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قانون رقم ( )26ل�سنة 2017
ب�ش�أن ا�ستخدام التقنيات الطبية
امل�ساعِ دة على التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ,1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة للمهن الطبية
املعا ِونة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1997ب�ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية،
املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2015
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية،
املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2015
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة،
ن�صه ،وقد �صدَّقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ُّ

الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()1

ق�صد بالكلمات والعبارات الآتية املعا َ
ين املبين َة قرين كل منها ،ما
لأغرا�ض تطبيق هذا القانون ُي َ
مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
المجل�س :المجل�س الأعلى لل�صحة.
رئي�س المجل�س :رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة.
الهيئة :الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية.
اللجنة :اللجنة التي ت�ش َّكل بقرار من رئي�س المجل�س بعد موافقة المجل�س.
التقنيات الطبية الم�ساعِ دة على التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب :الو�سائل الطبية التي ت�ساعد
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على الحمل بدون ات�صال طبيعي.
الم�ساعدة
الم�ؤ�س�سة ال�صحيةُّ � :أي م�ست�شفى �أو ق�سم �أو مركز مج َّهز ال�ستخدام التقنيات الطبية
ِ
على التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب ،وت�شمل عيادات �أمرا�ض الن�ساء والوالدة التي تقوم بعالج
ور�صد الإبا�ضة.
ال ُع ْقم وتن�شيط ْ
ال ُع ْق ��م :هو عدم حدوث الحم���ل وبالتالي عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بعد مرور اثني ع�شر
�شه��� ًرا م���ن الحياة الزوجي���ة الم�ستمرة في بيت الزوجية وب���دون ا�ستعمال موان���ع للح ْمل �أو عند
الت�شخي�ص الم�سبق بوجود ال ُع ْقم �أو �صعوبة الحمل.
انتق ��اء ن ��وع الجنينُّ :
الم�ساعدة على
التدخل لتحدي���د نوع الجنين با�ستخدام التقني���ات الطبية
ِ
التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب.
ق�صد به ال َع َلقة فما فوق.
الجنين :الح ْمل من �أول �أطواره ،و ُي َ
الأم�شاج :الخليط بين الحيوان المنوي وبوي�ضة المر�أة ،وهي ما ت�سمى (البوي�ضة المل َّقحة).
الم�ساعدة على
انتق ��اء الن�س ��ل :تحدي���د ال�صفات الوراثي���ة للجنين بوا�سط���ة التقنيات الطبي���ة
ِ
التلقي���ح اال�صطناع���ي والإخ�صاب ،الخا�صة بالفح�ص الجيني للأج َّن���ة؛ الختيارها قبل زراعتها
في التجويف ال َّرحمي.
الإتالف :ت ْرك الأم�شاج والأج َّنة دون عناية حتى تنتهي حياتها.
التلقي ��ح اال�صطناع ��ي :هو َح ْقن ع ِّينة م���ن الحيوانات المنوية الم�ستخ َل�ص���ة من َم ْني الزوج في
رحم الزوجة �أثناء عملية التبوي�ض الطبيعي �أو اال�صطناعي.
ِ
الح ْق ��ن المجه ��ري :هو َح ْقن حيوان منوي واحد داخل البوي�ضة بوا�سطة �إبرة خا�صة وبم�ساعدة
َ
جهاز خا�ص بمجهر عاك�س.
طفل الأنبوب :هو تلقيح بوي�ضة الزوجة بالحيوانات المنوية للزوج في المزرعة.
رحم المر�أة.
الح ْمل :حدوث الإخ�صاب وت َع ُّ�ش�ش الجنين ونموه داخل ِ
االخت ��زال :ه���و تخفي�ض انتقائي للأج َّنة لأ�سباب طبية للحد من الح ْمل التو�أم المتعدِّ د �إلى ح ْمل
تو�أم ثنائي �أو �أحادي ،على �أال يتم اختزال الأج َّنة جميعها.

مادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي ت�ستخدم �أن�شطة التقنيات الطبية
امل�ساعدة على التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب.
ِ
وعلى �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات القائمة �أن يتقدموا بطلبات لتوفيق �أو�ضاع م�ؤ�س�ساتهم وترخي�صها ِو ْفق ًا
لأحكام هذا القانون خالل مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل ب�أحكامه.
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الف�صل الثاين
اللجنة اال�ست�شارية
مادة ()3

ت�ش َّكل جلنة ا�ست�شارية فنية من املخت�صني ،ي�صدر بها قرار من رئي�س املجل�س ،بعد موافقة
املجل�س ،وتخت�ص بالنظر فيما ُي َح َّول �إليها من الرئي�س التنفيذي من طلبات الرتاخي�ص املحالة �إليها
�أو جتديدها ِو ْف ًقـا للأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها بالقانون� ،أو كافة امل�سائل املتعلقة ب�أحكام
هذا القانون.
وجتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س التنفيذي �أو رئي�سها �أو نائبه عند غيابه كلما اقت�ضت احلاجة
لذلك ،ويكون اجتماعها �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم،
رجح اجلانب الذي منه الرئي�س عند ت�ساوي
و َت�صدُر تو�صياتها ب�أغلبية �أع�ضائها احلا�ضرين ،و ُي َّ
الأ�صوات.
وللجنة دعوة من تراه منا�س ًبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاتها لال�ستئنا�س
بر�أيه يف الأمور املعرو�ضة عليها دون �أنْ يكون له حق اال�شرتاك يف الت�صويت.
�صدر اللجنة تو�صيتها بقبول �أو ر ْف�ض طلب الرتخي�ص� ،أو يف امل�سائل املحالة من الرئي�س .وفى
و ُت ِ
حالة ال َّر ْف�ض يتعينَّ �أنْ يكون القرار ُم�س َّبب ًا .و ُت ِعد اللجنة تقارير ب�أعمالها ،وما انتهت �إليه من تو�صيات
وترفعها �إلى الرئي�س التنفيذي؛ ليتولى اتخاذ القرار املنا�سب ِو ْفق ًا لل�سلطات واالخت�صا�صات املخ َّولة
له قانون ًا.
وتكون مدة الع�ضوية ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.

الف�صل الثالث
الرتخي�ص
مادة ()4

مع مراعاة �سريان كافة �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة ب�ش�أن �إجراءات و�شروط الرتاخي�ص وااللتزامات والواجبات والرقابة والإ�شراف والتحقيق
وامل�ساءلة على امل�ؤ�س�سات ال�صحية واملراكز اخلا�صة اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون:
 -1ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أن ين�شئ �أو ُي َ�ش ِّغل �أو يدير م�ؤ�س�سة �صحية �إال بعد الح�صول
عل���ى ترخي�ص بذلك ي�صدر من الهيئة ِو ْفقـ ًا لل�شروط وال�ضوابط الواردة بهذا القانون وبالقوانين
ذات ال�صلة ،والالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ُ -2ي َ
حظ���ر ُممار�س���ة الن�ش���اط �إال بع���د توفي���ر ال���كادر الإداري ،وال���كادر الطب���ي المتخ�ص�ص بح�سب
اال�شتراطات ال�صادرة عن الهيئة.
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الف�صل الرابع
التقنيات الطبية امل�ساعِ دة على التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب
و�ضوابط ا�ستخدامها
مادة ()5

امل�ساعدة على التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب ب�إحدى الطرق التالية،
ُت�ستخ َدم التقنيات الطبية ِ
ومبا ال يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية:
�أ -التلقيح اال�صطناعي.
الح ْقن المجهري.
بَ -
ج -طفل الأنبوب.
د� -أي���ة تقني���ة �أخرى معت َم���دة عالمي ًا تحدَّد م���ن ِق َبل الهيئة بن���ا ًء على الدرا�س���ات المتخ�ص�صة ور�أي
اال�ست�شاريين في هذا المجال ،وبعد موافقة المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية.

مادة ()6

امل�ساعدة على التلقيح اال�صطناعي
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية يف ا�ستخدام التقنيات الطبية
ِ
والإخ�صاب بالواجبات الآتية:
�أ -ال َّت َث ُّبت من وجود ع ْقد زواج مو َّثق لدى الجهات المخت�صة قبل البدء بالعالج و�أثنائه حتى ز ْرع الأج َّنة،
و�إرف���اق ن�سخة مطابقة للأ�صل ف���ي الملف الطبي .وفي حالة تح ُّقق العل���م بوفاة �أحد الزوجين �أو
انته���اء العالقة الزوجية لأيِّ �سبب يجب االمتناع عن �إجراء عملية التلقيح �أو الإخ�صاب �أو الح ْقن
المجهري وكل برامج التجميد الخا�صة ب�أجنتهما و�إتالفها بالطريقة المتعا َرف عليها علمي ًا.
ب� -إع�ل�ام الزوجي���ن بن�س���ب النج���اح المتو َّقعة وم���دى احتمالية اللج���وء �إلى عدة مح���اوالت ،والآثار
والمخاطر على �صحة الأم والجنين.
الم�ساعدة عل���ى التلقيح
ج -الموافق���ة الخط َّي���ة م���ن الزوجي���ن على �إج���راء �إح���دى التقنيات الطبي���ة
ِ
اال�صطناعي والإخ�صاب ِو ْفق ًا للنموذج المعد لذلك من ِق َبل الهيئة.
د -الموافق���ة الخط َّي���ة من الزوجين على ز ْرع الأج َّنة الناجمة عن تلقي���ح الأم�شاج ِو ْفق ًا للنموذج المعد
لذلك من ِق َبل الهيئة.
ه���ـ -ف ْت���ح �سجالت خا�صة يتم الت�صديق عليه���ا من ِق َبل الهيئة �أو ًال ومن ثم ت���د َّون فيها جميع البيانات
والإجراءات التي ا ُّت ِخذت و�أ�سبابها ونتائجها ،وال يجوز �إتالف هذه ال�سجالت لأيِّ �سبب.
و -ف ْتح ملف لكل حالة تد َّون فيه نتائج الفحو�صات والتحاليل والإجراءات الطبية ،والو�صفات الطبية،
وكل م���ا يتعل���ق بت�شخي�ص الحالة ،ويتم االحتفاظ به لمدة خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ �آخر �إجراء
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طبي.
ز -االلتزام بكافة ال�ضوابط التي َي�صدُر بها قرار من المجل�س.
فح�ص الكبد الوبائ���ي ون ْق�ص المناعة المكت�س َب���ة للزوجين قبل مبا�شرة
ح -الت�أك���د من �إتمام �إج���راء ْ
م�ستجدة تطلبها الهيئة.
العالج� ،أو �أية فحو�صات َ

مادة ()7

ُي َ
حظر على امل�ؤ�س�سة ال�صحية �أو الطبيب اال�ست�شاري �أو االخت�صا�صي �أو الفني املتخ�ص�ص يف علم
الأج َّنة القيام بالأعمال الآتية:
�أ� -إج���راء اال�ستمناء اال�صطناعي الداخلي لل َّر ِحم بالحيوان���ات المنوية (التلقيح اال�صطناعي) �إال في
الم�ؤ�س�س���ات ال�صحية َّ
الم�ساعدة على التلقيح اال�صطناعي
المرخ�صة با�ستخدام التقنيات الطبية
ِ
والإخ�صاب ،و�أنْ يكون الطبيب المعا ِلج يملك الترخي�ص للقيام بذلك.
غير الزوج �أو تخ�صيب بوي�ضة من غير الزوجة.
ب -التلقيح ب ُن َِطف ِ
ج -اال�ستن�ساخ لأيِّ �سبب كان.
د -انتقاء النوع �أو الن�سل �إال �إذا كان لأ�سباب تتعلق بالأمرا�ض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين.
هـ -الح�صول على الأج َّنة لهدف �إجراء الدرا�سات والبحوث.
و -ا�ستع���ارة �أو ا�ستئج���ار ال َّر ِحم لزراع���ة االج َّنة الناتجة عن تلقيح خارجي بي���ن ُن َط ِف الزوج وبوي�ضة
رحم امر�أة �أخرى ،و�إنْ كانت هذه المر�أة زوجة ثانية له.
الزوجة ثم ز ْر ُعها في ِ
رحم الزوجة تحت �سن خم�س وثالثين �سنة ،ويجوز ز ْرع ثالثة �أج َّنة كح ٍّد
ز -ز ْرع �أكث���ر من جنينين في ِ
�أق�صى للزوجة فوق �سن خم�س وثالثين �سنة ،وذلك اعتبا ًرا من يوم ال َّز ْرع للمحاولة الواحدة.
للحفاظ على حياة الأم
ح� -إج���راء عمليات الختزال ع���دد الأج َّنة داخل ال َّر ِحم �إال في حالة ال�ض���رورة ِ
وبن���ا ًء على تقرير ي�شترك في �إعداده ثالثة من الأطب���اء اال�ست�شاريين المخت�صين ،يكون �أحدهم
من م�ست�شفى حكومي ،وبعد � ْأخذ موافقة الأم كتاب ًة ،ف�إنْ تع َّذر ذلك ت�ؤخذ موافقة َمن يقوم مقا َمها
قانو ًنا ،وبخالف ذلك ُتعت َبر عملية االختزال �إجها�ض ًا.
ط -ا�ستخدام التقنيات الطبية لغر�ض التبرع �أو بيع الأم�شاج �أو الأج َّنة.
ي -قي���ام الطبي���ب با�ستحثاث الإبا�ضة �إذا كان ال يمتلك القدرة على التعامل مع الم�ضاعفات المترتبة
على هذه الو�سيلة.
ك� -إجراء التجارب ال�سريرية �إال في الإطار القانوني المق َّرر لذلك َو ِو ْفق ًا لل�ضوابط والقواعد المعمول
بها في الهيئة.
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الجذعية الم�ستخ َل�صة من �شخ�ص َّما لعالج ال ُع ْقم الموجود عند �شخ�ص �آخر.
ل -ا�ستعمال الخاليا ِ
الم�ساعدة على التلقيح اال�صطناعي والإخ�صاب �إذا كانت ت�ش ِّكل خطر ًا
م -ا�ستخدام التقنيات الطبية
ِ
�أو �ضرر ًا بليغ ًا على حياة الزوجة �أو على �صحتها طبقـ ًا للمتعا َرف عليه طبي ًا.

الف�صل اخلام�س
حِ ْفظ البوي�ضات �أو الأج َّنة �أو احليوانات املنوية �أو الأن�سجة
لغر�ض التخ�صيب امل�ستقبلي
مادة ()8

حل ْفظ البوي�ضات �أو الأج َّنة �أو احليوانات املنوية �أو الأن�سجة لغر�ض التلقيح اال�صطناعي
ُي�ش َرتط ِ
والإخ�صاب �أو الزراعة يف امل�ستقبل حت ُّقق ال�شروط الآتية:
�أ -موافقة الزوجين كتاب ًة على ِح ْفظ الأج َّنة ،و ُت ْت َلف في حالة انتهاء العالقة الزوجية.
ب -موافقة الزوج كتاب ًة على ِح ْفظ حيواناته المنوية.
ج -موافقة الزوجة كتاب ًة على ِح ْفظ البوي�ضات والأن�سجة الخا�صة بها.
وتحُ َفظ املوافقة الكتابية املذكورة يف البنود (�أ ،ب ،ج) يف امللف الطبي للزوج �أو الزوجة ،ح�سب
الأحوال.
د� -إجراء التخزين ِو ْفق ًا للمعايير ال�صادرة عن الهيئة.
ه���ـ� -أنْ يك���ون تخزين الحيوانات المنوي���ة والبوي�ضات والأن�سجة لمدة ال تزيد عل���ى ع�شر �سنوات ،و�أنْ
يكون تخزين الأج َّنة لمدة ال تزيد على خم�س �سنوات.
ويحق للزوج �أنْ يطلب �إتالف احليوانات املنوية التي �سبق و�أنْ طلب تخزينها ،كما يحق للزوجة
طلب �إتالف البوي�ضات التي �سبق و�أنْ طلبت تخزينها .وال يجوز �إتالف الأج َّنة �إال بعد موافقة الزوجني
�أو من تاريخ انتهاء العالقة الزوجية �أو موت �أحدهما.
و -في جميع الأحوال ُت ْت َلف البوي�ضات في حالة موت الزوجة.

مادة ()9

مع عدم الإخالل بحق امل�ؤ�س�سة ال�صحية بالقيام ِبح ْفظ الأج َّنة �أو احليوانات املنوية والبوي�ضات
ِو ْفق ًا ِلـما ن�ص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية ال�صادرة مبوجبهُ ،ي َ
حظر:
�أ� -إن�شاء بنوك للأج َّنة �أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين.
ب� -إخراج �أية �أج َّنة �أو حيوانات منوية �أو بوي�ضات من مملكة البحرين �أو ج ْل ِبها �إلى المملكة.
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مادة ()10

يف حالة غ ْلق امل�ؤ�س�سة ال�صحية �أو �إلغاء ترخي�صها يجب �أنْ تقوم ،ومبوافقة الأطراف ذات العالقة،
بن ْقل الأج َّنة واحليوانات املنوية والبوي�ضات املج َّمدة �إلى م�ؤ�س�سة �صحية �أخرى َّ
مرخ�ص لها مبزاولة
الن�شاط داخل البحرين ،وذلك حتت �إ�شراف اللجنة والتن�سيق معها ،على �أنْ تتحمل امل�ؤ�س�سة ال�صحية
ترخي�صها تكاليف النقل والتخزين ،مع �إخطار الهيئة لندْب �أحد مفت�شيها للح�ضور
التي �أُغ ِلقت �أو �أُل ِغ َي
ُ
�أثناء �إمتام �إجراءات النقل.

مادة ()11

يكون للموظفني الذين يخ ِّولهم الوزير املع ِني ب�ش�ؤون العدل باالتفاق مع رئي�س املجل�س �صفة
م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي ،وذلك بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،والتي تقع يف
دوائر اخت�صا�صهم ،وتكون متعلقة ب�أعمال وظيفتهم ،وحتال املحا�ضر املح َّررة بالن�سبة لهذه اجلرائم
�إلى النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي للهيئة.

الف�صل ال�ساد�س
العقوبات
مادة ()12

يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة
�آالف دينار وال تزيد على ع�شرة �آالف دينار كل َمن خالف حكم املادة ( )4من هذا القانون.

مادة ()13

يعا َقب بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز ثالثة �آالف دينار كل َمن خالف حكم
املادة ( )6من هذا القانون.

مادة ()14

يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن
ع�شرة �آالف دينار وال تزيد على ع�شرين �ألف دينار كل َمن خالف حكم الفقرات (�أ ،ب ،ج ،و ،ح ،ل،
م) من املادة ( )7من هذا القانون.

مادة ()15

يعا َقب بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال تزيد على خم�سة �آالف دينار كل َمن خالف �أحكام
الفقرات (د ،هـ ،ز ،ط ،ي ،ك) من املادة ( )7من هذا القانون.
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مادة ()16

يعا َقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف دينار وال تزيد
على ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل َمن خالف �أحكام املادتني ( )10 ،8من هذا
القانون.

مادة ()17

يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف دينار وال تزيد على
ع�شرين �ألف دينار كل َمن خالف �أحكام املادة ( )9من هذا القانون.

مادة ()18

مع عدم الإخالل مب�سئولية ال�شخ�ص الطبيعي ُي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا �إذا ار ُت ِكبت �أية
جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه ،وبوا�سطة �أحد �أجهزته �أو
مم ِّثليه �أو �أحد العاملني لديه ،و ُيح َكم عليه بغرامة تعادل الغرامة املق َّررة للجرمية التي وقعت.
وللمحكمة يف حالة الإدانة �أنْ
تق�ضي بو ْقف ن�شاط املن�ش�أة ال�صحية املتعلق باجلرمية ملدة ال
َ
تزيد على �سنة ،ويف حالة ال َعود للمحكمة احلكم بو ْقف الن�شاط ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات �أو ب�إلغاء
الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة الن�شاط نهائي ًا.
ويجوز ن�شر ملخ�ص احلكم يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه.

الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
مادة ()19

�صدر رئي�س املجل�س الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،بعد موافقة املجل�س ،خالل �ستة �أ�شهر من
ُي ِ
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
كما ُي ِ

مادة ()20

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتـاريـ ــخ 4 :ذي القعدة 1438هـ
المـوافق 27 :يـوليـ ـ ـ ـ ـ ــو 2017م
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