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 �أمر ملكي رقم )54( ل�سنة 2018

مبنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

يُمنَح �شاحب ال�شمو الملكي الأمير محمد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ولي العهد نائب 
رئي�س مجل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شعودي، و�شام ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة 

الممتازة.

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 17 ربيع الأول 1440هـ

الـموافــــق: 25 نوفـمـبــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )49( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام �ملر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002

ب�ساأن �لالئحة �لد�خلية ملجل�ض �لنو�ب

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادتني )38 و91( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

النواب  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

ال�شورى  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُت�شتبَدل بن�شو�س املواد )133( و)134( و)135( و)136( و)137( و)139( من املر�شوم 
بقانون رقم )54( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب، الن�شو�س الآتية:

:)133( "مادة 
اأع�شاء جمل�س  اأو غريهم من  الوزراء  اإىل  ه  يوجِّ اأن  النواب  اأع�شاء جمل�س  لكل ع�شو من 
وذلك  اخت�شا�شاتهم،  يف  الداخلة  الأمور  ل�شتي�شاح  املو�شوع  حمددَة  مكتوبًة  اأ�شئلًة  الوزراء 

ق من ح�شول واقعة و�شل علمها اإليه. لال�شتفهام عن اأمر ل يعلمه الع�شو، اأو للتََّحقُّ
ع ال�شوؤال اأكرث من ع�شـو واحد، كما ل يجوز توجيهه اإل اإىل وزير واحد اأو  ول يجوز اأْن يوقِّ

ع�شو واحد غريه من اأع�شاء جمل�س الوزراء.
مادة )134(:

د  وحمدَّ امل�شتطاع  قدر  واإيجاز  بو�شوح  ومكتوبًا  مه،  ُمَقدِّ من  عًا  موقَّ ال�شوؤال  يكون  اأن  يجب 
يكون متعلقًا مب�شلحة خا�شة  ول  العامة،  الأهمية  الأمور ذات  اأمر من  يكون يف  واأن  املو�شوع، 
ُيراد  التي  الأمور  على  يقت�شر  واأن  موكليه،  باأحد  اأو  الرابعة  الدرجة  حتى  اأقاربه  اأو  بال�شائل 
بكرامة  م�شا�س  فيها  اأو  لئقة  غري  عبارات  يت�شمن  واأل  عليها،  تعليق  دون  عنها  ال�شتفهام 
اأو  الوطنية  بامل�شلحة  اأو  العام  بالنظام  اإ�شرار  اأو  العامة،  املوؤ�ش�شات  اأو  الهيئات  اأو  الأ�شخا�س 



العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

7

ـْلم الأهلـي، اأو تثري الكراهية اأو التمييز اأو الطائفية، واأل يكون متعلقًا باأمر من الأمور التي  ال�شِّ
ه اإليه ال�شوؤال، اأو �شابقة  ل تدخل يف اخت�شا�س الوزير اأو غريه من اأع�شاء جمل�س الوزراء املوجَّ
ه  على الف�شل الت�شريعي، ما مل يكن مو�شوع ال�شوؤال م�شتمرًا خالل الف�شل الت�شريعي الذي ُوجِّ

فيه ال�شوؤال، اأو يت�شمن طلب معلومات اأو اإح�شائيات ل تتعلق مبو�شوع ال�شوؤال.
فاإذا مل تتوافر يف ال�شوؤال هذه ال�شروط جاز للرئي�س ا�شتبعاده، مع اإبالغ الع�شو بذلك، فاإن 
مل يقتنع الع�شو بوجهة نظر الرئي�س واعرت�س عليها كتابًة خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغه، ُعِر�س 

الأمر على مكتب املجل�س للبتِّ فيه، ويكون قراره يف هذا ال�شاأن نهائيًا.
مادة )135(:

املجل�س  رئي�س  وُيْبِلغ  خا�س،  �شجل  يف  ورودها  تواريخ  بح�شب  الأ�شئلة  توجيه  طلبات  تقيَّد 
ال�شوؤال الذي روعيت فيه اأحكام املادة ال�شابقة اإىل الوزير اأو غريه من اأع�شاء جمل�س الوزراء 

خالل ع�شرة اأيام من تاريخ تقدميه.
اإبالغه  تاريخ  يومًا من  اأق�شاها خم�شة ع�شر  ال�شوؤال كتابًة خالل مدة  الوزير عن  ويجيب 
هة ِوْفقًا لأحكام الفقرة الثانية من املادة )91( من  م الإجابة كتابًة على الأ�شئلة املوجَّ به، وتقدَّ

الد�شتور، خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ اإبالغ ال�شوؤال.
مادة )136(:

م ال�شوؤال فور وروده، ويدَرج ال�شوؤال واجلواب يف جدول اأعمال  ُيْبِلغ الرئي�س اجلواب اإىل مقدِّ
باأع�شاء  واجلواب  ال�شوؤال  تعلُّق  حال  مناق�شة  دون  املجل�س  لِعْلم  الإبالغ  لهذا  تالية  جل�شة  اأول 

جمل�س الوزراء - من غري الوزراء - اأو مناق�شته يف غري هذه احلالة اإذا اقت�شى الأمر ذلك. 
اأي�شًا ال�شوؤال الذى مل ُيِجب عليه الوزير يف املوعد املحدد يف املادة  كما يدَرج يف اجلدول 
اأن يطلب تاأجيل الإجابة اإىل موعـد ل يزيد  ال�شابقة ليتم الرد عليه �شفاهة باملجل�س. وللـوزير 

على �شبعة اأيام، فُيجاب اإىل طلبه. ول يجوز التاأجيل لأكرث من هذه املدة اإل بقرار من املجل�س.
اإىل  ال�شوؤال كتابة  تاأجيل الإجابة عن  الوزراء- طلب  – من غري  الوزراء  ولأع�شاء جمل�س 

موعد ل ُيجاِوز ع�شرة اأيام، فُيجاب اإىل طلبه.
مادة )137(:

اللجنة  م  تقدِّ اأن  قبل  املجل�س  اإىل جلان  اأ�شئلة مرتبطة مبو�شوعات حمالة  توجيه  ل يجوز 
هت اإليهم قبل اإقرار برنامج عمل احلكومة. تقريرها اإىل املجل�س، ول ُتَبلَّغ الأ�شئلة اإىل َمن ُوجِّ

ول يجوز اأن يتقدم الع�شو باأكرث من �شوؤال يف �شهر واحد. ول يجوز اأن يزيد جمموع الأ�شئلة 
مة ِوْفقًا للفقرة الثانية من املادة )91( من الد�شتور على ثالثة اأ�شئلة يف ال�شهر. املقدَّ

اأو يف مو�شوعات مرتبطة بع�شها ببع�س ارتباطًا  مة يف مو�شوع واحد  م الأ�شئلة املقدَّ وُت�شَ
وثيقًا عند اإبالغها للوزير اأو غريه من اأع�شاء جمل�س الوزراء لالإجابة عنها معًا.
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مه ع�شو اآخر يف ذات دور النعقاد. ول يجوز التقدم ب�شوؤال �شبق واأْن قدَّ
مادة )139(:

ه اإىل اأحد وزرائها اأو غريه من اأع�شاء  يجوز للحكومة من تلقاء نف�شها اأو مبنا�شبة �شوؤال موجَّ
جمل�س الوزراء اأْن تطلب مناق�شة مو�شوع معنيَّ يتعلق بال�شيا�شة العامة للدولة لتح�شل فيه على 

راأي املجل�س، اأو تديل ببيانات يف �شاأنه."

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )50( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام �ملر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002

ب�ساأن �لالئحة �لد�خلية ملجل�ض �ل�سورى

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادتني )38 و91( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

النواب  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

ال�شورى  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ي�شاف فرٌع ثاٍن بعنوان )الأ�شئلة( اإىل الف�شل الثاين من الباب الرابع، من املر�شوم بقانون 
رقم )55( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى، تندرج حتته مواد جديدة باأرقام 

)127( و)128( و)129( و)130( و)131( و)132( و)133(، ن�شو�شها الآتية:
:)127( "مادة 

ه اإىل الوزراء اأ�شئلًة مكتوبًة حمددَة املو�شوع  لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�س ال�شورى اأن يوجِّ
اأو  الع�شو،  يعلمه  ل  اأمر  عن  لال�شتفهام  وذلك  اخت�شا�شاتهم،  يف  الداخلة  الأمور  ل�شتي�شاح 

ق من ح�شول واقعة و�شل علمها اإليه. للتََّحقُّ
ع ال�شوؤال اأكرث من ع�شـو واحد، كما ل يجوز توجيهه اإل اإىل وزير واحد. ول يجوز اأن يوقِّ

مادة )128(:

د  وحمدَّ امل�شتطاع  قدر  واإيجاز  بو�شوح  ومكتوبًا  مه،  مقدِّ من  عًا  موقَّ ال�شوؤال  يكون  اأن  يجب 
يكون متعلقًا مب�شلحة خا�شة  ول  العامة،  الأهمية  الأمور ذات  اأمر من  يكون يف  واأن  املو�شوع، 
يراد  التي  الأمور  على  يقت�شر  واأن  موكليه،  باأحد  اأو  الرابعة  الدرجة  حتى  اأقاربه  اأو  بال�شائل 
بكرامة  م�شا�س  فيها  اأو  لئقة  غري  عبارات  يت�شمن  واأل  عليها،  تعليق  دون  عنها  ال�شتفهام 
الوطنية  بامل�شلحة  اأو  العام  بالنظام  اإ�شرار  اأو  العامة،  املوؤ�ش�شات  اأو  الهيئات  اأو  الأ�شخا�س 



العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

10

الأمور  من  باأمر  متعلقًا  يكون  واأل  الطائفية،  اأو  التمييز  اأو  الكراهية  تثري  اأو  الأهلي،  ال�شلم  اأو 
ه اإليه ال�شوؤال، اأو �شابقة على الف�شل الت�شريعي ما مل  التي ل تدخل يف اخت�شا�س الوزير املوجَّ
ه فيه ال�شوؤال، اأو يت�شمن طلب  يكن مو�شوع ال�شوؤال م�شتمرًا خالل الف�شل الت�شريعي الذي ُوجِّ

معلومات اأو اإح�شائيات ل تتعلق مبو�شوع ال�شوؤال.
فاإذا مل تتوافر يف ال�شوؤال هذه ال�شروط جاز للرئي�س ا�شتبعاده مع اإبالغ الع�شو بذلك، فاإن 
مل يقتنع الع�شو بوجهة نظر الرئي�س واعرت�س عليها كتابًة خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغه، ُعِر�س 

الأمر على مكتب املجل�س للبتِّ فيه، ويكون قراره يف هذا ال�شاأن نهائيًا.
مادة )129(:

املجل�س  رئي�س  وُيْبِلغ  خا�س،  �شجل  يف  ورودها  تواريخ  بح�شب  الأ�شئلة  توجيه  طلبات  ُتقيَّد 
ه اإليه خالل ع�شرة اأيام من تاريخ  ال�شوؤال الذي روعيت فيه اأحكام املادة ال�شابقة اإىل الوزير املوجَّ

تقدميه.
ويجيب الوزير عن ال�شوؤال كتابًة خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإبالغه به.

مادة )130(:

م ال�شوؤال فور وروده، وُيدَرج ال�شوؤال واجلواب يف جدول اأعمال  ُيْبِلغ الرئي�س اجلواب اإىل مقدِّ
اأول جل�شة تالية لهذا الإبالغ لِعْلم املجل�س دون مناق�شة.

وللـوزير اأن يطلب تاأجيل الإجابة اإىل موعـد ل يزيد على �شبعة اأيام، فُيجاب اإىل طلبه، ول 
يجوز التاأجيل لأكرث من هذه املدة اإل بقرار من املجل�س.

مادة )131(:

اللجنة  م  تقدِّ اأن  قبل  املجل�س  اإىل جلان  اأ�شئلة مرتبطة مبو�شوعات حمالة  توجيه  ل يجوز 
هت اإليهم قبل اإقرار برنامج عمل احلكومة. تقريرها اإىل املجل�س، ول ُتْبَلغ الأ�شئلة اإىل َمن ُوجِّ

ول يجوز اأن يتقدم الع�شو باأكرث من �شوؤال يف �شهر واحد.
اأو يف مو�شوعات مرتبطة بع�شها ببع�س ارتباطًا  مة يف مو�شوع واحد  م الأ�شئلة املقدَّ وت�شَ

وثيقًا عند اإبالغها للوزير لالإجابة عنها معًا.
مه ع�شو اآخر يف ذات دور النعقاد. ول يجوز التقدم ب�شوؤال �شبق واأْن قدَّ

مادة )132(:

يجوز للع�شو ا�شرتداد �شوؤاله يف اأي وقت.
مادة )133(:

م  ُقدِّ الذي  النعقاد  دور  بانتهاء  اأو  اإليه،  ه  ُوجِّ من  اأو  مه،  مقدِّ �شفة  بزوال  ال�شوؤال  ي�شقط 
ال�شوؤال خالله.
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�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )51( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لتجارة

�ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1987

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ت�شتبدل عبارة )الوزير املعني ب�شئون التجارة( بعبارة )وزير التجارة والزراعة(، وعبارة 
املعنية  )الوزارة  وعبارة  والزراعة(،  التجارة  )لوزير  بعبارة  التجارة(  ب�شئون  املعني  )للوزير 
ال�شادر  التجارة  قانون  يف  وردت  اأينما  والزراعة(  التجارة  )وزارة  بعبارة  التجارة(  ب�شئون 

باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987.

�ملادة �لثانية

باملر�شوم بقانون  ال�شادر  التجارة  املادة )20( من قانون  الفقرة )1( من  ُي�شتبَدل بن�س 
رقم )7( ل�شنة 1987، الن�س الآتي:

1 - يجـــب على كل تاجر فردًا كـــان اأو �شركة اأن يم�شك الدفاتر التجاريـــة التي ت�شتلزمها طبيعة 
تجارته واأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما َله من حقوق وما عليه من التزامات 

متعلقة بالتجارة.
ي - بح�شب    ويجب اأن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر اأو مدير المن�شاأة اأو الم�شفِّ
الأحـــوال- م�شئوَليـــن عن �شحة بيانـــات الدفاتر التجاريـــة وِحْفِظها وت�شليمهـــا اإلى الوزارة 

المعنية ب�شئون التجارة عند الطلب.
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�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء، كل فيما يخ�شه، تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 
من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )52( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام �ملر�سوم بقانون رقم )27( ل�سنة 2015

ب�ساأن �ل�سجل �لتجاري

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

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

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

املر�شوم  املادة )20( من  )اأ( من  الفقرة  البنود )1( و)2( و)3( من  بن�شو�س  ُت�شتبَدل 
املادة )27( من  ُت�شتبَدل مبقدمة  التجاري، كما  ال�شجل  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )27( 

املر�شوم بقانون امل�شار اإليه، الن�شو�س التالية:
و)3(:  و)2(   )1( �لبنود  )�أ(  فقرة   )20( "مادة 

1 - وْقف القْيد في ال�شجل التجاري لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.
2 - توقيع غرامة اإدارية ُتحت�َشب على اأ�شا�س يومي لحْمل المخاِلف على التََّوقُّف عن المخالفة 
واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها، وذلك بما ل يجاِوز األف دينار بحريني يوميًا عند ارتكابه المخالفة 
لأول مرة، واألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه اأية مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات 
من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة. وفي جميع الأحوال ل يجوز اأن يتجاوز 

مجموع الغرامة خم�شين األف دينار بحريني.
3 - توقيع غرامة اإدارية اإجمالية بما ل يجاِوز مائة األف دينار بحريني."

:)27( �لمادة  "مقدمة 
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون اآخر، يعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على 
�شنة وبغرامة ل تقل عن األف دينار، ول تزيد على مائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 

كل َمن:"
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�ملادة �لثانية

ُت�شاف اإىل املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري مادتان جديدتان 
برقمي )18 مكررًا( و)18 مكررًا 1(، ن�شهما الآتي:

مكرر�ً(:  18( "مادة 
الم�شتفيد  تحديد  وقواعد  و�شوابط  معايير  المالية،  وزارة  مع  التن�شيق  بعد  الوزير،  ي�شع   - اأ 
ال�شريبي  المتثال  بتح�شين  المتعلقة  والمعايير  الممار�شات  لأف�شل  ِوْفقًا  وذلك  النهائي 
الدولي، ومكافحة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب. وت�شري في �شاأن معايير و�شوابط وقواعد 
تحديد الم�شتفيد النهائي الأحكام المن�شو�س عليها في قانون م�شرف البحرين المركزي 
والتوجيهات  والقرارات   ،2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  المالية،  والموؤ�ش�شات 
البحرين  م�شرف  ِقَبل  من  لهم  �س  للمرخَّ بالن�شبة  وذلــك  لأحكامه،  تنفيذًا  ال�شادرة 

المركزي. 
ب -  يلتزم التاجر عند طلب القْيد في ال�شجل التجاري وطلب تجديده بتقديم بيان اإلى الوزارة 

د فيه الم�شتفيد النهائي.  يحدِّ
ج - على َمن تم قْيُده في ال�شجل التجاري موافاة الوزارة باأيِّ تعديل يطراأ على البيانات المتعلقة 

بالم�شتفيد النهائي خالل المدة التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.
د - تتولى الإدارة المعنية قْيد بيانات الم�شتفيد النهائي في ال�شجل التجاري اأو اأيِّ تعديل عليها.
هـ - مع عدم الإخالل باأحكام المادة )19( من هذا القانون، يجوز للوزارة عند امتناع َمن تم 
قْيُده في ال�شجل التجاري عن تحديد الم�شتفيد النهائي اأو تقديمه معلومات غير �شحيحة 

عنه اأن تتخذ اأيًا من التدابير المن�شو�س عليها في المادة )20( من هذا القانون.
مادة )18 مكرر�ً 1(:

بها  دت  تعهَّ التزامات  اأية  بتنفيذ  التاجر  اإلــزام  ل�شمان  الالزمة  القرارات  الوزير  ُي�شِدر   - اأ 
المملكة بموجب التفاقيات والمعاهدات الدولية، ويكون من �شاأنها تعزيز المتثال ال�شريبي 
ب ال�شريبي ومكافحة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يكفل  التََّجنُّب والتََّهرُّ ومكافحة 
ق من الجوهر القت�شادي الفعلي )Real Economic Substance( لأن�شطة التاجر في  التََّحقُّ
َثبُّت من اأن الأرباح والعوائد ناتجة عن ممار�شة التاجر  ر التَّ المملكة، والذي ي�شمل دون ح�شْ
لأن�شطته القت�شادية الفعلية في المملكة، وله في �شبيل ذلك اإلزام التاجر بتقديم اأية تقارير 

رة قانونًا لالحتفاظ بالدفاتر التجارية. اأو م�شتندات والحتفاظ بها لذات المدة المقرَّ
ب -  مع عدم الإخالل باأحكام المادة )19( من هذا القانون، يجوز للوزارة عند مخالفة التاجر 
للقرار ال�شادر طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة اتخاذ اأيٍّ من التدابير المن�شو�س 

عليها في اأحكام المادة )20( من هذا القانون."
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�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء، كل فيما يخ�شه، تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 
اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )53( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �ل�سركات �لتجارية

�ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2001

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 
ل�شنة2006 وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

قانون  من  و)291(،  ج(  فقرة  و)286  مكررًا(  و)244   )115( املواد  بن�شو�س  ُت�شتبَدل 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، الن�شو�س الآتية:

:)115( "مادة 
يجب اأن تكون الأ�شهم ا�شمية وقابلة للتداول.

مادة )244 مكرر�ً(:

بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  اأحكام  مراعاة  مع 
رقم )64( ل�شنة 2006، يجب على جمل�س الإدارة اأن ير�شل اإىل الوزارة املعنية ب�شئون التجارة 
– خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية – �شورًة من كلٍّ من امليزانية وح�شاب الأرباح 
ق من  عًا وخمتومًا منه، وذلك للتََّحقُّ ق احل�شابات، موقَّ واخل�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير مدقِّ
تعاونها مع اجلهات املخت�شة  القانون، و�شالمة مركزها املايل، ومدى  باأحكام  ال�شركة  التزام 

ب�شاأن المتثال ال�شريبي على امل�شتوى الوطني اأو الدويل. 
تراها  اإ�شافية  معلومات  اأو  تقارير  اأو  م�شتندات  اأو  مالية  بيانات  اأية  تطلب  اأن  وللوزارة 

�شرورية.
مادة )286 فقرة ج(:

اأ�شهر  �شتة  التجارة - خالل  ب�شئون  المعنية  الــوزارة  اإلى  ير�شلوا  اأن  المديرين  ج - يجب على 
من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية - �شورًة من كلٍّ من الميزانية وح�شاب الأرباح والخ�شائر، 
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ق من التزام  عًا ومختومًا منه، وذلك للتََّحقُّ ق الح�شابات، موقَّ والتقرير ال�شنوي، وتقرير مدقِّ
المخت�شة  الجهات  مع  تعاونها  ومدى  المالي،  مركزها  و�شالمة  القانون،  باأحكام  ال�شركة 

ب�شاأن المتثال ال�شريبي على الم�شتوى الوطني اأو الدولي. 
تراها  اإ�شافية  معلومات  اأو  تقارير  اأو  م�شتندات  اأو  مالية  بيانات  اأية  تطلب  اأن  وللوزارة 

�شرورية.
مادة )291(:

يكون لل�شركة ا�شم جتاري خا�س اأو ا�شم ُي�شَتقُّ من غَر�س اإن�شائها، ويجب اأن َتْتَبَعه عبارة 
)�س.�س.و(.

ويجب اأن تتخذ ال�شركة مركزها الرئي�شي يف مملكة البحرين، واأن ُتزاول ن�شاطها الرئي�شي 
فيها."

�ملادة �لثانية

ُت�شاف اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 مواد 
جديدة باأرقام )351 مكررًا( و)351 مكررًا 1( و)362 مكررًا(، ن�شو�شها الآتية:

مكرر�ً(:  351( "مادة 
اجلهات  من  والرقابة  الرتاخي�س  واأنظمة  لأحكام  ال�شركات  بخ�شوع  الإخالل  عدم  مع 
د  اأن ُتزوِّ املخت�شة بنوع ن�شاطها، يجب على ال�شركات التجارية اخلا�شعة لأحكام هذا القانون 
الوزارة املعنية ب�شئون التجارة باأية م�شتندات اأو وثائق اأو ميزانيات اأو نتائج اأعمال يف اأيِّ وقت 

تطلبه الوزارة.  
مادة )351 مكرر�ً 1(:

اأ - للوزارة اأن ُتجِري تحقيقًا اإداريًا من تلقاء نف�شها اأو بناًء على ما تتلقاه من بالغات اأو �شكاٍو 
ق من اأية مخالفة لأحكام هذا القانون. ولها اأن ُتجِري تحقيقًا اإذا قامت لديها  ة للتََّحقُّ جديَّ

ة تْحِملها على العتقاد باأن المخالفة على و�ْشك الوقوع.  دلئل جديَّ
ولالأطراف املعنية احلق يف ال�شتعانة مبحاميهم اأثناء التحقيق.

ب - للوزارة اأن تطلب من ال�شركات كافة البيانات والإي�شاحات والم�شتندات، ولها اأن تْنُدب اأيًا 
لين باأدائها.  ْبط الق�شائي بالوزارة للقيام باأيٍّ من المهام المخوَّ من ماأموري ال�شَّ

مادة )362 مكرر�ً(:

�شركة  اأية  مخالفة  ثبوت  عند  للوزارة  الجنائية،  اأو  المدنية  بالم�شئولية  الإخــالل  عدم  مع   - اأ 
تجارية لأيِّ حكم من اأحكام هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، اأو مخالفة 
تاأمر  اأن  الدولي،  اأو  الوطني  الم�شتوى  على  ال�شريبي  بالمتثال  تتعلق  عليها  التزامات  اأية 
بالتََّوقُّف  باأية طريقة ترتئيها الوزارة،  المخاِلف بموجب قرار م�شبَّب، ُيخَطر به المخالف 
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دها الوزارة. وفي حالة  عن المخالفة واإزالة اأ�شبابها واآثارها فورًا اأو خالل فترة زمنية تحدِّ
بًا ت�شبيبًا كافيًا باتخاذ  عدم التزامه بذلك خالل هذه الفترة، للوزارة اأن ُت�شِدر قرارًا م�شبَّ

اأحد التدابير الآتية:
1 - وْقف القْيد في ال�شجل التجاري لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.

 2 - توقيـــع غرامـــة اإداريـــة ُتحت�َشب علـــى اأ�شا�س يومـــي لحْمـــل المخالف علـــى التََّوقُّف عن 
المخالفـــة واإزالـــة اأ�شبابها اأو اآثارها، وذلك بما ل يجاِوز األـــف دينار بحريني يوميًا عند 
ارتكابـــه المخالفـــة لأول مرة، واألفـــي دينار بحريني يوميًا في حالـــة ارتكابه اأية مخالفة 
اأخـــرى خالل ثالث �شنوات من تاريـــخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة، وفي 

جميع الأحوال ل يجوز اأن يتجاَوز مجموع الغرامة خم�شين األف دينار بحريني.
 3 - توقيع غرامة اإدارية اإجمالية بما ل يجاِوز مائة األف دينار بحريني.

 4 - �شْطب القْيد من ال�شجل التجاري.
ب - في الحالتين المن�شو�س عليهما في البندين )2( و)3( من الفقرة )اأ( من هذه المادة 
المخاِلف،  من  بدا  الذي  والعَنت  المخالفة،  َج�شامة  مراعاة  الغرامة  تقدير  عند  يتعيَّن 
الغرامة  تح�شيل  ويكون  لذلك.  نتيجة  الغير  اأ�شاب  الذي  َرر  وال�شَّ جناها،  التي  والمنافع 

رة لتح�شيل المبالغ الم�شتَحقة للدولة. بالطرق المقرَّ

�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء- كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 
من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2018

باإ�سد�ر قانون �خلطابات و�ملعامالت �لإلكرتونية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 

وتعديالته،
ل باملر�شوم بقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

)37( ل�شنة 2017،
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،
بالقانون  ل  املعدَّ ل�شنة 2001،  رقم )19(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدين،  القانون  وعلى 

رقم )27( ل�شنة 2017،
وعلى قانون ال�شركات التجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

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

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،
وعلى القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الهوية، 

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

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،
وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية املعلومات،
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 

املعلومات،
وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�شية، ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعمل باأحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية املرافق.

�ملادة �لثانية

اأ - ت�شـــري اأحكـــام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريـــة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم 
)14( ل�شنـــة 1996 على ما لم يرد فيه ن�ـــس خا�س في هذا القانون، وذلك فيما ل يتعار�س 

مع اأحكامه.
ب - كل �شجـــل اأو توقيـــع اإلكتروني اأن�شىء وكل معاملة تمت، طبقًا لأحكـــام المر�شوم بقانون رقم 
)28( ل�شنـــة 2002 ب�شـــاأن المعامـــالت الإلكترونية، يظـــل �شحيحًا بعد العمـــل باأحكام هذا 

القانون.
ي�شتمـــر العمل باأحكام القـــرارات التنفيذية ال�شادرة تنفيذًا لأحكـــام المر�شوم بقانون رقم  ج - 
)28( ل�شنـــة 2002 ب�شـــاأن المعامالت الإلكترونية فيما ل يتعار�س مـــع اأحكام هذا القانون، 

وذلك اإلى حين �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 
ي�شتمـــر العمل باأحكام القرارات التي �شـــدرت قبل العمل باأحكام هذا القانون ب�شاأن ت�شجيل  د - 

اأ�شماء النطاق فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون، وذلك لحين انتهاء مدة الت�شجيل.

�ملادة �لثالثة

ُيلغى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية، كما ُيلغى كل ن�س 
يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

�ملادة �لر�بعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
ي �شتني يومًا من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. به من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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قانون �خلطابات و�ملعامالت �لإلكرتونية

مادة )1(

تعاريف

َنة قرين ُكلٍّ منها  يف تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، املعايَن املبيَّ
ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

�لجهة �لإد�رية �لمخت�سة: الجهة الإدارية التي ي�شدر بت�شميتها مر�شوم.

�ل�سلطة �لمخت�سة: وزير اأو رئي�س الجهة الإدارية المخت�شة.

�سج���ل �إلكترون���ي: معلومات يتم اإن�شاوؤهـــا اأو اإر�شالها اأو ت�َشلُُّمها اأو تخزينهـــا بو�شيلة اإلكترونية، 

وت�شمل بح�شب الأحوال، كافة المعلومات التي تقترن اأو ترتبط منطقيًا بال�شجل على نحو يجعلها 
جزءًا منه �شواء اأن�شئت في وقت متزامن اأم ل.

�إلكترون���ي: تقنيـــة ا�شتعمـــال و�شائل كهربائيـــة اأو مغناطي�شية اأو كهرومغناطي�شيـــة اأو ب�شرية اأو 

بايومترية اأو فوتونية اأو اأيُّ �شكل اآخر من و�شائل التقنية الم�شابهة.
وكي���ل �إلكترون���ي: برنامج حا�شب اآلـــي اأو اأية و�شيلة اإلكترونية اأخـــرى ُت�شتعَمل للقيام بفعل ما اأو 

ل من اأيِّ  لال�شتجابـــة ل�شجـــالت اأو اأفعـــال اإلكترونيـــة – كليًا اأو جزئيـــًا – بدون مراجعـــة اأو تَدخُّ
�شخ�س طبيعي وقت القيام بالفعل اأو ال�شتجابة له.

خدمات �لثقة: خدمات اإلكترونية خا�شة بالتوقيع الإلكتروني، والخْتم الإلكتروني، ومهر اإلكتروني 

ل، والت�شديق الإلكتروني لموقع على �شبكة الإنترنت. للوقت، والتو�شيل الإلكتروني الم�شجَّ
د خدمات �لثقة: ال�شخ�س الذي يقوم بتقديم واحدة اأو اأكثر من خدمات الثقة. مزوِّ

د خدمات ثقة يتم اعتماده لتقديم واحدة اأو اأكثر من خدمات  د خدمات �لثقة �لمعتَمد: مزوِّ مزوِّ

الثقة طبقًا لأحكام المادتين )20( و)21( من هذا القانون.
ِدري ال�شهادات. د ِخْدمات الثقة من ُم�شْ د خدمة �سهاد�ت: مزوِّ مزوِّ

خطاب: اأيُّ بيان اأو اإعالن اأو اإقرار اأو مطالبة اأو اإ�شعار اأو طلب، بما في ذلك اأيُّ عْر�س اأو اإيجاب 

يتم في �شياق اإبرام العقود.
خطاب �إلكتروني: اأيُّ خطاب ُين�شاأ من ِقَبل اأيِّ طرف من خالل �شجالت اإلكترونية.

خْت���م �إلكترون���ي: بيانات في �شكل اإلكتروني ملحقة اأو مرتبطـــة منطقيًا ب�شجل اإلكتروني، لتاأكيد 

�شالمته وَم�شَدره. 
خْتم �إلكتروني �آمن: خْتم اإلكرتوين يت�شم باأنه:

يكون مقرونًا على نحو مميز بُمن�ِشىء الختم.  - 1
يمكن من خالله اإثبات هوية ُمن�ِشىء الختم.  - 2

يتم اإن�شاوؤه با�شتخدام بيانات اإن�شاء خْتم اإلكتروني يكون با�شتطاعة ُمن�ِشئ الخْتم ا�شتخدامها،   - 3
بدرجة عالية من الثقة، تحت �شيطرته وحَده. 
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ف علـــى اأيِّ تغيير لحق يطراأ  ن من التعرُّ يرتبـــط بال�شجـــل الإلكتروني المتعلق به بحيث يَمكِّ  - 4
على هذا ال�شجل.

د ِخْدمات الثقة المعتَمد  يتم اإن�شاوؤه با�شتخدام اأداة اإن�شاء خْتم اإلكتروني اآمن �شادرة عن مزوِّ  - 5
لذلك الغر�س، وم�شتندة على �شهادة خْتم اإلكتروني اآمنة.

بيان���ات �إن�ساء خْتم �إلكتروني: بيانات مميـــزة ي�شتخدمها ُمن�ِشىء الختم الإلكتروني لإن�شاء خْتم 

اإلكتروني. 
ة لإن�شاء خْتم اإلكتروني. �أد�ة �إن�ساء خْتم �إلكتروني: برمجيات اأو اأجهزة اإلكترونية ُمعدَّ

�أد�ة �إن�س���اء خْت���م �إلكترون���ي �آم���ن: اأداة اإن�شاء خْتم اإلكتروني م�شتوفيـــة ال�شتراطات التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
ق من �شحة خْتم اإلكتروني ب�شخ�س  �سهادة خْتم �إلكتروني: اإ�شهاد اإلكتروني َيْقِرن بيانات التََّحقُّ

ويوؤكد ا�شمه.
د ِخْدمات الثقة المعتَمد  �سه���ادة خْت���م �إلكتروني �آمنة: �شهـــادة خْتم اإلكتروني، �شادرة عن مـــزوِّ

لذلك الغر�س، وم�شتوفية لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
توقي���ع �إلكترون���ي: بيانـــات في �شكل اإلكتروني �شمـــن �شجل اإلكتروني اأو ملحقـــة اأو مرتبطة به، 

نها ال�شجل. ده ب�شاأن المعلومات التي يت�شمَّ ُت�شتخَدم للتعريف بُموقع ال�شجل ولبيان ق�شْ
توقيع �إلكتروني �آمن: توقيع اإلكرتوين يت�شم باأنه:

ع. يكون مقرونًا على نحو مميز بالُموقِّ  - 1
ع. يمكن من خالله اإثبات هوية الُموقِّ  - 2

يتـــم اإن�شـــاوؤه با�شتخدام بيانـــات اإن�شاء توقيـــع اإلكتروني يكـــون با�شتطاعة ُمن�ِشـــىء التوقيع   - 3
ا�شتخدامها، بدرجة عالية من الثقة، تحت �شيطرته وْحَده. 

ن من التعرف على اأيِّ تغيير لحق يطراأ  يرتبـــط بال�شجل الإلكتروني المتعلق به، بحيـــث يَمكِّ  - 4
على هذا ال�شجل.

د ِخْدمات الثقة  يتـــم اإن�شـــاوؤه با�شتخدام اأداة اإن�شـــاء توقيع اإلكتروني اآمـــن �شادرة عن مـــزوِّ  - 5
المعتَمد لذلك الغر�س، وم�شتندة على �شهادة توقيع اإلكتروني اآمنة.

بيان���ات �إن�س���اء توقيع �إلكتروني: بيانات مميـــزة ي�شتخدمها ُمن�ِشىء التوقيـــع الإلكتروني لإن�شاء 

توقيع اإلكتروني. 
ة لإن�شاء توقيع اإلكتروني. �أد�ة �إن�ساء توقيع �إلكتروني: برمجيات اأو اأجهزة اإلكترونية ُمعدَّ

�أد�ة �إن�ساء توقيع �لكتروني �آمن: اأداة اإن�شاء توقيع اإلكتروني م�شتوفية ال�شتراطات التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
ق من �شحة توقيـــع اإلكتروني  �سه���ادة توقي���ع �إلكترون���ي: اإ�شهـــاد اإلكتروني ُيْقـــِرن بيانـــات التََّحقُّ

ب�شخ�س طبيعي ويوؤكد ا�شمه.
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د خدمة ثقة معتَمد لذلك  �سهادة توقيع �إلكتروني �آمنة: �شهادة توقيع اإلكتروني، �شادرة عن مزوِّ

الغر�س، م�شتوفية لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
�سه���ادة: �شهـــادة توقيع اإلكترونـــي، اأو �شهادة خْتم اإلكتروني، اأو �شهـــادة ت�شديق َمْوِقع على �شبكة 

الإنترنت.
�سه���ادة ت�سدي���ق َمْوِق���ع على �سبك���ة �لإنترنت: اإ�شهـــاد اإلكتروني ي�شاِدق علـــى �شحة مْوِقع على 

�شبكة الإنترنت وُيْقَرن الَموقع بال�شخ�س الذي �شدرت له ال�شهادة. 
�سه���ادة ت�سدي���ق مْوِق���ع على �سبكة �لإنترن���ت �آمنة: �شهادة ت�شديق مْوِقـــع على �شبكة الإنترنت، 

د ِخْدمات الثقة المعتَمـــد لذلك الغر�س، وم�شتوفيـــة لال�شتراطات التي ي�شدر  �شـــادرة عـــن مزوِّ
بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.  

ـــن من تعريف �شخ�س طبيعـــي، اأو �شخ�س  بيان���ات �لتعري���ف �ل�سخ�سي���ة: مجموعة بيانات تَمكِّ

طبيعي يمثل �شخ�شًا اعتباريًا خا�شًا اأو عامًا اأو اأيًا من الجهات العامة الأخرى.
�لتعريف �لإلكتروني: عملية ا�شتخدام بيانات التعريف ال�شخ�شية التي تكون في �شكل اإلكتروني 

لة على نحو مميز ل�شخ�س طبيعي، اأو ل�شخ�س طبيعي يمثل �شخ�شًا اعتباريًا خا�شًا اأو عامًا  الممثِّ
اأو اأية جهة عامة اأخرى.

و�سائل �لتعريف �لإلكتروني: وحدة مادية اأو غير مادية، اأو كلتاهما، تحتوي على بيانات تعريف 

�شخ�شية ُت�شتخَدم لإثبات الهوية لأغرا�س الح�شول على خدمة من خالل �شبكة الإنترنت.
نظام هوية �إلكتروني: نظام للتعريف الإلكتروني يتم بموجبه اإ�شدار و�شائل التعريف الإلكتروني 

لالأ�شخا�ـــس الطبيعيين اأو الأ�شخا�س الطبيعيين الذيـــن يمثلون جهات اعتبارية خا�شة اأو عامة، 
اأو �شائر الجهات العامة الأخرى. 

ر دلياًل ب�شاأن التعامل في بيانات تم بثُّها، وي�شمل  ل: خدمـــة تقرِّ خدم���ة تو�سيل �إلكتروني م�سجَّ

ذلـــك اإثبــــات اإر�شالهـا وت�َشلُّمها وتوفير الحماية لها من مخاطـــر ال�شياع اأو التلف اأو التغيير غير 
ح به. الم�شرَّ

د  د من ِقَبل مزوِّ ل، تـــزوَّ ل �آمن���ة: خدمة تو�شيل اإلكتروني م�شجَّ خدم���ة تو�سي���ل �إلكترون���ي م�سجَّ

ِخْدمـــات الثقة المعتَمد لذلك الغر�ـــس، وم�شتوفية لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها قرار من 
ال�شلطة المخت�شة.  

د لتقرر  مه���ر �إلكترون���ي للوق���ت: بيانات في �شـــكل اإلكتروني تربُط �شجاًل اإلكترونيـــًا بوقت محدَّ

دلياًل على وجوده في ذلك الوقت. 
مه���ر �إلكتروني للوقت �آمن: مهر اإلكتروني للوقت م�شتوٍف لال�شتراطات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من ال�شلطة المخت�شة.  
معلوم���ات: البيانـــات والن�شو�ـــس وال�شور والأ�شكـــال والأ�شوات والرمـــوز والبرمجيات وقواعد 

البيانات، وما �شابه ذلك.
نظام معلومات: نظام اإلكتروني لإن�شاء اأو اإر�شال اأو ت�َشلُّم اأو تخزين اأو عْر�س اأو معالجة �شجالت 

الكترونية.
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�لُم�س���ِدر: �شخ�ـــس يقوم بنف�شـــه، اأو بالنيابة عنه، باإر�شال �شجل اإلكترونـــي، اأو القيام باإن�شاء اأو 

اإر�شـــال �شجـــل اإلكتروني قبل تخزينه اإْن كـــان قد تم ذلك، ول ي�شمل ذلـــك ال�شخ�س الذي يكون 
بمثابة و�شيط ب�شاأن هذا ال�شجل.

�لُمر�َس���ل �إلي���ه: �شخ�س يق�شـــد الُم�شِدر ت�شليمه خطابًا اإلكترونيًا مـــن ِقَبل الُم�شِدر، ول ي�شمل 

ذلك ال�شخ�س الذي يكون بمثابة و�شيط ب�شاأن هذا الخطاب.
ــم اأو بث اأو تخزيـــن ال�شجل  �لو�سي���ط: �شخ�ـــس يقـــوم نيابة عـــن �شخ�س اآخـــر باإر�شـــال اأو ت�َشلُـّ

الإلكتروني، اأو يقوم بتقديم اأية خدمات اأخرى ب�شاأن هذا ال�شجل.
�لُموق���ع: اأيُّ �شخ�ـــس حائـــز لبيانـــات اإن�شاء توقيـــع، يقوم بنف�شـــه، اأو نيابة عـــن �شخ�س يمثله، 

با�شتخدام هذه البيانات لإن�شاء توقيع اإلكتروني.
�سخ�ض: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري خا�س اأو عام اأو �شائر الجهات الحكومية الأخرى.

ن على دعامـــة ملمو�شة، اأو تكون محفوظة على دعامة اإلكترونية اأو على اأية  �سج���ل: معلومات تدوَّ

دعامة اأخرى، وتكون قابلة لال�شتخراج ب�شكل قابل للفهم.
ق من توقيع اإلكتروني، اأو خْتم اإلكتروني، وتاأكيد �شحته. ق من �ل�سحة: عملية التََّحقُّ �لتََّحقُّ

ق من �شحة توقيع اإلكتروني اأو خْتم اإلكتروني. ق من �ل�سحة: بيانات ُت�شتخَدم للتََّحقُّ بيانات �لتََّحقُّ

م�ستهِلك: اأيُّ �شخ�س طبيعي يت�شرف لأغرا�س ل تدخل �شمن نطاق التجارة.   

مادة )2(

نطاق �ل�سريان

ت�شري اأحكام هذا القانون على المعامالت والت�شرفات بجميع اأنواعها، كما ت�شري اأحكامه  اأ - 
على �شندات الِمْلكية وال�شكوك القابلة للتداول التي تكون في �شكل اإلكتروني، وذلك بمراعاة 

الأحكام الخا�شة في �شاأن هذه ال�شندات وال�شكوك في القوانين ذات العالقة.
ر ِوْفقًا لأيِّ قانون اآخر لحماية الم�شتهلك.  ب - ل ُتِخل اأحكام هذا القانون باأيِّ حكم مقرَّ

مادة )3(

قبول غري �جلهات �لعامة للتعامل �لإلكرتوين

و�خلطابات �لإلكرتونية وِخْدمات �لثقة

با�شتثنـــاء الأحـــوال التـــي يرد ب�شاأنهـــا ن�س خا�س خالف ذلك فـــي اأيِّ قانون اآخـــر، ل ُيلِزم  اأ - 
هـــذا القانـــون اأيَّ �شخ�س بالتعامل الإلكترونـــي، اأو باإر�شال اأو ت�َشلُّم خطابـــات اإلكترونية، اأو 

با�شتخدام اأو قبول اأيٍّ من ِخْدمات الثقة، بدون موافقته �شراحة على ذلك. 
        وبا�شتثناء الجهات العامة، يجوز مع ذلك اأن تكون موافقة ال�شخ�س �شمنية ِوْفقًا ِلما ُي�شتِدل 

عليه من �شلوكه الإيجابي.
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ب - ل يحُظـــر هذا القانون على اأيِّ �شخ�س يرغب فـــي التعامل ب�شكل اإلكتروني اأن ي�شع �شروطه 
المعقولـــة ب�شاأن ما يكفل قبوله بالتعامل الإلكتروني، اأو باإر�شال اأو ت�َشلُّم خطابات اإلكترونية، 

اأو ا�شتخدام اأو قبول اأيٍّ من ِخْدمات الثقة.

مادة )4(

�سروط قبول �جلهات �لعامة للتعامل �لإلكرتوين 

و�خلطابات �لإلكرتونية وِخْدمات �لثقة 

ُي�شتـــَرط لقبـــول اأيٍّ مـــن الجهات العامة للتعامـــل الإلكترونـــي، اأو اإر�شـــال اأو ت�َشلُّم خطابات  اأ - 
اإلكترونيـــة، اأو قبـــول اأو ا�شتخـــدام اأيٍّ من ِخْدمـــات الثقة، اأن ي�شدر قـــرار بذلك من الوزير 
المـعـِنـــي بتلك الجهة اأو رئي�شها بح�شـــب الأحوال. ويبيِّن القرار نطـــاق ومجال قبول اإر�شال 
ــم الخطابـــات الإلكترونية، وقبول وا�شتخدام ِخْدمات الثقـــة، وال�شتراطات التنظيمية  وت�َشلُـّ

التي يتعيَّن مراعاتها.
ب - تخ�شـــع الموافقـــة الم�شار اإليهـــا في الفقرة )اأ( مـــن هذه المادة لال�شتراطـــات الفنية التي 
ي�شـــدر بهـــا قرار مـــن وزير اأو رئي�س الجهـــة الحكوميـــة الم�شئولة عن �شبكـــة واأنظمة تقنية 

المعلومات لأجهزة الدولة.
ل ُتِخـــل اأحكام الفقرات ال�شابقة بـــاأيِّ ت�شريع ين�س �شراحة على حْظر ا�شتخدام الخطابات  ج - 
الإلكترونيـــة، اأو ِخْدمات الثقة، اأو ي�شتلزم اأن يكون ا�شتعمالها بطريقة معينة، ول ُيَعد حْظرًا 
ل�شتعمـــال الخطابـــات الإلكترونية اأو ِخْدمات الثقة - لغايات تطبيـــق اأحكام هذه الفقرة – 
مجـــرد الن�س في اأيِّ قانون اآخـــر، على اأن تكون المعلومات اأو الم�شتنـــدات ثابتة بالكتابة اأو 

عة. موقَّ

مادة )5(

ية �ل�سجالت �لإلكرتونية يف �لإثبات حجِّ

رة  يـــة المقرَّ لل�شجـــالت الإلكترونيـــة، في نطـــاق المعامالت المدنيـــة والتجارية، ذات الحجِّ اأ - 
رات  رة فـــي الإثبات للمحرَّ ية المقرَّ رات الُعْرفية، ويكون لهـــا ذات الحجِّ فـــي الإثبات للمحـــرَّ
الر�شميـــة فـــي اأحكام قانون الإثبـــات في المواد المدنيـــة والتجارية متـــى ا�شتوفت ال�شروط 
الـــواردة فيـــه، وال�شروط الأخرى المن�شو�ـــس عليها في هذا القانون، والقـــرار ال�شادر من 

ال�شلطة المخت�شة بالتن�شيق مع الوزير المعِني ب�شئون العدل في هذا ال�شاأن.
ب - ل ينَكـــر الأثر القانونـــي للمعلومات الواردة فـــي ال�شجل الإلكتروني، ل مـــن حيث �شحتها اأو 
يتهـــا، لمجـــرد ورودها – كليًا اأو جزئيًا – في �شكل �شجـــل اإلكتروني اأو الإ�شارة اإليها في  حجِّ

هذا ال�شجل.
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اإذا اأوجب القانون اأن تكون المعلومات مكتوبة، فاإن ورود المعلومات في �شجل اإلكتروني يكون  ج - 
ن  م�شتوفيـــًا لمتطلبات القانون، �شريطة اأن تكون هذه المعلومـــات قابلة للنفاذ اإليها بما يَمكِّ

من ا�شتعمالها عند الرجوع اإليها لحقًا.
ية ال�شجل الإلكتروني في الإثبات، عند النزاع في �شالمته ما يلي: يراعى في تقدير حجِّ د - 
1 -  مدى الثقة في الطريقة التي تم بها اإن�شاء اأو تخزين اأو اإر�شال ال�شجل الإلكتروني.

 2 - مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع ال�شجل الإلكتروني.
3 - مدى الثقة في الطريقة التي ا�شُتعِملت في المحافظة على �شالمة المعلومات.

4- اأية اأمور اأخرى ذات عالقة ب�شالمة ال�شجل الإلكتروني.

مادة )6(

�لتوقيع �لإلكرتوين

اإذا اأوجـــب القانـــون توقيع طرف ما، فـــاإن التوقيع الإلكتروني على ال�شجـــل الإلكتروني يكون  اأ - 
م�شتوفيـــًا لمتطلبـــات القانون فـــي هذا ال�شـــاأن، وذلـــك اإذا ا�شُتعِملت طريقـــة لتحديد ذلك 
ده ب�شاأن المعلومات الواردة في ذلك ال�شجل الإلكتروني، وكانت الطريقة  الطرف، وبيان ق�شْ
الم�شتعَملـــة موثوقًا بها بما يتنا�شب والغر�س الذي تم مـــن اأجله اإن�شاء اأو اإر�شال ال�شجل في 
�شـــوء الظروف ذات العالقة، اأو ثبت فعليًا تحقيقهـــا للوظيفة الم�شار اإليها في هذه الفقرة، 

�شواء كانت منفردة اأو مجتمعة مع اأدلة اأخرى.
ب - يجوز اأن ت�شتمل الظروف الم�شار اإليها الفقرة )اأ( من هذه المادة ما يلي:

1 - اأية قواعد ت�شغيل تتعلق بتقييم مدى الثقة في النظام.
2 - �شمان �شالمة البيانات.

ح به للنظام. 3 - القدرة على مْنع ال�شتخدام والنفاذ، غير الم�شرَّ
.)Software( والبرمجيات )Hardware( 4 - اأمن اأنظمة معدات حا�شب اآلي

5 - مدى انتظام تدقيق النظام من ِقَبل جهة م�شتقلة ونطاق هذا التدقيق.
6 - وجود �شهادة من ِقَبل جهة اإ�شراف اأو اعتماد اأو نظام طوعي ب�شاأن الثقة في الطريقة 

الم�شتخَدمة.
7 - اأية معايير قيا�شية يكون معموًل بها.

8 - اأيُّ اتفاق ذي �شلة.
مادة )7(

قر�ئن �لإثبات

اإذا تـــم توقيع �شجل اإلكترونـــي با�شتخدام �شهادة توقيع اإلكتروني اآمنـــة، قامت القرينة على  اأ - 
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�شحة التالي، اإلى اأن يثبت العك�س:
1 - اأن التوقيع الإلكتروني على ال�شجل الإلكتروني هو توقيع �شاحب ال�شهادة.

ع من ِقَبل �شاحب ال�شهادة بغر�س  2 - اأن التوقيع الإلكتروني على ال�شجل الإلكتروني قد ُو�شِ
توقيع هذا ال�شجل.

ع التوقيع الإلكتروني عليه. 3 - اأن ال�شجل الإلكتروني لم يطراأ عليه تغيير منذ و�شْ
ب -  اإذا تـــم خْتـــم �شجـــل اإلكتروني با�شتخدام خْتـــم اإلكتروني اآمن، قامـــت القرينة على �شالمة 
الخْتم الإلكتروني لل�شجل الإلكتروني و�شحة الم�شدر المقترن بالخْتم، اإلى اأن يثبت العك�س.
اإذا تـــم مْهر �شجل اإلكتروني با�شتخدام مْهر وقـــت اإلكتروني اآمن، قامت القرينة على �شحة  ج - 
التاريخ والوقت الثابت بموجب المْهر وعلى �شالمة ال�شجل الإلكتروني المقترن بذلك التاريخ 

والوقت، اإلى اأن يثبت العك�س. 
ل اآمنة، قامت القرينة  اإذا تم اإر�شال �شجل اإلكتروني با�شتخدام خدمة تو�شيل اإلكتروني م�شجَّ د - 
علـــى �شالمــــة ال�شجل الإلكتروني وعلى اإر�شالــــه من ِقَبل الـُمر�ِشل وت�َشلُّمـــه من ِقَبل الُمر�َشل 
اإليـــه وعلى �شحة تاريخ ووقت اإر�شاله وت�َشلُّمــــه المذكورين وفقًا لخدمة التو�شيل الإلكتروني 

ل الآمنة، اإلى اأن يثبت العك�س.   الم�شجَّ

مادة )8(

�أ�سل �مل�ستند�ت و�ل�سجالت و�ملعلومات 

اإذا اأوجـــب القانـــون تقديم اأو حفـــظ اأ�شل اأيِّ م�شتنـــد اأو �شجل اأو معلومـــات في �شكل �شجل  اأ - 
اإلكتروني فاإن ذلك يكون متحققًا اإذا توافرت ال�شروط الآتية: 

منذ  الإلكتروني  ال�شجل  نها  ت�شمَّ التي  المعلومات  �شالمة  ب�شاأن  ثقة  ذي  �شمان  ر  توفُّ  -  1
اإن�شائه في �شكله النهائي، �شواء كانت هذه المعلومات في الأ�شل واردة في �شكل م�شتند 

خطي اأو �شجل اإلكتروني.
2 - في حالة الإلزام بتقديم الم�شتَند اأو ال�شجل اأو المعلومات اإلى �شخ�س معيَّن، يجب اأن 

ه على ذلك ال�شخ�س. يكون ال�شجل الإلكتروني قاباًل لأْن يتم عْر�شُ
اأن يتم  3 - موافقة الجهة العامة المعنية التي يخ�شع الن�شاط ذو ال�شلة لإ�شرافها، على 
التقديم اأو الِحْفظ في �شكل �شجل اإلكتروني، وا�شتيفاء اأية ا�شتراطات اأخرى قد ي�شدر 

بتحديدها قرار من تلك الجهة في هذا ال�شاأن.
ب -  لأغرا�س البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه المادة:

نها ال�شجل  1 - يكون معيار تقييم �شالمة المعلومات هو ما اإذا ظلت المعلومات التي ت�شمَّ
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الإلكتروني كاملة دون اأن يطراأ عليها اأيُّ تغيير، عدا ما يطراأ في ال�شياق المعتاد لإر�شال 
المعلومات اأو تخزينها اأو عر�شها.

2 - يتم تقييم م�شتوى الثقة في �شوء جميع الظروف التي اأن�شىء فيها ال�شجل الإلكتروني، 
بما في ذلك الغَر�س من اإن�شائه.

يجـــوز لأيِّ �شخ�س ا�شتيفاء ال�شتراطات المن�شو�س عليهـــا في الفقرة )اأ( من هذه المادة  ج - 
من خالل ال�شتعانة بخدمات اأيِّ �شخ�س اآخر.  

مادة )9(

��سرت�ط تقدمي ن�سخة و�حدة �أو �أكرث من م�ستَند

هذا  فُيَعدُّ  م�شتَند،  اأيِّ  من  اأكرث  اأو  ن�شخة  تقدمي  الأطراف  ا�شرتط  اأو  القانون  اأوجب  اإذا 
توافرها يف ذلك  الواجب  املعلومات  اإلكرتوين مت�شمٍن  �شجل  تقدمي  اإذا مت  قًا  متَحقِّ ال�شرتاط 

امل�شتَند.

مادة )10(

ِحْفظ �مل�ستند�ت �أو �ل�سجالت �أو �ملعلومات

اإذا اأوجـــب القانون حفـــظ اأي م�شتند اأو �شجل اأو معلومات، فيكـــون ا�شتيفاء ذلك من خالل  اأ - 
حفظ الم�شتند اأو ال�شجل اأو المعلومات في �شكل �شجل اإلكتروني متى توافرت ال�شروط الآتية:
1 - اأن تكون المعلومات الواردة في ال�شجل الإلكتروني قابلة لأْن يتم النفاذ اإليها بما يْمكن 

من ا�شتعمالها عند الرجوع اإليها لحقًا.  
اأو ب�شكل  ُت�ُشلِّم به،  اأو  اأر�ِشل  اأو  اأن�شىء  اأن يتم ِحْفظ ال�شجل الإلكتروني بال�شكل الذي   - 2

يمكن اإثبات اأنه يمثل بدقة المعلومات الأ�شلية التي تم اإن�شاوؤها اأو اإر�شالها اأو ت�َشلُّمها.
ن من تحديد َم�شدر ال�شجل الإلكتروني  3 - اأن يتم ِحْفظ اأية معلومات – اإْن ُوِجدت – تَمكِّ
والجهة المر�َشل اإليها وتاريخ ووقت اإر�شاله اأو ت�َشلُّمه، وذلك اإذا كان الم�شتَند اأو ال�شجل 

اأو المعلومات محل الِحْفظ قد تم اإر�شالها اأو ت�َشلُّمها بو�شائل اإلكترونية.
4 - موافقة الجهة العامة المعنية، التي يخ�شع الن�شاط ذو ال�شلة لإ�شرافها، على اأن يتم 
اأية ا�شتراطات اأخرى قد ي�شدر بتحديدها  اإلكتروني وا�شتيفاء  الِحْفظ في �شكل �شجل 

قرار من تلك الجهة.
ب -  ل يمتـــد الإلـــزام بِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت والمعلومات ِوْفقًا لأحكـــام البند )3( من 
الفقـــرة )اأ( مـــن هذه المادة اإلـــى المعلومات التي لبـــد اأن تن�شاأ ب�شـــورة تلقائية وغر�شها 

الح�شري هو تمكين اإر�شال اأو ت�َشلُّم ال�شجل.
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يجـــوز لأيِّ �شخ�س ا�شتيفـــاء المتطلَّب المن�شو�س عليه في الفقـــرة )اأ( من هذه المادة من  ج - 
خالل ال�شتعانة بخدمات اأيِّ �شخ�س اآخر.

مادة )11(

�إبر�م �لعقود

يف �شياق اإبرام العقود، وما مل يتََّفق على خالف ذلك، يجوز التعبري- كليًا اأو جزئيًا - من 
خالل اخلطابات الإلكرتونية، عن الإيجاب والقبول اأو اأيِّ تعديل اأو عدول لالإيجاب والقبول.

مادة )12(

�لدعوة لتقدمي عرو�ض 

اإىل  هة  موجَّ غري  تكون  اأكرث،  اأو  واحد  اإلكرتوين  خطاب  خالل  من  تتم  للتعاقد  دعوة  اأية 
اأكرث، بحيث يكون الطالع عليها متاحًا بوجه عام لأيِّ �شخ�س ي�شتخدم  اأو  طرف معنيَّ واحد 
ُنُظم معلومات، تعد مبثابة دعوة للتفاو�س. وي�شمل ذلك الدعوات لو�شع طلبيات من خالل ُنُظم 
ه الدعوة للتعاقد  معلومات تتم با�شتعمال تطبيقات تفاعلية، وذلك ما مل ُيْدَل بو�شوح على اأن ُمَوجِّ

يق�شد اللتزام بالتعاقد يف حال قبولها.

مادة )13(

�لتعبري عن �لإر�دة

اأو  الإرادة  تعبري عن  لأيِّ  القانوين  الأثر  ينَكر  ل  اإليه،  والـمر�َشل  الـُم�شِدر  بني  العالقة  يف 
يته ملجرد اأنه ورد يف �شكل خطاب اإلكرتوين. �شحته اأو حجِّ

مادة )14(

�لوكالء �لإلكرتونيني 

ل ُتنَكر �شحة اأو نفاذ العقد المبرم من خالل تفاعل بين وكيل اإلكتروني و�شخ�س طبيعي، اأو  اأ - 
بيـــن اثنين اأو اأكثر من الوكالء الإلكترونيين، لمجرد عدم مراجعة اأو اإجازة �شخ�س طبيعي 

لالأفعال التي قام بها الوكالء الإلكترونيون اأو للعقد الناتج عنها.
ب - اإذا ارتكـــب �شخ�س طبيعي خطاأ في خطـــاب اإلكتروني تباَدله مع وكيل اإلكتروني تابع لطرف 
اآخـــر، ول يوفـــر الوكيـــل الإلكتروني لذلك ال�شخ�ـــس فر�شة لت�شحيح الخطـــاأ، فيحق لذلك 
ال�شخ�ـــس الطبيعـــي، اأو ال�شخ�س الـــذي يت�شـــرف لم�شلحته، اأن ي�شحب ذلـــك الجزء من 

الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطاأ، اإذا:
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1 - قام ال�شخ�س الطبيعي، اأو ال�شخ�س الذي يت�شرف لم�شلحته، في اأقرب وقت ممكن 
بعد ِعْلِمه بالخطاأ باإبالغ الطرف الآخر باأنه ارتكب خطاأ في الخطاب الإلكتروني.

2 - لم يكن ال�شخ�س الطبيعي، اأو ال�شخ�س الذي يت�شرف لم�شلحته، قد ا�شتخدم ما يكون 
قد ت�َشلَّمه من �شلع اأو خدمات اأو ح�شل منها على اأية منفعة اأو قيمة مادية.

ل ي�شري ال�شرط الخا�س بالإبالغ، المن�شو�س عليه في البند )1( من الفقرة )ب( من هذه  ج - 
م لل�شخ�س الطبيعي، اأو الطرف  المـــادة، اإل في الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر قد قدَّ
الذي كان ال�شخ�س الطبيعي يت�شرف لم�شلحته، البيانات الالزمة لالت�شال بهذا الطرف.

مادة )15(

�لإقر�ر بَت�َسلُّم �خلطابات �لإلكرتونية

اإذا اتفـــق الُم�شـــِدر مـــع المر�َشل اإليه، اأو اإذا طلـــب الُم�شِدر من المر�َشـــل اإليه، وقت اأو قبل  اأ - 
اإر�شال الخطاب الإلكتروني، الإقرار بَت�َشلُّم هذا الخطاب، فاإنه:

الخطاب  بَت�َشلُّم  الإقــرار  يكون  اأن  اإليه  المر�َشل  مع  الُم�شِدر  اتفاق  يت�شمن  لم  اإذا   -  1
الإلكتروني في �شكل معيَّن اأو بطريقة معيَّنة، فاإنه يجوز اأن يتم الإقرار بَت�َشلُّم الخطاب 
عن طريق اأيِّ �شلوك، اأو اإبالغ من جانب المر�َشل اإليه �شواء كان بو�شيلة تلقائية اأو خالف 

ذلك، يكفي لإعالم الُم�شِدر باأن المر�َشل اإليه قد ت�َشلَّم الخطاب الإلكتروني.
2 -  اإذا ا�شترط الُم�شِدر اأن يتلقى اإقرارًا من المر�َشل اإليه بَت�َشلُّم الخطاب الإلكتروني، فاإن 

اإر�شال الخطاب الإلكتروني ُيعتَبر كاأن لم يكن اإلى اأن يتم ت�َشلُّم هذا الإقرار.
اإليه بَت�َشلُّم الخطاب الإلكتروني دون  اإقرارًا من المر�َشل  اأن يتلقى  اإذا طلب الُم�شِدر   - 3
د اأو  ي هذا الإقرار خالل الوقت المحدَّ اأْن يذكر الُم�شِدر اأنَّ نفاذ الخطاب م�شروط بتلقِّ
المتَفق عليه، اأو خالل مدة معقولة اإذا لم يتم تحديد وقت معيَّن اأو التفاق عليه، فاإن 
مدة  له  د  ويحدِّ بالتَّ�َشلُّم،  اإقرار  اأيَّ  منه  يتلقَّ  لم  باأنه  اإليه  المر�َشل  ُيخِطر  اأن  للُم�شِدر 
المدة، جاز  الإقــرار خالل هذه  يرد  لم  فاإن  الإقــرار،  ي هذا  تلقِّ يتعيَّن خاللها  معقولة 
للُم�شِدر – بعد اإخطار المر�َشل اإليه – اعتبار اإر�شال الخطاب الإلكتروني كاأن لم يكن، 

اأو اأن يتم�شـك باأيـة حقـوق قـد تكـون لــه ِوْفقًا للقانون.
ي الُم�شِدر اإقـــرارًا بالتَّ�َشلُّم من المر�َشل اإليه، فاإنـــه ُيفتَر�س – اإلى اأن يثبت  ب  -  فـــي حالـــة تلقِّ
ــم المر�َشـــل اإليـــه للخطـــاب الإلكتروني ذي ال�شلـــة. ومع ذلـــك ل يعني هذا  العك�ـــس – ت�َشلُـّ
الفترا�س �شمنًا َتطاُبق الخطاب الإلكتروني الذي اأر�ِشل مع فحوى الخطاب الذي تم َت�َشلُُّمه.
اإذا ورد فـــي الإقـــرار بالتَّ�َشلُّم الذي ت�َشلَّمـــه الُم�شِدر اأن الخطاب الإلكترونـــي ذا ال�شلة قد  ج- 
دة في المعايير المعمول بها، فاإنه  ا�شتوفى ال�شتراطات الفنية، �شواء المتَفق عليها اأو المحدَّ
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ُيفتَر�س اأن تلك ال�شتراطات قد تم ا�شتيفاوؤها اإلى اأن يثبت العك�س.
ل ت�شـــري اأحكام هذه المـــادة اإل على اإر�شال الخطاب الإلكترونـــي اأو ت�شلمه، ول يق�شد بها  د- 

معالجة الآثار القانونية التي قد تترتب على الخطاب الإلكتروني اأو على الإقرار بت�شلمه.

مادة )16(

وقت ومكان �إر�سال وت�َسلُّم �خلطابات �لإلكرتونية

مـــا لـــم ُيتََّفق على خالف ذلـــك بين الُم�شـــِدر والمر�َشل اإليـــه، يكون وقت اإر�شـــال الخطاب  اأ - 
الإلكترونـــي هو وقت خروجه من نظام معلومـــات يخ�شع ل�شيطرة الُم�شِدر اأو َمن ينوب عنه 
فـــي اإر�شاله. وفي حالة عدم خروج الخطاب الإلكتروني من نظام معلومات يخ�شع ل�شيطرة 

الُم�شِدر اأو من ينوب عنه في اإر�شاله، فُيعتد بوقت ت�َشلُّم الخطاب الإلكتروني.
َفـــق على خـــالف ذلك بين الُم�شـــِدر والمر�َشل اإليـــه، يكون وقـــت ت�َشلُّم الخطاب  ب -  مـــا لـــم ُيتَّ
الإلكترونـــي هو الوقت الذي يكون فيه الخطاب قاباًل لال�شتخراج من ِقَبل المر�َشل اإليه على 

د م�شبقًا.  عنوان اإلكتروني محدَّ
مل  اإليه  املر�َشل  يخ�س  اآخر  اإلكرتوين  عنوان  على  الإلكرتوين  اخلطاب  َت�َشلُّم  وقت  ويكون 
اإليه على  ده هو الوقت الذي يكون فيه اخلطاب قاباًل لال�شتخراج من ِقَبل املر�َشل  يكن قد حدَّ
ذلك  على  الإلكرتوين  اإر�شال اخلطاب  قد مت  باأنه  َعِلم  على  اإليه  املر�َشل  ويكون  العنوان.  ذلك 
العنوان. ولأغرا�س هذه الفقرة، ُيفرَت�س - اإىل اأن يثبت العك�س - اأن اخلطاب الإلكرتوين قابل 

لال�شتخراج من ِقَبل املر�َشل اإليه وقت و�شوله للعنوان الإلكرتوين للمر�َشل اإليه.
ما لم ُيتََّفق على خالف ذلك بين الُم�شِدر والمر�َشل اإليه، ُيعتَبر الخطاب الإلكتروني مر�َشاًل  ج - 
من المكان الذي يكون فيه مقر عمل الُم�شِدر، وُيعتَبر اأنه قد تم ت�َشلُّمه من ِقَبل المر�َشل اإليه 

في المكان الذي يكون فيه مقر عمله.
ت�شري اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة ب�شرف النظر عما اإذا كان مكان نظام المعلومات  د - 
الداعـــم لعنوان اإلكتروني يقع فـــي مكان مختلف عن المكان الُمَعد ِوْفقًا لأحكام الفقرة )ج( 

باأنَّ التَّ�َشلُّم قد تم فيه.

مادة )17(

مكان �لأطر�ف

ده ذلك الطرف، وذلك ما لم  يكون مقر العمل لأيِّ طرف في المعاملة هو المكان الذي يحدِّ اأ - 
د مقر العمل ل يوجد لديه مقر عمل في ذلك المكان. ُيثِبت طرف اآخر اأن الطرف الذي حدَّ
د طرف ما مقر عمله وكان لديـــه اأكثر من مقر عمل، يكون مقر العمل لأغرا�س  ب - اإذا لـــم يحدِّ
هـــذا القانـــون هو المقر الأوثق �شلـــة بالمعاملة المعنية، وذلك بمراعـــاة الظروف التي كان 
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الأطـــراف يعلمـــون بها، اأو كانت في ح�شبانهم قبل اإبرام المعاملـــة اأو حين اإبرامها. واإذا لم 
يكن الخطاب الإلكتروني متعلقًا بمعاملة فيكون مقر العمل هو المقر الرئي�شي.

اإذا لم يكن لأيِّ طرف مقر عمل، ُيعتدُّ بمحل اإقامته المعتاد.  ج - 
ل يعد المكان مقر عمل لمجرد اأنه مكان وجود الأجهزة والتقنيات الداعمة لنظام معلومات  د - 
ُي�شتخـــَدم مـــن ِقَبل طرف في المعاملة، اأو لمجرد اأنه المكـــان الذي يمكن اأن يتم فيه النفاذ 

لنظام المعلومات من ِقَبل الغير.
هــــ -  ل ُيعتَبر مجرد ا�شتخدام الطرف ل�شم نطاق اأو عنوان اإلكتروني مرتبطًا ببلد معيَّن قرينة 

على اأن مقر عمله يقع في ذلك البلد.

مادة )18(

�لتوثيق بالو�سائل �لإلكرتونية

رات والت�شديق عليها بالو�شائل الإلكترونية. يجوز توثيق المحرَّ اأ - 
         وُي�شـــِدر الوزيـــر المعِنـــي ب�شئون العدل، بعـــد التن�شيق مع الجهات المعنيـــة، قرارًا بتحديد 
ق من �شخ�شية طالبي  ال�شتراطات ومعايير اأنظمة المعلومات التي يجب اللتزام بها للتََّحقُّ
التوثيق، واإن�شاء وت�شليـــم وِحْفظ واأمان ال�شجالت الإلكترونية المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني، 
ع التوقيـــع الإلكتروني على  وتحديـــد نوع التوقيع الإلكترونـــي المطلوب للتوثيـــق، و�شيغة و�شْ

ر، وتحديد الم�شتندات التي يجوز توثيقها اأو الت�شديق عليها بالو�شائل الإلكترونية. المحرَّ
ب -  يجـــوز توثيـــق ال�شجالت الإلكترونية والت�شديـــق على التوقيعات الإلكترونيـــة واإثبات تاريخ 
رات العرفية التي تكون في �شكل اإلكتروني، وذلك ِوْفقًا لال�شتراطات وال�شوابط التي  المحرَّ
ي�شـــدر بتحديدها قرار مـــن الوزير المعِني ب�شئون العدل بعـــد التن�شيق مع الجهات المعنية 

ذات العالقة.
مادة )19(

�لطعن يف �سحة �ل�سجالت و�خلطابات 

و�لأختام و�لتوقيعات �لإلكرتونية

والتوقيعات  والأختام  واخلطابات  ال�شجالت  يف  بالتزوير  الطعن  امل�شلحة  ل�شاحب 
ال�شجالت  هذه  ب�شاأن  املتعلقة  ُفوع  الدُّ اأو  الطعون  يف  ة  املخت�شَّ املحكمة  وتف�شل  الإلكرتونية. 
يتفق  قانونًا، ومبا  رة  املقرَّ الإثبات  لقواعد  الإلكرتونية، طبقًا  والتوقيعات  والأختام  واخلطابات 

وطبيعة ال�شجالت واخلطابات والتوقيعات الإلكرتونية.
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مادة )20(

دي ِخْدمات �لثقة  �عتماد مزوِّ

لل�شلطـــة المخت�شة اأن ُت�شِدر قـــرارًا ب�شاأن ا�شتراطات ومعايير اعتماد اأيٍّ من ِخْدمات الثقة  اأ - 
واإجـــراءات تقديم طلب العتماد والبـــتِّ فيه. ويجب األ تت�شمن هذه ال�شتراطات والمعايير 
د  الإلـــزام با�شتعمال برمجيـــات اأو معدات حا�شب اآلي معينة. ويجوز في هذه الحالة لأيِّ مزوِّ
�س في المملكـــة اأو له مقر عمل فيها اأن يتقدم بطلـــب اإلى الجهة الإدارية  ِخْدمـــات ثقـــة موؤ�شَّ
دها  د ِخْدمات ثقة معتَمد للخدمة المعنية التي يحدِّ المخت�شـــة للموافقة على اعتماده كمـــزوِّ
فـــي طلبه، وي�شدر قرار من ال�شلطة المخت�شة ُين�َشـــر في الجريدة الر�شمية بالموافقة على 
رة في هذا  ق من ا�شتيفـــاء ال�شتراطات والمعايير المقرَّ العتمـــاد ونطاقه، وذلك بعد التََّحقُّ

ال�شاأن، بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب ا�شتعمالها.
ب - ُي�شتَحق ر�شم على طلب العتماد ور�شم �شنوي على العتماد في حالة الموافقة عليه، وي�شدر 

بتحديد فئات هذه الر�شوم قرار من ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
ة ولمتطلَّبات التدقيق  دو ِخْدمات الثقة المعتَمدون لرقابة الجهة الإدارية المخت�شَّ يخ�شع مزوِّ ج - 

التي ت�شدر ب�شاأنها قرارات من ال�شلطة المخت�شة.
ا كليًا اأو بالن�شبة لأيٍّ  يجـــوز بموجب قرار ي�شدر عن ال�شلطة المخت�شة �شْحـــب العتماد، اإمَّ د - 
د الخدمة غير  مـــن الِخْدمـــات التـــي تمثل جزءًا من نطـــاق اعتماده، وذلـــك اإذا اأ�شبح مـــزوِّ

رة. م�شتوٍف لال�شتراطات والمعايير المقرَّ
د ِخْدمات الثقة  ة قبـــل �شْحب العتمـــاد اإخطار مـــزوِّ هـ -  يجـــب على الجهـــة الإداريـــة المخت�شَّ
ل م�شحـــوب بعلم الو�شول ب�شاأن الإجراء المزمع اتخاذه  المعتَمـــد كتابة بموجب كتاب م�شجَّ

رة لذلك.  حياله والأ�شباب المبرِّ
د ِخْدمـــات الثقة العترا�ـــس كتابة على ذلك خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ ت�َشلُّمه           ولمـــزوِّ
الإخطـــار، ويتم بحث اأوجه العترا�س والبتِّ فيه خـــالل ثالثين يومًا من تاريخ ت�َشلُّمه. وفي 

حالة رْف�س العترا�س ُيْن�َشر قرار �شْحب العتماد في الجريدة الر�شمية. 
دًا لِخْدمات ثقة  يجـــوز بموجب قـــرار من مجل�س الـــوزراء اعتماد جهـــة حكومية لتكون مـــزوِّ و - 
د القـــرار نطاق العتمـــاد والمعايير التي يجـــب العمل بها وبفئـــات الر�شوم  معتَمـــدًا، ويحـــدِّ

الم�شتَحقة عن ِخْدماتها وحالت الإعفاء منها.

مادة )21(

دي ِخْدمات �لثقة �خلارجيني  �عتماد مزوِّ

د ِخْدمات ثقة يكـــون مقر عمله خـــارج المملكة اأن يتقدم بطلـــب اإلى الجهة  يجـــوز لأيِّ مـــزوِّ اأ - 
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دها في  د ِخْدمات ثقة معتَمد لِخْدمات يحدِّ ة للموافقة علـــى اعتماده كمزوِّ الإداريـــة المخت�شَّ
طلبـــه، متـــى ما كانت هـــذه الِخْدمات من �شمـــن الِخْدمات التي �شـــدر بتحديدها قرار من 
ة ِوْفقـــًا لأحكام الفقرة )اأ( مـــن المادة )20( من هـــذا القانون. وت�شري  ال�شلطـــة المخت�شَّ
ب�شاأن اإجراءات تقديم طلب العتماد والبتِّ فيه ذات الإجراءات الواردة في القرار ال�شادر 

ة. من ال�شلطة المخت�شَّ
ب - ي�شـــدر قرار مـــن ال�شلطة المخت�شة ُين�َشـــر في الجريدة الر�شميـــة بالموافقة على العتماد 

د الخدمة م�شتوفيًا لال�شتراطات الآتية: ونطاقه اإذا كان مزوِّ
الواجب  التقيي�س  معايير  في ذلك  بما  معايير،  بموجب  يعمل  الخدمة  د  مزوِّ يكون  اأن   -  1
من  )اأ(  الفقرة  في  اإليها  الم�شار  المعايير  عن  الم�شتوى  حيث  من  تقل  ل  ا�شتعمالها، 

المادة )20( من هذا القانون. 
د الخدمة معتَمدًا لتزويد خدمة الثقة ذات ال�شلة في دولة اأجنبية مقبولة  2 - اأن يكون مزوِّ

لدى ال�شلطة المخت�شة.
3 - اأية ا�شتراطات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من ال�شلطة المخت�شة.

ُي�شتَحق ر�شم على طلب العتماد ور�شم �شنوي على العتماد في حالة الموافقة عليه، وي�شدر  ج - 
بتحديد فئات هذه الر�شوم قرار من ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة مجل�س الوزراء.

ي�شـــري في �شاأن �شْحب اعتماد مزودي خدمات الثقة الخارجيين الأحكام المن�شو�س عليها  د - 
في الفقرتين )د( و)هـ( من المادة )20( من هذا القانون.

مادة )22(

نظام �لتعريف �لإلكرتوين

ع وت�شغيل واإدارة نظام تعريف اإلكرتوين.  للجهة احلكومية املعنية باإ�شدار بطاقة الهوية و�شْ
وي�شدر بتحديد خدمات التعريف الإلكرتوين والر�شوم امل�شتَحقة على بع�س هذه اخلدمات 

وحالت الإعفاء منها قرار من جمل�س الوزراء. 

مادة )23(

م�سئولية مزودي خدمات �لثقة

يكـــون مزود خدمـــات الثقة م�شئوًل عـــن اأي �شرر يلحق بـــاأي �شخ�س كان قـــد ا�شتند ب�شكل  اأ - 
معقـــول على خدمة ثقة قّد�شمها المزود، وكان ذلك نتيجة عدم التزام المزود باأحكام هذا 
القانـــون والقـــرارات ال�شادرة تنفيذًا له، واأن ال�شرر كان قـــد ن�شاأ عن عْمد اأو ب�شبب اإهمال 

من ِقَبل المزود.
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ب -  تنتفـــي م�شئولية مـــزود خدمات الثقة المعتَمد اإذا كان ال�شخ�س يعلـــم، اأو كان من �شاأنه اأن 
يعلم بح�شب المجرى العادي لالأمور، باأن ال�شهادة الذي ا�شتند عليها قد انتهى العمل بها اأو 
تم اإلغاوؤها اأو تعليق العمل بها، اأو اأن اعتماد مزود خدمات الثقة ذات العالقة قد تم �شحبه. 
تقـــوم القرينة اإلى اأن يثبت العك�س باأن ال�شرر نتج عن عْمد اأو اإهمال من ِقَبل مزود خدمات  ج - 

الثقة المعتَمد. 
بالن�شبـــة لمـــزود خدمات الثقـــة غير المعتَمد، يقع علـــى ال�شخ�س الذي لحق بـــه �شرر عبء  د - 

اإثبات اأن ال�شرر الذي لحق به لم ينتج عن عْمد اأو اإهمال من ِقَبل المزود. 
هـ - اإذا اأبلغ مزود خدمات الثقة م�شبقًا عمالئه بالقيود المفرو�شة على ا�شتعمال الخدمات التي 
يقدمها، بمـــا ذلك القيود الواردة على قيمة المعامالت مو�شوع الخدمة، وكان ذلك الإبالغ 
على نحو يتحقق به علم الغير، فاإنه ل ُي�شاأل عن الأ�شرار النا�شئة عن ا�شتعمال خدماته بما 

يجاوز تلك القيود، ما لم تكن الأ�شرار قد ن�شاأت عن فعل عْمدي منه.

مادة )24(

م�سئولية �لو�سطاء 

ل ُي�شاأل الو�شيط مدنيًا اأو جنائيًا عن اأية معلومات واردة في �شكل �شجالت اإلكترونية تخ�س  اأ - 
الغير اإذا لم يكن هو من�شىء هذه المعلومات واقت�شر دوره على مجرد توفير اإمكانية النفاذ 

اإليها اأو تخزينها اأو كليهما معًا. 
ب -  ُي�شتَرط لنتفاء الم�شئولية ما يلي:

1 - عدم علم الو�شيط باأنه تن�شاأ عن هذه المعلومات اأية م�شئولية مدنية اأو جنائية.
2 - عدم علم الو�شيط باأية وقائع اأو مالب�شات من �شاأنها اأن تدل، بح�شب المجرى العادي 

لالأمور، على قيام الم�شئولية المدنية اأو الجنائية.
3 - قيام الو�شيط على الفور في حالة علمه باأيٍّ مما تقدم باإزالة المعلومات من اأيِّ نظام 
للمعلومات تحت �شيطرته، ووْقف توفير اإمكانية النفاذ اإلى تلك المعلومات اأو تخزينها اأو 

عر�س اأيٍّ من ذلك.
ل تفِر�ـــس اأحكـــام هذه المـــادة على الو�شيط اأيَّ التـــزام قانوني ب�شاأن مراقبـــة اأية معلومات  ج - 
ق علم الو�شيط باأن المعلومات  واردة في �شكل �شجالت اإلكترونية تخ�س الغير - بغر�س تَحقُّ
ق علمه باأية وقائع اأو مالب�شات من �شاأنها اأن  تن�شـــاأ عنها م�شئولية مدنيـــة اأو جنائية، اأو لَتَحقُّ
تـــدل بح�شب المجرى العادي لالأمـــور على قيام هذه الم�شئوليـــة - اإذا اقت�شر دور الو�شيط 

على مجرد توفير اإمكانية النفاذ اإلى هذه ال�شجالت اأو تخزينها.
ل ُتِخل اأحكام هذه المادة بما يلي: د - 
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1 - اأية التزامات تن�شاأ عن اأي عقد.
2 - اللتزامات التي ُتفَر�س بموجب اأي قانون ب�شاأن تقديم خدمات الت�شالت الال�شلكية.

3 - اللتزامات التي ُتفَر�س بموجب اأي قانون، اأو حكم ق�شائي واجب النفاذ، ب�شاأن تقييد اأو 
مْنع اأو اإزالة اأية معلومات واردة في �شكل �شجالت اإلكترونية اأو الحيلولة دون النفاذ اإليها.

هـ -  لأغرا�س هذه المادة:
الو�شائل  توفير  الغير،  تخ�س  معلومات  ب�شاأن  النفاذ(  اإمكانية  )توفير  بعبارة  د  ُيق�شَ  -  1
تخ�س  اإلكترونية  �شجالت  �شكل  في  واردة  معلومات  اإلى  النفاذ  من  ن  تَمكِّ التي  الفنية 
الغير، اأو بثها، اأو مجرد زيادة فاعلية البث، وي�شمل ذلك التخزين الآلي اأو المرحلي اأو 

الموؤقت لهذه المعلومات بغر�س توفير اإمكانية النفاذ اإليها.
اأية �شيطرة فعلية  للو�شيط  لي�س  اأي �شخ�س  للو�شيط،  بالن�شبة  بكلمة )الغير(  2 - يق�شد 

عليه.
مادة )25( 

ت�سجيل �أ�سماء �لنطاق

ا�شـــم وا�شتعمـــال  ت�شجيـــل  بتنظيـــم  قـــرارًا  بالت�شـــالت  المخت�ـــس  الوزيـــر  ُي�شـــِدر   اأ - 
ال�شناعيـــة  بالِمْلكيـــة  المخت�ـــس  الوزيـــر  راأي  اأْخـــذ  بعـــد  البحريـــن  لمملكـــة   النطـــاق 
ا�شتطـــالع المنا�شـــب  مـــن  يكـــون  اآخـــر  �شخ�ـــس  واأي  الت�شـــالت  تنظيـــم   وهيئـــة 
  راأيـــه فـــي هـــذا ال�شاأن، بمـــا في ذلـــك �شركـــة الإنترنـــت لالأ�شمـــاء والأرقـــام المخ�ش�شة

.)Internet Corporation For Assigned Name And Numbers)

ب -  يجوز اأن يت�شمن القرار ال�شادر بتنظيم ت�شجيل وا�شتعمال ا�شم النطاق لمملكة البحرين، 
ما يلي:

1 -  تعيين جهة غير حكومية لتولِّي كافة المهام المتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النطاق وتح�شيل 
الر�شوم الم�شتَحقة في هذا ال�شاأن، وذلك بعد موافقة مجل�س الوزراء. ويجوز لهذه الجهة 
دها القرار تعيين م�شجلين معتَمدين يتم من خاللهم ت�شجيل  ِوْفقًا لل�شوابط التي يحدِّ

اأ�شماء النطاق.
نها طلب الت�شجيل. 2 - البيانات التي يت�شمَّ

3 - مدة �شريان الت�شجيل.
4 - اإجراءات التقدم بطلب الت�شجيل، والبت فيه وتجديده.

5 - الأحوال التي يجوز فيها رْف�س طلب الت�شجيل، وتجديد الت�شجيل، و�شْحب الموافقة على 
اأيٍّ من ذلك.

اأ�شماء  ت�شجيل  تتولى مهام  التي  الجهة  ال�شادرة من  القرارات  التََّظلُّم من  اإجراءات   - 6
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النطاق.
هذه  �شداد  وكيفية  وتجديده،  الت�شجيل  طلب  على  الم�شتَحقة  الر�شوم  فئات  تحديد   -  7

الر�شوم، وذلك بعد موافقة مجل�س الوزراء.
8 - اأية اأمور اأخرى متعلقة بالت�شجيل.

يجـــوز، بموجب مر�شوم بناًء على عْر�س الوزير المعِنـــي بالت�شالت، تعيين اإحدى الجهات  ج - 
الحكومية لتولِّي كافة المهام المتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النطاق وتح�شيل الر�شوم الم�شتَحقة.

ُي�شـــِدر الوزير المعِني بالت�شالت قرارًا ب�شاأن نظام لت�شويـــة المنازعات المتعلقة بت�شجيل  د - 
اأ�شمـــاء النطـــاق، بما فـــي ذلك المنازعـــات المتعلقة بالعالمـــات والأ�شماء التجاريـــة، ِوْفقًا 
ـــد لت�شوية منازعات اأ�شمـــاء النطاق ال�شادر عن  رة بموجب النظام الموحَّ للمبـــادىء المقـــرَّ
ن القرار جـــدوًل ب�شاأن  �شة، علـــى اأن يت�شمَّ موؤ�ش�شـــة الإنترنـــت لالأ�شماء والأرقـــام المخ�شَّ

لها اأطراف النزاع. الأتعاب التي يتحمَّ
ول يجوز رْفع دعوى اأمام الق�شاء ب�شاأن النزاع املتعلق بت�شجيل ا�شم النطاق اإل بعد عر�شه 

للت�شوية والبت فيه طبقًا لنظام ت�شوية املنازعات امل�شار اإليه.
هــــ -  يجب على الجهة التي تتولى ت�شجيل اأ�شماء النطـــاق اأن تتيح للجمهور على �شبكة الإنترنت 
ن من الت�شال بمن قاموا بت�شجيل  قاعدة بيانات دقيقة وجديرة بالثقة تت�شمن معلومات تَمكِّ

اأ�شماء النطاق.
ــنــطــاق لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــ�ــشــتــوى الــعــلــوي لأغـــرا�ـــس هـــذه الـــمـــادة يــقــ�ــشــد بــا�ــشــم ال  و - 
ـــة الــمــخــ�ــشــ�ــس ـــزي ـــي ـــجـــل ـــطـــاق بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والن ـــن  لـــلـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي ل�ـــشـــم ال
ـــت لـــالأ�ـــشـــمـــاء والأرقـــــــــام الــمــخــ�ــشــ�ــشــة ـــرن ـــت ـــن قــبــل �ــشــركــة الإن   لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن م

.)internet corporation for assigned name and numbers(

مادة )26(

�لعقوبات

مـــع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�ـــس عليها اأي قانون اآخر، يعاَقب بال�شجن مدة ل تزيد  اأ - 
على ع�شر �شنوات وبغرامة ل تجاوز مائة األف دينار، ُكلُّ َمن:

1 - نفذ اإلى اأو ن�شخ اأو حاز اأو اأعاد تكوين اأداة اإن�شاء توقيع اإلكتروني، اأو اأداة اإن�شاء خْتم 
اإلكتروني، ل�شخ�س اآخر دون تفوي�س بذلك من هذا ال�شخ�س.

خْتم  اإن�شاء  اأداة  اأو  اإلكتروني،  توقيع  اإن�شاء  اأداة  اأف�شى  اأو  ا�شتعمل  اأو  ر  غيَّ اأو  ف  حرَّ  -  2
اإلكتروني، ل�شخ�س اآخر دون تفوي�س منه بذلك، اأو بما يجاوز حدود هذا التفوي�س.

ف اأو ا�شتعمل �شهادة اأو توقيعًا اإلكترونيًا اأو ختمًا اإلكترونيًا، اأو قام  3 - اأن�شاأ اأو ن�شر اأو حرَّ
باأية خدمة ثقة اأخرى لغر�س احتيالي اأو لأي غر�س غير م�شروع.
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عى زورًا باأنه مفوَّ�س من ِقَبله في طلب الح�شول على  4 - انتحل هوية �شخ�س اآخر، اأو ادَّ
�شهادة اأو قبولها، اأو طلب تعليق العمل بها اأو اإلغائها.

5 - ن�شـــر �شهـــادة اأو و�شعها في متنـــاول اأي �شخ�س، ُيحتَمـــل اأن يعتمد عليهـــا اأو على توقيع 
اإلكترونـــي، اأو خْتـــم اإلكترونـــي ورد بهـــا من خـــالل ال�شتنـــاد لأية بيانـــات مدرجة بهذه 
ال�شهـــادة مثل الرموز اأو كلمـــات ال�شر اأو خوارزميات )Algorithms( اأو مفاتيح الت�شفير 
ق من �شحـــة التوقيع الإلكتروني، اأو الخْتم  اأو اأيـــة بيانات اأخرى ُت�شتعَمل لأغرا�س التََّحقُّ

الإلكتروني اإذا كان َمن ارتكب ذلك الفعل على علم باأيٍّ من الآتي:
عدم اإ�شدار ال�شهادة من قبل مزود خدمات ال�شهادات المدون في تلك ال�شهادة.  )1

عدم قبول ال�شهادة من قبل �شاحبها المدون بها.  )2
اإلغـــاء ال�شهادة اأو وقف العمل بها، �شريطة األ يكـــون ن�شر ال�شهادة اأو و�شعها في متناول   )3
الجمهـــور قـــد تم بغر�س تمكيـــن الغير من التحقق مـــن �شحة توقيـــع اإلكتروني، اأو ختم 
اإلكترونـــي تم اإن�شاوؤه قبل اإلغاء ال�شهادة اأو وقف العمل بها اأو لغر�س الإخطار بالإلغاء اأو 

الوقف.
مـــع عدم الإخالل باأيـــة عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخـــر، ُيعاقب على التزوير في   ب- 
ال�شجـــل الإلكترونـــي الر�شمي بال�شجن الذي ل يقل عن �شنـــة ول يزيد على ع�شر �شنوات 
وبالغرامـــة التي ل تجـــاوز مائة وخم�شين األـــف دينار، وُيعاقب علـــى التزوير في ال�شجل 
الإلكترونـــي الُعْرفـــي بالحب�س مـــدة ل تقل عن �شتـــة اأ�شهر ول تزيد علـــى خم�س �شنوات 

وبالغرامة التي ل تجاوز مائة األف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )27( 

م�سئولية �ل�سخ�ض �لعتباري 

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، ُي�شاأل ال�شخ�س العتباري جنائيًا 
لأحكام  ِوْفقًا  للجرمية  رة  املقرَّ للغرامة  الأق�شى  احلد  �شعفي  جتاِوز  ل  التي  بالغرامة  ويعاَقب 
املادة )26( من هذا القانون اإذا ارُتِكبت اجلرمية با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته، وكان ذلك نتيجة 
اأو  اأو مدير  اإدارة  اأي ع�شو جمل�س  ت�شرتُّ من  اأو  اأو موافقة  اإهمال ج�شيم  اأو  امتناع  اأو  ت�شرف 

م�شئول اآخر يف ذلك ال�شخ�س العتباري اأو ممن ت�شرف باأية �شفة من ذلك.

مادة )28(

�لقر�ر�ت

ُت�شِدر ال�شلطة املخت�شة – يف غري امل�شائل التي ُعِقد الخت�شا�س ب�شاأنها جلهة اأخرى – 
القرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
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 مر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2018

ب�ساأن �ل�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى القانون البحري، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 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،
 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

مادة )1(

تعاريف

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

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لمحافظ: محافظ م�شرف البحرين المركزي.

ُم�َسغِّل: ال�شخ�س الذي يتولى ت�شغيل نظام معلومات اإدارة �شجالت اإلكترونية قابلة للتداول.

ُم�َسغِّل معتَمد: اأي م�شغل معتمد وفقًا لأحكام المادتين )15( و)16( من هذ القانون. 

�لجه���ة �لإد�ري���ة �لمخت�س���ة: الجهة الإدارية التي ي�شـــدر بت�شميتها مر�شـــوم، ويجوز اأن ي�شمي 

المر�شـــوم جهـــة اإدارية تخت�ـــس بال�شندات القابلة للتـــداول، واأخرى تخت�ـــس بال�شكوك القابلة 
للتداول.

�ل�سلطة �لمخت�سة: وزير اأو رئي�س الجهة الإدارية المخت�شة بح�شب الأحوال.

�ل�سند )Document(: ي�شمل اأيًا مما ياأتي:

 .)Bills of Lading( 1 - �شندات ال�شحن
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.)Letters of Credit( 2 - خطابات العتماد
)Warehouse Receipts(. 3 - اإي�شالت التخزين

4 - اأيـــة �شنـــدات ملكية اأخرى قابلة للتـــداول )Documents of Title(، ي�شـــدر بتحديدها قرار 
مـــن الوزير المعِنـــي بالموا�شالت بعد الت�شاور مـــع المحافظ، ويكون محل اللتـــزام فيها ت�شليم 

الب�شاعة المبينة في ال�شند.
�ل�سك )Instrument(: ي�شمل اأيًا مما ياأتي:

.)Checks( 1 - ال�شيكات
.)Bills of Exchange( 2 - الكمبيالت

.)Promissory Notes( 3 - ال�شندات لأمر
4 - اأيـــة �شكوك اأخرى قابلة للتداول، ي�شدر بتحديدها قرار من المحافظ، يكون محل اللتزام 

فيها �شداد مبلغ من المال مبين في ال�شك.
�سج���ل �إلكترون���ي: معلومات يتم اإن�شاوؤهـــا اأو اإر�شالها اأو ت�َشلُّمها اأو تخزينهـــا بو�شيلة اإلكترونية، 

وت�شمل بح�شب الأحوال، جميع المعلومات التي تقترن اأو ترتبط منطقيًا بال�شجل على نحو يجعلها 
جزءًا منه �شواء اأُن�شئت في وقت متزامن اأم ل.   

�سج���ل �إلكترون���ي قاب���ل للت���د�ول: �شنـــد اأو �شك قابل للتـــداول يكون في �شكل �شجـــل اإلكتروني، 

وم�شتوفيًا لل�شروط المن�شو�س عليها في المادة )6( من هذا القانون.
نظ���ام معلوم���ات �إد�رة �سج���الت �إلكتروني���ة قابلة للت���د�ول: نظام معلومـــات لإ�شدار ال�شجالت 

الإلكترونية القابلة للتداول، وتداولها وتخزينها وال�شيطرة عليها.

مادة )2( 

نطاق �ل�سريان

1 - ت�شري اأحكام هذا القانون على ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول �شواء ا�شُتخِدم ب�شاأنها 
م�شغل من عدمه.

2 - فيمـــا لـــم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في هذا القانون، ل ُتِخل اأحكام هذا القانون ب�شريان اأيٍّ من 
مة لل�شندات وال�شكوك القابلة للتداول علـــى ال�شجالت الإلكترونية  اأحكـــام القوانيـــن الُمنظِّ

القابلة للتداول، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية الم�شتهلك.

مادة )3( 

تف�سري �أحكام هذ� �لقانون

ُتراعى يف تف�شري ن�شو�س هذا القانون اأحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية، وما 
ي�شدر عن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )اليون�شرتال( حول القانون النموذجي  
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لل�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ال�شادر عنها عام 2017.

مادة )4(

�ملعلومات �لإ�سافية يف �ل�سجل �لإلكرتوين �لقابل للتد�ول

يتطلب  ِلـما  اإ�شافة  اأخرى  معلومات  اأية  للتداول  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ت�شمني  يجوز 
القانون ت�شمينه ال�شند اأو ال�شك القابل للتداول.

مادة )5(

�لعرت�ف بال�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول 

ل ُينَكر الأثر القانوين اأو ال�شحة اأو النفاذ لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول، ملجرد كونه 
يف �شكل اإلكرتوين.

ول ُيلِزم هذا القانون اأي �شخ�س با�شتخدام ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول دون موافقته، 
ويجوز لأغرا�س ذلك اأن ُي�شتَدل �شمنًا على موافقة ال�شخ�س من خالل �شلوكه.

مادة )6(

�ل�سروط �لو�جب تو�ُفرها يف �ل�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول

ُيعتدُّ بال�شند اأو ال�شك القابل للتداول الذي يكون يف �شكل �شجل اإلكرتوين متى توافرت فيه 
ال�شروط الآتية:

1- اإذا ت�شمـــن ال�شجـــل الإلكتروني المعلومـــات التي يجب اأن يت�شمنها ال�شنـــد اأو ال�شك القابل 
للتداول بح�شب الأحوال.

2 - اإذا ا�ُشتخِدمت طريقة موثوق بها لتحقيق الآتي:
اأ - بيان اأن ال�شجل الإلكتروني هو ال�شجل الإلكتروني القابل للتداول الواجب العتداد به.

انتهاء  اإن�شائه وحتى  لل�شيطرة منذ  للتداول  ب - �شمان خ�شوع ال�شجل الإلكتروني القابل 
مفعوله اأو �شالحيته.

ج - �شمان الحفاظ على �شالمة ال�شجل الإلكتروني، ويكون معيار تقييم ال�شالمة هو ما اإذا 
نها ال�شجل الإلكتروني القابل للتداول، بما في ذلك اأيُّ تغيير  كانت المعلومات التي ت�شمَّ
انتهاء  اإن�شائه وحتى  للتداول من وقت  القابل  الإلكتروني  ال�شجل  به يطراأ على  م�شرح 
مفعوله اأو �شالحيته، قد ظلت كاملة دون اأن يطراأ عليها اأيُّ تغيير، با�شتثناء ما يطراأ في 

ال�شياق المعتاد لإر�شال المعلومات اأو تخزينها اأو عْر�شها.
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مادة )7(

�ل�سيطرة

1 - فـــي الأحوال التي يتطلَّب القانون فيها حيازة ال�شنـــد اأو ال�شك القابل للتداول، يتحقق ذلك 
فـــي ال�شجل الإلكترونـــي القابل للتـــداول اإذا ا�شُتخِدمت طريقة موثوق بهـــا لتحقيق �شيطرة 
ح�شريـــة على ال�شجل الإلكتروني مـــن ِقَبل �شخ�س ما ولبيان اأن هذا ال�شخ�س هو ال�شخ�س 

الم�شيطر على ال�شجل.
2 - فـــي الأحـــوال التي يتطلَّب اأو ي�شمح فيها القانون بانتقال حيـــازة �شند اأو �شك قابل للتحويل، 
يتحقق ذلك في ال�شجل الإلكتروني من خالل نقل ال�شيطرة الح�شرية على ال�شجل الإلكتروني 

القابل للتداول.
مادة )8(

�ملعيار �لعام للثقة

اأن تكون  القانون، يجب  لأغرا�س املواد )6( و)7( و)9( و)11( و)12( و)13( من هذا 
الطريقة امل�شار اإليها:

1- علـــى قـــدر منا�شب من الثقة لتحقيق الغر�س الم�شتخَدمة مـــن اأجله في �شوء جميع الظروف 
ذات العالقة، وبجوز اأن ي�شمل ذلك ما ياأتي:

اأ - اأية قواعد ت�شغيل تتعلق بتقييم مدى الثقة في النظام.
ب - �شمان �شالمة البيانات.

ج - القدرة على مْنع ال�شتخدام والنفاذ غير الم�شرح به للنظام.
.)Software( والبرمجيات )Hardware( د - اأمن اأنظمة معدات الحا�شب الآلي

هـ - مدى انتظام تدقيق النظام من ِقَبل جهة م�شتقلة ونطاق هذا التدقيق.
و - وجود �شهادة من ِقَبل جهة اإ�شراف اأو اعتماد اأو نظام طوعي ب�شاأن الثقة في الطريقة.

ز - اأية معايير قيا�شية يكون معموًل بها.
2 - اأن يثُبـــت فعليـــًا تحقيقها للوظيفة الم�شار اإليها فـــي البند )1( من هذه المادة �شواء منفردة 

اأم مجتمعة مع اأدلة اأخرى.
ويف �شياق اأية اإجراءات قانونية تقوم القرينة على اأن الطريقة التي ي�شتخدمها امل�شغل املعتمد 

موثوق بها ما مل يثُبت العك�س. 

مادة )9(

بيان �لوقت و�ملكان يف �ل�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول

بالن�شبة  بالبيان  ُيعتدُّ  للتداول،  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  يف  واملكان  الوقت  بيان  لأغرا�س 
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لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول اإذا مت ا�شتخدام طريقة موثوق بها لذلك.

مادة )10(

�لتظهري

للتداول،  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  القانون بتظهري  ي�شمح فيها  اأو  التي ي�شرتط  الأحوال  يف 
يتحقق ذلك بالن�شبة لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول اإذا مت ت�شمينه البيانات املطلوبة للتظهري 

م�شتوفية لال�شرتاطات املن�شو�س عليها يف املادتني )5( و)6( من هذا القانون.

مادة )11(

�لتعديل

للتداول،  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  بتعديل  القانون  فيها  ي�شمح  اأو  ي�شرتط  التي  الأحوال  يف 
يتحقق ذلك بالن�شبة لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول اإذا ا�شُتخِدمت طريقة موثوق بها لتعديل 

زه. املعلومات الواردة يف ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول على نحو ُيظِهر التعديل ومييِّ

مادة )12(

��ستبد�ل �ل�سجل �لإلكرتوين �لقابل للتد�ول 

ب�سند �أو �سك قابل للتد�ول

يجوز ا�شتبدال ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول ب�شند اأو �شك قابل للتداول اإذا مت ا�شتخدام 
�شمن  بذلك  بيان  اإدراج  الدعامة  بتغيري  لالعتداد  ويجب  الدعامة.  لتغيري  بها  موثوق  طريقة 

ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول.
ويف هذه احلالة ي�شبح ال�شند اأو ال�شك القابل للتداول غري قابل لال�شتخدام، ول يعود له 

اأي اأثر قانوين.
ويف جميع الأحوال ل ينُتج عن تغيري الدعامة اأي اأثر على حقوق والتزامات اأي من الأطراف 

اأو الغري.

مادة )13(

��ستبد�ل �ل�سند �أو �ل�سك �لقابل للتد�ول 

ب�سجل �إلكرتوين قابل للتد�ول

مت  اإذا  للتداول  قابل  اإلكرتوين  ب�شجل  للتداول  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  ا�شتبدال  يجوز 
ا�شتخدام طريقة موثوق بها لتغيري الدعامة. ويجب لالعتداد بتغيري الدعامة اإدراج بيان بذلك 

�شمن ال�شند اأو ال�شك القابل للتداول.
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ويف هذه احلالة ي�شبح ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول غري قابل لال�شتخدام، ول يعود له 
اأي اأثر قانوين.

ويف جميع الأحوال ل ينُتج عن تغيري الدعامة اأي اأثر على حقوق والتزامات اأي من الأطراف 
اأو الغري.

مادة )14(

عدم �لتمييز ب�ساأن �ل�سجالت �لقابلة للتد�ول �لأجنبية 

1 - ل ُينَكـــر الأثر القانوني اأو ال�شحـــة اأو النفاذ لل�شجل الإلكتروني القابل للتداول، لمجرد كونه 
�شدر اأو ا�شُتخِدم خارج المملكة.

2 - ل ُتِخـــل اأحكـــام هذا القانـــون ب�شريان قواعـــد القانون الدولـــي الخا�س، التي ت�شـــري ب�شاأن 
ال�شندات اأو ال�شكوك القابلة للتداول على ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول. 

مادة )15(

�عتماد �مل�سغِّلني

1- يجوز لأي م�شغل موؤ�ش�س في المملكة اأو له مقر عمل فيها اأن يتقدم بطلب اإلى الجهة الإدارية 
نًا نطـــاق العتماد في طلبه، وي�شدر  المخت�شـــة للموافقة علـــى اعتماده كم�شغل معتمد، مبيِّ
قـــرار من ال�شلطة المخت�شـــة ُين�َشر في الجريدة الر�شمية بالموافقـــة على العتماد ونطاقه 
وذلك بعد التحقق من ا�شتيفاء ال�شتراطات والمعايير المقررة في هذا ال�شاأن، بما في ذلك 

معايير التقيي�س الواجب ا�شتعمالها.
2 - ي�شـــدر عن ال�شلطة المخت�شة قـــرار ب�شاأن اإجراءات تقديم الطلب والبت فيه وال�شتراطات 
والمعايير الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة، ويجب اأن ل تت�شمن هذه ال�شتراطات 

والمعايير الإلزام با�شتعمال برمجيات اأو معدات حا�شب اآلي معينة.
3- ُي�شتَحق ر�شم على الطلب ور�شم �شنوي على العتماد في حالة الموافقة عليه. وي�شدر بتحديد 

فئات هذه الر�شوم قرار من ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
4 - يخ�شـــع الم�شغلـــون المعتمدون لرقابة الجهـــة الإدارية المخت�شة ولمتطلبـــات التدقيق التي 

ت�شدر ب�شاأنها قرارات من ال�شلطة المخت�شة.
ا كليًا اأو جزئيا بالن�شبة  5 - يجوز بموجب قرار ي�شدر عن ال�شلطة المخت�شة �شْحب العتماد، اإمَّ
لأيٍّ من الِخْدمات التي تمثل جزءًا من نطاق اعتماده، وذلك اإذا اأ�شبح الم�شغل المعتمد غير 

رة. م�شتوٍف لال�شتراطات والمعايير المقرَّ
6 - يجـــب علـــى الجهة الإداريـــة المخت�شة قبل �شْحـــب العتماد اإخطار الم�شغـــل المعتمد كتابة 



العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

46

ل م�شحوب بعلم الو�شول ب�شاأن الإجراء المزمع اتخاذه حياله والأ�شباب  بموجب كتاب م�شجَّ
رة لذلـــك. وللم�شغل المعتمد العترا�ـــس كتابة على ذلك خالل اأربعـــة ع�شر يومًا من  المبـــرِّ
تاريـــخ ت�َشلُّمه الإخطار، ويتم بحـــث اأوجه العترا�س والبت فيه خالل ثالثين يومًا من تاريخ 

ت�َشلُّمه. وفي حالة رف�س العترا�س ُين�َشر قرار �شْحب العتماد في الجريدة الر�شمية.

مادة )16(

�عتماد �مل�سغلني �خلارجيني

�ـــس خارج المملكة ولي�س لـــه مقر عمل فيها اأن يتقـــدم بطلب اعتماده  1- يجـــوز لأي م�شغـــل موؤ�شَّ
كم�شغـــل معتمد، مبينًا نطـــاق العتماد في طلبه. وتكون اإجـــراءات تقديم الطلب والبت فيه 

ِوْفقًا للقرار الم�شار اإليه في الفقرة )2( من المادة )15( من هذا القانون. 
2 - ي�شـــدر قرار من ال�شلطـــة المخت�شة ُين�َشر في الجريدة الر�شميـــة بالموافقة على العتماد، 

وبيان نطاقه، اإذا كان م�شتوفيًا لال�شتراطات الآتية:
اأ - اأن يكون الم�شغل الخارجي يعمل بموجب معايير، بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب 
من   )1( الفقرة  في  اإليها  الم�شار  المعايير  عن  الم�شتوى  من حيث  تقل  ل  ا�شتعمالها، 

المادة )15( من هذا القانون.
ب - اأن يكون الم�شغل الخارجي معتمدًا بالن�شبة لنطاق العتماد في بلد اأجنبي مقبول لدى 

ال�شلطة المخت�شة.
ج - اأية ا�شتراطات اأخرى ي�شدر بها قرار من ال�شلطة المخت�شة.

3- ُي�شتَحـــق ر�شـــم على الطلب ور�شم �شنـــوي على العتماد في حالة الموافقـــة عليه. وي�شري في 
هـــذا ال�شاأن قرار ال�شلطـــة المخت�شة الم�شار اإليه في الفقرة )3( من المادة )15( من هذا 

القانون.
4 - ت�شـــري في �شاأن �شْحـــب اعتماد الم�شغل الخارجي الأحكام المن�شو�ـــس عليها في الفقرتين 

)5( و)6( من المادة )15( من هذا القانون.

مادة )17(

م�سئولية �مل�سغلني

1 -  مع مراعاة حكم الفقرة )3( من هذه المادة، ُي�شاأل الم�شغل عن اأي �شرر لحق باأي �شخ�س 
ا�شتند ب�شكل معقول على �شجل اإلكتروني قابل للتداول، ا�شُتخِدم ب�شاأنه نظام معلومات اإدارة 
ال�شجـــالت القابلـــة للتداول الخا�س بالم�شغـــل، وكان ذلك ال�شرر ناجمـــًا عن عدم ا�شتيفاء 
الطريقـــة التـــي ا�شتخدمها الم�شغل ب�شـــاأن ذلك ال�شجـــل للمتطلَّبات المن�شو�ـــس عليها في 
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المادتيـــن )6( و)7( مـــن هذا القانـــون، ونجم ال�شرر عـــن عمد اأو ب�شبب اإهمـــال من ِقَبل 
الم�شغل.

2 - لأغرا�س الفقرة )1(، اإذا كان الم�شغل معتَمدًا، تقوم القرينة على اأن ال�شرر ناجم عن عْمد 
اأو اإهمال منه اإلى اأن يثُبت عك�س ذلك.

3 - اإذا اأبلـــغ الم�شغـــل م�شبقًا عمالءه بالقيود المفرو�شة علـــى ا�شتعمال الخدمات التي يقدمها، 
بمـــا في ذلك القيود الواردة على القيمة التي تمثلهـــا ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول، 
وكـــان ذلـــك الإبالغ على نحو يتحقق به علـــم الغير، فاإنه ل ُي�شاأل عـــن الأ�شرار النا�شئة عن 

ا�شتعمال خدماته بما يجاِوز تلك القيود.

مادة )18(

�لقر�ر�ت

يف غري القرارات التي تن�س فيها اأحكام هذا القانون على اخت�شا�س ال�شلطة املخت�شة اأو 
الوزير املعِني باملوا�شالت اأو املحافظ باإ�شدارها، ت�شدر القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
القانون من ال�شلطة املخت�شة فيما يتعلق باعتماد امل�شغلني ومن الوزير املعِني باملوا�شالت فيما 

يتعلق بال�شندات القابلة للتداول، ومن املحافظ فيما يتعلق بال�شكوك القابلة للتداول.

مادة )19(

نفاذ �أحكام �لقانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 
ي �شتني يومًا على تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )56( ل�سنة 2018

ب�ساأن تزويد خدمات �حلو�سبة �ل�سحابية لأطر�ف �أجنبية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س المادة )38( منه،
ل�شنة   )12( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  وعلى 

1971، وتعديالته،
 )14( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المواد  في  الإثبات  قانون  وعلى 

ل�شنة 1996، وتعديالته،
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،
 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية المعلومات،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنازع القوانين في الم�شائل المدنية والتجارية 
ذات العن�شر الأجنبي،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية 
المعلومات،

وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018،
وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
ر�شمنا بالقانون الآتي:

 مادة )1(

تعاريف

في تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل 
منها ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�أ- �لمملكة: مملكة البحرين.

ب- �لحو�سب���ة �ل�سحابي���ة: نظام لتمكين النفاذ، عند الطلب ب�شكل متاح على نحو وا�شع ومريح، 

عبـــر �شبكـــة لمجموعة م�شتركة مـــن موارد الحو�شبـــة القابلة للتهيئة )مثل ال�شبكـــات، الخوادم، 
ومعـــدات التخزيـــن والتطبيقـــات والخدمات( يتي�شـــر توفيره واإطالقـــه ب�شرعة عاليـــة وبدرجة 

منخف�شة من الجهد الإداري اأو التفاعل مع مزود الخدمة.
ج- عق���د �لحو�سب���ة �ل�سحابية: اتفاق مبرم بين مزود الخدمة وم�شترك ب�شاأن تقديم وا�شتخدام 
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خدمة الحو�شبة ال�شحابية.
د- خدم���ة �لحو�سب���ة �ل�سحابية: خدمـــات تقنية معلومات وات�شالت توفـــر من خالل الحو�شبة 

ال�شحابيـــة، وت�شمل على �شبيل المثال ولي�س الح�شر توفير بنية تحتية كخدمة، ومن�شة كخدمة، 
وبرمجيات كخدمة، تكون متاحة للم�شترك من خالل ا�شتخدام الحو�شبة ال�شحابية.

ه���- مزود خدمة: اأي مزود لخدمة الحو�شبة ال�شحابية للعموم من خالل مركز بيانات.

و- م�سترك: اأي طرف اأجنبي اأبرم عقد حو�شبة �شحابية مع مزود خدمة.

ز- محت���وى �لم�ست���رك: البرمجيات )بما في ذلك الآلت الفترا�شية( اأو البيانات اأو الن�شو�س 

اأو ال�شوتيـــات اأو المرئيـــات اأو ال�شور التي ينقلها الم�شتـــرك اأو م�شتخدميه النهائيين اإلى مزود 
خدمة لتخزينها وا�شتخدامها في الحو�شبة ال�شحابية اأو لأي من ذلك. وي�شمل محتوى الم�شترك 
اأي نتائـــج ح�شابيـــة يح�شل عليهـــا الم�شترك اأو اأي مـــن م�شتخدميه النهائييـــن من خالل خدمة 

الحو�شبة ال�شحابية نتيجة ا�شتخدامه تلك الخدمة.
ح- مرك���ز بيان���ات: اأي من مراكز البيانات القائمة في المملكـــة التي يتم تحديدها وفقًا لأحكام 

المادة )4( من هذا القانون والتي تقدم خدمة حو�شبة �شحابية لم�شتركين.
ط- ط���رف �أجنب���ي: اأي جهة قائمـــة على نحو م�شروع بموجب قانون دولـــة اأجنبية، بما في ذلك 

اأي �شخ�ـــس اعتباري عام اأو خا�ـــس من�شاأ اأو موؤ�ش�س في دولة اأجنبية، اأو اأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية لدولة اأجنبية.

ي- دول���ة �أجنبي���ة: اأي دولـــة اأجنبية، بما في ذلك اإن وجد اأي من اأقاليمها الذي يكون له قوانينه 

الخا�شة، التي يتم تحديدها وفقًا لأحكام المادة )4( من هذا القانون. 

مادة )2(

�أهد�ف �لقانون

يهدف هذا القانون اإلى و�شع اإطار قانوني ي�شجع الأطراف الأجنبية على ا�شتخدام خدمات 
الحو�شبة ال�شحابية من خالل مراكز البيانات وال�شتثمار في هذه الخدمات.

مادة )3(

�لولية على حمتوى �مل�سرتك

1- مـــع عـــدم الإخـــالل باأحكام الفقـــرة )4(، يخ�شع محتـــوى الم�شترك اإلى الوليـــة الح�شرية 
للمحاكـــم المخت�شة، وال�شلطات الأجنبية المخت�شة، في الدولة الأجنبية موطن الم�شترك، 
اأو مكـــان تاأ�شي�شـــه، اأو اإن�شائه. وينطبق على المحتوى المذكور اأحكـــام القوانين ال�شارية في 

الدولة الأجنبية.
2- لأغرا�ـــس الفقرة )1( من هذه المادة، يق�شـــد بولية المحاكم المخت�شة وال�شلطات العامة 
المخت�شـــة �شلطة اإ�شدار اأوامر نافـــذة وملزمة وفقًا لقوانين الدولة الأجنبية لمزود الخدمة 
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والم�شتـــرك المعني ب�شاأن محتوى الم�شترك، وي�شمل ذلك الأمر باإتاحة محتوى الم�شترك اأو 
الك�شف عنه اأو حفظه اأو الإبقاء على �شالمته.

3- على مزود الخدمة، في حال ت�شلمه اأمر من محكمة مخت�شة اأو �شلطة عامة مخت�شة في دولة 
اأجنبيـــة مما يندرج �شمن وليتها وفقًا لأحكام هذه المـــادة، القيام في اأقرب فر�شة ممكنة 

باإخطار النيابة العامة كتابة بذلك مع اإرفاق ن�شخة من الأمر الم�شار اإليه.
4- يبا�شـــر القا�شي المخت�س والنيابة العامة فـــي المملكة، كل وفقًا لخت�شا�شه بموجب اأحكام 
قانـــون جرائم تقنية المعلومـــات، الأمر بتنفيذ اأي اأمر واجب النفاذ يكـــون نهائيًا غير قابل 
لأي طعـــن، �شادر من قبل محكمـــة مخت�شة اأو �شلطة عامة مخت�شة فـــي دولة اأجنبية تكون 
قد اأ�شدرته لمـــزود الخدمة ا�شتنادًا ل�شلطتها بموجب اأحكام هذه المادة فيما يتعلق باإتاحة 
محتـــوى الم�شتـــرك اأو الك�شـــف عنه اأو حفظه اأو الإبقـــاء على �شالمتـــه اأو اأي اأمر اآخر يتعلق 
بمحتـــوى الم�شتـــرك يكون للقا�شـــي المخت�س اأو النيابـــة العامة �شلطة ب�شاأنـــه وفقًا لأحكام 

قانون جرائم تقنية المعلومات.

مادة )4(

حتديد مر�كز �لبيانات و�لدول �لأجنبية 

1- تحدد مراكز البيانات والدول الأجنبية الم�شار اإليها في هذا القانون بموجب قرار ي�شدر من 
مجل�س الوزراء وين�شر في الجريدة الر�شمية. واإذا كان لمزود الخدمة اأكثر من مركز بيانات 

فاإن التحديد الم�شار اإليه ي�شمل جميع هذه المراكز.
2- لمجل�ـــس الوزراء اأن ي�شدر قرارًا ين�شر فـــي الجريدة الر�شمية با�شتبعاد اأي مركز بيانات، اأو 
دولة اأجنبية، من بين تلك التي �شبق اأن �شدر قرار بتحديدها وفقًا لأحكام الفقرة )1( من 
هـــذه المـــادة. وفي حالة �شدور قرار بذلـــك ي�شتمر �شريان اأحكام هـــذ القانون ب�شاأن مركز 
البيانـــات الذي تم ا�شتبعاده اأو الدولـــة الأجنبية التي تم ا�شتبعادها، بح�شب الأحوال، وذلك 

لمدة مائة وع�شرين يومًا من تاريخ العمل باأحكام القرار الم�شار اإليه.
واإذا كـــان لمـــزود الخدمـــة اأكثر من مركز بيانات فـــاإن ال�شتبعاد الم�شار اإليـــه ي�شمل جميع هذه 

المراكز.

مادة )5(

�لتفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية

ل تخل اأحكام هذا القانون باأية حماية اإ�شافية اأو مزايا مقررة بموجب القوانين الأخرى، اأو 
التفاقيات اأو المعاهدات، المعمول بها في المملكة.
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مادة )6(

نفاذ �أحكام �لقانون

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )57( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام �ملر�سوم بقانون رقم )4( ل�سنة 2001

ب�ساأن حْظر ومكافحة غ�ْسل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
ومتويل  الأموال  غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب وتعديالته،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

املالية(، وعبارة )الوزير  بعبارة )لوزير  ب�شئون اجلمارك(  املعِني  ُت�شتبدل عبارة )للوزير 
املر�شوم  من  مكررًا   )5( املادة  يف  الواردتان  املالية(  )وزير  بعبارة  اجلمارك(  ب�شئون  املعِني 
بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، كما ُت�شتبَدل 
عبارة )وزير الداخلية( بعبارة )وزير املالية( الواردة يف املادتني )4( و)12( من ذات املر�شوم 

بقانون.

�ملادة �لثانية

ُي�شتبدل بتعريف )الإرهاب( الوارد يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 
ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، التعريف الآتي:

)�لإرهاب(:

مل�شروع  تنفيذًا  يقع  اأغرا�شه،  اأو  بواعثه  كانت  اأيًا  به  التهديد  اأو  العنف  اأفعال  ِفْعل من  كل 
عب بني النا�س، اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�س  اإجرامي فردي اأو جماعي، ويهدف اإىل اإلقاء الرُّ
حياتهم اأو اأعرا�شهم اأو حريتهم اأو اأمنهم اأو حقوقهم للخطر، اأو اإحلاق ال�شرر بالبيئة اأو باأحد 
املرافق اأو الأمالك العامة اأو اخلا�شة، اأو احتاللها اأو ال�شتيالء عليها، اأو تعري�س اأحد املوارد 
الوطنية اأو املرافق الدولية للخطر، اأو تهديد ال�شتقرار اأو ال�شالمة الإقليمية اأو الوحدة ال�شيا�شية 

اأو �شيادة الدول امل�شتقلة.
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�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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 مر�سوم بقانون رقم )58( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم )2( ل�سنة 2018

ب�ساأن قو�عد �لت�سجيل و�ل�سالمة �خلا�سة بال�سفن �ل�سغرية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
بال�شفن  اخلا�شة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )2( رقم  القانون  وعلى 

ال�شغرية،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

وعبارة  الداخلية(،  )وزير  بعبارة  بت�شميته مر�شوم(  ي�شدر  الذي  )الوزير  عبارة  ُت�شتبَدل 
)اجلهة التي ي�شدر بت�شميتها مر�شوم( بعبارة )قيادة خفر ال�شواحل(، وعبارة )امل�شئول الذي 
ي�شدر بت�شميته مر�شوم( بعبارة )قائد خفر ال�شواحل(، اأينما وردت يف القانون رقم )2( ل�شنة 

2018 ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية.

�ملادة �لثانية

ُي�شتبَدل بن�س املادة )2( من القانون رقم )2( ل�شنة 2018 ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة 
اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية، الن�س الآتي:

:)2( "مادة 
بها  املناط  ال�شغرية  ال�شفن  فئة  بت�شجيل  مر�شوم  بت�شميتها  ي�شدر  التي  اجلهة  تخت�س 
ويو�شع  م �شفحاته  ُتَرقَّ ال�شغرية(،  ال�شفن  ُي�شمى )�شجل  لديها �شجلٌّ خا�سٌّ  وُين�شاأ  ت�شجيلها، 
ن فيها كافة  �س لكل �شفينة �شفحة يف ال�شجل تدوَّ على كلٍّ منها خامت مكتب الت�شجيل، وتخ�شَّ

البيانات اخلا�شة بها والت�شرفات التي ترد عليها.
ت�شجيل  قانون  من  و)4(   )3( املادتني  يف  رة  املقرَّ الإجراءات  ذات  ال�شجل  هذا  يف  وتتَّبع 

ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1978.
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�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـخ : 20 ربيع الأول 1440هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2018 م
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 مر�سوم بقانون رقم )59( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لعمل يف �لقطاع �لأهلي 

�ل�سادر بالقانون رقم )36( ل�سنة 2012

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )2( الفقرة )ب(، و)40( �شدر الفقرة )ب(، و)46(، و)185( 
من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، الن�شو�س الآتية:

�لمادة )2( �لفقرة )ب(:

ب( فيما عدا الأحكام املن�شو�س عليها يف املواد )2( مكررًا و)6( و)19( و)20( و)21( 
و)37( و)38( و)40( و)46( و)48( و)49( و)58( و)116( و)183( و)185( ويف البابني 

الثاين ع�شر والثالث ع�شر من هذا القانون، ل ت�شري اأحكام هذا القانون على:
1( خدم المنازل، ومن في حكمهم وهم زّراع وحّرا�س المنازل والمربيات وال�شائقون والطباخون 

الذين يوؤدون اأعمالهم ل�شخ�س �شاحب العمل اأو لأ�شخا�س ذويه.
2( اأفراد اأ�شرة �شاحب العمل الذين يعولهم فعاًل وهم الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه.

�لمادة )40( �سدر �لفقرة )ب(:

 ب( وتوؤدى �لأجور بمر�عاة ما يلي: .

�لمادة )46(:

اأ- ل تبـــراأ ذمـــة �شاحـــب العمل من الأجـــر اإل اإذا قام ب�شـــداده للعامل وفقًا لالآليـــة التي ي�شدر 
بتحديدهـــا قـــرار من الوزير، علـــى اأن تت�شمن هذه الآليـــة اإجراءات و�شوابـــط �شداد اأجور 

العمال والمعلومات الالزم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك.
ب- تلتـــزم الجهات العامة والخا�شـــة بالإف�شاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة ب�شداد 
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اأجـــور العمال بالقدر الالزم للتحقق من �شدادها، وذلك وفقًا لل�شوابط المحددة في القرار 
الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

�لمادة )185(:

يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن مائتي دينار ول تزيد على خم�شمائة دينار كل �شاحب عمل 
اأو من ميثله خالف اأيًا من اأحكام املواد )2( مكررًا و)19( و)20( من هذا القانون.

�ملادة �لثانية

ُي�شاف اإىل قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، مادتان 
جديدتان برقمي )2( مكررًا و)192( مكررًا، ن�شهما الآتي:

�لمادة )2( مكرر�ً:

اأو  الأ�شل  اأو  اجلن�س  ب�شبب  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�شعني  العمال  بني  التمييز  "يحظر 
اللغة اأو الدين اأو العقيدة".

�لمادة )192( مكرر�ً:

كل عامل  دينار،  مائة  التي ل جتاوز  بالغرامة  اأو  �شنة  تزيد على  ل  باحلب�س مدة  "يعاقب 
بالفعل  اأو  بالقول  اأو  بالإ�شارة  �شواء  معه  العاملني  باأحد  جن�شيًا  حتر�س  ب�شببه  اأو  العمل  اأثناء 

اأو باأية و�شيلة اأخرى.
ويعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر اأو بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول 

تزيد على األف دينار، اإذا وقعت اجلرمية من �شاحب العمل اأو من ميثله".

�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـخ : 20 ربيع الأول 1440هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2018 م
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 مر�سوم بقانون رقم )60( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم )60( ل�سنة 2006

ب�ساأن �إعادة تنظيم هيئة �لت�سريع و�لإفتاء �لقانوين

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، 

وتعديالته،
وبناء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بن�شي املادتني الثانية والعا�شرة من القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة 
تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، الن�شان الآتيان:

�لمادة �لثانية :

الت�شريعات،  و�شياغة  واإعداد  القانوين  الراأي  اإبداء  مبهام  عامة  ب�شفة  الهيئة  تخت�س   "
وتتوىل ب�شفة خا�شة ما يلي:

و�شع القتراحات بتعديل الد�شتور والقتراحات بقوانين المحالة من مجل�س ال�شورى ومجل�س   -1
النـــواب اإلى الحكومة في �شيغـــة م�شروع تعديل للد�شتور اأو م�شروع قانون، ويجب على الهيئة 
رفـــع القتـــراح بعد �شياغته اإلى الحكومة خـــالل ثالثة اأ�شهر من تاريـــخ اإحالته اإليها لتبدي 
الحكومة مالحظاتها عليـــه وتقديمه اإلى مجل�س النواب خالل المدد المحددة بن�س المادة 

)92( من الد�شتور.
اإعـــداد و�شياغـــة م�شروعـــات القوانيـــن التي تحـــال اإليها من مجل�ـــس الـــوزراء اأو الوزارات   -2

المخت�شة وكذلك المرا�شيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
تف�شيـــر ن�شو�ـــس القوانيـــن والمرا�شيـــم بقوانين، وذلك بنـــاًء على طلب مـــن رئي�س مجل�س   -3

الوزراء، اأو من رئي�س مجل�س ال�شورى، اأو من رئي�س مجل�س النواب.
الف�شـــل فـــي اأي خالف حول تف�شير ن�س فـــي القوانين اأو المرا�شيـــم بقوانين بين الحكومة   -4
ممثلـــة في مجل�س الـــوزراء ومجل�شي ال�شورى والنواب اأو اأحدهمـــا، اأو بين المجل�شين ويكون 

القرار ال�شادر م�شببًا وملزمًا لالأطراف اإذا كان قد �شدر بناًء على طلبهم.
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اإبـــداء الراأي في الم�شائـــل الد�شتورية والت�شريعية وغيرها مـــن الم�شائل القانونية التي يرى   -5
رئي�س مجل�س النواب اأو رئي�س مجل�س ال�شورى اإحالتها اإليها ب�شبب اأهميتها. 

اإعـــداد ومراجعة �شيغ المعاهدات والتفاقيات الدولية التـــي ُتبرمها الدولة اأو تن�شم اإليها،   -6
للتاأكـــد من عدم مخالفتها للد�شتور، وعدم تعار�شها مع �شيادة الدولة واإي�شاح مدى اتفاقها 
مع القوانين والمرا�شيم والأنظمة المعمول بها واإبداء الراأي في الإجراءات القانونية الالزمة 

لإبرام هذه المعاهدات والتفاقيات الدولية اأو الن�شمام اإليها.
اإبداء الراأي القانوني في الأمور التي ُتحال اإليها من مجل�س الوزراء مبا�شرة، اأو من الوزارات   -7
والموؤ�ش�شـــات والهيئـــات العامة بعد موافقة مجل�ـــس الوزراء، والتي تتعلـــق بتطبيق القوانين 

والمرا�شيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
الف�شـــل في اأي خـــالف بين الوزارات اأو بين الموؤ�ش�شات اأو بيـــن الهيئات العامة اأو بين هذه   -8
الجهـــات وبع�شها البع�س وذلك بعد موافقة مجل�س الـــوزراء، وكذلك الخالف بين الجهات 
الم�شتقلـــة المنظمـــة بقانون اأو بينهـــا وبين غيرها من الـــوزارات اأو الموؤ�ش�شـــات اأو الهيئات 
العامـــة، ويكون القرار ال�شادر فـــي هذه الحالت م�شببًا وملزمًا لالأطراف اإذا كان قد �شدر 

بناء على طلبهم.
اإبـــداء الراأي فـــي العقود التـــي ُتبرمها الـــوزارات والموؤ�ش�شـــات والهيئات العامـــة والجهات   -9
الخا�شعة لقانون تنظيم المناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات الحكومية، وذلك 

فيما تثيره من م�شائل قانونية. 
بالفقرة  اإليها  امل�شار  واجلهات  العامة  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  من  لأي  يجوز  ول 

ال�شابقة اأن تربم عقدًا تزيد قيمته على ثالثمائة األف دينار بغري مراجعته بالهيئة.
10-  مراجعـــة عقود تاأ�شي�س ال�شركات التجارية واأنظمتها الأ�شا�شية التي ين�س القانون على اأن 

يكون تاأ�شي�شها بمر�شوم.
11-  تجميـــع القوانين والمعاهدات والتفاقيات الدولية ال�شادرة في الدولة اأو النافذة المفعول 

فيها.
12-  تمثيـــل الدولة اأو الم�شاركة فـــي تمثيلها في الموؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخا�شة 

بمناق�شة القوانين والمعاهدات والتفاقيات الدولية، اإذا ُكلفت بذلك.  
�ملادة �لعا�سرة:

يخت�س جمل�س الراأي والت�شريع بالف�شل يف امل�شائل الآتية:
الخالف حول تف�شير ن�س في القوانين اأو المرا�شيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجل�س   -1
الـــوزراء ومجل�شي ال�شورى والنـــواب اأو اأحدهما، اأو بين المجل�شين، ويكـــون القرار ال�شادر 

م�شببًا وملزمًا لالأطراف اإذا كان قد �شدر بناًء على طلبهم.
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الخالف بين الوزارات اأو بين الموؤ�ش�شات اأو بين الهيئات العامة اأو بين هذه الجهات وبع�شها   -2
البع�س وذلك بعد موافقة مجل�س الوزراء، وكذلك الخالف بين الجهات الم�شتقلة المنظمة 
بقانـــون اأو بينهـــا وبين غيرها من الوزارات اأو الموؤ�ش�شـــات اأو الهيئات العامة، ويكون القرار 

ال�شادر في هذه الحالت م�شببًا وملزمًا لالأطراف اإذا كان قد �شدر بناء على طلبهم.
الم�شائـــل التي ترى فيها اإحـــدى اإدارات الهيئة راأيًا يخالف راأي �شدر من اإدارة اأخرى اأو من   -3

مجل�س الراأي والت�شريع.
مراجعـــة م�شروعات القوانين والمرا�شيم بقوانين والمرا�شيم واللوائح وغيرها من الم�شائل   -4

والمو�شوعات التي ُتحال اإليها من رئي�س الهيئة.

�ملادة �لثانية

ب�شاأن  ل�شنة 2006  رقم )60(  القانون  يف عنوان  "الإفتاء"  بكلمة  "الراأي"  كلمة  ُت�شتبدل 
"الإفتاء"  بكلمتي  "الراأي"  كلمة  ت�شتبدل  كما  القانوين،  والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تنظيم  اإعادة 
وكلمة "املجل�س"  وكلمة "جمل�س" بكلمة "جلنة"،  وكلمة "للراأي" بكلمة "للفتوى"،  و"الفتوى"، 

اأينما وردت يف هذا القانون. وعبارة "هذا املجل�س" بعبارة "هذه اللجنة"،  بكلمة "اللجنة"، 

�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء، كل فيما يخ�شه، تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـخ : 20 ربيع الأول 1440هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2018 م
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 مر�سوم رقم )57( ل�سنة 2018

بتعيني �أمني عام ملجل�ض �لنو�ب

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

النواب  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعنيَّ ال�شيد را�شد حممد بوجنمة، اأمينًا عامًا ملجل�س النواب يف درجة وكيل وزارة.

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين   

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ:  10 ربيع الأول 1440هـ 
الموافق: 18 نوفـمبــــــــر 2018م
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 مر�سوم رقم )58( ل�سنة 2018

بتعيني �أمني عام ملجل�ض �ل�سورى 

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

ال�شورى  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وتعديالته، 

التََّظلُّمات يف وزارة  وعلى املر�شوم رقم )26( ل�شنة 2018 بتجديد تعيني نائب لأمني عام 
الداخلية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعنيَّ ال�شيد اأ�شامة اأحمد خلف الع�شفور ، اأمينًا عامًا ملجل�س ال�شورى يف درجة وكيل وزارة. 

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين   

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ:  10 ربيع الأول 1440هـ 
الموافق: 18 نوفـمبــــــــر 2018م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )66( ل�سنة 2018

ب�ساأن تعديل �لنظام �لأ�سا�سي جلمعية قرية د�ر كليب �خلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 1993 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي 

لقرية دار كليب،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )71( ل�شنة 2010 ب�شاأن حَتوُّل موؤ�ش�شة �شندوق قرية دار كليب اخلريي 

اإىل جمعية قرية دار كليب اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية قرية دار كليب اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية قرية دار كليب اخلريية املنعقدة بتاريخ 
28 مار�س 2018،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية جلمعية قرية دار كليب اخلريية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 28 مار�س 2018، وهو 

كالآتي:
تغيري ت�شمية )جمعية قرية دار كليب اخلريية( اإىل الت�شمية اجلديدة وهي )جمعية قرية 
اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للجمعية ويف القرار اخلا�س  دار كليب اخلريية الجتماعية( 

بالرتخي�س بت�شجيل اجلمعية.
ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من   يعدَّ
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ع�شرة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو 
مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".

ل املادة )38( من النظام الأ�شا�شي لت�شبح "يجتمع جمل�س الإدارة مرة كل �شهر ب�شفة  تعدَّ
نائبه.  اأو  الرئي�س  ح�شور  ب�شرط  اأع�شائه،  اأغلبية  بح�شور  �شحيحة  اجتماعاته  وتكون  دورية، 
ويقوم اأمني �شر املجل�س باإعداد جدول اأعمال جل�شات جمل�س الإدارة، ويعر�شه على رئي�س جمل�س 
النعقاد  موعد  قبل  به  الأع�شاء  باإخطار  ال�شر  اأمني  يقوم  ثم  ب�شاأنه،  ي�شاء   ما  ليقرر  الإدارة 
باأ�شبوع على الأقل. وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات 

ح اجلانب الذي فيه الرئي�س". ُيَرجَّ

مادة )2(

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

  وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية 

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 7 �شـفــــــر 1440هـ
الـمــــوافــــــق: 16 اأكتوبر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )193( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة �ملحرق - جممع 214

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 بقوانني 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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   )214( جممع  املحرق  مبنطقة  الكائن   02032200 رقم  العقار  ي�شنَّف 
مناطق ال�شكن املت�شل ج )RHC( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 
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ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 
.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 �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شفـر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 8 نوفمبـر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )194( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �للوزي - جممع 1016

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 بقوانني 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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10040042 الكائن مبنطقة اللوزي جممع )1016( اإىل ت�شنيف 
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لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 
القرار، وتطبَّق عليه 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 �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شفـر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 8 نوفمبـر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )195( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة مدينة حمد - جممع 1218

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 بقوانني 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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

مناطق  ت�شنيف  �شمن   )1218( جممع  حمد  مدينة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
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ق  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ ِوْفقًا   )MOH( م�شاريع وزارة الإ�شكان
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�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شفـر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 8 نوفمبـر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )196( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة باربار - جممع 526

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 بقوانني 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،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

اإىل ت�شنيف  باربار جممع )526(  الكائن مبنطقة  العقار رقم 05019669  يغريَّ ت�شنيف 
لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 
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القرار، وتطبَّق عليه 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 �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شفـر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 8 نوفمبـر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )197( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيريت�سنيف عقار يف منطقة �لبالد �لقدمي - جممع 363

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 بقوانني 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 جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

اإىل   )363( جممع  القدمي  بالد  مبنطقة  الكائن   03260962 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
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القرار، وتطبَّق عليه 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�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شفـر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 8 نوفمبـر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )198( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 711

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 بقوانني 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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  اإىل   )711( جممع  توبلي  مبنطقة  الكائن   08017790 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  ِوْفقًا   )PS( مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة
وتطبَّق عليه 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 �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شفـر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 8 نوفمبـر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )199( ل�سنة 2018

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �لغريفة - جممع 342

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 بقوانني 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 جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 03041879 الكائن مبنطقة الغريفة جممع )342( اإىل ت�شنيف 
لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 
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القرار، وتطبَّق عليه 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�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شفـر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 8 نوفمبـر 2018م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )202( ل�سنة 2018

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة �ل�ساية - جممع 229

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين:

بعد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 
وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية 
ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 
والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�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 المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة  المعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراني،  والتخطيط  المباني،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

للتعمير 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  المر�شوم  وعلى 
العمراني، المعدل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017،

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العر�س على المجل�س البلدي لبلدية المنطقة المحرق،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم 02030270 الكائن بمنطقة ال�شاية مجمع )229( اإلى ت�شنيف مناطق 
ِوْفقًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار،   )SP( الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�شة
ق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 ربيع األول 1440هـ 
المـــــوافـــــــق: 22 نوفــــــــــمبر 2018م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قر�ر رقم )93( ل�سنة 2018

ب�ساأن �لر�سوم �خلا�سة مبز�ولة �لأن�سطة �لتجارية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، 
لة بالقرار رقم )68( ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2016، املعدَّ

 وعلى القرار رقم )128( ل�شنة  2016 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بال�شجل التجاري،
وعلى القرار رقم )130( ل�شنة 2016 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة مبزاولة الأن�شطة التجارية، 

ل بالقرار رقم )174( ل�شنة 2017،  املعدَّ
وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل 

اأن�شطة جتارية ر�شم �شنوي قدره  ُيفَر�س على طالب القْيد يف ال�شجل التجاري لأول ثالثة 
مائة دينار.

القْيد  طالب  يرغب  جتاري  ن�شاط  كل  عن  دينار  مائة  قدره  اإ�شايف  �شنوي  ر�شم  وُيفَر�س 
باإ�شافته على الأن�شطة الثالثة الأوىل املقيَّدة يف ال�شجل. 

�ملادة �لثانية

مع مراعاة املادة الأوىل من هذا القرار، ل يتم احت�شاب ر�شوم على طالب القْيد يف ال�شجل 
احلكومية  اجلهات  عليها  تفر�س  الأن�شطة  هذه  كانت  متى  التجارية  الأن�شطة  ملزاولة  التجاري 

الأخرى ر�شومًا ملزاولتها اأو الرتخي�س بها.
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�ملادة �لثالثة

ت�شمل الر�شوم املن�شو�س عليها يف املادة الأوىل من هذا القرار جميع فروع طالب القْيد يف 
ال�شجل التجاري املرتبطة بن�شاط جتاري واحد.

�ملادة �لر�بعة

التجارية،  الأن�شطة  الر�شوم اخلا�شة مبزاولة  ب�شاأن  ل�شنة 2016  القرار رقم )130(  ُيلغى 
وكل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

�ملادة �خلام�سة

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 1 دي�شمرب 
2018، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1440هـ
المـــــــوافــــق: 22 نوفـمـبــــــر 2018م
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 2006( لسنة  14لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 

 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة  

 2018( لسنة  2 إعالن رقم )
 
 
 

استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات      
 تم إيداعها. المنفعة التيبراءات االختراع ونماذج 

 
 

وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     

الرقم المتسلسل للطلب وبراءة االختراع   -1
 رقم اإليداع الدولي  -2
 الطلبتقديم تاريخ   -3
 أسم المخترع  -4
 أسم مالك البراءة وعنوانه  -5
 التصنيف الدولي  -6
المراجع -7

أسم االختراع   -8    
 ملخص البراءة  -8
عدد عناصر الحماية -9
 نقل الملكية تاريخ  -10
 أسم المالك السابق وعنوانه  -11
أسم المالك الحالي وعنوانه  -12

 

 

 الملكية الصناعيةمدير إدارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً لقانون رقم )14( ل�سنة 2006

ب�ساأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة
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 براءة اختراع [12] 
 

 
 1525[ رقم البراءة:11]
 2018/11/29 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2018/9/24تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20080028[ رقم الطلب: 21]
  2008/12/31 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/FR2007/001109[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
 [ فرنسا33]2006/06/30[ 32] 605910[ 31]
 بيير جاني[ المخترع:72]
الكونديمين ، جاني أس أيه آر أل[ مالك البراءة: 73]

  بيرون، فرنسا 71260 -أف  ،1556سيديكس 
ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي [ الوكيل:74]

 اجنتس

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: B65D 53/02, 
B65D 81/24; E06B 7/23

[ المراجع:56]
US 6364152 B1

 

 
 لتخزين المنتجات وعاء[ اسم االختراع: 54]
 
 [ الملخص:57]

 
لتخزين منتجات يشتمل على  (1)ختراع الحالي بوعاء تعلق االي  

يوضع في ( 20) مزود بمانع للتسرب( 3)وغطاء  (2)حوض 
للغطاء ( 8)يتم تكوينه في الوجه الداخلي ( 10)أخدود محيطي 

يشتمل على حافتين ( 2)الحوض  بأن( 1)يتسم الوعاء ( 3)
ويشتمل الغطاء ( 6)وخارجية ( 5)محيطيتين مسطحتين داخلية 

مصممة لتغطية الحافة ( 7)محيطية رأسية  على حافة( 3)
 20وبأن الحافة ( 3)ء ق الغطاالعند إغ( 6)المحيطية الخارجية 

بين ( 3)تكونان في مستويين مختلفين وتك  و ، ويشتمل الغطاء 
حافته  8( 6)والخارجية ( 5)نان كتفاً المحيطيتين الداخلية 

( 9)على خلوص (8)ووجهه الداخلي ( 7)المحيطية الرأسية 
وتكون المسافة ( 2) يوافق شكله شكل الكتف الخاص بالحوض

للغطاء ( 8)الوجه الداخلي ومستوى( 9)بين مستوى الخلوص 
تفصل بين مستويي الحافتين  أقل من المسافة التي( 3)

 (.2)المحيطيتين للحوض 
 

 6عناصر الحماية: عدد
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 براءة اختراع [12]
 

 
  1526: [ رقم البراءة11]
 2018/11/29 [ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]
 

 
2018/09/24تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20090008[ رقم الطلب: 21]
  2009/01/22 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/EP2007/057276[ رقم اإليداع الدولي: 86]
   ديم اوين -2 هيرمان بيكرز -1 [ المخترعون:72]
فالمسي إنستيلنج فور تيكنولوجيك مالك البراءة:  [73]

مول،  2400 -، بي 200تانج بويري، (أوندرزويك )فيتو
 بلجيكا

للملكية الفكرية تي ام بي  ابو غزالة [ الوكيل:74]
  اجنتس

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B01D 63/02,
B01D 65/08; C02F 1/44 

[ المراجع:56]

US 5639373 A
EP 0931582 A1
JP 05220357 A
WO 02/22244 A 

 
 ترشيح ذات غطاء شعري وحدة[ اسم االختراع: 54]
 
 الملخص:[ 57]

 
يتعلق االختراع الحالي بوسيلة ترشيح إلزالة 
جسيمات من سائل. تشتمل وسيلة الترشيح على 
أنبوب صاعد مجمع ومجموعة من تجميعات 
غشاء مستوى ذات جانب علوي وجانب سفلي، 
ويتم بصورة فعالة توصيل الجانب السفلي إلى 
االنبوب الصاعد المجمع. يتم تشكيل كل تجميعه 

تويه على هيئة صف مفرد من غشاء مس
مجموعة أغشية شعرية ويتم توصيله إلى انبوب 

 صاعد علوي مستقل.
 
 

10عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع [12]

 

 1527: [ رقم البراءة11]
 2018/11/29 [ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]

 
2018/10/22تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090019[ رقم الطلب: 21]
  2009/02/15 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/EP2007/059161[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
 فرنسا [33]  2006/05/09[ 32]  607742[ 31]
 سيريل نيجر -2   جي نيجر -1[ المخترعون:  72]
موتور ديفلوبمنت انترنشنال [ مالك البراءة: 73]

 لوكسمبورج، 1212 -، رو ديس باينز، إل17، إس.ايه
  سماس للملكية الفكرية [ الوكيل:74]

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl. : F01B 17/02,       
F01B 9/02; F02G 1/02 

[ المراجع:56]
FR 2862349 A1
US 4651525 A
DE 2422672 A1

 
 

 اإلضافيةأو بالطاقة المضغوط و/شغل بالهواء أو بالغاز محرك محسن ي[ اسم االختراع:54]
 يحتوي على حجيرة تمدد فعالةو
 
 [ الملخص:57]

 
يتم تزويده بهواء مضغوط يشتمل  محركاً قترح االختراع ي

( يعمل على إدارة عمود مرفقي 1مكبس إدارة رئيسي ) على
( واحدة ذات حجم متغير تسمح 13وحجيرة تمدد فعالة ) (5)

، مع الحيز (6، بواسطة ممر )لة وشغل وتكون موص بإنتاج
(، حيث يتميز المحرك بأن 2الموجود في إسطوانة اإلدارة )

( مما يسمح بفصل 7مغالق ) المذكور يشتمل على (6الممر )
ا الموات أو اتصاله عن الحيز حجيرة التمدد الفعالة المذكورة

عية ديناميكية حرارية ربا معه، ويعمل المحرك وفقاً لدورة
 تحول -2 ،الحرارة بدون شغل تمدد ثابت درجة -1 االطوار:

تعدد تمدد م -3 ،حراري ثابت تمدد قليل مع شغل يقال بأنه شبه
  .عند ضغط الجو المحيط تفريغ -4 ،االنتحاء مع شغل

 
19عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع [12]

 
 

  1528: [ رقم البراءة11]
 2018/11/29 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
2018/09/24تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20090046[ رقم الطلب: 21]
  2009/04/20 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/EP2007/009098[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31]60/854,342        [32 ]2006/10/24  
 الواليات المتحدة األمريكية [33]
جورجيو  -2 دانيال بوناديو -1المخترعون: [72]

   ريكاردو براجليا 4- إنريكو براجليا 3- كالديراري
فيا بين  ،هيلسين هيلثكير أس أيه[ مالك البراءة: 73]

 لوجانو، سويسرا 6912، 9 سكايرولو
للملكية الفكرية تي ام بي  ابو غزالة [ الوكيل:74]

 اجنتس

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: A61K 31/473, 
A61K 9/48, A61K 9/66 

[ المراجع:56]

WO 2004/045615 A
WO 2005/065652 A
WO 02/053131 A 

 
 

 
 

رخوة تشتمل على بالونوسيترون هيدروكلوريد ذي ثبات وإتاحة  كبسوالت[ اسم االختراع: 54]
 محسنةحيوية 

 
 [ الملخص:57]

 
يتم الي بصور جرعات صلبة يتعلق االختراع الح

عن طرق الفم من بالونوسيترون إعطائها
هيدروكلوريد، وطرق الستخدام صور الجرعات 
القئ، وطرق لتحضير صور الجرعات وتتميز صور 

ويفضل أن  بتحسن الثبات واإلتاحة الحيوية، الجرعات
 .كون في صورة كبسوالت مملوء بسائلت
 
 

27عدد عناصر الحماية: 
 



العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

96

 براءة اختراع [12]
 

 
  1529: رقم البراءة[ 11]
 2018/11/29 [ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]
 

 
2018/09/24تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20090047[ رقم الطلب: 21]
  2009/04/26 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/FR2008/050103[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
 [ فرنسا33]    2006/02/13[ 32] 753220[31]
إيف ريتشارد -1[ المخترعون:  72]

 عدنان الزارهوني -2                         
،ترانسبورت إت تكنيجاز -جاز [ مالك البراءة: 73]
  شافيل، فرنسا 92370 -رسايلس، أف ، روت دو في1 
ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي  [ الوكيل:74]

  اجنتس

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: F17C 3/02 

[ المراجع:56]

FR 1546524 A
FR 2739675 A
FR 2877639 A
FR 1457617 A 

 
مصنوع من عناصر مستطيلة أسطواني تركيب[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57]

 
الجدار  يتعلق االختراع الحالي بتركيب أسطواني على جدار عمودي وجدار سفلي ويحتوي هذا

السفلي على مجموعة من القطاعات عبارة عن صور دوارة لبعضها البعض، ويشتمل كل قطاع 
تتميز بأن هذا الجدار السفلي يتخذ شكل المضلع على مجموعة من العناصر المستطيلة المجاورة،

المنتظم الذي يتوافق كل جانب من جوانبه مع أحد هذه القطاعات، وتتعامد حواف العناصر 
  جانب المضلع المتوافق مع هذا القطاع. وتتوازى معتطيلة لكل قطاع على التوالي المس

 
8عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع [12]
 

 
  1530: [ رقم البراءة11]
 2018/11/29 [ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]
 

 
2018/11/07تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20100029[ رقم الطلب: 21]
  2010/04/14 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/US2008/080163[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31]60/980,397        [32 ]2007/10/16 
 الواليات المتحدة األمريكية [33]
       إسهاميلتون، جريجوري،  -1[ المخترعون: 72]
دانا فيراريس،   3- تسوكاموتو، تاكاشي -2

 البيدوس ، رينا 5-       دوقال ، بريدجت 4-
 ،وتساكا فارمسيوتيكال كمبني لميتدا[ مالك البراءة: 73]

      طوكيو، كو -داشييو تشوم،-2كانداتساكاساشو 
 اليابان ،101-8535

ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي  [ الوكيل:74]
  اجنتس

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: A61K 31/706,
A61P 35/00; C07H 19/04 

[ المراجع:56]

WO 2008085611 A2 

 
كمثبطات إنزيم ستيدين ديوكسي رباعي هيدرويدينات  - 2 -فلورو  - 2[ اسم االختراع: 54]

 دياميناز
 
 [ الملخص:57]

 
يقدم االختراع الحالي مركبات مشتق رباعي هيدروريدين هي مثبطات إلنزيم ستيدين دياميناز، 

  واستخدامها.تركيبات صيدلية ومجموعات مواد تشمل هذه المركبات وطرق تحضيرها 
 

31عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع [12]
 

   1531[ رقم البراءة: 11]
2018/09/09تاريخ قرار منح البراءة:  2018/11/29 :البراءة[ تاريخ النشر عن منح 45]

 
 

 20100035[ رقم الطلب: 21]
  2010/04/29 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
PCT/EP2009/000189[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]08380016.9        [32 ] 2008/01/25  
 المكتب األوروبي [33]
كارلوس رويز دوفيي -1: ون[ المخترع72]

  أجناسيو ألفارو أبرو -2                        
كاربيتيرا ، بيفيزا الومينيو، اس . ال[ مالك البراءة: 73]

فيزكايا، أسبانيا -ايرانديو  48950، 13ا أسو - لوشانا
  سماس للملكية الفكرية [ الوكيل:74]

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl. : C22B 7/00;        
C22B 21/00; C01F 7/50;
A62D 3/38; B09B 3/00;
C25C 3/08

[ المراجع:56]
US 6596252 B2
DE 4432299 A1
EP 0329638 A
US 5470559 A

 
من عملية انتاج أولي ( SPL)عملية إلعادة تدوير بطانات أوعية مستهلكة [ اسم االختراع: 54]
 منيومأللل
 
 [ الملخص:57]

 
من عملية إنتاج اولي لأللمنيوم، تشتمل على SPLاالختراع الحالي بعملية إلعادة تدويريتعلق   

ء أو المقتطعات المفصولة، فصل المواد بمعالجة ميكانيكية، خلط االخطوات اآلتية: طحن األجز
، إذابة المنتج الذي يتم الحصول عليه في الخطوة السابقة في الماء، SPLنواتج الخبث الملحية مع 

جراء تفاعل كيميائي بين الماء والمواد لجعلها خاملة، ترسيب وإزالة مركبات السيانيد، ترشيح إ
للحصول على جزء ذواب وجزء غير ذواب آخر، غسل الجزء غير الذواب، بلورة أمالح الجزء 
الذواب وتعتيق أو تكييف الجزء غير الذواب. ويتعلق االختراع الحالي أيضا بالمنتج الذي يتم 

  .ول عليه بواسطة العملية المذكورة واستخدامه في مجاالت مختلفة للتقنيةالحص
 

10عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع [12]
 

   1532[ رقم البراءة: 11]
 2018/11/29 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]

 
/2018تاريخ قرار منح البراءة:  8 /16

 
 

 20100041[ رقم الطلب: 21]
  2010/05/12 تاريخ تقديم الطلب:[ 22]
PCT/CA2008/001806[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]60/987,784     [32 ]2007/11/14  
 الواليات المتحدة األمريكية [33]
 بيسنيكوالس،  -1: ون[ المخترع72]

 غوغنجاك،  -2                        
تي. إس685 ،زووم، إنكأكوستيك [ مالك البراءة: 73]

 أيه دايس، نيوفاوندالند آند البرادورتوماس الين، بارا
 ، كندا2في3إل 1
  ابو غزالة للملكية الفكرية [ الوكيل:74]

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl. : G01V 1/28,        
G01V 1/20

[ المراجع:56]
US 4048612 A
US 5241514 A 

 

 
رضي باستخدام مصفوفة من طريقة للتصوير الصوتي لسطح تحت أ[ اسم االختراع: 54]

 وتوجيه الحزمة الشعاعية ستشعار ذات الموضع الثابتالأجهزة ا

 [ الملخص:57]
 

يتعلق االختراع بطريقة لمسح الزالزل، وتشتمل هذه الطريقة 
علي وضع مجموعة من أجهزة استشعار زلزالية في نسق 

ل كأعلى منطقة لسطح تحت أرضي يراد تقييمه. ويتم بشمختار 
القرب من أجهزة متكرر تشغيل مصدر للطاقة الزلزالية ب

ن أجهزة مثم تسجل االشارات المتولدة  استشعار زلزالية،
زلزالية، وتتم معالجة اإلشارات المسجلة لتوليد الاالستشعار 

تي. صورة تتناظر مع نقطة واحدة على االقل في السطح التح
تسجيالت وتشتمل المعالجة على وضع صفوف متراصة من ال

عار لمجموعة من عمليات تشغيل الناتجة عن كل جهاز استش
مصدر الطاقة، وتوجيه الحزمة الشعاعية الستجابة أجهزة 

لزالية بحيث تكون هناك نقطة واحدة على األقل زاستشعار 
  شعار.مساوية للنقطة البؤرية الستجابة مجموعة أجهزة االست

 
 22عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع [12]
 

1533[ رقم البراءة: 11]
 2018/11/29 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]

 
2018/10/14تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100099[ رقم الطلب: 21]
   2010/10/06 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/US2008/066410[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  أبشال، مالكوم [ المخترع:72]
 ز،وليبورتون إنيريجي سيرفيسيه[ مالك البراءة: 73]

بيالير بوليفارد هوستون، تيكساس  1710200، إنك
    ، امريكا77072

ابو غزالة للملكية الفكرية  [ الوكيل:74]
 

 
[ التصنيف الدولي:51]

Int. Cl. : E21B 47/12;       
G01V 3/34 

[ المراجع:56]
US 2005/0056419 A1

 

 
 طريقة ونظام إلرسال الموجات الكهرومنغناطيسية من حفرة بئر[ اسم االختراع: 54]
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بطريقة ونظام إلرسال الموجات 
الكهرومغناطيسية من حفرة بئر، وتتمثل بعض النماذج 

أنظمة تشتمل على انابيب إنتاج في التوضيحية على األقل في 
حفرة بئر، حيث تمتد أنابيب اإلنتاج بعد تغليف في حفرة البئر، 
وتشتمل أنابيب اإلنتاج الموجودة بعد التغليف على جزء 

وجزء موصل ثان مقترن ميكانيكياً بالجزء موصل أول،
.الموصل االول ومعزول عنه كهربائياً 

24عدد عناصر الحماية: 
 

 براءة اختراع [12]
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 1534[ رقم البراءة: 12]
 2018/11/29 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]

 
  2018/10/31تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 20120014[ رقم الطلب: 21]
  2012/01/26 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
PCT/GB2010/001512[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]0913979.1         [32 ]2009/08/10  
 المملكة المتحدة [33]
   جينر أندرو[ المخترع:72]
فورد رود، برونيل ، سينتك ليمتد[ مالك البراءة: 73]

أيه إي،  412إندستريال إستيت، نيوتن أبوت، تي كيو
 المملكة المتحدة

 ابو غزالة للملكية الفكرية [ الوكيل:74]
 

 
[ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl. : E04B 5/23,         
E04C 2/06

 [ المراجع:56]
US 2003/019624 A1
US 2003/000607 A1
US 3575239 A 
EP 0196339 A1 

 
 جهاز لقاع البئر[ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57]

 
الحالي بطوق إيقاف أو جهاز مشابه  االختراعيتعلق 

يتكون من قطعة واحدة مرفق بها جزء من أداة. وتسمح 
حركة األداة بسحب الطوق إلى وضع االرتباط المحكم 
بأنبوب أو بعضو أنبوبي أخر. وتحتوي وحدة التمركز 
القوسية على أقواس متبادلة في وضع اإلزاحة الطولية 

يتم تشكيل وحدة التمركز لتقليل قوة اإلدخال األولية. وقد 
من النوع المستخدم  بحيث تحتوي على نطاقات طرفية

 .بطوق اإليقاف
 

8عدد عناصر الحماية: 

 براءة اختراع [12]
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   1535[ رقم البراءة: 11]
 2018/11/29 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 2018/09/24تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 20120027[ رقم الطلب: 21]
  2010/02/26 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
PCT/GB2010/001580[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]12/547,275 [32 ]2009/08/25  
 الواليات المتحدة األمريكية [33]
روبرسون،  -2   لويس، سام -1: ون[ المخترع72]

           رودي، كرايج -4   ريس، بريسيلال -3 مارك
  باداالمنتي، أنطوني -6   ديفيس، لين -5
هوليبورتون إنيريجي سيرفيسيز، [ مالك البراءة: 73]

 يكاأمر، 73536دنكان، أوكالهوما  1431ص ب ، إنك
  ابو غزالة للملكية الفكرية [ الوكيل:74]

 
[ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl. : C04B 40/02,       
E21B 33/13, E21B 33/14

[ المراجع:56]
US 2005/006020 A1
US 2006/086503 A1
WO 2006/136635 A2
WO 2009/008735 A1
US 5437329 A
GB 2431400 A
US 2010/51275 A1

 
 تنشيط التراكيب في المناطق الجوفية [ اسم االختراع: 54]
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة إلدارة األسمنت في 
منطقة جوفية. في بعض التطبيقات تشتمل طريقة السمنتة 
في تكوين جوفي على وضع مالط أسمنتي يشتمل على 
مجموعة من وسائل التنشيط في حفرة البئر. وتتم تهيئة 

مادة حفازة لزيادة معدل شك او  إلطالقوسائل التنشيط 
تصلد المالط االسمنتي، كما يتم ارسال جزء على االقل 
من المالط االسمنتي لتنشيط وسائل التنشيط. وتقوم وسيلة 
التنشيط بإطالق المادة الحفازة استجابة لإلشارة على 

 .األقل
 

20عدد عناصر الحماية: 

 براءة اختراع [12]
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   1536 :[ رقم البراءة11]
 2018/11/29 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 2018/11/25تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 20090064[ رقم الطلب: 21]
 2009/07/23 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/EP2008/001110[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]102007008303.5 [32 ]2007/02/16 
 ألمانيا [33]
   سوم والتر[ المخترع:72]
ويرك جي ماير جي أم بي  -باسكال [ مالك البراءة: 73]

  ستايناخ، ألمانيا 77790 ،5 كروزبو هلستراسيه، اتش
  شركاهم تي ام بيسابا و [ الوكيل:74]

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl. : E04G 17/00,       
E04G 9/10

[ المراجع:56]
DE 20005975 U1

 
 عنصر تشكيلي مع وسيلة تعريف [ اسم االختراع: 54]
 
 [ الملخص:57]

 
، موضوع على إفريز أو قريب من حافة طبقة (2( مع طبقة بطانة )1قالب صب خرسانة )  

( يدعم طبقة البطانة 4( أو إطار أو حامل خارجي )3على األقل إفريز معدني طرفي )، (2البطانة )
( من حافة 7( و الموضوعة في تجويف )6شكل جهاز متلقي )( يتألف من وسائل تعريف على 2)

في  ( والتي2( على سطحه البعيد عن طبقة البطانة )4( أو إطار أو حامل خارجي )3طرفية )
من ضمنه جهاز ( و7وضع االستخدام يتم توجيهها نحو قالب صب خرسانة مجاور. هذا التجويف )

( 7واحد فقط هو الوصول الى الخارج للتجويف ) على وجه واحد بحيث سطحو( أفقيا 6االستجابة )
( تقع في االتجاه نحو 4( أو إطار أو حامل خارجي )3مغلقة على هذا الجانب من الحافة الطرفية )

 (7( موضوع التجويف )6( جهاز االستجابة )1وسط طبقة البطانة أو قالب صب خرسانة )
 .(8أو مركب الصق )بواسطة بوليمر و/

 
 
 
 
 

8عدد عناصر الحماية: 

 براءة اختراع [12]
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1537: [ رقم البراءة11]
 2018/11/29[ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]

 
2018/11/25تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090119[ رقم الطلب: 21]
  2009/11/19 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/EP2008/004119[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]MI2007A001029      [32 ]2007/05/22 
 إيطاليا [33]
لينو كارليس -1[ المخترعون:  72]

  أليساندرو جاناليزا -2                         
فيا مارتيري دي ، سيبيم أس.بيه.أيه[ مالك البراءة: 73]

ميالنيز)ميالن(، سان دوناتو ، I-20097، 67 سيفالونيا
    إيطاليا

 سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl. : B01J 19/24,       
C07C 273/04 

[ المراجع:56]
GB 1341497 A
US 3137724 A 

 
 عملية محسنة لتركيب اليوريا[ اسم االختراع: 54]
 
 [ الملخص:57]

 
، عند ضغطاألمونيا وثاني أكسيد الكربوننة لتحضير اليوريا من بعملية محس االختراعيتعلق 

تشتملين كربامات األمونيوم كمركب وسطي، وذلك بواسطة تكوعال ودرجة حرارة عالية، و
، تتضمن خطوة فصل واحدة على األقل بواسطة التحللعلى منطقة للتحضير ذات ضغط عالي

لتي تم إجراؤها في جهاز بكربامات األمونيوم الغير متحولة، االنزع بواسطة األمونيا الخاصة 
ء ، تتميز بأن الخطوة المذكورة تتضمن أيضا شحن، في الجزسمى غالبا وحدة النزع، يرأسي

 130، تم تسخينه إلى درجة حرارة تتراوح من CO2، تيار منالسفلي من وحدة النزع المذكورة
بالوزن بالنسبة للوزن الكلي لثاني أكسيد  15%إلى  1%، بكمية من درجة مئوية 230إلى 

، يحتوي على عامل إخماد بكمية ما بحيث يتراوح د المغذي لهذه العمليةالجديCO2الكربون 
بالنسبة إلى موالت ثاني أكسيد  0.08%إلى  %0.05بالموالت من O2محتواه المكافئ من

 .في التيار المذكورCO2الكربون
 
 

22عدد عناصر الحماية: 

 براءة اختراع [12]
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  1538: [ رقم البراءة11]
 2018/11/29 [ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]
 

 
2018/11/25تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20120026[ رقم الطلب: 21]
  2012/02/23 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/FR2010/051276[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
 فرنسا [33]  2009/08/25[ 32]  955797[ 31]
 جوسين، كريستوفالمخترع:[ 72]
نجينيرينغ إنفيجين فييكيل إ[ مالك البراءة: 73]

إيمي دي  48، ري دو 11، نوفاسيوتكنولوجي إفينت
 فرنساهيريكورت،  70400 -ري إف أرتيلي

  سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B62D 21/12, 
B62D 21/14, B62D 33/02 

[ المراجع:56]

FR 2240628 A
EP 1894772 A
EP 1621450 A 

 
  ميناء يمكن تعديلها وتطورها عربات[ اسم االختراع: 54]

 
 :[ الملخص57]

 
( 1يتعلق االختراع الخالي بوحدة مركزية معلقة )

تتميز الوحدة النمطية بأنها  (.100لمركبة معيارية )
(، 10تشتمل على أي من الجانبين لسطح التحميل )

( 11( له سطح توصيل أول )IAعلى طرف أول )
( مقابل الطرف األول المذكور IBوطرف ثان )

(IA( الذي له سطح توصيل ثان )الذي ال يكون 12 )
متوازي على نحو متماثل للسطح األول المذكور 

تصميمه ليكون قادراً على  وكل منهما تم (،11)
التعشيق على نحو مكمل مع سطح التوصيل المكمل 

( وقادر على 2( للوحدة المركزية المذكورة )23)
( من خالل تجميعة تدعيم. يتعلق االختراع بمركبة 1)المعلقة التعشق مع الوحدة المركزية 

عند أحد  تجميعها،بأنه يتم  تتميز المركبة (.1( تشتمل على تلك الوحدة المركزية )100معيارية )
، وتشتمل الوحدة المركزية الجانبية (2( منها، بالوحدة المركزية الجانبية )IB, IA)األطراف 

. يتعلق االختراع بسلسلة من المركبات المتكونة من تلك (30على وسيلة لتسييرها على األرض )
  (.100)المركبة 

 
13عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع [12]
 

 
  1539: [ رقم البراءة11]
 2018/11/29 [ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]
 

 
2018/11/25تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20120038[ رقم الطلب: 21]
  2012/03/18 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/FR2010/051865[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
 فرنسا [33]  2009/09/21[ 32] 5647609[ 31]
هيكي، ستيفاني -1[ المخترعون: 72]

  بالون، باسكال -2                        
نجينيرينغ إنفيجين فييكيل إ[ مالك البراءة: 73]

إيمي دي  48، ري دو 11، نوفاسيوتكنولوجي إفينت
  هيريكورت، فرنسا 70400 -ري إف أرتيلي

  ام بيسابا و شركاهم تي  [ الوكيل:74]

[ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B66C 13/46;
B65G 63/00; G06Q 10/00, 
G06Q 10/08 

[ المراجع:56]

WO 03/078292 A1
DE 4005538 A1
JP 04147303 A
EP 1182154 A1  

 
  للوضع النسبي للمركبات األرضية بالنسبة لرافعة طريقة[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57]

 
لوضع النسبي يتعلق االختراع الحالي با

( لشحن 2للمركبات األرضية بالنسبة لرافعة )
المركبات  وعلىوتفريغ حمولة على الترتيب من 

حالي بطريقة فيها ويتعلق االختراع ال، المذكورة
( تحت الرافعة 101)ى توضع مركبة أول

(، مميزة بأن مركبة ثانية واحدة على 2المذكورة )
( 101) ىتحدد موضع المركبة االول( 102األقل )
  بالنسبة لها. الوضعه

 
 

6عدد عناصر الحماية: 
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براءة اختراع نقل ملكية

المالك الحاليالمالك السابقمعاملةتاريخ الالطلبرقم 

 20130105ب أ ص   
 20140060ب أ ص   
 20120039ب أ ص   
 20150159ب أ ص   
20150158ب أ ص   

7  /1  /2018

 إس جي إل كاربون إس إي
 

 وعنوانه :
 -ويسبادين  65201سوهنلينشتراسه .  8

ألمانيا

 اس جي ال سي اف ال سي ئي جي ام بي اتش
 

 وعنوانه :
ميتينجن،  86405، 18شتراسه -سيمنز-فون-فيرنر

جمهورية ألمانيا اإلتحادية

 20160036ب أ ص   
 20160037ب أ ص   
 20160156ب أ ص   

10  /1  /2018 
 

 زاغ برانتش –بيرلون هنغاري كفت 
 

 وعنوانه :
 6304، سي اتش  20جوتثاردتراسيه 
  زاغ ، سويسرا

 بيرلون إنترناشونال ليمتد
 

 وعنوانه :
ميلتون بارك ، سترودي رود ، إيغهام ، سوري تي 

  إي إل، المملكة المتحدة 9 20دبليو 

 2018/  2/  5 20160044ب أ ص   

 رونالد بي. كوريو
 

 وعنوانه :
سان خوان بليس، لوس رانشوس، نيو 

، الواليات المتحدة 87107ميكسكو 
 األمريكية

 أري تكنولوجيز أنكوربوريشن
 

 وعنوانه :
، 87109مدوي بليس إن إي ، نيو مكسيكو  3901

 الواليات المتحدة األمريكية
 

 2018/  2/  5 20110019ب أ ص   

 أس جي إل كاربون أس إي
 

 وعنوانه :
ويسبادن،  65203، 182راينجوستراسيه 

 ألمانيا

 شوا دينكو كاربون جيرماني جي ام بي اتش
 

 وعنوانه :
 86405، 18ستراسيه -سيمينس-فون-ويرنر

  ميتنجن، ألمانيا

 2018/  3/  6 1441ب أ ص   

 داورتلوف إنجينيرز ، ليمت
 

 وعنوانه :
ميدالند  2000دبليو . وال ، سيوت  415

، الواليات  4438 – 79701، تكسس 
 المتحدة االمريكية

  يو أو بيه إل إل سي
 

 وعنوانه :
إيست ألجونكوين رود ، دس بلينز ، اّي إل  25

  ، الواليات المتحدة األمريكية60017-5017

المالك الحاليالمالك السابقمعاملةتاريخ الالطلبرقم 
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 2018/  3/ 14 20120161ب أ ص   

 بينغ لووونغ  (1
                                            

  ( ووك سوي يي2 
 

 وعنوانه :
اس مول ستريت  3592(1

92606آيرفاين سي أيه 
 

بك واي هاوس، شيك باي وان  (2
  ستيت، أبردين، هونغ كونغ

 بيليون كينغ إنترناشونال ليمتد
 
 
 

 وعنوانه :
 وانغ هوي 8/أف, شيفلير كوميرشال سنتر, 18

 رود, كولون باي,كولون,هونغ كونغ

 20170142ب أ ص   
 20170143ب أ ص   
20170144ب أ ص   

8  /7  /2018

ميتسوبيشي هيفي إنداستريز ليمتد
  

 
 وعنوانه :

 –تشوم ، ميناتو  – 2، كونان  16-5
، اليابان8215-108كو ، طوكيو 

  ميتسوبيشي هيفي إنداستريز إنجينيرينج ، ليمتد
 
 

 : وعنوانه
كو ،  -تشوم ، نيشي -3، ميناتوميري  3-1

ن، اليابا 220-8401شي ، كاناجاوا  -يوكوهاما 
 

 2018/  8/  6 20170131ب أ ص   

   بروككير أيو
 
 

 وعنوانه :
زورسيل  2980،  10اليفكينشويك 

  ، بلجيكا

                                             بروككير بي في بي أيه ( 1
 إير بروداكتس أند كيميكالز إنك ( 2 

وعنوانه : 
زورسيل ،  2980،  53سبيكتيندريف    (1

  بلجيكا

هاميلتون بوليفارد ، ألينتاون ،  7201 ( 2
، الواليات المتحدة  18195-1501بنسلفانيا 
  األمريكية

 20170028ب أ ص   
 20170065ب أ ص   
 20170132ب أ ص   
 20170150ب أ ص   
 20170162ب أ ص   
 20170163ب أ ص   
 20170164ب أ ص   
 20170186ب أ ص   

6  /8  /2018 

ميتسوبيشي هيفي إنداستريز ليمتد
    

 
 وعنوانه :

 – تشوم ، ميناتو – 2، كونان  16-5
، اليابان8215-108كو ، طوكيو 

  

 ميتسوبيشي هيفي إنداستريز إنجينيرينج ، ليمتد
   

 
 وعنوانه :

كو ،  -تشوم ، نيشي -3ميناتوميري ،  3-1
 ، اليابان 220-8401ي ، كاناجاوا ش -يوكوهاما 

المالك الحاليالمالك السابقمعاملةتاريخ الالطلبرقم 
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 20170058ب أ ص   
 20170128ب أ ص   
 20170060ب أ ص   

28  /8  /2018 

  ميتسوبيشي هيفي إنداستريز ليمتد
 

 وعنوانه :
 –تشوم ، ميناتو  – 2 ، كونان 16-5

 ، اليابان8215-108كو ، طوكيو 
 

  ميتسوبيشي هيفي إنداستريز إنجينيرينج ، ليمتد
 
 

 وعنوانه :
كو ،  -تشوم ، نيشي -3، ميناتوميري  3-1

، اليابان 220-8401شي ، كاناجاوا  -يوكوهاما 
  

 20140127ب أ ص   
 20170146ب أ ص   
 20170064ب أ ص   

19/11/2018 

نيو ستيل سولوكوس ساستنتافيز 
 أس.أيه

 
 وعنوانه :

بلوكو  500أيه في. داس أمريكاز، 
بارا دا تيجوكا،  304، ساال 10

آر  –ريو دي جينيرو  22640-100
  جيه، البرازيل

  نيو ستيل جلوبال ان.في
 
 

 وعنوانه :
إي فيرديبينغ،  8، 3127ستراوينسكيالن  3

زد إكس، أمستردام، هولندا 1077
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

 

�إعالن رقم )839( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هاجرة 
بيبي عبدالحميد حاجي �شادي نور بخ�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الطريق البارد لقطع غيار 
ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبة   ،1-73717 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المكيفات(، 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

هاجرة بيبي عبدالحميد حاجي �شادي نور بخ�س،  �شرفراز اأحمد.

�إعالن رقم )840( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

الم�شاهمون في  اإليه  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 
ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )ا�شتثمارات �شمير نا�س القاب�شة �س.م.ب.م(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،91210 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )841( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل موؤ�س�سة فردية

  

عبا�س  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اأحمد �شلمان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الحوت لمواد البناء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 46946، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، با�شم المالك نف�شه، 

وي�شبح ا�شمها التجاري )موؤ�ش�شة  الحوت لمواد البناء(.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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



العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

111

�إعالن رقم )842( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة ت�سامن

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )النبع ال�شافى لل�شم�شرة ال�شلعية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،114341 رقم 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )843( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأبريل للحيوانات الأليفة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
90376-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ 

اأبريل كميلو األفرد مونتيال، ومبا�شرتها �شخ�شيًا اإجراءات التحويل.
 

�إعالن رقم )844( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإليه ال�شيد/ �شلطان  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الحكومية  المعامالت  لتخلي�س  )بيان  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شلطان،  يو�شف  اأحمد 
لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 4960، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب  والر�شمية �س.�س.و(، 
اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية  الم�شماة )ابن ال�شلطان لالأدوات الكهربائية(، الم�شجلة تحت القيد رقم 75528، 

والعائدة ملكيتها للمالك نف�شه. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )845( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدال�شميع 
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�س.�س.و(،  والخدمات  للت�شويق  )نمارق  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  حامد،  الفا�شل  ال�شيخ 
اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 120582-1، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  عبدال�شميع 

ال�شيخ الفا�شل حامد، و�شالم يو�شف محبوب يو�شف.

�إعالن رقم )846( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نورة عبدالعزيز 
محمد �شالح اأحمد ال�شبيعي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الو�شح للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 94084، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال منال ح�شين علي عبدالقادر اأبوزياد �شريكة في ال�شركة. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )847( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

  

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شنرج�شتيك�س �شليو�شنز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،103220 رقم 

.SEBASTIAN GONSALVES /مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد

�إعالن رقم )848( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/  �شميرة 
للتجميل(،  ا�شم )�شالون و�شبا �شا�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  بابوخان، مالكة  اأحمد  اإر�شاد  محمد �شرور 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 94219-4، معلنة عن تنازلها عن ملكية الموؤ�ش�شة وطالبة تغيير �شكلها القانوني وذلك 
وت�شبح  بحريني،  اآلف(دينار  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

مملوكة لكل من خالد مرت�شى عبدالقادر مرت�شى و�شيبا اأندروز. 
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�إعالن رقم )849( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �أفرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ وفاء 
ر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المينار للمواد الزجاجية(، الم�شجلة بموجب  الخ�شر �شالح ُمَن�شَّ
القيد رقم ، طالبة تحويل الأفرع  1 و 7 و 10 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
 MARGINAر و مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: وفاء الخ�شر �شالح ُمَن�شَّ
.KHAIRUL BASAR SARKER RAFIQUL ISLAM SARKERو AKTER KHAIRUL BASHER SHARKER

�إعالن رقم )850( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
خليل جعفر حيدر رويان، نيابة عن ال�شيد/ عبدالمجيد جعفر حيدر رويان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
من  فرعًا  لت�شبح  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا   ،28846 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  )�شيدلية مجيد جعفر(،  ا�شم 
الم�شجلة  المحدودة ذ.م.م(،  رويان  موؤ�ش�شة جعفر حيدر  الم�شماة )�شركة  المحدودة   الم�شئولية  ال�شركة ذات 

بموجب القيد رقم 21 .

�إعالن رقم )851( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عبير 
بموجب  الم�شجلة  الأندل�س(،  ق�شور  )مقاولت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ريا�س محمود مطر، 
القيد رقم 83034-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبير ريا�س محمود مطر،  وبراأ�شمال مقداره 10،000  )ع�شرة 

ومحمد يا�شر محمد علي ف�شتق، ويمن محمد �شبحى طباخ، ومحمدموؤيد محمديا�شر ف�شتق.

�إعالن رقم )852( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن  

عادل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  دلمون(،  )ـكراج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الجابر،  جابر  جا�شم 
1291، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،450 )األف 

واأربعمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: عادل جا�شم جابر الجابر، و �شيجو فارغيز. 

�إعالن رقم )853( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن

  

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأر�شالن للو�شائل الإعالمية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111861، 
طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقدره 1،000 )األف( دينار 

بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )854( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

فيرتي  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)م�شت�شارون قانونيون(، نيابة عن ال�شيخ عبداهلل اأحمد عبداهلل اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،2-33400 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  كافيه(،  )ممنون  ا�شم 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني ، وتكون 
مملوكة لكل من: ال�شيخ عبداهلل اأحمد عبداهلل اآل خليفة، و�شركة )�شتوديو عمار ب�شير لالإبداع �س.�س.و( المملوكة 

لل�شيد/ عمار اأحمد عبدالقادر ب�شير .      

�إعالن رقم )855( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  وال�شت�شارات  للتدريب  هاو�س  )ت�شابيل  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
رقم 116964، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. 
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رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )856( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه هند بنت قا�شم 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  )�شيتار  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  الفيفي،  يحيى  بن 
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-99017 رقم 
20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هند بنت قا�شم بن يحيى الفيفي، واأحمد يو�شف 

الدولتلي. 

�إعالن رقم )857( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الت�شامن البحرينية التي تحمل ا�شم )العزب للتخزين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 122554، طالبين تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 
اإنترنا�شيونال  �س.�س.و(، لمالكتها  اإ�س �شي  اإن  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )العزب 

�شركة )العزب اإن اإ�س �شي اإنترنا�شيونال ليميتد(، وب�شمة على اأحمد محمود �شالمة من�شور.

�إعالن رقم )858( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 

يعلن مركز البحرين 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 )برجر اأرينا ذ.م.م(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 112446، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري �شركة )برجر اأرينا 
�س.�س.و(، لمالكها اأمين محمد اأمين �شرف الدين، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.     

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه لهذه 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.

�إعالن رقم )859( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

 ARAKKAL /يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد
ALIYAR ASHRAF، بالنيابة عن مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق اأ�شفار(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم21600-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 ،ARAKKAL ALIYAR ASHRAF لكل من:  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

ومريم جا�شم �شلمان زيد.

�إعالن رقم )860( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإينوفيتيف بزن�س �شنتر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 80300، 
طالبين تحويل الفرع الثالث  من اب�شركة الم�شمى )عرب ممتاز اإنتريرز ذ.م.م( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
نادر جواد  لكل من:  وت�شبح مملوكة  دينار بحريني،  األف(  وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  بذاتها،  قائمة 

جعفر اأحمد المنديل، بحريني الجن�شية، و�شانتوث �شيكر،  هندي  الجن�شية.

�إعالن رقم )861( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه الـ�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مومنتوم للت�شويق ذ.م.م(، الم�شجلة بــموجب القيد رقم 118988، 
طــالبين تــغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شـركة ال�شــخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 500 ) 

خم�شمائة( ديـنار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيخ اأحمد علي عبداهلل اإبراهيم اآل خليفة.

�إعالن رقم )862( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ بدر اأحمد 
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�شلمان كيك�شو،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موا بيال بيوتي لونج(، الم�شجلة بموجب القـيد رقم 
با�شمه،  م�شجلة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،91700

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف(  دينار بحريني.

�إعالن رقم )863( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

  

اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
المهند�شين  ا�شم )مجموعة  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  في  ال�شركاء  نيابة عن  تقي،  ح�شين 
لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 54210، طالبًا  الم�شجلة بموجب  المتحدين ذ.م.م(، 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

لل�شركة الم�شماة )مجموعة المهند�شين المتحدين �س.م.م(.
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�إعالن بجدول مو�عيد �إد�رة �لدعوى-1 و�حل�سور

رقم �لدعوى: 25/ 2018

�لمدعي �لأول: عمر بن نا�شر بن عثمان

�لمدعي �لثاني: اأحمد عبداهلل ال�شليمان الحمد الب�شام 

وكيلتهما: المحامية رباب عبدالنبي العري�س

 �لمدعى عليها �لأولى: �شركة جوي ليف للتجارة ذ.م.م )مجهولة العنوان(

�لمدعى عليه �لثاني: محمود غ�شان عبدالحليم )مجهول العنوان(

�لمدعى عليها �لثالثة: �شركة جرين تك الخليج للمقاولت )مجهولة العنوان(

�لمدعى عليه �لر�بع: خالد محمد مبارك اآل اإبراهيم )مجهول العنوان(

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اأعاله، بجدول املواعيد-1 
اخلا�س مبرحلة اإدارة الدعوى لتقدمي مذكرات الدفاع والدفوع والأدلة وطلبات اإجراءات الإثبات 
وكافة الأمور املتعلقة بالدعوى خالل الجتماعات والآجال املبينة يف جدول املواعيد اأمام مدير 
الدعوى املبني ا�شمه اأدناه، حل�شوره اأو ممثله القانوين �شخ�شيًا اأو وكياًل عنه، وذلك عماًل بن�س 
املادتني )29 و 30( من القرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 
التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شـل الأول من الباب الثاين من 

املر�شــوم بقانون رقم )30( ل�شنــة 2009.
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تنويه

قرار  اأكتوبر 2018،   18 بتاريخ  ال�شادر  العدد )3389(  الر�شمية  ن�شر يف اجلريدة 
وزير العمل والتنمية الجتماعية رقم )59( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت 
جلمعية ركائز الجتماعية، وحيث اإن املادة )1( ورد بها خطاأ يف الرئي�س والأع�شاء، يعاد 

ن�شر املادة )1( كالآتي:

مادة )1(

ُيعنّي جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ركائز الجتماعية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيدة 
SHAGUFTA AHMAD ، وع�شوية كل من:

1- خالده خواجه �شدر الدين خواجه غل �شاه
2-�شدف محمد ب�شير جان محمد بت 

SADIA BIRJIS -3
4- غزالة محمد اأمين ملك

ZARINA MOHAMMAD RIYAZ -5
 AYSHA HAMID KHAN  -6

لذ� لزم �لتنويه


