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 قانون رقم )30( ل�صنة 2018

باإ�صدار قانون حماية البيانات ال�صخ�صية

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 

وتعديالته، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
احلكومة وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1977 يف �شاأن الإح�شاء والتِّعداد،

ل  املعدَّ املركزي،  ال�شكاين  ال�شجل  �شاأن  يف   1984 ل�شنة   )9( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
بالقانون رقم )45( ل�شنة 2006،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 
1996 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر،
ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006 بالت�شديق على امليثاق العربي حلقوق الإن�شان،
وعلى القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الهوية،

وعلى القانون رقم )56( ل�شنة 2006 باملوافقة على ان�شمام حكومة مملكة البحرين اإىل 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 
2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2007 باملوافقة على ان�شمام حكومة مملكة البحرين اإىل 
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العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية املعلومات،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة الأوىل

ُيعَمل يف �شاأن حماية البيانات ال�شخ�شية باأحكام القانون املرافق.

املادة الثانية

رة مبوجب التفاقيات واملعاهدات الدولية املعمول  ل ُتِخل اأحكام هذا القانون باأية حقوق مقرَّ
بها يف اململكة.

املادة الثالثة

ُي�شدر جمل�س اإدارة هيئة حماية البيانات ال�شخ�شية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
يِّ �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة  القانون، وذلك يف ميعاد اأق�شاه اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

الر�شمية.

املادة الرابعة

به  وُيعمل  القانون،  تنفيذ هذا   – – كل فيما يخ�شه  والوزراء  الوزراء  على رئي�س جمل�س 
يِّ �شنة على تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. اعتبارًا من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 28 �شوال 1439هـ
الموافـق: 12 يوليو  2018م
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 قانون حماية البيانات ال�صخ�صية

الباب الأول

اأحكام املعاجلة

الف�شل الأول

اأحكام متهيدية

مادة )1(

تعاريف

ُكلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 
منها، ما مل يقت�س �شياُق الن�س خالف ذلك:

رفًا، اأو قاباًل بطريق مبا�شر  بيانات اأو بيانات �شخ�شية: اأية معلومات في اأية �شورة تخ�سُّ فردًا ُمعَّ

ف، وذلك بوجه خا�س من خالل رقم هويتـــه ال�شخ�شية اأو �شفة اأو اأكثر  اأو غيـــر مبا�شـــر لأن ُيَعرَّ
من �شفاته ال�شكلية اأو الف�شيولوجية اأو الذهنية اأو الثقافية اأو القت�شادية اأو هويته الجتماعية.

ف، تراعى كافة الو�شائل التي ي�شتخدمها مدير البيانات  ولتقرير ما اإذا كان الفرد قاباًل لأن ُيَعرَّ
اأو اأيُّ �شخ�س اآخر، اأو التي قد تكون متاحة له.

ا�ش���ة: اأية معلومـــات �شخ�شية تك�شف على نحو مبا�شـــر اأو غير مبا�شر عن  بيان���ات �شخ�شي���ة ح�شَّ

اأ�شـــل الفرد الِعْرقـــي اأو الإْثِني اأو اآرائـــه ال�شيا�شيـــة اأو الفل�شفية اأو معتقداته الدينيـــة اأو انتمائه 
النقابي اأو �ِشِجل ال�شوابق الجنائية الخا�س به اأو اأية بيانات تتعلق ب�شحته اأو حالته الجن�شية.

المعالج���ة: اأيـــة عمليـــة اأو مجموعة عمليات يتـــم اإجراوؤها على بيانات �شخ�شيـــة بو�شيلة اآلية اأو 

غيـــر اآليـــة، ومن ذلك جْمع تلك البيانـــات اأو ت�شجيلها اأو تنظيمهـــا اأو ت�شنيفها في مجموعات اأو 
تخزينهـــا، اأو تحويرها اأو تعديلها، اأو ا�شتعادتها اأو ا�شتخدامها اأو الإف�شاح عنها، من خالل بثِّها 

اأو ن�شرها اأو نقلها اأو اإتاحتها للغير، اأو دمجها اأو حْجبها اأو م�ْشحها اأو تدميرها.
منظوم���ة ملف���ات: اأيـــة مجموعة بيانـــات �شخ�شية ل تعاَلـــج بوا�شطة جهاز يعمل اآليـــًا بناًء على 

تعليمـــات ُتعَطى له ولكنها مرتَّبة على نحو يتيح الح�شـــول منها على معلومات عن الأفراد الذين 
هم هذه البيانات. تٌخ�شُّ

ال�شخ�س: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري، بما في ذلك اأية جهة عامة.

الفرد: اأيُّ �شخ�س طبيعي.

مدي���ر البيان���ات: ال�شخ�س الـــذي يقرر، بمفـــرده اأو بال�شتراك مع الآخريـــن، اأغرا�س وو�شائل 

رة  معالجـــة بيانات �شخ�شية معينة. وفي الحالت التي تكون فيها هـــذه الأغرا�س والو�شائل مقرَّ
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بموجب القانون، ُيَعد مديرًا للبيانات ال�شخ�س المنوط به اللتزام بالقيام بالمعالجة.
معاِل���ج البيانات: ال�شخ�س الذي يتولـــى معالجة البيانات لح�شاب مديـر البيـانـات ونيـابـة عـنـه، 

ول ي�شمل ذلك كل َمن يعمل لدى مدير البيانات اأو معاِلج البيانات.
مراق���ب حماي���ة البيانات: ال�شخ�س الذي يتم اعتماده مـــن ِقَبل الهيئة ِوْفقًا لحكم المادة )10( 

من هذا القانون.
�صاحب البيانات: الفرد اأو ال�شخ�س مو�شوع البيانات.

طرف ثالث: اأيُّ �شخ�س خالفًا لأيٍّ مما ياأتي:

)1( �شاحب البيانات.
)2( مدير البيانات.

)3( معاِلج البيانات.
)4( مراقب حماية البيانات.

ح له بمعالجة  )5( اأيُّ �شخ�ـــس يعمـــل تحت اإ�شراف مديـــر البيانات اأو معاِلـــج البيانات وم�شـــرَّ
البيانات لح�شاب مدير البيانات اأو معاِلج البيانات.

ح له عن بيانات �شخ�شيـــة، �شـواء كـان طرفـًا ثالثـًا اأو غيره،  مت�َشلِّ���م البيان���ات: اأيُّ �شخ�س ُيف�شَ

د اأو للقيام  ح له عن بيانات لمبا�شرة اخت�شا�س قانوني محدَّ ول ي�شمل ذلك ال�شخ�س الذي ُيف�شَ
بواجب عام محدد.

نـــة تمَنع اأية معالجة لحقـــة لها، فيما عدا  الَحْج���ب: التاأ�شيـــر باأية و�شيلة علـــى البيانات المخزَّ

تخزينها.
الت�شوي���ق المبا�ش���ر: اأيُّ ات�شـــال، باأية و�شيلـــة، يتم من خالله توجيه مادة ت�شويـــق اأو دعاية اإلى 

د. �شخ�س محدَّ
الوزير: الوزير المخت�س ب�شئون العدل اأو اأيُّ وزير اآخر ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

الهيئة: هيئة حماية البيانات ال�شخ�شية المن�شاأة بموجب ن�س المادة )27( من هذا القانون.

ل ِوْفقًا لن�س المـــادة )39( من هذا  المجل����س اأو مجل����س الإدارة: مجل�ـــس اإدارة الهيئة الم�شـــكَّ

القانون.
رئي�س المجل�س اأو الرئي�س: رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة.

الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة المعيَّن ِوْفقًا لن�س المادة )43( من هذا القانون.

لجنة الطعون: اللجنة الم�شار اإليها في البند رقم )2( من المادة )34( من هذا القانون.

ل ِوْفقًا لحكم البند )5( من المادة )47( من هذا القانون. لجنة التحقيق: اللجنة التي ت�شكَّ
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مادة )2(

نطاق التطبيق

1 - ت�شري اأحكام هذا القانون على المعالجات الآتية:
اأ- معالجة البيانات با�شتخدام الو�شائل الآلية ا�شتخدامًا كليًا اأو جزئيًا.

ل جزءًا من  د بها اأْن ت�شكِّ ل جزءًا من منظومة ملفات اأو ُيق�شَ ب- معالجة البيانات التي ت�شكِّ
هذه المنظومة، بو�شيلة غير اآلية.

2 - ت�شري اأحكام هذا القانون على الأ�شخا�س الآتي ذكرهم:
اأ -  كل �شخ�س طبيعي يقيم عادة في المملكة اأو له مقر عمل فيها.

ب - كل �شخ�س اعتباري له مقر عمل في المملكة.
ج - كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري، ل يقيم عادة في المملكة، ولي�س له مقر عمل فيها، يعاِلج 
ا�شتخدام هذه  الغر�س من  المملكة، ما لم يكن  با�شتخدام و�شائل موجودة في  بيانات 

الو�شائل مجرد مرور البيانات من خالل المملكة فح�شب.
3 - على كل �شخ�س اعتباري من الم�شار اإليهم في البند )2/ج( من هذه المادة اأْن يعيِّن ممثاًل 
رة بموجب اأحكام هذا القانون، واأْن ُيخِطر  �شًا عنه في المملكة لمبا�شرة التزاماته المقرَّ مفوَّ
الهيئة فور قيامه بهذا التعيين وباأيِّ تغيير يطراأ عليه. ول َيُحول هذا التعيين دون حق الهيئة 
اأو الغير في اتخاذ اأيِّ اإجراء قانوني حيال مدير البيانات في حالة اإخالله باأيٍّ من التزاماته 

الم�شار اإليها.
4 - ا�شتثناًء من اأحكام البند )1( من هذه المادة، ل ت�شري اأحكام هذا القانون على ما ياأتي: 

اأو  ال�شخ�شية  ال�شئون  تتجاوز  لأغرا�س ل  اأيِّ فرد  قبل  تتم من  التي  البيانات  اأ - معالجة 
العائلية.

ب -  عمليات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتولها وزارة الدفاع، اأو وزارة الداخلية، 
اأو الحر�س الوطني اأو جهاز الأمن الوطني، اأو غيرها من الأجهزة الأمنية للمملكة.

ية الالزمة في �شئون قوة دفاع البحرين. 5 - ل ُتِخل اأحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة ال�شرِّ

الف�شل الثاين

القواعد العامة مل�شروعية املعاجلة

مادة )3(

ال�شوابط اخلا�شة بجودة البيانات

يراَعى ب�شاأن البيانات ال�شخ�شية التي تتم معاجلتها ما ياأتي:
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1 - اأْن تكون معالجتها من�شفة وم�شروعة.
د ووا�شح، واأل تتم معالجتها لحقًا، واأل يتم اإجراء  2 - اأْن تكون قد ُجِمعت لغر�س م�شروع ومحدَّ
معالجة لحقة لها على نحو ل يتوافق مع الغر�س الذي ُجِمعت من اأجله، ول ُتَعدُّ معالجة غير 
متوافقـــة مع الغر�س الذي ُجِمعت من اأجله البيانات المعاَلجة الالحقة لها التي تتم ح�شرًا 
لأغرا�ـــس تاريخيـــة اأو اإح�شائية اأو للبحث العلمي، وب�شرط األ تتـــم لدعم اتخاذ اأيِّ قرار اأو 

اإجراء ب�شاأن فرد محدد.
3 - اأْن تكـــون كافية وذات �شلة وغير مفرطـــة بالنظر للغر�س من جْمِعها اأو الذي تمت المعاَلجة 

الالحقة لأجله.
4 - اأْن تكون �شحيحة ودقيقة، وتخ�شع لعمليات التحديث عندما يكون لذلك مقت�شًى.

5 - األ تبقى في �شورة ت�شمح بمعرفة �شاحب البيانات بعد ا�شتنفاد الغر�س من جْمِعها اأو الذي 
تتـــم المعاَلجة الالحقـــة لأجله. وُتحَفظ البيانات التي يتم تخزينهـــا لفترات اأطول لأغرا�س 
عها في  تاريخيـــة اأو اإح�شائيـــة اأو للبحث العلمي فـــي �شورة مجهولة بتحويرهـــا، وذلك بو�شْ
ر ذلـــك ت�شفير هوية  ـــن ِمْن ن�شبة هـــذه البيانات اإلى �شاحبهـــا. ويتعيَّن اإْن تعذَّ �شـــورة ل ُتمكِّ

اأ�شحابها.

مادة )4(

ال�شرتاطات العامة للمعاجَلة امل�شروعة

ُتَظر معاجَلة البيانات ال�شخ�شية دون موافقة �شاحبها، ما مل تكن هذه املعاجَلة �شرورية 
لأيٍّ مما ياأتي:

1 - تنفيذ عقد يكون �شاحب البيانات طرفًا فيه.
2 - اتخاذ خطوات بناًء على طلب �شاحب البيانات بهدف اإبرام عقد.

به القانـــون، خالفًا للتزام عقدي، اأو �شدور اأمر مـــن محكمة مخت�شة اأو  3 - تنفيـــذ التـــزام يرتِّ
النيابة العامة.

4 - حماية الم�شالح الحيوية ل�شاحب البيانات.
ح له عن البيانات، ما  5 - مبا�شـــرة الم�شالـــح الم�شروعة لمدير البيانات اأو اأيِّ طرف ثالث ُيف�شَ

لم يتعار�س ذلك مع الحقوق والحريات الأ�شا�شية ل�شاحب البيانات.
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مادة )5(

ال�شرتاطات اخلا�شة مبعاجلة البيانات ال�شخ�شية احل�شا�شة

هذا  من  وُي�شتثَنى  �شاحبها،  موافقة  دون  احل�شا�شة  ال�شخ�شية  البيانات  معاجَلة  ُتَظر 
احلْظر ما ياأتي:

رة قانونًا في  1 - المعاَلجـــة التي يقت�شيها قيام مدير البيانات بالتزاماته ومبا�شرة حقوقه المقرَّ
مجال عالقة العمل التي تربطه بالعاملين لديه.

2 - المعالجـــة ال�شروريـــة لحماية اأيِّ اإن�شـــان اإذا كان �شاحب البيانـــات –اأو الو�شي اأو الولي اأو 
ـــم عليـــه – غير قـــادر قانونًا علـــى اإعطاء موافقته علـــى ذلك، وب�شـــرط الح�شول على  الَقيِّ

ت�شريح م�شبق من الهيئة طبقًا للمادة )15( من هذا القانون.
3 - معالجة البيانات التي اأتاحها �شاحبها للجمهور.

4 - المعالجة ال�شرورية لمبا�شرة اأيٍّ من اإجراءات المطالبة بالحقوق القانونية اأو الدفاع عنها، 
بما في ذلك ما يقت�شيه التجهيز لهذا الأمر وال�شتعداد له.

5 - المعالجة ال�شرورية لأغرا�س الطب الوقائي اأو الت�شخي�س الطبي اأو تقديم الرعاية ال�شحية 
�س له بمزاولـــة اأيٍّ من المهن  اأو العـــالج اأو اإدارة خدمـــات الرعاية ال�شحية مـــن ِقَبل مرخَّ

ية. الطبية، اأو اأيِّ �شخ�س ملَزم بحكم القانون بالمحافظة على ال�شرِّ
6 - المعالجة التي تتم في �شياق اأن�شطة الجمعيات باأنواعها والنقابات وغيرها من الجهات التي 

ل تهدف اإلى تحقيق ربح، وذلك ب�شرط اللتزام بما ياأتي:
اأ - اأْن تتم المعالجة في حدود ما هو �شروري للغر�س الذي اأن�شئت الجمعية اأو النقابة اأو 

الجهة من اأجله.
ب - اأْن ترد المعالجة على بيانات تخ�س اأع�شاء تلك الجمعية اأو النقابة اأو الجهة اأو لأفراد 

لهم ات�شال منتظم معها بحكم طبيعة ن�شاطها.
ج - األ يتم الإف�شاح عن البيانات لأيِّ �شخ�س اآخر ما لم يوافق �شاحب البيانات على ذلك.
7 - المعاَلجـــة التي تتم من ِقَبل جهة عامة مخت�شة بالقدر الذي يقت�شيه تنفيذ المهام المنوطة 

بها قانونًا.
8 - معالجـــة بيانـــات تتعلق بالأ�شـــل الِعْرقي اأو الإْثِني اأو الديني اإذا كانـــت �شرورية للوقوف على 
مـــدى توافـــر الم�شاواة في الفر�ـــس اأو المعاملة لأفراد المجتمع الذيـــن ينحدرون من اأ�شول 
ِعْرقيـــة اأو اإْثِنيـــة اأو دينيـــة مختلفة، وب�شرط مراعـــاة ال�شمانات المنا�شبـــة لحقوق وحريات 

رة قانونًا. اأ�شحاب البيانات المقرَّ
وعلى جمل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات التي يتعيَّ على مدراء 
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البيانات اللتزام بها ب�شاأن املعاجلة امل�شار اإليها.

مادة )6(

معاجَلة البيانات لأغرا�س ال�شحافة اأو الآداب اأو الفنون

ل ت�شري اأحكام املواد )3( و)4( و)5( من هذا القانون على معاجَلة البيانات ال�شخ�شية 
التي تتم ح�شرًا لالأغرا�س ال�شحفية اأو الفنية اأو الأدبية، ب�شرط:

اأ - اأن تكون البيانات �شحيحة ودقيقة وتخ�شع لعمليات التحديث والت�شحيح.
ب - تواُفر تدابير تكفل عدم ا�شتخدام البيانات لأية اأغرا�س اأخرى خالفًا لالأغرا�س ال�شحفية 

اأو الفنية اأو الأدبية.
ج - عدم الإخالل بالت�شريعات المعمول بها ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر.

مادة )7(

معاجَلة البيانات املتعلقة برْفع الدعاوى اجلنائية ومبا�شرتها 

وبالأحكام ال�شادرة فيها

1 - ُتحَظـــر معالجة البيانات ال�شخ�شية المتعلقة برْفع الدعاوى الجنائية ومبا�شرتها وبالأحكام 
ال�شادرة فيها، وُي�شتثَنى من هذا الحْظر ما ياأتي:

اأ - المعالجة التي تتم من ِقَبل اأية جهة عامة مخت�شة بالقدر الذي يقت�شيه تنفيذ المهام 
المنوطة بها قانونًا.

ب - المعالجة التي تتم من قبل اأيِّ �شخ�س اعتباري بالَقدر الذي يقت�شيه تحقيق اأهدافه 
رة قانونًا. المقرَّ

ج - المعالجة التي تتم من قبل اأي �شخ�س بالَقدر الذي تقت�شيه مبا�شرة اإجراءات التقا�شي 
في الدعاوى المرفوعة منه اأو عليه.

د - المعالجة التي تتم من ِقَبل المحامين بالَقدر الذي تقت�شيه مبا�شرة م�شالح موكليهم.
هـ - المعالجة التي تتم لأغرا�س مبا�شرة مهنة ال�شحافة اأو البحث العلمي.

ر قانونًا ب�شاأن  2 - ل ُتِخل ال�شتثناءات الم�شار اإليها في البند )1( من هذه المادة باللتزام المقرَّ
ية البيانات، وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتحديد ال�شوابط وال�شمانات  المحافظة على �شرِّ

ية البيانات الم�شار اإليها. التي تتعيَّن مراعاتها للمحافظة على �شرِّ
3 - يجوز للنيابة العامة، والق�شاء الع�شكري، والنيابة الع�شكرية، والوزارة المعنية ب�شئون العدل، 
ووزارة الداخليـــة دون �شواهم اإن�شاء �شجالت كاملة لقْيد جميع الدعاوى الجنائية والأحكام 

ال�شادرة فيها، واإم�شاكها.
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مادة )8(

اأمان املعاجَلة

1 - على مدير البيانات تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات من الإتالف 
ح به من  ح بـــه، اأو من الفْقد الَعَر�شي، اأو ممـــا هو غير م�شرَّ غيـــر المق�شـــود اأو غير الم�شرَّ
التغييـــر اأو الإف�شـــاح اأو النفـــاذ اأو اأيٍّ مـــن ال�شور الأخـــرى للمعاَلجة. ويجـــب اأْن تكفل هذه 
التدابيـــر توفير م�شتوى منا�شب من الأمان بمراعاة مـــا و�شلت اإليه اأحدث اأ�شاليب الحماية 
التقنية، والتكلفة المترتبة على ذلك، وطبيعة البيانات مو�شوع المعالجة، والمخاطر التي قد 
نة ومتاحًا الطالع  تن�شـــاأ من هذه المعالجة. ويجب اأْن تكون التدابير الفنية والتنظيمية مدوَّ

عليها من ذوي ال�شاأن ومن الهيئة ومدير البيانات ومعاِلج البيانات.
ـــن تواُفُرها في التدابير الفنية  2 - ُي�شـــِدر مجل�س الإدارة قـــرارًا بتحديد ال�شتراطات التي يتعيَّ
والتنظيميـــة الم�شـــار اإليها في البند )1( مـــن هذه المادة، ويجـــوز اأْن يت�شمن القرار اإلزام 

دة بتطبيق متطلَّبات اأمان خا�شة عند معالجة البيانات ال�شخ�شية. اأن�شطة محدَّ
3 - في الحالت التي ُيكلَّف فيها معاِلج البيانات بمعاَلجة البيانات، يلتزم مدير البيانات بمراعاة 

ما ياأتي:
والتنظيمية  الفنية  التدابير  تطبيق  ب�شاأن  كافية  �شمانات  ر  يوفِّ بيانات  معاِلج  اختيار   - اأ 
الواجب مراعاتها في معالجة البيانات، وعلى مدير البيانات اتخاذ الخطوات المعقولة 

ق من اللتزام بهذه التدابير. للتََّحقُّ
ب - اأْن تتم المعاَلجة ِوْفقًا لعقد مكتوب يبَرم بين مدير البيانات ومعاِلج البيانات يت�شمن 

ما ياأتي:
    )1( األ يبا�شر معاِلج البيانات اأية معالجة اإل ِوْفقًا لتعليمات من مدير البيانات.

رة في  ية بذات اللتزامات المقرَّ     )2( اأْن يلتزم معاِلج البيانات فيما يخ�س الأمان وال�شرِّ
�شاأن مدير البيانات.

مادة )9(

ية املعاجلة �شرِّ

1 - ُيحَظـــر علـــى مديـــر البيانات الإف�شاح عـــن اأية بيانـــات �شخ�شية اإل بموافقـــة �شاحب هذه 
البيانـــات، اأو تنفيـــذًا لأمـــر ق�شائي �شادر من محكمـــة مخت�شة اأو النيابـــة العامة اأو قا�شي 

التحقيق اأو النيابة الع�شكرية.
2 - ُيحَظر على مدير البيانات معالجة اأية بيانات �شخ�شية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي 
جميـــع الأحوال، ُيحَظر على اأيِّ فـــرد من المتاح لهم النفاذ اإلى بيانات �شخ�شية القيام باأية 
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معاَلجة لها اإل بموافقة مدير هذه البيانات اأو تنفيذًا لأمر ق�شائي �شادر من محكمة مخت�شة 
اأو قا�شـــي التحقيـــق اأو النيابة العامة اأو النيابـــة الع�شكرية، كما ُيحَظـــر عليهم ا�شتخدامها 
لمنفعتهـــم الخا�شـــة اأو لمنفعة الغيـــر، وي�شتمر هذا الحْظر بعد انتهـــاء عالقة العمل اأو مدة 

العقد.

مادة )10(

مراقب حماية البيانات

يتولى مراقب حماية البيانات ما ياأتي:  - 1
رة بموجب اأحكام  اأ - م�شاعدة مدير البيانات في مبا�شرة حقوقه واللتزام بواجباته المقرَّ

هذا القانون.
الخا�شة  الأحكام  بتطبيق  الأخير  قيام  ب�شاأن  البيانات  ومدير  الهيئة  بين  التن�شيق   - ب 

بمعاَلجة البيانات ال�شخ�شية.
ق من قيام مدير البيانات بمعالجة البيانات ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ويتعيَّن  ج - التََّحقُّ
عليه اإذا قامت لديه دلئل على وقوع اأية مخالفة في هذا ال�شاأن اإخطار مدير البيانات 

بذلك فورًا لإزالة اأ�شباب المخاَلفة اأو اإجراء الت�شحيح الالزم في اأقرب وقت.
د - اإخطار الهيئة بالمخاَلفات التي قامت لديه دلئل جدية على وقوعها ولم يبادر مدير 
ي فترة تجاوز ع�شرة  اأو اإجراء الت�شحيح الالزم لها رغم ُم�شِ اأ�شبابها  البيانات باإزالة 

اأيام على اإخطاره بذلك.
هـ - م�ْشك �شجل بعمليات المعاَلجة التي يتعيَّن على مدير البيانات اإخطار الهيئة بها ِوْفقًا 
ال�شجل في  بم�ْشك هذا  البيانات  ويلتزم مدير  القانون.  المادة )14( من هذا  لأحكام 
حالة عدم تعيين مراقب لحماية البيانات. ويجب اأْن ي�شتمل هذا ال�شجل – كحد اأدنى – 
على البيانات التي يتعيَّن تقديمها ِوْفقًا لأحكام المادة الم�شار اإليها، وعلى مراقب حماية 

ثة من هذا ال�شجل مرة واحدة كل �شهر. البيانات اإخطار الهيئة بن�شخة محدَّ
و - يتولى مراقب حماية البيانات مبا�شرة مهامه في ا�شتقالل و َحْيدة.

2 - ُين�شـــاأ لدى الهيئة �شجل ي�شمى )�شجل مراقبي حمايـــة البيانات(، وُي�شتَرط لعتماد مراقب 
حماية البيانات اأْن يكون مقيَّدًا في هذا ال�شجل. وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتنظيم اأعمال 
مراقبـــي حماية البيانات وبتحديد ال�شروط الالزم تواُفُرها فيمـــن يقيَّد في ال�شجل الم�شار 

اإليه وباإجراءات القْيد ومدة �شريانه وتجديده.
3 - ُيفَر�ـــس ر�شم على تقديم طلب القيد في ال�شجل الم�شار اإليه في البند )2( من هذه المادة، 
كمـــا ُيفَر�س ر�شـــم �شنوي في حالة الموافقة على القيد وتجديـــد القيد في ال�شجل المذكور، 
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ها قرار مـــن الوزير بعد  وي�شـــُدر بتحديـــد فئات الر�شـــوم وحالت الإعفاء منهـــا وحالت ردِّ
موافقة مجل�س الوزراء.

4 - يجـــوز لمديـــر البيانـــات اأْن يعيِّن مراقبًا لحمايـــة البيانات، ومع ذلك يجـــوز لمجل�س الإدارة 
نوا مراقبًا لحماية  اأْن ُي�شـــِدر قـــرارًا ُيلِزم بموجبه فئـــات معينة من مدراء البيانات بـــاأن ُيعيِّ
البيانـــات. وفي جميع الأحوال، يجب على مدير البيانات اإخطار الهيئة بالتعيين الم�شار اإليه 

خالل ثالثة اأيام عمل من قيامه بذلك.

مادة )11(

بيانات ال�شجالت

1 - يجـــب اأْن تكون البيانات ال�شخ�شية المدرجة في ال�شجالت، المتاح للجمهور الطالع عليها، 
في حدود ال�شرورة ولالأغرا�س التي تن�شاأ من اأجلها هذه ال�شجالت.

د بموجبه ال�شروط التي يجب مراعاتها في اإن�شاء ال�شجالت  2 - ُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا يحدِّ
الم�شار اإليها في البند )1( من هذه المادة.

الف�شل الثالث

نْقل البيانات ال�شخ�شية اإىل خارج اململكة 

مادة )12(

ر م�شتوى كاٍفياً من احلماية  نْقل البيانات ال�شخ�شية اإىل بلدان واأقاليم توفِّ

ُيحَظر على مدير البيانات نْقل البيانات ال�شخ�شية اإىل خارج اململكة يف غري احلالت التالية:
1 -  اأْن يكون النقل اإلى بلد اأو اإقليم مدرج في ك�شف تتولى الهيئة اإعداده وتحديثه يت�شمن اأ�شماء 
ر الهيئـــة اأنَّ لديها ت�شريعات اأو اأنظمة معمـــوًل بها تكفل م�شتوى  البلـــدان والأقاليم التي تقدِّ

كافيًا من الحماية للبيانات ال�شخ�شية، وُين�َشر هذا الك�شف في الجريدة الر�شمية.
رت اأنَّ  2 - اأْن يكـــون النقـــل بت�شريـــح ي�شدر مـــن الهيئة في كل حالة علـــى حدة، وذلـــك اإذا قدَّ
البيانات �شوف يتوافر لها م�شتوى كاٍف من الحماية، ويكون تقدير الهيئة بمراعاة كافة الظروف 

المحيطة بعملية نقل البيانات، وبوجه خا�س ما ياأتي: 
اأ - طبيعة البيانات المطلوب نْقُلها، والغر�س من معالجتها ومدة المعالجة.

ب - البلد اأو الإقليم م�شدر هذه البيانات والوجهة النهائية لها، وما يتوافر في تلك البلدان 
اأو الأقاليم من تدابير لحماية البيانات ال�شخ�شية.
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اأو الإقليم الذي  ج - التفاقيات الدولية والت�شريعات ذات العالقة المعمول بها لدى البلد 
�شوف ُتنَقل اإليه البيانات.

دة. ويجوز اأْن يكون الت�شريح الم�شار اإليه م�شروطًا اأو لفترة زمنية محدَّ

مادة )13(

ال�شتثناءات

1 - ا�شتثنـــاًء مـــن اأحـــكام المـــادة )12( من هذا القانـــون، يجوز لمديـــر البيانات نْقـــل بيانات 
�شخ�شيـــة خـــارج المملكة اإلى بلد اأو اإقليم ل يوفر م�شتوى كافيًا من الحماية للبيانات في اأيٍّ 

من الحالت التالية:
اأ - اإذا وافق �شاحب البيانات على هذا النقل.

ب - اإذا كان هذا النقل لبيانات م�شتخرجة من �شجل تم اإن�شاوؤه وفقًا للقانون بغر�س توفير 
معلومات للجمهور، �شواًء كان الطالع على هذا ال�شجل متاحًا للكافة اأو مق�شورًا على 
ذوي الم�شلحة ِوْفقًا ل�شروط معينة. وفي هذه الحالة يتعيَّن لالطالع على هذه المعلومات 

رة لالطالع على ال�شجل. ا�شتيفاء ال�شروط المقرَّ
ج - اإذا كان هذا النقل �شروريًا لأي مما ياأتي:

 )1( تنفيذ عقد بين �شاحب البيانات ومدير البيانات، اأو لتخاذ خطوات �شابقة بناًء على 
طلب �شاحب البيانات بهدف اإبرام عقد.

 )2( تنفيذ اأو اإبرام عقد بين مدير البيانات وطرف ثالث لم�شلحة �شاحب البيانات.
 )3( حماية م�شالح حيوية ل�شاحب البيانات.

به القانون، خالفًا للتزام عقدي، اأو �شدور اأمر من محكمة مخت�شة   )4( تنفيذ التزام يرتِّ
اأو النيابة العامة، اأو قا�شي التحقيق، اأو النيابة الع�شكرية.

 )5( اإعداد اأو مبا�شرة مطاَلبة قانونية اأو الدفاع عنها.
2 - مـــع عدم الإخالل باأحـــكام البند )1( من هذه المادة، يجوز للهيئـــة الت�شريح بنْقل بيانات 
�شخ�شيـــة، اأو مجموعـــة منهـــا، اإلـــى بلد اأو اإقليـــم ل يكفل م�شتـــوى كافيًا من الحمايـــة ِوْفقًا 
لمتطلبـــات المـــادة )12( من هذا القانـــون، اإذا قدم مدير البيانات �شمانـــات كافية ب�شاأن 
حمايـــة الخ�شو�شية والحقوق والحريات الأ�شا�شيـــة لالأفراد. ويجوز، بوجه خا�س، اأْن تكون 
هذه ال�شمانات ِوْفقًا لعقٍد اأحُد اأطرافه مدير البيانات. وعلى الهيئة اأْن تْقُرن مْنح الت�شريح 

في هذه الحالة با�شتيفاء �شروط معينة.
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الف�شل الرابع

الإخطارات والت�شاريح

مادة )14(

اإخطار الهيئة

1 - علـــى مديـــر البيانات اإخطار الهيئة قبل بدء عملية المعاَلجة التـــي تتم اآليًا كليًا اأو جزئيًا، اأو 
د تحقيق غر�س واحد اأو عدة اأغرا�س ذات �شلة ببع�شها. لمجموعة عمليات من ذلك بق�شْ

ويعفى مدير البيانات من تقدمي الإخطار امل�شار اإليه ب�شاأن ما ياأتي:
توفير  بهدف  للقانون  ِوْفقًا  �شجل  اإم�شاك  منها  الوحيد  الغر�س  يكون  التي  المعاَلجة   - اأ 
معلومات للجمهور، �شواء كان الطالع على هذا ال�شجل متاحًا للكافة اأو مق�شورًا على 

ذوي الم�شلحة.
ب  - معالجة البيانات التي تتم في �شياق اأن�شطة الجمعيات باأنواعها والنقابات وغيرها من 

الجهات التي ل تهدف اإلى تحقيق الربح.
ج - معالجة �شاحب العمل لبيانات العاملين لديه في الحدود ال�شرورية لمبا�شرة مهامه 

والتزاماته وتنظيم �شئونه ومبا�شرة حقوقه وحماية حقوق العاملين لديه.
د - الحالت التي يتم فيها تعيين مراقب حماية بيانات.

م الإخطار الم�شار اإليه في البند )1( من هذه المادة ِوْفقًا للقواعد والإجراءات التي ي�شدر  2 - يقدَّ
ن الإخطار بوجه خا�س ما ياأتي: بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة، ويجب اأْن يت�شمَّ

اأ - ا�شم مدير البيانات وعنوانه، وكذا معاِلج البيانات اإْن ُوِجد.
ب - الغر�س من المعالجة.

ف البيانات وبيان فئات اأ�شحاب البيانات ومت�شلِّمي هذه البيانات اأو فئاتهم. ج -  و�شْ
د - اأيُّ نْقل للبيانات اإلى بلد اأو اإقليم خارج المملكة ُيعَتَزم القيام به.

كن الهيئة من تقييم مبدئي لمدى مالءمة التدابير المتوافرة ل�شتيفاء متطلبات  هـ - بيان ُيمِّ
الأمان الم�شار اإليها في المادة )8( من هذا القانون.

ر اللتزام الم�شار اإليه في البند )1( من هذه المادة  3 - لمجل�ـــس الإدارة اأْن ُي�شـــِدر قرارًا بق�شْ
ح فيها، ب�شبب طبيعـــة البيانات مو�شوع  ط في الحالت التـــي ُيرجَّ علـــى تقديم اإخطـــار مب�شَّ
م الإخطار  رة قانونًا. ويقدَّ المعالجة، عدم الم�شا�س بحقوق وحريات اأ�شحاب البيانات المقرَّ
نًا ما  ط ِوْفقًا للقواعـــد والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها القرار الم�شار اإليه، مت�شمِّ المب�شَّ

ياأتي:
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اأ - الغر�س من المعاَلجة.
ب - البيانات محل المعاَلجة اأو فئات هذه البيانات.

ج - فئات اأ�شحاب البيانات محل المعاَلجة ومت�شلِّمي هذه البيانات اأو فئاتهم.
د - الفترة التي يجوز تخزين البيانات خاللها.

ُنها الإخطار. هـ - المعلومات التي يتعيَّن اأْن يت�شمَّ
ــم الإخطار الم�شار اإليه فـــي البندين )1( اأو  4 -  للهيئـــة خـــالل ع�شـــرة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُـّ
)3( من هذه المادة اأْن تطُلب من مدير البيانات ا�شتيفاء اأيِّ نق�س في بيانات الإخطار في 
م الطلب التوقُّف عن  غ�شـــون مدة ل تجاوز خم�شـــة ع�شر يومًا من تاريخ الطلب، وعلى مقـــدِّ

المعاَلجة لحين ا�شتيفاء النق�س بالإخطار.
ـــد في ال�شجل الم�شـــار اإليه في المادة )16( من هذا القانـــون الإخطارات الم�شار اإليها  5 -  تقيَّ
فـــي البنديـــن )1( و )3( من هذه المادة فور ت�َشلُّمها. وعلـــى الهيئة - حال طلِبها من مدير 
البيانات ِوْفقًا للبند )4( من هذه المادة ا�شتيفاء اأيِّ نق�س في بيانات الإخطار - اأْن ُت�شِدر 
بـــًا ب�شطب قْيد الإخطار غيـــر الم�شتوَفى من ال�شجل، وعلـــى الهيئة اإخطار مدير  قـــرارًا م�شبَّ

البيانات بهذا القرار فور �شدوره.
6 - علـــى مديـــر البيانات اإخطار الهيئة بـــاأيِّ تغيير يطراأ على المعلومات التـــي اأخطر الهيئة بها 

اإعماًل لحكم هذه المادة، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ حدوث التغيير. 

مادة )15(

الت�شريح امل�شبق

1 - ُيحَظر اإجراء اأيٍّ من عمليات المعاَلجة التالية دون ت�شريح كتابي م�شبق ي�شدر من الهيئة:
ا�شة، وذلك في الحالة الم�شار اإليها في البند  اأ - المعاَلجة الآلية للبيانات ال�شخ�شية الح�شَّ

)2( من المادة )5( من هذا القانون.
ف على  ب - المعاَلجة الآلية للبيانات القيا�شات الحيوية )Biometrics( التي ُت�شتخَدم للتََّعرُّ

ال�شخ�شية.
الأطباء  ِقَبل  من  تتم  التي  المعاَلجة  با�شتثناء  الوراثية،  للبيانات  الآلية  المعاَلجة   - ج 
اأو  الوقائي  الطب  لأغرا�س  �شرورية  وتكون  �شة  مرخَّ طبية  ُمن�شاأة  في  والمتخ�ش�شين 

الت�شخي�س الطبي اأو تقديم العالج اأو الرعاية ال�شحية.
اأكثر من  اأو  د- المعاَلجة الآلية التي تنطوي على رْبط ملفات بيانات �شخ�شية لدى اثنين 

مدراء البيانات تعاَلج من ِقَبلهم لأغرا�س مختلفة.
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هـ- المعاَلجة التي تكون عبارة عن ت�شجيل ب�شري مما ُي�شتخَدم لأغرا�س المراقبة.
م طلـب الت�شـريـح الم�شبـق وُيَبت فيـه ِوْفـقـًا للقـواعـد والإجـراءات التي ي�شـدر بتحـديـدهـا  2 - يقدَّ
ـن طلـب   الت�شـريـح ذات البيـانـات التـي يـجـب  قــــرار مــــن مجلـ�س الإدارة.  ويجـب اأْن يت�شمَّ
نهـا الإخطار الذي يتعيَّن تقديمه ِوْفقًا للمادة )14( من هذا القانون. وللهيئة خالل  اأْن يت�شمَّ
خم�شة  اأيام  عمل من تاريخ ت�َشلُّم الطلب اأْن تطلب من مدير البيانات ا�شتيفاء اأيِّ نق�س في 
م الطلب ا�شتيفاء النق�س خالل اأيام العمل الخم�شة التالية، واإل  بيانـــات الطلب، وعلى مقـــدِّ

نه من معلومات. تَعيَّن على الهيئة البتُّ في الطلب بناًء على ما ت�شمَّ
3- تمنح الهيئة الت�شريح في حالة ا�شتيفاء الطلب ال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من 
مجل�س الإدارة. وعلى الهيئة البتُّ في طلب الت�شريح واإخطار �شاحب ال�شاأن بالنتيجة خالل 
ثالثيـــن يومًا مـــن تاريخ تقديمه، واإذا لم يت�شلَّم مدير البيانـــات ردًا من الهيئة خالل الفترة 

الم�شار اإليها ُعدَّ ذلك رف�شًا �شمنيًا للطلب.

مادة )16(

ال�شجل

د فيه ما ياأتي:  1 - ُتْم�ِشك الهيئة �شجاًل ي�شمى )�شجل الإخطارات والت�شاريح( تقيِّ
نة   اأ - الإخطارات الم�شار اإليها في البند )1( من المادة )14( من هذا القانون، مت�شمِّ

جميع البيانات المن�شو�س عليها في البنود من )1-اأ( اإلى )1-د( من ذات المادة. 
طة ِوْفقًا لن�س البند )3( من المادة )14(   ب - الإخطارات التي تخ�شع لإجراءات مب�شَّ
نة جميع البيانات المن�شو�س عليها في البنود من )3-اأ( اإلى  من هذا القانون، مت�شمِّ

)3-د( من ذات المادة. 
 ج - ما قد ي�شدر عن الهيئة ردًا على الإخطارات الم�شار اإليها في البندين )1-اأ( و )1-

ب( من هذه المادة.
 د - الإخطارات التي ترد اإلى الهيئة من مدراء البيانات بالتغييرات التي تطراأ على بيانات 

الإخطارات الم�شار اإليها في البندين )1-اأ( و )1-ب( من هذه المادة. 
 هـ - طلبات الح�شول على الت�شريح الم�شبق التي يتم تقديمها ِوْفقًا لأحكام المادة )15( 
نها والقرارات ال�شادرة من الهيئة ب�شاأنها. من هذا القانون، وجميع البيانات التي تت�شمَّ

 و - اأية بيانات اأخرى تتعلق بالإخطارات والت�شاريح ترى الهيئة قْيدها. 
2 - على الهيئة اأْن تعمل على تحديث بيانات ال�شجل ب�شكل م�شتمر على نحو يعك�س اأيَّ تغيير يطراأ 

على هذه البيانات.
3 - لـــكل �شخ�ـــس اأْن يطلب من الهيئـــة على الأنموذج المعـــد لذلك، دون مقابـــل، الطالع على 
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�شجـــل الإخطارات والت�شاريح خالل اأوقات الدوام الر�شمي وفي ح�شور الموظف المخت�س 
بالهيئة.

ر،  4 - لـــكل �شخ�ـــس اأْن يطلب من الهيئة، علـــى الأنموذج المعد لذلك، بعد �شـــداد الر�شم المقرَّ
الح�شول على م�شتخَرجات من �شجل الإخطارات والت�شاريح، اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج 
اأمـــر معيَّن في هذا ال�شجل، وي�شـــدر بتحديد الر�شم المذكور قرار مـــن الوزير بعد موافقة 

مجل�س الوزراء.

الف�شل اخلام�س

حقوق �شاحب البيانات

مادة )17(

املعلومات الواجب اإحاطة �شاحب البيانات بها 

1 - في الحالت التي يتم فيها الح�شول على البيانات من �شاحبها مبا�شرة، على مدير البيانات 
اإحاطته عند ت�شجيل هذه البيانات بما ياأتي: 

اأ - ا�شم مدير البيانات كاماًل ومجال ن�شاطه اأو مهنته، بح�شب الأحوال، وعنوانه. 
ب - الأغرا�س التي من اأجلها ُيعتَزم معالجة البيانات.

ج - اأية معلومات �شرورية اأخرى، بح�شب ظروف كل حالة، يكون من �شاأنها اأْن  تكفل جْعل 
المعاَلجة من�شفة بالن�شبة ل�شاحب البيانات، ومن ذلك ما ياأتي: 

)1( اأ�شماء مت�َشلِّمي البيانات اأو فئاتهم.
ه اإلى �شاحب البيانات اإجبارية اأو اختيارية،  )2( بيان ما اإذا كانت الإجابة على اأية اأ�شئلة توجَّ

وعند القت�شاء تو�شيح العواقب التي تترتب على المتناع عن الإجابة.
)3( بيان حق �شاحب البيانات في اأن يتم اإخطاره، اإذا ما طلب ذلك، بالبيانات الخا�شة به 

كاملة وبحقه في اأْن يتم ت�شحيحها.
)4( بيان ما اإذا كان �شيتم ا�شتخدام البيانات لأغرا�س الت�شويق المبا�شر.

رة بموجب اأحكام هذا  )5( اأية معلومات اأخرى تلزم �شاحب البيانات لمبا�شرة حقوقه المقرَّ
القانون.

2 - فـــي حالـــة الح�شول على البيانـــات من غير �شاحبها، علـــى مدير البيانـــات اإحاطة �شاحب 
البيانات خالل خم�شة اأيام من البدء في ت�شجيل هذه البيانات بما ياأتي:
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اأ - المعلومات الم�شار اإليها في البند )1( من هذه المادة. 
ب - الأغرا�س التي تم من اأجلها جْمع البيانات. 

ج - اأية معلومات �شرورية اأخرى، بح�شب ظروف كل حالة، يكون من �شاأنها جْعل المعاَلجة 
من�شفة بالن�شبة ل�شاحب البيانات، ومن ذلك ما ياأتي:

)1( المعلومات الم�شار اليها في البند )1/ج( من هذه المادة. 
)2( فئات البيانات.

)3( م�شدر البيانات، وذلك با�شتثناء الحالت التي يقت�شي واجب المحافظة على اأ�شرار 
ر قانونًا عدم الإف�شاح عن الم�شدر. المهنة المقرَّ

3 - ل ي�شري حكم البند )2( من هذه المادة في الحالتين التاليتين: 
وكانت  العلمي،  للبحث  اأو  اإح�شائية  اأو  تاريخية  لأغرا�س  البيانات  معاَلجة  كانت  اأ - اإذا 
اإحاطة �شاحب البيانات بالبيانات الم�شار اإليها متعذرة اأو تَتَطلَّب بذل جهود مرهقة غير 
د بموجبه �شروط تواُفر هذه الحالت،  عادية. وعلى مجل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر قرارًا يحدِّ

واأو�شاعها.
للتزام  خالفًا  القانون،  به  يرتِّ التزام  تنفيذ  لغر�س  تتم  البيانات  معاَلجة  كانت  اإذا   - ب 
النيابة  اأو  التحقيق،  قا�شي  اأو  العامة  النيابة  اأو  مخت�شة  محكمة  من  اأمر  اأو  عقدي، 

الع�شكرية.
ر بموجب حكم اأيٍّ من البند )1(  ل يترتـــب على عـــدم مبا�شرة �شاحب البيانات لحقه المقرَّ  - 4
رة لم�شلحته  من هذه المادة اأو المادة )20( من هذا القانون �شقوط لأيٍّ من الحقوق المقرَّ

ِوْفقًا لأحكام هذا الف�شل.

مادة )18(

طلب �شاحب البيانات اإخطاره مبعاجلة بيانات �شخ�شية خا�شة به

1 - علـــى مدير البيانات، بنـــاًء على طلب من �شاحب البيانات م�شفوع بمـــا يثبت هويته، اإخطار 
م الطلب دون مقابل خالل ميعاد اأق�شـــاه خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ الطلب، عما  مقـــدِّ
اإذا كان مديـــر البيانـــات يعاِلج بيانـــات �شخ�شية خا�شة ب�شاحب الطلـــب، وفي حالة وجود 
معاَلجة مـــن اأيِّ نوع لهذه البيانات يلتزم مدير البيانات باإخطار �شاحب البيانات في �شورة 

مفهومة بما ياأتي: 
اأ - البيانات مو�شوع المعاَلجة، كاملة. 

وذلك  البيانات،  م�شدر  عن  له  متاحة  اأو  البيانات  مدير  لدى  تتوافر  معلومات  اأية   - ب 
ية الم�شدر.  با�شتثناء الحالت التي يفِر�س فيها القانون واجب المحافظة على �شرِّ
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ج - الغر�س من معاَلجة البيانات. 
د - اأ�شماء مت�َشلِّمي البيانات اأو فئاتهم.

هـ - في الحالة التي ُيعتَزم فيها اتخاذ قرار ما، بناًء على هذه البيانات دون غيرها، على 
نحو يم�س م�شلحة �شخ�شية ومبا�شرة ل�شاحب البيانات، يتعيَّن بيان الطريقة التي �شوف 
ُت�شتخَدم في هذا ال�شاأن باأ�شلوب وا�شح لل�شخ�س العادي ودون الم�شا�س باأية حقوق ِمْلكية 

فكرية اأو اأ�شرار تجارية تتعلق بهذه الطريقة. 
2 - لمديـــر البيانـــات خالل فترة ل تجاِوز ع�شرة اأيام من ت�َشلُّمه طلبـــًا تم تقديمه ا�شتنادًا للبند 

م الطلب با�شتيفاء اأيِّ نق�س في طلبه.  )1( من هذه المادة اأْن ُيخِطر مقدِّ
3 - لمديـــر البيانات عـــدم قبول الطلب الم�شار اإليه في البند )1( مـــن هذه المادة، اإذا لم يكن 
م�شتوَفيـــًا، ب�شـــرط اللتزام بمتطلبـــات البند )2( من هذه المادة وفـــوات مدة الإعذار. وله 
فًا ل�شتعمال �شاحب البيانات لحقه في المعرفة. وعلى مدير البيانات  ن تع�شُّ ه اإذا ت�شمَّ رْف�شُ
م الطلب خالل ميعاد اأق�شاه خم�شـــة ع�شر يوم عمل من تاريخ  فـــي هذه الحالة اإخطـــار مقدِّ

ه، بح�شب الأحوال، واأ�شباب ذلك.  ت�َشلُّم طلبه بعدم قبول الطلب اأو رْف�شِ
دة لال�شتجابة له  4 - في حالة رْف�س الطلب الم�شار اإلية في البند )1(، اأو انق�شاء المدة المحدَّ
دون اأْن ي�شـــل اإلى �شاحب البيانات اأيُّ اإخطار بما تـــم ب�شاأن طلبه، يكون ل�شاحب البيانات 

تقديم �شكوى اإلى الهيئة �شد مدير البيانات. 

مادة )19(

اإخطار �شاحب البيانات باأن له احلق يف العرتا�س على الت�شويق املبا�شر

املبا�شر  الت�شويق  لأغرا�س  ال�شتخدام  فيها  يتوقع  التي  احلالت  يف  البيانات  مدير  على 
لبيانات �شخ�شية يحتفظ بها، مبا يف ذلك اأية بيانات �شخ�شية تتعيَّ اإتاحتها للجمهور مبوجب 
القانون، اإخطار �شاحب البيانات باأن له احللق يف العرتا�س لديه، ودون مقابل، على هذه املعاجلة. 

مادة )20(

احلق يف العرتا�س على املعاجلة لأغرا�س الت�شويق املبا�شر

ـــي فترة ل تجاِوز ع�شرة اأيام عمل من تاريـــخ ت�َشلُّمه طلبًا من  1 - علـــى مديـــر البيانات، بعد ُم�شِ
�شاحـــب البيانـــات م�شفوعًا بما يثبـــت هويته، عدم البدء فـــي المعاَلجة التـــي تتم لأغرا�س 
م الطلب، اأو التوقف عن هذه المعالجة. الت�شويق المبا�شر لأية بيانات �شخ�شية خا�شة بمقدِّ
2 - علـــى مديـــر البيانات اإخطار �شاحب البيانات، دون مقابل، خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ 

ت�َشلُّم طلبه باأيٍّ مما ياأتي: 
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 اأ - ما اإذا كان قد ا�شتجاب للطلب. 
ب - ما اإذا كان قد ا�شتجاب جزئيًا للطلب مع بيان ال�شبب ومدى ال�شتجابة. 

ج - رْف�س الطلب و�شبب ذلك. 
ويف حالة عدم قبول �شاحب البيانات مبا اأخطره به مدير البيانات بخ�شو�س ما مت ب�شاأن 
الطلب، اأو انق�شاء املدة امل�شار اإليها دون اأْن ي�شل اإىل �شاحب البيانات اأيُّ اإخطار مبا مت ب�شاأن 

طلبه، يكون ل�شاحب البيانات تقدمي �شكوى اإىل الهيئة �شد مدير البيانات. 

مادة )21(

احلق يف العرتا�س على املعاجَلة التي ُتلِحق ب�شاحب البيانات اأو غريه

�شرراً مادياً اأو معنوياً

ـــي فترة ل تجاِوز ع�شرة اأيام عمل من تاريـــخ ت�َشلُّمه طلبًا من  1 - علـــى مديـــر البيانات، بعد ُم�شِ
�شاحـــب البيانات م�شفوعًا باأ�شباب الطلب واأدلته وبمـــا يثبت هويته، عدم البدء في معاَلجة 
م الطلب اأو التوقف عن معالجتها كليًا اأو لغر�س اأو على نحو  اأية بيانات �شخ�شية خا�شة بمقدِّ

معيَّن، وذلك في اأيٍّ من الحالتين الآتيتين: 
اأ - اإذا ما كانت المعالجة لذلك الغر�س اأو على ذلك النحو ُتلِحق ب�شاحب البيانات اأو غيره 

ر. �شررًا ماديًا اأو معنويًا غير ي�شير وغير مبرَّ
ح نتيجة لها اأْن ُتلِحق المعاَلجة لذلك الغر�س اأو على  ب - اإذا ما قامت اأ�شباب معقولة تترجَّ

ر. ذلك النحو ب�شاحب البيانات اأو غيره �شررًا ماديًا اأو معنويًا غير ي�شير وغير مبرَّ
2 - ل ي�شري حكم البند )1( من هذه المادة اإذا ما كان �شاحب البيانات قد وافق على المعالجة، 
اأو في حالة ا�شتيفاء اإحدى الحالت المن�شو�س عليها في البنود من )1( اإلى )4( من المادة 

)4( من هذا القانون، وفي اأية حالت اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 
م ِوْفقًا لأحكام هذه المادة.  3 - ت�شري اأحكام البند )2( من المادة )20( على اأيِّ طلب يقدَّ

مادة )22(

احلق يف العرتا�س على القرارات التي تتم بناًء على املعاجَلة الآلية

1 - فـــي الحالت التي يتم فيها اتخاذ قرار ا�شتنادًا فقط لمعاَلجة اآلية لبيانات �شخ�شية لتقييم 
�شاحـــب بيانـــات من ناحية اأدائه في العمـــل اأو مركزه المالي اأو مـــدى كفاءته لالقترا�س اأو 
باع اأ�شلوب اآخر ل يعتمد  �شلوكـــه اأو مدى جدارته بالثقة، فاإن ل�شاحب البيانـــات اأن يطلب اتِّ
فقط على المعاَلجة الآلية، وعلى متخذ القرار اإجابته اإلى طلبه دون مقابل. وُي�شِدر مجل�س 

الإدارة قرارًا بتحديد اإجراءات تقديم الطلب والبتِّ فيه. 
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ر ل�شالح �شاحب البيانات ِوْفقًا للبند )1( من هذه المادة في الحالت  2 - ل ي�شري الحكم المقرَّ
التي ُيتََّخذ فيها القرار الم�شار اإليه في �شياق اإبرام اأو تنفيذ عقد مع �شاحب البيانات ب�شرط 
اتخاذ جميع التدابير الكفيلة ب�شمان حقوقه، ومنها اإتاحة الفر�شة له ل�شماع وجهة نظره. 

مادة )23(

احلق يف املطالبة بالت�شحيح واحَلْجب وامل�شح

1 - يجـــوز لـــكل �شاحب بيانـــات اأْن يتقدم اإلى مدير البيانـــات بطلب، م�شفوع بمـــا يثبت هويته، 
لت�شحيـــح اأو َحْجـــب اأو م�شح البيانـــات ال�شخ�شية الخا�شـــة به بح�شب الأحـــوال، اإذا كانت 
معالجتهـــا تتـــم بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى الأخ�ـــس اإذا كانت البيانات غير �شحيحة 
ثـــة، اأو اإذا كانت معالجتها غير م�شروعة. وعلـــى مدير البيانات، ما  اأو ناق�شـــة اأو غيـــر محدَّ
غ مقبول قانونًا، ال�شتجابة للطلب دون مقابل، وعلى اأْن يكون ذلك خالل  لـــم يكـــن لديه م�شوِّ

ع�شرة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّم الطلب. 
2 - ل ي�شـــري حكـــم البند )1( مـــن هذه المادة على اأيِّ �شجل متاح للجمهـــور الطالع عليه، اإذا 

تَطلَّب القانون المن�شئ لل�شجل اإجراءات معينة للت�شحيح اأو الَحْجب اأو الم�شح. 
3 - ل تجـــوز معالجـــة البيانات التي يتم َحْجبهـــا ا�شتنادًا لحكم البند )1( مـــن هذه المادة، اإل 

بموافقة �شاحب البيانات اأو لغر�س الإثبات اأو لحماية حقوق طرف ثالث. 
م ِوْفقًا لأحكام  4 - ت�شري اأحكام البند )2( من المادة )20( من هذا القانون على اأيِّ طلب يقدَّ

هذه المادة. 
5 - علـــى مديـــر البيانات، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ا�شتجابتـــه -كليًا اأو جزئيًا - لطلب 
م اإليه ا�شتنـــادًا لحكم البند )1( من هذه المادة، اإخطـــار اأيِّ طرف ثالث اأف�شح له عن  ُقـــدِّ
تلـــك البيانـــات عن الت�شحيح اأو الم�شح اأو الَحْجب الذي تم نتيجة الطلب الم�شار اإليه، مالم 

رًا اأو ل يمكن تحقيقه بح�شب الأحوال. يكن ذلك متعذَّ

مادة )24(

موافقة �شاحب البيانات

1 - ي�شتـــَرط لالعتـــداد بموافقة �شاحب البيانات في الحالت الم�شـــار اإليها في هذا القانون ما 
ياأتي: 

اأ - اأْن تكون �شادرة عن �شخ�س كامل الأهلية. 
دة بمعالجة بيانات معينة.  ب - اأن تكوْن مكتوبة و�شريحة ووا�شحة ومحدَّ

ج- اأن تكون �شادرة بناًء على اإرادته الحرة بعد اإحاطته تمامًا بغر�س اأو اأغرا�س معاَلجة 
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البيانات، واإحاطته، عند القت�شاء، بالعواقب التي تترتب على عدم موافقته.
2 - اإذا كان �شاحـــب البيانـــات ناق�س الأهلية اأو عديمها، فُيعتد في هـــذه الحالة بموافقة الولي 
م في الحدود التـــي ر�شمها القانون، وِوْفقًا لل�شروط الم�شار اإليها في البند  اأو الو�شـــي اأو القيِّ

)1/ب،ج( من هذه المادة. 
3 - ل�شاحـــب البيانات، بموجب اإخطار ُي�شِدره لمدير البيانات، اأن ي�شحب في اأيِّ وقت موافقته 
علـــى معالجـــة بياناته ال�شخ�شيـــة. وُي�شِدر مجل�ـــس الإدارة قرارًا يحـــدد بموجبه اإجراءات 

ْحب والبتِّ فيه من ِقَبل مدير البيانات. تقديم طلب ال�شَّ

مادة )25(

تقدمي ال�شكوى

يحمله على  ما  لديه  كان  اإذا  ب�شكوى،  الهيئة  اإىل  يتقدم  اأْن  اأو �شفة  لكل �شاحب م�شلحة 
العتقاد بوقوع اأية خمالفة لأحكام هذا القانون اأو باأن �شخ�شًا ما يقوم مبعاجلة بيانات �شخ�شية 

باملخاَلفة لأحكامه. 
وي�شري ب�شاأن كافة ال�شكاوى، التي يجوز تقدميها ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، قرار ي�شدره 

د مبوجبه الإجراءات والقواعد اخلا�شة بتقدمي هذه ال�شكاوى والبتِّ فيها.  جمل�س الإدارة يحدِّ

مادة )26(

تقدمي الطلبات والإخطارات والعرتا�شات

وال�شكاوى وتبادل املرا�شالت ب�شاأنها

مع مراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية، يجوز 
تقدمي الطلبات والإخطارات والعرتا�شات وال�شكاوى، وتبادل املرا�شالت ب�شاأنها، با�شتخدام اأية 

و�شيلة اإلكرتونية من الو�شائل التي ي�شدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة. 

الباب الثاين

هيئة حماية البيانات

الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )27(

اإن�شاء الهيئة و�شعارها

1 - ُتن�شاأ هيئة عامة ت�شمى )هيئة حماية البيانات ال�شخ�شية(، تكون لها ال�شخ�شية العتبارية 
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وتتمتع بال�شتقالل المالي والإداري، وتخ�شع لرقابة الوزير. 
رة للهيئة  2 - ي�شـــدر مر�شوم بتحديـــد الجهة الإدارية التـــي تتولى المهام وال�شالحيـــات المقرَّ
ـــد العتماد المالي للهيئـــة في الميزانية  بموجـــب اأحكام هـــذا القانون، وذلك اإلى حين ر�شْ
د ذلـــك المر�شوم َمن يتولى  العامـــة للدولـــة، و�شدور مر�شوم بت�شكيـــل مجل�س الإدارة، ويحدِّ
رة بموجب هذا القانون لكل من  بالجهـــة الإدارية الم�شار اإليها المهام وال�شالحيات المقـــرَّ

مجل�س الإدارة ورئي�س المجل�س والرئي�س التنفيذي. 
3 - يكـــون للهيئـــة �شعار ي�شدر بتحديـــد �شكله وبيان اأوجه ا�شتعمالته قـــرار من مجل�س الإدارة، 
وللهيئـــة حقٌّ ا�شتئثاريٌّ في ا�شتعمال �شعارها ومْنع الغير من ا�شتعماله اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو 

�شارة مماثلة اأو م�شابهة له. 

مادة )28(

رقابة الوزير على اأعمال الهيئة

1 - علـــى الهيئـــة اأْن تعِر�ـــس على الوزيـــر تقارير دورية عـــن ن�شاطها و�شير العمـــل بها، تت�شمن 
قات الأداء، اإْن ُوِجدت، واأ�شبابها وما تم اعتماده من  د معوِّ بوجـــه خا�س ما تم اإنجازه، وتحدِّ
حلـــول لتفاديها. وللوزير اأْن يطلب من الهيئة تزويده باأية بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات اأو 

محا�شر اأو �شجالت اأو تقارير بغر�س تمكينه من القيام بالرقابة على اأعمال الهيئة. 
2 - مـــع عدم الإخالل بما تتمتع بـــه الهيئة من ا�شتقالل في مبا�شرة مهامهـــا و�شالحياتها ِوْفقًا 
لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة باأحكام هذا القانون وب�شيا�شة 
الدولـــة في مجال عمل الهيئـــة، ومدى قيامها بمبا�شـــرة مهامها بكفـــاءة وفاعلية في حدود 

العتمادات المالية المتاحة لها. 
ـــن للوزيـــر وجود ما يتعار�س من اأعمال الهيئة مع اأحكام القانون اأو �شيا�شة الدولة في  3 - اإذا تبيَّ
مجـــال عمل الهيئة، اأو عـــدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، كان لـــه العترا�س على ذلك 
واإخطـــار مجل�س الإدارة بما يراه في هـــذا ال�شاأن، فاإذا اأ�شرَّ المجل�س على راأيه ُعِر�س الأمر 
علـــى مجل�س الوزراء لح�ْشم الخالف بقرار ُي�شِدره خالل ثالثين يومًا على الأكثر من تاريخ 

عْر�س الأمر عليه من ِقَبل الوزير.

مادة )29(

ميزانية الهيئة ومواردها املالية

1 - تكون للهيئة ميزانية م�شتقلة، وتبداأ ال�شنة المالية للهيئة ببداية ال�شنة المالية للدولة وتنتهي 
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بنهايتها. 
2 - تتكون الموارد المالية للهيئة مما ياأتي: 

�شة لها في الميزانية العامة للدولة.  اأ - العتمادات المخ�شَّ
الم�شبقة  الموافقة  وب�شرط  الهيئة،  اأهــداف  مع  يتعار�س  ل  بما  والإعــانــات،  الهبات   - ب 

لمجل�س الوزراء.
ج - ح�شيلة الر�شوم الم�شار اإليها في البند )3( من المادة )10(، والبند )4( من المادة 

)16(، والبند )1( من المادة )34( من هذا القانون.
د - ح�شيلة الغرامات الم�شار اإليها في البندين )1/ب( و )1/ج( من المادة )55( من 

هذا القانون. 
لها الهيئة بمنا�شبة ممار�شة اأن�شطتها المت�شلة باأهدافها.  هـ - اأية مبالغ اأخرى ُتَح�شِّ

مادة )30(

مهام الهيئة و�شالحياتها

تتوىل الهيئة مبا�شرة كافة املهام وال�شالحيات الالزمة حلماية البيانات ال�شخ�شية، ولها 
يف �شبيل ذلك القيام بوجه خا�س مبا يلي: 

رة بموجب اأحكام هذا القانون.  1 - تعريف مدراء البيانات والجمهور بالحقوق والواجبات المقرَّ
2 - مراقبة مدى اللتزام باأحكام هذا القانون. 

ق  3 - الرقابة والتفتي�س على اأعمال مدراء البيانات المتعلقة بمعالجة البيانات ال�شخ�شية للتََّحقُّ
مـــن التزامهـــم باأحكام هـــذا القانون، وت�شجيعهم علـــى و�شع الأنظمة الكفيلـــة بحماية تلك 

البيانات على نحو يتفق واأحكام هذا القانون. 
4 - َت�َشلُّم الإخطارات والنظر فيها ِوْفقًا لحكم المادة )14( من هذا القانون. 

5 - مْنح الت�شاريح الم�شبقة ِوْفقًا لحكم المادة )15( من هذا القانون. 
6 - اعتماد مراقبي حماية البيانات ِوْفقًا لأحكام المادة )10( من هذا القانون. 

ق مـــن التزامهم باأحكام هذا  7 - الرقابـــة والتفتي�س على اأعمـــال مراقبي حماية البيانات للتََّحقُّ
القانون. 

ـــي البالغـــات وال�شكاوى المتعلقـــة بمخالفة اأحكام هذا القانـــون وفح�شها والوقوف على  8 - تلقِّ
مدى جديتها. 

9 - التحقيـــق فـــي البالغات وال�شـــكاوى الجديـــة المتعلقة بمخالفـــة اأحكام هـــذا القانون، وفي 
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المخالفـــات التي تكت�شفها بنف�شها اأو تحال اإليها من الوزير، والت�شرف في التحقيق، وذلك 
كله ِوْفقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب الثالث من هذا القانون. 

10 - تنظيـــم دورات وبرامج تدريبيـــة وتثقيفية بهدف التوعية باأحكام هذا القانون، ون�شر ثقافة 
حمايـــة البيانات ال�شخ�شية، واإجراء البحـــوث والدرا�شات ودعمها في هذا المجال، والعمل 

على ال�شتفادة من نتائجها.
11 - درا�شة الت�شريعات ذات ال�شلة بحماية البيانات ال�شخ�شية والتو�شية بتعديلها بما يتفق مع 

المعايير المتعاَرف عليها دوليًا في هذا ال�شاأن. 
12 - اإبداء الراأي في م�شروعات القوانين ذات العالقة بحماية البيانات ال�شخ�شية. 

13 - تمثيـــل المملكـــة فـــي الموؤتمرات الدوليـــة، باعتبارها الجهـــة المخت�شة بحمايـــة البيانات 
ال�شخ�شية.

14 - التعاون مع الهيئات النظيرة بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام الم�شترك.
15 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون.

مادة )31(

ممار�شة املهام وال�شالحيات واإجراء امل�شاورات

على الهيئة ممار�شة مهامها و�شالحياتها بكفاءة وفاعلية و�شفافية ودون متييز وعلى نحو 
منا�شب، ومبا يت�شق مع ال�شيا�شة العامة للدولة فيما يخ�س جمال عملها.

مادة )32(

َتعاُر�س امل�شالح

1 - علـــى ع�شـــو مجل�س الإدارة لدى نظر المجل�ـــس لأيِّ مو�شوع يكون لهـــذا الع�شو فيه م�شلحة 
ح عن ذلك  �شخ�شيـــة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة تتعار�س مع مقت�شيـــات من�شبـــه، اأْن ُيْف�شِ
كتابـــة حال علمه بعْزم المجل�س نظر هذا المو�شوع، ول يجوز لهذا الع�شو ح�شور مناق�شات 

المجل�س ب�شاأن ذلك المو�شوع اأو الت�شويت عليه.
2 - ُيحَظر اأْن يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ من موظفي الهيئة م�شلحة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة 
في مجال عمل الهيئة تتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة، وعلى كل منهم الإبالغ كتابة فورًا عن 

اأية م�شلحة تن�شاأ له في هذا ال�شاأن خالل فترة �شْغل الوظيفة لدى الهيئة.
اإبالغ الرئي�س التنفيذي ملجل�س الإدارة، وما عداه من موظفي الهيئة فيبلغ الرئي�س  ويكون 

التنفيذي.
ـــد فيه اأيـــة م�شلحة من  تم�شـــك الهيئـــة �شجـــاًل ي�شمى )�شجـــل الم�شالـــح المتعار�شة( تقيَّ  - 3
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الم�شالح الم�شار اإليها في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س 
المعِنـــي ومن�شبـــه اأو وظيفته وتفا�شيل تلـــك الم�شلحة، وما يكون قد �شـــدر عن الهيئة من 

قرارات اأو اتَّخذته من اإجراءات ب�شاأن مو�شوعها.
اأو �شهادة  ويكون الطالع على �شجل امل�شالح املتعار�شة واحل�شول على م�شتخرجات منه 
�شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّ فيه ِوْفقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف البندين )3( و)4( من املادة 

)16( من هذا القانون.

مادة )33(

التقارير ال�شنوية للهيئة

1 - ُتِعـــد الهيئـــة تقريرًا �شنويًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطهـــا و�شير العمل بها خالل ال�شنة 
الماليـــة ال�شابقة، يت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه وما اعتر�س الهيئة من معوقات الأداء، 
اإْن ُوِجـــدت، وما تم اعتمـــاده من حلول لتفاديها، واأية مقترحات تراهـــا الهيئة كفيلة بتعزيز 
الحفاظ على حماية البيانات ال�شخ�شية، واأية اأمور اأخرى ترى الهيئة اأو الوزير اإدراجها في 

التقرير ال�شنوي.
ق للهيئة عن ذات  2- ُين�َشـــر التقرير ال�شنوي كاماًل م�شفوعًا بن�شخة من الح�شاب الختامي المدقَّ
دها  ال�شنـــة المالية، خـــالل اأربعة اأ�شهر على الأكثر مـــن انتهاء ال�شنة الماليـــة، بو�شيلة يحدِّ
مجل�ـــس الإدارة تكفل اأْن يكون الطالع عليه متاحًا للكافـــة. وُين�َشر ملخ�س التقرير ال�شنوي 
وملخ�س الح�شاب الختامي الم�شار اإليهما، فور اعتمادهما من مجل�س الإدارة، في الجريدة 
الر�شميـــة وجريدتين يوميتين محليَّتين على الأقل ت�شـــدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى 

باللغة الإنجليزية.

مادة )34(

الطعن يف قرارات الهيئة

ر، الطعن فـــي اأيِّ قرار ي�شدر عـــن الهيئة ا�شتنادًا  1 - لـــكل ذي �شـــاأن، بعد �شـــداد الر�شم المقرَّ
لأحكام هذا القانون، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.

مة  2 - ُتن�شاأ في الهيئة لجنة ق�شائية )ت�شمى لجنة الطعون(، تخت�س بالف�شل في الطعون المقدَّ
اإليها ا�شتنادًا لحكم البند )1( من هذه المادة، وي�شدر بت�شكيلها قرار من الوزير كل ثالث 
�شنـــوات، وتتاألف مـــن ثالثة ق�شاة من محكمـــة ال�شتئناف العليا المدنيـــة يندبهم المجل�س 
الأعلـــى للق�شـــاء بناًء على طلب الوزيـــر، واأحد المتخ�ش�شين في مجـــال تقنية المعلومات، 

ويتولى اأقدم الق�شاة رئا�شة اللجنة.
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ويحلف ع�شو اللجنة من غري الق�شاة اأمام الوزير، اليمي الآتية: "اأق�شم باهلل العظيم اأْن 
اأوؤدي عملي بالأمانة وال�شدق، واأْن اأحرتم قواني اململكة ونظَمها".

وي�شرتك ع�شو اللجنة من غري الق�شاة يف مناق�شة الطعن دون اأْن يكون له �شوت معدود يف 
قراراتها.

ويح�شر مع اللجنة يف اجلل�شات، ويف جميع اإجراءات الإثبات، كاتب من بي موظفي الهيئة، 
اللجنة. وُتَفظ املحا�شر مع  بالتوقيع عليها مع رئي�س  يتوىل ترير املحا�شر الالزمة، ويقوم 

باقي الأوراق مبعرفة الكاتب.
رة لمحكمـــة ال�شتئناف العليـــا المدنية في نطاق  3 - للجنـــة الطعـــون كافة ال�شالحيـــات المقرَّ

اخت�شا�شها.
بت  بًا في الطعن باأغلبية الآراء، فاإذا لم تتوافر الأغلبية وت�شعَّ 4 - ُت�شِدر لجنة الطعون قرارًا م�شبَّ
الآراء لأكثـــر من راأيين وَجب نْدب قا�س اآخـــر لترجيح اأحد الآراء، ويكون الندب ِوْفقًا لحكم 
البنـــد )2( من هذه المـــادة. وتو�شع ال�شيغة التنفيذية من ق�شـــم ُكتَّاب محكمة ال�شتئناف 
على هذا القرار، وُيعتَبر - بعد و�شع هذه ال�شيغة عليه - بمثابة الحكم ال�شادر عن محكمة 
ال�شتئنـــاف العليا المدنية. ويخت�ـــس قا�شي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ هـــذا القرار ِوْفقًا 
لأحـــكام قانون المرافعات المدنية والتجاريـــة. ويجوز الطعن في قرار لجنة الطعون الُمنِهي 

رة اأمامها في هذا ال�شاأن. للخ�شومة كلها اأمام محكمة التمييز، طبقًا لالإجراءات المقرَّ
رة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون  5 - ت�شـــري القواعد المقرَّ
رقـــم )12( ل�شنـــة 1971، بما ل يتعار�ـــس مع طبيعة عمل اللجنة واأحـــكام هذه المادة، على 
نظـــام عمـــل اللجنة وتحديد اإجراءات الطعـــن اأمامها ونظره من ِقَبلهـــا وكيفية اإخطار ذوي 
ال�شـــاأن بقراراتها. وت�شـــدر بتفا�شيل ذلك وبقواعـــد تحديد مكافاأة ع�شـــو اللجنة من غير 

الق�شاة لئحة من الوزير المخت�س ب�شئون العدل بعد اأْخذ راأي الهيئة.
م اإلى لجنة الطعون، وقواعد تقدير هذه الر�شوم  6 - ت�شري ب�شاأن الر�شوم على الطعون التي تقدَّ
رة في قانون الر�شوم الق�شائية ب�شاأن الدعاوى  والإعفـــاء منها وتاأجيلها ذات الأحـــكام المقرَّ

التي ُترفع اأمام المحاكم.

مادة )35(

موظفو الهيئة

ـــن فـــي الهيئة عدد كاٍف من الموظفين من ذوي الخبـــرة والخت�شا�س في كافة مجالت  1 - يعيَّ
عمـــل الهيئة، وُيلحـــق بهم عدد كاٍف مـــن الموظفين الإداريين وغيرهم مـــن ذوي الوظائف 

العتيادية.
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2 -  فيمـــا لـــم يرد ب�شاأنـــه ن�س خا�س في لئحة �شئـــون الموظفين بالهيئة، ت�شـــري على موظفي 
الهيئـــة اأحكام قانون الخدمة المدنيـــة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )48( ل�شنة 2010، 
كمـــا ت�شري عليهم اأحـــكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شـــاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة )36(

التفتي�س

1 - للمفت�شيـــن الذيـــن يندبهم الرئي�ـــس التنفيذي من بين موظفي الهيئـــة اأو من غيرهم للقيام 
ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون ال�شلطات الآتية:  باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ

اأ - دخول الأماكن ذات ال�شلة باخت�شا�س الهيئة لمعاينتها وتفتي�شها والطالع على الملفات 
وال�شجالت والدفاتر والم�شتندات والبيانات الموجودة بها والح�شول على ن�شخ منها.

الأماكن  في  العاملين  من  التحقيق  بمو�شوع  �شلة  له  اأن  ُي�شتَبه  َمن  كل  اأقــوال  �شماع   - ب 
الم�شار اإليها في البند )1/اأ( من هذه المادة.

2 -  للمفت�شيـــن الذين ي�شـــدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت�ـــس ب�شئون العدل بالتفاق مع 
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها في هذا القانون  الوزير، �شفة ماأموري ال�شَّ

والتي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
3 - ل يجـــوز للمفت�شيـــن الم�شـــار اإليهم فـــي اأيٍّ من البنديـــن )1( و)2( من هـــذه المادة دخول 
ْكنى دون الح�شول على ت�شريح بذلك من النيابة العامة، اأو قا�شي  �شة لل�شُّ الأماكن المخ�شَّ

التحقيق بح�شب الأحوال.

مادة )37(

احلفاظ على �شرية املعلومات وامل�شتندات

1 - ُيحَظـــر علـــى الهيئة والعاملين لديها الإف�شـــاح عن اأية معلومات اأو م�شتنـــدات يتم تقديمها 
ـــن تتعلق بـــه هـــذه المعلومات اأو  لأغرا�ـــس هـــذا القانـــون اإل بموافقـــة �شريحـــة �شادرة ِممَّ

ن ُيمثله قانونًا بح�شب الأحوال. الم�شتندات اأو ِممَّ
2 - ل ي�شري حكم البند )1( من هذه المادة على ما ياأتي:

اأ - المعلومات اأو الم�شتندات التي كانت متاحة للجمهور وقت الإف�شاح عنها.
ب - الك�شف عن المعلومات والم�شتندات في �شورة ملخ�شة اأو على �شكل معلومات مجمعة 

بما ل ي�شمح برْبطها ب�شخ�س معين.
3 - ا�شتثنـــاًء مـــن حكـــم البنـــد )1( من هـــذه المادة، يجـــوز للهيئـــة الإف�شاح عـــن المعلومات 
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والم�شتندات الم�شار اإليها في اأيٍّ من الحالت الآتية:
اأ - لتمكين اأيِّ �شخ�س ينوب عن الهيئة في تاأدية مهمة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ب�شرط 

ية المعلومات والم�شتندات التي يت�َشلَُّمها اأو يطلع عليها. التزامه بالِحَفاظ على �شرِّ
ب - اإلى اأي �شخ�س من ذوي الخبرة والخت�شا�س ممن ترى الهيئة اأْخذ م�شورته، على اأن 

لع عليها. ية المعلومات والم�شتندات التي يت�َشلَّمها اأو يطَّ يلتزم بالِحَفاظ على �شرِّ
ج - في اإطار التعاون مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام 

الم�شترك ِوْفقًا لحكم البند )14( من المادة )30( من هذا القانون.
د - تنفيذًا لأمر ق�شائي �شادر من محكمة مخت�شة اأو قا�شي التحقيق اأو النيابة العامة اأو 

النيابة الع�شكرية.
هـ - تنفيذًا لأحكام القانون اأو التفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مادة )38(

اإخطار م�شرف البحرين املركزي

على الرئي�س التنفيذي اإخطار حمافظ م�شرف البحرين املركزي باأيِّ تفتي�س تعتزم الهيئة 
م�شرف  لرقابة  اخلا�شعة  املالية  املوؤ�ش�شات  اأعمال  على  القانون  هذا  لأحكام  ِوْفقًا  به  القيام 
البحرين املركزي. وللمحافظ اأْن يندب َمن يراه من موظفي امل�شرف حل�شور عملية التفتي�س 

واإثبات مالحظاته.

الف�شل الثاين

جمل�س الإدارة

مادة )39(

الت�شكيل

ل، بموجـــب مر�شوم، من �شبعـــة اأع�شاء مـــن بينهم رئي�س  1 - يكـــون للهيئـــة مجل�ـــس اإدارة ي�شـــكَّ
المجل�ـــس علـــى النحـــو التالـــي:

حه مجل�س الوزراء. اأ - ع�شو ير�شِّ
حه جامعة البحرين من بين اأع�شاء هيئة التدري�س بدرجة ل تقل عن اأ�شتاذ  ب - ع�شو تر�شِّ

�س منا�شب لمجال عمل الهيئة. م�شارك في تخ�شُّ
حه هيئة تنظيم الت�شالت من بين �شاغلي الوظائف العليا بها. ج - ع�شو تر�شِّ
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حه م�شرف البحرين المركزي من بين �شاغلي الوظائف العليا به. د - ع�شو ير�شِّ
حه غرفة تجارة و�شناعة البحرين. هـ - ع�شو تر�شِّ

البحرين  م�شرف  محافظ  مع  الت�شاور  بعد  الوزير،  ر  يقدِّ التي  الجهة  حه  تر�شِّ ع�شو   - و 
المركزي، باأنها الأو�شع تمثياًل لأ�شحاب الأعمال في قطاع الموؤ�ش�شات المالية.

ر الوزير اأنها الأو�شع تمثياًل للمخت�شين في مجال تقنية  حه الجهة التي يقدِّ ز - ع�شو تر�شِّ
المعلومات.

2 - اإذا لـــم تبـــادر اأيٌّ من الجهـــات الم�شار اإليها في البنود الفرعية )هــــ( و)و( و)ز( من البند 
)1( مـــن هـــذه المادة اإلى تر�شيح َمن يمثلها خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطارها بتر�شيح 
ممثـــل عنها، جاز ت�شكيل مجل�س الإدارة بناًء على تر�شيح الوزير لع�شو ينتمي اإلى فئة الجهة 

التي لم تبادر اإلى التر�شيح.
3 - ل يجوز الجْمع بين من�شب الوزير وع�شوية مجل�س الإدارة.

د المر�شـــوم ال�شادر بت�شكيـــل المجل�س َمن يتولى من�شب رئي�ـــس المجل�س، وتكون مدة  4 - يحـــدِّ
الع�شويـــة في مجل�ـــس الإدارة اأربع �شنوات قابلـــة للتجديد لمدة مماثلة مـــرة واحدة، اإل اأنه 
بالن�شبـــة لمجل�س الإدارة الأول تكون ع�شوية رئي�س المجل�ـــس وثالثة من اأع�شائه لمدة اأربع 
د المر�شـــوم ال�شادر بت�شكيل المجل�س  �شنـــوات، وع�شوية الباقين لمدة ثالث �شنوات. ويحدِّ

مدة ع�شوية كل منهم.
5 - يتولـــى مجل�س الإدارة انتخـــاب نائب لرئي�س المجل�س من بيـــن اأع�شائه يحل محله في حالة 
غيابـــه اأو قيـــام مانع لديه اأو ُخُلـــو من�شبه. وي�شتمر نائب الرئي�س فـــي من�شبه اإلى اأْن تنتهي 

مدة ع�شويته.
ـــن َمن يحل محله بـــذات الأداة  6 - اإذا خـــال محـــل اأحـــد اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة لأيِّ �شبب، يعيَّ
والطريقة المن�شو�س عليهما في البندين )1( و)2( من هذه المادة. ويكمل الع�شو الجديد 

مدة �شلفه، فاإذا قلت هذه المدة عن �شنة جاز تجديد ع�شويته لمرتين متتاليتين.
7 - ل ُيعفـــى ع�شـــو مجل�ـــس الإدارة مـــن من�شبه قبل انتهاء مـــدة ع�شويته اإل فـــي حالة اإخالله 
الج�شيـــم بواجبـــات من�شبه، اأو عْجزه عن القيـــام بها، اأو عدم التزامـــه بمقت�شيات الأمانة 
وال�شلـــوك القويـــم. ويكـــون الإعفاء بمر�شـــوم، بناًء علـــى تو�شية من مجل�ـــس الإدارة ت�شدر 

باأغلبية اأع�شائه.
د مكافاآت رئي�س مجل�س الإدارة والأع�شاء بموجب مر�شوم. 8 - تحدَّ
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مادة )40(

املهام وال�شالحيات

جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التي تتوىل ر�ْشم �شيا�شة الهيئة التي ت�شري عليها، والرقابة على 
اأعمالها، واتخاذ ما يكفل لها مبا�شرة مهامها و�شالحياتها. كما اأن له على وجه اخل�شو�س ما 

ياأتي:
 اأ - اإ�شدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

 ب - اعتماد الهيكل التنظيمي واإ�شدار لوائح داخلية لتنظيم �شئون موظفي الهيئة، تت�شمن 
واإجراءات  ومكافاآتهم  مرتباتهم  وتحديد  ونْقِلهم  وترقيتهم  تعيينهم  وقواعد  اإجراءات 
المدنية،  الخدمة  قانون  باأحكام  التقيُّد  دون  �شئونهم،  وغير ذلك من  تاأديبهم  واأحكام 
المالية  الذمة  عن  الإف�شاح  وحالت  مراعاتها،  عليهم  يتعيَّن  التي  الم�شلكية  والقواعد 

و�شروطه واأحكامه.
ق.  ج - اعتماد م�شروع الميزانية ال�شنوية للهيئة وح�شابها الختامي المدقَّ

 د - قبول الموارد المالية الم�شار اإليها في البند )2/ب( من المادة )29( من هذا القانون.
 هـ - درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شير العمل بالهيئة وتقرير 

ما يلزم ب�شاأنها.
ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�شه   و - مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الأخرى التي تقرِّ

بها.
ل من بين اأع�شائه، اأو اإلى رئي�س   ز - يجوز لمجل�س الإدارة اأْن يعهد اإلى لجنة اأو اأكثر ت�شكَّ
دة، فيما عدا اإ�شدار  المجل�س، اأو اأيٍّ من اأع�شائه، اأو الرئي�س التنفيذي، باأداء مهام محدَّ

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�س مجل�س الإدارة باإ�شدارها. اللوائح والقرارات التي تقرِّ

مادة )41(

الجتماعات

1 - يجتمـــع مجل�س الإدارة اجتماعًا عاديـــًا اأربع مرات �شنويًا على الأقل، ويجوز لرئي�س المجل�س 
دعوته لجتماع غير عادي في اأيِّ وقت.

        وعلـــى رئي�ـــس المجل�س دعوة المجل�س لجتمـــاع غير عادي يعقد خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
بًا من الوزيـــر اأو من ع�شوين على الأقل مـــن اأع�شاء مجل�س  تاريـــخ ت�َشلُِّمه طلبـــًا كتابيًا م�شبَّ

الإدارة اأو من الرئي�س التنفيذي.
2 - يجـــب في جميـــع الأحوال اأْن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه، واأْن 

ُيرَفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.
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دها اللوائح  3 - يح�شر الرئي�س التنفيذي اجتماعات مجل�س الإدارة با�شتثناء الحالت التي تحدِّ
الداخلية، دون اأْن يكون له �شوت معدود في المداولت. وللمجل�س اأْن يدعو لح�شور اجتماعاته 
مـــن يـــرى ال�شتعانة بهم من اأهل الخبرة اأو ذوي ال�شـــاأن لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، ول 

يكون لأيٍّ منهم �شوت معدود في المداولت.
ـــن مجل�ـــس الإدارة اأمينًا لل�شر يتولى اإعـــداد جداول اأعمال اجتماعـــات المجل�س وتدوين  4 - يعيِّ
محا�شـــر اجتماعاتـــه وِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت الخا�شة بـــه، والقيام بمـــا يكلِّفه بها 

المجل�س من مهام اأخرى في مجال عمل الهيئة.

مادة )42(

النِّ�شاب والت�شويت

يكون اجتماع جمل�س الإدارة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأْن يكون من بينهم رئي�س 
املجل�س اأو نائبه. وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وذلك يف غري احلالت 
التي ي�شرتط فيها هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأغلبية خا�شة، وعند 

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

الف�شل الثالث

الرئي�س التنفيذي

مادة )43(

التعيني والأجر وُخُلو املن�شب

ـــن بمر�شوم لمدة ثـــالث �شنوات، بناًء علـــى تر�شيح مجل�س  1 - يكـــون للهيئـــة رئي�س تنفيذي يعيَّ
الإدارة، ول يجوز اإعادة تعيينه لأكثر من مرتين متتاليتين.

د مجل�س الإدارة ما ي�شتحقه الرئي�س التنفيذي من اأجر، بما في ذلك العالوات والمزايا  2 - يحدِّ
الأخرى.

3 - في حالة ُخُلو من�شب الرئي�س التنفيذي لأيِّ �شبب، يعيَّن من يحل محله بذات الأداة والطريقة 
المن�شو�س عليهما في البند )1( من هذه المادة.

4 - يجوز لمجل�س الإدارة اإ�شدار قرار بتعيين نائب للرئي�س التنفيذي يحل محله في حالة غيابه 
اأو قيـــام مانع لديه اأو ُخُلو من�شبه، ويبا�شر نائـــب الرئي�س التنفيذي المهام الموكلة اإليه من 

ِقَبل مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي، وُين�َشر قرار التعيين في الجريدة الر�شمية. 
5 - فـــي حالـــة ُخُلو من�شب الرئي�ـــس التنفيذي وعدم تعييـــن من يحل محله اأو نائـــب له، ُي�شِدر 
مجل�ـــس الإدارة قرارًا بتكليف رئي�س المجل�س اأو مـــن ي�شميه من بين اأع�شائه اأو من موظفي 
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الهيئة للقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة، وُين�َشر القرار في الجريدة الر�شمية.

مادة )44(

املهام وال�شالحيات

1 - يمثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�شاء وفي �شالتها بالغير، ويكون م�شئوًل اأمام مجل�س 
الإدارة عن �شير اأعمال الهيئة فنيًا واإداريًا وماليًا، ويبا�شر كافة �شالحيات الهيئة فيما عدا 
رة لمجل�س الإدارة ِوْفقـــًا لأحكام هذا القانون، ويتولـــى بوجه خا�س ما  ال�شالحيـــات المقـــرَّ

ياأتي:
 اأ - اإدارة الهيئة وت�شريف �شئونها، والإ�شراف على �شير العمل بها وعلى موظفيها.

ب - تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.
ج - اإعداد م�شروع ميزانية الهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة قبل 

انتهاء ال�شنة المالية بفترة ل تتجاوز �شهرين.
اإعداد الح�شاب الختامي للهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة  د - 

خالل �شهرين من انتهاء ال�شنة المالية للهيئة لإقراره.
هـ - اإعداد تقرير �شنوي عن ن�شاط الهيئة، على النحو المن�شو�س عليه في المادة )33( 
من هذا القانون، خالل ال�شنة المالية ال�شابقة وعر�شه – من اأجل اإقراره – على مجل�س 
الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية، م�شفوعًا بن�شخة 

قة للهيئة عن ذات ال�شنة المالية. من الح�شابات المدقَّ
ه على مجل�س الإدارة لعتماده. و - اإعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعْر�شِ

ز - اإعداد تقارير دورية وعر�شها كل ثالثة اأ�شهر على مجل�س الإدارة عن ن�شاط الهيئة و�شير 
د  العمل بها، تت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه ِوْفقًا للخطط والبرامج المو�شوعة. وتحدَّ
معوقات الأداء – اإْن ُوِجدت – والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجل�س 

الإدارة مدة اأقل لتقديم هذه التقارير.
ح - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

�ـــس كتابة من يراه مـــن موظفي الهيئة فـــي مبا�شرة بع�س  2 - يجـــوز للرئي�ـــس التنفيـــذي اأْن يفوِّ
مهامه، بما يكفل اإنجاز اأعمال الهيئة بال�شكل المالئم.

مادة )45(

ال�شتقالة

مه اإىل جمل�س الإدارة،  اأْن ي�شتقيل من من�شبه مبوجب طلب كتابي يقدِّ للرئي�س التنفيذي 
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د لال�شتقالة بثالثة اأ�شهر على الأقل، وي�شدر قرار قبول ال�شتقالة من  وذلك قبل التاريخ املحدَّ
جمل�س الإدارة.

مادة )46(

الإعفاء من املن�شب

1 - ُيعفـــى الرئي�ـــس التنفيذي من من�شبه قبل انتهاء مدته فـــي حالة اإخالله بواجبات وظيفته اأو 
عْجـــِزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية، اأو عدم التزامه بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم. 

ويكون الإعفاء بمر�شوم بناًء على تو�شية من مجل�س الإدارة ت�شدر باأغلبية اأع�شائه.
2 - علـــى مجل�ـــس الإدارة تمكين الرئي�س التنفيذي من اإبداء اأوجـــه دفاعه قبل التو�شية باإعفائه 
مـــن من�شبه واإثبات ذلك في مح�شر م�شتقـــل. وفي حالة التو�شية بالإعفاء، ي�شتمر الرئي�س 
التنفيذي في القيام بمهامه وممار�شة �شالحياته اإلى اأْن ي�شدر مر�شوم باإعفائه، ما لم تكن 
التو�شية بالإعفاء ب�شبب عدم اللتزام بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم، فُي�شِدر مجل�س 

الإدارة قرارًا بوٌقِفه عن العمل.

الباب الثالث

م�شاءلة مدير البيانات ومراقب البيانات

الف�شل الأول

امل�شاءلة من ِقَبل الهيئة

مادة )47(

مبا�شرة التحقيق

1 - للهيئة اأْن ُتجِري تحقيقًا من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب الوزير اأو مما تتلقاه من بالغات اأو 
ق من اأن مدير بيانات اأو مراقب حماية بيانات قد ارتكب مخالفة لأيٍّ من  �شكاٍو جدية، للتََّحقُّ
اأحـــكام هذا القانون من عدمه، ولهـــا اأْن ُتجِري تحقيقًا اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها 

على العتقاد باأن المخالفة على و�ْشك الوقوع.
2 - على الهيئة قبل البدء في اإجراءات التحقيق اإخطار مدير البيانات اأو مراقب حماية البيانات 
المعِني، بح�شب الأحوال، بالأ�شباب التي حدت بها اإلى العتقاد بوقوع المخالفة اأو اأنها على 
و�ْشـــك الوقـــوع، ويجب اأْن يت�شمن الإخطار ما لدى الهيئة من اأدلـــة وقرائن ومعلومات ب�شاأن 
المخالفة. ومع ذلك، يجوز بموجب قرار ُي�شِدره رئي�س المجل�س اإجراء المراحل الأولية من 
دها القرار دون توجيـــه الإخطار اإذا قامت دلئل جديـــة ُيخ�شى ب�شببها  التحقيـــق التـــي يحدِّ
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عـــدم التو�شـــل للحقيقة اأو تعثُّر التحقيـــق، وعلى الهيئة توجيه الإخطار حـــال زوال الأ�شباب 
الم�شار اإليها.

3 - لمديـــر البيانات اأو مراقب حماية البيانات المعِنـــي حق الرد على الإخطار خالل �شبعة اأيام 
عمل من تاريخ و�شوله اإليه، ويجب اأْن ي�شتمل الرد على دفاعه ومالحظاته واأْن يكون م�شفوعًا 

بما لديه من الم�شتندات والأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيد وجهة نظره.
4 - للهيئـــة، بعـــد درا�شة الـــرد على الإخطار، اأْن تاأمـــر بحفظ المو�شوع اأو بالبـــدء في اإجراءات 

التحقيق، وعليها اإخطار الأطراف المعنية بالأمر ال�شادر منها في اأيٍّ من الحالتين.
5 - للهيئة اأْن تبا�شر التحقيق بنف�شها اأو ت�شكل لذلك لجنة ثالثية من ذوي الخت�شا�س من داخل 

الهيئة اأو خارجها، اأو تكلِّف اأيَّ �شخ�س موؤهل للقيام بذلك.

مادة )48(

اإجراءات التحقيق

1 - للجنـــة التحقيـــق في حالة البدء فـــي اإجراءات التحقيق اأْن تطلب مـــن اأيِّ ذي �شاأن موافاتها 
بالبيانـــات والمعلومات والإي�شاحات ال�شرورية للتحقيـــق والم�شتندات المت�شلة بالمو�شوع، 

دها لذلك. وذلك خالل المدة التي تحدِّ
2 - لالأطـــراف المعنيـــة التي تح�شر جل�شـــات التحقيق الحق دائمًا فـــي ا�شطحاب محامين في 

الجل�شات، ويجوز للمحامي الكالم عندما تاأذن له لجنة التحقيق بذلك.
3 - يجوز للجنة التحقيق اأْن توجه اإلى الأطراف المعنية التي تح�شر التحقيق اأية اأ�شئلة ل�شتي�شاح 

دها لذلك. حقيقة المو�شوع وتطلب منهم الإجابة �شفاهة اأو كتابة خالل مدة تحدِّ
ـــن علـــى لجنـــة التحقيق اأْن تتيح فر�شـــة عادلة لالأطراف المعنيـــة بالتحقيق للدفاع عن  4 - يتعيَّ
دة للتحقيق، وعليها في �شبيل ذلك عقد جل�شات لال�شتماع  م�شالحهـــم خالل الفترة المحـــدَّ
ولمناق�شـــة الأطـــراف المعنية، و�شهودهـــم، وتمكينهم من عر�س اآرائهـــم وتقديم حججهم 

ودفاعهم.
ر لجنـــة التحقيق المحا�شر الالزمة لإثبات ما تتخـــذه من اإجراءات وجميع ما يدور في  5 - تحـــرِّ

الجل�شات.
6 - فـــي حالـــة عدم موافاة لجنـــة التحقيـــق بالبيانات والمعلومـــات والإي�شاحـــات والم�شتندات 
ال�شرورية للتحقيق في المهلة التي تحددها اأو عدم كفايتها، يجوز للجنة ا�شتكمال التحقيق 

وا�شتخال�س النتائج ِوْفقًا ِلما يتاح لها من بيانات ومعلومات واإي�شاحات وم�شتندات. 
7 - لمجل�ـــس الإدارة اأْن ُي�شـــِدر قـــرارًا بتحديد �شوابـــط واإجراءات اإ�شافيـــة لتحقيق متطلبات 
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العدالة والإن�شاف في �شاأن مبا�شرة التحقيق.

مادة )49(

طلب البيانات واملعلومات وامل�شتندات من الغري

1.  مع مراعاة اأحكام القوانين ذات ال�شلة، للجنة التحقيق اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها 
على العتقاد باأن بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات مت�شلة بمو�شوع التحقيق يحوزها الغير، 
نة في نظام حا�شب اآلي تحت �شيطرته، اأْن تاأمر ذلك ال�شخ�س بتقديم هذه البيانات  اأو مَخزَّ
دها، اأو بتمكين لجنة التحقيق اأو من تندبه  اأو المعلومات اأو الم�شتندات خالل المدة التي تحدِّ
من النفاذ اإلى نظام الحا�شب الآلي؛ للك�شف عن تلك البيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات. 
وفـــي حالة عدم تنفيـــذ الأمر الم�شار اإليه، فاإن للجنة التحقيق، من خالل الهيئة، ا�شت�شدار 
اأمر على عري�شة من المحكمة الكبرى باإلزام الحائز الم�شار اإليه بتنفيذ ذلك الأمر. ويجوز 
للمحكمـــة اأْن ت�شدر الأمر على وجه ال�شتعجال، دون ا�شتدعاء الحائز والذي له اأن يعتر�س 
علـــى الأمر لدى المحكمة التـــي اأ�شدرته خالل ثمانية اأيام من �شـــدوره، وللمحكمة اأن توؤيد 
بًا، بعد اطالعها على  له اأو تلغَيه، وُت�شِدر المحكمة قرارها في هذه الحالة م�شبَّ الأمر اأو تعدِّ

الأوراق و�شماع اأقوال الحائز اإْن اأمكن.
2.  ل ت�شـــري اأحـــكام البند )1( من هـــذه المادة علـــى الأوراق والم�شتندات التـــي يكون المعِني 
بالتحقيـــق قد �شلَّمها اإلى محاميه اأو لخبير ا�شت�شاري لأداء المهمة التي ُعِهد اإليهما بها، ول 

المرا�شالت المتبادلة بينهما في هذا ال�شاأن. 

مادة )50(

ْبط الق�شائي لني �شفة ماأموري ال�شَّ نْدب املخوَّ

امل�شار  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ اأيًا من ماأموري  تندب  اأْن  اإجناز عملها  �شبيل  التحقيق يف  للجنة 
لي باأدائها. اإليهم يف املادة )36( من هذا القانون للقيام باأيٍّ من املهام املخوَّ

مادة )51(

�شماع ال�شهود

املدنية  املواد  الإثبات يف  قانون  اإىل )68( من  املواد من )65(  باأحكام  الإخالل  مع عدم 
والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996، ومراعاة للمادة )119( من قانون 
�شماع  التحقيق  للجنة  ل�شنة 2002،  بقانون رقم )46(  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية 
الذين  ال�شهود  �شهادة  �شماع  التحقيق  جلنة  وعلى  ال�شهود.  من  �شماعه  لزوم  ترى  َمن  �شهادة 
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تطلب الأطراف املعنية بالتحقيق �شماعهم، ما مل تر اأنه ل فائدة من �شماعهم، واإذا راأت جلنة 
ر يف ذلك مذكرة يتوىل  التحقيق اأن ما وقع من ال�شاهد ينطوي على جرمية، تعيَّ عليها اأن ترِّ

الرئي�س التنفيذي اإحالتها مبوجب كتاب ُي�شِدره اإىل النيابة العامة.

مادة )52(

اإنهاء اإجراءات التحقيق

على جلنة التحقيق اإعداد تقرير م�شبَّب بالنتائج التي تو�شلت اإليها، وعليها تقدميه مرفقًا 
تاريخ بدء  اأ�شهر من  �شتة  التنفيذي خالل فرتة ل جتاِوز  الرئي�س  اإىل  التحقيق كاماًل  به ملف 
اإجراءات التحقيق، ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناًء على طلب جلنة التحقيق متديد هذه 
الفرتة قبل انتهائها ملدة اأو مدد اإ�شافية ل جتاِوز يف جمموعها �شتة اأ�شهر يف احلالت التي يكون 

فيها التاأخري لأ�شباب خارجة عن �شيطرة هذه اللجنة.

مادة )53(

اإخطار ذوي ال�شاأن

يتوىل الرئي�س التنفيذي خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّمه التقرير امل�شار اإليه يف املادة 
)52( من هذا القانون، اإخطار ذوي ال�شاأن بذلك وت�شليمهم ن�شخة من التقرير ومرفقاته.

ولذوي ال�شاأن يف ميعاد ل يجاوز ثالثي يومًا من تاريخ ت�َشلُّمهم التقرير ومرفقاته اأن يودعوا 
م�شفوعة  التقرير،  على  تعقيبًا  واملالحظات  بالبيانات  مذكرة  التنفيذي  الرئي�س  مكتب  لدى 
وا�شتعمل  بناًء على �شكوى  التحقيق قد مت  التي يكون فيها  لها. ويف احلالة  دة  املوؤيِّ بامل�شتندات 
ن�شخة من  امل�شكو يف حقه  ي�شلم  اأْن  ال�شاكي  يتعيَّ على  التقرير  التعقيب على  ال�شاكي حقه يف 
الرئي�س  مكتب  خالل  من  اإليه،  امل�شار  الأجل  انق�شاء  قبل  له،  دة  املوؤيِّ وامل�شتندات  التعقيب 
التنفيذي، ويكون للم�شكو يف حقه يف هذه احلالة اأن يودع لدى الهيئة مذكرة مبالحظاته على 

هذا التعقيب خالل مدة مماثلة.

مادة )54(

الت�شرف يف التحقيق

 يتوىل الرئي�س التنفيذي عْر�س التقرير م�شفوعًا براأيه، على جمل�س الإدارة، يف اأول جل�شة 
القانون.  هذا  من   )53( املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�س  الآجال  لنق�شاء  تالية 
مت  التي  املخالفة  وقوع  ثبوت  بعدم  اأو  التحقيق،  بِحفظ  بًا  م�شبَّ قرارًا  الإدارة  جمل�س  وُي�شِدر 
املادة  املن�شو�س عليها يف  التدابري  اأيٍّ من  باتخاذ  اأو  البيانات،  ب�شاأنها يف حق مدير  التحقيق 
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)55( من هذا القانون عند ثبوت املخالفة، اأو باإحالة الأمر مرة اأخرى اإىل جلنة التحقيق لإجراء 
مزيد من التق�شي والبحث وا�شتيفاء التحقيق. 

مادة )55(

التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

1 - مـــع عدم الإخالل بالم�شئولية المدنية اأو الجنائية، عند ثبوت المخالفة ياأمر مجل�س الإدارة 
دها  المخالف بالتوقف عن المخالفة واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها فورًا اأو خالل فترة زمنية يحدِّ
المجل�س، وفي حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحددة، فاإن لمجل�س الإدارة اأن 

بًا بما ياأتي: ي�شدر قرارًا م�شبَّ
اأ -  �شحب الت�شريح الم�شبق ال�شادر من الهيئة ِوْفقًا لحكم المادة )15( من هذا القانون، 

وذلك في حالة تعلُّق المخالفة بهذا الت�شريح.
عن  التوقُّف  على  المخالف  لحْمل  يومي  اأ�شا�س  على  ُتحت�َشب  تهديدية  غرامة  توقيع   - ب 
ارتكابه  يوميًا عند  دينار  األف  يجاِوز  ل  بما  وذلك  اآثارها،  اأو  اأ�شبابها  واإزالة  المخالفة 
ثالث  خالل  اأخــرى  مخالفة  ارتكابه  حالة  في  يوميًا  دينار  واألفي  مرة،  لأول  المخالفة 

�شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة.
ج - توقيع غرامة اإدارية بما ل يجاِوز ع�شرين األف دينار. 

2 - فـــي الحالتيـــن المن�شو�س عليهمـــا في البنديـــن )1/ب( و )1/ج( من هذه المـــادة يتعيَّن 
عنـــد تقدير الغرامة مراعاة ج�شامـــة المخالفة، والعنت الذي بدا مـــن المخالف، والمنافع 
التي جناهـــا، وال�شرر الذي اأ�شاب �شاحب البيانات نتيجة لذلـــك. ويكون تح�شيل الغرامة 
رة  رة لتح�شيل المبالغ الم�شتَحقة للدولة، وتكون لها ذات مرتبة المتياز المقرَّ بالطرق المقرَّ

لل�شرائب الجمركية الم�شتَحقة للخزانة العامة.
3 - يجـــوز للهيئـــة، بناًء على قرار مجل�س الإدارة، اأْن تن�شر بيانًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من 
دها القرار  ِقَبـــل مدير البيانات اأو مراقب حماية البيانات وذلك بالو�شيلة والكيفية التي يحدِّ
وبمـــا يتنا�شـــب مع ج�شامة المخالفة. على اأنه يجب األ يتم الن�شر اإل بعد فوات ميعاد الطعن 
في قرار الهيئة بثبوت المخالفة اأو �شدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة، وذلك بح�شب الأحوال. 
ين عليه اإحالة  4 - اإذا راأى مجل�ـــس الإدارة اأنَّ التحقيـــق قـــد اأ�شفر عن وجود جريمة جنائيـــة، تعََّ

الأوراق اإلى النيابة العامة.
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مادة )56(

احلالت امل�شتعَجلة

1 - يجـــوز للرئي�س التنفيذي في الحالت الم�شتعَجلـــة وبناًء على طلب �شاحب ال�شاأن، اإذا قامت 
لديـــه اأمـــارات قوية تدعو اإلى الظن باأن ال�شتمرار في معالجـــة البيانات على نحو معيَّن من 
رة قانونًا مما  م الطلب المقرَّ د وجلي على حقوق وحريات مقـــدِّ �شاأنـــه اأْن يـــوؤدي اإلى تعدٍّ محدَّ

بًا بما ياأتي: ر تداُركه فيما بعد، اأْن ُي�شِدر قرارًا م�شبَّ يتعذَّ
اأ - الوْقف املوؤقت عن معاجلة البيانات كليًا اأو جزئيًا.

ب - احلْجب املوؤقت للبيانات كليًا اأو جزئيًا.
2 - ي�شدر الرئي�س التنفيذي القرار في اأيٍّ من الحالتين المن�شو�س عليهما في البندين )1/اأ( 
العه علـــى الأوراق و�شماع اأقوال كل مـــن �شاحب ال�شاأن  و)1/ب( مـــن هـــذه المادة، بعد اطِّ
ومديـــر البيانات المعِني، واإتاحة الفر�شة لهما لعْر�س اآرائهما وتقديم حججهما وما لديهما 
د وجهة نظرهما، وذلك كله في المواعيد وِوْفقًا  من م�شتندات اأو اأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيِّ

لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
3 - يجـــوز للهيئـــة اأو ل�شاحب ال�شاأن ا�شت�شدار اأمر على عري�شة مـــن المحكمة الكبرى المدنية 
بتنفيـــذ اأيِّ قرار ي�شـــدر ِوْفقًا لأحكام البند )1( من هذه المادة. ويجوز للمحكمة اأْن ُت�شِدر 
الأمر على وجه ال�شتعجـــال دون ا�شتدعاء مدير البيانات، ولمدير البيانات اأْن يعتر�س على 
الأمر اإلى المحكمة التي اأ�شدرته خالل ثمانية اأيام من �شدوره، وللمحكمة اأْن توؤيد الأمر اأو 

له اأو تلغَيه. تعدِّ
4 - فـــي حالة �شدور قرار ِوْفقًا لحكم البند )1( من هذه المادة، يلتزم الرئي�س التنفيذي خالل 
�شبعـــة اأيام عمل من تاريخ �شدور القـــرار باإحالة اأية مخالفة تتك�شف لـــه اإلى التحقيق ِوْفقًا 

لأحكام الف�شل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.

الف�شل الثاين

امل�شوؤولية املدنية

مادة )57(

التعوي�س

بياناته  معاجلة  عن  ن�شاأ  �شرر  حِلقه  ملن  يجوز  املدين،  القانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
ال�شخ�شية من ِقَبل مدير البيانات، اأو عن اإخالل مراقب حماية البيانات باأحكام هذا القانون، 
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احلق يف مطالبة مدير البيانات اأو مراقب حماية البيانات، بح�شب الأحوال، بالتعوي�س اجلابر 
لل�شرر.

الف�شل الثالث

امل�شئولية اجلنائية

مادة )58(

العقوبات

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأيُّ قانون اآخر:
1 - يعاَقـــب بالحب�ـــس مـــدة ل تزيد على �شنـــة وبالغرامة التـــي ل تقل عن األف دينـــار ول تتجاوز 

ع�شرين األف دينار، اأو باإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ َمن:
 اأ - عالج بيانات �شخ�شية ح�شا�شة بالمخالفة لحكم المادة )5( من هذا القانون.

 ب - نقل بيانات �شخ�شية خارج المملكة اإلى بلد اأو اإقليم بالمخالفة لحكم اأيٍّ من المادتين 
)12( و)13( من هذا القانون.

 ج - عالج بيانات �شخ�شية دون اإخطار الهيئة بذلك بالمخالفة لحكم البند )1( من المادة 
)14( من هذا القانون.

اإخطار الهيئة باأيِّ تغيير يطراأ على البيانات التي قام باإخطار الهيئة بها   د - تخلَّف عن 
اإعماًل لحكم البند )1( من المادة )14( من هذا القانون، وذلك بالمخالفة لحكم البند 

)6( من ذات المادة.
 هـ - عالج بيانات �شخ�شية دون ت�شريح م�شبق من الهيئة بالمخالفة لحكم المادة )15( 

من هذا القانون.
م اإلى الهيئة اأو اإلى �شاحب البيانات بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة اأو على خالف الثابت   و - قدَّ

فه. رُّ في ال�شجالت اأو البيانات اأو الم�شتندات التي تكون تحت ت�شَ
 ز - حَجب عن الهيئة اأية بيانات اأو معلومات اأو �شجالت اأو م�شتندات من تلك التي يتعيَّن 
رة بموجب  للقيام بمهامها المقرَّ اأو تمكينها من الطالع عليها؛  الهيئة بها  عليه تزويد 

هذا القانون.
 ح - ت�شبَّب في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة اأو اأيِّ تحقيق تكون الهيئة ب�شدد اإجرائه.
 ط - اأف�شح عن اأية بيانات اأو معلومات من المتاح له النفاذ اإليها بحكم عمله اأو ا�شتخدمها 

لمنفعته اأو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
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2 - يعاَقـــب بالغرامة التي ل تقل عن ثالثـــة اآلف دينار ول تتجاوز ع�شرين األف دينار َمن خالف 
حكـــم اأيٍّ مـــن البنديـــن )1( اأو )2( من المـــادة )32( من هذا القانون، وفـــي حالة الحكم 

لة من الجريمة.  بالإدانة للمحكمة اأْن تق�شي بم�شادرة المبالغ المتح�شَّ
3 - يعاَقـــب بالحب�ـــس مدة ل تزيـــد على �شهر وبالغرامـــة التي ل تقل عن مائة دينـــار ول تتجاوز 
خم�شمائـــة دينـــار، اأو باإحدى هاتين العقوبتين، كل َمن ا�شتعمل دون وجه حق �شعار الهيئة اأو 

رمزًا اأو �شارة مماثلة اأو م�شابهة له.

مادة )59(

م�شئولية ال�شخ�س العتباري

العتباري مبا  ال�شخ�س  يعاَقب  الطبيعي،  لل�شخ�س  بامل�شئولية اجلنائية  الإخالل  مع عدم 
رة للجرمية اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته اأية جرمية من  ل يجاوز ِمْثَلي الغرامة املقرَّ
ف اأو امتناع  اجلرائم املن�شو�س عليها يف املادة )58( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة ت�شرُّ
اأو موافقة اأو ت�شرتُّ اأو اإهمال ج�شيم من اأيٍّ من اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شخ�س العتباري اأو اأيِّ 

م�شئول مفوَّ�س اآخر يف ذلك ال�شخ�س العتباري، اأو ممن يت�شرف بهذه ال�شفة.

مادة )60(

الت�شالح

�شه املوافقة على الت�شالح، يف غري حالة العْود، يف اأيٍّ من اجلرائم  ملجل�س الإدارة اأو َمن يفوِّ
املن�شو�س عليها يف البنود )1/ج( و)1/د( و)1/هـ( من املادة )58( من هذا القانون، وذلك 
يف اأية حالة تكون عليها الدعوى قبل �شدور حكم باتٍّ فيها، مقابل �شداد احلد الأدنى للغرامة 

رة خالل �شبعة اأيام من املوافقة على الت�شالح. املقرَّ
الت�شالح،  حمل  للجرمية  بالن�شبة  اجلنائية  الدعوى  انق�شاء  الت�شالح  متام  على  ويرتتب 

وذلك مع عدم الإخالل بحق امل�شرور يف التعوي�س اإْن كان له مقت�شًى. 
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 قانون رقم )31( ل�صنة 2018

باإ�شدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
احلكومة وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 
1996 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
 )64( رقم  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة الأوىل

ُيعمل يف �شاأن ت�شجيع وحماية املناف�شة باأحكام القانون املرافق.
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املادة الثانية

ل ُتِخل اأحكام القانون املرافق باأيٍّ مما يلي:
رة بموجب اأحكام اأيِّ قانون اآخر ل�شالح اأيٍّ من اأجهزة الدولة في �شاأن تحديد  اأ – اأية �شلطة مقرَّ

الأ�شعار ومْنع الحتكار اأو اتخاذ اأية تدابير تكفل تواُفر المنتجات.
د بموجب قانون خا�س. ر ل�شالح �شخ�س محدَّ ب – اأيُّ حق مقرَّ

ج - ممار�شـــة الن�شاط القت�شادي على النحو الذي ل يوؤدي اإلى اإعاقة المناف�شة مكفول للجميع، 
وذلك كله ِوْفق اأحكام القانون.

املادة الثالثة

وتظر  القت�شادية  الأن�شطة  يف  املناف�شة  ع  وت�شجِّ تمي  التي  بالأحكام  العمل  ي�شتمر 
الرتتيبات املعيقة لها الواردة يف القـوانـي املعمـول بهـا وقـت العمـل بهـذا القـانـون، وذلك فيـمـا 

ل يتعار�س مع اأحكامه.

املادة الرابعة

رة للهيئة مبوجب  ي�شدر مر�شوم بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات املقرَّ
د العتماد املايل للهيئة يف امليزانية العامة للدولة  اأحكام القانون املرافق، وذلك اإىل حي ر�شْ
د ذلك املر�شوم َمن يتوىل باجلهة الإدارية امل�شار  و�شدور مر�شوم بت�شكيل جمل�س الإدارة. ويحدِّ
رة مبوجب القانون املرافق لكل من جمل�س الإدارة ورئي�س املجل�س  اإليها املهام وال�شالحيات املقرَّ

والرئي�س التنفيذي.

املادة اخلام�شة

التايل  ال�شهر  اأول  من  اعتبارًا  باأحكامه  وُيعمل  الر�شمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ُين�َشر 
باأحكامها  ُيعمل  والتي  الثاين  الباب  با�شتثناء مواد  ن�ْشره، وذلك  تاريخ  اأ�شهر على  ي �شتة  لـُم�شِ

اعتبارًا من اأول ال�شهر التايل لتاريخ هذا الن�شر.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :
بتــاريــخ: 28 �شـــوال  1439هـ
الموافـق: 12 يـــوليـو 2018م
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قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة

يات اأبواب وف�شول القانون م�شمَّ

الباب الأول: اأحكام ت�شجيع وحماية المناف�شة.

الف�شل الأول: اأحكام تمهيدية.

الف�شل الثاني: الترتيبات المعيقة للمناف�شة وال�شتثناءات الواردة عليها.

الف�شل الثالث: اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع المهيمن وال�شتثناءات الواردة عليه.

الف�شل الرابع: التركيز القت�شادي وال�شتثناءات الواردة عليه.

الف�شل الخام�س: اأحكام م�شتركة.

الباب الثاني: هيئة ت�شجيع وحماية المناف�شة.

الف�شل الأول: اأحكام عامة.

الف�شل الثاني: مجل�س الإدارة.

الف�شل الثالث: الرئي�س التنفيذي.

الباب الثالث: الم�شاءلة.

الف�شل الأول: الم�شاءلة من ِقَبل الهيئة.

الف�شل الثاني: الم�شئولية المدنية.

الف�شل الثالث: الم�شئولية الجنائية.

الباب الرابع: اأحكام عامة.
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مواد القانون

الباب الأول

اأحكام ت�شجيع وحماية املناف�شة

الف�شل الأول

اأحكام متهيدية

مادة )1(

تعاريف

1 – فـــي تطبيق اأحكام هـــذا القانون يكون للكلمات والعبارات التاليـــة المعانَي المبينَة قريَن ُكلٍّ 
منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

اأ - الوزير: الوزير المعِني ب�شئون التجارة اأو اأيِّ وزير ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

ب - الهيئة: هيئة ت�شجيع وحماية المناف�شة المن�َشاأة بموجب ن�س المادة )17( من هذا القانون.

ل وفقًا لن�س المادة )32( من هذا  ج - المجل����س اأو مجل����س الإدارة: مجل�س اإدارة الهيئة الم�شكَّ

القانون.
ـــن ِوْفقًا لن�س المـــادة )36( من هذا  د - الرئي����س التنفي���ذي: الرئي�ـــس التنفيـــذي للهيئة المعيَّ

القانون.
ه� �  من�شاأة: اأيُّ كيان يبا�شر من خالله �شخ�س ن�شاَطه بغ�سِّ النظر عن �شكله القانوني.

و - رابط���ة من�ش���اآت: اأيُّ تجمع بيـــن من�شاأتين اأو اأكثر، تم اإن�شاوؤه لتعزيـــز الم�شالح القت�شادية 

لأع�شائه اأو لأ�شخا�س يمثلهم هوؤلء الأع�شاء.
ز - الترتي���ب: اأيُّ اتفـــاق اأو عقـــد اأو اتفاقية اأو تحالـــف اأو ممار�شة بين من�شاأتيـــن اأو اأكثر، اأو اأيُّ 

تعـــاون بين المن�شاآت، اأو قرار �شـــادر عن رابطة من�شاآت �شواًء كان كتابيـــًا اأو �شفهيًا، �شريحًا اأو 
ْمنيًا، علنيًا اأو �شريًا. �شِ

ح - الترتيب���ات المعيق���ة للمناف�شة: الترتيبات الم�شار اإليها فـــي الف�شل الثاني من الباب الأول 

من هذا القانون.
ط - المناف�شة: مزاولة الأن�شطة القت�شادية ِوْفقًا لآليات ال�شوق دون تاأثير اأو تقييد لتلك الآليات 

ُيلِحق اآثارًا �شارة بالتجارة والتنمية.
ي- اإعاقة المناف�شة: منع المناف�شة اأو تقييدها اأو الإ�شرار بها.

ن اأيـــة من�شاأة بمفردها اأو بال�شتـــراك مع غيرها من  ك - الو�ش���ع المهيم���ن: الو�شـــع الذي يَمكِّ

م اأو التاأثير على �شوق المنتجات المعنية. المن�شاآت الأخرى من التََّحكُّ
ف ين�شاأ عنه نْقل كلي اأو جزئي )اندماج اأو ا�شتحواذ( لِمْلكية  ل - التركيز القت�شادي: كل ت�شرُّ

اأ�شـــول اأو اأ�شهـــم اأو ح�ش�س اأو انتفاع اأو حقوق اأو التزامات من�شـــاأة اإلى من�شاأة اأخرى، من �شاأنه 
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ـــن من�شاأة اأو رابطة من�شاآت من ال�شيطرة ب�شـــورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة على من�شاأة اأو  اأْن يَمكِّ
رابطة من�شاآت اأخرى.

ل مـــن عن�شرين همـــا المنَتجات والنطـــاق الجغرافي،  م - �ش���وق المنتج���ات المعني���ة: مـــا ت�شكَّ

د بالمنَتجات كل المنَتجات التي ُتعد كل منها بديلة عن الأخرى اأو يمكن اأن تحل محلها في  ويْق�شَ
د بالنطـــاق الجغرافي الحدود الدولية لمملكة  ي الخدمة اأو ال�شلعة، وُيق�شَ تلبيـــة احتياجات متلقِّ

البحرين.
ن - الن�ش���ر: اإتاحـــة المعلومات للجمهور دون مقابل اأو قيد من خـــالل اأية و�شيلة تكفل ذلك ِوْفقًا 

ره مجل�س الإدارة، وذلك ما لـــم ين�س القانون �شراحة على اأْن يكون الن�شر في الجريدة  ِلمـــا يقرِّ
الر�شمية.

����س - الهيئ���ات النَِّظي���رة: الجهات التابعة لـــدول اأجنبية والتي ت�شطلع بمهـــام تنظيمية ورقابية 

تقابل المهام المنوطة بالهيئة.
2 –  في تطبيق هذا القانون فاإن م�شطلح:

اأ- �شخ����س: ي�شمـــل اأيَّ �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتباري اأو اأيَّ كيان قانوني اآخـــر اأيًا كان ال�شكل الذي 

يتخذه، يمار�س ن�شاطًا اقت�شاديًا.
ب- الأن�شط���ة القت�شادي���ة: ت�شمـــل الأعمـــال التجارية والمهـــن الحرفية، وكل مـــا يتعلق باإنتاج 

وتوزيـــع ال�شلع اأو الخدمات، واإْن لم ُي�شتهَدف مـــن مبا�شرتها الربح كاأن�شطة الجمعيات التعاونية 
والتنظيمـــات المهنية، كما ت�شمل حقوق الملكيـــة الفكرية والعالمات التجارية وبراءات الختراع 

والن�شر.
ج-  المنَتجات: ت�شمل ال�شلع والخدمات المحلية والم�شتوردة.

د-  ال�شعر: ي�شمل اأية تكلفة اأو خ�شم اأو هام�س ربح اأو غير ذلك من عنا�شر ال�شعر.

نة في �شورة ورقية اأو اإلكترونية. ه� - م�شتند: ي�شمل اأية معلومات مدوَّ

مادة )2(

نطاق التطبيق

1 - ت�شـــري اأحكام هذا القانـــون على جميع المن�شاآت وذلك فيما يت�شـــل باأن�شطتها القت�شادية 
د منه اأو يترتب عليـــه اإعاقة المناف�شة  فـــي المملكة، وعلـــى اأيِّ �شلوك اأو ترتيب يكـــون الق�شْ
�س  فـــي المملكـــة – اأو اأيِّ جزء منهـــا –حتى واإْن كان واحـــدًا اأو اأكثر من اأطرافـــه غير موؤ�شَّ
فـــي المملكـــة. كما ت�شري اأحكام هذا القانون على الأن�شطـــة القت�شادية التي تماَر�س خارج 

المملكة وتوؤثر على المناف�شة فيها.
2 - ل ت�شري اأحكام هذا القانون على ما يلي:

ها التفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة. اأ - الترتيبات التي تقرُّ
ب - المرافق والم�شروعات التي تمتلكها اأو تديرها الدولة.
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ج - الترتيبات التي يقت�شيها ا�شتخدام اأو ا�شتغالل اأو نْقل اأو الترخي�س با�شتغالل الحقوق 
األ توؤدي هذه الترتيبات على نحو  رة قانونًا، على  الواردة على الِمْلكية الفكرية المقرَّ

غير �شائغ اإلى اإعاقة نْقل التقنية اأو انت�شارها اأو اإعاقة المناف�شة.

الف�شل الثاين

الرتتيبات املعيقة للمناف�شة وال�شتثناءات الواردة عليها

مادة )3(

حظر اإعاقة املناف�شة

1 - مـــع مراعـــاة اأحكام المـــواد )4( و)5( و)7( من هذا القانون، ُتحَظـــر كافة الترتيبات التي 
يكـــون الغر�س منهـــا اأو التي ينتج عنها اإعاقة المناف�شة في المملكـــة اأو اأيِّ جزء منها. وعلى 
الأخ�ـــس، ي�شري الحْظر الم�شار اإليه ب�شاأن الترتيبات التـــي يكون الغر�س منها اأو التي ينتج 

عنها اأيٌّ مما يلي:
فع اأو الخْف�س اأو بالتثبيت اأو بالمعامالت  اأ - التاأثير في اأ�شعار المنَتجات محل التعامل بالرَّ

َورية اأو الوهمية اأو باأية �شورة اأخرى. ال�شُّ
ب - الَحدُّ من الإنتاج اأو الت�شويق اأو التطور التقني اأو ال�شتثمار، اأو التحكم في اأيٍّ من ذلك.

ج - اقت�شام الأ�شواق اأو م�شادر التوريد.
د -  ن�شر معلومات غير �شحيحة عن المنَتجات واأ�شعارها مع العلم بذلك.

هــ  التواطوؤ في العطاءات اأو العرو�س في المزايدات اأو المناق�شات اأو الممار�شات، والتاأثير 
في �شعر عرو�س بيع و�شراء المنَتجات.

باقي  يوؤثر على  ب�شعر غير حقيقي  اإلى تداولها  توؤدي  للمنَتجات  افتعال وفرة مفاجئة  و - 
المناف�شين.

نة لمْنع اأو عرقلة  ز - التواطوؤ على رْف�س ال�شراء اأو البيع اأو التوريد من من�شاأة اأو من�شاآت معيَّ
ممار�شتها لن�شاطها.

2 - مـــع عدم الإخـــالل بحقوق الغير ح�شن النيـــة، يقع باطاًل كل ترتيب يتـــم بالمخالفة لأحكام 
الفقرة )1( من هذه المادة.

3 - ل ي�شـــري الحْظـــر الم�شار اإليه في الفقـــرة )1( من هذه المادة علـــى اأيِّ ترتيب تكون جميع 
اأطرافـــه م�شيَطرًا عليها ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة من من�شاأة واحدة، ويجوز اأْن تكون 

هذه المن�شاأة الم�شيِطرة اأحد اأطراف الترتيب.
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مادة )4(

دة ا�شتثناء ترتيبات حمدَّ

1 - ُي�شتثَنى من اأحكام المادة )3( من هذا القانون بموجب قرار ُت�شِدره الهيئة، اأيُّ ترتيب من 
الم�شار اإليها في تلك المادة، اإذا ما كان هذا الترتيب م�شتوفيًا ِلما يلي:

ن ملمو�س في اإنتاج اأو توزيع المنَتجات. اأ – يوؤدي اإلى تح�شُّ
ب – يوؤدي اإلى تعزيز التطور التقني اأو القت�شادي في مجال اإنتاج اأو توزيع المنَتجات.

ج – يمنح ح�شة من�شفة لم�شتهلكي المنَتجات من اأيِّ منافع َتنُتج عنه.
ن المن�شاآت المعنية من الق�شاء على المناف�شة في جزء كبير من �شوق المنَتجات. د – ل يَمكِّ
ال�شروط  ت�شتلزمه  ما  المعنية غير  للمن�شاآت  بالن�شبة  المناف�شة  قيودًا على  يفر�س  ــ ل  هـ 

المن�شو�س عليها في البنود )اأ( و)ب( و)ج( من هذه الفقرة.
 وتحدد الهيئة في قرارها نطاق ال�شتثناء و�شروطه ومدته، ويجوز تجديد هذه المدة 

لمدد اأخرى.
2 - يجـــوز بقـــرار م�شبَّب ُت�شـــِدره الهيئة من تلقاء نف�شهـــا اأو بناًء على ما تتلقـــاه من بالغات اأو 
�شكاًو، تعديل اأو اإلغاء قرار ال�شتثناء الم�شار اإليه في الفقرة )1( من هذه المادة اإذا قامت 
لديهـــا دلئل جدية على اأنَّ تغييرًا جوهريًا وملمو�شًا طراأ على الظروف والأو�شاع التي حدت 

بالهيئة اإلى مْنح ال�شتثناء.

مادة )5(

ا�شتثناء فئات معيَّنة من الرتتيبات واملن�شاآت ال�شغرية

1 - ُت�شتثَنى من اأحكام المادة )3( من هذا القانون بموجب قرار ُت�شِدره الهيئة فئات الترتيبات 
ر الهيئـــة اأنها ت�شتوفي ال�شتراطات الم�شار اإليها فـــي البنود من )اأ( اإلى )هـ( من  التـــي تقدِّ
دة قابلـــة للتجديد لمدد  الفقـــرة )1( مـــن المادة )4( مـــن هذا القانون، وذلـــك لمدة محدَّ
دة  اأخـــرى، والترتيبات التي تكون جميع اأطرافها من المن�شـــاآت ال�شغيرة، وذلك لمدة محدَّ
قابلـــة للتجديد لمدد اأخرى. ول ي�شري ال�شتثناء الم�شار اإليـــه اإل ب�شاأن الترتيب الذي تكون 

جميع اأطرافه من المن�شاآت ال�شغيرة.
د القرار الم�شار اإليه ما يلي:         ويحدِّ

اأ - مدة �شريان ال�شتثناء.
ب - ال�شروط والأو�شاع التي تتعيَّن مراعاتها ل�شريان ال�شتثناء.

ج - اإجراءات اإلغائه في الحالت الم�شار اإليها في الفقرة )2( من هذه المادة.
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ويجب اأْن يت�شمن القرار الم�شار اإليه المعايير الالزم تواُفرها في المن�شاأة حتى ُتعتَبر من�شاأة 
خل ال�شنوي للمن�شاأة وح�شتها في ال�شوق وعدد  �شغيرة. ويجوز اأن يكون من بين هذه المعايير الدَّ
اأو من  الترتيبات  معيَّنة من  باأنواع  اأحكامًا خا�شة  القرار  يت�شمن  اأْن  يجوز  كما  بها،  العاملين 

المن�شاآت ال�شغيرة اأو الأن�شطة القت�شادية.
2 - يجـــوز بقـــرار م�شبَّب ُت�شِدره الهيئة من تلقـــاء نف�شها، اأو بناًء على مـــا تتلقاه من بالغات اأو 
�شكاٍو، حرمان اأية من�شاأة اأو من�شاأة �شغيرة من التَّمتُّع بال�شتثناء الم�شار اإليه في الفقرة )1( 

من هذه المادة اإذا ثبت اإخاللها باأيٍّ من الأحكام التي تتعيَّن مراعاتها ل�شريان ال�شتثناء.

مادة )6(

هذا  من   )5  ،4( المادتين  لأحكام  ِوْفقًا  ال�شادرة  القرارات  الر�شمية  الجريدة  في  ُتن�َشر 
القانون.

مادة )7(

ا�شتثناًء لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة

1 - ا�شتثناًء من اأحكام المادة )3( من هذا القانون، يجوز بقرار م�شبَّب من الوزير، بعد اأْخذ راأي 
الهيئـــة وموافقة مجل�س الوزراء، الموافقة على اأيِّ ترتيب مـــن الم�شار اإليهم في تلك المادة 
لعتبارات ا�شتثنائية تقت�شيها الم�شلحة العامة. ويجوز اأْن يكون قرار الموافقة الم�شار اإليه 

دة قابلة للتجديد. مقرونًا ب�شروط ولمدة محدَّ
2 - ي�شدر قرار الموافقة، الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة، وتجديد مدته بناًء على 

م من �شخ�س اأو اأكثر من الراغبين في مبا�شرة الترتيب قبل ال�شروع فيه. طلب كتابي يقدَّ
3 - يجوز بقرار م�شبَّب من الوزير، بعد اأْخذ راأي الهيئة، اإلغاء الموافقة الم�شار اإليها في الفقرة 
)1( من هذه المادة قبل انتهاء مدتها اإذا انحرف ذوو ال�شاأن عن الغاية منها اأو زال �شببها. 
د بموجبه اإجراءات تقديم طلب الموافقة الم�شار اإليها في الفقرة  4 - ُي�شـــِدر الوزيـــر قرارًا يحدِّ

)1( من هذه المادة والبتِّ فيه.
5 - ُتن�َشـــر فـــي الجريدة الر�شمية القرارات ال�شادرة ِوْفقًا لأحـــكام هذه المادة، وُين�َشر مع قرار 
ر عدم  بًا، اإذا ما تقرَّ الموافقـــة راأي الهيئة الم�شار اإليه فـــي الفقرة )1( من هذه المادة م�شبَّ

الأْخذ به مع بيان اأ�شباب ذلك.
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الف�شل الثالث

اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع املهيمن وال�شتثناءات الواردة عليه

مادة )8(

الو�شع املهيمن

نهـــا من الحيلولة دون قيام  1 - ُتعتَبـــر المن�شاأة في و�شـــع مهيمن اإذا تمتعت بقوة اقت�شادية تَمكِّ
ف با�شتقالل  مناف�شـــة فاعلة في ال�شوق، وذلك بما يعطي هـــذه المن�شاأة  القدرة على الت�شرُّ

– بقدر ملمو�س - عن مناف�شيها وعمالئها، وبالتالي عن م�شتهلكي منَتجاتها.
2 - ما لم يثبت خالف ذلك، تعد المن�شاأة الواحدة في و�شع مهيمن اإذا زادت ح�شتها في �شوق 
المنَتجـــات المعنية علـــى 40%، وتعد مجموعة من�شاآت، تتاألف من اثنتيـــن اأو اأكثر، في و�شع 
مهيمـــن اإذا زادت ح�شـــة المجموعة في �شوق المنَتجـــات المعنية على 60%. ومع ذلك يجوز 
للمن�شاأة اأْن تكون متمتعة بو�شع مهيمن في �شوق المنَتجات المعنية واإْن لم تكن ح�شتها فيها 

�َشب الم�شار اإليها. ت�شتوفي النِّ
د بموجبه معاييـــر اإ�شافية لتقرير تمتُّـــع المن�شاأة منفردة اأو          وللهيئـــة اأْن ُت�شـــِدر قـــرارًا تحدِّ
د  بال�شتـــراك مـــع من�شاأة اأخـــرى اأو اأكثر بو�شع مهيمـــن، كما للهيئة اأْن ُت�شـــِدر قرارات تحدِّ
بموجبهـــا تمتُّع من�شاآت معينة منفردة اأو بال�شتراك مع اأخريات بو�شع مهيمن. وُتن�َشر كافة 

القرارات الم�شار اإليها في الجريدة الر�شمية.

مادة )9(

حْظر اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع املهيمن

1 - ُيحَظـــر على اأية من�شاأة تتمتـــع بو�شع مهيمن في ال�شوق، القيام �شواًء بمفردها اأو بال�شتراك 
مع من�شاأة اأخرى اأو اأكثر باأيِّ فعل اأو المتناع عن اأيِّ فعل ينطوي على اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع 

الم�شار اإليه. وعلى وجه الخ�شو�س، يعد اإ�شاءة ل�شتغالل الو�شع المهيمن اأيٌّ مما يلي:
اأ - فْر�س اأ�شعار للبيع اأو لل�شراء اأو اأية �شروط اتِّجار اأخرى، �شواًء كان ذلك على نحو مبا�شر 

اأو غير مبا�شر.
ب - الَحدُّ من الإنتاج اأو الأ�شواق اأو التطور التقني، بما ُيلِحق �شررًا بالم�شتهلكين.

مع  اأو  دين  المورِّ مع  ُتبَرم  التي  نوعها،  كان  اأيًا  التعاقدات،  اأو  التفاقات  في  التمييز   - ج 
العمالء متى ت�شابهت مراكزهم التعاقدية، �شواًء كان هذا التمييز في الأ�شعار اأو نوعية 

المنَتجات اأو في �شروط التعامل الأخرى.
تكون  منَتجات  اأو  التزامات  قبول  �شرط  على  بمنَتج  خا�س  اتفاق  عقد  اإبــرام  تعليق   - د 
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اأو  التفاق  محل  بالمنَتج  مرتبطة  غير  لها  التجاري  ال�شتخدام  بموجب  اأو  بطبيعتها 
التعاقد اأو التعامل الأ�شلي.

اأية  مع  المنَتجات  اأحد  �شراء  اأو  بيع  اإبــرام �شفقات  ر م�شروع عن  مبرِّ بغير  المتناع   - هـ 
من�شاأة، اأو بيع المنَتجات محل تعامله باأقل من تكلفتها الفعلية، اأو بوقف التعامل كليًا 
�شها لخ�شائر ي�شعب معها  بما يوؤدي اإلى اإق�شاء المن�شاآت المناف�شة من ال�شوق اأو تعرُّ

ال�شتمرار في اأن�شطتها.
2 - ل ي�شـــري الحْظـــر الم�شار اإليه في الفقرة )1( من هذه المـــادة اإذا كان ال�شلوك �شائغًا ِوْفقًا 
غـــه. وللهيئة اأْن ُت�شِدر قرارًا  للمعيـــار المو�شوعـــي للمن�شاآت الم�شار اإليها ومتنا�شبًا مع م�شوِّ

غ الم�شار اإليه. د بموجبه �شروط وقواعد تواُفر الم�شوِّ تحدِّ

مادة )10(

ا�شتثناء لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة

1 - يجـــوز للوزير، بعد اأْخذ راأي الهيئـــة وموافقة مجل�س الوزراء، اأْن ُي�شِدر قرارًا ُيخِرج بموجبه 
نـــًا من الحْظـــر المن�شو�س عليـــه في المـــادة )9( من هذا القانـــون لعتبارات  �شلـــوكًا معيَّ
ا�شتثنائيـــة تقت�شيها الم�شلحـــة العامة. ويجوز اأْن يكون قرار الموافقـــة الم�شار اإليه مقرونًا 

دة قابلة للتجديد لمدد اأخرى. ب�شروط ولمدة محدَّ
2 - ي�شـــدر القرار الم�شار اإليه في الفقرة )1( من هذه المادة، وتجديد مدة �شريانه، بناًء على 
م من �شخ�س اأو اأكثر مـــن الراغبين في ممار�شة ذلك ال�شلوك قبل ال�شروع  طلـــب كتابي يقدَّ

فيه.
3 - يجـــوز بقـــرار م�شبَّب من الوزيـــر، بعد اأْخذ راأي الهيئة، اإلغاء القـــرار الم�شار اإليه في الفقرة 
)1( مـــن هذه المادة قبل انتهاء مدة �شريانه اإذا انحـــرف ذوو ال�شاأن عن الغاية منه اأو زال 

�شببه. 
4 - ُي�شـــِدر الوزير قرارًا يحدد بموجبه اإجراءات تقديم الطلب الم�شار اإليه في الفقرة )1( من 

هذه المادة والبتِّ فيه.
5 - ُتن�َشـــر في الجريدة الر�شمية القرارات ال�شادرة ِوْفقًا لأحكام هذه المادة، وُين�َشر مع القرار 
بًا  الم�شـــار اإليه في الفقرة )1( مـــن هذه المادة راأي الهيئة الم�شار اإليه في تلك الفقرة م�شبَّ

اإذا ما تقرر عدم الأْخذ به مع بيان اأ�شباب ذلك.
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الف�شل الرابع

الرتكيز القت�شادي وال�شتثناءات الواردة عليه

مادة )11(

الرتكيز القت�شادي

لأغرا�س هذا القانون، ين�شاأ التركيز القت�شادي اإذا حدث تغيير في ال�شيطرة نتج عن اأيٍّ 
مما يلي:

اأ - اندماج من�شاأتين اأو اأكثر، بكاملهما اأو اأجزاء منهما، اإذا ما كانت هذه المن�شاآت م�شتقلة عن 
بع�شها قبل الندماج.

ب - اكت�شاب �شيطرة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة على من�شاأة، اأو جزء منها، من ِقَبل اأيٍّ مما يلي:
1 – �شخ�س طبيعي اأو اأكثر، لديه �شيطرة على من�شاأة اأو اأكثر.

2 – من�شاأة اأخرى اأو اأكثر.
ج - تاأ�شي�س م�شروع م�شترك تبا�شر جميع وظائف من�شاأة لها ا�شتقالل ذاتي.

ق ال�شيطرة الم�شار اإليها. د قرار ي�شدر عن الهيئة �شروط واأو�شاع تَحقُّ ويحدِّ

مادة )12(

ا�شرتاط املوافقة على اأنواع معيَّنة من الرتكيز القت�شادي

1 - ُيحَظر اإتمام عمليات التركيز القت�شادي –التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير بعد اأْخذ 
راأي الهيئة - دون الح�شول على موافقة الهيئة.

2 - مـــع عدم الإخالل باأحكام المادة )15( من هـــذا القانون، ُتحَظر العمليات الم�شار اإليها في 
الفقرة )1( من هذه المادة اإذا كان من �شاأنها الَحدُّ من المناف�شة بدرجة كبيرة في ال�شوق.

مادة )13(

طلب احل�شول على املوافقة على الرتكيز القت�شادي

اإليه في المادة  م طلب الح�شول على موافقة الهيئة على التركيز القت�شادي الم�شار  يقدَّ
)12( من هذا القانون من �شاحب ال�شاأن اأو َمن ينيبه ِوْفقًا لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من الهيئة.
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مادة )14(

البتُّ يف الطلب

1 - ُت�شـــِدر الهيئـــة، خـــالل ت�شعين يومًا مـــن تاريخ تقديم طلـــب الح�شول علـــى موافقتها على 
بًا ب�شاأن هذا الطلـــب بالقبول اأو بالرف�س. ويجوز للهيئة في  التركيـــز القت�شادي قرارًا م�شبَّ
حالـــة الموافقة على التركيز القت�شادي اأْن تفر�س ما تـــراه لزمًا من �شروط اأو قيود تلتزم 

اخلة فيه اأو المن�شاأة التي تم تاأ�شي�شها نتيجة له. بها المن�شاآت الدَّ
2 - يجـــوز للهيئـــة رْف�س طلب الموافقة علـــى التركيز القت�شادي اإذا تبيَّن لهـــا اأن هذا التركيز 
القت�شـــادي �شوف يُحـــدُّ من المناف�شة بدرجة كبيـــرة، اأو اإذا لم يقـــم ذوو ال�شاأن بتزويدها 

د لذلك. بالبيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات التي تطلبها في الميعاد المحدَّ
3 - للهيئة اإلغاء قراراتها ال�شادرة بالقبول ِوْفقًا لحكم الفقرة )1( من هذه المادة اإذا ما تبيَّن 
مت اإليها من ِقَبل الأ�شخا�س المعنية غير �شحيحة اأو �شابها غ�س  لهـــا اأن المعلومات التي ُقدِّ

اأو تدلي�س.

مادة )15(

ا�شتثناء لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة

1 - ا�شتثنـــاًء مـــن اأحـــكام المادة )12( من هـــذا القانون، يجوز بقرار م�شبَّب مـــن الوزير، وبعد 
اأْخـــذ راأي الهيئة وموافقة مجل�س الـــوزراء، الموافقة على عملية تركيـــز مقترحة لعتبارات 
ا�شتثنائيـــة تقت�شيها الم�شلحـــة العامة. ويجوز اأْن يكون قرار الموافقـــة الم�شار اإليه مقرونًا 

ب�شروط.
مه  2 - ي�شـــدر القـــرار الم�شار اإليـــه في الفقرة )1( من هـــذه المادة بناًء على طلـــب كتابي يقدِّ
�شخ�ـــس اأو اأكثر من الراغبين فـــي الدخول في التركيز القت�شـــادي المقتَرح وقبل ال�شروع 

فيه.
د بموجبه اإجراءات تقديم الطلب الم�شار اإليها في الفقرة )1( من  3 - ُي�شِدر الوزير قرارًا يحدِّ

هذه المادة والبتِّ فيه.
4 - ُين�َشر في الجريدة الر�شمية القرار ال�شادر ِوْفقًا لأحكام الفقرة )1( من هذه المادة، وُين�َشر 
بًا اإذا ما تقرر عدم الأْخذ به مع بيان  مع القرار راأي الهيئة الم�شار اإليه في تلك الفقرة م�شبَّ

اأ�شباب ذلك.



العدد: 3375 – الخميس 19 يوليو 2018

57

الف�شل اخلام�س

اأحكام م�شرتكة

مادة )16(

رة الر�شوم املقرَّ

رة في المواد اأرقام )15،10،7( من  ى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو ال�شاأن والمقرَّ يوؤدَّ
هذا القانون ر�شمًا قدره 00.1% )واحد من الألف( من راأ�س المال المدفوع اأو من قيمة الأ�شول 

المجمعة لالأ�شخا�س المعنيين اأيهما اأقل وبحد اأق�شى مائة األف دينار.

الباب الثاين

هيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة

الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )17(

اإن�شاء الهيئة و�شعارها

1 - تن�شـــاأ هيئة عامة ت�شمى )هيئة ت�شجيع وحمايـــة المناف�شة(، تكون لها ال�شخ�شية العتبارية 
وتتمتع بال�شتقالل المالي والإداري، وتخ�شع لرقابة الوزير.

2 - يكـــون للهيئـــة �شعار ي�شدر بتحديـــد �شكله وبيان اأوجه ا�شتعمالته قـــرار من مجل�س الإدارة. 
وللهيئـــة حق ا�شتئثاري في ا�شتعمال �شعارها ومْنع الغير من ا�شتعماله اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو 

�شارة مماثلة اأو م�شابهة له.

مادة )18(

رقابة الوزير على اأعمال الهيئة

1 - علـــى الهيئة اأن تعر�س على الوزيـــر تقارير دورية عن ن�شاطها و�شير العمل بها تت�شمن بوجه 
خا�ـــس ما تم اإنجازه، وتحـــدد معوقات الأداء - اإْن ُوِجدت - واأ�شبابهـــا، وما تم اعتماده من 
حلـــول لتفاديها. وللوزير اأْن يطلب من الهيئة تزويده باأية بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات اأو 

محا�شر اأو �شجالت اأو تقارير بغر�س تمكينه من القيام بالرقابة على اأعمال الهيئة.
2 - مـــع عدم الإخالل بما تتمتع بـــه الهيئة من ا�شتقالل في مبا�شرة مهامهـــا و�شالحياتها ِوْفقًا 

.
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لأحـــكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة باأحكام هذا القانون و�شيا�شة 
الدولـــة في مجال عمل الهيئـــة، ومدى قيامها بمبا�شـــرة مهامها بكفـــاءة وفاعلية في حدود 

العتمادات المالية المتاحة لها.
ـــن للوزيـــر وجود ما يتعار�س من اأعمال الهيئة مع اأحكام القانون اأو �شيا�شة الدولة في  3 - اإذا تبيَّ
مجـــال عمل الهيئة، اأو عـــدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، كان لـــه العترا�س على ذلك 
واإخطـــار مجل�س الإدارة بما يراه في هـــذا ال�شاأن، فاإذا اأ�شرَّ المجل�س على راأيه ُعِر�س الأمر 
علـــى مجل�س الوزراء لح�ْشم الخالف بقرار ُي�شِدره خالل ثالثين يومًا على الأكثر من تاريخ 

رْفع الأمر اإليه.

مادة )19(

ميزانية الهيئة ومواردها املالية

تكون للهيئة ميزانية م�شتقلة، وتبداأ ال�شنة المالية للهيئة ببداية ال�شنة المالية للدولة وتنتهي 
بنهايتها، با�شتثناء ال�شنة المالية الأولى للهيئة التي تبداأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 

بنهاية ال�شنة المالية للدولة المعمول بها في هذا التاريخ.
وتخ�شع الهيئة في هذا ال�شاأن لكافة القواعد والأحكام التي ت�شري ب�شاأن الميزانية العامة 

للدولة.

مادة )20(

مهام الهيئة و�شالحياتها

تتولى الهيئة مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الالزمة لت�شجيع وحماية المناف�شة في كافة 
الأن�شطة القت�شادية، وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها؛ بهدف تنمية القت�شاد الوطني. ولها 

في �شبيل ذلك القيام، بوجه خا�س، بما يلي:
اأ - اتخاذ التدابير الكفيلة باللتزام باأحكام هذا القانون.

ب - النظر في الطلبات التي ت�شترط اأحكام هذا القانون بموجبها الح�شول على موافقة الهيئة.
ج - مراقبة مدى اللتزام باأحكام هذا القانون.

د - تقديم الإر�شاد ِوْفقًا لأحكام المادة )22( من هذا القانون.
هـ - اإبداء الراأي وتقديم الم�شورة للوزير ب�شاأن الأمور المتعلقة بتطبيق اأحكام هذا القانون.

و - اإبداء الراأي في م�شروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بت�شجيع وحماية المناف�شة.
ز - درا�شة القوانين واللوائح ذات العالقة المعمول بها؛ للنظر فيما اإذا كانت تت�شمن اأية اأحكام 
تعـــوق المناف�شة من عدمه، واقتراح تعديلها بما يتفق مع المعايير المتعاَرف عليها دوليًا في 
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هذا ال�شاأن.
ها والوقوف على  ـــي البالغات وال�شـــكاوى المتعلقة بمخالفة اأحكام هذا القانـــون وفح�شُ ح - تَلقِّ

مدى جديتها.
ط - التحقيـــق فـــي البالغات وال�شـــكاوى الجديـــة المتعلقة بمخالفـــة اأحكام هـــذا القانون وفي 
المخالفـــات التي تكت�شفها بنف�شها اأو تحال اإليها من الوزير، والت�شرف في التحقيق، وذلك 

كله ِوْفقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
ي - تنظيـــم دورات وبرامـــج تدريبيـــة وتثقيفية بهدف التوعية باأحكام هـــذا القانون ون�شر ثقافة 
المناف�شـــة ال�شريفـــة، واإجـــراء ودعـــم البحـــوث والدرا�شات في هـــذا المجـــال والعمل على 

ال�شتفادة من نتائجها.
ك - تمثيل المملكة في الموؤتمرات الدولية باعتبارها الهيئة المخت�شة بت�شجيع وحماية المناف�شة.

ِظيرة في الدول الأخرى بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام الم�شترك. ل - التعاون مع الهيئات النَّ
م - جْمـــع وتحليل البيانات والمعلومات والإح�شاءات المتعلقـــة بالن�شاط القت�شادي في مملكة 
البحريـــن، وخا�شة ما يتعلق منها بت�شجيع وحماية المناف�شـــة، وتحديثها وتطويرها ب�شورة 

دائمة بما يخدم عمل الهيئة في كافة المجالت المرتبطة بت�شجيع وحماية المناف�شة.
ن - اإ�شـــدار ن�شرة دورية تت�شمن القرارات والإجـــراءات والتدابير التي تتخذها وغير ذلك مما 

يت�شل ب�شئونها.
�س - اإعداد الخطة العامة لت�شجيع وحماية المناف�شة.

ع - اإن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأ�شواق والمنَتجات البديلة والن�شاط القت�شادي 
وتحديثهـــا وتطويرهـــا ب�شـــورة دائمة بما يخدم عمـــل الهيئة في كافة المجـــالت المرتبطة 

بحماية المناف�شة وذلك بالتعاون الكامل مع اأجهزة الدولة المخت�شة.
ف - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون.

مادة )21(

ممار�شة املهام وال�شالحيات واإجراء امل�شاورات

1 - علـــى الهيئة ممار�شة مهامها و�شالحياتها بكفـــاءة وفاعلية و�شفافية ودون تمييز، وعلى نحو 
منا�شب، وبما يت�شق مع ال�شيا�شة العامة للدولة فيما يخ�س مجال عمل الهيئة.

2 - فـــي حالة عـــْزم الهيئة اإ�شدار اأية لوائح اأو اتخاذ اأية تدابيـــر ذات تاأثير ملمو�س، فاإنه يتعيَّن 
عليهـــا عقد م�شاورات مـــع الجمهور والجهات المعنية ل�شتطالع اآرائهـــم قبل اإ�شدار اأيٍّ من 
تلـــك اللوائح اأو اتخـــاذ اأيٍّ من تلك التدابير. وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا ب�شاأن تنظيم هذه 
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الم�شاورات يكفل للكافة الطالع على تفا�شيل الم�شاورات الجارية وما تم اإبداوؤها من اآراء، 
وذلك من خالل نقطة معلومات واحدة. 

3 - فـــي الحـــالت التي يتطلب فيها هذا القانـــون اأْخذ راأي الهيئة، تعلن الـــراأي الذي تنتهي اإليه 
كاماًل، وذلك مع عدم الإخالل بالحق في حماية الأ�شرار التجارية الم�شروعة.

مادة )22(

تقدمي الإر�شاد

1 - للمن�شاأة اأْن ت�شتطلع راأي الهيئة ب�شاأن ترتيب معيَّن تعتزم القيام به للوقوف منها على ما اإذا 
ل مخالفة لأحكام اأيٍّ من المادتين )3( و)9( من هذا القانون من عدمه. كان ي�شكِّ

م طلب الح�شول على اإر�شاد الهيئة من �شاحب ال�شاأن اأو َمن ينوب عنه على الأنموذج الذي  2 - يقدَّ
نًا البيانات والمعلومات المطلوبـــة، م�شفوعًا بالم�شتندات  ه الهيئة لهـــذا الغر�س، مت�شمِّ تعدُّ
د ب�شداد التكاليف الفعلية التي تتكبدها الهيئة نظير تقديم الإر�شاد  الالزمـــة، مرفقًا به تَعهُّ
رها اأْن تطلب �شداد  اأيـــًا كانت النتيجة التي تنتهـــي اإليها. ويجوز للهيئة في الحالة التـــي تقدِّ

اأمانة على ذمة هذه التكاليف قبل ال�شروع في نظر الطلب.
3 - للهيئـــة اأْن تطلب من �شاحب ال�شاأن تزويدها باأية معلومات اأو م�شتندات اإ�شافية تكون لزمة 
ده، ولها اعتبار الطالب متنازًل عن طلب الإر�شاد  لتقديـــم الإر�شاد خالل الميعاد الـــذي تحدِّ

حال عدم موافاتها بالمعلومات اأو الم�شتندات الم�شار اإليها في الميعاد المحدد لذلك.
بًا، وعليهـــا ن�ْشر طلب الإر�شاد مع بياناتـــه والراأي فيه كاماًل مع  م الهيئـــة اإر�شادها م�شبَّ 4 - تقـــدِّ

مراعاة مقت�شيات حماية الأ�شرار التجارية.
5 - اإذا انتهت الهيئة في اإر�شادها اإلى اأن الترتيب المقترح لمو�شوع طلب الراأي ل يخالف اأحكام 
اأي من المادتين )3( و )9( من هذا القانون فال يعد ذلك بال�شرورة اأن الترتيب لن ي�شكل 

في الم�شتقبل مخالفة لأحكام المادة )12( من هذا القانون.
6 - ل يجوز للهيئة، من تلقاء نف�شها، اإجراء تحقيق ب�شاأن اأي ترتيب �شبق اأن ارتاأت اأنه ل يخالف 
اأحـــكام اأي من المادتين )3( و )9( من هـــذا القانون، اإل اإذا قامت لديها دلئل جدية على 

حدوث اأي مما يلي:
اأ - اأن تغييرًا جوهريًا وملمو�شًا طراأ على الظروف والأو�شاع التي كانت �شائدة وقت اإبداء 

الإر�شاد.
ب - اأن بع�س البيانات الموؤثرة التي على اأ�شا�شها منح ال�شتثناء كانت ناق�شة اأو كاذبة اأو 

م�شللة.
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ج - اأن الترتيب يمثل مخالفة لأحكام المادة )12( من هذا القانون.
7 - علـــى الهيئـــة اإجراء تحقيق في الحالة الم�شار اإليها فـــي الفقرة ال�شابقة بناًء على �شكوى من 

ر من الترتيب. اأيِّ �شخ�س ت�شرَّ

مادة )23(

التعاون مع الهيئات النَِّظرية

ِظيرة ، تقديـــم المعونة والم�شاعدة لها في  1 - للهيئـــة، بنـــاًء على طلب اأيـــة هيئة من الهيئات النَّ
ِظيرة. وللهيئة في  ق من عدم اإعاقة المناف�شة في دولة اأو بلد اأو اإقليم الهيئة النَّ �شياق التََّحقُّ

�شبيل ذلك القيام بما يلي:
اأ - اإجراء تحقيق ِوْفقًا لأحكام المادة )41( من هذا القانون.

ِوْفقًا  رة للجنة التحقيق  ِوْفقًا لل�شالحيات المقرَّ ب - طلب التزوُّد بالبيانات والم�شتندات 
لأحكام المادة )43( من هذا القانون.

ِوْفقًا  و)45(   )44( المادتين  في  اإليها  الم�شار  الإجـــراءات  من  ــاأيٍّ  ب القيام  طلب   - ج 
رة للجنة التحقيق. لل�شالحيات المقرَّ

د - طلب التزوُّد بالمعلومات التي تحوزها الهيئة �شواء كانت هذه المعلومات قد ح�شلت 
عليها ِوْفقًا لأحكام البنود )اأ(، )ب(، )ج( من هذه الفقرة اأم لغيرها.

2 - ل يجـــوز للهيئـــة اأْن ت�شتجيـــب اإلـــى اأيِّ طلب من هيئة نِظيـــرة اإل اإذا اطماأنت اإلـــى اأن الهيئة 
ِظيرة تطلبه بغر�س تمكينها من اأداء مهامها المنوطة بها ِوْفقًا لقوانين واأنظمة الدولة اأو  النَّ

البلد اأو الإقليم الذي تنتمي اإليه.
3 - علـــى الهيئـــة عند النظر في تقديم المعونة والم�شاعدة لأية هيئـــة نِظيرة ِوْفقًا لحكم الفقرة 

)1( من هذه المادة مراعاة ما يلي:
اأ - �شرط المعاملة بالمثل.

ب - األ يكون مو�شوع الحالة يت�شل باحتمال الإخالل بقانون اأو نظام لي�س له مثيل اأو �شبيه 
في المملكة، اأو اأنه يتطلَّب الإقرار ب�شلطة قانونية غير معترف بمثيلها في المملكة.

ج - مدى جدية الحالة واأهميتها بالن�شبة للمملكة.
د - ما اإذا كان تقديم العون من �شاأنه تحقيق دواعي الم�شلحة العامة.

4 - على الهيئة، وقبل ممار�شة اأيٍّ من ال�شالحيات الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة 
د باأداء التكاليف الفعلية التي �شوف تتكبدها الهيئة نظير  َعهُّ ِظيرة التَّ اأْن تطلب من الهيئة النَّ
رها اأْن تطلب �شداد اأمانة  ممار�شتهـــا لهذه ال�شالحيات. ويجوز للهيئة في الحالة التـــي تقدِّ
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على ذمة هذه التكاليف قبل ال�شروع في نظر الطلب.
5 - علـــى الهيئة األ تك�شف اأيـــة معلومات ِوْفقًا لحكم الفقرة )1( من هذه المادة اإل اإذا اطماأنت 
عها ل�شروط و�شوابط ت�شمن عدم ا�شتغاللها لأيِّ غر�س  ِظيرة �شوف ُتخ�شِ اإلـــى اأن الهيئة النَّ

يخالف الغر�س الذي طلبت المعونة والم�شاعدة من اأجله.
6 - ُتجَرى المرا�شالت المتعلقة بالتعاون الم�شار اإليه في هذه المادة مع الهيئة مبا�شرة، على اأن 

ُتخَطر وزارة الخارجية ب�شورة من هذه المرا�شالت.

مادة )24(

التقارير ال�شنوية للهيئة

1 - تعـــد الهيئة تقريـــرًا �شنويًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطهـــا و�شير العمل بها خالل ال�شنة 
ت لها  الماليـــة ال�شابقة، يت�شمن بوجه خا�ـــس اأهم الترتيبات المعيقة للمناف�شـــة التي ت�شدَّ
الهيئة وما تم اتخاذه من اإجراءات اأو تدابير للق�شاء عليها اأو الحد من اآثارها، وما اعتر�س 
الهيئة مـــن معوقات وما تم اعتمادها من حلول لتفاديها، واأية مقترحات تراها الهيئة كفيلة 
بت�شجيـــع وحماية المناف�شة في الأ�شواق، واأية اأمـــور اأخرى ترى الهيئة اأو الوزير اإدراجها في 

التقرير ال�شنوي.
ق للهيئة عن ذات  2 - ُين�َشر التقرير ال�شنوي كاماًل م�شفوعًا بن�شخة من الح�شاب الختامي المدقَّ

ال�شنة المالية، خالل اأربعة اأ�شهر على الأكثر من انتهاء ال�شنة المالية.
الموافقة  فور  اإليهما  الم�شار  الختامي  الح�شاب  وملخ�س  ال�شنوي  التقرير  ملخ�س  وُين�َشر 
عليهما من مجل�س الإدارة، في الجريدة الر�شمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل ت�شدر 

اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

مادة )25(

ْعن يف قرارات الهيئة الطَّ

ْعن في اأيِّ قرار ي�شدر عـــن الهيئة ا�شتنادًا  ر، الطَّ 1 - لـــكل ذي �شـــاأن، وبعد �شداد الر�شم المقـــرَّ
لأحكام هذا القانون، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.

مة ا�شتنادًا  2 - ُتن�شاأ في الهيئة لجنة ت�شمى )لجنة الطعون( تخت�س بالف�شل في الطعون المقدَّ
لحكـــم الفقرة )1( مـــن هذه المادة، وي�شدر بت�شكيلها قرار مـــن الوزير، كل ثالث �شنوات، 
وتتاألـــف من ثالثة مـــن ق�شاة محكمـــة ال�شتئناف العليـــا المدنية يندبهـــم المجل�س الأعلى 

للق�شاء، يتولى اأقدمهم رئا�شة اللجنة، واأحد المتخ�ش�شين في مجال تقنية المعلومات.
        ويحلـــف ع�شـــو اللجنة من غير الق�شـــاة اأمام رئي�س اللجنة اليمين باأْن يوؤدي مهمته بالأمانة 
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ْعن دون اأن يكـــون له �شوت معدود  وال�شـــدق. وي�شـــارك هذا الع�شو اللجنة فـــي مناق�شة الطَّ
فـــي قراراتها. ويح�شر مع اللجنة في الجل�شات وفي جميـــع اإجراءات الإثبات كاتب من بين 
موظفـــي الهيئـــة يتولى تحريـــر المحا�شر الالزمة ويقـــوم بالتوقيع عليها مـــع رئي�س اللجنة. 

وُتحَفظ المحا�شر مع باقي الأوراق بمعرفة الكاتب.
رة للمحكمة بموجب القانون. 3 - للجنة الطعون كافة ال�شالحيات المقرَّ

ْعن وذلك باأغلبية الآراء، فاإذا لم تتوافر الأغلبية  بًا في الطَّ 4 - ُت�شـــِدر لجنة الطعـــون قرارًا م�شبَّ
ْدب  بـــت الآراء لأكثـــر من راأيين وَجب نـــْدب قا�س اآخر لترجيح اأحـــد الآراء، ويكون النَّ وت�شعَّ
ِوْفقـــًا لحكم الفقرة )2( مـــن هذه المادة. وتو�شع ال�شيغة التنفيذية من ق�شم ُكتَّاب محكمة 
ع هذه ال�شيغة عليه بمثابة الحكم ال�شادر عن  ال�شتئنـــاف على هذا القرار، وُيعتَبر بعد و�شْ
محكمـــة ال�شتئناف العليا المدنية، ويخت�س قا�شي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار 
ْعن فـــي قرار لجنة الطعون،  ِوْفقـــًا لأحكام قانون المرافعـــات المدنية والتجارية. ويجوز الطَّ

الُمْنِهي للخ�شومة كلها، اأمام محكمة التمييز.
5 - ُي�شِدر وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف بعد اأْخذ راأي الهيئة قرارًا بنظام عمل لجنة 
ْعن اأمامها ونظره من ِقَبلها وكيفية اإخطار ذوي ال�شاأن  الطعون وبتحديد اإجراءات عْر�س الطَّ
بقراراتهـــا ومكافاأة الع�شو فيها من غير الق�شـــاة، واإلى اأن ي�شدر هذا القرار ت�شري اأحكام 

قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتنا�شب وطبيعة عمل اللجنة.
ْعن ونظره والف�شل فيه اأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية  6 - ت�شـــري ب�شاأن تقديم الطَّ
فيما لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في هذه المادة اأو في القرار الم�شار اإليه في الفقرة )5( من 

هذه المادة.
م اإلى لجنـــة الطعون، وقواعـــد تقدير هذه  7 - ت�شـــري ب�شـــاأن الر�شـــوم على الطعـــون، التي تقـــدَّ
رة قانونًا ب�شاأن الدعاوى التي ُترفع اأمام  الر�شوم والإعفاء منها وتاأجيلها ذات الأحكام المقرَّ

المحاكم.

مادة )26(

موظفو الهيئة

ـــن فـــي الهيئة عدد كاٍف من الموظفين من ذوي الخبـــرة والخت�شا�س في كافة مجالت  1 - يعيَّ
عمـــل الهيئة، وُيلحـــق بهم عدد كاٍف مـــن الموظفين الإداريين وغيرهم مـــن ذوي الوظائف 

العتيادية.
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2 - فيمـــا لم يـــرد ب�شاأنه ن�س خا�ـــس في لئحة �شئـــون الموظفين بالهيئة، ت�شـــري على موظفي 
الهيئـــة اأحكام قانون الخدمة المدنيـــة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )48( ل�شنة 2010، 
كمـــا ت�شري عليهم اأحـــكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شـــاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة )27(

َتعاُر�س امل�شالح

1 - علـــى ع�شـــو مجل�س الإدارة لدى نظر المجل�ـــس لأيِّ مو�شوع يكون لهـــذا الع�شو فيه م�شلحة 
ح عن ذلك  �شخ�شيـــة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة تتعار�س مع مقت�شيـــات من�شبـــه، اأْن ُيف�شِ
كتابـــًة حال علمه بعزم المجل�س نظر هذا المو�شوع، ول يجوز لهذا الع�شو ح�شور مناق�شات 

المجل�س ب�شاأن ذلك المو�شوع اأو الت�شويت عليه.
2 - ُيحَظر اأن يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ من موظفي الهيئة م�شلحة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة 
فـــي مجال عمـــل الهيئة تتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة، وعلـــى كل منهم الإبالغ كتابيًا فورًا 
عن اأية م�شلحة تن�شاأ له في هذا ال�شاأن خالل فترة �َشْغله الوظيفة لدى الهيئة. ويكون الإبالغ 
امل�شار اإليه اإىل املجل�س بالن�شبة للرئي�س التنفيذي، اأما بالن�شبة لباقي موظفي الهيئة فيكون 

الإبالغ اإىل الرئي�س التنفيذي.
3 - تم�شك الهيئة �شجاًل ي�شمى )�شجل الم�شالح المتعار�شة( تقيَّد فيه اأية م�شلحة من الم�شالح 
الم�شـــار اإليها في الفقرتين )1( و)2( من هـــذا المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س المعِني 
ومن�شبـــه اأو وظيفته، وتفا�شيل تلك الم�شلحة، وما يكون قد �شدرت عن الهيئة من قرارات 

اأو اتُِّخذت من اإجراءات ب�شاأن مو�شوعها.
م اإلى الهيئة طلبًا على  4 -  علـــى من يرغب فـــي الطالع على �شجل الم�شالح المتعار�شة اأْن يقدِّ

الأنموذج المعد لذلك بدون اأيِّ مقابل.
�شهادة  اأو  اإليه  الم�شار  ال�شجل  م�شتخرجات من  الح�شول على  في  يرغب  ويجب على من 
م اإلى الهيئة طلبًا على الأنموذج المعد لذلك بعد دفع  �شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه اأن يقدِّ

ر�شم قدره 25 دينارًا.

مادة )28(

التفتي�س

1 - للمفت�شيـــن الإداريين الذين يندبهم الرئي�س التنفيذي من بين موظفي الهيئة اأو من غيرهم 
ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون ال�شلطات الآتية: للقيام باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ
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الملفات  على  والطــالع  لمعاينتها  الهيئة  باخت�شا�س  ال�شلة  ذات  الأمــاكــن  دخــول   - اأ 
وال�شجالت والدفاتر والم�شتندات والبيانات الموجودة بها والح�شول على ن�شخ منها.

في  العاملين  من  الإداري  التحقيق  بمو�شوع  �شلة  له  اأنَّ  ُي�شتَبه  َمن  كل  اأقــوال  �شماع   - ب 
الأماكن الم�شار اإليها في البند )اأ( من هذه الفقرة.

2 - للمفت�شيـــن الذيـــن ي�شـــدر بتحديدهم قرار من وزيـــر العدل وال�شئـــون الإ�شالمية والأوقاف 
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها في  بالتفاق مع الوزير، �شفة ماأموري ال�شَّ

هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
�شة  3 - ل يجوز للمفت�شين الم�شار اإليهم في اأيٍّ من الفقرتين )1( و)2( دخول الأماكن المخ�شَّ

ْكَنى دون الح�شول على ت�شريح بذلك من النيابة العامة. لل�شُّ

مادة )29(

حدود امل�شئولية ال�شخ�شية

ل ُي�شاأل مدنيًا اأو جنائيًا ع�شو مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو اأيُّ موظف في الهيئة 
تنفيذًا  اإذا كان ذلك  بالغير،  األحق �شررًا  امتناع  اأو  اأو فعل  اإجراء  اأيِّ  م�شوؤولية �شخ�شية، عن 
لمهامه وفي حدود �شالحياته المن�شو�س عليها في هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، اإل اإذا �شدر منه ب�شوء نية اأو اإهمال ج�شيم.

مادة )30(

ية املعلومات والبيانات وامل�شتندات احِلفاظ على �شرِّ

1 - ُيحَظـــر علـــى رئي�س واأع�شاء مجل�ـــس اإدارة الهيئـــة والعاملين بها اإف�شاء مـــداولت المجل�س 
اأو المعلومـــات اأو البيانـــات اأو الم�شتنـــدات المتعلقة بالحالت الخا�شـــة بتطبيق اأحكام هذا 
القانـــون اأو الك�شف عن م�شادرها، والتي يتم تقديمها اأو تداولها اأثناء فْح�س هذه الحالت 
واتخـــاذ الإجـــراءات واإ�شدار القـــرارات الخا�شة بها، ويظل هذا اللتـــزام قائمًا بعد انتهاء 
العالقـــة بالهيئة. ول يجوز ا�شتخدام هـــذه المعلومات اأو البيانات اأو الم�شتندات وم�شادرها 

مت من اأجلها. لغير الأغرا�س التي ُقدِّ
2 - ل ي�شري حكم الفقرة )1( من هذه المادة على ما ياأتي:

اأ - المعلومات اأو البيانات اأو الم�شتندات التي كانت متاحة للجمهور وقت الك�شف عنها.
�شة اأو على �شكل معلومات مجمعة  ب - الك�شف عن المعلومات اأو البيانات في �شورة ملخَّ

بما ل ي�شمح برْبطها ب�شخ�س معيَّن.
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3 - ا�شتثنـــاًء مـــن حكـــم الفقـــرة )1( من هذه المـــادة، يجوز للهيئـــة الإف�شاح عـــن المعلومات 
والبيانات والم�شتندات الم�شار اإليها في اأيٍّ من الحالت الآتية:

اأ - لتمكين اأيِّ �شخ�س ينوب عن الهيئة في تاأدية مهامه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ب�شرط 
لع عليها. ية المعلومات والبيانات التي يت�َشلَّمها اأو يطَّ التزامه بالحفاظ على �شرِّ

ب - اإلى اأيِّ �شخ�س من ذوي الخبرة والخت�شا�س ممن ترى الهيئة اأْخذ م�شورته، على اأْن 
لع عليها. ية المعلومات والبيانات التي يت�َشلَّمها اأو يطَّ يلتزم بالحفاظ على �شرِّ

ِظيرة في الدول الأخرى بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام  ج - في اإطار التعاون مع الهيئات النَّ
الم�شترك ِوْفقًا لحكم المادة )23( من هذا القانون.

د - تنفيذًا لأمر ق�شائي �شادر من محكمة مخت�شة اأو قا�شي التحقيق اأو النيابة العامة.
هـ - تنفيذًا لأحكام القانون اأو التفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مادة )31(

تقدمي ال�شكوى

على  يحمله  ما  لديه  كان  اإذا  كتابية،  ب�شكوى  الهيئة  اإلى  يتقدم  اأن  م�شلحة  �شاحب  لكل 
باأنَّ �شخ�شًا ما قد �شرع بالفعل في القيام  اأو  اأية مخالفة لأحكام هذا القانون  العتقاد بوقوع 

بترتيب معيَّن بالمخالفة لأحكامه.
د بموجبه الإجراءات والقواعد الخا�شة بتقديم ال�شكوى  وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا يحدِّ

والبتِّ فيها.

الف�شل الثاين

جمل�س الإدارة

مادة )32(

الت�شكيل

ل بموجب مر�شوم، من �شبعة اأع�شاء من بينهم رئي�س المجل�س،  1 - يكون للهيئة مجل�س اإدارة ي�شكَّ
على النحو التالي:

حهم مجل�س الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال القت�شاد  اأ - ثالثة اأع�شاء ير�شِّ
اأو التجارة اأو القانون.
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ب - المدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت.
حه م�شرف البحرين المركزي من بين �شاغلي الوظائف العليا به. ج - ع�شو ير�شِّ

حه غرفة تجارة و�شناعة البحرين. د - ع�شو تر�شِّ
ر الوزير اأنها الأو�شع تمثياًل لالقت�شاديين في المملكة. حه الجمعية التي يقدِّ هـ - ع�شو تر�شِّ

2 -  اإذا لـــم تبـــادر اأيٌّ مـــن الجهتين الم�شار اإليهما في البندين )د( و)هــــ( من الفقرة ال�شابقة 
اإلـــى تر�شيح َمن يمثلها خالل ثالثين يومًا من تاريـــخ اإخطارهما بتر�شيح ممثل عنهما، جاز 
ت�شكيل مجل�س الإدارة بناًء على تر�شيح الوزير لع�شو ينتمي اإلى فئة الجهة التي لم تبادر اإلى 

التر�شيح.
3 - ل يجوز الجْمع بين من�شب الوزير وع�شوية مجل�س الإدارة.

4 - يحـــدد مر�شوم التعييـــن َمن يتولى من�شب رئي�س المجل�س، وتكـــون مدة الع�شوية في مجل�س 
الإدارة اأربـــع �شنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة. اإل اأنه بالن�شبة لمجل�س الإدارة 
الأول تكـــون ع�شوية رئي�س المجل�س وثالثة من اأع�شائه لمدة اأربع �شنوات، وع�شوية الباقين 

د مر�شوم التعيين مدة ع�شوية كل منهم. لمدة ثالث �شنوات. ويحدِّ
5 - يتولى مجل�س الإدارة انتخاب نائب لرئي�س المجل�س يحل محل الرئي�س في حالة غيابه اأو قيام 

مانع لديه اأو ُخُلو من�شبه. وي�شتمر نائب الرئي�س في من�شبه اإلى اأن تنتهي مدة ع�شويته.
6 - اإذا خـــال محـــل اأحـــد اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة لأيِّ �شبـــب، يعيَّن من يحل محله بـــذات الأداة 
والطريقـــة المن�شو�ـــس عليهمـــا فـــي الفقرتين )1( و)2( مـــن هذه المـــادة. ويكمل الع�شو 

الجديد مدة �شلفه، فاإذا قلت هذه المدة عن �شنة جاز تجديد ع�شويته لمرتين متتاليتين.
7 -  ل يعفـــى ع�شـــو مجل�ـــس الإدارة مـــن من�شبه قبل انتهـــاء مدة ع�شويته اإل فـــي حالة اإخالله 
الج�شيـــم بواجبـــات من�شبـــه اأو عْجزه عـــن القيام بها اأو عـــدم التزامه بمقت�شيـــات الأمانة 
وال�شلوك القويم. ويكون الإعفاء بمر�شوم بناًء على تو�شية من مجل�س الإدارة ت�شدر باأغلبية 

اأع�شائه.
د مكافاآت رئي�س واأع�شاء مجل�س الإدارة بموجب مر�شوم. 8 -  تحدَّ

مادة )33(

املهام وال�شالحيات

1 - مجل�ـــس الإدارة هـــو ال�شلطة التـــي تتولى ر�ْشم �شيا�شة الهيئة التي ت�شيـــر عليها والرقابة على 
اأعمـــال الهيئـــة واتخاذ مـــا يكفل مبا�شـــرة الهيئة لمهامهـــا و�شالحياتها، كما لـــه على وجه 
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الخ�شو�س ما ياأتي:
وفي  القانون  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  واتخاذ  والقرارات  اللوائح  اإ�شدار   - اأ 

حدود اخت�شا�شه.
ب - اعتماد الهيكل التنظيمي واإ�شدار لوائح داخلية لتنظيم �شئون موظفي الهيئة، تت�شمن 
اإجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاآتهم واإجراءات 
واأحكام تاأديبهم وغير ذلك من �شئونهم، دون التقيُّد باأحكام قانون الخدمة المدنية، 
الإف�شاح  واأحكام  و�شروط  وحالت  مراعاتها،  عليهم  يتعيَّن  التي  الم�شلكية  والقواعد 

عن الذمة المالية.
ال�شادرة  والتدابير  والقرارات  واللوائح  القانون  هذا  باأحكام  اللتزام  مدى  مراقبة   - ج 

تنفيذًا له.
د -  الموافقة على م�شروع الميزانية ال�شنوية والح�شاب الختامي للهيئة.

هـ -  درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شير العمل بالهيئة وتقرير 
ما يلزم ب�شاأنها.

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�شه  و -  مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الأخرى التي تقرِّ
بها.

ل مـــن بين اأع�شائـــه اأو اإلى رئي�س  2 -  يجـــوز لمجل�ـــس الإدارة اأْن يعهـــد اإلـــى لجنـــة اأو اأكثر ت�شكَّ
دة، فيمـــا عدا اإ�شدار  المجل�ـــس اأو اأيٍّ مـــن اأع�شائـــه اأو الرئي�س التنفيذي بـــاأداء مهام محدَّ

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�س مجل�س الإدارة  باإ�شدارها. اللوائح والقرارات التي تقرِّ

مادة )34(

الجتماعات

1 - يجتمـــع مجل�س الإدارة اجتماعًا عاديـــًا اأربع مرات �شنويًا على الأقل، ويجوز لرئي�س المجل�س 
دعوتـــه لجتماع غير عـــادي في اأيِّ وقت. وعلى رئي�س المجل�س دعـــوة المجل�س لجتماع غير 
بًا من الوزير اأو من  عـــادي ُيعَقد خالل خم�شـــة ع�شر يومًا من تاريخ ت�َشلُّمه طلبًا كتابيـــًا م�شبَّ

ع�شوين على الأقل من اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو من الرئي�س التنفيذي.
2 -  تكون دعوة مجل�س الإدارة قبل موعد عقد الجتماع بثمان واأربعين �شاعة على الأقل، ويجب 
فـــي جميع الأحوال اأْن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه، واأن ُيرَفق 

به جدول اأعمال هذا الجتماع.
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دها اللوائح  3 - يح�شر الرئي�س التنفيذي اجتماعات مجل�س الإدارة با�شتثناء الحالت التي تحدِّ
الداخليـــة. وللمجل�س اأْن يدعو لح�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم من اأهل الخبرة اأو 
ذوي ال�شـــاأن لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم. ول يكـــون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ منهم �شوت 

معدود.
ـــن مجل�ـــس الإدارة اأمينًا لل�شر يتولى اإعـــداد جداول اأعمال اجتماعـــات المجل�س وتدوين  4 - يعيِّ
محا�شـــر اجتماعاتـــه وِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت الخا�شة بـــه، والقيام بمـــا يكلِّفه بها 

المجل�س من مهام اأخرى في مجال عمل الهيئة.

مادة )35(

النِّ�شاب والت�شويت

يكون اجتماع مجل�س الإدارة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم رئي�س 
المجل�س اأو نائبه.  وت�شدر قرارات المجل�س باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، وذلك في غير الحالت 
التي ي�شترط فيها هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأغلبية خا�شة. وعند 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

الف�شل الثالث

الرئي�س التنفيذي

مادة )36(

التعيني وُخُلو املن�شب

1 -  يكون للهيئة رئي�س تنفيذي متفرغ يعيَّن بمر�شوم لمدة ثالث �شنوات، بناًء على تو�شية مجل�س 
الإدارة، ول تجوز اإعادة تعيينه لأكثر من مرتين متتاليتين، كل منهما لمدة ثالث �شنوات.

2 -  في حالة ُخُلو من�شب الرئي�س التنفيذي لأيِّ �شبب، يعيَّن َمن يحل محله بذات الأداة والطريقة 
المن�شو�س عليهما في الفقرة ال�شابقة.

3 -  يجـــوز لمجل�ـــس الإدارة اإ�شـــدار قرار بتعييـــن نائب للرئي�ـــس التنفيذي يحل محـــل الرئي�س 
التنفيـــذي في حالة غيابه اأو قيام مانع لديه اأو ُخُلو من�شبه، ويبا�شر نائب الرئي�س التنفيذي 
المهـــام الموكولة له من ِقَبل مجل�ـــس الإدارة اأو الرئي�س التنفيـــذي، وُين�َشر قرار التعيين في 

الجريدة الر�شمية.
4 -  فـــي حالـــة ُخُلو من�شـــب الرئي�س التنفيذي وعـــدم تعيين َمن يحل محله اأو نائـــب له، ُي�شِدر 
يه من بين اأع�شائه اأو من موظفي  مجل�ـــس الإدارة قرارًا بتكليف رئي�س المجل�س اأو َمـــن ي�شمِّ
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الهيئة للقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة، وُين�َشر القرار في الجريدة الر�شمية.

مادة )37(

املهام وال�شالحيات

1 - يمثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�شاء وفي �شالتها بالغير، ويكون م�شئوًل اأمام مجل�س 
الإدارة عن �شْير اأعمال الهيئة فنيًا واإداريًا وماليًا، ويبا�شر كافة �شالحيات الهيئة فيما عدا 
رة لمجل�س الإدارة ِوْفقـــًا لأحكام هذا القانون، ويتولـــى بوجه خا�س ما  ال�شالحيـــات المقـــرَّ

ياأتي:
اأ - اإدارة الهيئة وت�شريف �شئونها، والإ�شراف على �شْير العمل بها وعلى موظفيها.

ب - تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.
ج - اإعداد م�شروع ميزانية الهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة.

د - اإعداد الح�شاب الختامي للهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة 
خالل �شهرين من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية للهيئة للموافقة عليهما.

هـ - اإعداد تقرير �شنوي عن ن�شاط الهيئة، على النحو المن�شو�س عليه في المادة )24( 
على   – اإقــراره  اأجل  من   – ال�شابقة وعر�شه  المالية  ال�شنة  القانون، خالل  من هذا 
مجل�س الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية م�شفوعًا 

قة للهيئة عن ذات ال�شنة المالية . بن�شخة من الح�شابات المدقَّ
و - اإعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعْر�شه على مجل�س الإدارة لعتماده.

الهيئة  ن�شاط  الإدارة عن  اأ�شهر على مجل�س  تقارير دورية وعْر�شها كل ثالثة  اإعداد   - ز 
و�شْير العمل بها، تت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه ِوْفقًا للخطط والبرامج المو�شوعة 
ر مجل�س  د معوقات الأداء اإْن ُوِجدت، والحلول المقتَرحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرِّ وتحدِّ

الإدارة مدة اأقل لتقديم هذه التقارير.
ح - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها الرئي�س التنفيذي ِوْفقًا لأحكام 

هذا القانون.
�ـــس كتابة َمن يراه ِمـــن موظفي الهيئة فـــي مبا�شرة بع�س  2 - يجـــوز للرئي�ـــس التنفيـــذي اأْن يفوِّ

مهامه، بما يكفل اإنجاز اأعمال الهيئة بال�شكل المالئم.

مادة )38(

الأجر

د مجل�س الإدارة ما ي�شتحقه الرئي�س التنفيذي من اأجر، بما في ذلك العالوات والمزايا    يحدِّ
الأخرى.
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مادة )39(

ال�شتقالة

الإدارة  اإلى مجل�س  مه  يقدِّ كتابي  بموجب طلب  من�شبه  ي�شتقيل من  اأْن  التنفيذي  للرئي�س 
د لال�شتقالة بثالثة اأ�شهر على الأقل. وي�شدر قرار قبول ال�شتقالة من  وذلك قبل التاريخ المحدَّ

مجل�س الإدارة.

مادة )40(

الإعفاء من املن�شب

1 - يعفـــى الرئي�ـــس التنفيذي من من�شبه قبل انتهاء مدته فـــي حالة اإخالله بواجبات وظيفته اأو 
عْجـــزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية، اأو عدم التزامه بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم. 

ويكون الإعفاء بناًء على تو�شية من مجل�س الإدارة ت�شدر باأغلبية اأع�شائه.
2 - علـــى مجل�ـــس الإدارة تمكين الرئي�س التنفيذي من اإبداء اأوجـــه دفاعه قبل التو�شية باإعفائه 
مـــن من�شبـــه واإثبات ذلك في مح�شر م�شتقل. وفي حالة التو�شيـــة بالإعفاء ي�شتمر الرئي�س 
التنفيذي في القيام بمهامه وممار�شة �شالحياته اإلى اأن ي�شدر مر�شوم بتعيين رئي�س تنفيذي 
جديد، ما لم تكن التو�شية بالإعفاء ب�شبب عدم التزامه بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم.

الباب الثالث

امل�شاءلة

الف�شل الأول

امل�شاءلة من قبل الهيئة

مادة )41(

مبا�شرة التحقيق

1 - للهيئـــة اأْن ُتجـــِري تحقيقًا من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب الوزير اأو ِلـما تتلقاه من بالغات 
ق من اأن من�شاأة معينة اأو ترتيبًا معينـــًا يخل باأحكام الفقرة )1( من  اأو �شـــكاٍو جديـــة، للتََّحقُّ
المـــادة )3( اأو الفقـــرة )1( من المـــادة )9( اأو المادة )12( من هـــذا القانون. وللهيئة اأن 
ُتجِري تحقيقًا اإذا ما قامت لديها دلئل جدية تحملها على العتقاد باأن الإخالل الم�شار اإليه 

على و�ْشك الوقوع.
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2 - علـــى الهيئة قبل البدء في اإجراءات التحقيق اإخطـــار المن�شاأة المعنية بالأ�شباب التي حدت 
بهـــا اإلى العتقـــاد بوقوع المخالفة اأو اأنها على و�ْشك الوقـــوع، ويجب اأْن يت�شمن الإخطار ما 
لدى الهيئة من اأدلة وقرائن ومعلومات ب�شاأن المخالفة. ومع ذلك يجوز بموجب قرار ُي�شِدره 
دها القرار دون توجيه  رئي�ـــس مجل�س الإدارة اإجراء المراحل الأولية مـــن التحقيق التي يحدِّ
الإخطار اإذا قامت دلئل جدية ُيخ�شى ب�شببها عدم التو�شل للحقيقة اأو تعثُّر التحقيق، وعلى 

الهيئة توجيه الإخطار حال زوال الأ�شباب الم�شار اإليها.
3 - للمن�شـــاأة المعنيـــة حق الرد على الإخطار خالل مدة ل تجاوز ع�شرين يومًا من تاريخ و�شوله 
اإليها، ويجب اأْن ي�شتمل الرد على دفاع ومالحظات المن�شاأة الم�شار اإليها، م�شفوعًا بما لديها 

د وجهة نظرها. من الم�شتندات والأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيِّ
4 - للهيئـــة بعـــد درا�شة الرد علـــى الإخطـــار اأْن تاأمر بِحْفـــظ المو�شوع اأو بالبدء فـــي اإجراءات 

التحقيق، وعليها اإخطار الأطراف المعنية بالأمر ال�شادر منها في اأيٍّ من الحالتين.
ل لذلك لجنة ثالثية من ذوي الخت�شا�س من داخل  5 - للهيئة اأْن تبا�شر التحقيق بنف�شها اأو ت�شكِّ

الهيئة اأو خارجها اأو تكلِّف اأيَّ �شخ�س موؤهل للقيام بذلك.

مادة )42(

اإجراءات التحقيق

1 -  للجنـــة التحقيق في حالـــة البدء في اإجراءات التحقيق اأْن تطلب مـــن اأيِّ ذي �شاأن موافاتها 
بالبيانـــات والمعلومات والإي�شاحات ال�شرورية للتحقيـــق والم�شتندات المت�شلة بالمو�شوع، 

دها لذلك. وذلك خالل المدة التي تحدِّ
ـــن علـــى لجنة التحقيق اأْن تتيـــح فر�شة عادلة لالأطراف المعنيـــة بالتحقيق للدفاع عن  2 -  يتعيَّ
دة للتحقيق، وعليها في �شبيل ذلك عقد جل�شات لال�شتماع  م�شالحهـــم خالل الفترة المحـــدَّ
ولمناق�شـــة الأطـــراف المعنيـــة و�شهودهم، وتمكينهم مـــن عْر�س اآرائهـــم وتقديم حججهم 

ودفاعهم.
3 -  لالأطـــراف المعنيـــة التي تح�شـــر جل�شات التحقيق الحق دائمًا فـــي ا�شطحاب محامين في 

الجل�شات، ويجوز للمحامي الكالم عندما تاأذن له لجنة التحقيق بذلك .
ه اإلى الأطراف المعنية التي تح�شر التحقيق اأية اأ�شئلة ل�شتي�شاح  4 - يجوز للجنة التحقيق اأْن توجِّ

دها لذلك. حقيقة المو�شوع وتطلب منهم الإجابة �شفاهة اأو كتابة خالل مدة تحدِّ
ر لجنـــة التحقيق المحا�شر الالزمة لإثبات ما تتخـــذه من اإجراءات وجميع ما يدور في  5 - تحـــرِّ
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الجل�شـــات. ولمجل�س الإدارة اأْن ي�شدر قرارًا بتحديـــد �شوابط واإجراءات اإ�شافية لمبا�شرة 
التحقيق.

مادة )43(

طلب البيانات واملعلومات وامل�شتندات من الغري

 للجنة التحقيق اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها على العتقاد باأنَّ بيانات اأو معلومات 
تحت  اآلي  حا�شب  نظام  في  نة  مخزَّ اأو  الغير  يحوزها  التحقيق  بمو�شوع  مت�شلة  م�شتندات  اأو 
�شيطرته، اأْن تاأمر ذلك ال�شخ�س بتقديم هذه البيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات خالل المدة 
دها، اأو بتمكين لجنة التحقيق اأو َمن تندبه من النفاذ اإلى نظام الحا�شب الآلي للك�شف  التي تحدِّ
فاإن  اإليه  الم�شار  الأمر  تنفيذ  حالة عدم  وفي  الم�شتندات.  اأو  المعلومات  اأو  البيانات  تلك  عن 
باإلزام  الكبرى  المحكمة  من  عري�شة  على  اأمر  ا�شت�شدار  الهيئة،  خالل  من  التحقيق،  للجنة 
الحائز الم�شار اإليه بتنفيذ ذلك الأمر. ويجوز للمحكمة اأْن ت�شدر الأمر على وجه ال�شتعجال، 
دون ا�شتدعاء الحائز، وله اأْن يعتر�س على الأمر اإلى المحكمة التي اأ�شدرته خالل ثمانية اأيام 
له اأو تلغَيه، وُت�شِدر المحكمة قرارها في هذه الحالة  د الأمر اأو تعدِّ من �شدوره، وللمحكمة اأْن توؤيِّ

العها على الأوراق و�شماع اأقوال الحائز اإْن اأمكن. بًا بعد اطِّ م�شبَّ

مادة )44(

ْبط الق�شائي ندب املخولني �شفة ماأموري ال�شَّ

ْبط الق�شائي الم�شار  للجنة التحقيق في �شبيل اإنجاز عملها اأن تندب اأيًا من ماأموري ال�شَّ
اإليهم في الفقرة )2( من المادة )28( من هذا القانون للقيام باأيٍّ من المهام المخولين باأدائها.

مادة )45(

�شماع ال�شهود

1 - مع عدم الإخالل باأحكام المواد من )65( حتى )68( من قانون الإثبات في المواد المدنية 
والتجاريـــة، ومراعاة المادة )119( من قانون الإجـــراءات الجنائية، للجنة التحقيق �شماع 
�شهـــادة َمن ترى لزوم �شماعه من ال�شهود. وعلى لجنة التحقيق �شماع �شهادة ال�شهود الذين 

تطلب الأطراف المعنية بالتحقيق �شماعهم ما لم تر اأنه ل فائدة من �شماعهم.
2 - يعاَمـــل ال�شهـــود فيما يتعلق بالتخلف عـــن الح�شور والمتناع عـــن اأداء ال�شهادة اأو عن حلف 
رة لذلك فـــي قانون العقوبات وقانـــون الإجراءات  اليميـــن اأو �شهـــادة الـــزور بالأحكام المقرَّ
الجنائيـــة، واإذا راأت لجنـــة التحقيق اأن ما وقع من ال�شاهد ينطوي علـــى جريمة تَعيَّن عليها 
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ر في ذلك مذكرة يتولى الرئي�س التنفيذي اإحالتها بموجب كتاب ي�شدره اإلى النيابة  اأْن تحرِّ
العامة.

مادة )46(

اإنهاء اإجراءات التحقيق

على لجنة التحقيق اإعداد تقرير م�شبَّب بالنتائج التي تو�شلت اإليها، وعليها تقديمه مرفقًا 
تاريخ بدء  اأ�شهر من  �شتة  التنفيذي خالل فترة ل تجاِوز  الرئي�س  اإلى  التحقيق كاماًل  به ملف 
اإجراءات التحقيق. ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناًء على طلب لجنة التحقيق تمديد هذه 
اأ�شهر في الحالت التي  اإ�شافية ل تجاِوز في مجموعها �شتة  اأو مدد  الفترة قبل انتهائها لمدة 

يكون فيها التاأخير لأ�شباب خارجة عن �شيطرة هذه اللجنة.
دة اأو عدم كفايتها،  وللجنة التحقيق في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة في المهلة المحدَّ

ا�شتكمال التحقيق وا�شتخال�س النتائج ِوْفقًا ِلما يتاح لها من بيانات ومعلومات.  

مادة )47(

اإخطار ذوي ال�شاأن

في  اإليه  الم�شار  التقرير  ت�َشلُِّمه  تاريخ  اأيام عمل من  التنفيذي خالل ثالثة  الرئي�س  يتولى 
المادة )46( من هذا القانون، اإخطار ذوي ال�شاأن بذلك وت�شليمهم ن�شخة من التقرير ومرفقاته.

ولذوي ال�شاأن في ميعاد ل يجاِوز ثالثين يومًا من تاريخ ت�َشلُِّمهم التقرير ومرفقاته اأْن يودعوا 
م�شفوعة  التقرير  على  تعقيبًا  والمالحظات  بالبيانات  مذكرة  التنفيذي  الرئي�س  مكتب  لدى 
دة لها. وفي الحالة التي يكون فيها التحقيق قد تم بناًء على �شكوى وا�شتعمل  بالم�شتندات الموؤيِّ
ال�شاكي حقه في التعقيب على التقرير تَعيَّن على ال�شاكي اأْن ي�شلم الم�شكو  في حقه، قبل انق�شاء 
الأجل الم�شار اإليه، من خالل مكتب الرئي�س التنفيذي ن�شخة من التعقيب والم�شتندات الموؤيدة 
الهيئة مذكرة بمالحظاته على هذا  لدى  يودع  اأن  الحالة  للم�شكو في حقه في هذه  ويكون  له، 

التعقيب خالل مدة مماثلة.

مادة )48(

الت�شرف يف التحقيق

  يتولى الرئي�س التنفيذي عر�س التقرير م�شفوعًا براأيه، على مجل�س الإدارة، في اأول جل�شة 
تالية لنق�شاء الآجال المن�شو�س عليها في الفقرة الثانية من المادة )47( من هذا القانون. 
بًا بِحْفظ التحقيق، اأو بعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق  وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا م�شبَّ
ب�شاأنها، اأو باتخاذ اأيٍّ من التدابير المن�شو�س عليها في المادة )49( من هذا القانون عند ثبوت 
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والبحث  ي  التََّق�شِّ لإجراء مزيد من  التحقيق  لجنة  اإلى  اأخرى  الأمر مرة  باإحالة  اأو  المخالفة، 
وا�شتيفاء التحقيق.

مادة )49(

التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

1 - مـــع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائيـــة اأو المدنية، يكلِّف مجل�س الإدارة المخالَف في حالة 
ثبـــوت مخالفتـــه لأيٍّ مـــن اأحـــكام المـــواد )3( و)9( و)12( من هذا القانـــون بالتوقُّف عن 

دها المجل�س. المخالفة واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها فورًا اأو خالل فترة زمنية يحدِّ
2- اإذا لـــم يمتثل المخالف لتكليف مجل�س الإدارة بالتوقُّف عن مخالفة حكم المادة )3( اأو)9( 

من هذا القانون، كان للمجل�س اإ�شدار قرار م�شبَّب باأيٍّ مما يلي:
ف ما اأو المتناع عن �شلوك معيَّن اأو بتعديل �شلوكه ِوْفقًا  اأ - اإلزام المخالف بوْقف ت�شرُّ

نة. ل�شروط معيَّ
ب - اإلزام المخالف، عند القت�شاء، بتق�شيم المن�شاأة اأو اإعادة هيكلتها اإذا كان في ذلك 

الحل الوحيد لإزالة المخالفة ولمنع تكرار اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع المهيمن.
3 - اإذا لـــم يمتثـــل المخالف لتكليف مجل�ـــس الإدارة باإزالة اأ�شباب اأو اآثـــار مخالفة حكم المادة 
دهـــا المجل�س، كان للمجل�س  )12( مـــن هذا القانـــون فورًا اأو خالل الفترة الزمنية التي حدَّ

اإ�شدار قرار م�شبَّب باإلزامه باأيٍّ مما يلي:
اأ - اتخاذ الإجراءات الالزمة للتخلِّي عن التركيز القت�شادي.

ب - اإلزام المخالف بالعمل ِوْفقًا ل�شروط وقيود معيَّنة يراها المجل�س كفيلة باإعادة التوازن 
التناف�شي.

اأو بتعديل  الِمْلكية  اأو حقوق  الأ�شهم  اأو  بالت�شرف في بع�س الأ�شول  اإلزام المخالف  ج - 
عملية التركيز القت�شادي على نحو معيَّن من �شاأنه اإزالة اأ�شباب المخالفة اأو اآثارها.

4 - للمجل�س، عند القت�شاء، اإ�شدار قرار م�شبَّب بتوقيع غرامة تهديدية ل تجاِوز 5% من القيمة 
اليوميـــة لمبيعـات المخالـف مـن المنَتجـات لَحْملــــه على التـوقُّف عـن المخـالفـة، وذلك بمـا 
ل يجـــاوز األف دينار يوميًا عند ارتكاب المخالفـــة لأول مرة، واألفي دينار يوميًا عند ارتكابه 

ذات المخالفة خالل ثالث �شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة.
5 - للمجل�س اإ�شدار قرار م�شبَّب بفْر�س غرامة اإدارية ل تقل عن 1% ول تجاوز 10% من اإجمالي 
قيمة مبيعات المنَتجات عن فترة وقوع المخالفة وبحد اأق�شى ثالث �شنوات، وُي�شِدر مجل�س 
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الـــوزراء، بنـــاًء على عْر�س الوزير وبعد اأْخذ راأى الهيئة، قـــرارًا بتحديد اأُ�ُش�س احت�شاب هذه 
الغرامة.

ل كدين للدولة الغرامات التي توقع طبقًا لأيٍّ من الفقرتين )4( و)5( من هذه المادة. 6 - ُتَح�شَّ

مادة )50(

اإبالغ النيابة العامة

اإلى  اأحال الأوراق  اأ�شفر عن وجود جريمة جنائية  اأنَّ التحقيق قد  اإذا راأى مجل�س الإدارة 
النيابة العامة.

مادة )51(

اإعالم اجلمهور باملخالفة

ِوْفقًا لأحكام هذا الف�شل، وذلك بالو�شيلة  َتن�ُشر الهيئة بيانًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها 
ْعن في قرار الهيئة  دها. على اأنه يجب األ يتم الن�شر اإل بعد فوات ميعاد الطَّ والكيفية التي تحدِّ

بثبوت وقوع المخالفة اأو �شدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة وذلك بح�شب الأحوال.

الف�شل الثاين

امل�شئولية املدنية

مادة )52(

التعوي�س

1 -  ت�شـــري اأحكام القانون المدني ب�شاأن الم�شئوليـــة المدنية التي تن�شاأ عن مخالفة اأحكام هذا 
القانون.

2 - ُي�شتـــَرط ل�شماع دعـــوى الم�شئولية المدنية عن الإخالل بحكم الفقـــرة )1( من المادة )3( 
اأو الفقـــرة )1( مـــن المـــادة )9( اأو الفقرة )1( من المـــادة )12( اأْن يكون قد �شبق �شدور 
قـــرار من الهيئة فـــي مواجهة المدعى عليه بثبوت المخالفـــة، اأو اأْن يكون �شاحب ال�شاأن قد 
م اإلـــى الهيئة ب�شكوى اأو َتَظلُّم وم�شـــت �شنة واحدة على تقديم ال�شكـــوى اأو التََّظلُّم دون  تقـــدَّ
اإخطـــاره مـــن ِقَبل الهيئة بنتيجة البتِّ فـــي ال�شكوى اأو التََّظلُّم، واأْن يكـــون قد �شدر قرار من 
لجنة الطعون اإذا كان الأمر معرو�شًا عليها، اأو اأْن يكون قد فات موعد تقديم طْعن في �شاأنه. 
وتعتـــد المحكمة بقرار الهيئة في ثبوت وقوع المخالفة من ِقَبل المدعى عليه ما لم يتم اإلغاء 

القرار اأو تعديله من ِقَبل لجنة الطعون اأو من ِقَبل محكمة التمييز.
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الف�شل الثالث

امل�شئولية اجلنائية

مادة )53(

العقوبات

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأيِّ قانون اآخر:
1 - يعاَقـــب بالغرامة التي ل تقل عن ثالثـــة اآلف دينار ول تجاِوز ع�شرين األف دينار َمن يخالف 
اأيـــًا مـــن اأحكام الفقرتيـــن )1( و)2( من المادة )27( من هذا القانـــون، وفي حالة الحكم 

لة من الجريمة. بالإدانة للمحكمة اأْن تق�شي بم�شادرة المبالغ المتح�شَّ
2 - يعاَقب بالحب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن األفي دينار ول تجاِوز 
ع�شريـــن األف دينار اأو باإحدى هاتيـــن العقوبتين َمن يخالف اأيًا من اأحكام المادة )43( من 

هذا القانون.
3 - يعاَقب بالحب�س مدة ل تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول تجاِوز 
خم�شيـــن األف دينـــار اأو باإحدى هاتين العقوبتين َمن يخالف اأيًا من اأحكام المادة )30( من 

هذا القانون، اأو اأتى اأيَّ فعل مما يلي:
م اإلى الهيئة بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة اأو على خالف الثابت في ال�شجالت اأو البيانات  اأ - قدَّ

اأو الم�شتندات التي تكون تحت ت�شرفه.
ب - حَجب عن الهيئة اأية بيانات اأو معلومات اأو �شجالت اأو م�شتندات من تلك التي يتعيَّن 
رة بموجب  عليه تزويد الهيئة بها اأو تمكينها من الطالع عليها للقيام بمهامها المقرَّ

هذا القانون.
ج - ت�شبَّب في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة اأو اأيِّ تحقيق تكون الهيئة ب�شدد اإجرائه.

د - اأتلف اأية م�شتندات يعلم اأنَّ لها عالقة بتحقيق تكون الهيئة ب�شدد اإجرائه.
4 - يعاَقـــب بالحب�ـــس مـــدة ل تزيد على �شهـــر وبالغرامة التـــي ل تقل عن مائة دينـــار ول تجاِوز 
خم�شمائـــة دينار اأو باإحـــدى هاتين العقوبتين كل َمن ا�شتعمل دون وجـــه حق �شعار الهيئة اأو 

رمزًا اأو �شارة مماثلة اأو م�شابهة له.

مادة )54(

م�شئولية ال�شخ�س العتباري

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاَقب ال�شخـ�س العتبـاري بما 
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رة للجريمة اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو لح�شابه اأو لمنفعته اأية جريمة من  ل يجاِوز ِمْثَلي الغرامة المقرَّ
الجرائم المن�شو�س عليها في الفقرة )3( من المادة )53( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة 
ف اأو امتناع اأو موافقة اأو ت�شتُّر اأو اإهمال ج�شيم من اأيِّ ع�شو مجل�س اإدارة اأو اأيِّ م�شئول  ت�شرُّ

مفوَّ�س اآخر - في ذلك ال�شخ�س العتباري - اأو ممن يت�شرف بهذه ال�شفة.

الباب الرابع

اأحكام عامة

مادة )55(

ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية

هذا  لأحكام  ِوْفقًا  الإخطارات  وتوجيه  والتََّظلُّمات  وال�شكاوى  والبالغات  الطلبات  م  تقدَّ
القانون بالطرق المعتادة اأو با�شتخدام اأيٍّ من الو�شائل الإلكترونية التي ي�شدر بتحديدها قرار 

من مجل�س الإدارة.

مادة )56(

توفيق الأو�شاع

على كل �شخ�س اأْن يقوم بتوفيق اأو�شاعه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون خالل مدة ل تزيد على 
�شتة اأ�شهر من تاريخ نفاذ اأحكامه، بما في ذلك اإزالة كل ترتيب قائم قبل تاريخ �شدوره.
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 مر�شوم رقم )39( ل�صنة 2018

بتعيينات يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ
وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

يعيَّ يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين كلٌّ من :
1- ال�شيخ محمد بن اأحمد بن �شلطان اآل خليفة       وكياًل للزراعة والثروة البحرية

2- �شوقية اإبراهيم حميدان                            مديرًا عامًا لأمانة العا�شمة
3- اإبراهيم يو�شف الجودر                             مديرًا عامًا لبلدية المحرق

4- لمياء يو�شف الف�شالة                             مديرًا عامًا لبلدية المنطقة ال�شمالية
5- الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم               وكياًل م�شاعدًا للزراعة

املادة الثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 
تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

        
�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 5 ذي القعدة 1439هـ
الموافق: 18 يـولـيـــــــــو 2018م 
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مر�شوم رقم )40( ل�صنة 2018

بتعديل املر�شوم رقم )69( ل�صنة 2004

باإعادة تنظيم وزارة الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

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

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س البند رقم )11( من )اأوًل( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 
2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، الن�س الآتي:

وت�شمل: اجلمارك،  �شئون   -  11"
رئي�س اجلمارك، ويتبعه:

اأ - اإدارة الرقابة ومتابعة الأداء.
ب - اإدارة الت�شال والتن�شيق.

ج - مدير عام التفتي�س والأمن الجمركي )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:
- اإدارة جمارك المنافذ البحرية.

- اإدارة جمارك المنافذ الجوية.
- اإدارة جمارك المنافذ البرية.

- اإدارة الأمن الجمركي.
د - مدير عام التخلي�س والخدمات الجمركية )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

- اإدارة المخاطر الجمركية.
- اإدارة التراخي�س الجمركية وخدمة العمالء.

- اإدارة ُنُظم المعلومات.
- اإدارة التخلي�س الجمركي.

هـ - مدير عام التخطيط وال�شئون الإدارية )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:
- اإدارة التدريب والتطوير.
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- اإدارة الموارد المالية.
- اإدارة التخطيط وال�شيا�شات الجمركية.

- اإدارة الموارد الب�شرية وال�شئون الإدارية.

املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 
الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

        
�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 5 ذي القعدة 1439هـ
الموافق: 18 يـولـيــــــــــو 2018م 
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 قرار رقم )20( ل�صنة 2018 

باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة بنك الإ�شكان

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  املعدَّ الإ�شكان،  بنك  باإن�شاء   1979 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بالقانون رقم )75( ل�شنة 2006،
ل  املعدَّ الإ�شكان،  بنك  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )14( رقم  القرار  وعلى 

بالقرار رقم )18( ل�شنة 2017، 
وبناًء على عْر�س وزير الإ�شكان،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة بنك الإ�شكان برئا�شة وزير الإ�شكان، وع�شوية كل من:
1 - ال�شيد محمد عبدالرحمن بوجيري             نائبًا للرئي�س

2 - ال�شيد يو�شف عبداهلل تقي                
3 - الدكتور زكريا �شلطان العبا�شي         
4 - ال�شيد ريا�س �شالح ال�شاعي             

5 - ال�شيدة نجالء محمد ال�شيراوي                  اأع�شاء
6 - ال�شيدة رنا اإبراهيم فقيهي                
7 - ال�شيد كمال مراد علي مراد              

8 - ال�شيخ محمد بن اإبراهيم اآل خليفة        
وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

املادة الثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الإ�شكان  وزير  على 
الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 ذي القعدة 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 15 يـــــولـيـــــو 2018م
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 قرار رقم )21( ل�صنة 2018

بتعيني مدير يف حمافظة املحرق

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد عدنان حممد ها�شم ال�شادة مديرًا لإدارة الربامج الجتماعية و�شئون املجتمع 
يف حمافظة املحرق.

املادة الثانية

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

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 ذي القعدة 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 15 يـــــولـيـــــو 2018م
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 قرار رقم )22( ل�صنة 2018

بتعيني مدير يف ديوان اخلدمة املدنية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س رئي�س ديوان اخلدمة املدنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ديوان  يف  اللوائح  و�شئون  ال�شيا�شات  لإدارة  مديرًا  مبارك  �شعد  مبارك  �شعد  ال�شيد  يعيَّ 
اخلدمة املدنية.

املادة الثانية

على رئي�س ديوان اخلدمة املدنية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف 
اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 ذي القعدة 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 15 يـــــولـيـــــو 2018م
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 قرار رقم )23( ل�صنة 2018

بنقل وتعيني مدراء يف هيئة جودة التعليم والتدريب

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51(  املعدَّ

ل�شنة 2012، وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2013 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى   
جودة التعليم والتدريب،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2017 بتعيي مدراء يف هيئة جودة التعليم والتدريب،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتنقل الدكتورة وفاء عبدالرحمن املن�شوري مدير اإدارة مراجعة اأداء موؤ�ش�شات التعليم العايل 
لتكون مديرًا لإدارة مراجعة اأداء موؤ�ش�شات التدريب املهني يف هيئة جودة التعليم والتدريب.

املادة الثانية

ُيعيَّ يف هيئة جودة التعليم والتدريب، ُكلٌّ من:
مديرًا لإدارة مراجعة  1- الدكتورة ال�شيخة لبنى بنت علي بن عبداهلل اآل خليفة 
اأداء موؤ�ش�شات التعليم العالي
مديرًا لإدارة الت�شال 2- ال�شيدة دعاء يو�شف �شرفي     

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س اإدارة هيئة َجودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 
�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 17 يـــــولـيـــــو 2018م
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 قرار رقم )24( ل�صنة 2018

بتعيني مدير يف هيئة البحرين للثقافة والآثار

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012، وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّ ال�شيد م�شطفى عبدالعزيز حممد مديرًا لإدارة ال�شيانة واخلدمات يف هيئة البحرين 
للثقافة والآثار.

املادة الثانية

على رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 
وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1439هـ
الـمــــوافـــــــق: 17 يـــــولـيـــــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )101( ل�صنة 2018

ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة �شار- جممع 515

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة �شار جممع 515 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب 
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)RB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 
للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شـوال 1439هـ
المــــــوافـــــق: 27 يـونيــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )102( ل�صنة 2018

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقارين يف منطقة كرانة - جممع 454

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

 يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 04010854 ورقم 04012814 الكائني مبنطقة كرانة جممع 
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اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل     454
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شـوال 1439هـ
المــــــوافـــــق: 27 يـونيــو 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )103( ل�صنة 2018

ب�شاأن تعديل ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة ع�شكر - جممع 951

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقواني ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ل ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة ع�شكر جممع 951 �شمن ت�شنيف مناطق امل�شاريع  يعدَّ
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ذات الطبيعة اخلا�شة )SP(، مع تطبيق ا�شرتاطات مناطق ال�شناعات اخلفيفة )LD( ِوْفقًا 
للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شـوال 1439هـ
المــــــوافـــــق: 27 يـونيــو 2018م
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وزارة املوا�شالت والت�شالت

 قرار رقم )3( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتديد املناطق اللوج�شتية

وزير الموا�شالت والت�شالت: 
 )61( رقم  بالقانون  ال�شادر  البحرية  للموانىء  العامة  املوؤ�ش�شة  قانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، وخا�شة املادة )4( منه،  ل�شنة 2006، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية،

قرر الآتي:

مادة )1(

دة  واملحدَّ احلد،  مدينة  يف  الواقعة  اللوج�شتية  البحرين  منطقة  لوج�شتية،  منطقة  ُتعترَب 
بالنقاط من )1( اإىل )6( يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، طبقًا لالإحداثيات الآتية: 
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مادة )2(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
                                                                                                                                

                                                           وزير املوا�شالت والت�شالت        

 كم�ال ب�ن اأح�م�د م�ح�م�د                                                                                                                        

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1439هـ
الـمــوافـــــــــق: 30 يـنــــــــايـــــــــــــر 2018م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )38( ل�صنة 2018

 بتعيني ع�شو جديد يف جمل�س اإدارة �شندوق تعوي�س املت�شررين 

من حوادث املركبات

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
من  املت�شررين  تعوي�س  �شندوق  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )61( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

حوادث املركبات،
وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق تعوي�س املت�شررين 

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

قرر الآتي:

املادة )1(

املت�شررين  تعوي�س  �شندوق  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوًا  طالب  اإبراهيم  اإلهام  ال�شيدة/  تعي 
لل�شيد/ فوؤاد  من حوادث املركبات كممثل عن م�شرف البحرين املركزي ونائبًا للرئي�س خلفًا 

عبدالواحد عبداهلل ال�شديقي، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه. 

املادة )2(

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

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1439هـ
المــــــوافــــــق: 17 يـــــــوليـــــو 2018م
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قرارات ا�شتمالك

قرار ا�شتمالك رقم )11( ل�صنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
ا�شتمالك  قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون 
باملقدمة رقم  وامل�شجل  الكائن يف احلد  ال�شويدي،  �شامل  كلثم عبداهلل  ورثة  ال�شادة/  جزء من ملك 
2013/4408 عقار رقم 01013848، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )12( ل�صنة 2018

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 
ا�شتمالك جزء من ملك/ �شركة اإبراهيم خليل كانو )�س.م.ب(، الكائن يف توبلي، وامل�شجل باملقدمة 
رقم 2014/12264 عقار رقم 08020923، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 
الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.                                                       
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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قرار ا�شتمالك رقم )13( ل�صنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شادة/ ورثة اأحمد �شاهي اجلالهمة وورثة عائ�شة �شاهي اجلالهمة، الكائن يف املحرق 
وامل�شجل باملقدمة رقم 1363/563 عقار رقم 02024633، وذلك من اأجل م�شروع طريق اللوؤلوؤ، ح�شب 

طلب  هيئة البحرين للثقافة والآثار.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )14( ل�صنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ مطر عبداهلل اأحمد الذوادي، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2012/3844 
لل�شيارات، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون  اإن�شاء مواقف  اأجل  عقار رقم 02002547، وذلك من 

البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل   
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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قرار ا�شتمالك رقم )15( ل�صنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
ا�شتمالك  قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون 
باملقدمة رقم  وامل�شجل  الكائن يف �شماهيج  امل�شيمع،  نا�شر  اأحمد  ال�شيد/ ح�شن علي  جزء من ملك 
2017/8528 عقار رقم 02029893، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل   
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )16( ل�صنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
ا�شتمالك  قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون 
جزء من ملك ال�شيد/ حبيب ح�شن عبداهلل ح�شن نعمة، الكائن يف �شماهيج وامل�شجل باملقدمة رقم 
2015/9544 عقار رقم 02029885، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل   
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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قرار ا�شتمالك رقم )17( ل�صنة 2018

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ �شادق حممد عي�شى عي�شى، الكائن يف �شماهيج وامل�شجل باملقدمة رقم 2018/3301 
البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  اأجل تطوير  عقار رقم 02029876، وذلك من 

والتخطيط العمراين/ الطرق.
املالك  وعلى  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل   
على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الرقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
                                                          

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام عبداهلل خلف
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جمل�س املناق�شات واملزايدات

 اإعالن رقم )2( ل�صنة 2018 ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة 

يف املناق�شات خالل �شهر فرباير 2018 

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 
املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتن�َشر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

المجلس األعلى للصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,747,152 BD المؤسسة الخيرية المكلية ١ استئجار مكاتب للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مناقصة TB/24930/2018 ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

260,120 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ محوالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
202/10/2017

١

154,500 BD AMEERI STORES ١ ادوات كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
224/11/2017

٢

142,827.300 BD AL-KHAJAH
ESTABLISHMENT AND 
FACTORIES

١ قواطع كهربائية مناقصة TC/MH/PT-
226/10/2017

٣

132,900 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوائح توزيع كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
237/11/2017

٤

891,934.500 BD PH TRADING ١ أمتار ذكية مناقصة TC/AH/PM-
184/09/2017

٥

108,840 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محطة فرعية مناقصة TC/NH/PT-
223/10/2017

٦

41,521.700 BD FUTURE SHOP CO. ١
30,660 BD KHAIBAR TRADING 

COMPANY W.L.L
٢

72,181.700 المجموع (د.ب.):

قواطع كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
225/10/2017

٧

128,050 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ محوالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
233/11/2017

٨

107,100 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١

25,782 BD MASKATI
COMMERCIAL
SERVICES

٢

132,882 المجموع (د.ب.):

لوائح مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
218/10/2017

٩

39,243.600 BD JADAWEL TRADING 
EST

١ كاشف كابالت مناقصة TC/FN/PT-
220/10/2017

١٠

4,352.400 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١

22,601.210 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

٢

26,953.610 المجموع (د.ب.):

BEND, PIPE مناقصة TC/MM/CS-
227/10/2017

١١

107,100 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ لوائح مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-
 247/12/2017

١٢

28/02/2018إلـى:01/02/2018من:
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المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,964.800 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

١

192,827.200 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٢

173,000 BD INFRASHORE
MECHANICAL

٣

367,792.000 المجموع (د.ب.):

انابيب فوالذية واكسسواراتها مناقصة TC/AH/PT-
206/09/2017

١٣

382,200 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/MH/PT-
234/11/2017

١٤

114,486 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ كابالت ارضية مناقصة TC/AH/PT-
235/11/2017

١٥

45,300 BD AMEERI STORES ١ مراوح تهوية كهربائية مناقصة TC/MM/PT-
241/11/2017

١٦

30,948 BD FUTURE SHOP CO. ١ قواطع كهرابئية مناقصة TC/FN/PT-
251/12/2017

١٧

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

70,000 BD KPMG/FAKHRO ١ اسناد أعمال التدقيق الخارجي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي مناقصة SIO/18/2017 ١

بوليتكنك البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

41,040 BD AL RAYAH FOR 
SAFETY ITEMS

١ توفير حراس أمن لبوليتكنك البحرين لمدة سنة واحدة مناقصة BP/005/2017 ١

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

249,942 BD DA DE DO ١ اصدار اكتشف الحياة بعد المدرسة مناقصة LF-155 ١

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

118,996.500 BD WA-TECH W.L.L. / 
STULZ H+E GMBH

١ إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحرم الجامعي بالصخير مناقصة UOBQ/1/2017 ١

44,000 BD BATSCO CO. W.L.L ١ خدمات صيانة األبواب األوتوماتيكية مناقصة UOBQ/17/2017 ٢

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

100,000 BD BAHRAIN
INTERNATIONAL
CARGO SERVICES

١ مناقصة تعيين وكيل شحن لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 مناقصة  BIC/10/2017 ١

2,000,000 US
D

GP2 LIMITED ١ التعاقد المباشر مع شركة GP2 LIMITED لسباق جائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان 2017

مناقصة TB/23029/2016 ٢

83,160 BD PYRAMID
ENTERTAINMENT
GROUP INC.

١

45,738 BD FULL CRICLE ٢
7,560 BD UNITY

ENTERTAINMENT
٣

1,288.840 BD YOURI MENNA 
ENTERTAINMENT

٤

460.300 BD
460.300 BD

TOMS ABELIS ٥

450 BD MO ZOWAYED ٦
400 BD MAJAZ ٧

307.500 BD ADEM KADABRA ٨
139,824.94 المجموع (د.ب.):

التعاقد مع الفنانين والفرق الفنية لمهرجان الموسيقى 2018 مناقصة TB/24593/2017 ٣

675,718 BD GULF CITY CLEANING 
CO

١ خدمات تنظيف مضمار حلبة البحرين الدولية مناقصة  BIC/14/2017 ٤

صفحة 2 من 6



العدد: 3375 – الخميس 19 يوليو 2018

106

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

416,046 BD AHQ HOLDING 
COMPANY W.L.L.

١  - العقارياستئجار مقر جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة 
البحرين لالستثمار 

 -عقد اإليجار مع مبنى آركبيتا 

مناقصة TB/18660/2014 ١

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

592,749 BD FISHBONES MST SDN. 
BHD

١ توريد وتركيب فيشبونيس نظم تحفيز أسفل مناقصة RFP/Tatweer/55/2
017

١

162,946.600 BD ALMADAR GENERAL 
TRADING EST.

١ توريد أنابيب غير القابلة للصدأ مناقصة RFP/Tatweer/104/
 2017

٢

478,111.500 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ إنشاء مبنى جديد للمختبر الكيميائي في منطقة الجبل مناقصة RFP/TATWEER/7
0/2017

٣

31,525 BD GRIP MACHINERY & 
RELIABILITY SERVICES

١ SUPPLY OF FLOWSERV PUMP SPARE PARTS مناقصة RFP/Tatweer/74/2
017

٤

شركة مزاد
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

177,480.835 BD الشركة العربية للمزادات ١ تنظيم مزادات علنية لبيع أرقام السيارات مناقصة TB/23514/2017 ١

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

892,100 BD BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO

١ التأمين الصحي لموظفي شركة مطار البحرين والشركات التابعة لها مناقصة BAC/211/2017 ١

شركة ممتلكات البحرين القابضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

60,000 BD DELOITTE & TOUCHE-
MIDDLE EAST

١ تقييم بعض أصول محفظة ممتلكات مناقصة TC/0062/2017 ١

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

372,720 BD TYLOS BUILDING 
MATERIALS

١ تفاقية طويلة األمد لمدة خمس سنوات لتمويل قضبان ورقائق الحديد مناقصة (28)Q093200 ١

24,478 BD GATES E & S BAHRAIN ١ SUPPLY OF HEATING / COOLING EQUIPMENT مناقصة (53)Q094528 ٢

439,170 BD KVA INTERNATIONAL ١ ( E-CAT)التخلص من نفايات محفز التكسير بالوسيط الكيميائي المتوازن مناقصة (25)Q094856 ٣

85,358 BD GULF BIO ANALYTICAL 
CO

١ شراء خمس من محلالت التقطير االوتوماتيكي لمختبر المصفاة مناقصة (17)Q095496 ٤

180,522 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY

١ توفير قطع غيار االالت الضغط و المضخات من نوع 
SUNDYNE AND SUNDSTRAND

مناقصة ( 17)Q094477 ٥

65,930.875 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

١ عقد زمني لمدة خمس سنوات لتوريد أغطية من القماش المشمع مناقصة (18)Q094334 ٦

300,800 BD KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY & KAVALANI 
AND SONS & SITEX 
INTERNATIONAL

١ توفير احذية السالمة مناقصة (26)T170019 ٧

164,002 BD CHEVRON BAHRAIN 
TRADING CO

١ توريد زيوت وزيوت التشحيم من شيفرون (البحرين) لمدة سنة مناقصة (25)Q093651 ٨

64,428 BD TECHNO-LINE
TRADING & SERVICES

١ طلب شراء صمام للعزل في حاالت الطوارئ مناقصة (54) Q095129 ٩

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,825,376 US
D

SWISS AVIATION ١ PROCURE AND IMPLEMENTATION OF 
AIRCRAFT MAINTENANCE REPAIR AND 

OVERHAUL (MRO) SOLUTION

مناقصة BTB-16-10-1625 ١

58,167 BD BOEING INC ١ PURCHASE OF BOEING 787-9 INITIAL 
PROVISIONING SPARES

مناقصة TB/24874/2018 ٢

753,632 BD PARK INN BY 
RADISSON

١ توفير السكن الفندقي لطاقم ضيافة شركة طيران الخليج في لندن مناقصة BTB-17-01-1652 ٣

1,369,936 US
D

LUFTHANSA TECHNIK 
AG

١ برنامج الدخول إلى الخدمة ألسطول طائرات بوينغ 787 مناقصة BTB-17-6-1676 ٤

122,805 BD COCHIN
INTERNATIONAL
AVIATION SERVICES

١ AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE 
MAINTENANCE AT COCHIN INTERNATIONAL 

AIRPORT COCHIN (COK) - INDIA 

مناقصة BTB-17-8-1692 ٥
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طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

281,649 BD ITALIAN FOOTWEAR 
SOLUTION

١ توفير احذية لشركة طيران الخليج مناقصة BTB-17-12-1750 ٦

1,171,006 US
D

HYDRO SYSTEM KG ١ TRENT 1000 شراء أدوات و أجهزة خاصة لمحركات الرولز رويس مناقصة BTB-17-10-1717 ٧

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

183,000 EU
R

LA BIENNALE DI 
VENEZIA

١ المشاركة في معرض بينالي فينيسيا لعام 2018 مناقصة TB/24601/2017 ١

75,000 EU
R

PASION TURCA, S.L. ١ عروض مهرجان الثقافة 2018 عرض فرقة مكدر الصوفية مناقصة TB/24955/2018 ٢

1,044,357.500 BD GENERAL
CONTRACTING & 
TRADING SERVICES

١ تنفيذ مشروع تأهيل مبنى البريد المنامة (الجمارك سابقا) المرحلة الثالثة مناقصة 10/2017 ٣

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

271,050 BD VATEL DEVELOPMENT ١ مشروع إدارة معهد الضيافة مناقصة BTEA/64/2017 ١

1,500,000 BD PICO INTERNATIONAL ١ تنظيم وإدارة فعاليات ٢٠١٨ مناقصة BTEA/62/2017 ٢

153,800 EU
R

MB CAPITAL SERVICES 
GMBH

١ تشيد جناح مملكة البحرين في معرض برليين 2018 مناقصة TB/24939/2018 ٣

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

700,000 BD ESBI, IRELAND ١ REMEDIAL ACTION  مشروع إنشاء خطط عمل تصحيحية
SCHEMES

مناقصة 3100/2018/48/14.
820/2000

١

526,500 BD ESB INTERNATIONAL ١ تقديم خدمات اسنشارية ألعمال العقود الزمنية التابعة إلدارة توزيع الكهرباء مناقصة PM--2017-036
EDD

٢

8,537,104.476 BD HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

١ اعمال تصنيع وتركيب محوالت الطاقة جهد 220 ك ف مناقصة 4664/2016/3100 ٣

4,597,450.436 BD HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

١ اعمال تصنيع وتركيب محوالت الطاقة جهد 66 ك ف مناقصة 4665/2016/3100 ٤

141,589.365 BD WORLEY PARSONS 
SERVICES PTY LTD

١ الخدمات االستشارية لتوسيع نظام األمن المتكامل مناقصة PS--2017-184
ISSD

٥

49,450 BD ELECTRICAL
MACHINES
INDUSTRIES

١

44,280 BD GRIP MACHINERY & 
RELIABILITY SERVICES

٢

93,730 المجموع (د.ب.):

تصليح وإعادة تأهيل عدد (35) مضخة و صماماتها الملحقة بمختلف 
محطات نقل المياه

مناقصة PP--2017-112
WTD

٦

19,224.450 BD EUROPEAN
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE

١ استبدال البوابات الحديدية بمحطات نقل الكهرباء – 2017م مناقصة PP--2017-119
ETD

٧

2,016,000 BD ESBI, IRELAND ١ مشروع نطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت لألعوام 
(2012-2016)المرحلة األولى

مناقصة 4662/2018/3100 ٨

1,029,600 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١

1,382,218 BD ALMOAYYED
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

٢

2,411,818 المجموع (د.ب.):

تشغيل وإجراء الصيانة الوقائية لعدد (9) تسع محطات نقل المياه لمدة  
خمس سنوات

مناقصة RP--2017-137
WTD

٩

26,544 BD TRANSWORLD
INFORMATION
TECHNOLOGY

١ تزويد وتركيب نقاط للشبكة المحلية لمدة 3 سنوات مناقصة RP-ISD-2017-153 ١٠

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

418,500 BD DESIGN CREATIVE W L 
L

١ إعمال إنشاء خيمة لمعارض وفعاليات هيئة البحرين للثقافة واآلثار  مناقصة CPD-17/0009 ١
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

120,000 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

١

120,000 BD ORANGE
CONTRACTING

٢

120,000 BD JAHECON ٣
120,000 BD AQUA TECHNOLOGY 

TRANSFER
٤

120,000 BD امسي للصيانة والتعمير ٥
600,000 المجموع (د.ب.):

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال 
الضخ الطارئة

مناقصة SES-16/0009 ٢

225,834 BD WA-TECH WATER 
TECHNOLOGY

١ تشغيل و صيانة محطة الهملة لمعالجة مياه الصرف الصحي مناقصة SES-16/0035 ٣

612,000 BD TANGE ASSOCIATES ١ مشروع كلية الهندسة - جامعة البحرين بالصخير - الخدمات األستشارية 
للمخطط العام للجامعة واإلشراف على تنفيذ كلية الهندسة - طلب الموافقه 

على طرح المناقصة لمصدر واحد

مناقصة SP-2017-7 ٤

682,647 BD WA-TECH W.L.L. / 
STULZ H+E GMBH

١ مشاريع الصرف الصحي -مصنع تجفيف الحمأة بمركز محطة توبلي 
لمعالجة مياه الصرف الصحي-خدمات الترميم للمجففات ولمصنع الكبسول 
C-7 ولمعدات اخرى بمصنع تجفيف الحمأة ما عدا أجهزة الطرد المركزي

مناقصة SES-17/0025 ٥

110,143 BD COMPUTER WORLD ١ صيانة أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته مناقصة ITD-USCMS-17-
01

٦

496,443.150 BD ZOHAL
CONSTRUCTION LTD

١ مشاريع الصرف الصحي - مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي 
مصنع تجفيف الحمأة توفير المواد الكيميائية و قطع الغيار الالزمة لعمليات 

 C-4 التشغيل والصيانة في مصنع تجفيف الحمأة

مناقصة SES-17/0021 ٧

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

791,221 BD MEDIA WAYS CO ١ مزايدة تأجير مواقع اعالنية من نوع يونيبول مناقصة MUN/NAM/A08/2
017

١

245,000 BD ARADOUS
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

١ توريد مالبس لموظفي الوزارة مناقصة MOW/HRD/10B/2
017

٢

384,621.300 BD ENCYCLOMEDIA
ADVERTISING CO 

١ مزايدة تأجير مواقع اعالنية من نوع يونيبول مناقصة MUN/NAM/A09/2
017

٣

187,146 BD ENCYCLOMEDIA
ADVERTISING CO 

١ مزايدة تأجير مواقع اعالنية من نوع االسكفولدينج في المحافظة الشمالية مناقصة MUN/NAM/A07/2
017

٤

17,010 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ مزايدة بيع أدوية ومعدات بيطرية بالعيادة البيطرية بالبديع مناقصة AG/01/2018 ٥

171,765 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ صيانة المسطحات الخضراء لعدد 21 حديقـة بنطـاق أمانة العاصمـة مناقصة MUN/CM/03/2017 ٦

1,987,870 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ (تحسين طرق مداخل المدينة الشمالية) مشروع الحزمة التمهيدية (أ) – 
إعادة بناء مبنى شئون الزراعة 

مناقصة CPD-16/0005 ٧

117,000 BD YOUSIF DAOUD 
ALSAYEGH AND 
ASSOCIATES

١ مشروع بوابة الرفاع الغربي-دوار الساعة
الخدمات األستشارية للتصميم واإلشراف

مناقصة SP-2017-8 ٨

417,365 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ صيانة منتزه االمير خليفه بن سلمان في الحد مناقصة RFP/MUH/2016/2
5

٩

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

232,574 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ اســتبدال الوحدات القديمة الخاصة بنظام التكييف المركزي القديم (نظام 
التشـيلر) بوحدات تكييف مجمعة مركزية جديدة بوزارة التربية والتعليم 

بمبنى رقم (1) بمدينة عيســى

مناقصة S/39/2017 ١

260,040 BD ألمؤسسة الوطنية للنقليات ١ استئجار حافالت مع السواق لنقل الطلبة والطالبات ذوي االحتياجات 
الخاصة لوزارة التربية والتعليم

مناقصة S/19/2017 ٢

95,240.010 BD BATELCO ١ شراء اجهزة األتصاالت السلكية والالسلكية لمدارس مشروع التمكين 
الرقمي

مناقصة M/76/2017 ٣

172,868.979 BD JASSIM AL MUTAWA 
SHOWROOM

١

247,638.642 BD SOURCE TRADING 
CENTER

٢

197,093.670 BD AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

٣

768.646 BD TECHNO CHEM 
TRADING

٤

618,369.937 المجموع (د.ب.):

توريد أثاث عام للمدارس مناقصة M/74/2016 ٤
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وزارة الداخلية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,625 BD PC SHOP ١
4,938.550 BD BUSINESS

INTERNATIONAL
٢

2,530 BD AL ZAYANI 
COMMERCIAL
SERVICES CO

٣

37,445.100 BD GULF COMPUTER 
SERVICES

٤

34,929.300 BD ALMOAYYED
COMMERCIAL
SERVICES

٥

350 BD CONTINENTAL OFFICE 
EQUIPMENT SERVICES

٦

16,838 BD UNIVERSAL
ENTERPRISES

٧

99,655.95 المجموع (د.ب.):

توفير احبار مناقصة 03/2018 ١

47,436 BD AL HILAL PUBLISHING 
& MARKETING GROUP

١

5,000 BD MANTECH COMPUTER 
SERVICES

٢

52,436 المجموع (د.ب.):

مناقصة توريد حواسيب آلية لشؤون الجمارك مناقصة CA/TCS/1/2017 ٢

وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

223,908.300 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١

297,769.500 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٢

126,554.400 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARMACY

٣

648,232.200 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة تزويد لوازم الكلية الصناعية من خالل مجلس 
SGH-12/2017 الصحة لدول مجلس التعاون -مناقصة رقم

مناقصة SGH-12/2017 ١

79,200 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ توفير خدمات العناية و صيانة المناطق الزراعية بعدد (5) مراكز صحية 
لفترة 3 سنوات

مناقصة MOH/116/2017 ٢

45,652.307 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ LENALIDOMIDE شراء وتوفير دواء مخزن مناقصة TB/24984/2018 ٣

83,160 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ ROTA طلب الموافقة لشراء كمية إضافية من التطعيم المخزن - 
SGH-32/2017 حسب تسعيرة VACCINE

مناقصة TB/24986/2018 ٤

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

585,000 BD LAZARD ١ شركة استشارية لوضع إطار اإلستدامة المالية العامة لمملكة البحرين مناقصة TB/24912/2018 ١

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

51,140 BD FOCUS EVENTS ١ تأجير خيم ومنشأة مؤقتة لمعرض البحرين الدولي للطيران مناقصة BIAS2018/89/201
7

١

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

137,113.200 BD CELLMEC CO ١ استبدال محوالت الكهرباء للضغط العالي وملحقاتها في مجمع وزارة شئون 
األعالم

مناقصة INFO/12/2017 ١
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جمل�س املناق�شات واملزايدات

 اإعالن رقم )3( ل�صنة 2018 ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة

 يف املناق�شات خالل �شهر مار�س 2018 

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 
املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتن�َشر املناق�شات الآتية:

تقرير الترسيات الشهري

أكاديمية الخليج للطيران
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

151,200 BD BYBLOS RESTAURANT ١ إدارة مطعم و مقصف أكاديمية الخليج للطيران مناقصة GAA-Q-102-17 ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

96,265 BD AL TAWFEEQ 
MAINTENANCE
SERVICES

١ كبريتات الصوديوم ومضاد الرغوة لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء مناقصة SP/AY/PT-
214/10/2017

١

301,555 BD SANA SCRAP ١ SCRAP MATERIALS مناقصة BK/25/2017 ٢

162,440 BD CROWN INDUSTRIES ١ SCRAP MATERIALS مناقصة BK/30/2017 ٣

113,231 BD ALSTOM GRID SAS ١ CRITICAL SPARES FOR THE GAS TURBINE GT-5 
ROTOR ASSEMBLY (SPWS)

مناقصة TB/25042/2018 ٤

179,600 BD CROWN INDUSTRIES ١ TRANSFORMERS مناقصة BK/34/2017 ٥

15,208 BD CROWN INDUSTRIES ١ SCRAP MATERIALS مزايدة BK/24/2017 ٦

34,510.977 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/KA/PT-
229/10/2017

٧

28,080 BD MOHAMMED HASAN AL 
MAHROOS CO

١ أقفال مناقصة TC/AK/PT-
 253/12/2017

٨

35,000 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/MH/PT-
257/12/2017

٩

5,327.972 BD ALSTOM GRID SAS ١ قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/KA/PT-
222/10/2017

١٠

34,496.637 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة SP/KA/PT-
231/10/2017

١١

318,035 BD CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/AH/PS-
244/11/2017

١٢

98,900 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
005/01/2018

١٣

المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,339,487 BD THE MALLS REAL 
ESTATE
DEVELOPMENT

١ إعادة طرح مزايدة استثمار مبنى نادي البسيتين مزايدة RFPMYS/27/2016 ١

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

37,605.750 BD SNIC INSURANCE ١ مناقصة التأمين الصحي لموظفي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مناقصة TB/01/2017 ١

بناغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

635,000 BD MECHANICAL CONT 
AND SERVICES CO

١ توسعة مبنى المختبر المقاوم لإلنفجار في المصنع رقم 2 مناقصة BGP-007 ١

بنك األسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,576,767.945 BD AL DHAHRANI 
CONTRACTING

١ مناقصة تعيين مقاول إلنشاء مركز البسيتين التجاري في منطقة الساية مجمع 228 EB/17/E07 ١

31/03/2018إلـى:01/03/2018من:
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بنك البحرين للتنمية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

272,020 BD TAZUR COMPANY ١ تأمين صحي وتأمين على الحياة لمجموعة بنك البحرين للتنمية مناقصة RFP/BDB/2018/1 ١

بوليتكنك البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

58,625 BD AKARI SOFTWARE ١ مشروع نظام إدارة المناهج الدراسية ببوليتكنك البحرين مناقصة BP/004/2017 ١

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

120,000 BD SALAM ENTERPRISES 
CO

١ تجهيز الطابق العاشر في مبنى بيت التجار لغرض استخدام تمكين مناقصة TB/25108/2018 ١

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

73,543.680 BD CAPITAL FACILITIES 
MANAGEMENT

١ توفير ايدي عاملة غير مهرة لجامعة البحرين مناقصة UOBP/8/2017 ١

جهاز المساحة والتسجيل العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

26,400 BD SECURITY SOLUTIONS 
CO

١ توفير حراس أمن لمبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري مناقصة 3/2017 ١

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

416,000 BD TRANSWORLD
INFORMATION
TECHNOLOGY

١ مناقصة تجهيز مركز البيانات والمعلومات بحلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/01/2018 ١

شركة تطوير للبترول
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

573,840 BD AL MOAYYED 
SECURITY

١ عقد زمني لتوفير خدمات األمن لمرافق ومباني الشركة وحقل نفط البحرين مناقصة RFP/Tatweer/96/2
017

١

64,538 BD EZEE APPS FZ LLE ١ TIBCO عقد زمني لتوفير خدمة الصيانة السنوية لبرمجيات 
SPOTFIRE

مناقصة RFP/Tatweer/93/2
017

٢

102,000 BD ALMADAR GENERAL 
TRADING EST.

١ SUPPLY OF FILTER MEDIA BLACK WALNUT 
SHELL

مناقصة RFP/Tatweer/98/2
017

٣

2,262,321 BD WEATHERFORD
DRILLING
INTERNATIONAL

١ CAPILLARY COIL CONTINUOUS CHEMICAL 
TREATMENT SERVICES

مناقصة RFP/Tatweer/46/2
017

٤

78,000 BD SUBASCO ١ APPOINTMENT OF SPECIFIC MANPOWER TO 
MANAGE THE OPERATION, MAINTENANCE AND 

TRAINING OF THE NEW CENTRAL GAS 
DEHYDRATION FACILITY

مناقصة TB/25067/2018 ٥

95,300.840 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ SUPPLY OF FLOWSERVE PUMP SPARES 
REQUIRES FOR CENTRAL GAS DEHYDRATION 

FACILITY (CGDF)

مناقصة TB/25069/2018 ٦

5,777,292 US
D

FMC TECHNOLOGIES 
SINGAPORE PTE. LTD

١ WELLHEAD, CHRISTMAS  عقد لمدة ثالث سنوات لتزويد
 TREE EQUIPMENT AND RELATED SERVICES

مناقصة RFP/Tatweer/89/2
017

٧

318,994 BD WIPRO BAHRAIN 
LIMITED W L L

١ IBM MAXIMO 7.6 SOFTWARE UPGRADE AND 
OTHER ASSOCIATED SERVICES

مناقصة RFP/Tatweer/61/2
017

٨

285,813 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ توفير خدمات تنظيفات عامة في مباني الشركة ومرافقها مناقصة RFP/Tatweer/80/2
017

٩

348,163.930 US
D

ENERSERV WLL ١ SINGLE SOURCE SUPPLY OF ITT COMPLETE 
SLOP PUMP & OIL SHIPPING PUMP

مناقصة RFP/Tatweer/78/2
017

١٠

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

310,126.700 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ توفير خدمات الصيانة و اصالح انواع مختلفة من مركبات اطفاء الحريق و 
معدات الطوارى

مناقصة (25)T170126 ١

559,704.750 BD PROJECTS
CONSTRUCTION CO

١

559,704.750 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING
COMPANY

٢

1,119,409.500 المجموع (د.ب.):

توفير خدمات أعمال الحفريات في مناطق العمليات في الشركة مناقصة (39)T170086 ٢
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,629,025.015 BD AHMED MANSOOR 
ALAALI

١

1,629,025.015 BD MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC

٢

1,629,025.015 BD BAHRAIN
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO

٣

1,629,025.015 BD RAFFA
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO. W.L

٤

6,516,100.060 المجموع (د.ب.):

أعمال التصليح و التحديث الميكانيكية مناقصة T160185(ENG) ٣

712,822 BD ENERSERV WLL ١ تزويد قطع غيار مضخات غولدز مناقصة (52)Q094373 ٤

155,881 BD BDH MIDDLE EAST ١ SUPPLY OF VARIOUS LABORATORY ITEMS مناقصة (26)Q094629 ٥

58,396.538 BD BMMI ١ عقد لمدة سنه لتوريد المشروبات في نادي بابكو و الدار مناقصة (26) Q097174 ٦

321,432 BD ORION S.P.A ١ شراء صمامات من البرونز لبرنامج تحديث المصفاة مناقصة (28)Q096784 ٧

107,228 BD EBS TECH 
CONSULTANCY

١ برنامج استدامة األداء مناقصة (19)T170109 ٨

85,878 BD GOLTENS BAHRAIN ١ WOODWARD توفير خدمات الصيانه والدعم الفني ألنظمه   
GOVERNORS

مناقصة T170084(MSD) ٩

79,697 BD OREGON SYSTEMS 
SPC

١ تنفيذ ثنائي البيانات لألمن االلكتروني الخاص بشبكة التحكم بالعمليات
(DATA-DIODES)

مناقصة T170083(ENG) ١٠

43,966 BD DAHLMAN MIDDLE 
EAST

١ استخالص المعادن الثمينه والتخلص من المحفز المستهلك في عمليه 
التوقيف والصيانه الكبرى لوحده التهذيب البالتيني

مناقصة (25)Q096878 ١١

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

378,900 BD AHMADI INDUSTRIES ١ شراء مشروبات غازية مناقصة BTB-17-06-1678 ١

36,621 BD MIDDLE EAST PLASTIC 
CARDS SYSTEM 
CENTRE

١ توفير بطاقات بالستيكية مناقصة  BTB-7-12-1744 ٢

45,240 BD MELTWATER ١ مراقبة العرض االلكتروني مناقصة BTB-17-10-1722 ٣

17,304,200 US
D

ACC AVIATION LTD ١ تأجير طائرات مناقصة BTB-18-02-1767 ٤

7,466 BD RHINESTAHL
CORPORATION

١ A320 NEO  و A321 NEOشراء أجهزة ومعهدات فك مكائن 
الطائرات ألسطول

مناقصة BTB-17-10-1715 ٥

113,612.190 BD STELIA AEROSPACE ١ A320NEO INITIAL PROVISIONING OF BUSINESS 
CLASS SEAT SPARES

مناقصة TB/24808/2018 ٦

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

62,468 BD FOOTHILL VENTURES ١ FOOTHILL VENTURE التعاقد المباشر مع شركة مناقصة TB/24109/2017 ١

47,500 BD PWC ١ ترسية مناقصة تقييم سوق التجزئة والمطاعم مناقصة TB/25014/2018 ٢

مركز عيسى الثقافي
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

63,360 BD MANAZEL
CONSTRUCTION

١ خدمات النظافة بمركز عيسى الثقافي مناقصة RFP/ICC/2018/1 ١

معهد اإلدارة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

754,388 BD UNITED TOWER REAL 
ESTATE
DEVELOPMENT

١ انتقال معهد اإلدارة العامة الى مبنى جديد مناقصة TB/25002/2018 ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

136,800 BD AHMED ALHAIKI 
CLEANING & 
CONTRACTING EST

١ برنامج التنقيب في المواقع االثرية مناقصة 3-2018 ١
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هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

164,044.380 EU
R

REGENT EXHIBITIONS 
LTD

١ حجز ارضية لمعرض2018 (IMEX) بمدينة فرانكفورت مناقصة TB/25124/2018 ١

62,000 BD ORANGE MEDIA 
GROUP OMG 

١ إنشاء وتصنيع وتشييد منصة العرض لمعرضي السفر و السياحة في 
الرياض و دبي لسنة 2018

مناقصة BTEA69/2018 ٢

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

62,858.400 BD GULF PROJECTS CO. 
W.L.L

١ استئجار وتجهيز مكاتب مؤقتة لألعمال التحضيرية لألنتخابات النيابية 
والبلدية 2018

مناقصة 2018/03/ا ن ت ١

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

193,252 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

١ فحص وتصليح عدد 34 مغير جهد بمحطات نقل الكهرباء مناقصة RP--2017-143
ETD

١

51,000 BD SOUTHERN TOURISM 
COMPANY

١ تزويد سكن لموظفي محطة حوار إلنتاج الكهرباء و الماء بجزر حوار لمدة 
عامين

مناقصة RP--2017-170
FRSD

٢

19,729.500 BD SILLA CONSTRUCTION ١ إصالح و طالء أرضية ثاني أكسيد الكربون بإدارة المخارن المركزية 
بسترة

مناقصة PP--2017-179
FRSD

٣

183,600 BD SIXPENCE
CONSULTING

١ تقديم خدمات قراءة العدادات لمدة عامين مناقصة RP--2017-133
CSD

٤

211,650 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ تزويد لوحات قواطع كهربائية ذات جهد 11 كيلو فولت مناقصة PP--2017-243
 EDD

٥

2,214,860.760 BD HYUNDAI ELECTRIC & 
ENERGY SYSTEMS CO.

١ SUPPLY, INSTALLATION & COMMISSIONING OF 
FOUR (4) NOS.

100 MVA GENERATOR TRANSFORMER AT 
RIFFA POWER STATION

مناقصة PM--2017-030
EPD

٦

115,071.600 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

١ تقديم خدمات التحليل لزيوت المحوالت بإدارة نقل الكهرباء لمدة عامين مناقصة PP--2017-140
ETD

٧

39,887 BD ALMOAYYED
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

١ تزويد وتركيب وتدشين نظام التحكم في الضغط بمحطة مصنع التكرير 
لتوزيع المياه

مناقصة PP--2017-165
WTD

٨

96,690 BD SAMA SAFETY & 
SECURITY

١ تصميم وتزويد وتركيب خطوط األنابيب الرئيسة لمحطة حوار إلنتاج 
الكهرباء والماء.

مناقصة PP--2017-183
ISSD

٩

93,000 BD CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS

١ تزويد وتركيب (PRE-CONFIGURED GATEWAY) لنظام 
EFACEC للتحكم المتكامل بالمحطات الفرعية التابعة إلدارة نقل 

الكهرباء

مناقصة PP--2017-049
 ETD

١٠

104,154.613 BD NGN INTERNATIONAL ١ تزويد خدمة مراقبة امن نظام المعلومات. مناقصة RP-ISD-2017-098 ١١

322,948 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

١ تزويد وتركيب وتدشين عدد 39 وحة تصفية زيت لمغيرات الجهد مع 
إجراء الفحص الالزم

مناقصة PP--2017-142
ETD

١٢

2,830,526 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ تصنيع وتركيب أنظمة االتصاالت لمحطات النقل الكهربائية مناقصة  4672/2016/3100 ١٣

300,000 BD ABDUL RAHMAN ALI AL 
SAAD POWER 
PROJECTS

١ عقد زمني ألعمال الحفر التجريبية مناقصة  4661/2016/3100
 (B)

١٤

22,826,586 BD ABB SWITZERLAND ١ أعمال تصنيع وتركيب المفاتيح الكهربائية للمحطات جهد 220 ك.ف مناقصة 4662/2016/3100 ١٥

687,536 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220و66 كيلوفولت لألعوام 
2016-2012 - المرحلة الرابعة - بناء 9 محطات نقل كهرباء جهد 66 

كيلوفولت - ترسية مناقصة أعمال توريد وتركيب وحدات االتصاالت

مناقصة 4666/2018/3100 ١٦

3,526,977.185 BD HYUNDAI ELECTRIC & 
ENERGY SYSTEMS CO.

١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220و66 كيلوفولت لألعوام 
2016-2012 - المرحلة الرابعة - بناء 9 محطات نقل كهرباء جهد 66 
كيلوفولت - ترسية مناقصة أعمال تصنيع وتركيب كحوالت الطاقة جهد 

66 كيلوفولت 

مناقصة 4664/2018/3100 ١٧

290,000 BD MOHAMMED
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR CO

١ إجراء الصيانة الشاملة لمحركات الديزل نوع
 CATERPILLAR

الموجودة  بمجطة حوار إلنتاج الكهرباء و الماء

مناقصة PS--2017-227
EPD

١٨

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

363,925.904 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING
COMPANY

١ إنشاء مخطط شبكة مياه الصرف الصحي بالرفاع – مجمع 901- الحنينية  مناقصة  SES-16/0044 ١

997,750 BD PICO INTERNATIONAL ١ معرض البحرين الدولي لألنتاج الحيواني 2018 مناقصة TB/24684/2017 ٢

صفحة 4 من 8
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وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

926,155.543 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١ مبنى أكاديمي وصالة رياضية في مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات مناقصة  CPD-17/0006 ٣

1,299,941.046 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING
COMPANY

١ تطوير شوارع حالة بوماهر  : مجمع 216 مناقصة RDS-17/0035 ٤

223,708.800 BD THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO.

١ مشاريع الصرف الصحي - إمداد الكلور السائل إلى محطة توبلي للصرف 
الصحي

مناقصة SES-16/0030 ٥

147,740.933 BD AQUA CHEM TRADING ١ شراء وتوريد مواد كيميائية وكواشف  مناقصة SES-17/0007 ٦

73,994 BD MICRO CADD 
SERVICES

١ دعم وصيانة برمجيات شركة بنتلي مناقصة ITD/ISDS/2017/01 ٧

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

39,622 BD CAPITAL IMPACT ١ شراء مصنع تمور  مناقصة TB/24915/2018 ١

144,000 BD ريف الجزيرة لتطوير وادارة 
المجمعات

١ طلب الموافقة على استئجار مقر جديد للمجلس البلدي لبلدية المنطقة 
الشمالية

مناقصة TB/25038/2018 ٢

75,110.750 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ تطوير شارع الشيخ سلمان مناقصة SAM/23/2017 ٣

27,270 BD WATER LAND 
CONSTRUCTION

١ مزايدة بيع اآلليات والمعدات واألجهزة الطبية القديمة المستبعدة مناقصة AG/3/2017 ٤

50,000 BD URBSER BAHRAIN CO. 
WLL

١ طلب تعاقد مباشر لمشروع معالجة ظاهرة الكالب الضالة مناقصة TB/25096/2018 ٥

189,000 BD NEWCASTLE
CONSTRUCTION

١ مناقصة زمنية لتزويد وتركيب مواد ألعمال الزراعة التجميلية وشبكات 
الري

مناقصة MUN/CMS/03/201
8

٦

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

377,812.500 BD ALQUNAITERA
CONTRACTING & 
TRADING

١

377,812.500 BD DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL

٢

219,375 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

٣

975,000.000 المجموع (د.ب.):

انشاء وتركيب مكاتب متنقلة مصنعة جديدة مناقصة S/26/2013 ١

91,158 BD AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

١

34,842 BD SOURCE TRADING 
CENTER

٢

126,000 المجموع (د.ب.):

توفير طاوالت وكراسي الحاسب اآللي مناقصة M/71/2016 ٢

وزارة الثقافة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

198,000 EU
R

ABED AZRIE ١ التعاقد مع الفنان ABED AZRIE لحفل ملحمة جلجامش مناقصة TB/24476/2017 ١

وزارة الداخلية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

144,254 BD AL AYAM PUBLICATION 
EST

١ طباعه مجلتي وطني و األمن باللغة العربية واإلنجليزية مناقصة 06/2018 ١

56,000 BD MANTECH COMPUTER 
SERVICES

١

104,000 BD BAHRAIN COMPUTER 
SUPPORT CENTRE

٢

160,000 المجموع (د.ب.):

توفير مواد تسليك مناقصة 01/2018 ٢

وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

222,200 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ توسعة منطقة دخول المرضى وصيانة جناح المخاض بمستشفى جد حفص 
للوالدة

مناقصة MOH/107/2017 ١

صفحة 5 من 8
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

44,418 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١ تركيب العوازل المائية وتصليح األسقف لمختلف منشآت وزارة الصحة مناقصة  MOH/118/2017 ٢

28,399.140 BD ALJISHI EST. W.L.L ١
9,750.359 BD AL NOOR EST - KSA ٢
3,679.074 BD AL TURKI MEDICAL 

EST
٣

1,273.860 BD BLUE EQUIPMENTS 
MEDICAL

٤

106,623.859 BD CIGALA GULF MEDICAL ٥
3,504.060 BD FIRST PHARMACY ٦
1,058.400 BD GOLDEN BIRD 

TRADING EST
٧

561,632.022 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

٨

76.545 BD MEDICAL AND 
PHARMACEUTICALS
SERVICES CO. WLL

٩

2,038.932 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

١٠

9,625.392 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١١

6,319.404 BD HASHIM PHARMACY ١٢
733,981.047 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة لوازم رعاية الفم واألسنان من خالل مجلس 
الصحة لدول مجلس التعاون - 

مناقصة SGH-15/2017 ٣

65,411 BD مؤسسة بهزاد التجارية ١ شراء وتوفير محاليل الكلية الصناعية مخزنة حسب سعر مناقصة األمانة 
العامة 

مناقصة SGH-38/2016 ٤

72,000.880 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ شراء وتوفير مواد الى نظام تثبيت عظام الظهر حسب سعر مناقصة المانة 
العامة 

مناقصة SGH-10/2017 ٥

34,009.670 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١

31,709.916 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٢

65,719.586 المجموع (د.ب.):

(VERIFY) شراء وتوفير أدوية مخزنة مناقصة TB/25077/2018 ٦

30,992.598 BD مؤسسة بدائل التخصصية الطبية  ١
45,816.102 BD YOUSUF MAHMOOD 

HUSSAIN COMPANY
٢

3,285.198 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

٣

3,425.277 BD THE MEDICAL STORE ٤
12,741.850 BD MANAMA IMPORT & 

EXPORT EST
٥

78,539.630 BD JAFFAR PHARMACY ٦
22,952.387 BD ALJISHI EST. W.L.L ٧

197,753.042 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة لوازم التأهيل الطبي من خالل مجلس الصحة لدول 
مجلس التعاون 

مناقصة SGH-19/2017 ٧

60,241.600 BD ALJISHI EST. W.L.L ١
51,909.580 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
٢

112,151.180 المجموع (د.ب.):

(VERIFY) شراء وتوفير أدوية مخزنة مناقصة TB/25079/2018 ٨

225,053.616 BD FOROOGHI PHARMACY ١
197,953.913 BD GULF PHARMACY & 

GENERAL STORE W.L.L
٢

606.474 BD أسواق الخليج العالمية ٣
1,286,968.928 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
٤

4,614.926 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٥

10,183.320 BD SIGMA ALDRICH CHMIE 
GMBH

٦

1,725,381.177 المجموع (د.ب.):

الشراء الموحد لمناقصة لوازم المختبرات وخدمات نقل الدم من خالل 
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

مناقصة SGH-17/2017 ٩

161,700 BD SARAYA
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ انشاء مركز االقامة الطويلة بالمحرق مناقصة MOH/112/2017 ١٠
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

153,665 BD TRANSWORLD
INFORMATION
TECHNOLOGY

١ تشغيل مكتب المساعدة ألعمال الصيانة  في مرافق وزارة الصحة لمدة 
سنتين

مناقصة MOH/110/2017 ١١

46,970 BD ALTINAH BUILDING 
CONTRACTING EST

١ الصيانة االنشائية  لمختلف مباني وزارة الصحة مناقصة  MOH/117/2017 ١٢

4,800 BD UNION MEDISCIENCE ١
3,990 BD BLUE EQUIPMENTS 

MEDICAL
٢

98,455.500 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٣

69,801.500 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

٤

65,828.620 BD ALJISHI EST. W.L.L ٥
30,311.315 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
٦

53,682 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٧

103,344.500 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

٨

7,875 BD AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L

٩

14,400 BD TRILINK ١٠
12,759 BD BEHZAD MEDICAL 

ESTABLISHMENT
١١

15,672.510 BD JAFFAR PHARMACY ١٢
480,919.945 المجموع (د.ب.):

تزويد مواد جراحية استهالكية مناقصة MOH/027/2016 ١٣

57,194.424 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ IBRUTINIB 140MG (VERIFY) شراء وتوفير دواء مخزن مناقصة TB/25125/2018 ١٤

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

114,120 BD WHITE JEUAN 
CLEANING

١ تنظيف مبنى الوزارة والمباني التابعة لها ومستخدمين لتقديم الشاي والقهوة مناقصة 4/2017 ١

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

32,360 BD شركة المؤيد للحلول االمنية ١ مشروع تركيب أجهزة ضبط دخول مبنى الوزارة مناقصة TB/25003/2018 ١

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

39,360 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

١

13,680 BD BIN HINDI TRANSPORT 
COMPANY S.P.C

٢

53,040 المجموع (د.ب.):

تأجير مركبات صالون خاصة لكبار الضيوف لمعرض البحرين الدولي 
للطيران 2018

مناقصة BIAS
2018/94/2017

١

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

250,000 BD DUR ALPHA ١ مشروع تنفيذ أعمال الديكور البرامجي  بأستوديو اإلنتاج رقم 2 مناقصة INFO/8/2017 ١

221,809 BD BOZOOQ ALFAJER 
CONSTRUCTION

١ تنفيذ أعمال إنشائية وصيانة بوزارة شئون اإلعالم مناقصة INFO/13/2017 ٢

124,319 BD ADVANCED MEDIA 
TRADING

١ توفير متطلبات الترقية التقنية للبُنية التحتية ألنظمة اإلنتاج التلفزيوني مناقصة INFO/16/2017 ٣

294,080 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية التقنية لوكالة أنباء البحرين - المرحلة 
الثانية

مناقصة INFO/20/2017 ٤

وزارة شئون الشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

53,000 BD ALFOUZ
CONTRACTING CO. 
W.L.L.

١ عقد زمني لصيانة مضخات الماء في المنشآت التابعة لوزارة شؤون الشباب 
والرياضة لمدة 3 سنوات

مناقصة RFPMYS/26/2017 ١

375,000 BD AL MOAYYED 
LANDSCAPES AND 
SWIMMING POOLS

١ عقد زمني لصيانة العشب الصناعي للمالعب التابعة لوزارة شؤون الشباب 
والرياضة لمدة 3 سنوات

مناقصة RFPMYS/27/2017 ٢

صفحة 7 من 8
110,000 BD SECURE SERVICES 

LIMITED W.L.L
١ عقد زمني لصيانة نظام الحريق للمنشآت التابعة لوزارة شؤون الشباب 

والرياضة لمدة 3 سنوات
مناقصة RFPMYS/25/2017 ٣

23,243 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ تجديد مالعب التنس بنادي البحرين للتنس مناقصة  RFPMYS/1/2018 ٤

صفحة 8 من 8
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هيئة تنظيم الت�شالت

 اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت

اإلغاء الرتاخي�س املمنوحة اإىل �شركة )موفينغ غلف تيليكوم ذ.م.م(

بناًء على طلب من �شركة )موفينغ غلف تيليكوم ذ.م.م(، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن 
عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:

1( الترخي�س العادي لتقديم خدمات القيمة الم�شافة الممنوح اإلى �شركة )موفينغ غلف تيليكوم 
ذ.م.م( ال�شادر بتار يخ17 اأكتوبر 2005.

2( الترخي�ـــس الممتاز لخدمات الت�شالت الدولية الممنـــوح اإلى �شركة )موفينغ غلف تيليكوم 
ذ.م.م( ال�شادر بتاريخ 17 اأكتوبر 2005. 

ويف حالة رغبة اأيِّ �شخ�س العرتا�س على هذا الإعالن، ُيرَجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا، 
اجلريدة  يف  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا   30 اأق�شاه  موعد  يف  لذلك  الأ�شباب  ِذْكر  مع 

الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�شالت
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م من �شركة مار�شالز )البحرين( املحدودة بتحويل  اإعالن ب�شاأن الطلب املقدَّ

 كافة الأعمال اإىل �شركة تولت ليربتي )البحرين( ذ.م.م

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )66/ج(  املادة  اإىل  بالإ�شارة 
واإىل  الآخرين،  اإىل  الأعمال  تويل  بطلب  واملتعلقة   2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر 
لتحويل  ال�شركات ال�شتثمارية  البت يف طلبات  اإجراءات  ب�شاأن  ل�شنه 2017  القرار رقم )29( 

اأعمالها يف مملكة البحرين.
�شركة مار�شالز )البحرين(  ت�َشلُّمه طلبًا مقدمًا من  املركزي عن  البحرين  يعلن م�شرف 
اإىل  الأعمال  كافة  بتحويل  املركزي  البحرين  موافقة م�شرف  بغر�س احل�شول على  املحدودة 

�شركة تولت ليربتي )البحرين( ذ.م.م.
ال�شيد  مراجعة  يرجى  اأعاله،  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تفا�شيل  على  لالطالع 
Sanjib Kumar Mohapatra ممثل �شركة مار�شالز )البحرين( املحدودة على العنوان التايل: 

– مملكة البحرين، هاتف رقم  �شركة مار�شالز )البحرين( املحدودة: �س.ب. 5482، املنامة 
17228787 )973+( اأو فاك�س 17210417 )973+(.

وعلى من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اأعاله اأن يتقدم باعرتا�شه 
اإىل م�شرف البحرين املركزي/ عناية ال�شيدة ابت�شام العري�س، مدير اإدارة مراقبة املوؤ�ش�شات 
املالية، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، على العنوان التايل: �س.ب. 27، املنامة، 
مملكة البحرين، هاتف رقم 17547968 )973+(/ 17547967 )973+( اأو فاك�س 17531636 

.)+973(
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اإعالن من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

اإعالن مبوعد اجلل�شة القادمة واحل�شور

الدعوى رقم 17 / 2014

المدعي: �شليمان عبدالعزيز الماجد

 المدعى عليه: ع�شام يو�شف جناحي

موعد الجل�شة : 6 اأغ�شط�س 2018 ال�شاعة 11:30 �شباًحا

الجل�شة  بموعد  اأعــاله  المذكور  عليه  للمدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 
رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  عنه  وكياًل  اأو  �شخ�شيًا  القانوني  ممثله  اأو  لح�شوره  اأعاله،  المذكور 
)65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 
لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )498( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد/ اأحمد محب 
التجارية(،  والخدمات  لال�شت�شارات  )ابتدار  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ا�س،  الع�شَّ اأحمد  ال�شيد 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 75562، طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لك من: اأحمد محب ال�شيد 

.Abdulmajeed Mohamed Najeebdeenا�س، و اأحمد الع�شَّ

اإعالن رقم )499( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيدة/ نورة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
علي محمد مندي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )غا�س وولف كراج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  19297، طالبة 
مقداره 300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نبيل محمد عبداهلل العبداهلل، ونورة علي محمد 

مندي.

اإعالن رقم )500( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

 اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه يانعة رفيق علي 
القيد رقم   الم�شجلة بموجب  المباني(،  لت�شييد  ا�شم )�شنة واحدة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ح�شين، مالكة 
وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبة   ،93050

.Rubel Younus مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من اإيمان رفيق علي ح�شين و
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 )501( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شيخة 
اأحمد را�شد خليفة را�شد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز بيرفك�شن للتدريب(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم ، طالبة تحويل الفرع الثالث 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: �شيخة اأحمد را�شد خليفة را�شد، ومنهل طالل

عبدالجبار العزاوي.

اإعالن رقم )502( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

 
اإليه ال�شيدة/ اأنمار  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
الم�شجلة  لال�شت�شارات(،  اأفنيو  )فير�شت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأحمدي،  عبداهلل  اإبراهيم 
بموجب القيد رقم 78677، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ فوزية �شعيد عبداهلل ال�شالح.

اإعالن رقم )503( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
ــرة  الــخــيِّ )الــخــطــبــة  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الــفــرديــة  الموؤ�ش�شة  مــالــك  ــاودة،  ــمــع ال خليفة  �شلمان  فــــوؤاد  �شلمان 
ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،79446 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)Good Sermon Contracting للمقاولت 
)ماونت  �شركة  التجاري  ا�شمها  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  ــى  اإل بتحويلها  ــك  وذل للموؤ�ش�شة  القانوني 
مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال   ،)Mount Capstone Contracting Co. W.L.L ذ.م.م   لــلــمــقــاولت  كــابــ�ــشــتــون 
الــمــعــاودة، خليفة  �شلمان  فـــوؤاد  �شلمان  مــن:  لكل  مملوكة  وتــكــون  بحريني،  ديــنــار  اآلف(  )خم�شة   5،000 

 .Chittaranjan Mohakudو
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 )504( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

 اإىل �شركة ت�شامن

 
 يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه فران�شي�س ثوتاكاث، 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(  لالإعالنات  )�شيمفونية  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك 
 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،102554

)األفين( دينار بحريني، واإدخال Mary Francis �شريكة 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.

اإعالن رقم )505( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

خلف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
محفوظ كاظم محفوظ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البيت المعمور للتنظيفات(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم  121958، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري 
وبراأ�شمال  و�شريكه،  الغانم  يو�شف  ل�شاحبيها  بحرينية(  ت�شامن  �شركة  للتنظيفات/  المعمور  )البيت  �شركة 
مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خلف محفوظ كاظم محفوظ، ويو�شف بن اأحمد 

بن عبداهلل الغانم.
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 )506( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نادر محمد 
علي الخلفان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )خط الو�شاطة الدولية �س.�س.و(،  الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119417 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نادر محمد علي الخلفان، وفريد 

علي اأبوالفتح علي، و�شلمى فا�شل.
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اإعالن رقم )507( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

  

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأنقرة للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93834، طالبين 
دينار )مائتان  وبراأ�شمال مقداره 250،000  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 

وخم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: حاتم م�شلح م�شطفى، واأنور �شالح الوكاع.

اإعالن رقم )508( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

 Surash /يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيد
Magan Lal، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شري�س ماكانالل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 6513، 

  2،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 
)األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )509( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 
وال�شت�شارات(،  لــالإدارة  ثينك  )بو�شيتيف  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عزام،  عبدالفتاح  �شريف 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،117102 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،450 )األف واأربعمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: 

.Devika Abhilashم�شطفى �شريف عبدالفتاح عزام، و

اإعالن رقم )510( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة تو�شية ب�شيطة

 

ح�شين  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  مركزالبحرين  يعلن 
�شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات النور ل�شيانة 
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اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،51170 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  البواخر(، 
�شركة تو�شية ب�شيطة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ح�شين 

.Ratiya Kanabhai Bhikhabhaiعبدالحميد اإدري�س  علي اإدري�س، و

اإعالن رقم )511( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )روثويل بروبيرتي اأدفاي�شورز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  97391، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ بهنام عبدالرحمن خليل دواني.

اإعالن رقم )512( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شاهد بادينهاري 
فالبيل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شا�س اإدفيرتايزنج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم  114896، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ووبراأ�شمال 
 Mohammedو ،Shahad Padinhare Valappil :مقداره 600 )�شتمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من

. Asmar Kam Mottil

اإعالن رقم )513( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة )كي. 
بي. اإم. جي لال�شت�شارات ذ.م.م( نيابة عن �شركة )اإنجاز كابيتال ذ.م.م(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي 
تحمل ا�شم )ريلكورب للخدمات العقارية �س.�س. و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 59501، طالبًا تغيير ال�شكل 
�شركة  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  المملوكة  لل�شركة  القانوني 
�شركة  لكل من:  وت�شبح مملوكة  بحريني،  دينار  األف(  )اأربعون  وبراأ�شمال مقداره40،000  )ريلكورب ذ.م.م(، 

)اإنجاز للمجمعات التجارية ذ.م.م(، و�شركة )ال�شاية القاب�شة ذ.م.م(. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )514( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شميرة مب�شير، 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شورة الكبيرة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  121619، 
طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

)األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شميرة مب�شير، و�شماح توحيد عبدالعزيز محمد.

اإعالن رقم )515( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عادل محمد 
اأحمد علي المرباطي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم اإيت تاي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
109449، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عادل محمد اأحمد علي المرباطي، وها�شم محمد 

علي رحمة. 

اإعالن رقم )516( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )جزنور لخدمات ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86882، طالبًا تحويل الفرع 

الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 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 )517( ل�صنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإليها ال�شيدة/ دينا  يعلن مركزالبحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
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الم�شجلة  وال�شت�شارات(،  لالإر�شاد  )تجاه  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  �شبيب،  مروان  ح�شن  بنت 
بموجب القيد رقم 93272، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة  الم�شمى )متجر فرحي للتجارة الإلكترونية( 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، ا�شمها التجاري �شركة )متجر فرحي للتجارة اللكترونية ذ.م.م(، 
وبراأ�شمال مقداره 12،000 )اثنا ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: دينا ح�شن مروان �شبيب، 

و�شركة )فالت 6 لبز البحرين ذ.م.م(.
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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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,100,156 US
D

GE WATER & 
PROCESS
TECHNOLOGIES

١ RENTAL OF REVERSE OSMOSIS RO PLANT AT 
REFINERY

مناقصة T160158 ٧

61,224,322 US
D

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L)

١

8,697,776 US
D

AL HASANAIN CO ٢

26,430,553.044 المجموع (د.ب.):

أعمال إعداد الموقع الخاص ببرنامج تحديث مصفاة بابكو مناقصة (39)T160129 ٨

83,466,000 US
D

JGC GULF ١ ENHANCEMENT OF FIRE PROTECTION SYSTEM 
IN REFINERY AND SITRA TANKS - EPC 

CONTRACT

مناقصة (52)T160022 ٩

3,961,400 US
D

JGC GULF ١ ENGINEERING PROCUREMENT AND 
CONSTRUCTION (EPC) WORK TO UPGRADE 

FLARE AT RIFF DISTRIBUTION POINT 

مناقصة T150103(ENG) ١٠

740,000 BD ZOHAL
CONSTRUCTION LTD

١ OPERATE AND MAINTAIN THE REFINERY 
SWEAGE TREATMENT PLANT STP

مناقصة T160099 ١١

3,627,385 AE
D

HOERBIGER SERVICE 
ME

١ PROCURMENT OF COMPRESSOR SPARES مناقصة Q089213 ١٢

140,851.630 EU
R

CONTINENTAL
FLANGES

١ AUCTION FOR VALVES, FLANGES AND 
FITTINGS

مزايدة (19) T160145 ١٣

58,800 BD FAKHROO
INFORMATION
TECHNOLOGY
SERVICES

١ PURCHASE OF DESKTOP PCS مناقصة Q090828 ١٤

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,496,995 BD SAUDI AIRLINES 
CARGO CO. LLC.

١ CARGO HANDLING SERVICES IN THE KINGDOM 
OF SAUDI ARABIA

مناقصة TB/10449/2009 ١

32,938,416 US
D

THALES AVIONICS 
CORP

١ توفير خدمات الربط واالتصال في األجواء السطول طيران الخليج مناقصة ITC-16-1-1457 ٢

1,344,840,000 US
D

CFM INTERNATIONAL ١ GULF AIR FUTURE NEW FLEET DELIVERIES مناقصة ITC-15-7-1390 ٣

82,337 BD SRI LANKA AIRLINES 
LIMITED (UL)

١ AIR TECHNICAL  SUPPORT LINE MAINTENANCE 
AT BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT / 

COLOMBO (CMB) SRI LANKA

مناقصة BTB-16-12-1637 ٤

مجلس النواب
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

67,872 BD ARADOUS CAR HIRING ١ تأجير 14 سيارة لمدة 4 سنوات مناقصة 9/2016 ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

33,552 BD EMCO CO ١ مناقصة صيانة االجهزة الكهربائية والميكانيكية في مبنى مسرح البحرين الوطني J/3/2016 ١

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

107,040 BD CAPITAL SECURITY 
SERVICES

١ توفير حراس أمن مناقصة BTEA/19/2016 ١

75,000 BD ORANGE MEDIA 
GROUP OMG 

١ تجهيز جناح مملكة البحرين في لمعرض الرياض و دبي مناقصة BTEA/22/2016 ٢

299,912.510 BD GULF MARCOM 
MARKETING CO

١ مشروع تسويق و ترويج هوية البحرين السياحية مناقصة BTEA/13/2016 ٣

109,500 EU
R

MB CAPITAL SERVICES 
GMBH

١ حجز ارضية في المعارض في 2017 مناقصة TB/22741/2016 ٤

هيئة الحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

28,320 BD SECURE ME ١ توفير خدمات األمن في مبنى الحكومة االلكترونية  مناقصة eGA/2015/03 ١

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

31,348 BD ITC INTERNATIONAL 
CONTRACTING CO

١ تزويد وتركيب وصلة بإنحناء 90 درجة قياس (40") لمضخات مياه البحر 
للمقطرات رقم (2)، (3) و (4) بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء

مناقصة PP--2015-296
EPD

١

صفحة 3 من 7
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D
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صفحة 3 من 7

تنويه

ُن�ِشر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3350( ال�شادر بتاريخ 25 يناير 2018، اإعالن رقم )1( 
نًا  ل�شنة 2017 ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر يناير 2017، مت�شمِّ
املناق�شة رقم )ITC -16 -1-1457( اخلا�شة ب�شركة طريان اخلليج، وحيث اإن املبلغ املن�شور 

)قيمة العطاء(يف املناق�شة املذكورة غري �شحيح، فاإنه ين�شر املبلغ ال�شحيح على النحو الآتي:


