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 مر�صوم رقم )45( ل�صنة 2021

ـة بقانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية   بت�صمية اجلهة الإدارية املخت�صَّ

ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )54( ل�صنة 2018

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

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

،2018

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـة بقانون اخلطابات واملعامالت  تكون هيئة تنظيم الت�شالت هي اجلهة الإدارية املخت�شَّ

الإلكرتونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 �شعبان 1442هـ

الموافق: 6 اأبـريـــــل 2021م
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 تعميم

وام الر�صمي  ب�صاأن �صاعات الدَّ

خالل �صهر رم�صان املبارك لعام 1442هـ

وام الر�شمي يف وزارات اململكة وهيئاتها  خالل �شهر رم�شان املبارك لعام 1442هـ يكون الدَّ

وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإىل ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

رئي�ص جمل�ص الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبـــريــــل 2021م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )28( ل�صنة 2021

 ب�صاأن اإجراءات حْظر ومكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب 

 والنقل غري امل�صروع لالأموال عرب احلدود يف اأعمال كاتب العدل و�صوابط

 التدقيق والرقابة عليها وقواعد حظر التعامل مع الأ�صخا�ص

 اأو الكيانات املُدرجني يف قوائم الإرهاب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017،

ومتويل  الأموال  غ�شل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب، وتعديالته،

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

2006، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�شل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

ومكافحة  ف  التطرُّ حماربة  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب ومتويله وغ�ْشل الأموال،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 ب�شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

بالقرار رقم )9(  ل  املعدَّ الإرهاب،  الأموال ومتويل  قانون حْظر ومكافحة غ�شل  اأحكام  تطبيق 

ل�شنة 2007،

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات  ل�شنة 2017  القرار رقم )77(  وعلى 

وكاتب العدل اخلا�س  امل�شاعد  ق  اأعمال كاتب العدل واملوثِّ يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 

ِقي  لني بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجَّ

احل�شابات مبملكة البحرين، املعدل بالقرار رقم )108( ل�شنة 2018،



العدد: 3521 – الخميس 8 أبريل 2021

8

غ�شل  ومكافحة  حظر  �شيا�شات  و�شع  جلنة  بت�شكيل   2019 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

وعلى املبادئ التوجيهية اخلا�شة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب 

يف مهنتي املحاماة والتوثيق ال�شادرة بالقرار رقم )20( ل�شنة 2019، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن منع 

وقمع الإرهاب ومتويله ومنع وقمع ووقف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون ال�شالمية،

قرر الآتي:

مادة )1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة 

قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

القانون: المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شـــنة 2001 ب�شـــاأن حظر ومكافحة غ�شـــل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

اأعمال التوثيق: الأعمال المن�شـــو�س عليها في المر�شـــوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

التوثيق.

الُمعامـــالت الخا�صـــة: المعامالت التي يقوم بها كاتب العدل ل�شـــالح العميـــل والُمتعلقة بتوثيق 

عقود بيع اأو �شـــراء العقارات، والتعامل بالأ�شـــول الفترا�شـــية، وتوثيق عقود تاأ�شي�س الأ�شخا�س 

العتباريـــة والتوكيالت العامة اأو الخا�شـــة لإدارتها والت�شـــرف فيها اأو اإلغائهـــا، وتوكيل الإدارة 

والت�شـــرف في الح�شـــابات الم�شـــرفية اأو الأوراق المالية والأ�شـــول الخا�شـــة بالعميل بما فيها 

الأ�شول الفترا�شية و�شندات المديونية اأيًا كانت قيمتها.

الُمعامالت الم�صبوهة اأو غير العادية: اأي عمل من اأعمال التوثيق اأو المعامالت الخا�شـــة التي 

ُي�شتَبه اأْن تكون لها �شلة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة بالجرائم المن�شو�س عليها في الفقرة )1-2( 

من المادة )2( من القانون اأو النقل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود، اأو تتعار�س في طبيعتها 

مع ن�شاط العميل.

الُمحاولـــة فـــي التعامـــل: البدء اأو ال�شـــعي في اإن�شـــاء اأي عالقة عمل بين كاتـــب العدل والعميل 

مرتبطة بالمعامالت الم�شبوهة اأو غير العادية.
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ق الم�شـــاعد، وكاتب العدل الخا�س المرخ�س له بالقيام بكافة  كاتب العدل: كاتب العدل والموثِّ

اأو بع�س اأعمال التوثيق.

م�صئـــول التـــزام: كاتب العـــدل الُملتزم اإلى جانـــب اأداء عمله، بتطبيق كافـــة متطلبات القوانين 

والت�شـــريعات والقـــرارات ذات العالقـــة فيما يتعلق بر�شـــد جميع المعامالت الم�شـــبوهة اأو غير 

العادية اأو المحاولة في التعامل فيها والمرتبطة بالجرائم المن�شو�س عليها في الفقرة )1-2( 

من المادة )2( من القانون.

العميل: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري اأو الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري الذي يطلب من 

كاتب العدل تقديم عمل من اأعمال التوثيق اأو معامالت خا�شة ل�شالحه.

م اأو  الُم�صتفيـــد النهائي: ال�شـــخ�س الظاهر اأو الُم�شـــتتر الذي يملك اأو لديه القـــدرة على التََّحكُّ

ال�شـــيطرة اأو التاأثير على ال�شـــخ�س العتباري ب�شـــكل مبا�شـــر اأو من خالل التمويل وُمتعلقاته اأو 

اأية و�شـــائل اأخـــرى، اأو الذي تتم اإجراء المعامالت ل�شـــالحه وتوؤول الأرباح اأو الخ�شـــائر كلها اأو 

بع�شها لح�شابه، وذلك كله ب�شرف النظر عن ملكيته اأو م�شاركته في ملكية ال�شخ�س العتباري، 

وي�شري الأمر على ال�شخ�س الطبيعي الذي يتم اإجراء المعاملة نيابة عنه اأو ل�شالحه.

فة �شـــمن قائمة الدول عالية المخاطر على الم�شـــتوى  ـــنَّ الـــدول عاليـــة المخاطر: الدول الم�شَ

الدولي ِطْبقًا للقائمة ال�شادرة من مجموعة العمل المالي )فاتف(.

ال�صخ�صيـــات العامـــة ممثلو المخاطر: �شـــاِغلو الوظائف العليا وال�شيا�شـــيون والق�شـــاة ورجال 

الدين والدبلوما�شـــيون واأع�شـــاء ال�شـــلطة الت�شـــريعية وروؤ�شـــاء الجمعيات ال�شيا�شـــية والخيرية 

والنقابات العمالية والفنانون وغيرهم من ال�شخ�شيات العامة.

قائمة الجزاءات: قائمة ُيدرج فيها الأ�شـــخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محددة وفقًا 

لقرارات الجهة ذات ال�شـــلة في مجل�س الأمن الدولي وكافة المعلومات التعريفية الخا�شـــة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائم الإرهاب الوطنية: القوائم التي ُيدرج فيها الأ�شـــخا�س والكيانات التي ي�شـــدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

اللجنـــة: لجنـــة محاربة التطرف ومكافحـــة الإرهاب وتمويله وغ�شـــل الأموال الُمن�شـــاأة بموجب 

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

يات المالية بوزارة الداخلية. الوحدة المنفِّذة: اإدارة التََّحرِّ

وحدة المتابعة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )8( من هذا القرار.

مادة )2(

التزامات كاتب العدل

يجب على كاتب العدل اللتزام بالإجراءات الآتية:

تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها اللجنة   -1
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د من عدم ا�شـــتغالل اأعمـــال التوثيق اأو المعامالت الخا�شـــة التي يقوم بها  اأو الـــوزارة للتاأكُّ

ل�شالح العميل لأغرا�س غ�شل الأموال اأو تمويل الإرهاب اأو النقل غير الم�شروع لالأموال عبر 

الحدود.

اللتـــزام بتطبيـــق النظـــم والإجراءات الـــواردة في المنهـــج المبني على تقييـــم المخاطر،   -2

وتطبيـــق نتائج تقريـــر التقييم الوطني للمخاطر على الم�شـــتوى الوطني وعْك�س نتائجه على 

اأعمال التوثيق والمعامالت الخا�شة، وتحديث الإجراءات التي يقوم بها على نحو يواكب اأيَّ 

تحديث يطراأ على تقرير التقييم الوطني للمخاطر.

ذة واأخطار وحـــدة المتابعة عن اأعمال التوثيق اأو المعامالت الخا�شـــة  3-  اإبـــالغ الوحـــدة المنفِّ

اأو المحاولة في التعامل فيها ل�شـــالح العميل التي ُي�شـــتَبه اأن تكون لها �شـــلة مبا�شرة اأو غير 

مبا�شرة بالجرائم المن�شو�س عليها في الفقرة )2-1( من المادة )2( من القانون.

ـــق مـــن المعلومـــات التي يقدمهـــا العميل حول مو�شـــوع اأعمال التوثيـــق اأو المعامالت  التََّحقُّ  -4

الخا�شـــة اأو المحاولـــة في التعامل فيها، وتدوين تلك المعلومـــات على النموذج المعتمد من 

قبـــل وحدة المتابعـــة واإدخالها في النظام اللكتروني الُمعد لذلـــك بالوزارة، واإبالغ الوحدة 

ق اأي�شـــًا من  ة بيانات م�شـــكوك في �شـــحتها، والتََّحقُّ المنفـــذة واإخطـــار وحدة المتابعـــة باأيَّ

المعامالت الخا�شة للعميل في حال تكرارها.

عدم اإبالغ اأو ت�شريب اأية معلومات للعميل حول اأي اإجراء اتُِّخذ اأو �شُيتَّخذ من قبله.  -5

اإبـــالغ الوحدة المنفذة واإخطـــار وحدة المتابعة اإذا كان العميل من الأ�شـــخا�س اأو الكيانات   -6

المنتميـــن اإلـــى اإحدى الدول عالية المخاطـــر، اأو اإذا كان العمل المتعلـــق باأعمال التوثيق اأو 

المعامالت الخا�شـــة �شـــُتجرى في اأيٍّ من تلـــك الدول، اأو اإذا كان العميـــل ُمدرجًا في قائمة 

الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية.

تقديـــم اأيـــة م�شـــتندات اأو معلومات اأو بيانـــات اأو تقاريـــر تطلبها الوحدة المنفـــذة اأو وحدة   -7

المتابعة، والرد على ا�شتف�شاراتهما متى ما ُطلب منه ذلك.

الحتفاظ بالم�شتندات وال�شجالت وكافة المرا�شالت المتعلقة باأعمال التوثيق والمعامالت   -8

الخا�شة مدة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء تلك الأعمال والمعامالت، ويتعيَّن اأن 

دة لها قابلة لال�شترجاع ب�شهولة. ويلتزم كاتب  نة والم�شتندات الموؤيِّ تكون ال�شـــجالت المخزَّ

العدل بتقديم تقرير �شـــنوي ب�شـــورة اإلكترونية اإلى وحدة المتابعة مت�شـــمنًا تفا�شـــيل كافة 

اأعمال التوثيق والمعامالت الخا�شة اأو المحاولة في التعامل فيها التي تمت خالل ال�شنة.

ال�شتراك - كلما اأمكن - في برامج التدريب الخا�شة بمكافحة غ�ْشل الأموال تمويل الإرهاب   -9

والنقل غير الم�شـــروع لالأموال عبر الحدود التي ُتعَقد من ِقَبل الوزارة بالتن�شيق مع الجهات 

ذات العالقة.
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مادة )3(

حالت تطبيق اإجراءات العناية الواجبة العادية على العمالء من كاتب العدل

يلتزم كاتب العدل ب�شفته، وبو�شفه اأي�شًا م�شئول التزام بتطبيق اإجراءات العناية الواجبة 

العادية يف كل عمل من اأعمال التوثيق اإىل جانب اللتزامات العامة املن�شو�س عليها يف املادة 

)2( من هذا القرار، وذلك يف الأحوال الآتية:

اإذا كان العميل �شخ�شًا طبيعيًا ولم يكن اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلو المخاطر.  -1

اإذا كان العميـــل اأحد ال�شخ�شـــيات العامة ممثلو المخاطر، وكانـــت اأعمال التوثيق المطلوبة   -2

منه ُمن�شّبة على م�شائل غير مرتبطة بالمعامالت الخا�شة اأو كانت اأعمال التوثيق المطلوبة 

غير مقترنة بالمعامالت المالية اأو التجارية اأيًا كان نوعها.

اإذا كان العميـــل وزارة اأو جهـــة اأو هيئـــة حكومية اأو اأي �شخ�شـــية اعتباريـــة مملوكة بالكامل   -3

للدولة، اأو موؤ�ش�شة مالية ُمرخ�س لها من قبل م�شرف البحرين المركزي.

اإذا كان العميل هو الم�شتفيد النهائي.  -4

اإذا لم يكن العميل ُمدرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية.   -5

اإذا كانـــت اأعمال التوثيـــق المطلوبة من العميل ل تدخل في ِنطاق المعامالت الم�شـــبوهة اأو   -6

غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، وغير ُمرتبطة بدولة من الدول عالية المخاطر.

مادة )4(

اإجراءات العناية الواجبة العادية

يجب على كاتب العدل متى حتققت حالة من احلالت امل�شار اإليها يف املادة )3( من هذا 

القرار، تطبيق اإجراءات العناية الواجبة العادية على العميل واملتمثلة يف الآتي: 

حة البيانات المقدمة  ق من المعلومات التي يقدمها العميل عن اأعمال التوثيق، وعن �شِ التََّحقُّ  -1

عن هويته وهوية الم�شـــتفيد النهائي، وتدوين تلك المعلومات على النموذج المعتمد من قبل 

وحدة المتابعة واإدخالها في النظام اللكتروني الُمعد لذلك، ويجب اأن ت�شتمل البيانات على 

ما يلي:

بيانات اأطراف المعاملة المطلوب توثيقها اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، وهي: اأ- 

1( ال�شم الرباعي.

2( العنوان بالكامل )العنوان ومحل الإقامة(.

3( الجن�شية.

4( المهنة.
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5( بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

6( الُم�شتفيد النهائي.

ب- بيانات اأطراف المعاملة اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا، وهي:

1( ال�شم.

2( ال�شكل القانوني.

3( رقم القيد ومكان الت�شجيل.

4( طبيعة الن�شاط والأغرا�س.

5( عنوان المركز الرئي�شي، والفرع اإْن ُوِجد.

6(  بيانات عن مالك ال�شركة والم�شاهمين الرئي�شيين فيها.

7(  اأ�شماء اأع�شاء ورئي�س مجل�س الإدارة.

8(  الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري وبيان هويته.

9(  التواقيع المعتَمدة.

وا�شتثناًء مما ورد يف البند )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة، ُيكتفى بطلب م�شتخرج 

ال�شجل التجاري بالن�شبة ل�شركات امل�شاهمة العامة.

يجـــب على كاتب العدل اإبالغ الوحدة المنفذة واإخطار وحدة المتابعة باأية بيانات م�شـــكوك   -2

في �شـــحتها، ول يجوز التعامل مع اأ�شـــخا�س مجهولي الهوية اأو ممتنعين عن اإثبات هويتهم 

اأو هوية الم�شـــتفيد النهائي، اأو لم ُت�شتوَف اأعمال التوثيق اأو المعامالت الخا�شة الُم�شتنداُت 

المن�شـــو�س عليها في هذه المادة. ويلتزم الُعمالء بتقديم ن�شـــخ جديدة من الوثائق الم�شار 

اإليها فور اإدخال اأيِّ تعديل عليها.

مادة )5(

حالت تطبيق اإجراءات العناية الواجبة املعززة على العمالء من كاتب العدل

يتعنيَّ على كاتب العدل ب�شفته، وبو�شفه اأي�شًا م�شئول التزام تنفيذ اإجراءات العناية الواجبة 

زة كلما كان هناك احتمال بوجود خطر و�شيك حول اإمكانية وقوع جرمية غ�ْشل الأموال اأو  املعزِّ

متويل الإرهاب اأو نقل غري م�شروع لالأموال عرب احلدود، وذلك وفقًا لأي من احلالت الآتية: 

اإذا كان العميل اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلو المخاطر وكانت المعاملة المطلوبة تدخل في   -1

نطاق اأٍي من المعامالت الخا�شة اأو كانت اأعمال التوثيق المطلوبة مرتبطة بمعاملة مالية اأو 

تجارية.

اإذا لم يكن العميل هو الم�شتفيد النهائي.  -2

اإذا كانت اأعمال التوثيق اأو المعامالت الخا�شة الُمقدمة اإلى العميل مرتبطة بدولة ُم�شنفة   -3
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على اأنها من الدول عالية المخاطر اأو �شُتجرى فيها اأو اإذا كان الم�شتفيد النهائي مقيمًا فيها 

اأو منتمي بجن�شيته اإليها، اأو اإذا كان م�شدر الأموال من تلك الدول اأو ماآل الأموال اإليها.

اإذا تبين لكاتب العدل اأن اأعمال التوثيق اأو الُمعامالت الخا�شـــة التي يطلبها العميل، اأو في   -4

حال ات�شـــح له من خالل تقييم م�شـــتويات المخاطر التي يتك�شـــف من خاللها، اأو اإذا اأدت 

ق من الهوية اإلى الك�شـــف عن وجود مخاطر عالية، اأن تلك الحالت تنطوي  اإجراءات التََّحقُّ

على مخاطر كبيرة اأو احتمالية عالية لوقوع جريمة غ�ْشل اأموال اأو تمويل اإرهاب اأو نقل غير 

م�شروع لالأموال عبر الحدود.

مادة )6(

اإجراءات العناية الواجبة املعززة

يجب على كاتب العدل متى حتققت حالة من احلالت امل�شار اإليها يف املادة )5( من هذا 

تطبيق  اإىل  بالإ�شافة  العميل،  على  التالية  املعززة  الواجبة  العناية  اإجراءات  تطبيق  القرار، 

اإجراءات العناية الواجبة العادية املن�شو�س عليها يف املادة )4( من هذا القرار، وهي: 

التحقق منُ مالَءَمة اأعمال التوثيق اأو المعامالت الخا�شة لطبيعة ن�شاط العميل.  -1

ال�شتف�شـــار عن م�شـــدر الأموال واتباع اإجراءات معقولة للتحقق من م�شـــدرها بالو�شـــائل   -2

المتاحة، وال�شـــتعالم عـــن الغر�س من اأعمـــال التوثيق والمعامالت الخا�شـــة الُمقدمة اإلى 

العميل وعلى الأخ�س ال�شخ�شيات العامة ُمَمثلي المخاطر. 

اأيـــة اإجـــراءات اأخرى اأو تدابيـــر اأكثر فعالية بما يتنا�شـــب مع اأعمال التوثيـــق اأو المعامالت   -3

الخا�شة.

دة اأو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير وا�شح. طلب ا�شتي�شاح العمليات المعقَّ  -4

مادة )7(

اإجراءات الإبالغ واآليات تطبيقها

اأوًل: الإبالغ عن عن المعامالت الم�صبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها:

يجب على كاتب العدل بو�شفه م�شئول التزام اإبالغ الوحدة املُنفذة واإخطار وحدة املتابعة 

فور اكت�شافه للمعامالت امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها، وذلك خالل مدة 

ل جتاوز )24( �شاعة من تاريخ اكت�شافها.

ويتعني عليه عند اكت�شافه للمعامالت امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها، 

اأن يتقيد مبا يلي:
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- اإعداد تقرير– طبقًا للنموذج المرافق لهذا القرار – ب�شـــاأن المعامالت الم�شـــبوهة اأو غير  1

العاديـــة اأو المحاولـــة في التعامل فيها من واقع المعلومات والبيانات وال�شـــجالت الخا�شـــة 

بالعمالء، على اأن يت�شـــمن التقرير و�شـــفًا كاماًل للمعاملة ونوِعها وقيمِتهـــا وُعْمَلِتها وتاريخ 

اإجراِئها واأ�شـــماء الأطراف الم�شـــتركين فيها، والأ�شـــباب التي دعت اإلى اعتبار المعاملة اأو 

المحاولـــة في التعامل فيها م�شـــبوهة اأو غيـــر عادية، وكافة البيانات والمعلومات الإ�شـــافية 

ذة، وي�شـــلَّم التقرير ب�شـــورة اإلكترونيـــة اإلى الوحدة المنفذة،  التي قد تطلبها الوحدة المنفِّ

وُيخطر به وحدة المتابعة.

ذة اإذا ظهر فيمـــا بعد  عدم دقة المعلومات المتعلقة بالهوية الخا�شـــة  اإبـــالغ الوحـــدة المنفِّ  -2

بالعميـــل والأطـــراف ذوي العالقة باأعمال التوثيـــق اأو المعامالت الخا�شـــة اأو المحاولة في 

ق من الهوية، وُيخِطر  التعامل فيها، واأن يتخذ ما يلزم من اإجراءات للوفاء بمتطلبات التََّحقُّ

به الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة.

الحتفاظ ب�شجل خا�س ب�شاأن المعامالت الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل   -3

فيها في اأعمال التوثيق والمعامالت الخا�شـــة التي تم ر�شدها والإبالغ عنها، على اأن ي�شمل 

هذا ال�شجل على ب�شكل خا�س نوع المعاملة وتاريخ الإبالغ وبيانات العميل ومبلغ المعاملة.

ت�شـــليم جميع التقارير ب�شـــورة اإلكترونية اإلـــى الوحدة المنفذة ووحـــدة المتابعة مرفقًا بها   -4

م�شتندات الهوية الخا�شة بالعميل والأطراف ذوي العالقة بالُمعاملة، واأية م�شتندات اأخرى 

ذات عالقة.

ثانيـــاً: الإبـــالغ عـــن التعامـــل مـــع اأ�صخا�ص ُمدرجـــة اأ�صمائهـــم على قائمـــة الجـــزاءات وقوائم 

الإرهاب الوطنية:

يتعني على كاتب العدل بو�شفه م�شئول التزام اإبالغ الوحدة املنفذة واللجنة واإخطار وحدة 

املتابعة خالل مدة اأق�شاها )24( �شاعة من تاريخ الن�شر بقائمة اجلزاءات اأو قوائم الإرهاب 

الوطنية، باأي عمل من اأعمال التوثيق اأو املعامالت اخلا�شة اأو املحاولة يف التعامل فيها مهما كان 

نوعها اأو طبيعتها اأو قيمتها لديه مع اأي من الأ�شخا�س اأو الكيانات املدرجني يف تلك القوائم، 

واإر�شاله عرب  املتابعة  املنفذة ووحدة  الوحدة  املعتمد من قبل  النموذج  الإبالغ عرب ملئ  ويكون 

الربيد الإلكرتوين اإليهما واإىل اللجنة.

ويجب اأن ُيرفق بالبالغ و�شفًا تف�شيليًا باأي عمل من اأعمال التوثيق اأو املعامالت اخلا�شة اأو 

املحاولة يف التعامل فيها التي اأجريت ل�شالح العميل، ويف حال عدم وجود اأٍي مما ذكر فيجب 

على كاتب العدل الرد بذلك.
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مادة )8(

وحدة املتابعة

ُتن�شاأ يف اإدارة التوثيق بالوزارة وحدة ت�شمى )وحدة املتابعة( تخت�س مبراقبة مدى التزام 

كاتب العدل مُبتطلبات القوانني والت�شريعات ذات العالقة ِبحْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل 

ي الإخطارات منه حول اأعمال التوثيق اأو  الإرهاب ونقل الأموال غري امل�شروع عرب احلدود، وتَلقِّ

املعامالت اخلا�شة اأو املعامالت امل�شبوهة وغري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها، والطالع 

اإليه يف البند )3( من  اإليه يف البند )4( من املادة )2( وال�شجل امل�شار  على النموذج املُ�شار 

الفقرة )اأوًل( من املادة )7( من هذا القرار. 

مادة )9(

الإعفاء من امل�صئولية

مع مراعاة اأحكام املادة )5( من القانون، ل ُي�شاأل كاتب العدل جنائيًا اأو مدنيًا اأو تاأديبيًا 

ب�شبب اأداء التزاماته مبوجب اأحكام هذا القرار.

مادة )10(

العقوبات واجلزاءات الإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من القانون، 

 2( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الإدارية  بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  ُيخالف  من  كل  ُيعاقب 

مكررًا( منه.

مادة )11(

الإلغاء

ُيلغى القرار رقم )77( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�شل 

ق امل�شاعد وكاتب العدل اخلا�س و�شوابط  الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال كاتب العدل واملوثِّ

التدقيق والرقابة عليها، كما ُيلغى الق�شم الثاين من املبادئ التوجيهية اخلا�شة باإجراءات حْظر 

ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف مهنتي املحاماة والتوثيق ال�شادرة بالقرار رقم )20( 

ل�شنة 2019.
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مادة )12(

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 8 اأبــــريـــل 2021م
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منوذج تقرير

ب�صاأن الإبالغ عن املُعامالت امل�صبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها

اليوم والتاريخ والوقت:

م�شئول  وبو�شفه  ب�شفته  العدل  كاتب  ا�شم 

التزام

تفا�شيل املعاملة املُ�شتبه بها

و�شف املعاملة كاماًل:

نوع املعاملة:

العملة امل�شتخدمةمبلغ املعاملة:

تاريخ اإجراء املعاملة:

الأطراف امل�شرتكني فيها:

اعتبار  اإىل  دعت  التي  واملربرات  الأ�شباب 

املعاملة اأو املحاولة يف التعامل فيها م�شبوهة 

اأو غري عادية:

املرفقات اإن وجدت:

توقيع كاتب العدل:

املتابعة. وحدة  اإىل  منه  · ن�شخة 
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )29( ل�صنة 2021

 ب�صاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة متويل الإرهاب 

�ص له بجْمع املال لالأغرا�ص العامة وحْظر التعامل مع  يف اأعمال املرخَّ

الأ�صخا�ص اأو الكيانات املدَرجني يف قوائم الإرهاب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

ومتويل الإرهاب، وتعديالته،

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

2006، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شة وبت�شمية الوزير املخت�س 

بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة، املُعدل 

باملر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021،

ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب ومتويله وغ�شل الأموال،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال،

ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 ب�شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

بالقرار رقم )9(  ل  املعدَّ الإرهاب،  الأموال ومتويل  قانون حْظر ومكافحة غ�ْشل  اأحكام  تطبيق 

ل�شنة 2007،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال 

لالأغرا�س العامة ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2019 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

التابعة  للمراكز  الت�شغيلية  احل�شابات  تنظيم  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )50( رقم  القرار  وعلى 

لوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات  ل�شنة 2020  القرار رقم )93(  وعلى 

و�شوابط  العامة  لالأغرا�س  املال  بجْمع  له  �س  املرخَّ اأعمال  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشل 
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التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع 

وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

ُقرر الآتي:

مادة )1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

نَة  حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

القانون: المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شـــنة 2001 ب�شـــاأن حْظر ومكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

ف ومكافحـــة الإرهاب وتمويله وغ�ْشـــل الأموال الُمن�شـــاأة بموجب  اللجنـــة: لجنـــة محاربة التطرُّ

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

وحدة المتابعة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )4( من هذا القرار.

يات المالية بوزارة الداخلية. الوحدة المنفذة: اإدارة التََّحرِّ

عات  َبرُّ جْمع المال: كل ن�شاط يقوم به �شخ�س طبيعي يكون الغر�س منه جْمع الأموال اأو قبول التَّ

النقدية اأو العينية لالأغرا�س الدينية باأية و�شـــيلة من و�شـــائل جْمع المال، وذلك من اأيِّ �شـــخ�س 

طبيعي اأو اعتباري داخل المملكة اأو خارجها.

�ـــص لـــه: كل �شـــخ�س طبيعي تم مْنُحه ترخي�شـــًا بجْمع المال اأو اأخطرتـــه الوزارة بقبول  المرخَّ

ع بالن�شـــبة لالأغرا�س الدينية ِوْفقًا لأحكام المر�شـــوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن  َبرُّ التَّ

تنظيم جْمع المال لالأغرا�س العامة.

الُمتبـــرع لـــه: ال�شـــخ�س الطبيعي اأو العتباري المقيـــم في المملكة اأو خارجها الـــذي توؤول اإليه 

ح�شـــيلة التبرعات النقدية اأو العينية من اأجل �شـــرفها في الغر�س الذي تم الت�شـــديق عليه من 

ِقَبل الوزارة.

م�صئـــول اللتزام: ال�شـــخ�س الم�شـــئول عن مراقبة الأ�شـــخا�س المكلَّفين من ِقَبلـــه بجْمع المال 

لالأغرا�ـــس العامـــة، ومدى التزامهـــم بتطبيق اأحـــكام القوانين والقـــرارات ذات العالقة بحظر 

ومكافحة غ�شل الأموال وتمويل الرهاب.

المكتب: مكتب قْيد طلبات ترخي�س جْمع المال لالأغرا�س الدينية بالوزارة.
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دة ِوْفقًا  قائمة الجزاءات: قائمة ُيدَرج فيها الأ�شـــخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدَّ

لقرارات الجهة ذات ال�شـــلة في مجل�س الأمن الدولي وكافة المعلومات التعريفية الخا�شـــة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائم الإرهاب الوطنية: القوائم التي ُيدَرج فيها الأ�شـــخا�س والكيانات التي ي�شـــدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

مادة )2(

�ص له التزامات املرخَّ

�س له بالآتي: يلتزم املُرخَّ

تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها اللجنة  اأ- 

ـــد مـــن عدم ا�شـــتغالل الُمرخ�س له اأو الُمتبرع له لن�شـــاط جْمـــع المال في  اأو الـــوزارة للتاأكُّ

اأغرا�س تمويل الإرهاب.

َثبُّت من اأن ح�شـــيلة التبرعات قد �ُشـــلِّمت للمتبرع له �شخ�شيًا اأو لمن ينوب عنه قانونًا اأو  التَّ ب- 

ِرَف اأو  ع �شُ لوكيله الُم�شـــرح له بموجب وكالة خا�شـــة با�شـــتالم المبالغ نيابة عنه، واأن التبرُّ

�شُي�شرف لذات الغر�س الذي تم الت�شديق عليه من ِقَبل الوزارة.

ق من عدم ارتباط الُمتبرع له ب�شخ�س اأو كيان اأو تنظيم اأو جماعة ُمدَرجة على قائمة  التََّحقُّ ج- 

الجـــزاءات اأو قوائـــم الإرهاب الوطنية، والتاأكد من عدم اإدراج ا�شـــمه فـــي تلك القوائم، اأو 

ال�شـــتباه باأن اأن�شـــطته لها �شـــلة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شرة بالجرائم المن�شـــو�س عليها في 

الفقرة )2-1( من المادة )2( من القانون، وفي هذه الحالة ُيحظر على المرخ�س له جمع 

المال ل�شالح الُمتبرع له.

درج ا�شمه على قائمة الجزاءات 
ُ
عدم ت�شليم ما تم جمعه من تبرعات اإلى الُمتبرع له في حال اأ د- 

اأو قوائـــم الإرهاب الوطنيـــة اأثناء قيام المرخ�ـــس له بجمع التبرعات ل�شـــالحه، وفي هذه 

الحالة علـــى المرخ�س له اإخطار الوحدة المنفذة واللجنة ووحدة المتابعة فورًا خالل فترة 

�ْشر بقائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية، ويكون  اأق�شـــاها )24( �شاعة من تاريخ النَّ

الإبـــالغ عبر ملء النمـــوذج المعتمد من الوحدة المنفـــذة ووحدة المتابعة واإر�شـــاله اإليهما 

واإلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني المعتَمد من قبلهما، كما يتوجب عليه اإعادة المبالغ اإلى 

المتبرعين – قدر الإمكان – بالإي�شـــال الّدال على ذلك، وفي حال تعذر عليه الأمر، فعليه 

التقدم بطلب اإلى المكتب لتعديل الغر�س الُمرخ�س له بجمع المال من قبل الوزارة.

التاأكـــد مـــن تقديم الُمتبرع لـــه كافة المتطلبـــات الالزم تقديمهـــا ابتداًء وبعـــد انتهاء مدة  ه- 

الترخي�س وا�شتالمه ح�شيلة التبرعات، وهي كالآتي:

1- ك�شف با�شم اأو باأ�شماء الُمتبرع لهم وبياناتهم الثبوتية �شواء كان ذلك قبل اأو اأثناء اأو بعد 
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انتهاء مدة الترخي�س، بح�شب الأحوال.

2- ما يدل على م�شروعية الحاجة اإلى الأموال �شواء كان ذلك قبل اأو اأثناء اأو بعد انتهاء مدة 

الترخي�س، بح�شب الأحوال.

اأجله  الذي ُجمع من  الغر�س  الأموال في  اإنفاق  الدالة على  الثبوتية  الم�شتندات  3- تقديم 

وذلك بعد انتهاء مدة الترخي�س.

4- تقديم ُرخ�شة البناء اأو الترميم للم�شروع وكافة الم�شتندات الثبوتية الالزمة بما فيها 

موافقة اإدارة الأوقاف ال�شنية اأو الجعفرية – بح�شب الأحوال - التي يطلبها المكتب في 

حال كان الغر�س من جمع المال بناء اأو ترميم دور عبادة اأو مركز ذو ن�شاط ديني اأو 

دَعوي وذلك قبل منح الترخي�س.

اإيداع ح�شيلة التبرعات في الح�شاب البنكي المخ�ش�س للتبرع والمعتمد من  5- ما يفيد 

قبل اإدارة الأوقاف ال�شنية اأو الجعفرية – بح�شب الأحوال – في حال كان الغر�س من 

التبرعات بناًء اأو ترميم دور عبادة وذلك بعد انتهاء مدة الترخي�س.

6- اأي م�شتندات اأو اأوراق اأخرى تطلبها الوزارة اأو المكتب.

مادة )3(

م�صئول اللتزام

�س له م�شئول اللتزام يف حال ما اإذا كلَّف �شخ�شًا اأو اأكرث – بعد موافقة املكتب  يكون املرخَّ

مُبراقبة مدى التزامهم بتنفيذ اأحكام هذا القرار،  ويكون خمت�شًا  املال،  جْمع  – مل�شاعدته يف 
ذة ِوْفقًا للنموذج  وعليه الإبالغ عن اأي اإخالل ي�شدر منهم ُمبا�شرة لوحدة املتابعة والوحدة املنفِّ

الإلكرتوين املعتَمد من ِقَبل الوزارة.

وُيعترب املرخ�س له هو امل�شئول عن �شرف احل�شيلة النهائية للتربعات اإىل املُتربع له.

مادة )4(

وحدة املتابعة

�س لهم  ُتن�شاأ يف املكتب وحدة ت�شمى )وحدة املتابعة( تخت�س مبراقبة مدى التزام املرخَّ

العالقة  ذات  والت�شريعات  القوانني  مبتطلبات  املال  جمع  يف  مب�شاعدتهم  املكلفني  والأ�شخا�س 

ي الإخطارات من م�شئول اللتزام. ِبحْظر ومكافحة متويل الإرهاب، وتَلقِّ

ويتوىل املكتب مراقبة مدى التزام املرخ�س له باملتطلبات املن�شو�س عليها يف املادة )2( 

من هذا القرار وال�شوابط الأخرى املن�شو�س عليها يف الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جمع املال لالأغرا�س العامة ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 

.2014

ويجب على وحدة املتابعة اإبالغ الوحدة املنفذة فورًا عن اأي �شبهة يف �شحة تلك الإجراءات 

اأو اإخالل بتطبيق ال�شوابط املُ�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة.
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مادة )5(

الإعفاء من امل�صئولية

�س له مدنيًا اأو جنائيًا ب�شبب اأداء التزاماته مبوجب اأحكام هذا القرار. ل ُي�شاأل املرخَّ

مادة )6(

العقوبات واجلزاءات الإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من القانون، 

 )2( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الإدارية  بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  ُيخالف  َمن  كل  يعاَقب 

مكررًا منه.

مادة )7(

الإلغاء

ومكافحة  باإجراءات حْظر  املتعلقة  اللتزامات  ب�شاأن  ل�شنة 2020  رقم )93(  القرار  ُيلغى 

و�شوابط  العامة  لالأغرا�س  املال  بجْمع  له  �س  املرخَّ اأعمال  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشل 

التدقيق والرقابة عليها.

مادة )8(

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 8 اأبــــريـــل 2021م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

 قرار رقم )30( ل�صنة 2021

 بتعديل القائمة املرافقة للقرار رقم )101( ل�صنة 2020 

 ب�صاأن املُ�صتندات واملتطلبات الالزمة لتقدمي لئحة الدعوى اأو الطعن

اأو تقدمي الطلبات الق�صائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

الالزمة  واملتطلبات  امل�شتندات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )101( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

ل�شنة  بالقرار رقم )6(  املُعدل  الق�شائية،  الطلبات  تقدمي  اأو  الطعن  اأو  الدعوى  لتقدمي لئحة 

 ،2020

وبعد ُموافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اأمر  طلب  اأو  الطعن  اأو  الدعوى  لئحة  لتقدمي  الالزمة  واملُتطلبات  املُ�شتندات  اإىل  ُي�شاف 

الأداء اأو غريه من الطلبات الق�شائية املُحددة قرين كل نوع منها يف القائمة املرافقة للقرار رقم 

اأو  الطعن  اأو  الدعوى  لئحة  لتقدمي  الالزمة  واملتطلبات  امل�شتندات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )101(

تقدمي الطلبات الق�شائية، ما يلي:

املُرفقات

ك�شف مب�شروفات الدعوى – اإن وجد

ك�شف اأتعاب املُحاماة – اإن وجد

تقارير اخلرباء – اإن وجدت

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 8 اأبــــريـــل 2021م



العدد: 3521 – الخميس 8 أبريل 2021

24

وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

 قرار رقم )59( ل�صنة 2021

 بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم )58( ل�صنة 2014 ب�صاأن

حتديد جمعيات املحا�صبني القانونيني املعرَتف بها دولياً

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )58( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد جمعيات املحا�شبني القانونيني 

املعرَتف بها دوليًا،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف اإىل املادة الأوىل من القرار رقم )58( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد جمعيات املحا�شبني 

القانونيني املعرَتف بها دوليًا، بنود جديدة باأرقام )13(، )14(، )15(، )16( و)17(، ن�شو�شها 

الآتية:

  13- معهد سنغافورة للمحاسبين القانونيين. 
  14- المعهد الماليزي للمحاسبين القانونيين.  
  15- المعهد الياباني للمحاسبين القانونيين.  
  16- معهد هونغ كونغ للمحاسبين القانونيين.  

17- معهد مالطا للمحاسبين القانونيين.  

 املادة الثانية
اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من  على وكيل الوزارة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ 

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

وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

زايد بن را�صد الزياين

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 5 اأبــريــــل 2021م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

 قرار رقم )61( ل�صنة 2021

 بتعديل املادة الثانية من القرار رقم )12( ل�صنة 2021

ب�صاأن تنظيم البيع عن طريق الإنرتنت من خالل حمل جتاري افرتا�صي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن تنظيم البيع عن طريق الإنرتنت من خالل 

حمل جتاري افرتا�شي،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـلغـــى البنـــد )6( من المادة الثانية من القرار رقم )12( ل�شـــنة 2021 ب�شـــاأن تنظيم البيع عن 

طريق الإنترنت من خالل محل تجاري افترا�شي.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

 زايد بن را�صد الزياين

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأبـــريــــل 2021م
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وزير املوا�صالت والت�صالت

  قرار رقم )7( ل�صنة 2021

 ب�صاأن ال�صماح املوؤقت بت�صغيل املركبات املخ�ص�صة ملزاولة ن�صاط تاأجري املركبات

والتي مل مي�ص على �صنعها �صت �صنوات

وزير الموا�شالت والت�شالت:

بعد الطالع على القرار رقم )13( ل�شنة 2020 يف �شاأن نظام تراخي�س تاأجري املركبات، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

مع مراعاة اأحكام املادة )3( من القرار رقم )13( ل�شنة 2020 يف �شاأن نظام تراخي�س 

تاأجري املركبات، ُي�شمح موؤقتًا بت�شغيل املركبات املخ�ش�شة ملزاولة ن�شاط تاأجري املركبات التي 

مل مي�س على �شنعها �شت �شنوات، وذلك ملدة �شنة تبداأ من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير املوا�صالت والت�صالت

كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 مــار�س 2021م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )67( ل�صنة 2021

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة الرفاع ال�صمايل - جممع 918

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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 املحافظة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شكن  مناطق   ت�شنيف  ورقم 13213421 من  رقم 13213420  العقارين  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، والعقار رقم 09065204 

اإىل   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  ومناطق   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  من 

ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( الكائنة يف منطقة الرفاع ال�شمايل -جممع 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية  918 ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 14 مار�س 2021م
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 املجل�ص الأعلى للبيئة 

 قرار رقم )2( ل�صنة 2021

ب�صاأن املقايي�ص البيئية للهواء

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(، وتعديالته،

ثات الهوائية من امل�شادر،  وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن انبعاث امللوِّ

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

الف�صل الأول

التعاريف

مادة )1( 

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�ص: المجل�س الأعلى للبيئة.

رئي�ص المجل�ص: رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

الم�صروع: اأي مرفق اأو من�شاأة اأو ن�شاط يحتمل اأن يكون م�شدرًا للتلوث اأو التدهور البيئي.

ثـات مـن م�شادر التلـوث المختلفـة التـي  مقايي�ص م�صدر التلوث: حدود اأو ِنـ�شـــب تـركـيـز الملـوِّ

ل ُيـ�شمح بت�شريف ما يتجاوزها اإلى البيئة المحيطة.

ـرات جودة الهواء المحيط التي ل ُيـ�شمح  مقايي�ص جودة الهواء: الحدود الق�شـــوى لتركيز موؤ�شِّ

بتجاوز ِقـَيـمها.

ثات، وتمثَّـل  ـــرات جـــودة الهواء: مقايي�س لحالة الهواء بالن�شـــبة لنوع واحد اأو اأكثر من الملوِّ موؤ�صِّ

باأرقام لتو�شيف جودة الهواء في مكان محدد، ولها مدلولت تتنا�شب مع الآثار ال�شحية والبيئية. 
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المعاييـــر ال�صتر�صاديـــة: المعاييـــر العالمية المعتَمــــدة من ِقـبل المنظمـــات العالمية اأو الدول، 

ثات بما ل ي�شـــر ب�شـــحة الإن�شـــان والبيئة المحيطة  د الحدود الم�شـــموح بها من الملوِّ والتي تحدِّ

بحيث يمكن الرجوع اإليها في حالة غياب المعايير المحلية.

الف�صل الثاين

نطاق تطبيق القرار

مادة )2(

ت�شري اأحكام هذا القرار على امل�شروعات يف جميع مراحلها مبا فيها الت�شميم والتاأ�شي�س 

والإن�شاء والت�شغيل.

الف�صل الثالث

مقايي�ص م�صدر التلوث

مادة )3(

تلتزم امل�شروعات بعدم جتاوز مقايي�س م�شدر التلوث املحددة يف اجلدول رقم )1( املرفق 

بهذا القرار.

مـادة )4(

ثات غري مدرجة �شمن مقايي�س م�شدر التلوث املحددة  تلتزم امل�شروعات التي تنتج عنها ملوِّ

يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القرار بتطبيق املعايري ال�شرت�شادية التي يوافق عليها اجلهاز 

التنفيذي.

الف�صـل الرابع

مقايي�ص جودة الهواء

مـادة )5(

ـرات جودة الهواء ِوْفـقًا للطرق املحددة يف  ـد موؤ�شِّ يقوم اجلهاز التنفيذي ب�شكل م�شتمر بر�شْ

ـد للتحقق من جودة الهواء  اجلدول رقم )2( املرفق بهذا القرار، وذلك من خالل حمطات ر�شْ

املحيط يف مملكة البحرين.

الرئي�س  بقرار من  املحيط  الهواء  للتحقق من جودة  الر�شد  ويتم حتديد مواقع حمطات   

التنفيذي. 
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مـادة )6(

ثات احلدود املبينة يف اجلدول رقم )2( املرفق بهذا  األ يتجاوز متو�شط تركيز امللوِّ يجب 

ـبات الأخرى التي توؤثر يف  القرار، ويحدد املجل�س مقايي�س جودة الهواء بالن�شبة للغازات والـُمـَركَّ

جودة الهواء.

مـادة )7(

يف  املبينة  بالطرق  القرار  بهذا  املرفق   )2( رقم  اجلدول  يف  اإليها  امل�شار  ثات  امللوِّ تقا�س 

هذا اجلدول اأو باإحدى الطرق املعيارية اأو املكافئة واملعتَمـدة لدى الوكالت واملنظمات العاملية 

املتخ�ش�شة يف ال�شاأن البيئي. 

مـادة )8(

القابلة لال�شتن�شاق يف )24(  الهواء املحيط  العالقة يف  ُيـَعـد جتاوز مقيا�س اجل�شيمات  ل 

�شاعة، اإخالًل بهذا املقيا�س؛ اإذا كان ذلك راجعًا لرتكيزات غري عادية ذات اأ�شل طبيعي مثل 

العوا�شف الرملية.

الف�صـل اخلامـ�ص 

ا�صرتاطات تطبيق مقايي�ص م�صدر التلوث 

مـادة )9(

يات  تلتزم جميع الِوْحـدات التي تعمل بالوقود الأحفوري )الزيتي اأو الغازي( مبا فيها الغالَّ

والأفران وِوْحـدات توليد الطاقة والتي تكون طاقة الحرتاق الداخلي لها ت�شاوي اأو تتجاوز )2( 

ميغاوات بتطبيق مقايي�س م�شدر التلوث املبينة يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القرار.

ـحات الهواء اأو اأية تقنية اأو و�شيلة اأخرى مالئمة   ويجب يف جميع الأحوال ا�شتخدام مر�شِّ

يعتمدها اجلهاز التنفيذي للحد من تركيز الغازات واجل�شيمات العالقة املنبعثة يف حالة ما اإذا 

ارتاأى اجلهاز التنفيذي احلاجة لذلك.

مـادة )10(

ـارة )VOC( والتي  ـبات الع�شوية الطيَّ ـز �شهاريج وم�شتودعات وخزانات الـُمَركَّ  يجب اأن جتهَّ

تكون طاقتها اأكرث من )1000( برميل اأو ما يعادل )159 مرتًا مكعبًا( يف امل�شروعات البرتولية 

ب الأبخرة باإحدى الطرق الآتية: والبرتوكيماوية بنظام للتحكم يف ت�شرُّ

نظام ا�شـــترجاع لالأبخرة، اأو اأنظمة مماثلة بالن�شـــبة لل�شـــهاريج والم�شتودعات والخزانات   -1
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ذات ال�شـــغط البخاري الأكثـــر من )570( مليمتـــر زئبق. وتعتبر الخزانات ذات الأ�شـــقف 

العائمة منا�شـــبة لتخزين الزيت الخام في هذه الحالة ب�شـــرط اأن يقوم �شـــاحب الم�شـــروع 

ادات واإعداد التقارير الدوريـــة الالزمة في هذا  بتوفيـــر نظام تفتي�س ثابت وم�شـــتمر لل�شـــدَّ

ال�شاأن وفق برنامج دائم ُيـَعـد لهذا الغر�س.

نظام الأ�شقف العائمة مزدوجة ال�شداد- )Floating roof with double boot seal(  وذلك   -2

بالن�شـــبة لل�شـــهاريج والم�شـــتودعات والخزانات ذات ال�شـــغط البخـــاري الأكثر من )78( 

مليمتـــر زئبـــق )1.5 رطـــل في البو�شـــة المربعـــة – Psi( والأقل مـــن )570( مليمتر زئبق 

)11( رطل في البو�شة المربعة – Psi، اأو تزويد هذه الم�شتودعات باأية اأنظمة اأخرى تحقق 

التحكم في ال�شغط داخل الم�شتودع.

مـادة )11(

البرتولية  العمليات  عن  الناجتة   )VOC( ـارة  الطيَّ الع�شوية  الأبخرة  يف  التحكم  يجب 

منا�شبة  تنظيف  طريقة  با�شتخدام  وذلك  الأخرى،  ال�شناعات  من  وغريها  والبرتوكيماوية 

ُيـتوقع  التي  للنقاط  ومنتظمة  م�شتمرة  ومراقبة  تفتي�س  واإجراءات  جيد  �شيانة  نظام  وتوفري 

ب �شيء منها. ـارة )VOC( منها مبا ي�شمن عدم ت�شرُّ انبعاث الأبخرة الع�شوية الطيَّ

مـادة )12(

تلتزم امل�شروعات العاملة يف �شناعة تكرير البرتول و�شناعة الكربيت باحل�شول على ن�شبة 

كربيت ل تقل عن )95%( من كمية الكربيت الكلية عن طريق ا�شتخدام عملية )Claus( اأكرث 

من مرة ل�شتخال�س الكربيت من الغاز املنبعث. 

مـادة )13(

النبعاثات  كمية  يف  ـم  بالتحكُّ الزيتي  بالوقود  تعمل  التي  ال�شناعية  امل�شروعات  تلتزم 

املرئية املت�شربة - عدا بخار املاء - على األ تتجاوز العتمة الق�شوى )20%( با�شتخدام تدريج 

)Ringleman(، وذلك با�شتثناء ثالث دقائق من اأية فرتة م�شتمرة طولها )60( دقيقة خالل 

عمليات الت�شغيل العتيادية.

مادة )14(

تلتزم امل�شروعات التي ُيـحتَمـل اأن تكون م�شدرًا لالنبعاثات ال�شاردة التي تت�شرب اإىل الهواء 

ـد جودة الهواء يف حميط  عن طريق اآخر خالف املداخن اأو املخارج املقيدة برتكيب اأجهزة لر�شْ
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امل�شروعات ِوْفـقًا للموا�شفات التي يوافق عليها اجلهاز التنفيذي.

تقدمها  التي  الدرا�شات  على  بناًء  الهواء  جودة  ـد  ر�شْ اأجهزة  ومواقع  عدد  حتديد  ويتم 

اأخرى يراها  باأية طريقة  اأو  ِقـبل املجل�س،  ا�شت�شاري معتَمـد من  امل�شروعات واملعدة من مكتب 

اجلهاز التنفيذي.

الف�صل ال�صاد�ص

التحاليل والقيا�صات الدورية

مـادة )15(

ب�شاأن  ل�شنة 1996  بقانون رقم )21(  املر�شوم  املادة )28( من  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

البيئة، تلتزم امل�شروعات باإجراء التحاليل والقيا�شات الدورية ح�شبما ورد يف اجلداول رقم )1( 

املرفق بهذا القرار، وكلما طلب منها اجلهاز التنفيذي ذلك.

املحددة يف هذا  واملقايي�س  للموا�شفات  القيا�س  اأو  التحليل  نتيجة  ويف حالة عدم مطابقة 

ثات  امللوِّ �شهر واحد ملعاجلة  امل�شروع مهلة مدتها  مْنـح �شاحب  التنفيذي  للجهاز  يكون  القرار، 

الهوائية املت�شربة لت�شبح مطابقة لهذه املوا�شفات واملقايي�س. 

 ويجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء على طلب اجلهاز التنفيذي وْقـف العمل بامل�شروع اإذا 

ثات الهوائية املت�شربة خالل املدة املحددة اأو ثبت من التحليل اأو القيا�س اأن  مل تتم معاجلة امللوِّ

ـخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق  ا�شتمرار ن�شاط امل�شروع ميثل خطرًا على البيئة اإىل اأن يتم اتِّ

اللتزام بهذه املوا�شفات واملقايي�س. 

ويحدد الرئي�س التنفيذي بقرار منه كيفية اإجراء التحاليل والقيا�شات الدورية امل�شار اإليها 

يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وطرق وميعاد ت�شليم النتائج اخلا�شة بها. 

الف�صـل ال�صابع

توفيق الأو�صاع

مـادة )16( 

على امل�شروعات القائمة وقت �شدور هذا القرار توفيق اأو�شاعها مبا يكفل اللتزام باأحكامه 

خالل ثالث �شنوات من تاريخ العمل به.

وتقوم امل�شروعات خالل مدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار باإعداد خطة 

لتوفيق اأو�شاعها ت�شتمل على بيان برنامج ومراحل تنفيذها واملدة الزمنية املحددة لتنفيذ كل 

من  النتهاء  فور  اخلطة  بتلك  التنفيذي  اجلهاز  اإخطار  امل�شروعات  تلك  وعلى  منها،  مرحلة 

اإعدادها.
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ويُبـتُّ اجلهاز التنفيذي يف اخلطة خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ت�شليمها اإليه، وله اأن يطلب 

طلب  التنفيذي  للجهاز  ويكون  لذلك،  لزمة  بيانات  اأو  م�شتندات  اأية  ا�شتيفاء  ال�شاأن  ذوي  من 

تعديل هذه اخلطة على نحو معني. 

اخلطة  مراحل  من  مرحلة  كل  تنفيذ  باإمتام  التنفيذي  اجلهاز  اإخطار  امل�شروعات  وعلى 

تاريخ  من  عمل  يوم   )15( ع�شر  خم�شة  خالل  باأكملها  اخلطة  تنفيذ  باإمتام  وكذلك  املعتَمـدة 

النتهاء من تنفيذ كل مرحلة اأو اكتمال تنفيذها بح�شب الأحوال. 

مـادة )17(

لذلك  ال�شرورة  دعت  اإذا  ال�شاأن  ذوي  طلب  على  بناًء  التنفيذي  الرئي�س  من  بقرار  يجوز 

وثبت قيام امل�شروع باتخاذ اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مدُّ املهلة املقررة لتوفيق 

الأو�شاع امل�شار اإليها يف املادة )16( من هذا القرار مبا ل يجاوز اأربع �شنوات اأخرى. 

م الطلب قبل نهاية املدة املقررة لتوفيق الأو�شاع ب�شتة اأ�شهر على الأقل م�شتماًل على  ويقدَّ

رات املد وما قام به امل�شروع من اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار.  مربِّ

الف�صل الثامن

اأحكام عامة

مـادة )18(

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )15( من هذا القرار، يجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء 

على طلب ذوي ال�شاأن وعْر�س الرئي�س التنفيذي يف حالت ال�شرورة اأو الظروف ال�شتثنائية اأو 

الطارئة، ا�شتثناء بع�س امل�شروعات من تطبيق بع�س مقايي�س م�شدر التلوُّث لفرتة حمددة. 

مادة )19( 

يعاَقـب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة.

مـادة )20(

البيئية )الهواء واملاء(، كما يلغى كل  يلغى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س 

ن�س يخالف اأحكام هذا القرار. 
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مادة )21(

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص املجل�ص الأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأبـريــــــل 2021م
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املجل�ص الأعلى للبيئة 

 قرار رقم )3( ل�صنة 2021

ب�صاأن املقايي�ص البيئية للماء

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

الف�صل الأول

التعاريف

مادة )1( 

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�ص: المجل�س الأعلى للبيئة.

رئي�ص المجل�ص: رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

الم�صروع: اأي مرفق اأو من�شاأة اأو ن�شاط ُيـحتَمـل اأن يكون م�شدرًا للتلوُّث اأو التدهور البيئي.

فـــة: الميـــاه التالفـــة التـــي يتـــم ت�شـــريفها من مختلـــف العمليات التـــي تتم في  الميـــاه الُمـ�َصـرَّ

الم�شروعات اإلى المياه الم�شتلمة عدا مياه الأمطار.

فة اإليها.  رَّ المياه الم�صتلمة: المياه البحرية لمملكة البحرين التي يتم ت�شريف المياه الُم�شَ

ثات من م�شـــادر التلـــوُّث المختلفة  فـــة: حـــدود اأو تركيـــز الملوِّ مقاي�ـــص جـــودة الميـــاه الُمـ�َصـرَّ

المحددة في الجدول رقم )1( المرفق بهذا القرار، والتي ل ُيـ�شـــمح ب�شـــرف ما يتجاوزها اإلى 

المياه الم�شتلمة.

فـــة: الخ�شـــائ�س الفيزيائيـــة والكيميائيـــة والبيولوجية للمياه  موؤ�صـــرات جـــودة الميـــاه الُمـ�َصـرَّ
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فة المبينة في الجدول رقم )1( المرفق بهذا القرار.  رَّ الُم�شَ

ب اأو انبعاث اأو �شخ اأو تفريغ اأو اإهراق ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة  الت�صريف: اإلقاء اأو ت�شرُّ

فة اأو التخل�س منها في المياه الم�شـــتلمة �شـــواء تم ذلك عن طريـــق الخطاأ اأو  ـــرَّ لأيـــة ميـــاه ُم�شَ

ب�شورة متعَمـدة. 

فة قبل التقائها مبا�شرًة بالمياه الم�شتلمة. رَّ نقطة الت�صريف: موقع ت�شريف المياه الُم�شَ

منطقة الخْلـط: منطقة المياه الم�شتلمة والمحيطة بنقطة الت�شريف والممتدة حولها اأو بعدها 

لم�شـــاحة دائرة اأو ن�شـــف دائرة يبلغ ن�شـــف قطرها مائة )100( متر من نقطة الت�شـــريف، اأو 

فة.  رَّ تزيد اأو تقل عن ذلك تَبـعًا لموقع نقطة الت�شريف ونوعية وخ�شائ�س المياه الُم�شَ

المعاييـــر ال�صتر�صاديـــة: المعاييـــر العالمية المعتَمــــدة من ِقـبل المنظمـــات العالمية اأو الدول، 

ثات بما ل ي�شـــر ب�شـــحة الإن�شـــان والبيئة المحيطة  والتي تحدد الحدود الم�شـــموح بها من الملوِّ

بحيث يمكن الرجوع اإليها في حالة غياب المعايير المحلية. 

الف�صل الثاين

نطاق تطبيق القرار

مادة )2( 

الت�شميم  مرحلة  فيها  مبا  مراحلها  جميع  يف  امل�شروعات  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

والتاأ�شي�س والإن�شاء والت�شغيل.

الف�صل الثالث

فة مقايي�ص جودة املياه الـُم�َصرَّ

مـادة )3(

فة املحددة يف اجلدول رقم )1(  رَّ تلتزم امل�شروعات بعدم جتاوز مقايي�س جودة املياه الُم�شَ

املرفق بهذا القرار.

مـادة )4(

فة  رَّ ثات غري مدرجة �شمن مقايي�س جودة املياه الُم�شَ تلتزم امل�شروعات والتي تنتج عنها ملوِّ

املحددة بهذا القرار بتطبيق املعايري ال�شرت�شادية التي يوافق عليها اجلهاز التنفيذي. 

الف�صـل الرابع

فة ا�صرتاطات تطبيق مقايي�ص جودة املياه الـُم�َصرَّ

مـادة )5(

اأج�شام  امل�شروعات ظهور  اأيًا كانت نوعها من  الت�شريف  يتَخـلَّـف عن عمليات  اأن ل  يجب 

ل عائمة مرئية يف املياه امل�شتلمة، واأل يت�شبب الت�شريف يف تغيري لون  جامدة غري قابلة للتحلُـّ

هذه املياه.
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مادة )6(

ـها مع احلدود اخلارجية  يجب األ تزيد درجة حرارة املياه امل�شتلمة اأو تقل عند نقطة متا�شِّ

ملنطقة اخلْلـط عن امل�شتوى املحدد يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القرار مقارنة بدرجة حرارة 

رها اجلهاز التنفيذي. ة نُظم بيئية ح�شا�شة يف تلك املنطقة يقدِّ مياه عْر�س البحر، ما مل تكن ثمَّ

مادة )7(

يجوز للرئي�س التنفيذي حتديد منطقة اخلْلـط بالن�شبة لبع�س امل�شروعات باأقل اأو اأكرث من 

دائرة اأو ن�شف دائرة ن�شف قطرها مائة )100( مرت، وذلك ح�شب موقع ونوعية وخ�شائ�س 

فة. رَّ املياه الُم�شَ

مادة )8(

ثات التي تنبعث من امل�شروعات من خالل ال�شتعانة بالدرا�شات  يحدد الرئي�س التنفيذي امللوِّ

فة من تلك امل�شروعات. رَّ ـرات جودة املياه الُم�شَ اأو نتائج حتاليل موؤ�شِّ

فة  رَّ ويجوز للرئي�س التنفيذي ا�شتثناء هذه امل�شروعات من تطبيق مقايي�س جودة املياه الُم�شَ

ثات التي ت�شدر منها.  غري املرتبطة بامللوِّ

الف�صل اخلام�ص

التحاليل والقيا�صات الدورية

مـادة )9(

ب�شاأن  ل�شنة 1996  بقانون رقم )21(  املر�شوم  املادة )28( من  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

الدورية  والقيا�شات  التحاليل  باإجراء  القرار  هذا  لأحكام  اخلا�شعة  امل�شروعات  تلتزم  البيئة، 

فة ح�شبما ورد يف اجلدول املرفق بهذا القرار، وكلما طلب اجلهاز  رَّ رات جودة املياه الُم�شَ ملوؤ�شِّ

التنفيذي ذلك.

اأو القيا�س للموا�شفات واملقايي�س املحددة يف هذا   ويف حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل 

ثات  القرار، يكون للمجل�س التنفيذي مْنح �شاحب امل�شروع مهلة مدتها �شهر واحد ملعاجلة امللوِّ

فة لت�شبح مطابقة لهذه املوا�شفات واملقايي�س.  رَّ املائية الُم�شَ

ويجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء على طلب اجلهاز التنفيذي وْقـف العمل يف امل�شروع اإذا 

فة خالل املدة املحددة اأو ثبت من التحليل اأو القيا�س اأن  رَّ ثات املائية الُم�شَ مل تتم معاجلة امللوِّ

ـخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق  ا�شتمرار ن�شاط امل�شروع ميثل خطرًا على البيئة اإىل اأن يتم اتِّ

اللتزام بهذه املوا�شفات واملقايي�س. 
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ويحدد الرئي�س التنفيذي بقرار منه كيفية اإجراء التحاليل والقيا�شات الدورية امل�شار اإليها 

يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وطرق وميعاد ت�شليم النتائج اخلا�شة بها. 

الف�صـل ال�صاد�ص

توفيق الأو�صاع

مـادة )10( 

على امل�شروعات القائمة وقت �شدور هذا القرار توفيق اأو�شاعها مبا يكفل اللتزام باأحكامه 

خالل ثالث �شنوات من تاريخ العمل به. 

وتقوم امل�شروعات خالل مدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار باإعداد خطة 

لتوفيق اأو�شاعها ت�شتمل على بيان برنامج ومراحل تنفيذها واملدة الزمنية املحددة لتنفيذ كل 

من  النتهاء  فور  اخلطة  بتلك  التنفيذي  اجلهاز  اإخطار  امل�شروعات  تلك  وعلى  منها.  مرحلة 

اإعدادها.

ويُبـتُّ اجلهاز التنفيذي يف اخلطة خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ت�شليمها اإليه، وله اأن يطلب 

طلب  التنفيذي  للجهاز  ويكون  لذلك،  لزمة  بيانات  اأو  م�شتندات  اأية  ا�شتيفاء  ال�شاأن  ذوي  من 

تعديل هذه اخلطة على نحو معني. 

 وعلى امل�شروعات اإخطار اجلهاز التنفيذي باإمتام كل مرحلة من مراحل التنفيذ املعتَمـدة 

وكذلك باإمتام تنفيذ اخلطة باأكملها خالل خم�شة ع�شر )15( يوم عمل من تاريخ النتهاء من 

تنفيذ كل مرحلة اأو اكتمال تنفيذ الربنامج بح�شب الأحوال.

مـادة )11(

لذلك  ال�شرورة  دعت  اإذا  ال�شاأن  ذوي  طلب  على  بناًء  التنفيذي  الرئي�س  من  بقرار  يجوز 

وثبت قيام امل�شروع باتخاذ اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مدُّ املهلة املقررة لتوفيق 

الأو�شاع امل�شار اإليها يف املادة )10( من هذا القرار مبا ل يجاوز اأربع �شنوات اأخرى. 

م الطلب قبل نهاية املدة املقررة لتوفيق الأو�شاع ب�شتة اأ�شهر على الأقل م�شتماًل على   ويقدَّ

رات املد وما قام به امل�شروع من اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار.  مربِّ

الف�صل ال�صابع 

اأحـكام عامـة 

مـادة )12(

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )9( من هذا القرار، يجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء 
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ال�شتثنائية  الظروف  اأو  ال�شرورة  التنفيذي يف حالت  الرئي�س  وعْر�س  ال�شاأن  على طلب ذوي 

فة لفرتة  رَّ الُم�شَ املياه  بع�س مقايي�س جودة  امل�شروعات من تطبيق  بع�س  ا�شتثناء  الطارئة،  اأو 

حمددة.

مادة )13(

يعاَقـب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة. 

مـادة )14(

ُيـلغى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(، كما ُيـلغى كل 

ن�س يخالف احكام هذا القرار. 

مادة )15(

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص املجل�ص الأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافـــــــق: 7 اأبــريــــل 2021م
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املجل�ص الأعلى للبيئة 

 قرار رقم )4( ل�صنة 2021

 ب�صاأن حتديد فئات الر�صوم امل�صتَحـقة 

مها املجل�ص الأعلى للبيئة عن الرتاخي�ص واخِلـْدمات التي يقدِّ

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1998 ب�شاأن التقومي البيئي للم�شروعات،

ُيـ�شِدرها جهاز �شئون  التي  القرار رقم )10( ل�شنة 1998 ب�شاأن ر�شوم الرتاخي�س  وعلى 

مها، وتعديالته، البيئة واخِلـْدمات التي يقدِّ

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، 

قرر الآتي:

الف�صل الأول 

التعريفات

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، مامل يقت�س 

�شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�ص: المجل�س الأعلى للبيئة. 

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س. 

الإدارة المخت�صة: الإدارة الفنية المعنية بالجهاز التنفيذي.

الف�صل الثاين

فئات واإجراءات حت�صيل الر�صوم

مادة )2(

مها املجل�س على النحو  حتدد فئات الر�شوم امل�شتَحـقة عن الرتاخي�س واخِلـْدمات التي يقدِّ

املبني يف اجلداول اأرقام )1(، )2(، )3(، )4( و)5( املرافقة لهذا القرار.
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مادة )3(

م طلب احل�شول على الرتخي�س اأو اخلدمة من �شاحب ال�شاأن اأو من ينوب عنه قانونًا  يقدَّ

اإىل الإدارة املخت�شة على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغر�س م�شفوعًا بالأوراق وامل�شتندات 

املطلوبة، ول يجوز اإ�شدار الرتخي�س قبل �شداد الر�شوم.

مادة )4(

يتوىل ق�شم املوارد املالية يف اجلهاز التنفيذي حت�شيل كافة الر�شوم املقررة ِوْفـقًا لأحكام 

ـن  هذا القرار، ويكون ال�شداد بالطرق املعتَمـدة يف مملكة البحرين مبوجب اإي�شالت �شداد يبيَّ

م الطلب ونوع الرتخي�س اأو اخلدمة املطلوبة وامل�شروع اأو الن�شاط املتعلق به وتاريخ  فيها ا�شم مقدِّ

ال�شداد، وي�شلَّـم �شاحب ال�شاأن �شورة من اإي�شال ال�شداد.

مادة )5(

اإذا كانت قيمة هذه الر�شوم تزيد على  يجوز قبول ال�شيكات امل�شرفية يف �شداد الر�شوم، 

لالإجراءات  ِوْفـقًا  ال�شيكات  هذه  قيمة  حت�شيل  املالية  املوارد  ق�شم  وعلى  دينار،   )500( مبلغ 

املالية املعتَمـدة يف هذا ال�شاأن.

الف�صل الثالث

اأ�ص�ص وقواعد حت�صيل الر�صوم

مادة )6(

ل يجوز ردُّ اأو ا�شرتداد كل اأو بع�س الر�شوم املقررة للح�شول على الرتخي�س اأو اخلدمة اإل 

يف حالة اخلطاأ يف تقدير الر�شم اأو عدم تقدمي اخلدمة اأو جزء منها.  

ويكون ردُّ اأو ا�شرتداد كل اأو بع�س الر�شوم امل�شددة يف احلالت التي يجوز فيها ذلك، مبذكرة 

من الإدارة املخت�شة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب �شاحب ال�شاأن اأو من ينوب عنه قانونًا، 

ال�شرتداد،  هذا  و�شبب  منها  ا�شرتداده  ينبغي  ما  ومقدار  املقدرة  الر�شوم  اإجمايل  فيها  ـن  يبيَّ

احلق  اكت�شاف  اأو  الر�شوم  ا�شرتداد  طلب  تقدمي  تاريخ  من  عمل  يوم  ثالثني  خالل  الرد  ويتم 

اأو  الردِّ  مربرات  وتوافر  و�شالمتها  امل�شتندات  واكتمال  الأمر  من  التحقق  بعد  ا�شرتدادها،  يف 

ال�شرتداد.

ـي ثالثة اأ�شهر على  م من ذوي ال�شاأن بعد ُمـ�شِ  ول ُيـعتد باأية طلبات ا�شرتداد للر�شوم تقدَّ

�شداد الر�شوم. 
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الف�صل الرابع

اأحكام عامة

مادة )7(

يعتمد الرئي�س التنفيذي للمجل�س جميع املطالبات والت�شويات والتوقيع على جميع امل�شتندات 

ـلة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار، ويجوز له تفوي�س اأيٍّ من مديري اإدارات  املتعلقة بالر�شوم املح�شَّ

اجلهاز التنفيذي يف ذلك، مع مراعاة ال�شالحيات املالية املقررة يف هذا ال�شاأن.

مادة )8(

�شئون  ُيـ�شِدرها جهاز  التي  الرتاخي�س  ب�شاأن ر�شوم  ل�شنة 1998  القرار رقم )10(  ُيـلغى 

مها، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف هذا اأحكام القرار. البيئة واخِلـْدمات التي يقدِّ

مادة )9(

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به بعد م�شي 

�شهر من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص املجل�ص الأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأبــريـــــل 2021م
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اللجنة الأوملبية البحرينية

 قرار رقم )15( ل�صنة 2021 

ـطات يف املجال الريا�صي  باإ�صدار الالئحة البحرينية ملكافحة الـُمـَنـ�صِّ

رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية: 

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، 

ـطات  وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2008 بالت�شديق على التفاقية الدولية ملكافحة الـُمـَنـ�شِّ

يف جمال الريا�شة، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته،  

وبناًء على عْر�س الأمني العام، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة اللجنة الأوملبية البحرينية، 

قرر الآتي: 

املادة الأوىل 

الريا�شي املرافقة لهذا  املجال  ـطات يف  الـُمـَنـ�شِّ ملكافحة  البحرينية  الالئحة  باأحكام  ُيـعمل 

القرار. 

املادة الثانية 

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار. 

املادة الثالثة 

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به بعد ثالثة اأ�شهر من تاريخ تعميمه على 

الحتادات الريا�شية الوطنية والأندية الريا�شية وغريها من اجلهات املعنية. 

 

رئي�ص اللجنة الأوملبية البحرينية 

خالد بن حمد بن عي�صى اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 4 �شعـبــان 1442هـ      

الـمـــوافـــــــق: 17 مار�س 2021م    
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متهيد

دائمًا  والتي حتث   - اهلل  - حفظها  البحرين  ململكة  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  ا�شتجابة 

املن�شطات  الدولية ملكافحة  هات  للتوجُّ وا�شتجابة  الريا�شي،  املجال  والتحديث يف  التطوير  على 

املحظورة يف املجال الريا�شي والتي كان نتاجها اإعالن كوبنهاجن عام 2003م، وكذلك �شدور 

عليها  وقعت  والتي  2005م  عام  اليون�شكو  منظمة  عن  املن�شطات  ملكافحة  الدولية  التفاقية 

ل�شنة   )13( رقم  القانون  مبوجب  البحرين  مملكة  حكومة  �شمنها  ومن  العامل  دول  حكومات 

2008 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية يف 2008/6/12م )العدد 2847(، تاأتي هذه الالئحة لو�شع 

تنظيم �شامل ملكافحة املن�شطات يف املجال الريا�شي باململكة مت�شمنة ت�شكيل اللجنة الوطنية 

البحرينية ملكافحة املن�شطات يف املجال الريا�شي وجلنة اإدارة النتائج واللجنة التاأديبية ملكافحة 

املن�شطات وجلان ال�شتماع واللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات واخت�شا�شات كل منها وغري 

ذلك من اأحكام خا�شة مبكافحة املن�شطات يف املجال الريا�شي.
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الالئحة البحرينية ملكافحة املن�صطات يف املجال الريا�صي

الف�صل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

تعريفات

كل  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

اللجنة: اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المن�شـــطات )BRNADO( المخت�شـــة بالإ�شراف 

على تطبيق اأحكام قوانين وقواعد مكافحة المن�شـــطات وفقـــًا لأحكام هذه الالئحة وقواعد وادا 

.)WADA(

مجل�ص الإدارة: مجل�س اإدارة اللجنة.

رئي�ص مجل�ص الإدارة: رئي�س مجل�س اإدارة اللجنة.

تعاطـــي المن�صطـــات: تناول اأو محاولة تناول اأي مادة من المواد المن�شـــطة المحظور تناولها في 

المجال الريا�شي بموجب قوانين ولوائح واأنظمة مكافحة المن�شطات.

منظمة مكافحة المن�صطات: اأي هيئة تَتبّنى تطبيق اأّي جزء من قوانين وقواعد عملية مكافحة 

المن�شـــطات في المجال الريا�شـــي مثل اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنـــة البارالمبية الدولية، 

ووادا )WADA(، واللجان الوطنية لمكافحة المن�شطات.

الريا�صي: كل �شـــخ�س يمار�س لعبة اأو ريا�شـــة معينة وم�شـــجل لدى هيئة ريا�شـــية ر�شمية على 

الم�شتوى الدولي اأو المحلي. 

الطاقم المعاون: اأّي مدرب اأو م�شـــاعد مدرب اأو مدير اأو وكيل اأو ع�شـــو �شـــمن وفد ريا�شـــي اأو 

م�شئول اأو طبيب اأو م�شاعد طبي ممن يعملون مع الريا�شيين الم�شاركين في م�شابقة اأو بطولة اأو 

دورة ريا�شية محلية اأو خارجية اأو في فترة الإعداد لأي منها.

محكمة )CAS( : محكمة التحكيم الريا�شي الدولية بلوزان ب�شوي�شرا.

.)WADA( المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المن�شطات ال�شادرة عن وادا

الحدث الريا�صي الدولي: هو الحدث الذي ت�شـــرف عليه، اأو تتولى تعيين الم�شـــئولين التقنيين 

فيه، اللجنة الأولمبية الدولية، اأو اللجنة البارالمبية الدولية، اأو اأحد التحادات الدولية، اأو اإحدى 

المنظمات الريا�شية الدولية الم�شرفة على حدث ريا�شي دولي.

الريا�صي الدولي: ريا�شي يمار�س لعبة اأو ريا�شة على الم�شتوى الدولي، وي�شنفه اتحاد دولي اأو 

اأكثر باعتباره اأحد الريا�شيين من المجموعة الخا�شعة لالختبار والم�شجلة لدى التحاد.
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المعيار الدولي: معيار اعتمدته وادا )WADA( تدعيمًا للمدونة، واللتزام به يدل على اللتزام 

بقواعد مكافحة المن�شطات على نحو مالئم.

المنظمـــة الم�صرفـــة علـــى حـــدث ريا�صـــي دولـــي: الرابطات القاريـــة للجان الأولمبيـــة الوطنية 

وغيرها من المنظمات الدولية لالألعاب الريا�شـــية المتعددة التي تقوم بدور الهيئة الم�شرفة في 

اأي حدث ريا�شي دولي على الم�شتوى القاري اأو الإقليمي اأو غيره. 

الدلئـــل: ُمرّكـــب واحـــد اأو مجموعة مـــن المرّكبـــاِت اأو الموؤ�شـــرات البيولوجية التي ُت�شـــير اإلى 

ا�شتعمال مادة اأو طريقة محظورة.

العن�صر الأي�صي: اأّي مادة تفرزها عملية تحول بيولوجي.

النتيجـــة التحليليـــة غيـــر الطبيعيـــة: التقريـــر الذي ي�شـــدر عـــن اأي مختبر معتمـــد لدى وادا 

)WADA( بوجـــود مـــادة اأو طريقة محظـــورة اأو نواتج عمليات اأي�شـــها اأو دلئلها وَي�شـــمل ذلك 

الزيادة العالية في كمية المواِد الذاتية الن�شوء، اأو دليل على ا�شتعمال الطرق المحظورة.

اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة المن�صطـــات: الكيان الذي يعينه كل بلد بو�شـــفه الجهة الرئي�شـــية 

الم�شـــئولة على الم�شـــتوى الوطني باعتماد وتنفيـــذ اأنظمة وقواعد مكافحة المن�شـــطات وتوجيه 

عمليات جمع العينات واإدارة النتائج واإجراء جل�شـــات ال�شـــتماع، وغيرها من القواعد والأحكام 

المبينة في القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعملها.

لجنة مراقبة تعاطي المن�صطات: اللجنة المخت�شة بتنفيذ البرامج المتعلقة باإجراء الختبارات 

والفحو�شات الالزمة للك�شف عن تعاطي المن�شطات المحظورة في المجال الريا�شي. 

اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�صطات: اللجنة التاأديبية البحرينية لمكافحة المن�شـــطات التي 

ُتعيـــن مـــن قبل اللجنة بعـــد موافقة اللجنـــة الأولمبية للنظر والف�شـــل في وقائـــع انتهاك قواعد 

مكافحة تعاطي المن�شطات. 

اللجنة ال�صتئنافية لمكافحة المن�صطات: اللجنة البحرينية التي تف�شـــل في طلبات ا�شتئناف 

قرارات اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

الحدث الريا�صي الوطني: اأي حدث ريا�شـــي يتم تنظيمه داخل المملكة ي�شترك فيه ريا�شيين 

دوليين اأو وطنيين، ول يعتبر حدثًا ريا�شيًا دوليًا.

الريا�صـــي الوطنـــي: كل ريا�شـــي غير دولي ت�شـــنفه اللجنة �شـــمن �شـــّجل اختبار الريا�شـــيين 

الوطنيين.

اللجنة الأولمبية الوطنية: كل لجنة اأولمبية وطنية في اأية دولة كانت معترف بها بهذه ال�شفة 

من اللجنة الأولمبية الدولية، وي�شـــمل ذلك اأي�شـــًا اأي اتحاد ريا�شي وطني معترف به من اللجنة 

الأولمبيـــة الدوليـــة على اأنه يتولى مهام اللجنة الأولمبية الوطنية في مجال مكافحة المن�شـــطات 

في بلده.

اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية.

التحاد الريا�صي الوطني: كل هيئة ريا�شية محلية تتولى م�شئولية الإ�شراف على لعبة ريا�شية 

اأو اأكثر في المملكة، ويكون اأع�شـــاوؤه من الأندية اأو الفرق الريا�شـــية اأو الموؤ�ش�شـــات اأو الروابط 
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المهتمة بذلك.

فريق اللجنة الأولمبية: اأي فريق اأولمبي اأو فريق اآخر وطني اختير ِمن ِقبل اللجنة الأولمبية.

عدم وجود خطاأ اأو اإهمال: قيام الريا�شي بتقديم الدليل على اأنه لم يكن لديه اأي علم اأو �شك - 

ولم يكن من الممكن عمليًا اأن يكون لديه اأي علم اأو �شك حتى مع توخي اأكبر قدر من الحذر - في 

اأنه قد ا�شتعمل اأو اأعطي مادة اأو طريقة محظورة. 

خارج اإطار المناف�صة: اأّي عملية مراقبة تعاطي المن�شطات ل تجري داخل اإطار مناف�شة.

الم�صارك: اأّي ريا�شي اأو ع�شو من الطاقم المعاون.

ال�صخ�ص: �شخ�س طبيعي اأو منظمة اأو كيان اآخر له �شخ�شية اعتبارية معترف بها.

الحيـــازة: الحيـــازة المادية للمـــادة اأو الطريقة المحظورة اأو الحيازة الفترا�شـــية والتي تتحقق 

عندما يكون ال�شـــخ�س هو الذي يملك دون غيره الإ�شـــراف على المادة اأو الطريقة المحظورة اأو 

على مكان وجود هذه المادة اأو الطريقة، واإذا تخلَّ�س ال�شخ�س من حيازة هذه المواد اأو الطرق 

قبل ا�شـــتالمه اأي اإخطار عن ارتكابه انتهاكًا لقواعد مكافحة المن�شـــطات، وقام باتخاذ تدابير 

ملمو�شة تبين اأنه لم يعد ينوي حيازتها، فال تجوز م�شاءلته عن الحيازة في هذا ال�شدد. 

قائمة المحظورات: القائمة التي تحدد المواد اأو الطرق المحظورة.

الطريقة المحظورة: اأّية طريقة من الطرق المدرجة في قائمِة المحظورات.

الإيقاف الموؤّقت: الإيقاف كاإجراء مبدئي قبل الف�شـــل في المو�شـــوع من قبل اللجنة التاأديبية 

لمكافحة المن�شطات.

الإف�صـــاء اأو الإعـــالن: ن�شـــر اأو توزيـــع معلومـــات عن تعاطي مـــواد اأو طرق محظـــورة على عامة 

الجمهور اأو على اأ�شخا�س غير الذين ينبغي اإخطارهم بذلك وفقًا لأحكام هذه الالئحة. 

قائمة الختبار الم�صجلة: قائمة ت�شم مجموعة الريا�شيين الذين يحددهم كل اتحاد دولي وكل 

منظمة وطنية لمكافحة المن�شـــطات باأنهم يخ�شـــعون لالختبار داخل اإطار المناف�شة وخارجها، 

وذلك في اإطار خطة توزيع الختبارات المعتمدة لدى التحاد الدولي المعني اأو اللجنة المعنية.

عينة: اأّية ماّدة بيولوجية ُجمعْت لأغرا�ِس مراقبة تعاطي المن�شطات.

اإجراء الختبار: مجموعة الإجراءات التي ت�شتمل على جمع العينات ومعالجتها ونقلها للمختبر. 

لجنة الإعفاء لال�صتخدام العالجي: لجنة يتم ت�شـــكيلها بقرار من اللجنة تحت اإ�شراف اللجنة 

الأولمبية للنظر في طلبات منح الإعفاء لال�شتخدام العالجي.

ال�صتخدام »ال�صتعمال«: و�شـــع مادة اأو طريقة محظورة على الج�شـــم اأو ابتالعها اأو حقنها اأو 

تعاطيها باأية طريقة من الطرق.

وادا )WADA(: الوكالـــة الدوليـــة لمكافحة المن�شـــطات واأّية منظمة مكافحة المن�شـــطات تكون 

تابعة لها.
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مادة )2( 

نطاق ال�صريان

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على كافة منت�شبي الريا�شة باململكة يف كافة الهيئات والأندية 

والحتادات الريا�شية البحرينية، وعلى هذه الهيئات اللتزام بهذه الأحكام.

مادة )3(

اإثبات تعاطي املن�صطات

تتحمل اللجنة واللجان التابعة لها م�شئولية اإثبات حدوث خمالفة لقواعد مكافحة املن�شطات 

ويتحمل الريا�شي اأو اأي �شخ�س اآخر متهم بذلك م�شئولية نفي هذا التهام عنه، اأو قيام ظرف 

ما لديه يعفيه من امل�شئولية.

ويكون الإثبات باأية و�شيلة مقبولة، مبا يف ذلك العرتاف ونتائج التحاليل و�شهادة ال�شهود 

وغريها، وتتويل املختربات املعتمدة لدى وادا )WADA(حتليل العينات وحتريزها طبقًا للمعايري 

الدولية، وذلك كله وفقًا للتف�شيالت املبينة يف هذه الالئحة.

مادة )4(

قائمة املحظورات

تتبنى اللجنة معايري وادا )WADA(وقائمة املحظورات ال�شادرة عنها والتي يتم تعديلها 

من وقت لآخر، ول يجوز الطعن عليها من جانب اأي ريا�شي اأو �شخ�س اآخر، ويجب على جميع 

الحتادات الريا�شية الوطنية وكافة اجلهات والهيئات املعنية اللتزام بذلك. 

وتكون التعديالت على قائمة املحظورات نافذة بعد ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار القائمة 

املعدلة بوا�شطة وادا )WADA(دون ا�شرتاط اأي اإجراء اآخر بوا�شطة اللجنة.

وتعمل اللجنة على جعل قائمة املحظورات يف متناول العامة، وعلى كل احتاد ريا�شي وطني 

�شمان توفري هذه القائمة لأع�شائه ومنت�شبيه. 

الف�صل الثاين

)BRNADO( اللجنة الوطنية البحرينية ملكافحة املن�صطات

مادة )5(

طبيعة اللجنة 

اللجنة هي كيان تنفيذي ذو ا�شتقاللية، تعمل بالتن�شيق مع اللجنة الأوملبية، وتخت�س اللجنة 

بجميع الأمور املتعلقة مبكافحة املن�شطات يف املجال الريا�شي على م�شتوى اململكة، وهي اجلهة 
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التي متثل اململكة يف الفعاليات الدولية ذات العالقة.

مادة )6(

اأهداف ومهام اللجنة

اململكة  الريا�شة يف  للحفاظ على  يلزم  ما  اتخاذ كل  يتمثل يف  للجنة  الرئي�شي  الهدف  اإن 

من خالل جعلها ميدانًا للتاألق واملناف�شة يخلو من اآفة ا�شتخدام املن�شطات املحظورة يف املجال 

الريا�شي والتي ت�شر ب�شحة الريا�شيني وتقو�س القيم الأ�شيلة للريا�شة، ويكون ذلك من خالل 

ما ياأتي: 

و�شـــع ال�شيا�شـــة العامـــة المتعلقـــة بمكافحة المن�شـــطات في المجـــال الريا�شـــي وتنفيذها   -1

والإ�شراف عليها بعد اعتمادها من الجهات المخت�شة بالن�شبة للمحاور الآتية:

و�شع خطط برامج التوعية والتثقيف بالمن�شطات المحظورة واأ�شرارها وطرق الك�شف   -

عنها.

المراد  العينات  جمع  مجال  في  لتاأهيلها  والفنية  الطبية  للكوادر  تدريب  برامج  اإعداد   -

.)WADA( فح�شها وفقًا لأنظمة وادا

اأثناء وخارج الفعاليات الريا�شية  و�شع وتنفيذ خطط وبرامج الرقابة على المن�شطات   -

الالزمة  الفحو�شات  واإجــراء  العالجي  لال�شتخدام  الإعفاء  حالت  بمراعاة  المختلفة 

واإدارة النتائج وتطبيق العقوبات وفقًا للقواعد المعمول بها.

التعاون مع الجهات المنظمة للفعاليات الريا�شية المختلفة داخليًا وخارجيًا فيما يتعلق   -

بمكافحة المن�شطات في المجال الريا�شي.

ت�شـــجيع التحادات الريا�شـــية الوطنية علـــى تنفيذ برامج مكافحة المن�شـــطات في المجال   -2

الريا�شي.

الإ�شـــراف والمتابعة على اأعمال واأن�شـــطة الرقابة على تعاطي المن�شطات في كافة الهيئات   -3

الريا�شية بالمملكة.

العمل على اإيجاد اأماكن منا�شـــبة للرقابة على تناول المن�شـــطات في المن�شـــاآت الريا�شـــية   -4

المختلفة بالمملكة والإ�شراف عليها.

التعـــاون مع الهيئات والجهـــات المحلية ذات العالقـــة بمكافحة المن�شـــطات خارج المجال   -5

الريا�شي.

التعـــاون مع الهيئات المماثلة في دول مجل�س التعاون لـــدول الخليج العربية والوطن العربي   -6

.)WADA( ودول العالم ووادا
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 .)RADO( التعاون مع اللجنة الإقليمية لمكافحة المن�شطات  -7

العمـــل على ت�شـــكيل اللجنـــة التاأديبية لمكافحة المن�شـــطات واللجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة   -8

المن�شطات وفقًا لأحكام هذه الالئحة واأحكام اللوائح ذات العالقة.

متابعة تطبيق المدونة والتفاقية الدولية لمكافحة المن�شطات في مجال الريا�شة الم�شدق   -9

عليها بالقانون رقم )13( ل�شنة 2008.

مادة )7( 

اأن�صطة وبرامج اللجنة 

تتوىل اللجنة ممار�شة الأن�شطة والربامج الآتية:

تفعيل البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة المن�شـــطات في المجال الريا�شـــي، بما في ذلك   -1

تحديـــد زمان ومكان مراقبـــة تعاطي المن�شـــطات، والختبارات المفاجئة مـــن دون اإخطار 

م�شبق والختبارات داخل اإطار الأحداث الريا�شية الوطنية اأو خارجها.

العمل على مراقبة تعاطي المن�شـــطات بالن�شبة للريا�شيين بالتعاون مع المنظمات الوطنية   -2

والدوليـــة وغيرها من اللجان التنظيمية والجهات والهيئات الريا�شـــية مثل النوادي ومراكز 

وبيوت ال�شـــباب والنوادي ال�شـــحية الخا�شـــة وكذلك بالن�شبة لجميع الأن�شـــطة والفعاليات 

الريا�شية المقامة على اأر�س المملكة.

ا�شـــتعرا�س البنود التف�شـــيلية لتخطيـــط واإدارة وتنفيذ عمليات مراقبة المن�شـــطات وتبني   -3

قائمة المحظورات ال�شـــادرة عن وادا )WADA(، كما تخت�س بمنح اإعفاءات ال�شـــتخدام 

العالجي وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

اإجراء ن�شـــاطات الدعاء وجل�شـــات ال�شتماع واإ�شـــدار العقوبات من خالل اللجنة التاأديبية   -4

لمكافحة المن�شـــطات واللجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات ومتابعة تنفيذ قراراتها من 

قبل التحادات الريا�شية الوطنية المعنية وغيرها من الهيئات والنوادي والمراكز المعنية، 

واإبالغ اللجنة الأولمبية والتن�شيق معها لتنفيذ ذلك. 

تعمـــل اللجنة علـــى الترويج للقيم والمعلومـــات والأعمال الوقائية في مكافحة المن�شـــطات،   -5

كو�شـــع البرامـــج التوعوية والتثقيفية عن الأ�شـــرار ال�شـــحية للمن�شـــطات والت�شـــجيع على 

المناف�شات الريا�شية النزيهة.

الم�شاهمة في الأن�شطة البحثية المتعلقة بمكافحة المن�شطات في المجال الريا�شي واإن�شاء   -6

قاعدة بيانات وموقع اإلكتروني خا�س بهدف تثقيف الريا�شـــيين والباحثين والمهتمين بهذا 

المجال.

تقديم القتراحات والم�شـــاعدة لالتحادات الريا�شـــية الوطنية لتنفيذ الم�شـــاريع التوعوية   -7
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والتثقيفية في هذا المجال.

�شرح ا�شتراتيجية عمل اللجنة واأن�شطتها واآلية تنفيذها للجهات الحكومية المخت�شة ب�شئون   -8

ال�شباب والريا�شـــة والتحادات الريا�شـــية الوطنية ومختلف الجهات الأخرى ذات ال�شلة، 

وذلك تحت اإ�شراف اللجنة الأولمبية.

اإن�شـــاء لجنة الإعفاء لال�شـــتخدام العالجي لمنح الإعفاءات الالزمـــة وفقًا لقواعد مكافحة   -9

المن�شطات المعمول بها على الم�شتويات المحلية والإقليمية والدولية.

10-   تدريـــب وتاأهيل وتفوي�س واإعادة تفوي�س الكوادر المحلية من فئة م�شـــئولي مراقبة تعاطي 

المن�شطات ومرافقي الريا�شيين.

مادة )8(

ال�صئون املالية للجنة 

يكون للجنة ميزانية �شنوية م�شتقلة تتمثل مواردها مما يلي:

الدعم الحكومي المقدم للجنة.   -1

مبلغ الدعم المخ�ش�س لها من اللجنة الأولمبية والمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة.   -2

التبرعات والمبالغ الأخرى التي تقبلها اللجنة وفقًا لالأنظمة المعمول بها في المملكة.  -3

4-  اإيرادات تقديم خدماتها واأن�شطتها المختلفة.

لها،  التابعة  واللجان  اللجنة  مقرات  جتهيز  تكاليف  لتغطية  امليزانية  من  ال�شرف  ويتم 

واملتطوعني  املحا�شرين  ومكافاآت  املوظفني  ورواتب  اإدارتها  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  ومكافاآت 

وغريهم من العاملني واملتعاونني مع اللجنة، وتكاليف برامج اللجنة واأن�شطتها املختلفة، وذلك 

كله وفقًا لأحكام لئحة ال�شئون املالية التي ي�شدرها جمل�س الإدارة وتعتمدها اللجنة الأوملبية.

مادة )9(

تدقيق ح�صابات اللجنة 

تخ�شع ح�شابات اللجنة للتدقيق من قبل مراقب ح�شابات يتم تعيينه من قبل جمل�س اإدارتها، 

العام  من  الأول  الربع  ال�شنوي يف  والتقرير  املدققة  احل�شابات  تقرير  ن�شخة من  تقدمي  ويجب 

التايل لل�شنة املالية اإىل اللجنة الأوملبية.
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مادة )10(

جمل�ص الإدارة

جمل�س الإدارة هو ال�شلطة العليا يف اللجنة واملخت�س بت�شيري واإدارة �شئونها وفقًا لأحكام 

رئي�س  من  بقرار  تعيينهم  يتم  اأع�شاء،  و�شبعة  للرئي�س  ونائب  رئي�س  من  ويتاألف  الالئحة  هذه 

اللجنة الأوملبية، لدورة مدتها اأربع �شنوات، ب�شرط األ يكون اأي منهم ع�شوًا مبجل�س اإدارة هيئة 

ريا�شية اأخرى، واأن يكون من بينهم من لديهم خربة يف املجالت الطبية والقانونية والإدارية 

والريا�شية ومكافحة املن�شطات.

ويجتمع جمل�س الإدارة دوريًا كل �شهرين على الأقل، ويجوز عقد اجتماعات طارئة للمجل�س 

بطلب من رئي�شه اأو نائبه اأو اأي من ثلث اأع�شائه اأو من رئي�س اللجنة الأوملبية اإن اقت�شى الأمر 

ذلك.

ويكون اجتماع جمل�س الإدارة �شحيحًا اإذا ح�شره خم�شة اأع�شاء على الأقل، على اأن يكون 

من بينهم الرئي�س اأو نائبه، وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، فاإن ت�شاوت 

الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

مادة )11(

 اخت�صا�صات جمل�ص الإدارة 

بالإ�شافة ملا ورد يف املادة )6( من هذه الالئحة وبالتن�شيق مع اللجنة الأوملبية يتوىل جمل�س 

اإدارة اللجنة الخت�شا�شات الآتية:

و�شـــع الهيكل التنظيمي للجنة، بحيث ي�شـــمل الو�شـــف الوظيفي لم�شـــئولي وموظفي اللجنة   -1

والمهام والم�شئوليات المنوطة بكل منهم.

اإ�شدار لوائح ال�شئون المالية والإدارية الخا�شة باللجنة بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية.  -2

تعيين الموظفين في اللجنة.  -3

تعيين المدير التنفيذي للجنة مع تحديد الو�شف الوظيفي والمهام المنوطة به.  -4

اقتراح تعديل هذه الالئحة لتتوافق مع المدونة.  -5

�شـــمان ا�شـــتمرارية التمويل المالـــي والدعم والم�شـــاعدات مـــن الجهـــات الحكومية وغير   -6

الحكومية، بما ل يوؤثر على ا�شتقاللية و�شفافية عمل اللجنة.

توظيف محا�شب لمراجعة ح�شابات اللجنة.   -7

تخطيـــط وتنفيذ الأن�شـــطة التوعويـــة والتثقيفيـــة للريا�شـــيين وذلك بالتعاون مـــع الجهات   -8

والهيئات الريا�شية والإعالمية. 
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تنفيذ اأن�شـــطة بحثية عن مكافحة المن�شـــطات في المجال الريا�شـــي كعمل ا�شتبيانات حول   -9

اآراء الريا�شـــيين عـــن البرامج المختلفة للجنـــة، وعمل بحوث حول الموا�شـــيع الجتماعية 

وال�شـــلوكية والقانونية والأخالقية والعلمية الطبية عن مكافحة المن�شـــطات وذلك بالتعاون 

مع الجهات ذات ال�شلة. 

مادة )12( 

اخت�صا�صات رئي�ص جمل�ص الإدارة

يتوىل رئي�س جمل�س الإدارة املهام الآتية:

رئا�شة اجتماعات مجل�س الإدارة.  -1

اعتمـــاد محا�شـــر اجتماعات مجل�ـــس الإدارة بعد اأخـــذ موافقة اأغلبية الحا�شـــرين على ما   -2

ت�شـــمنته من مو�شـــوعات وقرارات واإر�شـــال ن�شـــخ منه اإلى اأع�شـــاء المجل�س واإلـــى اللجنة 

الأولمبية البحرينية.

مناق�شـــة تقرير الميزانية المالية ال�شـــنوية للجنة مع اأع�شـــاء مجل�ـــس الإدارة ورفع التقرير   -3

النهائي للجنة الأولمبية والمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة.

الإ�شراف والإدارة على كافة اأعمال اللجنة وتوابعها.  -4

مادة )13(

 اخت�صا�صات نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

برئي�س جمل�س  املنوطة  وامل�شئوليات  املهام  بكافة  القيام  الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  يتوىل 

الإدارة حال غيابه اأو قيام مانع لديه.

مادة )14(

اخت�صا�صات اأع�صاء جمل�ص الإدارة

ميار�س اأع�شاء جمل�س الإدارة املهام الآتية:

الم�شاركة في اجتماعات مجل�س الإدارة الدورية والطارئة.  -1

تقديم طلبات عقد اجتماعات طارئة.  -2

الم�شـــاركة بفعالية في مجل�س الإدارة، وفي و�شع ال�شتراتيجية العامة للجنة وخطة مكافحة   -3

المن�شطات في المملكة والخطط الم�شتقبلية واآليات تطبيقها.

تنفيذ المهام الأخرى التي يكلفهم بها مجل�س الإدارة.  -4
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مادة )15(

املدير التنفيذي للجنة

املعرفة  ولديه  جامعي،  موؤهل  على  حا�شاًل  يكون  اأن  وي�شرتط  تنفيذي،  مدير  للجنة  يكون 

الكافية بالإدارة ومبجال مكافحة املن�شطات.

ون�شاطات  عمليات  جوانب  ُكّل  واإدارة  وتطبيق  تطوير  عن  م�شئوًل  التنفيذي  املدير  ويكون 

وجه  على  وميار�س  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  قبل  من  املبا�شر  والتوجيه  الإ�شراف  حتت  اللجنة 

اخل�شو�س ما ياأتي:

اإدارة الجهاز التنفيذي وال�شئون المالية والتقنية والخدمية باللجنة.  -1

م�شـــاعدة مجل�ـــس الإدارة في تطويـــر ومراقبة عمل اللجنـــة وتقييم الخطط ال�شـــتراتيجية   -2

متعـــددة ال�شـــنوات للبرامج والمبـــادرات التي تلبـــي المتطلبات الإلزاميـــة للبرنامج الدولي 

لمكافحة المن�شـــطات والتي يجب اأن تتما�شـــى مع نظرة الحكومة واللجنة الأولمبية، وي�شمل 

ذلك البرامج الآتية:

وجمع  الختبارات  توزيع  خطة  على  ذلك  وي�شتمل  المن�شطات،  تعاطي  مراقبة  برامج   -

العينات وتحليلها واإدارة النتائج.

البرامج التوعوية والتثقيفية والوقائية حول مكافحة تعاطي المن�شطات.  -

البحث حول الممار�شات الأخالقية المعترف بها دوليًا في هذا المجال.  -

التعاون والتوافق الدولي في مجال مكافحة المن�شطات.  -

تطويـــر وتنفيذ وتقييم خطـــط العمليات ال�شـــنوية والربط بين الميزانيـــات لإنجاز الخطط   -3

ال�شتراتيجية.

اقتراح ال�شيا�شـــات الإدارية والتنفيذية وتقديمها لمجل�س الإدارة لعتمادها، ومن ثم البدء   -4

في تنفيذها.

اقتراح ت�شـــكيل اللجان المختلفة المن�شو�س عليها في هذه الالئحة مع اقتراح اآلية عمل كل   -5

منها والمهام والم�شئوليات المنوطة بها وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

اإعداد محا�شـــر اجتماعات مجل�س الإدارة وتوجيه الدعوة لح�شورها واإعداد جدول الأعمال   -6

بالتن�شـــيق مع الرئي�س والتاأكد من اأن جميع وثائق وملفات اللجنة ومتطلبات َتقديم التقارير 

قد اكتملت وحفظت على وجه �شحيح، مع الحفاظ على �شرية ما بها من معلومات.

تقديم الدعم الإداري لمجل�س الإدارة واللجان المختلفة على النحو المطلوب.  -7

العمل على تح�شين جودة وكفاءة اأن�شطة اللجنة في �شوء الموارد المالية المتاحة.  -8

تقديم تقارير للرئي�س ولمجل�س الإدارة عن �شير العمل باللجنة.  -9
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10-   تطوير والمحافظة على و�شائل الت�شال والتعاون مع وحدات ومنظمات مكافحة المن�شطات 

الوطنية والدولية.

11-   َتْمثيـــل اللجنـــة عند القت�شـــاء مع رئي�س مجل�س الإدارة اأو نائبه لـــدى اأجهزِة الإعالم وفي 

الجتماعات والموؤتمرات والأحداِث الوطنية والدولية ذات ال�شلة.

12-   الح�شـــول على اأحدث المعلومات عن الق�شـــايا والتطورات ذات ال�شلة باأن�شطة وعمليات 

اللجنة وكيفية تطبيقها.

مادة )16( 

اجلهاز التنفيذي للجنة

يتكون اجلهاز التنفيذي للجنة من عدد كاٍف من املوظفني اأو املتطوعني اأو املتعاونني ممن 

لديهم اخلربات الالزمة ل�شيما يف جمال ال�شكرتارية التنفيذية، يتم تعيينهم بقرار من جمل�س 

الإدارة للقيام بكافة الأعمال الإدارية اخلا�شة باللجنة.

مادة )17(

 املحا�صــرون

املحا�شرون هم الأفراد الذين يقومون باإلقاء الدرو�س واملحا�شرات يف الندوات والدورات 

التدريبية وور�س العمل العامة املتعلقة مبكافحة املن�شطات يف اململكة للريا�شيني ولرواد الأندية 

واملعاهد ال�شحية اخلا�شة ومراكز ال�شباب والأندية الريا�شية والحتادات الريا�شية الوطنية 

وغريها من الهيئات واجلهات ذات العالقة، وي�شرتط فيهم كحد اأدنى الآتي:

الإلمـــام بقوانين مكافحة المن�شـــطات والمعايير الدولية المتعلقة بها والقدرة على تو�شـــيل   -1

المعلومات.

خبرة عملية �شابقة ومعتمدة ل تقل عن خم�س �شنوات في مجال مكافحة المن�شطات.   -2

الف�صل الثالث

جلنــة مراقبة تعاطي املن�صطات

مادة )18(

ت�صكيل واخت�صا�صات جلنة مراقبة تعاطي املن�صطات

ُت�شكل جلنة مراقبة تعاطي املن�شطات بقرار من اللجنة، على اأن تتكون من عدد كاٍف من 

العنا�شر الطبية من كال اجلن�شني، ويت�شمن الت�شكيل تعيني من�شق عام ونائبًا له، ويتم حتديد 

اأفراد جمع العينات من الفئات الآتية:
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.]Doping Control Officers[ م�شئولي مراقبة تعاطي المن�شطات  -1

.]Phlebotomists[ وفا�شدي الدم ]Chaperones[ مراقبي الريا�شيين  -2

وتخت�س جلنة مراقبة تعاطي املن�شطات بتنفيذ الربامج املتعلقة باإجراء الختبارات الالزمة 

وتنفذ   ،)WADA( وادا  ومعايري  والدولية  املحلية  للمعايري  وفقًا  املن�شطات  تعاطي  عن  للبحث 

الختبارات على جميع الريا�شيني الوطنيني املنت�شبني للهيئات الريا�شية. كما تقوم هذه اللجنة 

ومعاجلتها  العينات  وجمع  الختبارات  وتوزيع  تخطيط  عملية  باإدارة  اللجنة  تعليمات  اإطار  يف 

واإر�شالها اإىل املختربات املعتمدة من قبل وادا )WADA(لتحليلها.

مادة )19( 

مهام جلنة مراقبة تعاطي املن�صطات

تتوىل جلنة مراقبة تعاطي املن�شطات املهام الآتية:

اإن�شـــاء محطة مراقبة تعاطي المن�شطات اأثناء الفعاليات الريا�شية المختلفة داخل المملكة   -1

اأو خارجها عند اللزوم.

عمل نماذج خا�شة باإجراءات الختبار تكون متوافقة مع �شيغ نماذج وادا )WADA( كالآتي:  -2

.]Doping Control Form[ نموذج مراقبة تعاطي المن�شطات  -

 Supplementary Report[ الإ�ــشــافــي  المن�شطات  تعاطي  مراقبة  تقرير  نــمــوذج   -

.]Form

.]Chain of Custody Form[ نموذج �شل�شلة حرا�شة العينات والوثائق  -

 Doping Control Officer Report[ المن�شطات  تعاطي  مراقبة  م�شئول  تقرير  نموذج   -

.]Form
توفيـــر المعدات والأجهـــــزة الالزمة لإجراء عمليـــة جمع العينات مثل: الحاويات الخا�شـــة   -3

لجمـــع العينات “دم اأو بول” وجهاز قيا�س ن�شـــبة الحمو�شـــة والثقـــل النوعي وثالجة حفظ 

العينات و�شندوق مبرد لنقل العينات من المحطة اإلى المختبرات المعتمدة.

اإعداد مقترح الميزانية ال�شـــنوية لم�شـــتريات واحتياجات محطة مراقبة تعاطي المن�شطات   -4

ورفعها اإلى المدير التنفيذي للجنة.

العمل على توفير الم�شـــتلزمات المكتبية وجهاز ت�شوير وفاك�س واأجهزة حا�شب اآلي وخدمة   -5

الإنترنت.

تحديد اأ�شـــماء المختبـــرات المعتمدة من قبل وادا )WADA(لغر�ـــس تحليل العينات وعمل   -6

م�شودة التعاقدات معها ورفعها للمدير التنفيذي للجنة.
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اإجراء جل�شات جمع العينات على جميع الريا�شيين في المملكة من كل الم�شتويات وفي كافة   -7

الهيئات الريا�شية وكذلك الريا�شيين في الأندية ال�شحية الخا�شة.

حفظ جميع ال�شجالت والوثائق المتعلقة بجل�شات جمع العينات.  -8

مادة )20(

 املن�صق العام ملراقبة تعاطي املن�صطات

ي�شرتط يف املن�شق العام ملراقبة تعاطي املن�شطات كحد اأدنى توافر خربة عملية كافية وموثقة 

كم�شئول مراقبة تعاطي املن�شطات، واأن يجيد اللغة الإجنليزية حتدثًا وكتابة، مع عدم وجود اأي 

�شكل من ت�شارب امل�شالح يف اأية عملية يقوم بتنفيذها، ويخت�س باأداء املهام الآتية:

و�شـــع الخطط ال�شـــتراتيجية والعامة لتخطيط وتنفيذ برامج الختبار واإعداد الميزانيات   -1

ال�شنوية.

تولـــي مهـــام الإ�شـــراف والإدارة علـــى جل�شـــات تجميع العينات فـــي محطة مراقبـــة تعاطي   -2

المن�شطات بما فيها ت�شليم العينات للمختبر المعتمد.

تف�شـــيل و�شـــرح الخطـــة وتوزيع المهام والم�شـــئوليات علـــى اأفراد طاقم جمـــع العينات من   -3

الريا�شيين.

اإعداد التقارير والتو�شـــيات اليومية وال�شهرية وال�شـــنوية المتعلقة ببرنامج الختبار ورفعها   -4

اإلى المدير التنفيذي للجنة.

و�شـــع بروتوكول لالإجراءات وطرق جمع العينات لغر�س العتراف الدولي والح�شـــول على   -5

�شهادة نظام الجودة اآيزو2000/9001.

مادة )21(

 ق�صم متابعة مكان تواجد الريا�صيني

اأماكن  عن  الدقيقة  املعلومات  الريا�شيني مبتابعة جمع  تواجد  مكان  متابعة  ق�شم  يخت�س 

تواجد الريا�شيني، حيث يجب على الريا�شي نف�شه اأو من ميثله اأن يزود اللجنة بكافة البيانات 

املتعلقة باأماكن تواجده كي يكون جاهزًا لختبار فح�س املن�شطات – دون اإ�شعار م�شبق - يف اأي 

وقت حتى خارج اإطار املناف�شات.
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مادة )22(

موظفي مراقبة تعاطي املن�صطات

موظفي مراقبة تعاطي املن�شطات هم طاقم من املوظفني اأو املتطوعني اأو املتعاونني تنح�شر 

لديهم  تكون  اأن  ويجب  الريا�شيني،  من  الدم«  اأو  »البول  العينات  جتميع  عملية  يف  م�شئوليتهم 

�شهادة معتمدة تتيح لهم �شحب هذه العينات من اجل�شم.

مادة )23(

اخلطة ال�صرتاتيجية وبرنامج جلنة مراقبة تعاطي املن�صطات

اعتماده من  يتم  وبرنامج  ا�شرتاتيجية  بو�شع خطة  املن�شطات  تعاطي  تقوم جلنة مراقبة   

اللجنة يت�شمن اإجراء اختبارات دورية وغري دورية على جميع الريا�شيني يف جميع الريا�شات 

والألعاب يف اململكة، والذين يتطلب الأمر اإخ�شاعهم لالختبار �شواء كان داخل اأو خارج اإطار 

املناف�شة.

الف�صل الرابع

الإعفاء لال�صتخدام العالجي

مادة )24(

حالت الإعفاء لال�صتخدام العالجي

يتم  والتي  العالجي  لال�شتخدام  املعفاة  واحلالت  املحظورات  )WADA(قائمة  وادا  ُتبني 

لال�شتخدام  الإعفاء  اإلغاء  اأو  �شحب  اأو  انق�شاء  حالت  كذلك  وُتبنّي  لآخر،  َوقٍت  من  تعديلها 

العالجي، ويتعني على جميع املعنيني اللتزام بها. 

ال�شحية  ت�شتدعي حالتهم  والتي  املن�شطات  مكافحة  لقواعد  الريا�شيني اخلا�شعني  وعلى 

ا�شتخدام املواد اأو الطرق املحظورة احل�شول على الإعفاء لال�شتخدام العالجي من اللجنة اأو 

من الحتاد الدويل املعني.

ويف حالة ح�شول الريا�شي على الإعفاء لال�شتخدام العالجي من الحتاد الدويل املعني، 

املعلومات  كافة  تقدمي  مع  الوطني  الريا�شي  والحتاد  اللجنة  من  كل  بذلك  يبلغ  اأن  فيتوجب 

وامل�شتندات املتعلقة بذلك.

ويتم تطبيق قواعد الإعفاء لال�شتخدام العالجي باأثر رجعي يف احلالت الأ�شلح للريا�شي. 
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مادة )25( 

جلنة الإعفاء لال�صتخدام العالجي

تقوم اللجنة بت�شكيل جلنة للنظر يف طلبات الإعفاء لال�شتخدام العالجي، والنظر كذلك يف 

التظلمات اخلا�شة بحالت انق�شاء اأو �شحب اأو اإلغاء هذا الإعفاء، وتقييم هذه الطلبات وبحث 

هذه التظلمات واإ�شدار تو�شية ب�شاأنها بالقبول اأو الرف�س ورفع الأمر للجنة للبت فيه، مع مراعاة 

جتنب حدوث اأي ت�شارب يف امل�شالح عند اختيار اأع�شاء جلنة الإعفاء وعند النظر يف كل حالة 

على حدة. 

ويتم النظر يف هذه الطلبات والتظلمات واإ�شدار القرارات النهائية ب�شاأنها يف �شرية تامة.

مادة )26(

مراجعة طلبات الإعفاء لال�صتخدام العالجي

يجوز لوادا )WADA( بناًء على طلب من الريا�شي اأو من تلقاء نف�شها مراجعة القرارات 

ال�شادرة باملوافقة اأو الرف�س من اللجنة لطلبات الإعفاء لال�شتخدام العالجي، ويبقى القرار 

الأ�شلي �شاريًا حتى تتم عملية املراجعة. 

الف�صل اخلام�ص

اختبارات الك�صف عن تعاطي املن�صطات

مادة )27(

�صوابط اختبار الك�صف عن تعاطي املن�صطات

يتوجب مراعاة ال�شوابط التالية حني الك�شف عن تعاطي املن�شطات:

1- اعتماد المعايير الدولية لالختبار:

تتبنى اللجنة المعايير الدولية لختبارات الك�شـــف عن تعاطي المن�شـــطات والتي يتم تعديلها من 

وقت لآخر، ويعتبر جميع المخاطبين باأحكام هذه الالئحة من ريا�شـــيين وغيرهم قد قبلوا 

باأية تعديالت في هذا ال�شدد.

2- الخ�صوع لالختبار: 

جميع الريا�شـــيين الخا�شـــعين لقواعـــد مكافحة المن�شـــطات قابلين للخ�شـــوع لالختبار في اأي 

وقت لدى م�شـــاركتهم في اأية مناف�شـــة اأو فعالية اأو حدث ريا�شي �شـــواء من قبل اتحاداتهم 

الريا�شية الوطنية اأو التحاد الدولي المعني اأو اللجنة اأو اأية لجنة اأو منظمة اأخرى لمكافحة 

المن�شـــطات في المناف�شـــة اأو الفعالية اأو الحدث الذي ي�شـــاركون فيه. كما يخ�شـــعون اأي�شًا 

لالختبار في اأي وقت وفي اأي مكان خارج اإطار هذه المناف�شات اأو الفعاليات اأو الأحداث.
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3- الختبار في الأحداث الريا�صية:

في الأحداث الريا�شية الدولية، يتم تجميع عينات مراقبة تعاطي المن�شطات تحت اإ�شراف وادا 

)WADA( وبم�شـــاركة اللجنـــة المنظمة للحدث، فـــاإذا قـــررت وادا )WADA(عدم اإجراء 

اأي اختبـــار في هـــذا الحدث فاإنه يجوز للجنة بالتن�شـــيق مع اللجنة الأولمبيـــة الدولية ووادا 

)WADA(المبـــادرة لإجراء هذا الختبار. وفي الأحداث الوطنية يجب جمع عينات مراقبة 

تعاطي المن�شطات بمبادرة اللجنة وتحت اإ�شرافها.

4- قائمة الريا�صيين الخا�صعين لالختبار واأماكن تواجدهم:

اأ(. ت�شع اللجنة قائمة ا�شتر�شادية باأ�شماء جميع الريا�شيين القابلين للخ�شوع لالختبار، 

ويتم تحديثها من وقت لآخر ب�شكل منتظم، ويتم التن�شيق مع التحادات الريا�شية الدولية 

الريا�شيين  اإدراج  �شمان  الوطنية  الريا�شية  التحادات  على  ويجب  ال�شاأن.  هذا  في 

الم�شجلين لديها في هذه القائمة والتي يجب تحديثها قبل بدء الألعاب الأولمبية بمدة 

عام على الأقل. 

ب(. يجب على اللجنة اإ�شعار اأي ريا�شي تم اإدراج ا�شمه في القائمة ال�شتر�شادية واإبالغه 

في هذه  م�شجل  ريا�شي  كل  على  ويجب  المن�شطات،  مكافحة  قواعد  بموجب  بواجباته 

القائمة ملء نموذج معلومات اأماكن تواجده )الربع ال�شنوي اأو الن�شف �شنوي( والذي 

الريا�شي  على  ويجب  وم�شاركاته،  وتدريباته  اإقامته  واأوقــات  مواقع  يومي  ب�شكل  يحدد 

تحديث هذه المعلومات من حين لآخر بحيث تكون كامله ومحدثة ومطابقة للواقع في 

جميع الأوقات، وعليه تقديم هذه المعلومات لالتحادات الريا�شية الدولية المعنية ووادا 

)WADA(كلما ُطلب منه ذلك. 

الريا�شي  قيام  حال  في  الريا�شي  للحدث  المنظمة  اللجنة  تخطر  اأن  اللجنة  على  ويجب 

بحجب بع�س اأو كل المعلومات عنها في الوقت المحدد اأو عدم تعبئته كامل المعلومات 

اأو بعدم مطابقتها للواقع.

المطلوبة  المعلومات  تقديم  ويمتنع عن  ال�شتر�شادية  القائمة  في  ريا�شي م�شجل  اأي  ج(. 

منه في هذا ال�شاأن اأو لم يح�شر الختبار الالزم بعد توجيه ثالث اإنذارات ر�شمية خطية 

اإليه من قبل اللجنة خالل ثمانية ع�شر �شهرًا يكون قد ارتكب انتهاكًا لقواعد مكافحة 

المن�شطات )انتهاكات معلومات اأماكن تواجد الريا�شيين(.

مادة )28(

رفع الريا�صي من القائمة ال�صرت�صادية

يف  الواردة  النهائي  والإيقاف  كعقوبة  والإيقاف  املوؤقت  الإيقاف  بقواعد  الإخالل  عدم  مع 
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لقواعد مكافحة  يظل خا�شعًا  ال�شرت�شادية  القائمة  ريا�شي م�شجل يف  اأي  فاإن  الالئحة،  هذه 

املن�شطات اإىل اأن يتم اإخطاره خطيًا من اللجنة والحتاد الريا�شي الوطني التابع له برفع ا�شمه 

من هذه القائمة، اأو اإذا اأ�شبحت اللجنة غري م�شجلة لدى وادا )WADA(، اأو ورد اإخطار له من 

وادا )WADA( برفع ا�شمه.

يف  الريا�شي  اإمكانية  عدم  ال�شرت�شادية  القائمة  من  ال�شم  برفع  الإخطار  على  ويرتتب 

العودة للمناف�شات والت�شجيل يف القائمة املذكورة اإل اإذا مت اإبالغه من اللجنة باإعادة قيده يف 

هذه القائمة، ويكون ذلك بعد مرور اثني ع�شر �شهرًا على الأقل على تاريخ رفع ا�شمه. 

مادة )29(

اختيار الريا�صيني لختبار الك�صف عن تعاطي املن�صطات

واملعايري  بالقواعد  اللتزام  املناف�شات  خالل  الريا�شيني  اختبار  عند  اللجنة  على  يجب 

الدولية املعمول بها وقت اإجراء الختبار، اأما يف غري املناف�شات فيتم اإجراء الختبارات يف اأي 

وقت دون اإخطار الريا�شيني م�شبقًا.

مادة )30(

اختبار الك�صف عن تعاطي املن�صطات بالن�صبة للنا�صئني

على  احل�شول  بعد  املن�شطات  مكافحة  لقواعد  وفقًا  النا�شئني  على  الختبار  اإجراء  ميكن 

موافقة م�شبقة من ال�شخ�س امل�شئول قانونًا عن النا�شئ.

الريا�شية  الحتادات  لدى  بها  املعمول  للقواعد  وفقًا  النا�شئني  واأعمار  فئات  حتديد  ويتم 

املعنية. 

مادة )31(

حتليل العينات

يجب الأخذ باملعايري الدولية ال�شادرة عن وادا )WADA( ب�شاأن حتليل عينات الك�شف عن 

تعاطي املن�شطات يف املجال الريا�شي والتي يتم تعديلها من وقت لآخر. 

مادة )32(

ا�صتخدام املختربات املعتمدة

يجب على اللجنة اإر�شال العينات التي ُجمعت وفقًا لقواعد مكافحة املن�شطات لتحليلها يف 

.)WADA( اأي من املختربات املعتمدة من قبل وادا
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مادة )33(

املواد والطرق امل�صتهدفة من حتليل العينات

ي�شتهدف حتليل العينات الك�شف والتاأكد من عدم وجود اأي من املواد اأو الطرق املحظورة 

.)WADA( املحددة يف قائمة املحظورات املعدة من وادا

مادة )34(

ال�صتخدامات الأخرى للعينات

ل يجوز ا�شتخدام العينات لأي غر�س اآخر بخالف الك�شف عن املواد اأو الطرق املحظورة 

من  م�شبقًا  مكتوبة  مبوافقة  ذلك  يكن  مل  ما   ،)WADA( وادا  من  املعدة  القائمة  يف  املبينة 

الريا�شي. 

الف�صل ال�صاد�ص

اإدارة النتائج

مادة )35(

جلنة اإدارة النتائج

وتخت�س هذه  الأ�شخا�س،  كاٍف من  اللجنة من عدد  بقرار من  النتائج  اإدارة  ُت�شكل جلنة 

اللجنة مبا يلي:

اإدارة نتائج اختبارات الك�شف عن تعاطي المن�شطات واتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في   -1

مرحلة ما قبل جل�شات ال�شتماع في حال حدوث انتهاك لقواعد مكافحة تعاطي المن�شطات.

 ،)WADA( كافـــة اإجراءات تحليل العينات وفقًا لأحكام هذه الالئحـــة وقوانين ولوائح وادا  -2

وتحديـــد ما اإذا كانت المادة اأو الطريقة المحظورة قد اأعطيت لغر�س عالجي ومدى وجود 

وثيقة تمنح هذا الإعفاء.

اإبالغ الريا�شـــي والتحاد الريا�شـــي الوطني اأو الهيئة الريا�شـــية المنت�شـــب لها الريا�شـــي   -3

واللجنـــة التاأديبية لمكافحة المن�شـــطات في حـــال ظهور نتيجة تحليلية ُتبيـــن تناول مواد اأو 

طرق محظورة، وذلك بعد مراجعة جميع الوثائق والم�شتندات ذات ال�شلة والتي لم تك�شف 

عن وجود اإعفاء لال�شتخدام العالجي، ويجب اأن تكون عملية الإبالغ مت�شمنة الآتي: 

اأ(. وجود نتيجة تحليلية ُتبين تعاطي مواد اأو طرق محظورة.

ب(. تحديد قاعدة مكافحة تعاطي المن�شطات التي تم انتهاكها.

اأنه في حال لم يطلب ذلك  “ب” مع بيان  ج(. بيان حق الريا�شي في طلب تحليل العينة 

فيعتبر اأنه قد تنازل عن هذا الحق.
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“ب”  “اأ” و  د(. حق الريا�شي في طلب ن�شخة من تقارير المختبر حول تحليل العينتين 

التي تت�شمن معلومات محددة ح�شب المعيار الدولي لتحليل المختبرات.

مادة )36(

النتائج املخربية وحالت عدم المتثال للتحليل

اأو  اليدوي  الت�شليم  اأو  الفاك�س  بوا�شطة  املعني  املخترب  من  التحليل  نتائج  اللجنة  تت�شلم 

.)WADA( الإلكرتوين اأو من خالل مركز املعلومات لوادا

كما تت�شلم اأية تقارير اأخرى من م�شئويل مراقبة تعاطي املن�شطات بعدم ان�شياع الريا�شي 

لالختبار مع امل�شتندات اخلا�شة بجل�شة جمع العينات. 

مادة )37(

النتائج التحليلية الطبيعية »ال�صلبية«

الذين  الريا�شيني  املن�شطات، حتديد  تعاطي  اللجنة ومن خالل منوذج مراقبة  يجب على 

املعلومات  بذلك عن طريق مركز  املعنيني  واإخطار  »�شلبية«،  التحليلية طبيعية  نتائجهم  تظهر 

لوادا )WADA(، ويجوز اإخطار الريا�شيني اأو ممثليهم بذلك، ويجوز اإجراء اختبارات اإ�شافية 

على العينات املحفوظة بطريقة اآمنة. 

اعتبارًا من  �شنوات  بالتحليل ملدة ثماين  الوثائق اخلا�شة  اللجنة حفظ جميع  ويتعني على 

تاريخ اإ�شعار الريا�شي بنتيجة التحليل.

مادة )38(

النتائج التحليلية غري الطبيعية »الإيجابية«

عند ا�شتالم النتائج التحليلية غري الطبيعية »الإيجابية«، يجب على اللجنة مراجعة مدى 

وجود اأية اأخطاء يف امل�شتندات املتعلقة باأخذ العينة وي�شمل ذلك منوذج مراقبة تعاطي املن�شطات 

وتقرير م�شئول مراقبة تعاطي املن�شطات وحتليل املخترب وامل�شتندات الأخرى. 

واإذا ُعرث على اأية اأخطاء يف اأي من ذلك يجب حتديد ما اإذا كان هذا اخلطاأ يوؤثر على �شحة 

النتيجة التحليلية اأم ل، فاإذا تبني اأنه ميثل �شببًا لعدم �شحة النتيجة التحليلية فيجب الإبالغ 

اأن نتيجة التحليل لغية، مع جدولة اختبار اإ�شايف للريا�شي يف وقت لحق، واإخطار الريا�شي 

والحتاد الدويل املعني والحتاد الريا�شي الوطني املعني ووادا )WADA( بكل ذلك.
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مادة )39(

متابعة نتيجة التحليل

اإذا اأظهر التحليل وجود اأية مادة اأو طريقة حمظورة فيتعني اإجراء حتقيق لتحديد ما اإذا 

كان هناك انتهاك لقواعد مكافحة املن�شطات، وميكن للجنة البدء يف اإجراء التحقيق قبل اإخطار 

الريا�شي باملخالفة.

وميكن للجنة طلب امل�شاعدة من املخترب واخلرباء العلميني والأطباء واجلهات املتخ�ش�شة 

عند ال�شرورة لإجراء الفح�س مع عدم اإظهار هوية الريا�شي. 

واإذا تبني للجنة اأن تاريخ اختبار التعاطي ال�شابق للريا�شي له �شلة بالتحقيق، ومل حت�شل 

على هذه املعلومات، فيجب عليها اإخطار الريا�شي كتابيًا بتقدمي تاريخ اختبار تعاطي املن�شطات 

ال�شابق له مع ذكر اأ�شباب هذا الطلب، ويجب على الريا�شي الرد على ذلك يف غ�شون �شبعة اأيام 

من تاريخ ا�شتالمه هذا الإخطار. 

 )WADA( ويجوز للجنة الت�شال مبنظمات مكافحة املن�شطات واملختربات الأخرى ووادا

للتحقق من �شحة هذا التاريخ. 

لأ�شباب  كانت  “الإيجابية”  الطبيعية  غري  التحليلية  النتيجة  اأن  التحقيق  من  تبني  فاإذا 

اإخطار  فيجب  املن�شطات،  مكافحة  قواعد  انتهاك  ب�شبب  ولي�شت  باثولوجية  اأو  ف�شيولوجية 

الريا�شي بذلك ول يجوز اتخاذ اأي اإجراء اآخر فيما يتعلق بهذه النتيجة.

اأما اإذا اأثبت التحقيق حدوث انتهاك لقواعد مكافحة املن�شطات فيجب تطبيق هذه القواعد 

فيما يتعلق بالنتائج التحليلية غري الطبيعية. 

مادة )40(

حالة وجود اإعفاء لال�صتخدام العالجي

اإذا اأظهر التحليل وجود مادة اأو طريقة حمظورة وتبني وجود اإعفاء لال�شتخدام العالجي 

وفقًا للمعيار الدويل لالإعفاء لال�شتخدام العالجي، فال يتطلب الأمر اتخاذ اأي اإجراء اآخر.

واإذا ُمنح الريا�شي هذا الإعفاء، ولكن كان معدل املادة املحظورة يف العينة ل يتفق مع هذا 

الإعفاء، اأو تبني اأن الريا�شي مل مينح الإعفاء لال�شتخدام العالجي ابتداًء فيجب ال�شتمرار يف 

متابعة قواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة بالنتائج التحليلية غري الطبيعية للعينة »اأ«. 

مادة )41(

الإخطار بعد املراجعة الأولية

اإذا قررت اللجنة اأن النتيجة التحليلية غري الطبيعية لي�شت ب�شبب اأية اأخطاء يف الإجراءات 
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من �شاأنها اأن توؤثر على �شحة النتيجة، وتبني كذلك عدم وجود اأي �شبب لالإعفاء لال�شتخدام 

العالجي، فيجب اإخطار الريا�شي على الفور كتابيًا بهذه النتيجة، وي�شتمل هذا الإخطار على 

ا�شم الريا�شي والدولة والريا�شة والهيئة التابع لها وتاريخ اأخذ العينة �شواء كانت داخل اإطار 

مناف�شة اأو حدث ريا�شي اأو خارجه، وتفا�شيل املادة اأو الطريقة املحظورة يف العينة »اأ«، وبيان اأن 

ذلك ميثل انتهاكًا لقواعد مكافحة املن�شطات، مع حتديد ميعاد للح�شور لإجراء حتقيق اإ�شايف 

)جل�شة ا�شتماع( اإذا ا�شتدعى الأمر ذلك.

وحينما يكون من ال�شروري اإجراء حتقيق اإ�شايف )جل�شة ا�شتماع(، فيتعني اأن ي�شتمل ذلك 

على الآتي:

بيان التبعات المحتملة نتيجة لنتهاك الريا�شي لقواعد مكافحة المن�شطات.  -1

حق الريا�شـــي في اأن يطلب تحليل العينة “ب”، فاإذا تنازل عن هذا الحق ُت�شـــتخدم نتائج   -2

تحليل العينة “اأ” كدليل لمخالفة قواعد مكافحة المن�شطات.

حق الريا�شي و/اأو ممثله في ح�شور فتح وتحليل العينة “ب” اإذا طلب تحليلها.   -3

بيـــان الأطراف الأخـــرى المعنية الذين يجـــب اإخطارهم بالنتيجة التحليليـــة غير الطبيعية   -4

للعينة “اأ”.

حـــق الريا�شـــي فـــي طلب ن�شـــخة من تقريـــر المختبـــر للعينتيـــن “اأ” و”ب” التي تت�شـــمن   -5

المعلومات المطلوبة بوا�شطة المعيار الدولي لتحليل المختبر. 

حق الريا�شي في الرد والتعقيب على اأي دليل باأنه قد ارتكب مخالفة وانتهك قواعد مكافحة   -6

المن�شطات.

فـــي حـــالت الإيقـــاف الموؤقت، يكـــون للريا�شـــي التنازل عن حقه في عقد جل�شـــة ا�شـــتماع   -7

والعتراف بمخالفة قواعد مكافحة المن�شطات.

بيان اأن التفا�شـــيل المذكورة اأعاله �شيطلع عليها الريا�شي و�شيتم اإر�شالها للمنظمات ذات   -8

ال�شلة. 

مادة )42(

حتليل العينة »ب«

الت�شال  اللجنة  على  ويجب  »ب«،  العينة  حتليل  يطلبوا  اأن  واللجنة  الريا�شي  من  لكل   

باملخترب لتحديد يوم ووقت اإجراء حتليل هذه العينة ويجب اإخطار الريا�شي بهذا املوعد خالل 

خم�شة اأيام بعد تقدمي طلب التحليل، ويجوز متديد ميعاد حتليل هذه العينة بالتفاق املتبادل بني 

الريا�شي والـلجنة واملخترب.
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ويحق للريا�شي اأو من ميثله ح�شور فتح وحتليل العينة »ب«، ويف حالة عدم ح�شور اأي منهما 

فيجب على اللجنة اأو املخترب تعيني �شخ�س م�شتقل حل�شور ذلك. ويتم حتليل هذه العينة يف ذات 

املخترب الذي مت فيه حتليل العينة »اأ« على اأن يقوم باإجراء التحليل فني اآخر بخالف الذي اأجرى 

حتليل العينة »اأ«.

واإذا اأ�شفرت نتيجة حتليل العينة »ب« عدم تطابقها مع نتيجة حتليل العينة »اأ«، فيجب على 

اللجنة اإخطار الريا�شي بهذه النتيجة التحليلية الطبيعية »ال�شلبية«، ول يجوز اتخاذ اأي اإجراء 

اإ�شايف يف هذه احلالة، واإذا كان قد مت توقيع اإيقاف موؤقت بناًء على نتيجة حتليل العينة »اأ« فيتم 

رفع هذا الإيقاف فورًا. 

اللجنة  على  فيجب  »اأ«  العينة  حتليل  نتيجة  توؤكد  »ب«  العينة  حتليل  نتيجة  كانت  اإذا  اأما 

ال�شتمرار يف متابعة قواعد مكافحة املن�شطات املتعلقة بالنتائج التحليلية غري الطبيعية.

مادة )43(

املخالفات الأخرى لقواعد مكافحة املن�صطات

عند ا�شتالم تقرير م�شئول مراقبة تعاطي املن�شطات وامل�شتندات الأخرى ذات ال�شلة التي 

تظهر املخالفة املحتملة لقواعد مكافحة املن�شطات، يجب على اللجنة مراجعة اأية خمالفة اأخرى 

مرتبطة بهذه احلالة قد ك�شفت عنها امل�شتندات.

اأية خمالفة اأخرى ُتبينها الوثائق، يجب اأن تقرر اإن كانت هذه املخالفة  فاإذا كانت هناك 

املن�شطات،  قواعد مكافحة  انتهاك  التحقيق يف خمالفة  نتيجة  موؤثرًا يف  �شببًا  تعترب  اأن  ميكن 

ويف هذه احلالة فال يجب متابعة التقرير الإ�شايف مل�شئول مراقبة تعاطي املن�شطات، مع اإبالغ 

الحتاد الدويل الذي يتبعه الريا�شي والحتاد الريا�شي الوطني ووادا )WADA( بذلك. 

مادة )44(

�صرية معلومات وهوية الريا�صيني

يجب على اللجنة الحتفاظ بنموذج مراقبة تعاطي املن�شطات والوثائق الأخرى ذات ال�شلة 

جلميع الريا�شيني التي اأظهرت عيناتهم نتائج حتليلية اإيجابية اأو اأظهرت احتمال انتهاك قواعد 

مكافحة املن�شطات.

وتبقى هوية الريا�شي والطاقم املعاون له �شرية خالل مرحلة اإدارة النتائج، ويجب اإخطار 

الريا�شي فقط اأو اأي �شخ�س اآخر قد يكون انتهك قواعد مكافحة املن�شطات. كما يجب اإخطار 

اللجنة الوطنية ملكافحة املن�شطات التي ينتمي لها الريا�شي والحتاد الريا�شي الوطني والحتاد 

الدويل املعنيني ووادا )WADA(، وذلك عقب الإخطار املوجه بعد النتهاء من عملية املراجعة 

الأولية. 
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مادة )45(

جل�صة ال�صتماع والإيقاف املوؤقت

مبجرد ا�شتالم الريا�شي لالإخطار بوجود نتيجة حتليلية اإيجابية خا�شة به عقب املراجعة 

الأولية وفقًا للتف�شيل �شالف الذكر، فيجوز للجنة والحتاد الدويل املعني فر�س الإيقاف املوؤقت 

على الريا�شي، كما يجوز للريا�شي اأن يوقف نف�شه طوعًا يف هذه احلالة واإخطار املعنيني بذلك، 

مع وجوب اتخاذ اأي من الإجراءات الآتية: 

جل�شة ا�شتماع موؤقتة مع الريا�شي قبل فر�س الإيقاف الموؤقت.  -1

جل�شـــة ا�شتماع موؤقتة مع الريا�شي خالل ع�شـــرة اأيام عقب فر�س الإيقاف الموؤقت، ويمكن   -2

تمديد هذا الميعاد بموجب اإخطار كتابي.

وي�شري على جميع جل�شات ال�شتماع اأو اجلل�شات العاجلة الإجراءات املبينة يف املدونة.

واإذا مت فر�س عقوبة الإيقاف املوؤقت بناًء على النتيجة التحليلية غري الطبيعية “الإيجابية” 

للنتائج  النتيجة غري مطابقة  “ب” وجاءت  العينة  اإجراء حتليل  الريا�شي  “اأ”، وطلب  للعينة 

التحليلية للعينة “اأ” فيجب اإلغاء الإيقاف املوؤقت.

واإذا كان فر�س عقوبة الإيقاف املوؤقت مت بناًء على تقرير م�شئول مراقبة تعاطي املن�شطات 

اأو بناًء على الوثائق التي تظهر احتمال انتهاك قواعد مكافحة املن�شطات وقدم الريا�شي اإقرارًا 

بعدم انتهاكه قواعد مكافحة املن�شطات فيجب اإلغاء عقوبة الإيقاف املوؤقت. 

ويف حال مت ا�شتبعاد الريا�شي اأو فريق الريا�شيني بعد عقوبة الإيقاف املوؤقت ثم مت اإلغاء 

هذا الإيقاف وفقًا للتف�شيل �شالف الذكر، وكان من املمكن اإعادة الريا�شي اأو فريق الريا�شيني 

اأو  املناف�شة  هذه  على  التاأثري  دون  من  الريا�شي  احلدث  اأو  املناف�شة  يف  للم�شاركة  ما  بطريقة 

احلدث، فيجب اأن ُي�شمح للريا�شي اأو الفريق مبوا�شلة امل�شاركة. 

لت اللجنة اإىل اأنه ل يوجد هناك اأي انتهاك لقواعد مكافحة املن�شطات، فيجب  واإذا تو�شَّ

عليها فورًا اإخطار كل من الحتاد الدويل والحتاد الريا�شي الوطني املعنيني واللجنة الأوملبية 

.)WADA( ووادا

مادة )46(

انتهاك قواعد مكافحة املن�صطات

اأ- يثبت انتهاك قواعد مكافحة المن�شطات في اأي من الحالت الآتية: 

1- وجود عقار محظور اأو عنا�شره الأي�شية اأو الآثار الدالة عليه في العينة التي توؤخذ من 

ج�شم الالعب.
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2- ا�شتخدام اأو محاولة ا�شتخدام عقار محظور اأو و�شيلة محظورة.

اإخطار  تلقي  بعد  قاهر  دون عذر  اأخذ عينات  لعملية  التقدم،  اأو عدم  الخ�شوع،  3- رف�س 

التهرب من  اأو  التطبيق،  الواجبة  المن�شطات  بذلك وفقًا لما تق�شي به قواعد مكافحة 

عملية اأخذ العينات باأي طريقة اأخرى.

4- انتهاك ال�شروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق با�شتعداد الالعب للخ�شوع لإجراء اختبار 

خارج اإطار الم�شابقة، وي�شمل ذلك امتناع الالعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده 

وعن الختبارات التي يعتبر اأنها قد فاتته، ا�شتنادًا اإلى قواعد معقولة.

5- التالعب اأو محاولة التالعب، باأي جانب من جواب عملية مراقبة تعاطي المن�شطات.

6- حيازة عقاقير اأو و�شائل محظورة،

7- التجار باأي عقار محظور اأو و�شيلة محظورة.

اأو  اأو م�شاعدته،  اأو و�شيلة محظورة لأي لعب،  اإعطاء عقار محظور  اأو محاولة  8- اإعطاء 

ت�شجيعه، اأو اإعانته، اأو تحري�شه، اأو التغطية عليه، اأو اأي �شكل اآخر من اأ�شكال التواطوؤ 

ينطوي على انتهاك اأو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المن�شطات.

عنـــد توافر اأي من الحالت الواردة في الفقرة ال�شـــابقة فيجـــب على اللجنة توثيق اأن هناك  ب- 

انتهاك لقواعد مكافحة المن�شطات، ويتعين عليها اتخاذ الآتي:

بمكافحة  المعنية  الوطنية  الوكالة  اأو  ال�شخ�س  اإلى  ذلك  بثبوت  كتابي  اإخطار  1- توجيه 

المن�شطات التي ينتمي لها الريا�شي والتحاد الدولي المعني والتحاد الريا�شي الوطني 

.)WADA( المعني ووادا

2- اإخطار اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات من اأجل اإجراء ال�شتماع الالزم مع تزويدها 

بكافة الوثائق المتعلقة بهذا المو�شوع. 

3- تزويد الريا�شي اأو من يمثله قانونًا بناًء على طلبه بن�شخ من جميع الوثائق ذات ال�شلة 

والتي توؤكد انتهاكه لقواعد مكافحة المن�شطات.

الف�صل ال�صابع

الإجراءات التاأديبية

مادة )47(

ت�صكيل اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�صطات

ُت�شكل اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�شطات بقرار من اللجنة ويرتاوح عدد اأع�شائها من ثالثة 

اإىل خم�شة من بينهم رئي�س، وي�شرتط اأن يكون يف ع�شويتها �شخ�س يحمل موؤهل قانوين وطبيب 
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ولعب اأو اإداري �شابق، ويجب اأن يكون الأع�شاء من امل�شهود لهم باملعرفة والنزاهة.

ويكون تعيني ُكل ع�شو يف هذه اللجنة ملدة �شنتني ميالديتني قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى، 

واإذا تويف اأو ا�شتقال اأحد اأع�شاء هذه اللجنة، فيتم تعيني �شخ�س اآخر مكانه ليتمم بقية فرتة 

ع�شويته.

مادة )48(

�صالحيات اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�صطات

تتوىل اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�شطات عقد جل�شات ال�شتماع لالأ�شخا�س ذوي العالقة 

ولديها  الالئحة  هذه  لأحكام  طبقًا  اإليها  حُتال  م�شاألة  اأّية  عن  َتْن�شاأ  التي  الأمور  ُكل  وَتْقرير 

ال�شالحية لَتْقرير نتائج انتهاكات قواعد مكافحة املن�شطات.

وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية ل يجوز وقفها اأو اإلغائها عن طريق اأي �شخ�س اأو جهة اأو 

.)CAS( كيان عدا اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات اأو حمكمة

مادة )49(

جل�صات ال�صتماع

نَّ هناك احتمال حدوث انتهاك لقواعد مكافحة المن�شطات 
َ
عندما ُتْظهر عملية اإدارة الَنتاِئج اأ اأ- 

فيجب على اللجنة اأن ُتحيل المو�شوع اإلى اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات للتحقيق في 

الأمر واإثبات وجود انتهاك لقواعد مكافحة المن�شطات من عدمه وتوقيع العقوبة الالزمة.

ت�شـــكل كل لجنـــة ا�شـــتماع من ثالث اأع�شـــاء علـــى الأقل من بين اأع�شـــاء اللجنـــة التاأديبية  ب- 

لمكافحة المن�شطات ولها رئي�س من بينهم، ويعينهم جميعًا رئي�س اللجنة التاأديبية لمكافحة 

المن�شطات اأو من يحل محله. 

يجب على اأع�شاء لجنة ال�شتماع األ يكون لدى اأي منهم اأية عالقة م�شبقة بالحالة المعرو�شة  ج- 

عليهم، ويجب على ُكل ع�شـــو اأن َيْك�شـــف اإلى رئي�س اللجنة عـــن اأي ظروف من المحتمل اأن 

توؤثر على نزاهته فيما يتعلق باأي من الأطراف.

اأي ريا�شـــي اأو غيره يتخلى عن حقه في جل�شـــة ال�شـــتماع فاإنه بذلك يعترف �شمنًا بانتهاكه  د- 

قواعد مكافحة المن�شطات ويقبل النتائج المترتبة على ذلك.

للجنة التاأديبية لمكافحة المن�شـــطات ال�شالحية الُمطلقة في ال�شتعانة بخبراء لم�شاعدتها  هـ- 

في اأي مو�شوع معرو�س عليها.

و-  يكون لكل من التحادين الريا�شـــيين الدولـــي والوطني المعنيين واللجنة الأولمبية - اإن لم 

يكن اأي منهم طرفًا في الإجراءات – ووادا )WADA( الحق في ح�شـــور جل�شـــات ال�شتماع 
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كمراقب.

تتم جميع جل�شـــات ال�شتماع ب�شـــكل عاجل خالل ثالثة اأ�شهر من اإكمال عملية اإدارة النتائج  ز- 

مع مراعاة اأية ظروف ا�شتثنائية قد تطراأ.

ما لم يتم التفاق بين الأطراف المعنية على غير ذلك، فيجب على اللجنة التاأديبية لمكافحة  ح- 

المن�شطات القيام بالآتي:

1- عقد اأولى جل�شاتها خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ اإحالة المو�شوع اإليها.

2- اإ�شدار قرارها كتابيًا خالل ع�شرين يومًا من تاريخ اإحالة المو�شوع اإليها.

3- اإ�شدار اأ�شباب قرارها كتابيًا خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإحالة المو�شوع اإليها.

ي�شـــتثنى من الفقرة ال�شابقة جل�شات ال�شتماع التي تعقد اأثناء الأحداث الريا�شية والتي قد  ط- 

تتم على نحو اأ�شرع.

مادة )50(

اإجراءات اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�صطات

لـــكل من اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شـــطات ولجان ال�شـــتماع المنبثقـــة عنها الحق في  اأ- 

تنظيـــم اإجراءاتهم بما يتما�شـــى مع اأحكام هذه الالئحة. وتكون جل�شـــات ال�شـــتماع متاحة 

للجمهور ما لم ُتقرر اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شـــطات باأّن هناك ظروفًا خا�شة تتطلب 

غير ذلك.

تكون اللجنة ملزمة بتقديم اأي �شخ�س يكون قد انتهك قواعد مكافحة المن�شطات اإلى اللجنة  ب- 

التاأديبية لمكافحة المن�شـــطات ويجب على التحاد الريا�شـــي الوطني المعنّي اأن يتعاون في 

هذا الأمر خا�شة وفي تطبيق اأحكام هذه الالئحة عامة.

لكل �شـــخ�س يمثل اأمام لجنة ال�شـــتماع الحق الكامل في الدفاع عن نف�شه والَرد على اأقوال  ج- 

واأدلة انتهاكه لقواعد مكافحة المن�شطات.

عدم ح�شـــور اأي من الأطراف اأو من يمثلهم لجل�شـــة ال�شتماع بعد اأن تم اإخطاره يعتبر تخٍل  د- 

عن حقه في ح�شور الجل�شة. 

يحق لكل طرف اأن يمثله من ي�شاء في الجل�شة على نفقته الخا�شة. هـ- 

يحق لكل طرف ال�شـــتعانة بمترجم اأثناء الجل�شـــة، وللجنة الحق في تحديد هوية المترجم  و- 

ومن يتحمل تكلفته.

يحق لكل طرف تقديم اأدلته للجنة ال�شـــتماع، بما في ذلك ا�شـــتدعاء وا�شـــتجواب ال�شهود،  ز- 

وللجنة ال�شـــتماع الحق في قبول ال�شهادة الكتابية اأو بوا�شـــطة الهاتف اأو الفاك�س اأو البريد 
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الإلكتروني اأو اأية و�شائل تقنية �شمعية اأو ب�شرية اأخرى.

اإثبـــات الوقائع المتعلقـــة بانتهاكات قواعد مكافحة المن�شـــطات متاح للجنة ال�شـــتماع باأّية  ح- 

و�شيلة تقتنع بها، ويت�شمن ذلك العتراف ب�شحة الواقعة و�شهادة ال�شهود وغيرها، ولها اأن 

تربط الأدلة ببع�شها لتكوين عقيدتها حول �شحة الواقعة اأو انتفائها. 

للجنة ال�شـــتماع بناًء على رغبتها اأو بطلب اأحد الأطراف، اأن ترفع الجل�شـــة موؤقتًا اأو توؤجلها  ط- 

لوقت لحق تحدده، لَتجهيز اأو تقديم بع�س الأدلة كالأوراق والم�شتندات وال�شهود.

عدم ا�شـــتجابة اأي �شـــخ�س لطلبات اأو توجيهات لجنة ال�شـــتماع ل َيْمنعها من الم�شـــي في  ي- 

اتخاذ قرارها.

يجوز ت�شجيل جل�شات لجنة ال�شتماع اإذا ارتاأت اللجنة ذلك وعليها في هذه الحالة الحتفاظ  ك- 

بهذه الت�شجيالت.

مادة )51( 

قرارات اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�صطات

ت�شدر قرارات اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات في الموا�شيع بالأغلبية ويكون ت�شويت  اأ- 

اللجنة عليها �شريًا، مع وجوب تدوين اأراء الأقلية �شمن الأ�شباِب المكتوبة.

يجب اأن يكون قرار اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات مكتوبًا وموؤرخًا وموقعًا من اأع�شاء  ب- 

اللجنة الذين �شـــاركوا في اإ�شداره، وفي حالت ال�شـــتعجال يجوز ت�شليم القرار بدون اإبداء 

لالأ�شباب المكتوبة وفقًا للمواعيد �شالفة الذكر، على اأن تودع الأ�شباب في وقت لحق.

 ،)WADA( يتم اإبالغ قرار اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات اإلى الأطراف المعنية ووادا ج- 

والتحاد الدولي المعني واللجنة الأولمبية والتحـاد الريـا�شي الـوطـني المعني - اإن لم يكن 

طرفًا في الإجراءات - في اأقرب وقت ممكن بعد انتهاء الجل�شة.

يجوز ا�شتئناف قرارات اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات وفقًا لالآلية المحددة في هذه  د- 

الالئحة.

مادة )52(

الإبطال التلقائي لنتائج املناف�صات الفردية

�شالفة  التاأديبية  لالإجراءات  وفقًا  املن�شطات  مكافحة  لقواعد  الريا�شي  انتهاك  ثبت  اإذا 

التلقائي للنتائج الفردية التي حققها يف احلدث الريا�شي  ُيوؤدي اإىل الإبطال  الذكر فاإن ذلك 

املرتبطة به واقعة النتهاك بكل اآثارها، وي�شمل ذلك اأي�شًا رد اأية ميداليات اأو نقاط اأو جوائز اأو 

مكافاآت ح�شل عليها.
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مادة )53( 

عقوبة وقف الريا�صي عن امل�صاركة يف اأي ن�صاط الريا�صي

اإذا اأ�شفر التحليل عن وجود املادة اأو الطريقة املحظورة يف ج�شم الريا�شي اأو نواجت عمليات 

اأي�شها اأو دلئلها اأو تبني اأن الريا�شي قد ا�شتعمل اأو حاول ا�شتعمال املادة اأو الطريقة املحظورة 

اأو حازها فاإنه يوقف ملدة اأربع �شنوات عن ممار�شة اأي ن�شاط ريا�شي واإذ ارتكب ذلك مرة ثانية 

 )WADA( فاإنه يوقف مدى احلياة، وذلك مع مراعاة اأية تعديالت على العقوبات يف لوائح وادا

يف هذا ال�شدد.

واإذا حددت قائمة املحظورات ارتباط مواد معينة بانتهاكات غري عمدية لقواعد مكافحة 

املن�شطات ب�شبب توافرها العام يف املُنَتجات الطبية اأو التي تعترب قليلة الحتمالية يف اأن ي�شاء 

اأن ا�شتعماله مثل هذه املواد مل  اأن يربهن على  ا�شتخدامها كمواد من�شطة وا�شتطاع الريا�شي 

وتوبيخ  توجيه حتذير  تكون  احلالة  العقوبة يف هذه  فاإن  الريا�شي،  الأداء  بغر�س حت�شني  يكن 

اأق�شى، فاإذا  اأو وقفه عن امل�شاركة يف الأن�شطة الريا�شية ملدة عام كحد  اأدنى  للريا�شي كحد 

تكرر ذلك يوقف الريا�شي �شنتني، واإذا تكرر ذلك مرة ثالثة يوقف الريا�شي مدى احلياة مع 

مراعاة اأية تعديالت على العقوبات يف لوائح وادا )WADA( يف هذا ال�شدد.

مادة )54( 

انتهاكات اأخرى لقواعد مكافحة املن�صطات

اإذا رف�س الريا�شـــي ال�شـــتجابة لأخذ العينة منه ُتطبق عليه عقوبة من ثبت وجود المادة اأو  اأ- 

الطريقة المحظورة في ج�شمه على التف�شيل �شالف الذكر.

في حال قيام الريا�شـــي بتهريب المـــادة اأو الطريقة المحظورة يكون الحـــد الأدنى للعقوبة  ب- 

وقفه اأربع �شـــنوات ويكون الحد الأق�شـــى الوقف مدى الحياة ح�شب تقدير اللجنة التاأديبية 

لمكافحة المن�شطات.

المخالفات الخا�شـــة بعدم اللتزام بالتواجد في المكان المحدد لأخذ العينة تكون عقوبتها  ج- 

الوقف عن الم�شاركة في الن�شاط الريا�شي من ثالث �شهور اإلى �شنتين واإذا تكرر ذلك تكون 

العقوبة الوقف �شنتين.

اإذا تـــم انتهاك قواعد مكافحة المن�شـــطات ِمن ِقبل اأع�شـــاء الأجهزة الفنيـــة اأو الإدارية اأو  د- 

الطبية يتم وقف المرتكب عن الم�شـــاركة في اأي ن�شـــاط ريا�شـــي مـــدى الحياة، وذلك دون 

الإخالل باأية عقوبات اأخرى وفقًا للقوانين المحلية الأخرى، ما لم يتوفر عذر مخفف ب�شبب 

المواد المحددة المرتبطة بالنتهاكات غير العمدية لتوافرها العام على التف�شـــيل �شـــالف 

الذكر.



العدد: 3521 – الخميس 8 أبريل 2021

94

مادة )55( 

اإزالة اأو تخفي�ص فرتة عقوبة الوقف لظروف ا�صتثنائية

اإذا برهن الريا�شي على عدم وجود خطاأ اأو اإهمال اأدى لنتهاكه قواعد مكافحة المن�شطات،  اأ- 

يتـــم رفع اأو تخفي�س الإيقاف المطبق عليه، ويتعين على الريا�شـــي فـــي جميع الأحوال بيان 

�شـــبب وجود المادة اأو الطريقة المحظورة اأو نواتج عمليات اأي�شها اأو دلئلها في ج�شده لكي 

يتم اإزالة الإيقاف.

يحـــق للَّجنة التاأديبيـــة لمكافحة المن�شـــطات اأو اللجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة المن�شـــطات  ب- 

م الريا�شي م�شاعدة حقيقية اأدت اإلى ك�شف انتهاك  تخفي�س فترة الإيقاف اأي�شًا في حالة قدَّ

قواعد مكافحة المن�شـــطات من قبل �شخ�س اآخر )مثل حيازة المادة اأو الطريقة المحظورة 

من ِقبل فني اأو اإداري اأو اإدارة ريا�شية اأو غيرها(. 

ل يجـــوز خف�ـــس عقوبة الإيقـــاف في حالت الخف�س الـــواردة في الفقرتين ال�شـــابقتين عن  ج- 

ن�شـــف الحد الأدنى المقرر لعقوبة الإيقاف، وبالن�شبة لعقوبة الإيقاف مدى الحياة ل يجوز 

تخفي�شها في هذا الحالة لأقل من ثمان �شنوات.

مادة )56( 

قواعد النتهاكات املتعّددِة

اأو  الريا�شي  ثبوت قيام  التحقيقات  املن�شطات من خالل  الوطنية ملكافحة  للجنة  اإذا تبني 

قواعد  لأحكام  انتهاك  من  باأكرث  الريا�شي  املجال  يف  والعاملني  والفنيني  الإداريني  من  غريه 

اأو  اأكرث من مادة  ولوائح مكافحة املن�شطات يف الق�شية املعرو�شة عليها - كاأن ثبت ا�شتعماله 

طريقة حمظورة - فتطبق عليه عقوبة الإيقاف الأكرب ح�شب تف�شيالت العقوبات �شالفة الذكر. 

واأي ريا�شي يتبني اأنه قد انتهك قواعد مكافحة املن�شطات للمرة الثالثة فاإنه ُيعاقب بالوقف 

مدى احلياة.

مادة )57(

اإبطال النتائج يف امل�صابقات الالحقة جلمع العينة

بالإ�شافة اإىل الإبطال التلقائي للنتائج الفردية يف املناف�شة التي ثبت فيها تعاطي املادة اأو 

الطريقة املحظورة، فاإن كل النتائج التناف�شية الأخرى الالحقة واملرتبطة بتواجد املادة يف ج�شد 

الريا�شي يتم اإبطالها اأي�شًا، ويتم م�شادرة اأية ميداليات اأو نقاط اأو جوائز اأو مكافاآت ح�شل 

عليها يف هذه املناف�شات.
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مادة )58( 

بدء فرتة الإيقاف

فرتة الإيقاف تبداأ من تاريخ اجلل�شة التي اأ�شدرت فيها اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�شطات 

قرار الإيقاف، ما مل تر اللجنة احت�شاب بدء الإيقاف من تاريخ �شابق على هذه اجلل�شة ا�شتنادًا 

املوؤقت )�شواء فر�شت  الإيقاف  والإن�شاف، وتعترب فرتة  العدالة  للظروف واملالب�شات وقواعد 

�شابقًا اأو ُقبلت طوعًا( من �شمن الفرتة الكلية لالإيقاف. 

مادة )59( 

الآثار املرتتبة على الإيقاف

ل ي�شمح لأي �شخ�س موقوف موؤقتًا اأو كعقوبة اأن ي�شارك يف اأي ن�شاط تابع للجنة الأوملبية 

اأو لأي احتاد ريا�شي وطني )ما عدا برامج التعليم اأو التوعية اخلا�شة مبكافحة املن�شطات اأو 

برامج اإعادة التاأهيل( كما يتم وقف اأي دعم اأو مزايا مالية متعلقة بالريا�شة.

�شنوات  الأربع  مرور  بعد  �شنوات، ميكنه  اأربع  من  اأكرث  ملدة  لالإيقاف  �شخ�س خا�شع  واأي 

الأوىل من الإيقاف اأن ي�شارك يف الأحداث الريا�شة الوطنية يف لعبة اأو ريا�شة اأخرى غري التي 

الريا�شي  احلدث  هذا  يكون  اأن  ب�شرط  املن�شطات،  مكافحة  قواعد  انتهاك  ب�شددها  ارتكب 

الوطني لي�س موؤهاًل ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر للتناُف�س يف حدث ريا�شي دويل.

مادة )60( 

عودة الريا�صي بعد ق�صاء مدة الإيقاف

لعودة الريا�شـــي بعد فترة الإيقاف يجب اأن يخ�شـــع لختبار خارج المناف�شة من قبل اللجنة  اأ- 

اأو التحاد الريا�شـــي الوطني المعني اأو اأي منظمة مكافحة المن�شـــطات يكون لديها ال�شلطة 

لمراقبـــة هذا الختبار، ويلتزم الريا�شـــي اإذا طلب منه ذلك بالإف�شـــاح عـــن اأية معلومات 

خا�شة بمكان وجوده.

اإذا خ�شـــع الريا�شـــي لفتـــرة الإيقـــاف وتقاعد بعدهـــا عن ممار�شـــة الريا�شـــة وُحذَف من  ب- 

�شـــجل من �شيجرى لهم الختبارات خارج الأحداث الريا�شـــية، ويريد العودة لحقًا لو�شعه 

ال�شابق، فعليه اإ�شعار اللجنة واللجنة الأولمبية والتحاد الريا�شي الوطني المعني ومنظمات 

مكافحة المن�شـــطات ذات العالقة واأن يخ�شـــع لعدة اختبارات جديدة خارج المناف�شة على 

نفقته الخا�شـــة لفترة زمنية معينة ُتحددها اللجنة، وتحدد اأي�شـــًا عدد مرات خ�شوعه لهذه 

الختبـــارات ومواعيدها، وللريا�شـــي اأن يطلب اإجراء هذه الختبارات على نفقته الخا�شـــة 

لدى اأية منظمة اأخرى لمكافحة المن�شطات.
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عندما تنتهي فترة الإيقاف ويتم اإنجاز �شـــروط العودة، ُي�شـــبح الريا�شي موؤهاًل مرة اأخرى  ج- 

تلقائياً لممار�شة الأن�شطة الريا�شية دون حاجة لموافقة اأية جهة اأخرى.

مادة )61( 

التبعات املرتتبة على الفرق الريا�صية

عندما يوجد اأكرث من ع�شو يف فريق ريا�شي واحد مت اإ�شعارهم باحتمالية انتهاك قواعد 

مكافحة املن�شطات وفقًا لإجراءات اإدارة النتائج �شالفة الذكر وكان ذلك يف اإطار حدث ريا�شي، 

فاإن كل اأع�شاء هذا الفريق يجب اأن يخ�شعوا لختبار خا�س يف هذا احلدث، واإذا ثبت اأن اأكرث 

اأثناء احلدث  املن�شطات  لقواعد مكافحة  انتهاك  ارتكبوا  من ع�شو يف فريق ريا�شي واحد قد 

فيتم اإما اإبطال نتائج هذا الفريق اأو اتخاذ اأي اإجراء تاأديبي اآخر تراه اللجنة التاأديبية ملكافحة 

املن�شطات منا�شبًا.

مادة )62( 

العقوبات التي تفر�ص على الحتادات الريا�صية الوطنية

يتم الإيقاف الكلي اأو اجلزئي لأية م�شاعدات مالية اأو غري مالية من قبل اللجنة عن الحتاد 

الوطني الذي يعترب غري ملتزم بتطبيق قواعد مكافحة املن�شطات، كما يجوز للجنة  الريا�شي 

الأوملبية اتخاذ اأي اإجراء اأو تدبري �شد الحتادات الريا�شية الوطنية املخالفة حتى تتوافق قواعد 

مكافحة املن�شطات لديهم مع قواعد مكافحة املن�شطات املعمول بها دوليًا.

الف�صل الثامن

ال�صتئناف

مادة )63(

ا�صتئناف قرارات اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�صطات

قابلة  املن�شطات  ملكافحة  التاأديبية  اللجنة  عن  بالعقوبات  ال�شادرة  القرارات  تكون 

لال�شتئناف اأمام اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة، وَتبقى 

هذه القرارات �شارية املفعول ما مل يطلب ُمقدم ال�شتئناف وقفها موؤقتًا حلني الف�شل يف مو�شوع 

ال�شتئناف وا�شتجابت اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات لذلك ملا راأته يف هذا الطلب من 

جدية وا�شتعجال.
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مادة )64( 

ال�صتئناف على القرارات اخلا�صة باإدارة النتائج والإيقاف املوؤّقت

اأي قرار لنتهاك قواعد مكافحة املن�شطات خا�س بالنتائج التحليلية غري الطبيعية »الإيجابية« 

الريا�شية الوطنية، يجوز  املوؤّقت، يف الأحداث  اأو الطبيعية »ال�شلبية« وقرارات فر�س الإيقاف 

ا�شتئنافه اأمام اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�شطات.

اأو جتاه ريا�شيني دوليني  الفعاليات الدولية  اأو  وبالن�شبة للقرارات ال�شادرة يف املناف�شات 

فيجوز ا�شتئنافها اأمام حمكمة )CAS( وفقًا للقواعد املطبقة اأمام هذه املحكمة.

مادة )65( 

الأ�صخا�ص الذين لهم احلق يف ال�صتئناف

في حالت المناف�شات الدولية والريا�شيين الدوليين يجوز لكل من التالي التقدم بال�شتئناف: اأ- 

1- الريا�شي اأو ال�شخ�س الذي �شدر القرار الم�شتاأنف �شده.

2- اأي طرف اآخر ذو �شلة بمو�شوع القرار الم�شتاأنف. 

3- التحاد الدولي المعني واأية منظمة اأخرى لمكافحة المن�شطات معنية بالمو�شوع.

اإذا كان القرار متعلق بدورة  اأخرى  اأولمبية دولية  اأي لجنة  اأو  4- اللجنة الأولمبية الدولية 

األعاب اأولمبية دولية اأو قارية.

.)WADA( 5- وادا

فـــي حـــالت المناف�شـــات الوطنيـــة والريا�شـــيين الوطنييـــن يجوز لـــكل من التالـــي التقدم  ب- 

بال�شتئناف:

1- الريا�شي اأو ال�شخ�س الذي �شدر القرار الم�شتاأنف �شده.

2- اللجنة اإن كانت طرفًا.

3- التحاد الريا�شي الدولي المعني.

4- اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية البحرينية اإذا كانتا طرفًا.

5- الهيئة الريا�شية الوطنية التي يتبعها الريا�شي.

.)WADA( 6- وادا

اللجوء ملحكمة  لهما  يجوز  املعني  الدويل  والحتاد   )WADA( وادا فاإن  ويف هذه احلالت 

)CAS( فيما يتعلق بقراِر اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�شطات.

مع مراعاة القواعد �شالفة الذكر فاإن ال�شخ�س الوحيد الذي يحق له ا�شتئناف قرار الإيقاف  ج- 

الموؤّقت هو الريا�شي اأو ال�شخ�س الآخر الذي فر�س عليه هذا الإيقاف.
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مادة )66( 

ت�صكيل اللجنة ال�صتئنافية ملكافحة املن�صطات 

ُت�شكل اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات بقرار من اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل 

من بينهم رئي�س، وي�شرتط اأن يكون يف ع�شويتها �شخ�س يحمل موؤهل قانوين وطبيب ولعب اأو 

اإداري �شابق.

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات عامني قابلة للتجديد ملدة اأو 

ملدد اأخر، واإذا تويف اأو ا�شتقال اأحد اأع�شاء اللجنة، تقوم اللجنة بتعيني �شخ�س اآخر يحل حمله 

لبقية فرتة ع�شوية �شلفه. 

مادة )67( 

�صالحيات اللجنة ال�صتئنافية ملكافحة املن�صطات

ومو�شوع طلب  �شكل  بالنظر يف  الكاملة  ال�شالحية  املن�شطات  ملكافحة  ال�شتئنافية  للجنة 

ال�شتئناف طبقًا لقواعد الرقابة على املن�شطات، ولديها �شالحية اتخاذ اأية اإجراءات اأو قرارات 

عاجلة اأو �شرورية اأو عر�شية لزمة ملمار�شة وظائفها.

وقرارات اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات نهائية ل يجوز الطعن عليها اإل اأمام حمكمة 

 .)CAS(

مادة )68( 

الإجراءات اأمام اللجنة ال�صتئنافية ملكافحة املن�صطات

يجب اأن يقدم الطلب للجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة المن�شـــطات خالل �شهر من تاريخ �شدور  اأ- 

قرار اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات.

يجب األ يكون لدى اأي من اأع�شاء اللجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات اأية عالقة م�شبقة  ب- 

بالحالة المعرو�شة عليها من �شاأنها التاأثير على راأيه فيها، كما لو كان قد �شبق له اإبداء راأيه 

فيها كع�شو في اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات اأو كمحامي اأو كخبير اأو غيره، ويتعين 

على من توافرت لديه اأي من هذه الحالت اأن يك�شفها اإلى رئي�س اللجنة الوطنية البحرينية 

لمكافحة المن�شـــطات لتعيين بديل عنه اإذا اقت�شـــت الحاجة ذلك اأو يعين لجنة ا�شـــتئنافية 

جديدة. 

وللجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة المن�شـــطات ال�شـــالحية الُمطلقة لتعيين الخبـــراء اإذا ارتاأت  ج- 

لزوم ذلك لم�شاعدتها على اتخاذ قرارها في الحالة المعرو�شة.

للجنة الحق في ح�شور جل�شات ا�شتماع اللجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات كطرف في  د- 

الحالة المعرو�شة.
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لكل من التحاد الدولي والتحاد الريا�شي الوطني المعني اإن لم يكن طرفًا في الإجراءات،  هـ- 

ور جل�شات  واللجنة الأولمبية اإن لم تكن طرفًا في الإجراءات، ووادا )WADA( الحق في ح�شُ

اللجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات كمراقب.

يتعين على اللجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة المن�شـــطات النتهاء مـــن نظر الطعن خالل ثالثة  و- 

�شـــهور من تاريخ �شـــدور قرار اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شـــطات، مـــا لم توجد ظروف 

ا�شـــتثنائية تقت�شي غير ذلك مثل جل�شات ال�شـــتماع التي تعقد اأثناء البطولت والمناف�شات 

والتي تتم اإجراءاتها على نحو �شريع.

للجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة المن�شطات �شـــالحية و�شع القواعد الإجرائية الالزمة لت�شيير  ز- 

�شئونها فيما لم يرد ب�شاأنه ن�س في هذه الالئحة.

تكون جل�شات ا�شتماع اللجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات علنية، ما لم ُتقرر اللجنة اأن  ح- 

هناك ظروف خا�شة تتطلب غير ذلك.

يجـــب على الم�شـــتاأنفين والطـــرف اأو الأطراف الأخـــرى اأن يتعاونوا مع اإجـــراءات وطلبات  ط- 

اللجنة، وفي حالة عدم ح�شور اأي منهم اأو من يمثلهم جل�شة ال�شتماع بعد اأن تم اإخطارهم 

بذلـــك يعتبـــر ذلك تخـــل منه عن حقه في الـــرد والتعقيب، وكل طرف له الحـــق في اأن يمثل 

في الجل�شـــة بوكيل على نفقته الخا�شـــة، كما يحق لهم طلب ال�شتعانة بمترجم في الجل�شة، 

وتقرر اللجنة هوية وتكاليف المترجم والم�شئول عن �شدادها.

لـــكل طرف الحق في تقديـــم الأدلة على براءته، ويت�شـــمن ذلك الحق في اإجراء الت�شـــال  ي- 

وتقديم ال�شـــهود، وح�شـــب تقدير اللجنة يمكنها قبول ال�شـــهادة الكتابية اأو بوا�شطة الهاتف 

اأو الفاك�س اأو البريد الإلكتروني اأو اأية و�شـــائل تقنية �شـــمعية اأو ب�شـــرية اأو اأية و�شيلة اأخرى 

تطمئن اإليها. 

للجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات الحق في تكوين عقيدتها واقتناعها بحدوث انتهاك  ك- 

لقواعد مكافحة المن�شطات من عدمه باأي دليل تقتنع به، ويت�شمن ذلك العتراف والقرائن 

و�شـــهادة لل�شهود والخبراء والأخذ بنتائج التحاليل والطالع على كافة الأوراق والم�شتندات 

ذات العالقة وغيرها من الأدلة.

عدم ا�شـــتجابة اأي من الأطراف لطلبات اللجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة المن�شطات ل يمنعها  ل- 

من الم�شي في نظر الطعن وقد ت�شتند لهذا الموقف في تكوين عقيدتها عند اإ�شدار قرارها.

يجوز للجنة ال�شـــتئنافية لمكافحة المن�شطات ت�شجيل الجل�شات والحتفاظ بها لدى اللجنة  م- 

للرجوع اإليها عند الحاجة.
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مادة )69(

تاأجيل ورفع اجلل�صات

للجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات بناًء على طلب اأي من الأطراف اأو مببادرة منها، رفع 

اجلل�شة وتاأجيلها مليعاد لحق ل�شتكمال اإجراءات نظر الطعن.

مادة )70( 

قرارات اللجنة ال�صتئنافية ملكافحة املن�صطات

اجتماعاتها �شحيحة  وتكون  �شرية،  املن�شطات  ملكافحة  ال�شتئنافية  اللجنة  تكون مداولت 

ت�شاوت  فاإن  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر  الأقل،  على  اأع�شاء  ثالثة  بح�شور 

الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، واأية اعرتا�شات يجب تدوينها �شمن الأ�شباب 

املكتوبة للقرار.

وقرار اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات يجب اأن يكون مكتوبًا وموؤرخًا، وتوقع م�شودته 

من اأع�شاء اللجنة الذين �شاركوا يف اإ�شداره مت�شمنًا ملخ�شًا لأ�شبابه ويجب اأن يبني القرار ما 

اإذا كان رف�شًا للطعن اأو تخفيفًا للعقوبة اأو اإلغائها اأو غري ذلك وتكون ن�شخته الأ�شلية موقعة من 

رئي�س اللجنة اأو نائبه - اإن وجد -.

ويجب اإبالغ قرار اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات لالأطراف واللجنة اإن مل تكن طرفًا 

يف الإجراءات وذلك يف اأقرب وقت ممكن.

مادة )71(

ا�صتئناف قرارات رف�ص الإعفاء لال�صتخدام العالجي

تكون القرارات ال�شادرة برف�س الإعفاءات لال�شتخدام العالجي وفقًا لأحكام هذه الالئحة 

بالن�شبة  وذلك   )CAS( حمكمة  لدى  لال�شتئناف  قابلة   )WADA( وادا  من  تعديلها  يتم  ومل 

الدويل،  الريا�شي  لغري  بالن�شبة  املن�شطات  ال�شتئنافية ملكافحة  اللجنة  واإىل  الدويل  للريا�شي 

 )CAS( فاإذا رف�شت اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات الطلب فيجوز ا�شتئنافه اأمام حمكمة

مبوجب طلب من وادا )WADA( فقط. 

ول يجوز اأن يكون ع�شوًا يف اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات من كان ع�شوًا يف جلنة 

الإعفاء لال�شتخدام العالجي التي اأ�شدرت القرار املطعون فيه اأمامها.

وقرارات وادا )WADA( يف هذا ال�شاأن قابلة للطعن عليها اأمام حمكمة )CAS( من قبل 

الريا�شي اأو اللجنة.
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مادة )72(

ا�صتئناف العقوبات املوقعة على الحتادات الريا�صية

يجوز ا�شتئناف القرارات ال�شادرة وفقًا لأحكام هذه الالئحة بتوقيع عقوبات �شد الحتادات 

الريا�شية الوطنية لدى اللجنة ال�شتئنافية ملكافحة املن�شطات، ثم اأمام حمكمة )CAS( من قبل 

الحتاد الريا�شي الوطني املعني خالل �شهر من تاريخ علمه بالقرار.

الف�صل التا�صع

اأحكام ختامية

مادة )73(

الإخطار بحالت الإعفاء لال�صتخدام العالجي

 )WADA( تلتزم اللجنة بتوجيه اإخطار فوري لالحتادين الوطني والدويِل املعنيني ولوادا

الريا�شيني غري  اأولئك  اإعفاء لال�شتخدام العالجي ُمنحت لأي ريا�شي )ما عدا  اأية حالة  عن 

امل�شجلني يف قائمة الختبار امل�شجلة(.

مادة )74(

اإخطارات الختبارات

التي   )WADA( لوادا  الريا�شيني  تواجد  باأماكن  اخلا�شة  املعلومات  بتوفري  اللجنة  تلتزم 

عليها اإتاحتها للمنظماِت الأخرى املعنية مبكافحة املن�شطات ولديها �شالحية اختبار الريا�شي.

الريا�شية  الأحداث  خالل  جتريها  التي  الختبارات  معلومات  بتقدمي  اللجنة  تلتزم  كما 

وخارجها اإىل وادا )WADA( يف اأقرب وقت عقب اإجراء مثل هذه الختبارات.

وعدم  الأوقات  تامة يف جميع  �شرية  املعلومات يف  على هذه  الإبقاء  الأطراف  وعلى جميع 

ويجب  الختبارات،  لإجراءات  اأو  املتبادل  التن�شيق  اأو  التخطيط  اأغرا�س  يف  اإل  ا�شتخدامها 

التخل�س من هذه املعلومات حينما ت�شبح غري ذات قيمة لهذه الأغرا�س.

مادة )75( 

الإخطار بحالت انتهاك قواعد مكافحة املن�صطات وتطوراتها

عندما يت�شلم الحتاد الريا�شي الوطني نتيجة حتليلية غري مالئمة تخ�س اأحد ريا�شييه من 

اأي م�شدر فعليه اإخطار اللجنة والحتاد الدويل املعني ووادا )WADA(، على اأن يت�شمن هذا 

الإخطار ا�شم الريا�شي وبلده وريا�شته واللعبة امل�شجل فيها وما اإذا كانت هذه النتائج الأولية 

خا�شة باختبار داخل الأحداث الريا�شية اأو خارجها، وتاريخ جمع العينة والنتيجة التحليلية كما 
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يتم يف جل�شات  وما  املوا�شيع  بالإخطار مب�شتجدات  الحتاد كذلك  ويلتزم  املخترب.  اأبلغت من 

املن�شطات  ملكافحة  ال�شتئنافية  واللجنة  املن�شطات  ملكافحة  التاأديبية  اللجنة  وقرار  ال�شتماع 

وغريها. 

وعندما يطلب الريا�شي حتليل العينة “ب”، تلتزم اللجنة باإبالغ نتيجة هذا التحليل لالحتاد 

.)WADA( الدويل املعني ووادا

ويف اأية حالة يتم فيها اإلغاء قرار الإيقاف اأو تخفي�س املدة فتلتزم اللجنة باإخطار الحتاد 

الدويل املعني ووادا )WADA( بن�شخة من هذا القرار واأ�شبابه كتابًة.

مادة )76(

الإح�صاء ال�صنوي

وادا  وتزود  املن�شطات  مكافحة  يف  اأن�شطتها  عن  �شنوية  اإح�شائية  باإعداد  اللجنة  تلتزم 

)WADA( بن�شخة منها.

مادة )77(

اللتزام العام باحلفاظ على ال�صرية

ملكافحة  وال�شتئنافية  التاأديبية  واللجنتني  املعني  الوطني  الريا�شي  والحتاد  اللجنة  تلتزم 

املن�شطات واأي جلنة اأو �شخ�س اأو هيئة اأو جهة اأخرى بعدم الك�شف عن هوية الريا�شيني الذين 

املن�شوب  الأ�شخا�س  اأو عن غريهم من  اإيجابية،  نتائج حتليلية  نتائج فح�س عيناِتهم  اأظهرت 

اإليهم انتهاك قواعد مكافحة املن�شطات.

مادة )78(

العرتاف بقرارات املنظمات الأخرى

ملكافحة  وال�شتئنافية  التاأديبية  واللجنتني  الوطنية  الريا�شية  والحتادات  اللجنة  تلتزم 

منظمة  اأو  اأو جهة  �شخ�س  اأي  من  �شادرة  قرارات  اأو  اختبارات  نتائج  اأية  باحرتام  املن�شطات 

ر�شمية معرتف بها وفقًا لأحكام قواعد مكافحة املن�شطات، كما يجوز العرتاف باأعمال الكيانات 

الأخرى اإذا كانت قوانينها مت�شقة مع ذلك.

مادة )79(

تقادم املخالفة

ل يجوز اتخاذ اأي اإجراء من الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة �شد اأي ريا�شي اأو 
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غريه عن خمالفته لأحكام مكافحة املن�شطات م�شى على تاريخ ارتكابها ع�شر �َشَنوات.

مادة )80(

حتديثات قواعد مكافحة املن�صطات

تلتزم اللجنة بتطبيق كافة التعديالت والتحديثات التي ترد على قواعد مكافحة املن�شطات 

وتعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه الالئحة متى مت اعتمادها من وادا )WADA(، ل�شيما التحديثات 

الواردة على املدونة.

مادة )81(

تعديل وتف�صري الالئحة

اللجنة هي امل�شئولة عن تطبيق وتف�شري وتعديل الأحكام الواردة يف هذه الالئحة مبوافقة 

اللجنة الأوملبية، ويجوز لها دعوة ممثلني عن الحتادات الريا�شية الوطنية للم�شاركة يف مناق�شة 

ذلك.

ويجب تعميم هذه الالئحة واأية تعديالت عليها على الحتادات الريا�شية الوطنية والأندية 

بعد  عليها  تعديالت  واأية  الالئحة  اأحكام هذه  وت�شري  املعنية،  الريا�شية وغريها من اجلهات 

اعتمادها من اللجنة الأوملبية ومرور ثالثة اأ�شهر من تاريخ تعميمها على هذه اجلهات.

ول يجوز تطبيق اأحكام هذه الالئحة باأثر رجعي للم�شائل املعلقة قبل دخولها حيز التنفيذ، 

العرتاف  ويتم  حالتها،  ن�شوء  وقت  بها  املعمول  لل�شوابط  وفقًا  الأمور  هذه  ا�شتكمال  ويتم 

بنتائجها.

مادة )82(

اإعادة تنظيم اللجنة ونقل الأ�صول

تكون ت�شفية اللجنة اأو حلها اأو اإعادة تنظيمها لأي �شبب قانوين، بقرار من اللجنة الأوملبية 

وتر�شد اأ�شولها املتبقية للوفاء بكل التزاماتها وتعهداتها التي مل يتم الوفاء بها ويحدد القرار 

طرق الت�شرف فيما تبقى من اأ�شول.
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هيئة البحرين للثقافة والآثار

 قرار رقم )1( ل�صنة 2021

بت�صجيل موقع اأثري �صمن قائمة الرتاث الوطني

رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار، 

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، 

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة الآثار واملتاحف، 

قرر الآتي: 

مادة )1( 

ـل يف قائمة الرتاث الوطني ِوْفـقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن  ُيـ�شجَّ

ـاية، جممع 229،  ـاية التاريخية( مبنطقة ال�شَّ حماية الآثار، املْوِقـُع املعروف با�شم )جزيرة ال�شَّ

ِطـْبـقًا للو�شف ولالإحداثيات التالية وِوْفـقًا للخارطة املرافقة لهذا القرار.

الإحداثيات:

ــــول:  ُـّ خط الطـ

خط العْر�ص:

ـَعـب المرجانية، توجد بها فجوة دائرية يبلغ  ـر ال�شُّ نت نتيجة تَحـجُّ ـف: جزيرة �شخرية تكوَّ الو�صْ

قطرها حوالي �شـــتة اأمتار ت�شـــم نْبـُع ماء عْذب ُيـعرف بعين ال�شاية. ت�شم الجزيرة بقايا جدران 

ـما قلعة اأو برج ع�شكري. ـتها تدل على وجود بناء �شخم َلـُربَّ �شخمة على اأر�شيَّ

مادة )2( 

ُيـْبـلغ القرار جلهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري للتاأ�شري به يف ال�شجل العقاري، كما ُيـْبـلغ به 

مالك العقار. 

مادة )3( 

على مدير اإدارة الآثار واملتاحف تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

رئي�ص هيئة البحرين للثقافة والآثار

مي بنت حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 اأبـريــــــل 2021م
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اإعالن من جمل�ص تنظيم مزاولة املهن الهند�صية

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية،  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

ْيـم للهند�شة/ ت�شميم  بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب )الرِّ

الهند�شية  املكاتب  �شجل  من  �شْطـُبـه  قد مت  رقم: )ب ن/217(  ترخي�س هند�شي  واإ�شراف(، 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املرخَّ

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2020.

    رئي�ص املجل�ص 

املهند�صة مرمي اأحمد جمعان 
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  لمجلس المناقصات والمزايدات   2020التقرير السنوي لعام  
  

  .نبذة عن المجلس 1
العام   في  والمزايدات  المناقصات  مجلس  انط��قة  ثمار    ليكون  2003جاءت  بواكير  من 

الم��وع ا��ص��حي لصاحب الج��لة الملك حمد بن عي�� آل خليفة عاهل الب��د المفدى  
ورعاه    - هللا  المناقصات    -حفظه  وإدارة  تنظيم  عمليات  نقل  في   إلىفي  رحبة  آفاق 

مجال تطبيق الِمراس ا��فضل وتوفير الخدمات ا��جدى التي ترقى لتطلعات واستحسان  
  كافة المتعاملين. 

  
ممارسات   على  ل����اف  المستقلة  التنظيمية  الجهة  باعتباره  المجلس  شكل  فقد 
الحكومية  الجهات  ومزايدات  مناقصات  لطرح  الرسمية  المنصة  الحكومية،  المشتريات 

ا على العطاءات الفائزة ضمن آلية تضمن المنافسة النزيهة بين جميع الموردين وترسيته
  والمقاولين المؤهلين. 

  
الرامية إلى خلق   2030وانط��قاً من دوره المحوري في تحقيق رؤية البحرين ا��قتصادية  

 17اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يواصل مجلس المناقصات والمزايدات منذ أكثر من  
 تنظيم وإدارة المناقصات الحكومية وفق مبادئ الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص  عاماً 

ل  العادلة،  والمبيعات أيكون  والمنافسة  المشتريات  على  ا����اف  في  رائداً  نموذجاً 
  الحكومية على مستوى المنطقة. 

  
العا للمال  ا��مثل  ا��ست���ل  وضمان  المملكة  في  ا��قتصادية  الكفاءة  لرفع  م،  وسعياً 

يلتزم المجلس على الدوام بمد جسور التواصل المبا�� مع جميع ا��طراف ذات الصلة  
من جهات مت��فة وموردين ومقاولين بما يخدم ا��رتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية  

  ودعم هذه الجهات لتأمين مشترياتها بأسعار تنافسية عادلة. 
  

وإصدا الماضية  السنوات  طوال  المجلس  لنشأة  لعمليات كان  المنظم  القانون  ر 
الثقة   رفع  في  ا��ثر  أكبر  الحكومية  والمبيعات  والمشتريات  والمزايدات  المناقصات 
وغير   المبا��ة  المالية  للتدفقات  استقطاباً  ا��ستثمارية  البيئات  كأكثر  المحلي  بالسوق 
على   وال��كات  للمستثمرين  ومشجع  مرن  وت��يعي  تنظيمي  مناخ  في  المبا��ة، 

  ختصاصاتها. اخت��ف ا
  

وبفضل ما يملكه من طاقات ب��ية كفؤة وتسخيره ��حد� ما توصلت إليه تقنيات حديثة 
تسجيل  من  والمزايدات  المناقصات  مجلس  استطاع  الحكومية  المشتريات  مجال  في 
قصة نجاح وطنية عنوانها ا��داء المؤس�� المبني على أرقى الممارسات العالمية في 

الحكومية وضبط الجودة، مدعوماً بتوطيد أوا�� المجلس مع  إدارة وتنفيذ المشتريات  

التقرير ال�صنوي لعام 2020 ملجل�ص املناق�صات واملزايدات
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التنمية  نواحي  كافة  في  المملكة  ونهضة  نماء  فيه  لما  والخاص  الحكومي  القطاعين 
  المستدامة. 

  
  . الرؤية والرسالة والقيم 2

لتصبح   :الرؤية البحرين  بمملكة  المناقصات    أنموذجاً ا��رتقاء  لممارسات  عالمياً 
 والمزايدات الفعالة. 

  
فيه  :الرسالة نسعى  الذي  الوقت  في  والخاص  العام  القطاعيين  مع  قرب  عن  العمل 

لمواصلة تعزيز شفافية وكفاءة ممارسات المشتريات والمبيعات الحكومية في المملكة، 
امة ا��قتصادية من  ودعم النمو الذي يشهده القطاع الخاص، با���افة إلى دعم ا��ستد

  ���ل المحافظة على المال العام. 
  

  القيم 
  النزاهة والشفافية   . 1

نسعى لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في أداء أعمالنا والتعامل مع  
  ��كا�نا وعم���نا. 

  
  الثقة وا��حترام  . 2

في  المهني  ا��لتزام  ���ل  من  والعم��ء  ال��كاء  واحترام  ثقة  لكسب  نسعى 
  وقراراتنا.  معام��تنا

  
  المساواة وا��نصاف   . 3

  تحقيق تكافؤ الفرص لجميع ا���راف ذات الع��قة. 
  
  الجودة والتميّز   . 4

نعمل كفريق لبلوغ أق�� مستويات الجودة في ا��داء من أجل تحقيق التميّز في 
  الخدمة. 

  
  المسؤولية   . 5

التزامنا   على  ونؤكد  وأعمالنا  قراراتنا  في  المسؤولية  بالعمل نعمل بروح  الكامل 
  الجماعي. 

  
  ا��حتراف والمهنية  . 6

نستثمر في تطوير وتحفيز كفاءة وأداء مواردنا الب��ية لتعزيز قدراتنا ومصداقيتنا 
 المهنية.
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  ا��بداع  . 7
نشجع مواردنا الب��ية على استغ��ل طاقاتها ا��بداعية ومواهبها الكاملة لتحسين 

  ا��ستراتيجي.ا��داء الم�س�� وتحقيق النجاح 
 
    مهام وأعضاء المجلس. 3

أن يكون ضمن أولوياته تمكين الجهات المت��فة  يحرص مجلس المناقصات والمزايدات  
أدنى تأخير دون  ومشاريعها  خططها  بها   من تنفيذ  يمر  الظروف ا��ست�نائية التي  رغم 

، 2020لسنة  "  1المرسوم الملكي رقم "  وبناًء على.  19- العالم جراء تف�� جائحة كوفيد
عقد اجتماعات  المجلس  ، واصل  والخاص بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات

الكتابات بصورة منتظمة، وذلك بشكل أسبوعي ��ستعرا� ومناقشة     السابعةدورته  
الواردة إليه من جميع الجهات المت��فة ��تخاذ القرارات المناسبة بشأنها،   والمراس��ت

الطلبا هذه  تتضمن  والمزايدات  حيث  المناقصات  وترسيه  طرح  طلبات  من  العديد  ت 
دراسة  وكذلك  الطلبات  من  وغيرها  والتجديدات  والتمديدات  التغييرية  ا��وامر  وإصدار 
المشاركين   والمقاولين  الموردين  قبل  من  المجلس  إلى  المرفوعة  النظر  إعادة  طلبات 

صات والمزايدات، بحسب  في المناقصات والمزايدات، با��ضافة إلى جلسات فتح المناق 
و��ئحته   الحكومية  والمبيعات  والمشتريات  والمزايدات  المناقصات  تنظيم  قانون 

) 50التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من المجلس. هذا وقد قام المجلس بعقد (
  .2020خ��ل العام  اجتماعاً 

  
 أعضاء مجلس المناقصات والمزايدات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الرئيس خليفةالشيخ نايف بن خالد آل 
  نائب الرئيس   الخياط زعبد العزيالمهندس أحمد 

  عضو  الدكتور محمد مبارك بن دينة
  عضو  السيد عي�� ر�� محمد العرادي

  عضو  حسين عبد الرحمن سعيد المهندس  
  عضو  المهندس وليد يوسف الساعي

  عضو  السيد راشد أحمد الجودر 
  عضو  السيد جاسم عبدهللا حمود  

  عضو  يالسيدة نور حافظ بوعل 
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المناقصات   على  الدقيق  ا����اف  خ��ل  من  والمزايدات  المناقصات  مجلس  واصل 
الحكومية، ببث الثقة في بيئة ا��عمال في مملكة البحرين وتشجيع جذب ا��ستثمارات  

من   ممتازة  سمعة  اكتسابه  عن  أثمر  مما  والدولية،  وا��قليمية  إنجازاته  المحلية  خ��ل 
المتسمة بالشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة والتنافسية منذ فترة تأسيسه، مما ساهم  

  في تعزيز الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في تقديم نوعية مميزة من الممارسات.
  

  مهام مجلس المناقصات والمزايدات 
 ال والمزايدات  المناقصات  على  وعمليات  ا����اف  تقومحكومية  التي   ال��اء 

  الجهات الحكومية المت��فة.  
  اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الحكومية المت��فة  
  .إلغاء المناقصات والمزايدات وإعادة طرحها من جديد عند الحاجة إلى ذلك 
  است��م عطاءات المناقصات والمزايدات وفتح المظاريف والتحقيق من اشتمالها

  والوثائق المطلوبة. على المستندات
  .اتخاذ القرار بشأن قبول العطاءات أو رفضها  
  .تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها  
   .اعتماد تأهيل الجهات المت��فة المعنية للموردين والمقاولين  
   التقصير في تطبيق الجزاءات على الموردين والمقاولين في حالة المخالفات أو

  الوفاء با��لتزامات التعاقدية. 
 المناقصات بإجراءات  المتعلقة  والمقاولين  الموردين  تظلمات  في   البت 

 .والمزايدات
  
   رئيس المجلسكلمة .  4

ي�ّ�فني بدايًة، با��صالة عن نف��، وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أن أرفع أسمى آيات  
الج��لة الملك حمد بن عي�� آل خليفة عاهل الشكر وا��متنان إلى سيدي ح��ة صاحب  

الب��د المفدى، والى سيدي صاحب السمو الملكي ا��مير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  
العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على توجيهاتهم السديدة ومساندتهم الكريمة لكل ما  

لحكومية على  يخدم عمل المجلس وا��رتقاء بمستوى ممارسات المشتريات والمبيعات ا
  مستوى المملكة.

  
بامتياز في ظل الظروف ا��ستثنائية التي فرضتها   2020لقد كان العام   استثنائياً  عاماً 

(كوفيد المستجد  كورونا  فيروس  المنطقة  19-جائحة  واقتصاديات  دول  كافة  على   (
المناقصات   مجلس  تبنى  الجديدة،  المتغيرات  هذه  لمواكبة  سعينا  وفي  والعالم. 

دات نهجاً استراتيجياً جديداً في إدارة عملياته ا��دارية والتشغيلية ومواصلة جهوده  والمزاي
المناقصات   لممارسات  عالمياً  أنموذجاً  لتصبح  البحرين  بمملكة  ل��رتقاء  الرامية 

  والمزايدات الفعالة. 
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(كوفيد  جائحة  فرضتها  التي  التحديات  عام  19-رغم  طوال  المجلس 2020)  استطاع   ،
المحافظة على استمرارية المناقصات والمزايدات   –بحمد هللا    –المزايدات  المناقصات و 

دون   المت��فة  الجهات  احتياجات  تلبية  يخدم  بما  الحكومية  والمبيعات  والمشتريات 
ترسية   المجلس  عمليات  شهدت  وقد  إجمالية    1688أرباك،  بقيمة  ومزايدة  مناقصة 

حاجز   المناقصات    1.557تخطت  معد��ت  ثبات  ذلك  يعكس  حيث  بحريني،  دينار  مليار 
عام   في  الخدمات    2020والمزايدات  أفضل  وتقديم  التنموية  الخدمات  استدامة  مدى 

التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتما�� مع أولويات الحكومة وتحقيق ا��ستدامة في  
ذلك حجم الجهود المضنية التي    ظل المتغيرات ا��قليمية والعالمية الجديدة. كما يترجم

كافة   تحت  العمل  استمرارية  لضمان  ��فتة  إمكانات  من  سخره  وما  المجلس  بذلها 
والمقاولين  الموردين  بين  ا��عمال  إنجاز  وتيسير  تحسين  في  والمساهمة  الظروف، 

  والجهات الحكومية ذات الع��قة. 
  

دة من التطوير والحداثة في وكلنا ثقة بطرق أبواب مرحلة جدي  2021ندخل العام الجديد  
عملياتنا وممارساتنا المثلى، مع التركيز على المستقبل التكنولوجي وتعزيز الثقة والدفع  
تجاه ا��رتقاء بخدماتنا للعم��ء في القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع ا��ستثمار على 

  أسس راسخة من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.  
  

وال التحديث  مسيرة  نوعية  إن  مبادرات  وفق  ثابتة  بخطى  ماضية  المجلس  في  تطوير 
واضحة المعالم، مع حرصنا على ابتكار خدمات متنوعة بجودة عالية في سبيل تحسين 
مركز مملكة البحرين في المؤ��ات الدولية، با��ضافة إلى تحسين ا��جراءات والعمليات  

ية في هذا المجال، بغية  في مجال المشتريات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدول
  تحسين بيئة ا��عمال وجعلها بيئة جاذبة ل��ستثمار. 

  
على  والوقوف  كثب  عن  الخاص  القطاع  مع  العمل  في  التزامه  المجلس  يواصل  كما 
مسافة واحدة بين الجهات المت��فة، والمقاولين والموردين المحليين والدوليين من جهة  

تعزي في  استمراره  إطار  في  وذلك  المشتريات  أخرى،  ممارسات  وكفاءة  شفافية  ز 
خ��ل  من  ا��قتصادية  ا��ستدامة  دعم  جانب  إلى  المملكة،  في  الحكومية  والمبيعات 
المحافظة على المال العام وتوظيفه بالشكل ا��مثل عبر تهيئة بيئة تنظيمية وتكاملها  

مارسات  مع البيئة الت��يعية من خ��ل إصدار قانون المناقصات والمزايدات المنظم لم
  المناقصات والمشتريات الحكومية وضمان حقوق كافة ال��كاء.

  
الفني   وللجهازين  المجلس  أعضاء  إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقّدم  أن  أود  ختاًما، 
البناء   تعاونهم  على  ��كائنا  نشكر  كما  العمل،  في  وتفانيهم  إخ��صهم  على  وا��دار� 

خدم  من  المجلس  يقدمه  بما  المتواصل  أمكانية وإيمانهم  التعاون  هذا  اثبت  حيث  ات. 
  .ا��رتقاء بالمجلس إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة
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وّفق هللا الجميع لمزيد من العطاء لتحقيق ا��هداف الطموحة التي نصبو إليها من أجل  

  . وطننا الغالي في ظل قيادتنا الحكيمة
                                                                      

  نايف بن خالد آل خليفة                                                   
 رئيس المجلس                                                

  
 
  . كلمة ا��مين العام 5

ة يواصل مجلس المناقصات والمزايدات مسيرته وفق أفضل  بخطى واثقة وخطوات حثيث
ومتجاوز المصاعب ومحول  مبادئ الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة،  

وإنجازات   فرص  إلى  المشتريات  التحديات  على  ا����اف  في  رائداَ  أنموذجاً  ليكون 
شهدها  الحكومية التي  التحديات  جّمة  من  فالرغم  كورونا  جراء    2020،  جائحة  انتشار 
تمكّن ) وما فرضته من ظروف استثنائية على عجلة ا��قتصاد بكافة قطاعاته،  19- (كوفيد

المجلس القيام بمهامه في تمكين الجهات المت��فة من تنفيذ خططها ومشاريعها دون  
  ارباك.  

  
فيروس    غير مسبوقاً بأحداثه المتسارعة نتيجة التبعات التي خّلفها  2020لقد كان العام  

ومجتمعات   باقتصاديات  جسيمة  أ��اراً  ألحقت  عالمية  جائحة  الى  وتحوله  كورونا 
المناقصات   مجلس  ان  إ��  والتموين،  ا��مداد  خطوط  ذلك  في  بما  والعالم  المنطقة 
والمزايدات واصل السير بخطى ثابتة تجاه تنفيذ استراتيجيته الرامية الى تحسين نوعية  

ودتها مع الحفاظ على صحة وس��مة جميع العاملين تحت  الخدمات وا��رتقاء بمستوى ج 
تعليمات   على  بناًء  وتطويرها  مسبقاً  الُمعدة  الطوارئ  خطة  بتفعيل  المجلس،  مظلة 

من    -و� الحمد    -للتصدي لفيروس كورونا، ولقد تمكّن المجلس  الطبي  الفريق الوطني  
(كوفيد انتشار  رافقت  التي  التحديات  مع  باقتدا19- التعامل  الشاملة )  ا��تمتة  بفضل  ر 

  . واستدامتهلجميع عملياته، لضمان كفاءة العمل 
  

نظام  من  الثانية  المرحلة  تدشين  مع  بالنجاح  الشاملة  ا��تمتة  مسيرة  تكّللت  لقد 
من   اعتباراً  ا��لكتروني  إجراءات 2020أبريل    22المناقصات  كافة  أتمتة  ليشمل   ،

طرح   تم  حيث  الرقمي،  للتحول  تمهيداً  والمزايدات  إلكترونية   606المناقصات  مناقصة 
وفتح   تدشين  526بالكامل  منذ  وحتى   مناقصة  ا��لكتروني  النظام  من  الثانية  المرحلة 

  . 2020نهاية العام  
  

الجودة  مستوى  ورفع  والمزايدات  المناقصات  مجلس  عمليات  تطوير  مع  يتسق  وبما 
وا��داء في تنفيذ المشاريع الحكومية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في 
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وع  شفافة  لمعايير  وفًقا  وذلك  المسبق،  التأهيل  المناقصات  مجال  مجلس  قام  ادلة، 
والمقاولين  للموردين  المسبق  التأهيل  بإجراءات  الخاصة  ل��ئحة  بتحديث  والمزايدات 
بهدف تبسيط طريقة عرض إجراءات التأهيل المسبق، وإضافة المزيد من المرونة من  

ا��مر الذي سيساعد الجهات المت��فة على تأمين  خ��ل إعادة هندسة بعض ا��جراءات،  
كما قام بإصدار قرار خطة المشتريات الحكومية، ما  تها بأسعار تنافسية وعادلة،  مشتريا

من شأنه زيادة منافسة المقاولين والموردين من المشاركة في المناقصات والمزايدات 
 الحكومية. 

  
الموردين  من  ال��كاء  مع  ع��قته  متانة  على  والمزايدات  المناقصات  مجلس  ويراهن 

مت��فة ��داء مهامه بالصورة المثلى، وقد حرص المجلس خ��ل  والمقاولين والجهات ال
ومتكاملة   قوية  ع��قة  على  الحفاظ  على  المواتية  غير  بظروفه  ا��ستثنائي  العام  هذا 
مستدامة مع ��كائه من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم مد جسور التواصل من  

مشارك من    2139جموعه  حلقات نقاشية بمشاركة ما م  8دورة وورشة و   34خ��ل  عقد  
والمتوسطة،   الصغيرة  المؤسسات  فيهم  بما  والمقاولين  الموردين  المت��فة  الجهات 
وتحديد طرق ربط التطبيقات وا��نظمة الرقمية با��نظمة الحالية بسهولة وكفاءة تحقيق  

  ا��نتقال السلس داخل المؤسسات. 
  

ن ا��يرادات والم��وفات، حقق  ووفقاً لخطة المجلس لتحقيق ا��كتفاء الذاتي والتوزان بي
لتصل بذلك إلى    2019عن العام    2020%في العام  45المجلس زيادة في إيراداته بنسبة  

مليون دينار متخطيًة حاجز المليون دينار للمرة ا��ولى منذ ��و� المجلس في    1.044
وثائق  بيع  وإيرادات  للمجلس  ا��لكتروني  الموقع  على  ا��ع��نات  ن��  إيرادات    تحصيل 

  .والمزايدات المناقصات 
  

الصغيرة   المؤسسات  دعم  في  الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  لتنفيذ  المجلس  من  وسعياً 
ترسية   المجلس  عمليات  شهدت  تبلغ    146والمتوسطة،  بقيمة  حكومية   55مناقصة 

مليون دينار للمرة ا��ولى منذ ا��جراءات التنفيذية لمنح ا��ف�لية للمؤسسات الصغيرة  
ف  منها  والمتوسطة  استفاد  الحكومية،  والمزايدات  المناقصات  صغيرة   59ي  مؤسسة 

الصغيرة  المؤسسات  من  الُمستلمة  العطاءات  عدد  بلغ  حين  في  والمتوسطة، 
  مؤسسة صغيرة ومتوسطة. ) 151(عطاًء لعدد  539والمتوسطة 

  
باتباعه   والمقاولين  التنافسية بين الموردين  في تعزيز  واصل المجلس  وبخطوات ثابتة 

متميزة  � نتائج  المجلس  حقق  إذ  الطرح،  أساليب  حيث  من  الدولية  الممارسات  �ف�ل 
م باختيار أسلوب الطرح ا��مثل للمناقصات والمزايدات الحكومية، فقد  2020خ��ل العام  

% من إجمالي عدد المناقصات في  74ارتفعت المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى  
م على التوالي، في حين  2018م و  2019عامين  % في ال57% و  70.5م مقارنة بـ  2020
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% في 15.7م إلى  2019% في  19.2تراجع بصورة ايجابية عدد المناقصات المحدودة من  
م من إجمالي عدد المناقصات، كما تم المحافظة على معد��ت التعاقد المبا�� 2020
  %. 10.3عند 

  
لسعادة رئيس مجلس  في الختام، �� يسعني إ�� أن أعرب عن عميق شكري   وامتناني 

مسيرة   تطوير  شأنه  من  ما  لكل  الحثيثة  ومتابعته  دعمه  على  والمزايدات  المناقصات 
واختصاصاتهم   مواقعهم  بمختلف  الوطنية  الب��ية  كوادرنا  جميع  أشكر  كما  المجلس، 
على تفانيهم وعملهم بروح الفريق الواحد. والشكر موصول ل��كا� التطوير من جهات  

موردين ومقاولين ومؤسسات صغيرة ومتوسطة على ثقتهم وتعاونهم المثمر  مت��فة و
معنا والذي اثبت قدرة فريق البحرين من تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإ��اقاً للمجلس 

  ول��قتصاد الوطني ككل.
  
  

  الدكتور محمد علي بهزاد                                                                    
  ا��مين العام                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



العدد: 3521 – الخميس 8 أبريل 2021

117

 

T +973 1756 6666     F +973 1758 7855    P.O. Box 18686, Kingdom of Bahrain     www.TenderBoard.gov.bh 
 

 2020لمحة حول عمليات المجلس في  .  6
) تأثيرات وتداعيات بشكل غير متوقع على خطوط التزويد  19-كان لجائحة كورونا (كوفيد

وا��مداد وتوفير الخدمات، إ�� إن ذلك لم يثن مجلس المناقصات والمزايدات عن القيام  
رغم  ارباك  دون  ومشاريعها  خططها  تنفيذ  من  المت��فة  الجهات  تمكين  في  بمهامه 

ص المجلس على تفعيل خطة الطوارئ الُمعدة مسبقاً الظروف ا��ستثنائية، ولذلك حر 
الوطني   الفريق  تعليمات  مع  لتتوافق  تعديلها  وتم  المختلفة  الطوارئ  الطبي  لحا��ت 

لفيروس   طرح    كوروناللتصدي  تم  وقد  الخدمة،  تقديم  استمرارية   1034لضمان 
بقيمة   مناقصة/مزايدة  1688عطاء، وترسية عدد    5555مناقصة/مزايدة جديدة واست��م  

من   1,557,395,691.320 بالمملكة  الحكومية  المشتريات  قطاع  قدرة  يؤكد  مما  دينار، 
التنمية  عجلة  استمرار  على  والقدرة  ا��حترازية   با��جراءات  ا��لتزام  بين  التوازن  تحقيق 

  بالوتيرة المطلوبة تحت كافة الظروف. 
  
 

  2020 2019 
 1003 1034 عدد المناقصات والمزايدات المفتوحة  

 5418 5555  عدد العطاءات المفتوحة 
عدد المناقصات التي ���ف عليها المجلس  

(الترسيات، التمديدات، وا��وامر التغيرية،  
  والتجديدات) 

 
1668  

1730 
إجمالي قيمة المناقصات التي ���ف عليها 

المجلس (الترسيات، التمديدات، وا��وامر  
  التغيرية، والتجديدات) (دينار بحريني)

 
1,557,395,691 1,847,174,347 

 541 737إجمالي عدد التظلمات التي تم التعامل معها 

إجمالي عدد الموردين المسجلين لدى مجلس 
  المناقصات والمزايدات

11934 9707 

إجمالي عدد الموردين المحليين المسجلين 
  لدى مجلس المناقصات والمزايدات

6634 5524 

إجمالي عدد الموردين الدوليين المسجلين 
  لدى مجلس المناقصات والمزايدات 

5300 4183 

 2703 2831  عدد ال��كات المؤهلة مسبقاً 
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  الكفاءة  
  ��عة ا��ستجابة للطلبات

طلب من الجهات المت��فة والموردين والمقاولين   11667للمجلس  الواردة   بلغ عدد الطلبات
العام   وتم  2020����  علم،  الهى  الرد  بعد  وذه الطلبات  فتر الدراسة  في  ،  ات قياسيةمراجعة 

% من  77تمت ا��ستجابة لـ  حين  أيام فقط، في    5% من الطلبات ����  35حيث تم الرد على  
ام��ت التي تجاوزت ا��ربعة أسابيع  هذه الطلبات في أقل من أسبوعين، ولم تتعدى نسبة المع 

عدد 5الـ   أن  من  الرغم  على  بالمجلس  العمل  كفاءة  يعكس  مما  الطلبات،  اجمالي  من   %
   .الفني التقييم إدارة  فييعملون موظفاً   15الموظفين المختصين بالرد على الطلبات يبلغ 

  
 المدة   عدد الطلبات

 أقل من أسبوع 6143
 أسبوع 419

 أسبوعين  2395
 ����ة أسابيع  1488
 أربعة أسابيع  649
 أكثر من أربعة أسابيع  573

  
  المدة الزمنية ��جراءات الترسيات  

الفترة بين متوسط    يوماً، في حين بلغ   32  اتمتوسط المدة الزمنية بين طرح وفتح المناقصبلغ  
  173  تفقد بلغ   اتبين طرح وترسية المناقص  دالمدمتوسط    يومياً، أما  70  اتطرح وفتح المزايد 

% من إجمالي  64يوماً، ومن الم��ح� ترسية    153  اتلمزايد ل  ذات المدديوماً، في حين بلغت  
فترة    % ����85ترسية    تا��شهر، في حين تم  3المناقصات والمزايدات ���� فترة لم تتعدى الـ  

    ا��شهر. 6�� تتجاوز الـ  

تمت    عدد المناقصات التي  النسبة 
 الفترة/ المدة  ترسياتها 

 أقل من ���� شهور  582 64%
شهور   6شهور لغاية  3من  189 21%  
 أكثر من ست شهور  144 16%
 المجموع  915 % 100
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  الترسيات بحسب القطاع 
  قيمة الترسيات   عدد المناقصات  القطاع 

 قطاع النفط والغاز  228  598,069,102.179

330,114,002.094 317 
قطاع ا��ن�اءات وا��ست�ارات 

 الهندسية
 قطاع الطيران 198 240,591,652.133
 قطاع المواد والمعدات 346 228,492,282.695
 قطاع الخدمات والمزايدات وا��ست�مار  599 160,128,652.219

 المجموع  1688 1,557,395,691.320
  

 المناقصات أعلى خمس جهات من حيث عدد  
  الجهة المت��فة  عدد المناقصات 

  هيئة الكهرباء والماء   241

240  
وزارة ا��شغال وشؤون البلديات 

  والتخطيط العمراني
  ���ة طيران الخليج  171
  ���ة تطوير للبترول  153
  وزارة الصحة  137

 
  أعلى خمس جهات من حيث قيم الترسيات 

  المت��فة الجهة    إجمالي قيم الترسيات 
 ���ة تطوير للبترول  555,229,208.902
  ���ة طيران الخليج  239,350,894.466
  هيئة الكهرباء والماء   191,977,091.037

124,161,787.324  
وزارة ا��شغال وشؤون البلديات 

  والتخطيط العمراني
  وزارة الصحة  112,367,069.283
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  الترسيات بحسب ا��شهر  
 الشهر  عدد المناقصات   قيم الترسيات

 يناير 114 136,418,875.827
 فبراير  180 193,096,350.159
 مارس  127 162,465,485.879
 إبريل  130 78,631,955.152
 مايو 86 193,712,765.222
 يونيو 154 55,950,660.983
 يوليو 159 139,204,960.961
 أغسطس  80 46,085,528.025
 سبتمبر  135 69,753,615.444
 أكتوبر  203 155,188,572.832
 نوفمبر  234 212,414,290.203
 ديسمبر 106 114,472,630.633

 المجموع  1,688 1,557,395,691.320
   

  جهة مت��فة من حيث القيمة   15أعلى 
  الجهة المت��فة  عدد المناقصات  قيم الترسيات

 ��كة تطوير للبترول 153  555,229,208.902
 ��كة طيران الخليج 171 239,350,894.466
 هيئة الكهرباء والماء  241 191,977,091.037

124,161,787.324 240 
وزارة ا��ش�ال وشؤون البلديات 

 والتخطيط العمراني
 وزارة الصحة 137 112,367,069.283
ا��سكان وزارة  40 83,264,010.313  
 بنك ا��سكان 7 48,663,272.017
 ��كة نفط البحرين (بابكو)  100 48,502,876.279
 ��كة مطار البحرين 48 19,720,572.136
 وزارة المالية ا��قتصاد الوطني 22 12,503,390.954
 وزارة الموا���ت وا��تصا��ت  23 12,919,570.913
الشباب والرياضة وزارة شؤون  14 10,840,398.968  
 هيئة البحرين للثقافة وا���ار  17 8,801,960.241
 وزارة التربية 21 6,243,088.625
 ��كة بابكو للتزويد  13 5,423,682.446
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  تصنيف مججهات بحسب مجاجا��ت  
  مجنفط ومجغاز

  مججهة مجات��فة   عدد مجاناقصات  قيم مجترسيات
جلبترول��كة تطوير  153  555,229,208.902  
 ��كة نفط مجبحرين 100 48,502,876.279

2,542,250.688 3 
��كة توسعة غاز مجبحرين 

 مجوطنية(بناغاز) 
 مجهيئة مجوطنية جلنفط ومجغاز  2 322,302.000
 مج��كة مجقابضة جلنفط ومجغاز  3 135,074.925

 مجاجاوع  261 606,731,712.794
 
  

  مجبنية مجتحتية 
  مججهة مجات��فة  مجاناقصات عدد   قيم مجترسيات

 هيئة مجكهرباء ومجااء  241  191,977,091.037

124,161,787.324 240 
وزمرة م��شغال وشؤون مجبلديات 

 ومجتخطيط مجعارمني
 وزمرة مجاوم���ت وم��تصا��ت  30 12,919,570.913
 هيئة مجاعلومات ومجحكومة م��جكترونية 51 5,230,425.960
 هيئة تنظيم م��تصا��ت 10 789,700.075
 بدمجة منترنيت مجبحرين 8 515,172.059
 جهاز مجاساحة ومجتسجيل مجعقاري  4 470,612.700
 هيئة مجتخطيط ومجتطوير مجعارمني 1 99,450.100

 مجاجاوع  585 336,163,810.167
  

  مجطيرمن 
  مججهة مجات��فة   عدد مجاناقصات  قيم مجترسيات

 ��كة طيرمن مجخليج 171  239,350,894.466
 ��كة مطار مجبحرين 48 19,720,572.136
 ��كة ه�� بحرين جلضيافة  9 1,960,199.772
مجخليج جلطيرمن ةأكادياي 1 276,004.260  
 مجاوعة طيرمن مجخليج مجقابضة  1 114,800.000

  مجاجاوع  230 261,422,470.634
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  ا��سكان 
  الجهة المت��فة   عدد المناقصات  الترسياتقيم  

 وزارة ا��سكان  40  83,264,010.313
 بنك ا��سكان 7 48,663,272.017
  المجموع  47 131,927,282.330

  
  الصحة 

  الجهة المت��فة   عدد المناقصات  قيم الترسيات
 وزارة الصحة 137  112,367,069.283

91,339.000 3 
المهن الهيئة الوطنية لتنظيم 
 والخدمات الصحية

 المجلس ا��عل� للصحة  1 2,961.000
   المجموع  141 112,461,369.283

  
  المعلومات 

  الجهة المت��فة   عدد المناقصات  قيم الترسيات
 هيئة البحرين للثقافة وا���ار  18  8,805,425.241
 وزارة شؤون ا��ع���  19 5,352,784.689
 تمكين 11 4,961,449.716
 حلبة البحرين الدولية 26 4,932,202.973

1,150,232.200 17 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض  

 والمؤتمرات 
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  5 1,000,694.505

104,781.850 4 
مركز البحرين للدراسات ا��ستراتيجية 

 والدولية والطاقة 
  المجموع  100 26,307,571.174
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  ا��ستثمار 
  الجهة المت��فة   عدد المناقصات  قيم الترسيات

 ���ة بابكو للتزويد  13  5,423,682.446
 الجهاز الوطني ل��يرادات 8 3,100,415.200
 مجلس التنمية ا��قتصادية 18 3,666,374.560
 بنك البحرين للتنمية 9 3,696,964.886
 ���ة ممتلكات البحرين القابضة   5 2,117,043.244
الجزائر للتطوير العقاري  ���ة ب��� 1 241,920.000  
 بورصة البحرين 7 372,371.325
 البحرين للمقاصة  2 270,000.000

6,363.000 2 
معهد البحرين للؤلؤ وا���جار الكريمة 

دانات –  
 ���ة البحرين ل��ستثمار العقاري  23 4,876,075.984
  المجموع 88 23,771,210.645

  
  التعليم 

  الجهة المت��فة   عدد المناقصات  قيم الترسيات
 وزارة التربية والتعليم 21  6,243,088.625
 وزارة شؤون الشباب والرياضة  17 10,840,398.968

 بوليتكنك البحرين 10 513,464.463
 جامعة البحرين 17 1,024,373.499

 ا��دارة العامة معهد  4 119,611.750
 المجلس ا��عل� للشباب والرياضة 2 49,128.000

 هيئة جودة التعليم والتدريب 3 *921.390-
 المجموع  74 18,789,143.916

 
 *أمر تغييري

 
 
 
 
 
  
 
 
  



العدد: 3521 – الخميس 8 أبريل 2021

124

 

T +973 1756 6666     F +973 1758 7855    P.O. Box 18686, Kingdom of Bahrain     www.TenderBoard.gov.bh 
 

  أخرى 
  الجهة المت��فة   عدد المناقصات  قيم الترسيات

 وزارة المالية وا��قتصاد الوطني 22  12,503,390.954
 وزارة العمل والتنمية ا��جتماعية  25 4,554,819.687
 وزارة الخارجية 12 4,375,367.200
 شئون الجمارك  9 4,212,826.633
 هيئة تنظيم سوق العمل  9 3,540,550.608
 ال��كة العامة للدواجن  7 2,794,621.000
 وزارة الداخلية 10 2,055,434.884
العامة للتأمين ا��جتماعي الهيئة  19 1,074,366.401  
 النيابة العامة  3 945,052.080
 المجلس ا��على للبيئة  9 805,198.490
 مجلس النواب 3 624,224.819
 هيئة الطاقة المستدامة 2 405,963.520
 وزارة العدل والشؤون ا��س��مية  10 364,684.610
 وزارة شئون مجل�� النواب والشورى 3 305,586.000
والمزايدات  مجلس المناقصات 3 284,451.896  
 هيئة الت��يع وا��فتاء القانوني  1 259,048.704
 مجلس الشورى  4 247,660.050
 المجلس ا��على للشؤون ا��س��مية 3 197,371.080
 معهد البحرين للتنمية السياسية 2 141,677.800
 مركز عي�� الثقافي  3 78,170.400
 جهاز الخدمة المدنية  3 50,653.561

 المجموع  162 39,821,120.377
 
    المشاريع التنموية والحيوية . 7

الجهات  دعم  خ��ل  من  للحكومة  بدعمه  ملتزما  والمزايدات  المناقصات  مجلس  يظل 
عادلة تنافسية  بأسعار  مشترياتها  تأمين  على  الشفافية   الحكومية  مبادئ  أفضل  وفق 

والمهنية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، وفيما يلي أبرز المشاريع التنموية والحيوية  
احتياجات المواطنين بالدرجة ا��ولى ومواكبة    تلبيالممنوحة في مملكة البحرين، التي  

نية وتحقيق  التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين بما يتما�� مع ا��ولويات الوط
يتوافق مع رؤية البحرين   بماا��ستدامة وتشجيع ا��ستثمار من أجل النهضة ا��قتصادية  

2030.  
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  م��وع اللوزي ا��سكاني 
، أثمرت جهود مجلس المناقصات والمزايدات عن أجل إنجاز أهداف برامج الحكومة من  

عقود   أولى  يعد  والذب  ا��سكان،  اللوزي  م��وع  ا��را�� إرساء  حقوق  تطوير  برنامج 
دشنته   والذي  الخاص،  القطاع  مع  بالتعاون  ا��سكان الحكومية  المبادرات    وزارة  كإحدى 

مشاري  تنفيذ  في  والمقاو��ت  العقاري  التطوير  ��كات  ����ا�  السكن الرئيسية  ع 
  .ا��جتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير ا��سكانية

  
وحدة سكنية متضمنة خدمات البنية التحتية الثانوية    132المطور العقاري ببناء  وسيقوم  

على ا��ر� الحكومية التابعة لوزارة ا��سكان بمنطقة اللوزي، على أن يقوم المطور فور  
الوحدات السكنية بتسويق الوحدات وبيعها للمواطنين المستفيدين ا��نتهاء من تشييد  

  ."من إحدى الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل ال��اء أو برنامج "مزايا
  

  وحدة سكنية في المدينة الشمالية وق��لي ووادي السيل   1049بناء 
مشاريع والخدمات ا��سكانية  ال من مجلس المناقصات والمزايدات في ��عة تنفيذ  سعياً 

، عكف المجلس على التعاون والتنسيق الفعال مع وزارة ا��سكان لطرح  إلى المواطنين
لبناء   الشمالية   1049مناقصات  كالمدينة  البحرين  مناطق  مختلف  في  سكنية  وحدة 

وق��لي ووادي السيل، وتضمنت المناقصات م��وع المدينة الشمالية (مدينة سلمان)  
،  24، القطعة  10وحدة سكنية اجتماعية في جزيرة مدينة سلمان    400صيانة  في بناء و

وصيانة  28و   27،  25 بناء  إلى  با��ضافة  جزيرة    282،  في  اجتماعية  سكنية  ،  10وحدة 
  .   2، القطعة 11والجزيرة  30القطعة 

  
سكنية وحدة    123" و DANA-Aمن النوع" سكنية  وحدة    71بناء  كما يتضمن الم��وع ا��خر  

الموقع  DANA-Cالنوع " ق��لي  ،255مجمع    ،229"في  وحدة سكنية    111وبناء    منطقة 
"  من و DANA-Aالنوع   "112  " النوع  سكنية  الموقع    "DANA-Cوحدة  مجمع   ،239في 

  . الرفاع السيل،وادي  ، منطقة930
  

 م��وع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري  
لتحتية وإنشاء شبكة طرق متكاملة في جميع  ضمن برنامج عمل الحكومة بتطوير البنية ا

البنية  خدمات  من  اليومية  وحاجتهم  المواطنين  متطلبات  تلبي  التي  المملكة  مناطق 
التحتية، عمل المجلس مع الجهات الحكومية ذات الع��قة، مما ساهم في إرساء عدة  

  مناقصات في هذا المجال وأهمها انشاء شارع جنوب البحرين الدائري.
  

 � يشتمل الم��وع على شارع رئي� ، إذ  يهدف الم��وع الى توسعة شبكة الطرق ويهدي  
بث��ثة مسارات في كل اتجاه للمناطق الممتدة من شارع الز��ق من الشمال والعقارات  

، كما  حتى منتجع الس��م  الجزائر  الممتدة على الغرب، ومن ضمنها مشاريع إدامة وب���
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مناقصات في قطاع الطرق المرحلة    – بعراد    245تطوير طرق المجمع    تم إرساء عدة 
 -الرفاع    -   917تطوير طرق مجمع  ، و على شارع أم السعد  17إعادة إنشاء ج��  ،  ا��ولى

  .الرفاع -913والمنطقة المحيطة به في مجمع  1311تطوير طريق ا��ولى، المرحلة 
  

  تزويد المشاريع ا��سكانية الجديدة بالماء  
قام مجلس  نسيق بين كافة الوزارات والجهات  تحقيق التكامل والتفي إطار   الحكومية، 

هيئة الكهرباء والماء ل����اع المناقصات والمزايدات بالتعاون والتنسيق المثمر بينه وبين  
إرساء مناقصة تزويد المشاريع ا��سكانية الجديدة بالمياه حتى يتسنى  في ا��نتهاء من  
  .تسليمها للمستفيدين لوزارة ا��سكان

  
العام المن��م قام المجلس بإرساء مناقصة لتزويد م��وع خليفة بالمياه، والتي وخ��ل 
توريد جميع المواد وأعمال إنشاء المحطة بما فيها خزانان أرضيان من الخرسانة    تتضمن

م��يين جالون تقريبا وتركيب مضخات لضخ ما مقداره    5سعة كل منهما ما �� يقل عن  
لمرافق  اشبكة التوزيع مبا��ة، إضافة الى أعمال ا��تمتة وم��يين جالون في اليوم الى    10

مم   800ا��خر� المرتبطة بها. كما يضم إنشاء خط النقل الرئي�� من الحديد المرن بقطر  
  .كم 1.0بطول إجمالي يبلغ حوالي 

 
  كما تم إرساء مناقصة لم��وع تزويد م��وع الحد ا��سكاني بالمياه، والذي يهدف إلى

إنشاء محطة توزيع المياه الرئيسية لتزويد م��وع ��ق الحد ا��سكاني بالمياه، بطريقة  
إنشاء   أعمال  باقي  واستكمال  المواد  جميع  توريد  العقد  هذا  ويضم  المفتاح.  تسليم 

  مليون جالون  2المحطة بما فيها خزان خرساني أر�� مدفون جزئيا بسعة 
 

  كيلوفولت لتزويد جزر حوار بالكهرباء   66أعمال الكاب��ت البحرية وا��رضية جهد  
ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات نقل  يأتي الم��وع  

على  المتنامي  الطلب  تلبية  على  قادرة  الكهرباء  شبكة  لجعل  المملكة  في  الكهرباء 
���را�   المملكة  أنحاء  جميع  في  الكهرباء  العمراني، والتوسع    ،التنميةاستخدام 

  .  والتجاري ، والصناعي
  

 فحص تسلسل الجينوم الكامل وخدمات البحوث 
والمتغيرات   الجينات  لتحديد  بأكمله  الجينوم  تسلسل  استخدام  إلى  الم��وع  يهدف 
الجينومية الكامنة وراء ا��مرا� الوراثية وتعتبر المعلومات الجينية التي سيتم الحصول  

كحماية مجا��ت  عدة  في  مهمة  ا��ضطرابات    عليها  تحديد  خ��ل  من  العامة  الصحة 
توفير تسلسل جينومات  ، ويتم الوراثية، وتوصيف الطفرات التي تدعم تطور ال��طانات

لـ   ا��مرا�    6كامل  لتسلسل  البحرين  سكان  من  عينة  ألفي  جمع  وسيتم  عينة،  ���ف 
   .���ف عينة من السكان البحرينيين لتسلسل عامة السكان 4النادرة وسيتم جمع 
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  19-��اء وتوفير ا��دوية والمستلزمات الطبية لكوفيد 
ج توفير  بهدف  في  والمزايدات  المناقصات  مجلس  جهود  المستلزمات  ساهمت  ميع 

منها كافياً  استراتيجياً  مخزوناً  هناك  وأن  الحكومية،  المستشفيات  بكافة  سواء    الطبية 
، كما ساهم ) 19-(كوفيدروس  ا��دوية للحا��ت اليومية والمزمنة أو المستلزمات الطبية لفي

مجلس   خ��ل  من  واللوازم  ل��دوية  الموحد  لل��اء  مناقصات  عدة  إرساء  في  المجلس 
  التعاون الخليجي.

 
  توسعة مطار البحرين الدولي م��وع  

توسعة يعتبر مجلس المناقصات والمزايدات ��ي� أسا�� في عملية تطوير وإنشاء  
مع الجهات ذات الع��قة في  ال��يع والفعال  ، من خ��ل التعاون  مطار البحرين الدولي

طرح وإرساء المناقصات والمزايدات الخاصة بعمليات المطار الجديد، ووضع اللمسات  
بمراحل إنشاء�   ووصو��ً الى استكمال أغلب المشاريع المرتبطة به ا��ساسية له مروراً 

    بالتعاون مع ا��جهزة الحكومية ذات الع��قة.
 

البحرين  مطار  تدشين  مع  والمزايدات  المناقصات  مجلس  نجاح  قصة  تكامل  وينسجم 
الدولي بحلته الجديدة مع رسالة المجلس في عمله عن قرب مع القطاعين الحكومي  

ممارس كفاءة  لضمان  بما والخاص  المملكة  في  الحكومية  والمبيعات  المشتريات  ات 
يدعم ا��ستدامة ا��قتصادية وتطبيق أفضل ممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة.  
وقد حرص المجلس طوال مراحل إرساء وطرح المناقصات والمزايدات الخاصة بتطوير 

الموردين والمقاولين  المطار على تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع  
تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، بجانب التعامل ال��يع والفعال مع الطلبات المستعجلة مما  

  كان له ا��ثر في انجاز الم��وع وا��عمال المرافقة له في الوقت المحدد.
  

  خدمات التكسير والتدفق وا��ختبار
للبترول، المكلفة بزيادة إنتاج النفط بهدف تحسين إنتاج النفط والغاز، تقوم ��كة تطوير  

والغاز في الحقل، باستخدام التكسير كواحدة من أحدث التقنيات لتحقيق أهدافها في  
  تحسين إنتاج النفط والغاز. 

  
  توفير مرافق ضغط الغاز غير المرتبطة 

يهدف م��وع مرافق الضغط إلى تحسين إمكانية إيصال آبار الغاز والتي بدورها تطيل 
  المكمن وبالتالي تزيد من الهيدروكربونات القابلة ل��ستخراج. عمر 
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  ��اء معدات ضغط الغاز   - المرحلة الرابعة   - أجير خدمات ضغط الغاز  ت 
هدف م��و� مرافق ضغط الغاز إلى زيادة قدرة معالجة هذا الغاز ليتم إعادة حقنه  ي 

تاج، وتقليل التأثير  في مكامن النفط للمحافظة على ضغط مكمن النفط، وتحسين ا��ن
  البيئي للغاز المنتج.

 
  التأهيل المسبق .  8

يلتزم مجلس المناقصات والمزايدات منذ تأسيسه بتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات 
جميع   في  والشفافية  العدالة  ويرسخ  والفاعلية  الكفاءة  ويضمن  الحكومية  والمبيعات 

  . الدوليةنواحي إجراءات عمليات المناقصات والمزايدات بما يتما�� مع أفضل المعايير  
  

قراراً نوعياً    المجلسوالشفافية في العمل المؤس��، أصدر   وبا��رتكاز على قيم الكفاءة
والمقاولين من خ��ل إعادة هندسة بعض    التأهيل المسبق للموردين  بإجراءات  ل��رتقاء

إضافة المزيد من المرونة والتبسيط، با��ضافة إلى و   الكفاءة والفاعلية  لزيادة  ا��جراءات
مرجع شامل لجميع إجراءات التأهيل المسبق، ا��مر  تحديث ���حة التأهيل المسبق لتكون  

هم في تحسين جودة المشتريات وزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع والخدمات  الذي سيسا
  الحكومية. 

  
على  و  المجلس  يحرص  بلهذا  المت��فة  الجهات  المسبق  القيام  للموردين تأهيل 

بهدف التحقق من توافر ا��سس المطلوبة لدى والمقاولين قبل طرح المناقصات، وذلك  
المقاولين   أو  في  الموردين  الحكومية    ةالمشاركالراغبين  والمزايدات  المناقصات  في 

وقدرتهم على مدى قدرتهم الفنية وإمكانياتهم المالية وا��دارية وحجم التزاماتهم  قياس  و 
الم ا��عمال  شأنه  طلوبةتنفيذ  من  الذي  ا��مر  في  أن  ،  والنزاهة  الفرص  تكافؤ  يضمن 

مع   العام،  الموردين  التعامل  المال  على  والحفاظ  المقاولين،  إسناد  و و  يضمن  بما 
وال��و�  ا��مكانيات  جميع  لديهم  تتوافر  الذين  المقاولين  إلى  الحكومية  المشاريع 

  .المطلوبة
  

  429  حوالي  2020عدد طلبات التأهيل المسبق التي اعتمدها المجلس خ��ل عام  وبلغ  
  184و   اعتمد بناًء على استجابة لعملية تأهيل معلنةتأهيل  طلب    245طلب تأهيل، منها  

   مقدم بصورة منفردة من موردين ومقاولين من دون دعوة عامة.طلب تأهيل 
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 الشهر  إع��ن عام  تأهيل منفرد 
 يناير 0 28
 فبراير  0 24
 مارس  131 23
 إبريل  0 9
 مايو 19 5
 يونيو 3 12
 يوليو 0 9
 أغسطس  66 17
 سبتمبر  0 15
 أكتوبر  2 10
 نوفمبر  24 13
 ديسمبر 0 19

 المجموع  245 184
  

% عن 55زيادة بنسبة    2020���� العام    المعتمدةشهدت طلبات التأهيل المسبق  وقد  
طلب تأهيل    277مقارنة بـ    2020  عام  طلب تأهيل في  429، إذ تم اعتماد  السابقالعام  
  . 2019 عام في

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  السنة 
عدد 

 357  382  351  250  542  298  388  199  277  429 الطلبات 
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المعتمدة  و  التأهيل  طلبات  والتخطيط من  تصدرت  البلديات  وشؤون  ا��شغال  وزارة 
عدد   بلغت  العمراني  حيث  الطلبات،  40  تهانسبالطلبات،  إجمالي  من  هيئة  و %  تلتها 

  %.30الكهرباء والماء بنسبة  
 توزيع طلبات التأهيل المعتمدة بحسب عدد الطلبات 

40% البلديات وزارة ا��شغال وشؤون   173 
 والتخطيط العمراني

30%  هيئة الكهرباء والماء  127 
25%  وزارة ا��سكان  109 
4%  ��كة نفط البحرين (بابكو)  12 

  
  طلبات إعادة النظر والتظلمات   . 9

يلتزم مجلس المناقصات والمزايدات بتبني أعلى معايير الشفافية والعدالة، إذ يتم الرد 
مناقشتها   تتم  والتي  المناسبة  بالطرق  إليه  الواردة  والتظلمات  الطلبات  جميع  على 
ل��حكام   وفًقا  وذلك  والمزايدات،  المناقصات  مجلس  اجتماعات  خ��ل  أسبوعية  بصورة 

تنظ قانون  في  عليها  والمبيعات المنصوص  والمشتريات  والمزايدات  المناقصات  يم 
  الحكومية.  

  
طلباً ��عادة النظر والتظلم   737، تلقى مجلس المناقصات والمزايدات  2020وخ��ل العام  

فقط من إجمالي عدد العطاءات المستلمة   %13من الموردين والمقاولين، أي ما يمثل  
 بناء على أسبابها والتي تتمثل با��تي:  2020خ��ل العام  

  .طلبات تتعلق بإعادة النظر في قبول الضمان ا��بتدا�ي 
 .قصور في تقديم ا��ستمارات المطلوبة 
  .طلبات تتعلق بقرار الترسية 
  .طلبات تتعلق بإجراءات المناقصة  

  737:    2020خ��ل 
   541:   2019خ��ل 

  
  . ا��تمتة الشاملة 10

نوعية في إنجاز جميع مراحل   طفراتمجلس المناقصات والمزايدات    شهدت عمليات
الرقمنة  إلى  الشاملة  ا��تمتة  من  التحول  باكورة  ستكون  والتي  إلكترونيًا،  المناقصة 
مع التوجيهات الملكية السامية لح��ة صاحب الج��لة الملك   الشاملة، وذلك انسجاماً 
وتوظيف  تبني  في  ورعاه  هللا  حفظه  المفدى  الب��د  عاهل  خليفة  آل  عي��  بن  حمد 

يات الذكاء ا��صطناعي في القطاعات ا��نتاجية، وانط��قاً من التزام المجلس بتحقيق  تقن
  الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.   2030أهداف رؤية البحرين ا��قتصادية  
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عمليا المورّدين ساهمت  بين  ا��عمال  إنجاز  وتيسير  تحسين  في  الشاملة  ا��تمتة  ت 
والمقاولين   إلىومية، اضافة  والمقاولين والجهات الحك مستوى مشاركة الموردين  رفع 

خاصًة في الظروف الراهنة التي تتوحد فيها الجهود الوطنية لمواجهة ا��خطار الناجمة  
كورونا فيروس  انتشار  المواطنين بما     (COVID-19)  عن  وس��مة  صحة  على  يحافظ 

  والمقيمين. 
 

ليات المناقصات والمزايدات إذ تم وشهدت عمليات المجلس طفرة نوعية في أتمتة عم
لـ    3116مناقصة إلكترونية بالكامل، وفتح    606طرح   مناقصة، في   526عطاًء إلكترونياً 

رونية، وذلك منذ مناقصة إلكت  565حين بلغ عدد المناقصات الداخلية التي تم طرحها  
  ا��لكتروني. تدشين المجلس للمرحلة الثانية من نظام المناقصات 

  
  دات المجلس . إيرا 11

بين  التوازن  تحقيق  إلى  يهدف  الذي  للحكومة  المالي  التوازن  برنامج  مع  تماشياً 
بحلول   الحكومية  وا��يرادات  والمزايدات 2022الم��وفات  المناقصات  مجلس  حقق   ،

وذلك   ،بحريني  مليون دينار  1.044وصلت إلى    2020خ��ل العام الما��  إيرادات قياسية  
للمرة ا��ولى في تاريخ المجلس منذ ��وع� في تحصيل إيرادات ا��ع��ن الموحد وبيع  

، بزيادة 2019ألف دينار إيرادات متحققة خ��ل العام    718.5وثائق المناقصات، مقارنة مع  
  %. 45نسبتها 

  
خ��ل العام الما��   ا��ع��نات على الموقع ا��لكترونين�� من وبلغت إيرادات المجلس  

مقابل    376.4 دينار،  العام    197.1ألف  خ��ل  دينار  إيرادات 2019ألف  وصلت  حين  في   .
المناقصات   وثائق  بيع  من  الما��  والمزايدات  المجلس  العام  دينار،   668خ��ل  ألف 

  .   2019ألف دينار في العام  521.4مقارنة مع  
  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   . 12
من المجلس لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر   دعم المؤسسات الصغيرة   بشأنسعياً 

ترسية   المجلس  عمليات  شهدت  تبلغ    146والمتوسطة،  بقيمة  حكومية   55مناقصة 
ا��جراءات التنفيذية لمنح ا��ف�لية البدء بتطبيق  للمرة ا��ولى منذ    اً، وذلكمليون دينار 

المرافق الخدمية  ومزايدات    الحكومية   المناقصاتمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  لل
الحكومية الجهات  منشآت  المؤسسات  مؤسسة    59منها    تاستفاد حيث    ، داخل  من 

متوسطة، في حين بلغ عدد العطاءات الُمستلمة من المؤسسات الصغيرة الصغيرة و ال
  ة ومتوسطة.مؤسسة صغير   151عطاًء شاركت فيها  539والمتوسطة 

  
ت على  المجلس  والمتوسطة  حرص  الصغيرة  المؤسسات  اشجيع  في  على  لمشاركة 

  المناقصات والمزايدات الحكومية عبر إط��� عدة مبادرات توعوية وورش تدريبية، حيث 
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جلسات استشارية    8دورة تدريبية للمقاولين والمورّدين. فيما تم عقد    13عقد المجلس  
ارك من أصحاب المؤسسات الصغيرة  مش  700اسبوعية على مدى شهرين، بمشاركة  

المقدمة للمناقصات  والمتوسطة، وذلك بهدف توضيح ا��جراءات ورفع جودة عطاءاتهم  
ومن ثم ا��ستفادة بما يضمن تقديم عطاءات متكاملة ومستوفية ال��و� والمتطلبات،  

المؤسسات   لدعم  المبادرات  من  عدد  إ����  المجلس  ويعتزم  المقررة،  ا��فضلية  من 
 .غيرة والمتوسطة تحقيقاً للنسبة المستهدفة في قرار مجلس الوزراء الموقر الص

  
  الدورات التدريبية .  13

والمزايدات   المناقصات  مجلس  ال  سياسةانتهج  خ��ل  تعزيز  من  ال��كاء  مع  ع��قات 
لتطوير قنوات التواصل مع  اللقاءات المتكررة والدورات التدريبية وورش العمل، وذلك  

دورة وورشة    42تم عقد    حيث،  بما يؤدي إلى ا��رتقاء بالعمل جميع ا���راف ذات الع��قة،  
وف  وجلسة استشارية، غالبيتها عقدت افتراضيا عبر وسائل ا��تصال المرئي بسبب ظر 

مشارك من الجهات الحكومية المسؤولة عن    2,139جائحة كورونا، بمشاركة ما مجموعه 
الصغيرة  بما فيهم المؤسسات  والمورّدين    والمقاولينالمشتريات والمبيعات الحكومية  

  .والمتوسطة
  

على   المت��فة  للجهات  الدورات  قائمة  اشتملت  إجراءات وقد  بشأن  تأسيسية  دورات 
والمزاي والمناقصات  الحكومية،  المسبق   ورشدات  التأهيل  إجراءات  حول  تخصصية 

والمزايدات،    اخرىو  المناقصات  نظام  تحديثات  اللمناقشة  إلى  ورش با��ضافة 
  متخصصة بشأن خطة المشتريات.  ال
  

في   المشاركة  إجراءات  بشأن  والمقاولين  للموردين  تدريبية  دورات  عقد  تم  كما 
الحكومية، با��ضافة إلى تخصيص بعض الدورات للمؤسسات  المناقصات والمزايدات  

آلية لتوضيح  والمتوسطة  ا��ف   الصغيرة  مبادرة  الصغيرة  تطبيق  للمؤسسات  ضلية 
  .والمتوسطة

  
دورة ودائرة مستديرة واحدة للجهات المت��فة والتي شارك فيها    20وقد نظم المجلس  

مشارك.    858لمورّدين بمشاركة  دورة للمقاولين وا  13مشارك. وعقدت    1,020ما مجموعه  
مشارك. اضافة    261جلسات استشارية اسبوعية على مدى شهرين لـ    8فيما تم عقد  

إلى المشاركة في أعمال ا��سبو� العالمي لريادة ا��عمال والذي عقد خ��ل الفترة من  
  ممثلين للمجلس.  4ديسمبر بمشاركة   6 -نوفمبر  29
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 الإعالنات ال�صادرة تطبيقا لقانون رقم )6( ل�صنة 2006 

 ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعالن رقم )9( ل�صنة 2021

ا�شتنادا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .

ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب .

ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي .

تاريخ انق�شاء احلقوق .

�شبب انق�شاء احلقوق . 

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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رقم الطلب: ب ت /  1771

ا�شم الطالب:  مونكلري اأ�س. بيه . ايه

عنوانه: فيا �شتيندهال ، 47 ، 20144 ميالنو ، ايطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/02/25

و�شف طلب الت�شميم: قنينة عطر

 الت�شنيف : 09.01

ا�شم الوكيل املفو�س: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه : مكتب 81 ، برج البحرين مبنى 20 ، �شارع اخلليفة 385 ، جممع 385 املنامة ، 

البحرين
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انق�صاء احلقوق املرتتبة على الر�صوم والنماذج ال�صناعية وبطالنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

فقد انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو منوذج �شناعيرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية115262021/4/6

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية215212021/4/6

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية315222021/4/6

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية415232021/4/6

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية515242021/4/6

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية615232021/4/6
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رقم الدعوى: 2021/14

اإعالن بالئحة طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء

ومبوعد اجتماع اإدارة دعوى وح�صور

طالب الأمر: عبدالعزيز بن اأحمد بن حمد الثميري )�شـــجل مدني رقم 1047096274(، وكيله 

المحامي اأحمد �شالم �شالح.

عنوانه: مكتب 132، مبنى 283، طريق 1704، مجمع 317، مملكة البحرين. 

المطلوب �صده: اأحمد يو�شف اأحمد يو�شف )بطاقة الهوية رقم 800309464(.

عنوان اآخر مقر معلوم له: �شقة 42، مبنى 1269، طريق 3227، مجمع 332، مملكة البحرين.

الطلبات في لئحة طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء:

اأوًل: دفـــع مبلـــغ مقداره -/8،100،000 دينـــار بحريني )ثمانية ماليين ومائـــة األف دينار( مع 

الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام .

اإلزام المطلوب �شده بالر�شوم والم�شاريف الق�شائية واأتعاب المحاماة . ثانًيا: 

ثالًثـــا: احتياطًيـــا وب�شـــفة كلية فتح باب التحقيـــق في حالة رْف�ـــس اأمر الأداء لإثبـــات مديونية 

المطلوب �شده.

طلب  لئحة  اآنفًا بطلبات  املذكور  �شده  املنازعات للمطلوب  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

ا�شت�شدار اأمر الأداء رقم 2021/14 ومبوعد ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده 

بالزا،  البارك  وعنوانها: بناية  الغرفة  مبقر  ظهًرا،   12:00 ال�شاعة  عند   2021 اأبريل   15 يوم 

القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة 

البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

   مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�صوية املنازعات

اإعالن من غرفة البحرين لت�صوية املنازعات
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات اإدارة الت�صجيل

اإعالن رقم )367( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل موؤ�ص�صة فردية

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 ،124165 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لل�شفر  الريف  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجيلها با�شم ال�شيد/ عبداهلل علي 

عبدالعزيز عبداهلل ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )368( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ فاطمة يحيى جمعه 

را�شد جفن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ذا اإيديال ت�شوي�س للت�شميم والديكور(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 60787-9، طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 DEVADASمقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة يحيى جمعه را�شد جفن، و

.CHOZHIYATTIL KUMARAN

 

اإعالن رقم )369( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �صركة ذات م�صئوليه حمدودة 

الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )مركز الخليج الطبي وال�شكر �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،47831

مقداره 2،554،650.000 )مليونان وخم�شمائة واأربعة وخم�شون األفًا و�شتمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل 

با�شي، عبدالجليل عبدالكريم  اإ�شماعيل  باديب، عبداهلل  اأحمد محمد  الفردان،  اإبراهيم  با�شم كل من: ح�شين 

اأحمد الأن�شاري، �شركة فايز بن فهد الق�شيبي )�س.م.ب مقفلة(، �شركة اأحمد حمد الق�شيبي واإخوانه )�شركة 

ت�شامن(، األيد ميديكال، �شركة عبداهلل فوؤاد المحدودة، م�شطفى اإبراهيم محمود الكوهجي. 

اإعالن رقم )370( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شن �شلمان محمد 

الم�شجلة  ال�شاعات(،  التي تحمل ا�شم )وحيد لالإك�ش�شوارات وت�شليح  الفردية  الموؤ�ش�شة  البلو�شي، مالك  ح�شن 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،14485 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره500  )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شن �شلمان محمد ح�شن 

.WAHEED AKHTAR AKHRAMULLAالبلو�شي، و

اإعالن رقم )371( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شن علي محمد علي 

التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك  والدولي(  المحلي  القانون  العجوز )العجوز وم�شاركوه في  محمد 

ا�شم )بركة ق�شر النخيل(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13714، طالبًا تحويل فرعي الموؤ�ش�شة، رقم 5 والم�شمى 

)�شتار اأفينت منجمنت( ورقم 12 والم�شمى )�شتار للخدمات البحرية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

ذ.م.م(،  القاب�شة  ال�شرفاء  )مجموعة  با�شم  وت�شجل  بحريني،   دينار  )مائة(   100 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 60238.

اإعالن رقم )372( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

علي  اإبراهيم  علي  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم 20607،  القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شافعي(،  ا�شم )خياطة  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شافعي، 

طالبا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )دنيا العجائب للمقاولت( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي اإبراهيم علي ال�شافعي، 

.MUHAMMAD ASHRAF MUGHALو
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اإعالن رقم )373( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )اأفنان جناحي دزاينز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13494،  طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة بوز ديزاينز ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

100 )مائة( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )374( ل�صنة 2021

ب�صاأن دمج موؤ�ص�صة فردية 

ب�صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد عبداهلل محمد 

بموجب  الم�شجلة  الأعمال(،  لريادة  )القعود  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  القعود،  ح�شن  عبداهلل 

القيد رقم 82129، طالبًا دمج الموؤ�ش�شة بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )القعود فوندي�شن 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 138513.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )375( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

ال�شيد/ عمرو محمد جابر  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

غي�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لهاي للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 131118، طالبًا 

 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

اأحمد  عثمان  واأحمد  عبدالمطلب،  عبدالدايم  عبدالعزيز  ربيع  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين( 

حجازى.
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اإعالن رقم )376( ل�صنة 2021

 بحل وت�صفية �صركة )وازتا ذ�م�م(

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  قرار  على  بناء  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ال�شركة  ت�شفية  رقم 127985،  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  )وازتا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

قد  المديرين  �شلطة  اأن  الم�شفي  يعلن  لل�شركة.  م�شفيًا   SUSHAD SHUMSUDIN ال�شيد/  وتعيين  اختياريًا 

انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

وعماًل بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات يدعو الم�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، 

مدعومة بالم�شتندات الالزمة خالل 15 يومًا  من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

SUSHAD SHUMSUDIN : ال�شم

المنامة – مملكة البحرين

هاتف: )+973( 39614133

   اإعالن رقم )377( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ت�صامن

 

جودة  )اي  �شركة  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ريا�س في�شل جعفر محمد مالك  ال�شيد/  نيابة عن  لال�شت�شارات ذ.م.م(، 

وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 101707-1، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة  الخبز(،  وادي  )مخبز 

ريا�س  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها 

في�شل جعفر محمد، و�شركة الت�شامن الم�شماة )مخبز كماجي(.

اإعالن رقم )378( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية   

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة  

    

للمحا�شبة  )ت�شوية  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اإبراهيم خلفان، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي  وال�شت�شارات(، نيابة عن ورثة المرحوم ال�شيد ح�شن عبداهلل 

تحمل ا�شم )لولو لل�شيانة والتنظيفات والمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 3121-3 ، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اآمنة عيد را�شد بوخما�س، ونبيل ح�شن عبداهلل خلفان، وجمال ح�شن عبداهلل 
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خلفان، وعلي ح�شن عبداهلل اإبراهيم خلفان، وجهاد ح�شن عبداهلل خلفان، ولولوة ح�شن عبداهلل خلفان، وكفاح 

ح�شن عبداهلل خلفان، وليلى ح�شن عبداهلل اإبراهيم خلفان، و�شالح ح�شن عبداهلل ابراهيم خلفان.

اإعالن رقم )379( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �صركة ذات م�صئوليه حمدودة 

ال�شركة  �شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القيد رقم  بموجب  الم�شجلة  �ــس.م.ب.م(،  لالإ�شمنت  ا�شم )المتحدة  التي تحمل  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،20906

مقداره 1،000،000 )مليون( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة الإ�شمنت ال�شعودية. 

اإعالن رقم )380( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

للتدقيق  )تر�شت  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

وال�شت�شارات(، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )لييد للمحا�شبة وال�شت�شارات/ ت�شامن(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 117732، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ يو�شف اأحمد يو�شف اأحمد 

الع�شيري.

اإعالن رقم )381( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل موؤ�ص�صة فردية قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مالك ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )ال�شندباد لل�شفر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 128337، طالبًا اإدخال ال�شركة 

بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 69609، المملوكة لل�شيد/ محمد ح�شن محمد يو�شف، 

ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.
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اإعالن رقم )382( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

اإىل فرع من موؤ�ص�صة فردية قائمة 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأر�س ال�شغار ذ.م.م (،الم�شجلة بموجب القيد رقم 38894-3، طالبين 

تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 75335-1، المملوكة لل�شيخ 

علي بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.


