد مبارك الهتيمي
4- خالد عبدالكريم يو�شف 

5- محمود يو�شف النخالة
6- �شالم عي�شى محمد الهتيمي

7- عبداهلل اأنور بوكمال
اف 8- اأ�شيل �شميع ع�شَّ
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مادة�)2(
الجمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  لمجل�س  رة  المقرَّ الخت�شا�شات  الموؤقت  للمجل�س  يكون 
والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  العاملة في ميدان  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية 

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

مادة�)3(
على القائمين بالعمل في الجمعية اأن يبادروا بت�شليم مجل�س الإدارة الموؤقت جميع اأموال الجمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(
م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع الجمعية،  ُيِعدُّ مجل�س الإدارة الموؤقت تقريرًا يقدَّ
نًا اأمورها المالية خالل العامين الما�شيين، ومقترحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها،  مت�شمِّ
ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية، وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(
دة  المحدَّ المدة  انتهاء  قبل  ُيعَقد  اجتماع  اإلى  العمومية  الجمعية  الموؤقت  الإدارة  مجل�س  يدعو 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الوزارة،  موافقة  وبعد  الأقل  ب�شهر على  القرار  رقم )1( من هذا  بالمادة 
اًل عن حالة الجمعية. وتنتخب الجمعية العمومية مجل�س الإدارة الجديد في الجل�شة ذاتها بعد  مف�شَّ
الأ�شا�شي  والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  مجل�س  اأع�شاء  بتر�شيح  الخا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

للجمعية.

مادة�)6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 26 �شــفـــر 1439هـ
المــوافـــــــــق: 15 نوفمبر 2017م
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�ملجل�س��لأعلى�لل�سحة
�قر�ر�رقم�)41(�ل�سنة�2017

ب��سل�سلة ع�وتَعقُّ �باإ�سد�ر�نظام�تتبُّ
�إمد�د�وتوريد��لأدوية�د�خل�مملكة��لبحرين

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:
ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  في   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع   بعد 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،  والمراكز ال�شيدلية، المعدَّ
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية، 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، المعدَّ
وعلى المر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء المجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

وعلى لئحة نظام ت�شجيل الأدوية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية ال�شادرة 
ل بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017، بالقرار رقم  )12( ل�شنة 2015 المعدَّ

وتحقيقًا ل�شمان جودة الأدوية بمملكة البحرين،
وبناًءٍ على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية،

وبعد موافقة المجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر��لآتي:
�لمادة��لأولى�

تقوم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية بتطبيق نظام تتبُّع وتَعقُّب �شل�شلة اإمداد 
)Track and Trace(، وذلك طبقًا  المري�س  اإلى  البحرين من الم�شنع  الأدوية داخل مملكة  وتوريد 

للنظام وال�شوابط المرفقة بهذا القرار.

�لمادة��لثانية�
القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. 
رئيــ�س��لمجلـ�س��لأعلى�لل�ســحـة

���������������������������لفريق�طبيب
محمــد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر في: 5 ربيع الأول 1439هــ
الموافــق: 23 نـوفـمـبــر 2017م
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ب� ع�وتَعقُّ نظام�تتبُّ
�سل�سلة��إمد�د�وتوريد��لأدوية�

د�خل�مملكة��لبحرين

مادة�)1(
في تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعانَي المبينَة قرين ُكلٍّ منها، ما 

لم يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
�لمملكة: مملكة البحرين.

-��لـــدو�ء: كل منَتـــج �شيدلي يتم ت�شنيفه وت�شجيله والت�شريح بتداوله كدواء من الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

-��باركود�ثنائي��لأبعاد: م�شفوفة تت�شع لعدد كبير من الأحرف والأرقام، ويمتاز بقدرة تخزينية 
نة فيه عبر ا�شتخدام  عاليـــة للمعلومات في م�شاحة �شغيـــرة جدًا، ويتم ا�شترجاع البيانات المخزَّ

قارئات مخ�ش�شة لذلك.
�لهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

نو الأدويـــة والم�شتح�شـــرات ال�شيدلية  �لمـــوزع: م�شانـــع و�شـــركات وموزعـــو وم�شتـــوردو ومخزِّ
والموؤ�ش�شات ال�شيدلية بجميع اأنواعها.

مادة�)2(
يلتزم الموزع با�شتخدام الباركود الدولي لل�شلع )GTIN Global trade Item Number(  وذلك 
تامة  الخارج  م�شتوردة من  اأو  ْنع  ال�شُّ كانت محلية  �شواء  المملكة،  في  تداولها  يتم  التي  الأدوية  لكل 

ْنع، اأو التي يتم ت�شنيعها في الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها في م�شانع داخل المملكة. ال�شُّ

مادة�)3(
يتم اإعداد موا�شفات الباركود وفقًا لالآتي: 

)اأ( يطبـــع علـــى عبوة الم�شتح�شر باركـــود ثنائي الأبعاد ِوْفًقا للنموذج ال�شـــادر من المنظمة العالمية 
 .)GS1( للترقيم

)ب( يحتوى الباركود على الآتي:

1- رقم )GTIN( الخا�س بالدواء. 
 .)Expiry Date( 2- تاريخ انتهاء �شالحية الدواء
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 .)Batch Number(  3- رقم الت�شغيلية
 . )Serial Number( 4- رقم الت�شل�شل الخا�س بكل عبوة

وذلك على النحو الآتي:
 

مادة�)4(
يلتزم الموزع بالبدء في تطبيق اأحكام هذا القرار ابتداًء من يناير 2018، على اأْن يكون التطبيق 

الكامل للبرنامج في موعد اأق�شاه 31 دي�شمبر 2019.

مادة�)5(
مع مراعاة المادة رقم )4( من هذا القرار، ل يجوز تداول الدواء في المملكة ما لم يكن حا�شاًل 

على الباركود الدولي لل�شلع.

مادة�)6(
تقوم الجهة المخت�شة بالهيئة بمتابعة تطبيق مراحل القرار من ِقَبل الموزع، وُتِعد كل ثالثة اأ�شهر 

تقارير دورية �شاملة ُترفع  للرئي�س التنفيذي للهيئة؛ لتخاذ ما يلزم من اإجراءات في هذا ال�شاأن.

مادة�)7(
يجوز للموزع  اإ�شافة اأية عالمة اأخرى ل�شمان جودة اأو �شالمة منتجاته مثل العالمات المائية اأو 

غيرها من العالمات.

مادة�)8(
�شركة خالل  من  لمنتجاتهم  الأ�شا�شية  المعلومات  بتحميل  البدء  الموزعين  جميع  على    

توفير  من  لالنتهاء  النهائي  الموعد  يكون  اأْن  على   ،2017 نوفمبر  من  الأول  من  بدءًا   )GS1UAE(
المعلومات نهاية اأبريل 2018.
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هيئة�تنظيم��لت�سالت

�قر�ر�رقم�)17(�ل�سنة�2017
�باإ�سد�ر��لالئحة��لتنظيمية�ب�ساأن�

حماية�م�ستهلكي�ِخْدمات��لت�سالت

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

بالمر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي الم�شلحة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،
وبعد موافقة مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر��لآتي:
�لمادة��لأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن حماية م�شتهلكي ِخْدمات الت�شالت المرافقة لهذا القرار.

�لمادة��لثانية
اليوم  من  اعتبارًا  بهما  وُيعمل  الر�شمية،  الجريدة  في  له  المرافقة  والالئحة  القرار  هذا  ُين�شر 

التالي لتاريخ الن�شر.

�رئي�س�مجل�س��إد�رة�هيئة�تنظيم��لت�سالت
�د��محمد��أحمد��لعامر��

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافــــــــق: 23 نوفـمـبــر 2017م
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�لالئحة��لتنظيمية
ب�ساأن�حماية�م�ستهلكي�ِخْدمات��لت�سالت

�لف�سل��لأول�
�لتعاريف
مادة�)1(

في تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والم�شطلحات التالية المعانَي المبينَة قريَن ُكلٍّ 
منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك، كما يكون لبقية الكلمات والم�شطلحات الم�شتخَدمة في 
هذه الالئحة ذات المعانَي الواردَة في المادة )1( من قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون 

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

�لهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.
�س له بت�شغيـــل �شبكة ات�شالت اأو بتقديـــم خدمة ات�شالت  �ـــس�لـــه: �شخ�س مرخَّ م�سغـــل�مرخَّ

ِطبقًا لأحكام المادة )25( من القانون.
�س له ب�شـــاأن تقديم المنتجات  ل مرخَّ ��شخ�ـــس طـــرف في عقد خدمة مـــع م�شغِّ �لم�ستـــِرك�:��أيُّ

والِخْدمات المعينة.
�لم�ستهِلـــك: اأيُّ م�شتـــرك اأو �شخ�س ي�شتقبـــل اأو ي�شتخدم اأو يطلب اأو ي�شتهلـــك منتجًا اأو خدمة 

معينة.
�س له للقيام بالإعالن اأو عْر�س اأو  ل المرخَّ �لطرف��لثالث: اأيُّ �شخ�س اأو جهة ي�شتخدمها الم�شغِّ
بيع المنَتج اأو الخدمة المعينة مثل التجار الوكالء والموزعين والبائعين ومنافذ البيع بالتجزئة.
�س له اأو الطرف الثالث الذي يقوم بالإعالن عن منَتج اأو خدمة معينة  ـــل المرخَّ �لمعِلـــن: الم�شغِّ

باأية و�شيلة من و�شائل الإعالن.
�لإعـــالن:�المحتـــوى الذي يتحكم فيـــه المعِلن ب�شورة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة باأية لغة، ويتم 
ـــد التاأثير على اختيار الم�شتهلـــك  اأو راأيه اأو  اإر�شالـــه مـــن خالل و�شائـــل الإعالن المختلفة بق�شْ

�شلوكه.
و�سائل��لإعالن:�اأية و�شائل ُت�شتخَدم لغر�س الإعالن، ومنها:

اأ( الإعالنات التلفزيونية والراديوية وال�شحف والمجالت.
بات والمن�شورات. ب( الكتيِّ

ج( البريد المبا�شر والبريد الإلكتروني.
د( اأية مواد ُتن�َشر في نقاط البيع.
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هــ( مواد التعبئة والتغليف.
و( بطاقات الأ�شعار.

ز( اللوحات الإعالنية.
ح( المل�شقات.

ط(  اإعالنات ال�شينما.
ي( مقاطع الفيديو الترويجية.

ك( مواد ولفتات المواقع الإلكترونية.
ل( و�شائل الإعالم والأخبار ال�شحفية.

م( و�شائل التوا�شل الجتماعي.
ن( مجموعات الأخبار الإلكترونية.

�س( الر�شائل وملحقاتها.
ع( مقاطع الفيديو واأفالم الر�شوم المتحركة.

ف( الر�شائل ال�شوتية.
ة الق�شيرة والر�شائل ال�شوتية. �س( خدمات الر�شائل الن�شيَّ

ق( اأك�شاك المعلومات.
�لمنَتج��أو��لخدمة��لمعينة،�ت�سمل:

اأ - خدمات الت�شالت العامة.
�س له. ل المرخَّ ب - اأجهزة الت�شالت المعرو�شة للبيع من ِقَبل الم�شغِّ

�لإعالن��لم�سلِّل: اإعالن يت�شمن معلومات اأو بيانات مقروءة اأو م�شموعة اأو مرئية تت�شبَّب ب�شكل 
مبا�شر اأو غير مبا�شر في ت�شليل اأو خداع الم�شتهلك ب�شاأن المعلن اأو المنتج اأو الخدمة المعينة. 
�س له  ل مرخَّ �لإعـــالن��لمقـــارن: اإعالن تتم فيه المقارنة بين منَتج اأو خدمة معينة يقدمها م�شغِّ

�س له اآخر. ل مرخَّ ومنَتج اأو خدمة معينة يقدمها م�شغِّ
�لإعـــالن��لم�ستـــرك: اإعـــالن ي�شترك فيه اأكثر مـــن معِلن لالإعالن عن منَتـــج اأو خدمة معينه اأو 

اأكثر، اأو لالإعالن عن منَتج اأو خدمة معينة مع اأية �شلعة اأخرى.
�لإعالن�بالتو��سل��لمبا�سر:�الإعالن الذي يكون عن طريق التوا�شل المبا�شر بالم�شتهلكين.

�س له والم�شترك، ويت�شمن ال�شروط  القانونية  ل المرخَّ عْقد��لخدمة:�العْقد المبرم بين الم�شغِّ
التي تحكم كيفية ووقت تقديم المنَتج اأو الخدمة المعينة وا�شتخدامها.

فتـــرة��لعْقـــد: مدة عْقد الخدمة الكلية، �شواء كان عْقد الخدمة يت�شمن حدًا اأدنى لمدة الخدمة 
اأم لم يت�شمنها.

�س  ل المرخَّ �لحد��لأدنى�لمدة��لخدمة:�الحد الأدنى لمدة عْقد الخدمة المتَفق عليها بين الم�شغِّ
له والم�شتِرك، والتي ل يكون الم�شتِرك مطاَلبًا بدفع اأية ر�شوم في حالة اإنهائه عْقد الخدمة بعد 
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هذه المدة.
�سيا�سة��ل�ستخد�م��لعادل: وثيقة تت�شمن قيودًا وممار�شات النفاذ اإلى الخدمة، والتي يجب على 

الم�شتهِلك الموافقة عليها للنفاذ اإلى الخدمة باعتبارها جزءًا من عْقد الخدمة.
فتـــرة��لإخطـــار��لم�سبـــق: اإبالغ الم�شتِرك قبل اتخـــاذ اأيِّ اإجراء بتعديل اأو اإنهـــاء عْقد الخدمة 

ب�شهر واحد على الأقل.

�لف�سل��لثاني
نطاق��لالئحة�و�أهد�فها

مادة�)2(
نطاق�تطبيق��أحكام��لالئحة

المنتجات  تقديم  اأو  الإعالن  ب�شاأن  لهم  �س  المرخَّ لين  الم�شغِّ على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 
والِخْدمات المعينة للم�شتهلكين، وعلى اأيِّ طرف ثالث.

مادة�)3(
�س�له ل��لمرخَّ حدود�م�سئولية��لم�سغِّ

�س له الذي يقدم اأو يبيع منَتجًا اأو خدمة معينة بوا�شطة طرف ثالث م�شئوًل  ل المرخَّ يكون الم�شغِّ
عن اأية مخالفة لأحكام هذه الالئحة تقع من ِقَبل الطرف الثالث.

مادة�)4(
�أهد�ف��لالئحة�

تهدف هذه الالئحة اإلى تحقيق ما يلي:
1-تمكين الم�شتهلكين من اتخاذ قرارات �شائبة و�شليمة.

�س لهم. لين المرخَّ 2-تحديد حقوق الم�شتهلكين واللتزامات المترتبة على الم�شغِّ

�لف�سل��لثالث
�لن�ساط��لإعالني

مادة�)5(
�لأن�سطة�و�لمنتجات�و�لِخْدمات��لخا�سعة�لأحكام�هذ���لف�سل

لت�شويق  ن�شاط  اأيِّ  اأو  اأو ترويجي،  ت�شويقي  اأو  اإعالني  ن�شاط  اأيِّ  الف�شل على  اأحكام هذا  ت�شري 
العالمة التجارية، اأو اأيِّ ن�شاط اآخر خا�س بالمعِلن، �شواء كان مبا�شرًا اأو غير مبا�شر،  لالإعالن عن 

المنتجات اأو الِخْدمات المعينة باأية و�شيلة من و�شائل الإعالن. 
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مادة�)6(
�لتز�مات��لمعِلنين

1- يلتزم المعِلنون ب�شمان تحقق ال�شروط الآتية:
اأ( اأْن تكون الإعالنات عادلة و�شحيحة ودقيقة، ول تت�شبَّب ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر في 

ت�شليل الم�شتهِلك.
بالجانب  العتبار  في  الأْخذ  مع  الواقعية،  الناحية  من  �شحيحة  الإعالنات  تكون  اأْن  ب( 

الثقافي للمجتمع والم�شتهِلكين.
قبل  الالزمة  والمعلومات  والأحكام  ال�شروط  كافة  عن  للم�شتهِلكين  بو�شوح  الإف�شاح  ج( 

نقطة البيع.
مًا باأيِّ التزام من جانبه اإذا كان �شعر المنَتج اأو الخدمة المعينة  د( اإبالغ الم�شتهِلك مقدَّ

يتوقف على �شراء منَتج اأو خدمة اأخرى.
هـ(  في حالة عدم اإمكانية اإدراج كافة تفا�شيل المنَتج اأو الخدمة المعينة اأو كافة ال�شروط 
عبارة  اأية  اأو  والأحكام(  لل�شروط  )خا�شع  عبارة  اإدراج  يجب  الإعــالن،  في  والأحكام 

اأخرى بذات المعنى.
اأو  اإلى(  )ت�شل  مثل  عبارات  با�شتخدام  مة  المقدَّ الأ�شعار  عرو�س  في  المبالغة  عدم  و( 

ح اأْن ي�شتفيد منها الم�شتهلك. )تبداأ من(، اأو المتعلقة بالمزايا التي من المرجَّ
بيان  اإ�شدار  يجب  الإعالنات،  في  )ال�شمان(  اأو  )الكفالة(  كلمة  ا�شتخدام  حالة  في  ز( 
ح فيه كافة التفا�شيل الخا�شة بالكفالة اأو ال�شمان، واأْن يتاح للم�شتهِلكين الطالع  تو�شَّ

عليه قبل �شراء المنَتج اأو الخدمة المعينة.
ح( تجنُّب الت�شبُّب في اأية اإ�شاءة في الإعالنات، وعلى الأخ�س الإ�شاءات المتعلقة بالِعْرق اأو 

الدين اأو الجن�س اأو ال�شيا�شة اأو ال�شطرابات النف�شية اأو العقلية ونحوها.
ح اأْن ُيِخل بالنظام العام اأو الآداب. ط( ُخُلو الإعالنات من اأيِّ محتوى من المرجَّ

ي( ُخُلو الإعالنات من اأيِّ �شلوك عنيف اأو معاٍد للمجتمع اأو اإثارة هذا ال�شلوك بها.
ن الإعالن اأي ا�شتغالل لثقة الم�شتهِلك اأو قلة خبرته ومعرفته. ك(  اأْن ل يت�شمَّ

2- يلتـــزم المعِلنون باإثبـــات ما ورد بالإعالنات من عرو�س اأو بيانات اأو معلومات  كتابًة بناًء على طلب 
الهيئة. 

مادة�)7(
�لإعالن��لم�سلِّل

يجب على المعِلنين عدم تقديم اإعالنات م�شلِّلة، خا�شة فيما يتعلق بالمعلومات اأو البيانات الآتية:
اأ( وجود وطبيعة المنَتج اأو الخدمة المعينة.
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ب( ال�شعر اأو الطريقة التي يتم احت�شابها.
ج( وجود ميزة �شعرية معينة )اإْن ُوِجدت(.

ر المنتَج اأو الخدمـــة المعينة، اأو المخاطر،  د( الميـــزات الرئي�شية للمنَتـــج اأو الخدمة المعينة مثل توفُّ
اأو التركيـــب، اأو ملحقـــات التنفيـــذ، اأو ِخْدمـــات العمـــالء ما بعد البيـــع، اأو اإجـــراءات التعامل مع 
ال�شـــكاوى، اأو طريقـــة وتاريخ الت�شنيع، اأو التو�شيل، اأو الكمية، اأو المالءمة للغر�س اأو ال�شتخدام 

اأو الموا�شفات اأو الأ�شل الجغرافي اأو التجاري.
هـ( نطاق التزامات المعِلن، اأو حوافز الممار�شة التجارية، اأو طبيعة عملية المبيعات، اأو اأية بيانات اأو 

معلومات تتعلق بالكفالة المبا�شرة وغير المبا�شرة.
و( الحاجة لخدمة اأو جزء اأو بديل اأو اإ�شالح.

مادة�)8(
�لإعالن��لمقاَرن

يلتزم المعِلن عند قيامه بالإعالن المقاَرن – بالإ�شافة اإلى ال�شروط الواردة في المادة )6( من 
هذه الالئحة - ب�شمان تحقق ال�شروط الآتية:

اأ ( األ يكون الإعالن م�شلِّاًل.
ب( اأْن يميـــز المعِلن عرو�شـــه الإعالنية بالتركيز على المزايا الفعلية، اأو الأفكار الجديدة، اأو العوامل 

المميزة الحقيقية، دون ت�شويه ل�شمعة المناف�شين.
ج ( عـــدم توجيـــه نقد غير نزيه في الإعالن المقاَرن لأيِّ مناف�س اأو منَتجاته اأو ِخْدماته لت�شويه �شمعته 

اأو الحطِّ من قْدره.
مة من اأيِّ مناف�س، من  د ( عـــدم تقديـــم اإعالنات مقاَرنة ب�شورة غير عادلة عن جـــودة الخدمة المقدَّ

�شاأنها اأْن تقلل الثقة العامة في المنَتجات اأو الِخْدمات التي يقدمها.

مادة�)9(
�لإعالن��لم�سترك

يلتزم المعلنون عند القيام باإعالن م�شترك – بالإ�شافة اإلى ال�شروط الواردة في المادة )6( من 
ق ال�شروط الآتية: هذه الالئحة - ب�شمان تَحقُّ

د بو�شوح فـــي الإعالن الطَرف الم�شئول عن توفير المنَتـــج اأو الخدمة المعينة، �شواء كانت  اأ( اأْن يحـــدَّ
ر في �شكل ِحَزم اأم ل. توفَّ

د بو�شوح في الإعالن الطرف الم�شئول قانونيًا عن المنَتج اأو الخدمة المعينة. ب( اأْن يحدَّ
ج( فـــي حالة عـــدم اإمكانية اإدراج كافة التفا�شيل فـــي الإعالن الم�شترك، يجب علـــى المعِلنين اإدراج 
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مه اأكثر من معلن(، اأو اأية عبارة اأخرى بذات المعنى. عبارة )يقدِّ
د( يجب اأْن يك�شف المعِلنون للم�شتهِلك كافة تفا�شيل المعِلنين الم�شئولين قبل اإبرام اأية عقود.

هــــ( يجـــب اأْن يذكر المعِلنون بو�شوح في العقـــود المتعلقة بالإعالن الم�شترك كافـــة بيانات  المعِلنين 
الم�شئولين وبيانات الت�شال الخا�شة بهم.

مادة�)10(
�لدعاء�ت�ذ�ت��لعالقة�بالتوفير

1- ل يجـــوز للمعِلـــن اأْن يزُعـــم في الإعالن بـــاأنَّ منَتجًا اأو خدمة معينة في عْر�ـــس خا�س اأو مجاني، اأو 
اأنَّ توفيرهـــا يكون بناًء على �شروط واأحـــكام تف�شيلية اأخرى، اإل اإذا كان ذلك حقيقًيا وقائًما على 

حقائق يمكن اإثباتها.
ح فيه تاريخ بدء العْر�س وتاريخ  2- في حال الإ�شارة في الإعالن اإلى وجود عْر�س خا�س، يجب اأن يو�شَّ

انتهائه، واأنَّ العْر�س يخ�شع لتوافر المنَتج اأو الخدمات المعينة.
ر �شـــروط معينة في الم�شتهلـــك للح�شول علـــى الخ�شومات اأو  ـــن فيها توفُّ 3- فـــي الأحـــوال التي يتعيَّ
ر ذلك ب�شبب طبيعة  رة، يجب اإدراج كافة ال�شروط فـــي الإعالن. وفي حالة تعـــذُّ العرو�ـــس المقـــرَّ

ق ما يلي:  و�شيلة الإعالن، يتعيَّن على المعِلن �شمان تحقُّ

اأ( اأْن يت�شمن الإعالن عبارة )يخ�شع لل�شروط( اأو اأية عبارة اأخرى بذات المعنى.
ب( اأْن يكون الم�شتهِلك على معرفة ودراية بكافة ال�شروط المتطلَّبة قبل اإبرام العقد.

مادة�)11(

م�سطلحات�وعبار�ت��لإعالن

َقيُّد بالأحكام  يجب على المعِلنين عند ا�شتخدامهم للم�شطلحات والعبارات التالية في الإعالن التَّ
و ال�شروط الآتية:

�أ(�مجاني:
لأية  الم�شتهِلك  ل  تَحمُّ دون  م  تقدَّ المعينة  الخدمة  اأو  المنَتج  اأنَّ  يعني  )مجاني(  التعبير   -1

تكاليف مبا�شرة اأو غير مبا�شرة مقابل الح�شول عليها.
ف منَتج اأو خدمة معينة في الإعالنات باأنها )مجانية( في الحالت الآتية: 2- ل يجوز و�شْ

اأو  التو�شيل  اأو  الإدارة  اأو  التغليف  اأو  التعبئة  تكاليف  بدْفع  الم�شتهِلك  اإلزام  حالة  في  اأ( 
التركيب للمنَتج اأو الخدمة المعَلن عنها.

ب( في الحالة التي يتعيَّن فيها على الم�شتهِلك دْفع تكاليف اإ�شافية ل�شراء منَتج اأو خدمة 
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التكاليف  تكن هذه  لم  ما  المجانية،  المعينة  الخدمة  اأو  المنَتج  من  لال�شتفادة  معينة 
ناتجة عن عوامل ل تتعلق بتكلفة الترويج.

م للم�شتهلك. ج( في حالة تخفي�س جودة المنَتج اأو الخدمة المعينة التي تقدَّ
َقيُّد بـــه لال�شتفادة من  ـــن على الم�شتهلك التَّ 3- يجـــب اأْن تو�شـــح الإعالنـــات نطاق اللتزام الذي يتعيَّ

العْر�س )المجاني(.
4- فـــي حالة توفير المنَتـــج اأو الخدمة المعينة في �شكل ِحَزم، وتم الإ�شـــارة في الإعالن باأنه في حالة 
د في  �شـــراء منَتـــج اأو خدمة معينة واحدة يتم الح�شول على الأخرى )مجاًنا(، فاإنه يتعيَّن اأْن يحدَّ

دًا بوقت معين. الإعالن الجزء المجاني، وما اإذا كان ذلك محدَّ

ب(�غير�محدود:
1- التعبير )غير محدود( يعني اأنَّ المنَتج اأو الخدمة المعينة يتم تقديمها دون حدود، با�شتثناء 

الحدود التقنية المت�شلة والموجودة في اأية �شبكة.
ا�شتخدام  العادل، يكون  ل�شيا�شة ال�شتخدام  المعينة  اأو الخدمة  المنَتج  2- في حالة خ�شوع 
ل�شيا�شة  المعينة  الخدمة  لم يكن خ�شوع  الإعالن م�شلِّاًل، ما  التعبير )غير محدود( في 
ال�شروط  ق  تَحقُّ المادة )23( من هذه الالئحة، وب�شرط  ِوْفقًا لأحكام  العادل  ال�شتخدام 

الآتية:
اأ( الإ�شارة في الإعالن لوجود �شيا�شة ال�شتخدام العادل.

ب( اأْن تكون �شيا�شة ال�شتخدام العادل عادلة ومعقولة.
اأو الخدمة المعينة عند  اأو تعليق المنَتج  اإ�شافية،  اإلزام الم�شتهلكين باأية ر�شوم  ج( عدم 

ر بموجب �شيا�شة ال�شتخدام العادل. تجاُوز حد ال�شتخدام المقرَّ
ف منَتج اأو خدمة معينة باأنها )غير محدودة( في حالة اإدراج اأيٍّ من الممار�شات  3- ل يجوز و�شْ

التالية اأو المماثلة لها كجزء من �شيا�شة ال�شتخدام العادل:
اأ- فْر�س ر�شوم على ال�شتخدام الزائد عن الحد، �شواًء تم ذلك ب�شورة تلقائية اأو بمجرد 

الحتفاظ بالحق في فْر�شها.
اأو  اإلى المنَتج  اأيًا كانت و�شيلة ذلك، مثل مْنع الو�شول  اأق�شى لال�شتخدام  ع حد  ب- و�شْ

الخدمة المعينة بمجرد بلوغ الحد المعين لال�شتخدام اأو ما يماثله.
ج- اإنهاء اأو وْقف الخدمة.

د- اإلزام الم�شتهِلك بتغيير الباقة وا�شتبدالها بباقة اأخرى ذات تكلفة اأعلى، اأو فْر�س حدود 
على ال�شتخدام.

ج(���ل�سرعة:
ف منَتج اأو خدمة معينة في الإعالنات باأنها )عالية ال�شرعة اأو عالية ال�شرعة  1- ل يجوز و�شْ
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عة اأو عْر�س النطاق الترددي ل يتوافق مع الخدمة. للغاية( اإذا كانت ال�شَّ
2- يجب اأن ت�شتند العرو�س المتعلقة ب�شرعات التنزيل على الخبرة الفعلية للم�شتهلكين.

د(�مدى��لحياة:
 يجب اأْن يكون اأيُّ ا�شتخدام لتعبير )مدى الحياة( في الإعالنات موؤهاًل ب�شورة منا�شبة بحيث 
اأو  اأم عمر المنَتج  اأم مدة العقد،  اإذا كان المق�شود به فترة الحياة الطبيعية للم�شتهِلك،  يو�شح ما 

الخدمة المعينة.
هـ( العرو�س المتعلقة بتوفير النفاذ اإلى خدمة الإنترنت:

 يجب اأْن ت�شتند عرو�س المعِلنين المتعلقة بتوفير النفاذ اإلى خدمة الإنترنت على قدرة الم�شتهِلكين 
الفعلية على النفاذ ب�شكل قانوني اإلى المحتوى والتطبيقات .

مادة�)12(
�ل�ستثناء�ت�و�لتنويهات

ق  يلتزم المعلنون عند ا�شتخدامهم لأية هوام�س اأو تنويهات اأو رموز في الإعالنات ب�شمان تَحقُّ
ال�شروط الآتية:

اأ( اأْن تكـــون الهوام�ـــس اأو التنويهـــات اأو الكلمات اأو الرموز الواردة في الإعـــالن، والتي توؤدي لتاأهيل اأو 
ا�شتبعاد المنَتجات اأو الِخْدمات مرئية ومقروءة ب�شهولة وم�شموعة بو�شوح.

ل اأو ت�شتبعد المنَتجات اأو الِخْدمات التي  ب( األ تتعار�س اأية هوام�س اأو تنويهات اأو كلمات اأو رموز توؤهِّ
لها ب�شكل  نة في الإعـــالن اأو توؤهِّ مـــة اأو المت�شمَّ ت�شـــدر في الإعالن مـــع العرو�س الأ�شا�شية المقدَّ

اأ�شا�شي اأو تغيِّرها باأية �شورة اأخرى.
لة فـــي الإعالن اأيَّ تعاُر�س مـــع اأ�شا�شيات اأية  ج( األ ت�شبـــب الإ�شـــارات اإلـــى ال�شروط والأحكام المف�شَّ

نة في الإعالن اأو تاأهيل اأ�شا�شي لها اأو تغيير عليها باأية �شورة اأخرى. مة اأو مت�شمَّ عرو�س مقدَّ
د( ذْكـــر ال�شتثنـــاءات اأو التنويهات اأو الحدود التي ت�شري على المنَتـــج اأو الخدمة المعينة بو�شوح في 

الإعالن.
هــــ( في حالة عدم اإمكانية اإدراج كافة تفا�شيل ال�شتثنـــاءات اأو التنويهات في الإعالن، يجب الإ�شارة 

لذلك في الإعالن بعبارة )يخ�شع لال�شتثناءات(، اأو اأية عبارة اأخرى بذات المعنى.
و( يجـــب اإبـــالغ الم�شتهِلك بكافـــة التفا�شيل المتعلقة بال�شتثنـــاءات اأو التنويهات قبـــل اإبرام اأيِّ عْقد 

خا�س بالمنَتج اأو الخدمة المعينة.

مادة�)13(
�ل�ستدلل�بالبحوث�و�لإح�سائيات

1- يجـــب علـــى المعِلنين ال�شتـــدلل بالم�شادر عنـــد ا�شتخدامهم لإح�شائيـــات اأو نتائج من درا�شات 
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بحثية في الإعالن.
2- يجب على المعِلنين تقديم منهجية ونتائج الدرا�شات البحثية حال طلبها من الهيئة اأو الم�شتهِلك.

3- يجـــب على المعِلنين اللتزام بالمعنى الحقيقي لأية بيانـــات �شادرة عن مهنيين اأو درا�شات بحثية 
دون تغيير اأو تحريف.

4- يجـــب علـــى المعِلنين التاأكد من اأنَّ الإح�شائيات اأو القتبا�شات اأو النتائج التي يتم الح�شول عليها 
من الدرا�شات البحثية دقيقة وغير م�شللة اأو متحيزة.

مادة�)14(
�لإعالنات��لمتعلقة�بالأجهزة

ر ال�شروط الآتية:  يلتزم المعِلنون عند قيامهم بالإعالن عن منَتج اأو خدمة معينة ب�شمان توفُّ
1( اإذا كان المنَتـــج اأو الخدمـــة المعينة ت�شتخدم اأجهزة ات�شالت، يجـــب التاأكد من اأنَّ هذه الأجهزة 

تتوافق مع اأحكام الف�شل ال�شابع من القانون.
2( فـــي الحالـــة التي ل يكون المعِلـــن فيها م�شئوًل عن التعوي�ـــس عن الخلل اأو الُعْطـــل الذي قد ي�شوب 
اأجهزة  الت�شالت خالل فترة ال�شمان، يتعيَّن تو�شيح ذلك في العْقد، وتحديد الطرف الم�شئول 

عن التعوي�س.

مادة�)15(
�لإعالن�بالتو��سل��لمبا�سر

1-  يجـــب علـــى المعِلنين عند ا�شتخدام الإعالن بالتوا�شل المبا�شـــر مراعاة اأْن يكون عدد المكالمات 
ـــة الق�شيرة المر�شلة اإلى الم�شتهِلك لأغرا�س الإعالن  اأو الر�شائـــل الإلكترونية اأو الر�شائل الن�شيَّ

معقولة، بحيث ل ت�شبب اأيَّ اإزعاج له.
2- يجب على المعِلنين اللتزام باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شائل المر�شلة بالجملة، ال�شادرة 
بالقـــرار رقم )3( ل�شنة 2015 عند التوا�شـــل المبا�شر مع الم�شتهِلكين بوا�شطة اإر�شال الإعالنات 

ة الق�شيرة. عبر الر�شائل الن�شيَّ

�لف�سل��لر�بع
عقود��لخدمة

مادة�)16(
�لأحكام��لعامة�للعْقد

�س لهم تزويد الم�شتركين بعقد مطبوع. لين المرخَّ 1- يجب على الم�شغِّ
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�س لهم �شمان توقيع الم�شتِرك على عْقد الخدمة.  لين المرخَّ 2 - يجب على الم�شغِّ
دة لعقـــود الخدمة على مواقعهم  �س لهـــم ن�ْشر جميع ال�شروط الموحَّ لين المرخَّ 3 - يجـــب علـــى الم�شغِّ

الإلكترونية. 
دة  �س لهم التاأكد من �شهولة و�شـــول الم�شتركين اإلى ال�شروط الموحَّ لين المرخَّ 4 - يجـــب علـــى الم�شغَّ
لعقود الخدمة من خالل �شفحة الموقع الإلكتروني التي ُتن�َشر فيها الخدمة اأو العْر�س اأو الباقة. 

دة لعقـــود الخدمة عن اأربعة  �س لهـــم �شمان األ تزيد المـــدة المحدَّ لين المرخَّ 5 - يجـــب علـــى الم�شغِّ
وع�شرين )24( �شهرًا. 

ـــدة لعقود الخدمة فـــي منافذ البيع  �س لهـــم توفير ال�شروط الموحَّ ليـــن المرخَّ 6  - يجـــب علـــى الم�شغَّ
بالتجزئـــة التابعـــة لهـــم، بحيث تكون متوفـــرة ب�شهولة في ُن�َشـــخ ورقية وبالمجان حـــال طلِبها من 

الم�شتركين.

مادة�)17(
دة �ل�سروط��لتعاقدية��لموحَّ

ح فيه ب�شورة كاملة  �س لهم بتزويـــد الم�شتركين الجدد بعْقد مكتوب تو�شَّ لون المرخَّ 1 - يلتـــزم الم�شغِّ
ومفهومة ال�شروط والأحكام، بما في ذلك اأية قيود وحدود، وقيمة التعِرفات، و�شيا�شة ال�شتخدام 

العادل المتعلقة بتزويد الخدمة. 
�س لهم بت�شمين عقود الخدمة وملحقاتها البيانات التالية – كحد اأدنى -  لون المرخَّ 2 - يلتزم الم�شغِّ

ب�شورة وا�شحة ومفهومة، ويمكن الو�شول اإليها ب�شهوله باللغتين العربية والإنجليزية:

ف للخدمة المراد تقديمها� اأ( و�شْ
ب( تفا�شيل الأ�شعار والتعِرفات واأية ر�شوم اأخرى م�شتَحقة مقابل ا�شتخدام الخدمة، بما 

في ذلك:
1-الر�شوم المتكررة.
2- تعِرفة المكالمات.

3- الر�شوم التي ُتدفع لمرة واحدة.

�س له والم�شتِرك. ل المرخَّ ج( التزامات كل من الم�شغِّ
د( الأُُطر الزمنية  للفواتير وطرق دْفع قيمتها.

رة له )اإْن ُوِجدت(، وفترة الإخطار الم�شبق. هـ( تحديد فترة العْقد وفترة الحد الأدنى المقرَّ
ُوِجدت(، وتو�شيح كيفية الح�شول  العادل )اإْن  اإلى وجود �شيا�شة ال�شتخدام  الإ�شارة  و( 

على ن�شخة منها.
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ف للقيود اأو الحدود المفرو�شة على ا�شتخدام الخدمة، وبالأخ�س الآتي: ز( و�شْ
رة على حجم ال�شتخدام. 1- الحدود المقرَّ

2- �شيا�شة ال�شتخدام العادل.
3- تفا�شيل الر�شوم الم�شتَحقة في حالة تجاُوز حد ال�شتخدام.

�س له بقْطع الخدمة عن الم�شتِرك،  ل المرخَّ ح( تحديد الأ�شباب التي قد يقوم فيها الم�شغِّ
بما في ذلك قْطع الت�شال ِوْفًقا لالأدوات القانونية المعمول بها ال�شادرة عن الهيئة.

ف لعملية اإعادة ات�شال الخدمة المقطوعة، بما في ذلك اأية ر�شوم مرتبطة بهذه  ط( و�شْ
العملية.

ي( اأية ر�شوم ُتطبَّق على الم�شتِرك لإنهاء عقد الخدمة خالل فترة الحد الأدنى للعْقد اأو 
بعدها.

ك( الإ�شارة اإلى كيفية الح�شول على الإجراءات المتبعة لحل �شكاوى ونزاعات الم�شتركين، 
�س له المعتَمد  ل المرخَّ وكذلك نظام التعامل مع �شكاوى الم�شتهِلكين الخا�س بالم�شغِّ

من ِقَبل الهيئة.
�س له.  ل المرخَّ ل( بيانات الت�شال الخا�شة بالم�شغِّ

�س لهم  بما يلي: لون المرخَّ 3- يلتزم الم�شغِّ

اأ( اإخطار الم�شتِرك قبل اإجراء اأية تغييرات تعاقدية، توؤدي اإلى:
رة في عْقد الخدمة. 1- زيادة التزامات الم�شترك المقرَّ

رة  للم�شتِرك بموجب عقد الخدمة.  2- الحد من الحقوق المقرَّ

ل اأية ر�شوم خالل ثالثين )30( يومًا  ب( ال�شماح للم�شترك باإنهاء عْقد الخدمة دون تَحمُّ
من تاريخ ت�شلُّمه الإخطار.

�س لهم ب�شمان اأْن تكون المعلومات المتعلقة بالر�شوم المطبقة على اإنهاء  لون المرخَّ 4- يلتـــزم الم�شغِّ
عْقد الخدمة قبل نهاية مدته مكتوبة، وذلك باأحد الطرق الآتية:

البنود الأخــرى، بن�شبة ل تقل عن ع�شرين  اأكبر من حجم خط  اأ( بخط عري�س وبحجم 
)20( بالمائة.

لتوقيع  �س  المخ�شَّ المو�شع  قبل  العْقد  في  نهائي  كبند  اإدراجها  ويتم  عري�س  بخط  ب( 
الم�شتِرك.

عة من عْقد الخدمة للم�شترك في نقطة البيع اأو بناًء على طلبه في اأي وقت  5- يجب تقديم ن�شخة موقَّ
اآخر.
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مادة�)18(
�ل�سروط�غير��لمن�سفة

�س لهم ت�شمين عقود الخدمة ال�شادرة عنهم ما يلي: لين المرخَّ 1- ل يجوز للم�شغِّ
نهاية فترته دون الح�شول على موافقة  تلقائًيا في  اأ( �شروط تجيز تجديد عْقد الخدمة 

�شريحة من الم�شتِرك.
المتبقية من فترة  الفترة  الم�شتَحقة عن  المبالغ  ُمباَلغ فيها، ول تعادل  ب( فْر�س ر�شوم 

الحد الأدنى لمدة الخدمة، حال رغبة الم�شتِرك اإنهاء العْقد خالل هذه الفترة.
�س لهم اإدراج اأية �شروط في عقود الخدمة ال�شادرة عنهم يترتب عليها  لين المرخَّ 2- ل يجـــوز للم�شغِّ

ما يلي:

�س  ل المرخَّ اأ( حرمان الم�شتِرك اأو الحد من حقوقه القانونية في حالة عدم التزام الم�شغِّ
له بالأداء الكلي اأو الجزئي، اأو كان اأداوؤه غير كاٍف لأيٍّ من البنود التعاقدية.

ب( مطالبة الم�شتِرك بدْفع تعوي�س ُمباَلغ فيه في حالة عدم التزامه بالبنود التعاقدية.
باإرادته  اإنهائه  اأو  الخدمة  تعديل �شروط عْقد  الحق في  له  �س  المرخَّ ل  الم�شغِّ اإعطاء  ج( 

المنفردة.
الخدمة  اأو  المنَتج  خ�شائ�س  تعديل  في  منفردًا  الحق  له  �س  المرخَّ ل  الم�شغِّ اإعطاء  د( 

المراد تقديمها دون مبرر مقبول.
هـ( تحديد �شعر المنَتج اأو الخدمة وقت الت�شليم اأو التوفير.

�س لهم بزيادة الأ�شعار اأو الر�شوم اأو التعِرفات اأو النفقات دون  لين المرخَّ و( تمكين الم�شغِّ
اأْن يكون للم�شتِرك الحق في اإنهاء عقد الخدمة.

له  �س  المرخَّ ل  الم�شغِّ قيام  عدم  من  الرغم  على  بالتزاماته  بالوفاء  الم�شتِرك  اإلزام  ز( 
بالتزاماته.

الخدمة  اأو  المنَتج  اإذا كان  الحق منفردًا في تحديد ما  له  �س  المرخَّ ل  الم�شغِّ اإعطاء  ح( 
المعينة التي يقدمها تتوافق مع عْقد الخدمة من عدمه.

�س له الحق منفردًا في تف�شير عقد الخدمة. ل المرخَّ ط( اإعطاء الم�شغِّ
رة بموجب عْقد  المقرَّ التزاماته  اأو  نْقل حقوقه  اإمكانية  له  �س  المرخَّ ل  الم�شغِّ اإعطاء  ي( 

الخدمة دون موافقة الم�شتِرك.
ك( حرمان اأو اإعاقة الم�شتِرك اأو الحد من حقه في اتخاذ اأيِّ اإجراء قانوني، اأو المطالبة 

بالتعوي�س، اأو اتخاذ اأية و�شيلة ت�شحيحية اأخرى ي�شمح بها القانون. 
ر في حْجب اأو تقييد اأو التمييز بين  �س له الحق ب�شكل غير مبرَّ ل المرخَّ ل( اإعطاء الم�شغِّ
المحتويات  اأو  التطبيقات  دي  مزوِّ ِقَبل  من  تزويدها  يتم  التي  المحتوى  اأو  التطبيقات 
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والنفاذ اإليها من ِقَبل الم�شتركين.

مادة�)19(
مدة�عْقد��لخدمة�

�س لهم اإفراد بْند م�شتقل لمدة العْقد تتوفر فيه ال�شروط الآتية:  لين المرخَّ 1- يجب على الم�شغِّ
اأ( اأْن يكون منف�شاًل عن اأيِّ بْند اآخر ومكتوبًا بخط  بارز.

د مدة معينة لعقد الخدمة. ب( اأْن يحدِّ
د فترة الإخطار الم�شبق. ج( اأْن يحدِّ

د و�شيلة الإبالغ بفترة الإخطار الم�شبق. د( اأْن يحدِّ
د الحالت التي يجوز فيها لأيِّ من طرَفي عْقد الخدمة تعليق الِخْدمات المعينة  هـ( اأْن يحدِّ

اأو اإنهاء عقد الخدمة.
�س لهم فْر�س ر�شوم جديدة على الم�شتِرك اأو اإ�شراكه في خدمة لم يوقع  لين المرخَّ 2 - ل يجوز للم�شغِّ

بالموافقة على ال�شتراك فيها، اأو لم يوافق على دْفع قيمتها.
�س لهم تجديد عْقد الخدمة بعد انتهاء مدته دون الح�شول على موافقة  لين المرخَّ 3 - ل يجوز للم�شغِّ

�شريحة من الم�شتِرك.
4 - ل ينطبق الحكم الوارد بالبند رقم )2( من هذه المادة في الحالت التالية:

اأ( اإذا كانت ل ت�شر بالم�شتِرك ب�شكل ل جدال فيه.
ب( اإذا كانت ل�شالح الم�شتِرك ب�شكل ل جدال فيه.

�س  لين المرخَّ مة لخيارات التحديث اأو النقل، يتعيَّن على الم�شغِّ 5 - فـــي حالـــة خ�شوع الِخْدمات المقدَّ
لهـــم تزويـــد الم�شتركيـــن بمعلومات كافيـــة عن �شروط هـــذا التحديث اأو النقل، بمـــا في ذلك اأية 

تغييرات تتم في اأداء الخدمة اأو في التعِرفات الخا�شة بها.
�ـــس لهـــم تحديـــث اأو نْقـــل الخدمة المعينـــة دون موافقـــة �شريحة من  ليـــن المرخَّ 6 - ل يجـــوز للم�شغِّ

الم�شتِرك، اإل اإذا كان هذا التحديث اأو النْقل تتوفر ب�شاأنه ال�شروط الآتية:

اأ( اإذا كان ل ي�شر بالم�شتِرك ب�شكل ل جدال فيه.
تكاليف  اأية  ل  تَحمُّ يترتب عليه  ب�شكل ل جدال فيه، ول  الم�شترك  اإذا كان في �شالح  ب( 

اإ�شافية.
�س لهم اإبالغ الم�شتركين بالإجراءات المزمع اتِّخاُذها في حالة عدم  لين المرخَّ 7 - يجب على الم�شغِّ

الدْفع، مع تحديد الخيارات المتاحة لهم لتجنُّب تعليق الخدمة المعنية اأو اإنهائها.
�س لهم �شمان توقيع الم�شتركين علـــى ا�شتمارة اإنهاء عقد الخدمة،  لين المرخَّ 8 - يجـــب علـــى الم�شغِّ

وتزويد الم�شتركين بن�شخة من هذه ال�شتمارة.
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مادة�)20(
م�ستويات�جودة��لخدمة

�س لهم اأْن يحددوا بو�شوح م�شتويات جودة الخدمة المعنية التي تعهدوا  لين المرخَّ 1- يجب على الم�شغِّ
بالِحفاظ عليها للم�شتركين في عقد الخدمة.

�س لهم ت�شمين عقود الخدمة البيانات الآتية: لين المرخَّ 2- يجب على الم�شغِّ

اأ( الحد الأدنى من �شرعات النفاذ اإلى خدمة الإنترنت، في حالة تزويد الم�شتِرك بخدمة 
الإنترنت، مع �شمان األ تختلف هذه ال�شرعات ب�شكل كبير عن اأية �شرعات معَلن عنها. 

رة لتو�شيل اأو تفعيل اأو اإنهاء الخدمة المعينة. ب( الحد الأق�شى للمدة المقرَّ
مة. ج( نوعية ِخْدمات ال�شيانة المقدَّ

ر لإجراء الإ�شالحات المطلوبة ل�شتعادة الخدمات - دون  د( الحد الأق�شى للوقت المقرَّ
ل  للم�شغِّ المملوكة  الأجهزة  على  اأو  التحتية،  البنية  على  اإجراوؤها  يتم  التي   - مقابل 

ل الأجهزة اأو البنية التحتية. �س له، اأو اإ�شالح الأخطاء الناتجة عن تعطُّ المرخَّ

مادة�)21(
�من��لو�سول��إلى��لِخْدمات��أو���ستخد�مها �ل�سروط��لتي�تُحدُّ

�س لهم ت�شمين عقود الخدمة الحدود اأو ال�شروط التي �شتوؤثر، اأو من  لين المرخَّ 1-  يجب على الم�شغِّ
المحتمل اأْن توؤثر على الِخْدمات، وبالأخ�س البيانات الآتية:

اأ- معلومات ب�شاأن تغطية الخدمة،اأو الإ�شارة في العْقد اإلى طريقة ح�شول الم�شتهِلك على 
هذه المعلومات، على اأْن تكون دون مقابل.

للموقع  الخدمة  تقديم  اإمكانية  لتقييم  مطلوبة  الختبارات  فيها  تكون  التي  الحالت  ب- 
المطلوب توفيرها فيه من عدمه.

اإلى  الو�شول  على  الم�شتِرك  قدرة  تُحدُّ من  له  �س  المرخَّ ل  الم�شغِّ يفر�شها  قيود  اأية   ج- 
الِخْدمات اأو المزايا الأخرى.

�س لهم بما يلي: لون المرخَّ 2 - يلتزم الم�شغِّ
اإلغاء  اأو  المعينة،  الخدمة  في  لال�شتراك  الم�شتِرك  طلب  على  كافية  باأدلة  الحتفاظ  اأ- 

ال�شتراك في اأية مزايا اإ�شافية اأو عْر�س ما.
ب- الحتفاظ باأدلة كافية على موافقة الم�شتِرك على اأية �شروط اأو اأحكام جديدة.

ج- تقديم هذه الأدلة اإلى الهيئة حال ُطِلب ذلك منها.            
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�لف�سل��لخام�س
�لنفاذ��إلى��لمحتوى

�و�لتطبيقات�على��لإنترنت

مادة�)22(
1- يجب اأْن يتوافر لجميع الم�شتهِلكين الحق في النفاذ اإلى المعلومات اأو المحتوى القانوني وتوزيعها، 
وكذلـــك ا�شتخدام وتوفير التطبيقات والِخْدمات عبر خدمة النفاذ اإلى الإنترنت،  ب�شْرف النظر 

عن موقعهم، اأو موقع اأو اأ�شل اأو الغر�س من  المعلومات اأو المحتوى اأو التطبيقات اأو الِخْدمات.
�س لهم القيـــام بحْجب اأو تقييد اأو التقليل مـــن قيمة المعلومات اأو  لين المرخَّ 2 - ُيحَظـــر علـــى الم�شغِّ

ر.  المحتوى اأو التطبيقات اأو المعلومات القانونية اأو التمييز بينها دون مبرِّ
�س له اتخاذ اإجراءات  ل المرخَّ 3 -  مـــع عدم الإخالل بحكم البند )2( من هـــذه المادة، يجوز للم�شغِّ
معقولة لإدارة حركة البيانات على الإنترنت، اإذا تم اتخاذها ب�شفافية وب�شكل متوافق دون تمييز. 
ول يجوز اأْن ت�شتند هذه الإجراءات اإلى اعتبارات تجارية، اإنما يجب اأْن ت�شتند اإلى متطلبات تقنية 

لجودة الخدمة.
�س له حْجب اأو تقييد اأو اإبطاء  ل المرخَّ 4 - مع مراعاة حكم البند )3( من هذه المادة، ل يجوز للم�شغِّ
دة، اأو  �شرعـــة اأو تغييـــر اأو التدخل في اأو التقليل من قيمة المحتـــوى اأو التطبيقات اأو ِخْدمات محدَّ

دة منها اأو التمييز بينها،  فيما عدا الحالت التي ُتتََّخذ تحقيقًا لالأغرا�س الآتية: فئات محدَّ

مها عبر  التي يقدِّ �س له والِخْدمات  ل المرخَّ الم�شغِّ واأمن �شبكة  اأ - الحفاظ على �شالمة 
ال�شبكة. 

الزدحام  المترتبة على  الآثار  التقليل من  اأو  البيانات،  ال�شبكة بحركة  ازدحام  مْنع  ب - 
البيانات  بالت�شاوي مع فئات حركة  التعامل  اأْن يتم  اأو موؤقت، �شريطة  ا�شتثنائي  ب�شكل 

المقابلة لها.
�س لهـــم ت�شمين اأيِّ عْقد ي�شمل خدمة النفـــاذ اإلى الإنترنت  - كحد  لين المرخَّ 5 - يجـــب علـــى الم�شغِّ

اأدنى – البيانات الآتية:

مة للم�شتركين، واأية  اأ( المعلومات المتعلقة بالحد الأدنى لم�شتويات جودة الخدمة المقدَّ
موؤ�شرات اأخرى تتعلق بها.

لإدارة  له  �س  المرخَّ ل  الم�شغِّ يتخذها  التي  الإجــراءات  تاأثير  كيفية  حول  المعلومات  ب( 
حركة البيانات على جودة الخدمة.

عة وال�شرعة وغيرها من ال�شروط، على  ج( تف�شير وا�شح ومفهوم عن كيفية تاأثير حدود ال�شَّ
اإمكانية النفاذ اأو ا�شتخدام الِخْدمات والتطبيقات.
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�لف�سل��ل�ساد�س
�سيا�سة��ل�ستخد�م��لعادل

مادة�)23(
َقيُّد ب�شيا�شة ال�شتخـــدام العادل وتنفيذها في التعامل مع  �س لهم التَّ لين المرخَّ 1 - يجـــب علـــى الم�شغِّ

ا�شتخدام الم�شتهِلكين الذي يفوق الحد الأق�شى لال�شتخدام.
�س لهم �شمان اأْن تت�شمن �شيا�شة ال�شتخدام العادل – كحد اأدنى -  لين المرخَّ 2 - يجـــب علـــى الم�شغِّ

البيانات الآتية:

يقدمها  التي  الخدمات  ا�شتخدام  في  القانونية  وم�شئولياتهم  الم�شتهِلكين  التزامات  اأ( 
�س لهم. لون المرخَّ الم�شغِّ

ف للممار�شات الم�شيئة التي ُتَعدُّ محظورة. ب( و�شْ
�س لهم في توفير المعلومات التي تندرج �شمن �شيا�شة  لين المرخَّ ج( حدود م�شئولية الم�شغِّ

ال�شتخدام العادل.
3 - في حالة خ�شوع المنَتج اأو الخدمة المعينة المعَلن عنها ل�شيا�شة ال�شتخدام العادل، يجب تو�شيح 

ذلك في ال�شروط والأحكام الواردة في عْقد الخدمة.
4 - فـــي حالة عدم اإمكانية اإدراج كافة تفا�شيل �شيا�شة ال�شتخدام العادل في الإعالن، ينبغي تو�شيح 

ذلك للم�شتهِلك قبل اإبرامه لأيِّ عْقد خدمة.

�لف�سل��ل�سابع
�لم�ستركون�من�ذوي��لحتياجات��لخا�سة

مادة�)24(
�س لهم بتمكين الم�شتركين مـــن ذوي الحتياجات الخا�شة من الح�شول  لون المرخَّ 1 - يلتـــزم الم�شغِّ
علـــى المتطلبـــات التالية - دون مقابـــل – وب�شيغ مختلفـــة، مثل الطباعة بخط كبيـــر اأو بطريقة 

)بريل( بناًء على طلبهم:

اأ( اأيُّ عقد مع الم�شترك.
م عن الخدمات المعينة. ب( اأية فاتورة تقدَّ

�س له والم�شتِرك. ل المرخَّ ج( اأية مرا�شالت اأخرى بين الم�شغِّ
�س لهـــم بتمكين الم�شتِرك - دون مقابل - مـــن تعيين فرد ينوب عنه في  لـــون المرخَّ 2 - يلتـــزم الم�شغِّ

التعامل ب�شاأن م�شائل معينة، بما في ذلك الم�شائل الآتية:

اأ( ت�شلُّم فاتورة الم�شتِرك.
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ب( �شداد قيمة الفاتورة.
ج( تقديم ا�شتف�شارات حول ح�شاب الم�شتِرك.

د( اإنهاء عْقد الخدمة.
�س لهـــم تحميل الفـــرد المعيَّن ِوْفقـــًا للبند )2( من هـــذه المادة  ليـــن المرخَّ 3 - يحَظـــر علـــى الم�شغِّ

الم�شئولية القانونية عن اأيِّ انتهاك لل�شروط والأحكام المن�شو�س عليها في عْقد الخدمة.
�س لهم حْمل الفرد المعيَّن ِوْفقـــًا للبند )2( من هذه المادة على توقيع  ليـــن المرخَّ 4 - ل يجـــوز للم�شغِّ
رة على الم�شتِرك من ذوي الحتياجات الخا�شة.  ل اللتزامات المقرَّ عْقد يتعهد بمقت�شاه  بتَحمُّ

�لف�سل��لثامن
�لفو�تير

مادة�)25(
لـــة ب�شيغه اإلكترونيــــة للم�شتركيـن - بدون  ـ�س لهـــم بتوفير فواتير مف�شَّ لـــون المرخَّ 1( يلتـــزم الم�شغِّ

مقابـل -  بناًء على طلبهم.
�س لهم بتمكين الم�شتركين من الدخول اإلى اأنظمتهم الإلكترونية والح�شول  لون المرخَّ 2( يلتزم الم�شغِّ
لة - دون مقابـــل - لمدة ل تقل عن اثني ع�شر )12(  علـــى ُن�َشـــخ من فواتيرهم الإلكترونية المف�شَّ

�شهرًا.
لـــة ب�شيغة  �ـــس لهم بتزويـــد الم�شتركيـــن بفواتير مف�شَّ لين المرخَّ 3( فـــي حالة عـــدم التـــزام الم�شغِّ

لة دون مقابل. اإلكترونية، يحق الم�شتركين  طلب الح�شول على فاتورة ورقية مف�شَّ
�س لهم باإبالغ الم�شتركين الذين يمكنهم الو�شول اإلى الفواتير الإلكترونية  لون المرخَّ 4( يلتزم الم�شغِّ

لة بالمعلومات الآتية: المف�شَّ

لة ب�شيغة اإلكترونية   د باثني ع�شر �شهرًا للح�شول على فواتير مف�شَّ اأ - الإطار الزمني المحدَّ
دون مقابل.

باعها للح�شول على ُن�َشخ من هذه الفواتير اأو طباعتها  ب - الخطوات التي يتعيَّن عليهم اتِّ
اأو اإر�شالها بالبريد الإلكتروني.

اثني ع�شر �شهرًا من  انق�شاء  الفواتير بعد  المفرو�شة على طلب ن�شخة من  الر�شوم  ج - 
اإ�شدارها. 

�س لهم تزويد الم�شتركين من الم�شنين الذيـــن َتَجاَوز �شنُّهم ال�شتين  ليـــن المرخَّ 5( يجـــب على الم�شغِّ
لة مطبوعة اأو ب�شيغ اإلكترونية بناًء على طلبهم. �شنة ميالدية - دون مقابل -  بفواتير مف�شَّ

�س لهم الحتفاظ ب�شجالت الفواتير طبقًا للقوانين المعنية بالحتفاظ  لين المرخَّ 6( يجب على الم�شغِّ
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بالوثائق في مملكة البحرين. وفي كل الأحوال يجب األ تقل هذه المدة عن اثني ع�شر)12( �شهرًا.
�س لهم حال ن�شـــوء نزاع يتعلق بالفواتير خالل اثني ع�شر)12( �شهرًا  لين المرخَّ 7( يجـــب على الم�شغِّ

الحتفاظ ب�شجالت هذه الفواتير لحين ت�شوية النزاع.

�لف�سل��لتا�سع
�ل�سرية

مادة�)26(
�س لهم بمراعاة �شرية المعلومات الخا�شة بالم�شتركين.    لون المرخَّ 1- يلتزم الم�شغِّ

�س لهم بمْنع الو�شول اإلـــى معلومات الم�شتركين، وعدم الإف�شاح عنها اإل  لون المرخَّ 2- يلتـــزم الم�شغِّ
اإذا كان ذلك بموافقة خطية من الم�شتِرك، اأو في الأحوال التي ي�شمح بها القانون.

�س لهم علـــى جاهزية كافية لحماية �شريـــة معلومات وات�شالت  لون المرخَّ 3- يجـــب اأْن يكـــون الم�شغِّ
الم�شتركين لديهم.

�لف�سل��لعا�سر
تحقيق��للتز�م�باأحكام��لالئحة

مادة�)27(
مو�فقة��لهيئة

�س لهم تعديل عقود الخدمة بمـــا يتفق مع اأحكام هذه الالئحة خالل  لين المرخَّ 1- يجـــب علـــى الم�شغِّ
�شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بها، وعْر�شها على الهيئة للموافقة عليها.  

�س لهم تقديم ال�شروط الجديدة لعقـــود الخدمة اإلى الهيئة للموافقة  لين المرخَّ 2- يجـــب علـــى الم�شغِّ
عليها.

دها،  �س لهم تعديل عقود الخدمة بالطريقة التي تحدِّ لين المرخَّ 3- يجـــوز للهيئة اأْن تطلب مـــن الم�شغِّ
مة لها اأو بمبادرة منها. �شواء كان ذلك نتيجة ال�شكاوى المقدَّ

مادة�)28(
تحقيق��للتز�م

�س له باأيِّ حكم من اأحكام  ل المرخَّ مع عدم الإخالل باأحكام اأي قانون اآخر، ُيعتَبر اإخالل الم�شغِّ
هذه الالئحة اإخالًل ج�شيمًا باأيِّ حكم من اأحكام القانون، اأو باأيِّ �شرط من �شروط التراخي�س. وللهيئة 

اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق اللتزام بها ِوْفقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها في القانون.
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�ملحكمة��لد�ستورية�
�قر�ر��رقم�)13(�ل�سنة�2017

�بتعديل�بع�س��أحكام�لئحة��ملو�رد��لب�سرية
للمحكمة��لد�ستورية��ل�سادرة�بالقر�ر�رقم�)22(�ل�سنة�2016

رئي�س المحكمة الد�شتورية:
الد�شتورية،  المحكمة  باإن�شاء   2002 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2012، المعدَّ
ل  المعدَّ ل�شنة 2010،  بقانون رقم )48(  بالمر�شوم  ال�شادر  المدنية  الخدمة  قانون  وعلى 
بالمر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى لئحة الموارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية ال�شادرة بالقرار رقم )22( ل�شنة 2016، 

لة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2017، المعدَّ
وبناًء على عْر�س الأمين العام،

قرر��لآتي:
�لمادة��لأولى

ُت�شتبَدل بالفقرة الأولى من المادة )4(، والفقرة الأولى من المادة )81(، والمادة )144( 
من لئحة الموارد الب�شرية ال�شادرة بالقرار رقم )22( ل�شنة 2016، الن�شو�س الآتية:

مادة�)4(�فقرة��أولى:
الإدارات  ومديري  الم�شاعد،  العام  الأمين  وع�شوية  العام  الأمين  برئا�شة  لجنة  ل  "ت�شكَّ
بالمحكمة الد�شتورية، تخت�س بمراجعة تر�شيحات الح�شول على الترقيات والعالوات والمكافاآت 

الت�شجيعية والحوافز".
مادة�)81(�فقرة��أولى:

لأيِّ من الأ�شباب  خدمته  انتهاء  عند  الموظف  ترقية  المحكمة  رئي�س  من  بقرار  "يجوز 
بالفقرات  الواردة  الأ�شباب  با�شتثناء  الالئحة،  هذه  من   )147( المادة  في  عليها  المن�شو�س 
)5(،)6(،)7(،)10( من تلك المادة، وذلك لمدة عام واحد �شابق على الإحالة اإلى التقاعد، 

ب�شرط مرور �شنة على ح�شوله على اآخر ترقية، وتوافر العتماد المالي لذلك".
مادة�)144(:

ع عليها من رئي�س  وت�شُدر تو�شياتها باأغلبية الأ�شوات، وُيوقَّ �شرية،  اللجنة  "تكون مداولت 
اللجنة وع�شويها واأمين ال�شر، خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ قْيد التََّظلُّم في �شجلها، 
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ويجوز للجنة عند القت�شاء مدُّ المهلة ال�شابقة اإلى مدد اأخرى، على اأْن ل يتجاوز مجموع المدد 
�شتين يوم عمل".

�لمادة��لثانية
على الأمين العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة 

الر�شمية.

رئي�س��لمحكمة��لد�ستورية
خليفة�بن�ر��سد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر في: 9 ربيع الأول 1439هـ
الموافــق: 27 نـوفـمبــر 2017م
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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)77(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�مْنح�ترخي�س

ل�سركة�بريدج�لو�ساطة��لتاأمني�و�إعادة��لتاأمني�ذ�م�م

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية لجنة التراخي�س،

قرر��لآتي:
مادة�)1(

ُتمنح �شركة بريدج لو�شاطة التاأمين واإعادة التاأمين ذ.م.م. ترخي�س )و�شطاء التاأمين(.

مادة�)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

محافظ�م�سرف��لبحرين��لمركزي
ر�سيد�محمد��لمعر�ج

�شدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 21 نوفـمـبــر 2017م
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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)78(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن��ملو�فقة�على�طلب�حتويل�كافة��أعمال

��سركة��سوليدرتي��لتكافل��لعام���س�م�ب�)مقفلة(�
�إلى��سركة��لتاأمني��لأهلية�)�س�م�ب(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
�س لهم بمزاولة اأعمال التاأمين  وعلى لئحة تحديد اإجراءات البت في طلب تحويل اأعمال المرخَّ

في مملكة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009،
اإلى �شركة  وعلى طلب �شركة �شوليدرتي التكافل العام  �س.م.ب )مقفلة( بتحويل كافة اأعمالها 

التاأمين الأهلية )�س.م.ب(،
�شركة  اأعمال  كافة  تحويل  طلب  ب�شاأن  المركزي  البحرين  م�شرف  من  ال�شادر  الإعالن  وعلى 
�شوليدرتي التكافل العام �س.م.ب )مقفلة( اإلى �شركة التاأمين الأهلية )�س.م.ب( المن�شور في الجريدة 

الر�شمية، )العدد رقم 3327، بتاريخ 17 اأغ�شط�س 2017(، وفي جريدتين محليتين،
وبناًء على تو�شية المدير التنفيذي لرقابة الموؤ�ش�شات المالية،

قرر��لآتي:
مادة�)1(

الموافقة على طلب �شركة �شوليدرتي التكافل العام  �س.م.ب )مقفلة( بتحويل كافة اأعمالها  اإلى 
�شركة التاأمين الأهلية )�س.م.ب(.

مادة�)2(
على الإدارات المعنية بم�شرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره 

في الجريدة الر�شمية. 

محافظ�م�سرف��لبحرين��لمركزي
ر�سيد�محمد��لمعر�ج

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1439هـ 
الـمـوافـــــــــق: 22 نوفمبــــر 2017م
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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)79(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�تعديل��لرتخي�س��ملمنوح
ل�سركة��لتاأمني��لأهلية��س�م�ب

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية المدير التنفيذي لرقابة الموؤ�ش�شات المالية بتعديل الترخي�س الممنوح لل�شركة 
المذكورة، ورغبة الم�شاهمين بتحويل الترخي�س الممنوح لل�شركة من ترخي�س مزاولة اأعمال التاأمين 
الجمعية  قرار  اإلى  وا�شتنادًا  )التكافلي(،  الإ�شالمي  التاأمين  اأعمال  مزاولة  ترخي�س  اإلى  التقليدي 

العامة غير العادية لل�شركة المنعقدة بتارخ 3 اأغ�شط�س 2017،

قرر��لآتي:
مادة�)1(

التجاري تحت  ال�شجل  ل في  الم�شجَّ الأهلية �س.م.ب،  التاأمين  ل�شركة  الممنوح  الترخي�س  ل  ُيعدَّ
رقم 5091، وذلك بتحويل الترخي�س الممنوح لل�شركة اإلى ترخي�س مزاولة اأعمال التاأمين الإ�شالمي 

)التكافلي(. 

مادة�)2(
على الإدارات المعنية بم�شرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره 

في الجريدة الر�شمية.

محافظ�م�سرف��لبحرين��لمركزي
ر�سيد�محمد��لمعر�ج

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1439هـ 
الـمـوافـــــــــق: 22 نوفمبــــر 2017م
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هيئة�تنظيم��لت�سالت

��إعالن��سادر�عن�هيئة�تنظيم��لت�سالت
�باإلغاء��لرت�خي�س��ملمنوحة��إلى��سركة�)ريالين�س�جلوباكوم�ليميتد(

بتاريخ 19  المن�شور  )الهيئة(  الت�شالت  تنظيم  ال�شادر عن هيئة  الإعالن  اإلى  بالإ�شارة 
اأكتوبر 2017 في الجريدة الر�شمية العدد )3336( والموقع الإلكتروني للهيئة، والذي اأخطرت 
الهيئة بموجبه الأطراف ذوي الم�شلحة عن عزمها اإلغاء الترخي�س الممتاز لمرافق الت�شالت 
الدولية الممنوح اإلى �شركة ريالين�س جلوباكوم ليميتد من ِقَبل الهيئة بموجب قانون الت�شالت 
اإلى  الم�شلحة  ذوي  الأطــراف من  ودعت  ل�شنة 2002،  رقم )48(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر 

تقديم مالحظاتهم بهذا الخ�شو�س.

الترخي�س  فــاإن  الم�شلحة،  ذوي  الأطــراف  من  مالحظات  اأيــة  تت�شلم  لم  الهيئة  اأن  وبما 
تاريخ  من  اعتبارًا  ملغيًا  يعتبر  ليميتد  جلوباكوم  ريالين�س  �شركة  اإلى  الممنوح  اأعاله  المذكور 

الن�شر في الجريدة الر�شمية.
هيئة�تنظيم��لت�سالت
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة
�إعالنات�مركز��مل�ستثمرين

2017(�ل�سنة��990�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اآي ريفري�س للهند�شة والمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 102260، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ويكون 
ا�شمها التجاري �شركة )اآي ريفري�س للهند�شة والمقاولت �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره  500 )خم�شمائة( دينار 
بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد بن مهدي بن محمد كوي�س وذلك بعد تنازل ال�شركاء عن ح�ش�شهم في 

ال�شركة اإليه     
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

2017(�ل�سنة��991�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فواز باقر 
ال�شيد خلف ال�شيد محفوظ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لـهنو اإيفنت�س(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 38710، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها وتكون مملوكة له، 

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

2017(�ل�سنة��992�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ح�شين 
اإبراهيم عبا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة على ح�شين اإبراهيم لت�شليح الثالجات ومكيفات 
الهواء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2-17790، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، وتكون مملوكة له، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا.
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2017(�ل�سنة��993�إعالن�رقم�)
�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مكتب )عبدالعال 
الخليج للتدقيق(، نيابة عن ال�شيدة/ �شفاء ديب بن مو�شى حمدان، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،99695 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  )�شوباريبا  ا�شم 
يكون  بحريني،  دينار  األف(  مقداره 50،000 )خم�شون  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 
ا�شمها التجاري �شركة )�شوباريبا ذ.م.م(، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد حمد عبداهلل الجامع، و�شركة رابط 

العالم القاب�شة �س.�س.و لمالكها محمد �شالح محمد القعيطي، واأحمد نجيب جاراد،

2017(�ل�سنة��994�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الم�شجلة بموجب  التعليم(،  لدعم  رايز  ا�شم )�شكاي  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  زي�شان محمد زهير، مالك 
الى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  الموؤ�ش�شة  الرابع من  الفرع  القيد رقم 101075، طالبًا تحويل 
وبراأ�شمال مقداره 2،000  )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد زي�شان محمد زهير، ومحمد 

عتيق الرحمن.
2017(�ل�سنة��995�إعالن�رقم�)

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية
�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

�
اإليه ال�شيد/ ري�شارد  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اأجيال(،  )ولئــم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بوتر،  وليم  اأنطوني 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  110803، طالبًا 
 Dominicمقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  ري�شارد اأنطوني وليم بوتر، و

.Michael Charles Miles

2017(�ل�سنة��996�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
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عبدالعزيز محمد عبداهلل الأن�شاري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تيرن كي للتجارة(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،50550 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل عبدالعزيز 

.Helbert Josephمحمد عبداهلل الأن�شاري، و

2017(�ل�سنة��997�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س الواحد  
ال�شكل  تغيير  القيد رقم 100161، طالبًا  بموجب  الم�شجلة  ا�شم)الم�شدر لال�شت�شارات �س.�س.و(،  التي تحمل 
القانوني لل�شركة وذبك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 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.

2017(�ل�سنة��998�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 
اأني�س م�شطفى اإبراهيم يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هوت كاب ل�شناعة الأكواب الورقية(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 113204-1، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 15،000 )خم�شة ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل 
فليحان فالح مكيد الرويلي  )بحريني الجن�شية(، وم�شطفى اأني�س م�شطفى اإبراهيم يو�شف )بحريني الجن�شية(، 

و�شباح زراق جريبيع العون   )بحرينية الجن�شية(.

2017(�ل�سنة��999�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدال�شهيد 
عبدالح�شين محمد �شلمان خلف، نيابة عن ال�شيدة/ زينب اأكبر عبا�س مح�شن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
ا�شم )بو�شلة الخليج اإك�شبر�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78769-11، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 
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بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
وتكون مملوكة لكل من: زينب اأكبر عبا�س مح�شن  )بحرينية الجن�شية(، وجري�س كوكار �شيرات راجاكوبالم ناير 

)هندي الجن�شية(.

2017(�ل�سنة��1000�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 

ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد يو�شف اأ�شد، نيابة عن ال�شيخة مرام محمد اإبراهيم اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)مد كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 36902-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  
اأحمد محمد ال�شاوي )بحرينية  اآل خليفة )بحرينية الجن�شية(، وزهراء  اإبراهيم  ال�شيخة مرام بنت محمد بن 

الجن�شية(.

2017(�ل�سنة��1001�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

��إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
بموجب  الم�شجلة  للت�شوير(،  )فير  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الأتا�شي  عمر  الدين  خير  نجاد 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تتغيير  القيد رقم 11868، طالبة 
وبراأ�شمال مقداره10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نجاد خير الدين عمر الأتا�شي، 

وكاناكا�شيري راماناثان، واأكابيلي فيجايا رامانث، و�شرافان رامانثان مينون.

2017(�ل�سنة��1002�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل��سركة��ل�سخ�س��لو�حد

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فردو�س 
بموجب  الم�شجلة  ا�شم )مجموعة 110 �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  الحلواجي، مالكة  اأحمد 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،44918 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شـة اآلف( دينـار بحـريني، وتكون مملوكة لكل من: فردو�س اأحمد من�شور اأحمد 

.Viswanadhan Mangattu Parambilو ،erish Vasant Jayawantالحلواجي، و
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2017(�ل�سنة��1003�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة��ل�سخ�س��لو�حد
 

جمال  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإبراهيم محمد الموؤيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات الموؤيد لالإن�شاء والتجارة(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 48943-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 

با�شم المالك نف�شه، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.

2017(�ل�سنة��1004�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إلى��سركة�ذ�ت�م�سئولية�محدودة
 

ال�شيد/ جاويد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبدالغني دو�شت محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كري�شتال لين لم�شتلزمات الديكور(،  الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 5566، طالبًا تحويل كل من الفرعين )7( و)8( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جاويد عبدالغني 

.ROY PAULO D SOUZA دو�شت محمد. و

2017(�ل�سنة��1005�إعالن�رقم�)
ب�ساأن�تخفي�س�ر�أ�سمال�

�سركة�)م�سرف��سرية��ل�ستثماري��س�م�ب�مقفلة(�
�

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )م�شرف �شيرة ال�شتثماري �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 62003، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة الم�شرح به من 1،250،000،000.000 دولر اأمريكي اإلى 
500.000.000 دولر اأمريكي، وتخفي�س راأ�س المال ال�شادر والمدفوع من 145.643.000 اإلى  87.285.500 
دولر اأمريكي، موزعًا على مائة واأربعة و�شبعين مليونًا وخم�شمائة وواحد و�شبعين األف )174.571.000( �شهم 

عادي، بقيمة ا�شمية مقدارها خم�شون �شنتًا اأمريكيًا )0.5 دولر اأمريكي( لل�شهم الواحد.
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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تنويه

ُن�ِشر في عدد الجريدة الر�شمية رقم )2691( الموؤرخ في 15 يونيو 2005 القرار رقم 
نًا  )17( ل�شنة 2005 ب�شاأن النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية لحقوق الإن�شان، مت�شمِّ
عدد  ِذْكــر  القرار  من  �شهوًا  �شقط  وقد  المذكورة.  للجمعية  الأ�شا�شي  للنظام  �شًا  ملخَّ
اإلى اأن مجل�س الإدارة للجمعية المذكورة  يتكون من  اأع�شاء مجل�س الإدارة، وعليه ننوه 

ت�شعة اأع�شاء. 


