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�مر�سوم�بقانون�رقم�)15(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�مدققي�احل�سابات�اخلارجيني

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهالت العلمية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدققي احل�شابات،

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

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

2006، وتعديالته،

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

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالقانون�الآتي:

الف�سل�الأول

��اأحكام�عامة�

مادة�)1(�

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

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك: 

المملكة:�مملكة البحرين.

الوزارة:�الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

الوزير: الوزير المعني ب�شئون التجارة.

الإدارة�المخت�سة: الإدارة المعنية بقيد مدققي الح�شابات في الوزارة اأو الإدارة المعنية بالرقابة 

ح�شب الأحوال.

ال�سجل: �شجل قيد مدققي الح�شابات.

مدقـــق�الح�سابـــات: اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مرخ�س له بمزاولـــة مهنة تدقيق الح�شابات 

طبقًا لأحكام هذا القانون.

مكتب�التدقيق: المكتب الذي يملكه مدقق ح�شابات فرد يزاول المهنة من خالل موؤ�ش�شة فردية.  
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المهنة: مهنة تدقيق الح�شابات التي ُيزاولها مدقق الح�شابات وفقًا لأحكام هذا القانون.  

الموؤ�س�ســـات�الماليـــة: البنـــوك و�شركات التاأميـــن وال�شركات العاملة في مجـــال الأوراق المالية 

والمحافـــظ وال�شناديق ال�شتثماريـــة و�شركات التمويل و�شركات ال�شرافـــة و�شما�شرة وو�شطاء 

المـــال وو�شطاء التاأمين وو�شطـــاء �شوق الأوراق المالية و�شركـــات ال�شت�شارات المتخ�ش�شة في 

مجـــال �شناعة الخدمات المالية و�شركات التقييم والت�شنيف الئتماني و�شوق البحرين لالأوراق 

المالية واأ�شواق المعادن الثمينة وال�شلع ال�شتراتيجية والموؤ�ش�شات الم�شاندة للقطاع المالي. بما 

في ذلك الموؤ�ش�شات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

�سهـــادة�احترافيـــة�فـــي�مجال�المحا�سبة: �شهـــادة مهنية في المحا�شبة، وذلـــك وفقًا لما يحدده 

قرار ي�شدر عن الوزير.

ال�سريك�غير�الموؤهل: هو ال�شريك العامل في �شركات تدقيق الح�شابات من غير المقيدين في 

ال�شجل.

مادة�)2(

ل يجوز لأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ممار�شة مهنة تدقيق احل�شابات اإل بعد القيد يف 

ال�شجل وفقًا لأحكام هذا القانون.

الف�سل�الثاين

�سجل�مدققي�احل�سابات�و�سروط�القيد

مادة�)3(

ُين�شاأ يف الوزارة �شجل لقيد مدققي احل�شابات يت�شمن الفئات الآتية:

مدققي الح�شابات تحت التدريب.  -1

مدققي الح�شابات الم�شتغلين.  -2

مدققي الح�شابات غير الم�شتغلين.  -3

مادة�)4(

ي�شرتط فيمن يقيد يف ال�شجل من الأ�شخا�س الطبيعيني ما ياأتي:

1-  اأن يكون كامل الأهلية.

2-  اأن يكـــون حا�شاًل على موؤهل جامعي فـــي مجال المحا�شبة من اإحدى الجامعات اأو المعاهد 

العليـــا المعترف بها اأو اأي موؤهل اآخر تعتبـــره الجهة المخت�شة بتقويم الموؤهالت معادًل لها 

للقيـــد كمدقق ح�شابات تحت التدريـــب، وي�شتثنى من ذلك الحا�شلين على �شهادة احترافية 
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في مجال المحا�شبة. 

اأن يكون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شمعة، لم ي�شبق الحكم عليه بعقوبة جناية اأو جريمة مخلة   -3

بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

4-  األ يكـــون قد �شدر عليه قـــرار تاأديبي نهائي بال�شطب من ال�شجل، ما لم يكن قد م�شى على 

�شدور القرار مدة ل تقل عن ثالث �شنوات.

5-  اأن يكون قد اأتم مدة التدريب المقررة في هذا القانون اأو تكون لديه خبرة محا�شبية م�شتمرة 

بعد الح�شول على الموؤهل الجامعي لمدة ل تقل عن خم�س �شنوات.

اأن يكون متفرغًا لممار�شة المهنة، ول يجوز له ممار�شة اأي عمل تجاري اأو اللتحاق بوظيفة   -6

حكومية اأو عمل في القطاع الخا�س. 

اأن يكون بحريني الجن�شية، ويجوز قيد غير البحريني متى كان م�شتوفيًا لل�شروط المن�شو�س   -7

عليها في هذه المادة، بالإ�شافة اإلى ال�شروط الآتية:

اأن تكون له اإقامة م�شروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد ا�شمه. اأ- 

ب- اأن يعمل لدى اأحد مكاتب اأو �شركات التدقيق في المملكة اأو يعمل لدى فرع المكتب اأو 

�شركة تدقيق غير بحرينية مرخ�س لها بالعمل في المملكة.

ج- اأن تكون لديه خبرة محا�شبية ل تقل عن خم�س �شنوات.

اأي �شروط اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.  -8

مادة�)5(�

يجب على مدقق احل�شابات تقدمي وثيقة تاأمني �شد امل�شئولية عن الأخطاء املهنية �شارية 

�شركات  اإحدى  من  �شادرة  وتكون  اأعماله،  حجم  مع  وتتنا�شب  الرتخي�س  مدة  طوال  املفعول 

التاأمني املعتمدة يف اململكة خالل ثالثني يومًا من تاريخ قيده يف ال�شجل، ويف حال عدم تقدمي 

الوثيقة يعترب القيد كاأن مل يكن، وذلك دون الإخالل بحقوق الغري ح�شن النية.

وي�شدر بتحديد �شرائح الغطاء التاأميني قرارًا من الوزير.

مادة�)6(

ُتعترب خربة حما�شبية، مزاولة العمل باأي من املجالت الآتية:

تدقيق الح�شابات في اأحد مكاتب اأو �شركات التدقيق في المملكة.  -1

ممار�شـــة اأعمـــال المحا�شبة اأو التدقيـــق اأو التفتي�س على الح�شابات في اإحـــدى الوزارات اأو   -2

الهيئـــات والموؤ�ش�شـــات العامـــة اأو الأجهـــزة الحكومية الأخـــرى اأو ال�شركـــات اأو الموؤ�ش�شات 
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المالية، في المملكة.

ويجوز اعتبار ممار�شة هذه الأعمال خربة حما�شبية حال ممار�شتها خارج اململكة بقرار 

ي�شدر من الوزير.

مادة�)7(

ُيقيد ا�شم كل من ي�شتغل لأول مرة باأعمال تدقيق احل�شابات، ب�شجل مدققي احل�شابات حتت 

التدريب، وتكون مدة التدريب الواجب اإمتامها خم�س �شنوات، ويق�شي املدقق حتت التدريب مدة 

التدريب يف مكتب اأو �شركة اأو اأكرث من مكاتب اأو �شركات التدقيق املقيدة يف ال�شجل، على اأن 

يتم اإخطار ال�شجل با�شم وعنوان املكتب اأو ال�شركة خالل ثالثني يومًا من تاريخ التغيري، ويرفق 

بالإخطار امل�شتندات املوؤيدة لذلك، ويلتزم �شاحب املكتب باإعداد تقارير اأداء عن كل من يتدرب 

لديه.

مادة�)8(

ل يجوز ملدقق احل�شابات حتت التدريب اأن يفتح مكتبًا با�شمه اأثناء فرتة التدريب.

مادة�)9(

ملدقق احل�شابات حتت التدريب الذي اأم�شى مدة التدريب اأن يطلب من الإدارة املخت�شة 

دقق  التي  بال�شركات  بيانًا  يرفق  اأن  وعليه  امل�شتغلني،  احل�شابات  مدققي  �شجل  اإىل  ا�شمه  نقل 

ح�شاباتها. 

ولالإدارة املخت�شة اأن تطلب من �شاحب مكتب التدقيق اأو ال�شركة التي تدرب لديها ن�شخة 

من تقارير اأداء املدقق حتت التدريب عن فرتة التدريب التي اأم�شاها.

مادة�)10(

ال�شركات  الواردة يف قانون  الأجنبية  ال�شركات  لفروع  املنظمة  بالأحكام  الإخالل  مع عدم 

ومكاتب  �شركات  فروع  قيد  يجوز  ل�شنة 2001،  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية 

تدقيق احل�شابات الأجنبية وفقًا لل�شروط وال�شوابط الآتية:

اأن تكـــون من �شمن �شركات ومكاتب تدقيق الح�شابات ذات الخبرات العالمية المتخ�ش�شة   -1

وفقًا للمعايير التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.

اأن يكون ترخي�شها �شاريًا في الدولة التي ينتمي اإليها بجن�شيته.  -2

3-  اأن تكون قد زاولت المهنة لمدة ل تقل عن خم�س ع�شرة �شنة.
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اأن ُتثبت بوثائق ر�شمية عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو المكتب والنظام الأ�شا�شي اإن وجد في بلدها،   -4

ون�شاطها ومالءتها المالية واأعمال تدقيق الح�شابات التي قامت بها.

اأن يكـــون الم�شئول عن اإدارة الفـــرع اأو المفو�س بالتوقيع، مقيـــدًا ب�شجل مدققي الح�شابات   -5

الم�شتغلين، واأل تقل مدة خبرته العملية عن ع�شر �شنوات.

اأي �شروط اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.  -6

تاأمني �شد امل�شئولية عن الأخطاء املهنية �شارية املفعول طوال مدة  اأن تقدم وثيقة  ويجب 

يف  املعتمدة  التاأمني  �شركات  اإحدى  من  �شادرة  وتكون  اأعماله،  حجم  مع  وتتنا�شب  الرتخي�س 

اململكة خالل ثالثني يومًا من تاريخ قيده يف ال�شجل، ويف حال عدم تقدمي الوثيقة يعترب القيد 

كاأن مل يكن مع حفظ حقوق الغري ح�شني النية، وي�شدر بتحديد �شرائح الغطاء التاأميني قرارًا 

من الوزير.

كما يجب توظيف عدد من مدققي احل�شابات البحرينيني وذلك بعد القيد يف ال�شجل، متى 

كان ذلك ممكنًا.

مادة�)11(

اإذا  مع عدم الإخالل بحكم املادة )17( من هذا القانون، على مدقق احل�شابات امل�شتغل 

توقف عن ممار�شة املهنة لأي �شبب كان، اأن يطلب نقل ا�شمه اإىل جدول مدققي احل�شابات غري 

البحريني  ويتم �شطب مدقق احل�شابات غري  �شنة.  توقفه ملدة تزيد على  ا�شتمر  اإذا  امل�شتغلني 

الذي يتوقف عن مزاولة املهنة لأي �شبب من الأ�شباب لذات املدة.

ويجوز ملدقق احل�شابات املقيد يف �شجل مدققي احل�شابات غري امل�شتغلني طلب اإعادة ا�شمه 

اإىل �شجل مدققي احل�شابات امل�شتغلني، اإذا رغب يف العودة اإىل مزاولة املهنة اأو زال املانع من 

ممار�شته للمهنة وفقًا لل�شوابط وال�شروط التي ي�شدر بها قرار من الوزير.

مادة�)12(

ي�شرتط فيمن يّوقع التقارير املالية املدققة حل�شابات ال�شركات امل�شاهمة العامة اأو الوزارات 

اأو الهيئات واملوؤ�ش�شات العامة والأجهزة احلكومية الأخرى اأن يكون حا�شاًل على �شهادة احرتافية 

يف جمال املحا�شبة واأن يكون قد مار�س مهنة تدقيق احل�شابات لفرتة ل تقل عن خم�س �شنوات 

من تاريخ قيده يف ال�شجل.

يتعني  التي  وال�شروط  ال�شوابط  الوزير  التن�شيق مع  بعد  املركزي  البحرين  وي�شع م�شرف 

اللتزام بها عند اختيار مدقق احل�شابات فيما يتعلق باملوؤ�ش�شات املالية.
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الف�سل�الثالث

اإجراءات�القيد�يف�ال�سجل

مادة�)13(

ُتقدم طلبات القيد يف �شجالت مدققي احل�شابات اإىل الإدارة املخت�شة ب�شورة اإلكرتونية، 

م�شفوعة بامل�شتندات املوؤيدة لها، وتتوىل الإدارة املخت�شة البت يف طلب القيد خالل خم�شة ع�شر 

اأية  ا�شتيفاء  �شرورة  الإدارة  راأت  ما  فاإذا  املطلوبة،  ال�شروط  م�شتوفيًا  تقدميه  تاريخ  من  يومًا 

تاريخ  يومًا من  الطلب بذلك، خالل خم�شة ع�شر  اإخطار مقدم  اإ�شافية وجب عليها  معلومات 

تقدمي الطلب، فاإذا مل يقدمها خالل اأ�شبوع من تاريخ اإخطاره اعترب الطلب كاأن مل يكن. 

ويكون رف�س الإدارة املخت�شة للطلب ُم�شببًا، وُيعد م�شي ميعاد البت يف الطلب امل�شتويف دون 

رد مبثابة رف�س �شمني.

وي�شدر الوزير قرارًا يحدد امل�شتندات املطلوبة للقيد يف ال�شجل.

مادة�)14(

ُتدون الإدارة املخت�شة بيانات الطلب بعد قبوله يف ال�شجل املخ�ش�س لذلك، ومُينح طالب 

القيد �شهادة قيد ُتعد مبثابة ترخي�س مبزاولة املهنة، وذلك وفقًا لنموذج ال�شهادة املعد لذلك 

بالإدارة املخت�شة، وتكون مدة القيد �شنة واحدة، قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة.

مادة�)15(

ُيجدد القيد يف �شجل مدققي احل�شابات امل�شتغلني خالل ثالثة اأ�شهر قبل تاريخ انتهائه.

اأ�شهر من تاريخ انتهائه، بناًء على طلب �شاحب ال�شاأن،  ويجوز جتديد القيد خالل ثالثة 

اإذا قدم عذرًا تقبله الإدارة، ويتم ا�شتيفاء الر�شم املقرر عن كامل املدة اعتبارًا من تاريخ انتهاء 

القيد.

الف�سل�الرابع

�سالحيات�الإدارة�املخت�سة

مادة�)16(

تتوىل الإدارة املخت�شة مبا�شرة الأعمال الآتية:

م�شك �شجالت مدققي الح�شابات.  -1

اإ�شدار �شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة.  -2

التحقيق في ال�شكاوى والمخالفات المن�شوبة لمدققي الح�شابات.  -3

الإ�شـــراف والرقابة على مكاتب و�شركات التدقيق والتثبت من جودة اأدائها للتاأكد من تنفيذ   -4
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اأحكام هذا القانون.

اأية مهام اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.  -5

مادة�)17(

يجوز لالإدارة املخت�شة، �شطب قيد مدقق احل�شابات من ال�شجل يف اأي من احلالت الآتية:

فقد اأي �شرط من �شروط القيد.  -1

انق�شاء المدة المقررة لتقديم طلب تجديد القيد بال�شجل دون تقديمه، وذلك دون الإخالل   -2

بحكم المادة )15( من هذا القانون.

عـــدم اإخطار الإدارة المخت�شة بالتوقف عن مزاولـــة المهنة خالل المدة المن�شو�س عليها   -3

في المادة )32( من هذا القانون.

�شدور حكم بات باإفال�س المدقق اأو الحجر عليه.  -4

ويف جميع الأحوال، ُيخَطر من �ُشِطب قيده بقرار ال�شطب.

الف�سل�اخلام�ض

حقوق�والتزامات�ومهام�مدققي�احل�سابات

مادة�)18(

ملدققي احل�شابات البحرينيني امل�شتغلني مزاولة املهنة من خالل �شركة جتارية وفقًا لل�شروط 

الآتية:

1-  تاأ�شي�ـــس �شركة ت�شامن وفقـــًا لقانون ال�شركـــات التجارية ال�شادر بالمر�شـــوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001، وُتقيد ال�شركة في ال�شجل.

اأن يكـــون المدير الم�شئـــول عن توقيع تقارير تدقيـــق الح�شابات ال�شادرة عـــن ال�شركة من   -2

المقيدين في �شجل مدققي الح�شابات. 

األ يمار�س اأي من ال�شركاء المهنة اإل با�شم ال�شركة ولح�شابها.  -3

4-  األ يكون اأحد ال�شركاء �شريكًا في اأكثر من �شركة واحدة.

مادة�)19(

يجوز تاأ�شي�س �شركات جتارية ت�شم �شركاء من مدققي احل�شابات امل�شتغلني و�شركاء غري 

الوزير يحدد  لقرار ي�شدر من  القانون، وذلك وفقًا  املهنة طبقًا لأحكام هذا  موؤهلني ملمار�شة 
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املوؤهلني،  لتملك غري  امل�شموحة  والن�شبة  اتخاذها،  ال�شركاء  لهوؤلء  يجوز  التي  ال�شركات  �شكل 

وكيفية متلك احل�ش�س اأو ا�شرتدادها، واأنواع م�شئولية ال�شركاء وحدودها، وامل�شئول عن الإدارة 

على  الواجب  وال�شوابط  ال�شتقاللية،  على  احلفاظ  وقواعد  املالية،  التقارير  على  والتوقيع 

ال�شركة اإتباعها عند وفاة اأو تنازل اأحد ال�شركاء املرخ�شني مبزاولة املهنة عن ح�ش�شه فيها، 

واأي �شوابط اأخرى يحددها الوزير.

مادة�)20(

يجب على مدققي احل�شابات التقيد مبعايري واأ�ش�س املراجعة الدولية، وفقًا لالأنظمة التي 

بقواعد  واللتزام  الفنية  واأ�شولها  املهنة  اآداب  واإتباع  للمحا�شبني،  الدويل  الحتاد  ي�شدرها 

ال�شرف والأمانة املتعارف عليها يف تدقيق احل�شابات.

مادة�)21(

ملدقق احل�شابات يف �شبيل مزاولة مهنته الآتي:

مراجعـــة وتدقيق الح�شابات المالية، واإبداء الراأي فيها، وفقًا لمعايير المحا�شبة والمراجعة   -1

المعتمدة في المملكة.

اإعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والح�شابات الدورية وال�شنوية لعمالئه.  -2

تقديم الخبرة والم�شورة والدرا�شات في المجالت المالية والقت�شادية وال�شريبية.  -3

اأعمال الت�شفية.   -4

الطـــالع علـــى الدفاتر وال�شجـــالت والم�شتنـــدات وغيرهـــا من الوثائـــق، وطلـــب البيانات   -5

والإي�شاحـــات التـــي يرى �شرورة الح�شول عليها اأو يرى اأنهـــا �شرورية ولزمة لتاأدية مهامه 

ب�شورة كاملة و�شحيحة.

الح�شـــول على الم�شتندات والمعلومات التي تمكنـــه من القيام بعمله، ول يجوز لأي �شخ�س   -6

اأن يمنع اأو يحجب اأية وثائق اأو بيانات اأو معلومات يراها لزمة لتنفيذ مهامه.

اإجـــراء الجرد في الوقت الذي يـــراه منا�شبًا لخزائن ومخازن الجهة الخا�شعة للتدقيق، وله   -7

الحـــق في التاأكد من موجودات الجهـــة والتزاماتها، وفي زيارة م�شانعها وور�شها ومخازنها 

ومكاتبها ومواقع عملها وم�شاريعها وال�شتي�شاح من المخت�شين عن النواحي التي يحتاجها 

لتاأدية مهمته على الوجه الأمثل.
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مادة�)22(

ل يجوز لأي �شركة اأو موؤ�ش�شة عزل مدقق احل�شابات خالل ال�شنة املالية التي يقوم بتاأدية 

مهامه فيها، اإل اإذا ثبتت خمالفته لأحكام هذا القانون والقوانني والقرارات ذات ال�شلة، وذلك 

كله بعد موافقة الإدارة املخت�شة.

مادة�)23(

امل�شاهمة  �شركات  ب�شاأن  املركزي  البحرين  م�شرف  من  ت�شدر  التي  القواعد  مراعاة  مع 

خم�س  تتجاوز  األ  على  مماثلة،  ملدد  جتدد  واحدة  مالية  ل�شنة  احل�شابات  مدقق  يعني  العامة، 

�شنوات مالية متتالية، ول يجوز تعيينه بعد ذلك اإل بعد ُم�شي �شنتني ماليتني.

النهائي  التقرير  واعتماد  ال�شركة  تدقيق ح�شابات  امل�شئول عن عملية  املدقق  تغيري  ويجب 

بحد اأق�شى كل ثالث �شنوات.

مادة�)24(

لل�شركات  تقدم  التي  ال�شنوية  املحا�شبية  تقاريرهم  ت�شمني  احل�شابات  مدققي  على  يجب 

واملوؤ�ش�شات، باملخالفات التي يجدونها خالل عملية تدقيق احل�شابات. 

كما يجب عليهم فورًا اإبالغ - جلنة التدقيق املن�شو�س عليها يف املادة )184( مكررًا من 

 - وجدت(  )اإن   2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون 

اأثناء  لهم  تظهر  اأية خمالفات خطرية  عليها، عن  املدقق  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وامل�شئولني يف 

عملهم.

ويجب على مدققي احل�شابات التحقق من �شحة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة 

التي يدقق ح�شاباتها ومدى فاعليته يف احلد من عمليات الغ�س والأخطاء واكت�شافها فور وقوعها 

وعليه ت�شمني ذلك يف التقرير املايل لل�شركة.

مادة�)25(

يجب على مدققي احل�شابات التحقق من تطبيق ال�شركة التي يقوم بتدقيق ح�شاباتها ملبادئ 

البحرين  ال�شادرة من م�شرف  اأو متطلبات احلوكمة  الوزارة  ال�شادرة من  ال�شركات  حوكمة 

املركزي - بح�شب الأحوال - والتاأكد من اأن ال�شركة متتلك ومتتثل لإجراءات مكافحة عمليات 

اأي  مع  متوافقة  لل�شركة  املحا�شبية  الأنظمة  اأن  من  والتاأكد  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل 

متطلبات تفر�س مبوجب اأي اتفاقية اأو معاهدة دولية تكون اململكة طرفًا فيها.
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مادة�)26(

ُيحظر على مدقق احل�شابات ما ياأتي:

ممار�شة المهنة اأو الإعالن عنها باأي طريقة تتعار�س مع القوانين والقرارات المعمول بها اأو   -1

مع قواعد �شلوك واآداب المهنة المتعارف عليها.

القيام باأية اأعمال تتعار�س مع اأعمال التدقيق ومراجعة الح�شابات التي ُيبا�شرها.  -2

3-  اأن تكون له اأية م�شلحة �شواًء كانت مبا�شرة اأو غير مبا�شرة لدى ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة التي 

يدقق ح�شاباتها.

التعامـــل بالبيـــع اأو ال�شراء علـــى الأوراق الماليـــة الخا�شة بال�شركـــة اأو الموؤ�ش�شة التي يدقق   -4

ح�شاباتها، �شواًء كان ذلك ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر اأو تقديم اأية ا�شت�شارات لأي �شخ�س 

ب�شاأنها.

اأن يكون دائنًا اأو مدينًا لل�شركة اأو الموؤ�ش�شة التي يدقق ح�شاباتها، فيما عدا اأتعاب الخدمات   -5

التي يوؤديها لهم.

اأن يكون �شريكًا اأو محا�شبًا في اأي �شركة اأخرى اأو مكتب محا�شبة اآخر.  -6

تدقيـــق ح�شابـــات اأي �شركة اأو موؤ�ش�شة ا�شترك في تاأ�شي�شهـــا اأو �شارك فيها اأو في اإدارتها اأو   -7

�شبق له العمل فيها باأية �شفة ما لم يم�س على تركه العمل مدة خم�س �شنوات على الأقل.

تدقيـــق ح�شابـــات اأي �شركة اأو موؤ�ش�شة يكون �شريكًا اأو وكياًل لأحـــد موؤ�ش�شيها اأو �شركائها اأو   -8

موظفًا لدى اأي منهم اأو تربطه به �شلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

تقديم اأية اأعمال ا�شت�شارية لل�شركة اأو الموؤ�ش�شة التي يدقق ح�شاباتها.  -9

مادة�)27(

املكاتبات  جميع  يف  ال�شجل  يف  قيده  برقم  ا�شمه  يقرن  اأن  احل�شابات  مدقق  على  يجب 

وال�شهادات وامليزانيات والتقارير التي ُيوقعها، ويجب عليه و�شع �شهادة القيد يف مكان بارز من 

مكتبه.

كانت  واإذا  ا�شم مكتبه،  اأ�شا�شي يف  ال�شخ�شي كعن�شر  ا�شمه  ي�شتخدم  اأن  كما يجب عليه 

�شركة ت�شامن يكون ا�شمها وفقًا لقانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001.

مادة�)28(

�شنة  كل  بداية  من  يومًا  ثالثني  خالل  املخت�شة  الإدارة  باإخطار  احل�شابات  مدقق  يلتزم 

ميالدية مبا ياأتي:
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اأ�شمـــاء وموؤهالت مـــن ي�شتعين بهم في اأداء مهـــام تدقيق ومراجعة الح�شابـــات، والدورات   -1

والبرامج التي قام بها لتطوير مهاراته ومهارات المدققين العاملين لديه.

قائمة باأ�شماء مدققي الح�شابات تحت التدريب لديه.  -2

قائمة باأ�شماء ال�شركات والموؤ�ش�شات التي يتولى تدقيق ومراجعة ح�شاباتها.  -3

مادة�)29(

يجب على مدقق احل�شابات اإخطار الإدارة املخت�شة باأي تغيري اأو تعديل يطراأ على عنوانه 

يف  الإخطار  عدم  على  ويرتتب  التعديل،  اأو  التغيري  هذا  حدوث  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل 

املواعيد املحددة اعتبار اإبالغه على عنوانه املوجود بالإدارة املخت�شة �شحيحًا.

كما يجب عليه اإخطار الإدارة املخت�شة عن اأي مدقق يرتك العمل اأو التدريب لديه وذلك 

خالل ثالثني يومًا من تركه للعمل.

مادة�)30(

يجب على مدقق احل�شابات التوقيع على تقارير التدقيق ال�شادرة من مكتبه بنف�شه اإذا كان 

�شخ�شًا طبيعيًا، اأما اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا يقوم بالتوقيع على تلك التقارير املدير امل�شئول. 

مادة�)31(

بينهما  الغري، مبوجب عقد مكتوب  يبا�شر مدقق احل�شابات عملية تدقيق احل�شابات لدى 

يت�شمن حقوق والتزامات كل من الطرفني، وعلى الأخ�س حتديد جمال ونوعية عملية التدقيق 

حمل التعاقد واأتعاب املكتب، وذلك كله مبا ل يتعار�س واأحكام هذا القانون.

مادة�)32(

املهنة-ب�شورة  مزاولة  عن  بتوقفه  املخت�شة  الإدارة  اإخطار  احل�شابات  مدقق  على  يجب 

موؤقتة اأو دائمة- وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ التوقف.

مادة�)33(

يكون مدقق احل�شابات م�شئوًل عن اأعمال التدقيق واملراجعة وعن �شحة البيانات الواردة 

يف تقريره.

وُي�شاأل مدقق احل�شابات عن تعوي�س ال�شرر الذي يلحق العميل اأو الغري ب�شبب الإهمال اأو 
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التق�شري اأو الأخطاء املهنية التي ت�شدر عنه اأو عمن ي�شتعني بهم الذين يعملون حتت اإ�شرافه يف 

اأداء املهنة، فاإذا تعدد مدققو احل�شابات كانوا م�شئولني بالت�شامن. 

واإذا تولت اأعمال التدقيق �شركة قامت م�شئولية جميع ال�شركاء الت�شامنية يف مواجهة الغري 

عما يلحقه من اأ�شرار ب�شبب الإهمال اأو التق�شري اأو الأخطاء املهنية.

مادة�)34(

يلتزم مدققو احل�شابات واأ�شحاب ومدراء مكاتب تدقيق احل�شابات بعدم اإف�شاء اأية معلومات 

علموا بها اأثناء اأو ب�شبب ممار�شتهم مهنتهم، ولو بعد انتهاء عملهم، ما مل يكن ذلك بق�شد منع 

ارتكاب جناية اأو جنحة اأو الإبالغ عن وقوعها. 

مادة�)35(

وقف عن 
ُ
ل يجوز ملكاتب و�شركات التدقيق ال�شتعانة يف اأداء اأعمالها مبن �ُشطب ا�شمه اأو اأ

مزاولة املهنة طبقًا لأحكام هذا القانون ما مل يتم قيده مرة اأخرى يف ال�شجل اأو انتهت مدة وقفه.

مادة�)36(

والبيانات  وامللفات  بال�شجالت  الحتفاظ  املهنة-  ترك  -واإن  احل�شابات  مدقق  على  يجب 

الحتفاظ  ويجوز  تقرير مايل،  اآخر  اإعداد  الأقل من  على  �شنوات  ع�شر  ملدة  بعمالئه  اخلا�شة 

ب�شورة اإلكرتونية منها، ما مل تكن هذه ال�شجالت وامللفات والبيانات لها عالقة بدعاوى منظورة 

اأي  اأمام املحاكم، فيجب الحتفاظ بها اإىل حني الف�شل يف هذه الدعاوى مبوجب حكم بات، 

املدتني اأطول.

مادة�)37(

يجب على مدقق احل�شابات ت�شفية جميع املعامالت واللتزامات يف حال التوقف عن مزاولة 

مهنته نهائيًا اأو ملدة يرتتب عليها الإ�شرار بالعمالء، كما يجب عليه اإخطار ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة 

التي يدقق ح�شاباتها كتابة اإذا اأراد التوقف عن اأداء العمل املتفق عليه، �شريطة اأن ينهي اأعمال 

التدقيق لل�شنة املالية اجلارية اأو املهام الأخرى املتفق عليها. ويف جميع الأحوال يجب األ يوؤدي 

هذا التوقف اإىل اإحلاق ال�شرر بالعميل. 
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الف�سل�ال�ساد�ض

امل�سئولية�التاأديبية�ملدققي�احل�سابات

مادة�)38(

اأن جُتري حتقيقًا مع  اإليها،  ُتقدم  بناًء على �شكوى  اأو  نف�شها  تلقاء  لالإدارة املخت�شة، من 

مدقق احل�شابات فيما ُين�شُب اإليه من اأمور تخل بال�شرف والأمانة اأو مت�س ب�شلوك واآداب وكرامة 

املهنة اأو تت�شمن اإهماًل يف تاأدية واجباته اأو ُتخالف اأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له اأو 

اأحكام اأي قوانني اأو قرارات اأخرى ذات �شلة.

مادة�)39(

تاأديبية،  خمالفة  ُت�شكل  احل�شابات  ملدقق  املن�شوبة  الواقعة  اأن  املخت�شة  لالإدارة  تبني  اإذا 

قامت باإحالة املو�شوع اإىل جمل�س التاأديب، ويتوىل التحقيق ومبا�شرة املخالفات التاأديبية مدير 

ُت�شكل  املن�شوبة  الواقعة  اأن  لها  تبني  واإذا  الغر�س،  لهذا  الوزير  يندبه  من  اأو  املخت�شة  الإدارة 

جرمية جنائية، وجب عليها اإحالة املو�شوع اإىل النيابة العامة.

مادة�)40(

يكون تاأديب مدققي احل�شابات اأمام جمل�س تاأديب ُي�شكل بقرار من الوزير من ثالثة اأع�شاء، 

موظفي  واأحد  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  ير�شحهما  املدنية  الكربى  املحكمة  ق�شاة  من  قا�شيان 

الوزارة، ويتوىل اأحد الق�شاة رئا�شة املجل�س بح�شب اأقدميته. 

وي�شدر الوزير قرارًا ببيان اخت�شا�شات جمل�س التاأديب وتنظيم اإجراءات عمله. 

مادة�)41(

ي�شدر جمل�س التاأديب قراره يف املخالفات بعد اإعالن مدقق احل�شابات املحال باحل�شور 

اأمامه قبل موعد اجلل�شة بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل، وذلك باأي و�شيلة ُتفيد العلم، على اأن 

اجلل�شة  انعقاد  وتاريخ  احل�شابات  مدقق  اإىل  املن�شوبة  باملخالفات  ملخ�شًا  الإعالن  يت�شمن 

ومكانها، وتكون جل�شاته �شرية.

ويجوز للمخالف اأن ُيبدي دفاعه �شفاهًة اأو كتابًة بنف�شه اأو عن طريق من يوكله من امل�شتغلني 

باملهنة اأو من املحامني.

وللمجل�س اأن ُيقرر ح�شور املخالف بنف�شه، فاإذا مل يح�شر رغم اإعالنه دون عذر مقبول جاز 

اتخاذ القرار يف غيابه، ويجب اأن يكون القرار ال�شادر يف الدعوى التاأديبية علنيًا وُم�شببًا.
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مادة�)42(

بالو�شائل  اأو  الو�شول  بعلم  م�شجل  بخطاب  التاأديب  جمل�س  بقرار  احل�شابات  مدقق  ُيبلغ 

الإلكرتونية، وملدقق احل�شابات اأن يطعن اأمام حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية يف قرار جمل�س 

التاأديب، خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ اإبالغه بالقرار. 

مادة�)43(

ل يحول ترك مدقق احل�شابات اأو توقفه عن مزاولة املهنة دون م�شاءلته تاأديبيًا عن املخالفات 

التي ارتكبها خالل مزاولته املهنة.

وت�شقط الدعوى التاأديبية مب�شي ثالث �شنوات من تاريخ اعتزال املهنة اأو التوقف عن العمل. 

مادة�)44(

ارتكب  اأو  مقت�شياتها  على  خرج  اأو  املهنية  بواجباته  اأخل  الذي  احل�شابات  مدقق  ُيعاقب 

خمالفة لأ�شول املهنة اأو معايري املحا�شبة والتدقيق املتعارف عليها اأو اآدابها اأو خالف حكمًا من 

اأحكام هذا القانون واللوائح اأو القرارات املنفذة له اأو اأحكام اأي قوانني اأو قرارات نافذة اأخرى 

ذات �شلة، باجلزاءات التاأديبية الآتية:

التنبيه.  -1

الإنذار الكتابي.  -2

الغرامة التي ل تجاوز )100.000( مائة األف دينار.  -3

الوقف عن ممار�شة المهنة مدة ل تزيد على ثالث �شنوات.  -4

اإلغاء الترخي�س بمزاولة المهنة، و�شطب ا�شم المخالف من ال�شجل.  -5

ويتعنينَّ عند تقدير الغرامة مراعاة َج�شامة املخالفة، والعَنت الذي بدا من املخاِلف، واملنافع 

َرر الذي اأ�شاب الغري نتيجة لذلك. التي جناها، وال�شنَّ

مادة�)45(

ُتدرج قرارات جمل�س التاأديب يف �شجل خا�س ُيعد لهذا الغر�س، وُيوؤ�شر مب�شمونها يف ال�شجل 

املقيد فيه مدقق احل�شابات.

مادة�)46(

يجوز لالإدارة املخت�شة اأن تنظر يف طلب اإعادة قيد مدقق احل�شابات يف ال�شجل بعد ُم�شي 

ثالث �شنوات من �شدور القرار التاأديبي بال�شطب.



العدد: 3544 – الخميس 5 أغسطس 2021

19

الف�سل�ال�سابع

العقوبات

مادة�)47(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س والغرامة التي 

ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد على مائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من: 

دون بيانات كاذبة في اأي تقرير اأو ح�شابات اأو وثيقة قام باإعدادها، اأثناء ممار�شته المهنة.   -1

و�شـــع تقريرًا مغايرًا للحقيقة اأو �شادق على وقائع غيـــر حقيقية في م�شتند يتوجب اإ�شداره   -2

قانونًا اأو بحكم قواعد مزاولة المهنة. 

اأف�شى �شرًا من اأ�شرار اأي من العمالء الذين يقوم بتدقيق ح�شاباتهم.  -3

�شادق بتوقيعه على تقارير مالية لم ُتدقق من قبله اأو من قبل العاملين تحت اإ�شرافه.  -4

زاول المهنة دون ترخي�س.  -5

قيـــد ا�شمـــه ب�شجالت مدققي الح�شابات بناء على بيانـــات اأو معلومات غير �شحيحة اأو قدم   -6

�شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك. 

خالف معايير المحا�شبة اأو المراجعة اأو المعايير المهنية الأخرى.  -7

تعامـــل بالبيـــع اأو ال�شراء علـــى الأوراق الماليـــة الخا�شة بال�شركـــة اأو الموؤ�ش�شـــة التي يدقق   -8

ح�شاباتها، �شواًء كان ذلك ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر اأو تقديم اأية ا�شت�شارات لأي �شخ�س 

ب�شاأنها والح�شول على منفعة �شخ�شية ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة م�شتغاًل المعلومات 

التي تح�شل عليها ب�شبب مهنته.

اأوهـــم الجمهور باأية و�شيلـــة من و�شائل الإعالن باأن له حق مزاولـــة المهنة، على الرغم من   -9

كونـــه غير مقيد في �شجل مدققي الح�شابات الم�شتغلين، اأو كونه موقوفًا عن مزاولة المهنة 

اأو م�شطوبًا قيده من ال�شجل.

مادة�)48(

بنزع  اأن تاأمر   ،)47( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  العقوبات  من  باأي  احلكم  عند  للمحكمة 

اللوحات واإعدام الن�شرات وغريها من و�شائل الدعاية امل�شتخدمة ملزاولة املهنة واأن تغلق مكتب 

التدقيق بح�شب الأحوال و�شطب ا�شم مدقق احل�شابات من ال�شجل، ولها كذلك اأن تاأمر بن�شر 

احلكم يف �شحيفة حملية يومية على نفقة املحكوم عليه.
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مادة�)49(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخر، ُيعاقب بالغرامة التي ل تزيد 

عن خم�شة اآلف دينار، كل من خالف اأيًا من اأحكام املواد )27( و)28( و)29( و)30( و)31( 

و)32( و)34( و)35( و)36( و)37( من هذا القانون.

مادة�)50(

املقررة عن  العقوبات  املخالف بذات  املعنوي  لل�شخ�س  الفعلية  الإدارة  امل�شئول عن  ُيعاقب 

الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام هذا القانون، اإذا ثبت علمه بها، اأو كان اإخالله بالواجبات 

التي تفر�شها عليه الإدارة قد اأ�شهم يف وقوع اجلرمية.

ويكون ال�شخ�س املعنوي م�شئوًل بالت�شامن عن الوفاء مبا ُيحكم به من تعوي�شات، اإذا كانت 

اجلرمية التي وقعت باملخالفة لأحكام هذا القانون قد ارُتكبت من اأحد العاملني به اأو با�شمه اأو 

ل�شاحله

مادة�)51(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يجوز الت�شالح يف كل 

اأو بع�س اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون، وللوزير اأو من يفو�شه بناًء على طلب كتابي 

من املتهم اأو وكيله قبول الت�شالح �شواء قبل رفع الدعوى اأو خالل نظرها وقبل �شدور حكم بات 

رة للجرمية، اأو مبلغ األفي  فيها، وذلك اإذا قام املتهم ب�شداد مبلغ ُيعاِدل احلد الأدنى للغرامة املقرنَّ

دينار بحريني اأيهما اأكرب.

ويرتتب على الت�شالح انق�شاء الدعوى اجلنائية.

الف�سل�الثامن

اأحكام�ختامية

مادة�)52(

يكون التظلم من القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهذا القانون خالل �شتني يومًا من تاريخ اإعالنها 

اأو ن�شرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب اإىل الوزير، ويجب البت فيه خالل �شتني يومًا من تقدميه، 

فاإذا ُرف�س التظلم يكون الرف�س ُم�شببًا، ويعد انق�شاء ميعاد ال�شتني يومًا دون رد رف�شًا �شمنيًا 

للتظلم. 

برف�س  علمه  تاريخ  يومًا من  �شتني  الكربى خالل  املحكمة  اأمام  بالإلغاء  الطعن  وللمتظلم 

التظلم �شراحًة اأو انق�شاء ميعاد ال�شتني يومًا دون رد ول تقبل الدعوى اإل بعد التظلم من القرار.
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مادة�)53(

مع  بالتفاق  العدل  ب�شئون  املعِني  الوزير  من  قرار  بنْدبهم  َي�شُدر  الذين  للموظفني  يكون 

وذلك  له،  ذة  املنفِّ والقرارات  القانون  هذا  اأحكام  تنفيذ  الق�شائية يف  ْبطية  ال�شنَّ �شفة  الوزير، 

باأعمال وظائفهم، ولهم يف  تقع يف دوائر اخت�شا�شاتهم وتكون متعلقة  التي  للجرائم  بالن�شبة 

�شبيل ذلك حق دخول مقار مكاتب و�شركات التدقيق و�شبط املخالفات وحترير املحا�شر الالزمة 

لذلك.

لني �شفة  ويحظر على مدقق احل�شابات اأن مينع اأو يحول دون قيام اأي من املوظفني املخونَّ

ْبط الق�شائي باملهام وال�شالحيات املكلفني بها طبقا لأحكام هذا القانون. ماأموري ال�شنَّ

مادة�)54(

على قلم كتاب املحكمة التي ت�شدر منها الأحكام التالية �شد اأي مدقق ح�شابات اأن ير�شل 

�شورة من احلكم خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدوره لالإدارة املخت�شة، للتاأ�شري مبقت�شاه 

يف ال�شجل:

اأحكـــام اإ�شهار الإفال�ـــس اأو اإلغائه، والأحكام ال�شادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون   -1

اأو تعديله.

اأحكام رد العتبار.  -2

الأحكـــام والقرارات ال�شـــادرة بتوقيع الحجر على المدقق اأو بتعييـــن القيمين اأو بعزلهم اأو   -3

برفع الحجر.

اأحكام حل وت�شفية �شركات التدقيق.  -4

اأحكام و�شع �شركة التدقيق تحت الحرا�شة الق�شائية اأو الحجز.  -5

مادة�)55(

ي�شدر بتحديد ر�شوم القيد والتجديد يف �شجالت مدققي احل�شابات، التي تقدمها الوزارة 

وفقًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء.

مادة�)56(

يجوز للوزير اأن ي�شدر قرارًا بتنظيم فئات وفروع املحا�شبة وال�شرتاطات الالزمة للح�شول 

على ترخي�س يف كل فئة اأو فرع منها.
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مادة�)57(

ُي�شدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، واإىل اأن ت�شدر هذه القرارات 

ي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �شدور هذا القانون فيما ل يتعار�س مع اأحكامه.

مادة�)58(

ُتنقل جميع البيانات املقيدة يف �شجل قيد مدققي احل�شابات املن�شاأ طبقًا للمر�شوم بقانون 

رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدققي احل�شابات، اإىل ال�شجل املن�شو�س عليه يف هذا القانون 

بح�شب فئة كل مدقق ح�شابات.

مادة�)59(

على جميع املخاطبني باأحكام هذا القانون توفيق اأو�شاعهم وفقًا لأحكامه، خالل �شنة من 

تاريخ العمل به.

مادة�)60(

ُيلغى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدققي احل�شابات، كما ُيلغى كل ن�س 

يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة�)61(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل 

به من اأول ال�شهر التايل مل�شي ثالثة اأ�شهر على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الموافـق: 2 اأغ�شطـــــــ�س 2021م
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�مر�سوم�بقانون�رقم�)16(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�قانون�العمل�يف�القطاع�الأهلي

ال�سادر�بالقانون�رقم�)36(�ل�سنة�2012

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 2002 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، وتعديالته،

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

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالقانون�الآتي:

املادة�الأوىل

ت�شاف فقرة ثانية اإىل املادة )39( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم 

)36( ل�شنة 2012، ن�شها الآتي:

»وُيحَظر التمييز يف الأجور بني الُعمال والَعامالت يف العمل ذي القيمة املت�شاوية.« 

املادة�الثانية

تُلغى املادتان )30( و)31( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( 

ل�شنة 2012.

املادة�الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الموافـق: 2 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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�مر�سوم�بقانون�رقم�)17(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�املر�سوم�بقانون�رقم�)12(�ل�سنة�1986

باإن�ساء�وتنظيم�جامعة�البحرين�

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

ل  املعدنَّ البحرين،  جامعة  وتنظيم  باإن�شاء   1986 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1999،

رقم  بقانون  باملر�شوم  ل  املعدنَّ العايل،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

)31( ل�شنة 2020،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالقانون�الآتي:

املادة�الأوىل

وتنظيم  باإن�شاء   1986 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )11( املادة  بن�س  ُي�شتبَدل 

جامعة البحرين، الن�س الآتي:

يزيد  ل  الأع�شاء  من  وعدد  رئي�س  من  مر�شوم،  مبوجب  اجلامعة،  اأمناء  جمل�س  »ُي�شكل 

عددهم على اثني ع�شر ع�شوًا مبا فيهم رئي�س املجل�س.

وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد.«

املادة�الثانية

املادة  الواردة يف  البحرين(  دولة  )اأمري  البحرين( حمل عبارة  حتل عبارة )ملك مملكة 

املر�شوم  املادة )22(، من  الواردة يف  اأمريي(  )7(، وكلمة )مبر�شوم( حمل عبارة )مبر�شوم 

بقانون رقم )12( ل�شنة 1986 باإن�شاء وتنظيم جامعة البحرين.

مواد  يف  وردت  اأينما  البحرين(  )دولة  عبارة  حمل  البحرين(  )مملكة  عبارة  حتل  كما 

املر�شوم بقانون امل�شار اإليه.
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املادة�الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الموافـق: 2 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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�مر�سوم�بقانون�رقم�)�18(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�القانون�رقم�)51(�ل�سنة��2014

يف��ساأن�تنظيم�مزاولة�املهن�الهند�سية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالقانون�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )7( البند )7(، و)10(، و)17(، و)26(، و)27( الفقرة الثانية، 

و)37(، و)40(، من القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، 

الن�شو�س الآتية:

المادة�)7(�البند�)7(:

7- اأن يكون متفرغًا لمزاولة المهنة الهند�شية.

اأن ي�شمح له باحرتاف العمل التجاري طبقًا لل�شروط وال�شوابط  ومع ذلك يجوز للمجل�س 

والأحوال التي حتددها الالئحة التنفيذية.

المادة�)10(:

ي�شرتط فيمن يرخ�س له باإن�شاء مكتب هند�شي يف �شكل موؤ�ش�شة جتارية فردية ما ياأتي:

اأن يكون م�شتوفيًا لجميع ال�شروط الم�شار اإليها في المادة )7( من هذا القانون.  -1

2-  اأن يكون قد زاول اإحدى المهن الهند�شية بالفعل لمدة مت�شلة اأو غير مت�شلة تالية لح�شوله 

على الموؤهل الهند�شي وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية.

اأن يكون م�شتوفيًا ل�شتراطات ال�شعبة والفرع والفئة المطلوب الترخي�س فيها.  -3

اأية �شروط اأخرى تحددها الالئحة التنفيذية.  -4

اأخطاء  تاأمني ملواجهة م�شئوليات املكتب املقررة قانونًا ب�شاأن  اأن ت�شت�شدر بولي�شة  ويجب 

املهنة وذلك طبقًا لل�شروط وال�شوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية.

جتارية  موؤ�ش�شة  �شكل  يف  هند�شي  مكتب  باإن�شاء  له  للمرخ�س  ي�شرح  اأن  للمجل�س  ويجوز 
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فردية - بناًء على طلبه - يف تفوي�س اأحد املهند�شني املرخ�س لهم يف اإدارة مكتبه ب�شكل جزئي 

اأو كلي لفرتة موؤقتة حتددها الالئحة التنفيذية على اأن يتحمل �شاحب املكتب امل�شئولية النا�شئة 

عن الأعمال املفو�شة للمهند�س املرخ�س له.

المادة�)17(:

اأ- ينتهي العمل بترخي�س المهند�س في اأي من الحالت الآتية:

1- الوفاة.

2- فقدان اأي من �شروط الترخي�س الم�شار اإليها في المادة )7( اأو )9( من هذا القانون، 

بح�شب الأحوال.

3- انتهاء عالقة العمل بين المهند�س والجهة التي ا�شت�شدرت ترخي�س المهند�س من اأجل 

عمله لديها.

الذي  المادة،  هذه  من  )ب(  للفقرة  وفقًا  الهند�شي،  المكتب  بترخي�س  العمل  4- انتهاء 

ا�شت�شدر ترخي�س المهند�س من اأجل عمله لديه.

5- التوقف عن مزاولة المهنة.

6- عدم تجديد الترخي�س طبقًا للمادة )15( من هذا القانون.

7- اإلغاء الترخي�س والحرمان نهائيًا من مزاولة المهنة طبقًا للبند )6( من الفقرة )اأ( من 

المادة )26( من هذا القانون.

ينتهي العمل بترخي�س المكتب الهند�شي في اأي من الحالت الآتية: ب- 

1- وفاة مالك المكتب اإذا كان ترخي�س المكتب كموؤ�ش�شة تجارية فردية، ما لم يطلب الورثة 

ال�شتمرار في ت�شغيل مكتب مورثهم ب�شرط تحديد اأحد الورثة ممن تتوافر فيهم ال�شروط 

المن�شو�س عليها في المادة )10( من هذا القانون لال�شتمرار في ت�شغيل المكتب، اأو 

تعيين مدير م�شئول وفقًا للبند )1( من المادة )10( مكررًا من هذا القانون واتخاذ اأحد 

اأ�شكال ال�شركات التجارية، وذلك كله خالل المدد التي تحددها الالئحة التنفيذية.

فيها  يتخذ  التي  الحالت  في  وذلك  التجارية  ال�شركات  لقانون  طبقًا  ال�شركة  2- انق�شاء 

المكتب �شكل �شركة تجارية.

3- فقدان اأي من �شروط ترخي�س المكتب الهند�شي الم�شار اإليها في المواد )10( و)10( 

مكررًا و)11( من هذا القانون.

4- �شطب ترخي�س المكتب الهند�شي طبقًا للمادة )15( من هذا القانون.

5- اإلغاء الترخي�س والحرمان نهائيًا من مزاولة المهنة طبقًا للبند )6( من الفقرة )اأ( من 

المادة )26( من هذا القانون.
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6- الحكم على المرخ�س له بعقوبة جناية في اإحدى الجرائم المخلة بال�شرف والأمانة.

المادة�)26(:

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية اأو المدنية، يجازى كل مرخ�س له يخالف اأحكام هذا  اأ- 

القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له باإحدى الجزاءات التاأديبية الآتية:

1- الإنذار الكتابي.

2- توقيع غرامة اإدارية ل تقل عن األفي دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار.

3- الوقف، جزئيًا اأو كليًا، عن مزاولة المهنة لمدة ل تجاوز ثالث �شنوات.

4- اإنزال الفئة لمدة ل تجاوز ثالث �شنوات.

5- حظر القيام باأعمال هند�شية جديدة لمدة ل تجاوز ثالث �شنوات. 

6- اإلغاء الترخي�س والحرمان نهائيًا من مزاولة المهنة.

فـــي الحالة المن�شو�ـــس عليها في البند )2( مـــن الفقرة )اأ( من هذه المـــادة، يتعينَّن عند  ب- 

تقديـــر الغرامة مراعاة ج�شامـــة المخالفة، والعَنت الذي بدا مـــن المخالف، والمنافع التي 

َرر الذي اأ�شاب الغير نتيجًة لذلك.  جناها، وال�شنَّ

المادة�)27(�الفقرة�الثانية:

ويجوز يف املخالفات التي يجازى عليها بالإنذار الكتابي اأن يكون التحقيق �شفاهة على اأن 

يثبت م�شمونه يف القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء.

المادة�)37(:

يخت�ـــس المجلــــــ�س بالرقابـــة والتفتي�س على المرخ�س لهم للتحقق مـــن تنفيذ اأحكام هذا  اأ- 

القانـــون والقـــرارات ال�شادرة تنفيذًا له. ويكـــون للمفت�شين الذي ي�شـــدر بندبهم قرار من 

المجل�س من بين موظفيه اأو من غيرهم للقيام باأعمال التفتي�س، ال�شلطات الآتية:

1- دخول المكاتب الهند�شية واأماكن الم�شروعات والأعمال الهند�شية واأية اأعمال ذات �شلة 

اأجهزة ومعدات والطالع على ما بها من  بها، ومعاينة ما بهذه المكاتب والأماكن من 

ملفات و�شجالت ودفاتر وم�شتندات واأوراق والح�شول على ن�شخ منها.

المكاتب  في  العاملين  من  التفتي�س  بمو�شوع  �شلة  له  اأن  ي�شتبه  من  كل  اأقــوال  2- �شماع 

الهند�شية والأماكن الم�شار اإليها في البند )1( من هذه الفقرة.

يكون لموظفي المجل�س الذين يخولهم الوزير المعني ب�شئون العدل بالتفاق مع الوزير، �شفة  ب- 

ماأمـــوري ال�شبـــط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها فـــي هذا القانون والتي تقع 

في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم. وتحال المحا�شر المحررة بالن�شبة 

لهذه الجرائم اإلى النيابة العامة بقرار من المجل�س.

المادة�)40(:
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ي�شـــدر المجل�ـــس، بعد التن�شيـــق مع الوزيـــر، القرارات الالزمـــة لتطوير المهـــن الهند�شية  اأ- 

والرتقـــاء بهـــا ورفع م�شتوى الكفاءة الفنيـــة للمهند�شين، وقواعد اأخالقيـــات واآداب المهنة 

والتوجيهات التي يتعين على المهند�شين مراعاتها عند مزاولتهم للمهن الهند�شية، ومبادئ 

النزاهـــة والأمانة واللياقة في التعامل مع العمـــالء وواجبات ال�شتقالل المهني والمحافظة 

على كرامة المهنة. كما يجوز للمجل�س، بعد التن�شيق مع الوزير، اأن ي�شدر تعليمات وقواعد 

اإر�شادية وتوجيهية ب�شاأن تطبيق اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، وذلك بما ل يتعار�س مع اأحكامهم. 

تن�شـــر القرارات والتعليمـــات والقواعد الإر�شادية والتوجيهيـــة المن�شو�س عليها في الفقرة  ب- 

)اأ( من هذه المادة في الموقع الإلكتروني للمجل�س اأو باأي و�شيلة اأخرى منا�شبة تحقق العلم 

ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.

املادة�الثانية

تُ�شاف مادة جديدة برقم )10( مكررًا اإىل القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم 

مزاولة املهن الهند�شية، كما ُت�شاف فقرة جديدة اإىل املادة )35( من ذات القانون، ن�شو�شها 

الآتية:

مادة�)10(�مكرراً:

»ي�شرتط للرتخي�س باإن�شاء مكتب هند�شي يف �شكل �شركة جتارية ما ياأتي:

ـــن للمكتب مدير م�شئول يوافق عليه المجل�س، يكون م�شئوًل عن جميع الأعمال الفنية  اأن ُيعينَّ  -1

والإداريـــة فـــي المكتب، على اأن يكـــون متفرغًا وحائزًا على ترخي�ـــس بمزاولة اإحدى المهن 

الهند�شيـــة. وتبين الالئحة التنفيذية ال�شروط والموؤهالت والخبرات التي يلزم توافرها في 

المدير الم�شئـــول، والإجراءات الواجب مراعاتها في تعيينه وتعيين من يحل محله في حالة 

غيابـــه اأو تعـــذر قيامه بمهامه اأو فقدانـــه لأي من ال�شروط الواجب توافرهـــا فيه، والأحوال 

وال�شروط وال�شوابط التي يجوز فيها تفوي�س غيره في بع�س مهامه واخت�شا�شاته.

ويجوز اأن يكون مالك املكتب اأو اأحد ال�شركاء فيه هو املدير امل�شئول متى توافرت فيه ال�شروط 

واملوؤهالت واخلربات الالزمة.

اأن ت�شت�شدر بولي�شة تاأمين لمواجهة م�شئوليات المكتب المقررة قانونًا ب�شاأن اأخطاء المهنة   -2

وذلك طبقًا لل�شروط وال�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

اأيـــة �شـــروط اأخرى تحددهـــا الالئحـــة التنفيذية، ويجـــوز اأن تت�شمن تلك ال�شـــروط قواعد   -3

و�شوابط ال�شعب والفروع والفئات التي يجوز الترخي�س بها للمكتب، والحد الأدنى لراأ�شماله 

وطبيعـــة الأعمـــال التي يجوز له تنفيذها، وال�شمانات التي يتوجـــب على المكتب اأو ال�شركاء 

فيه تقديمها.«
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مادة�)35(�فقرة�ثالثة:

»ويحوز القرار ال�شادر بالغرامة قوة ال�شند التنفيذي بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه، 

اأو بانق�شاء املدة امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة ما مل تاأمر املحكمة بوقف تنفيذه.«

املادة�الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الموافـق: 2 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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�مر�سوم�رقم�)84(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�الالئحة�التنفيذية�لقانون�تنظيم�املناق�سات�وامل�سرتيات

احلكومية�ال�سادرة�باملر�سوم�رقم�)37(�ل�سنة�2002

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

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناق�شات وامل�شرتيات احلكومية ال�شادرة باملر�شوم 

رقم )37( ل�شنة 2002،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ُيعـــدل عنـــوان المر�شوم رقم )37( ل�شنـــة 2002 باإ�شدار الالئحـــة التنفيذية لقانون تنظيم   -1

المناق�شـــات والم�شتريـــات الحكوميـــة ليكون “المر�شـــوم رقم )37( ل�شنـــة 2002 باإ�شدار 

الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون تنظيـــم المناق�شـــات والمزايـــدات والم�شتريـــات والمبيعـــات 

الحكومية”.

ُيعدل عنوان الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�شات والم�شتريات الحكومية ال�شادرة   -2

بالمر�شـــوم رقم )37( ل�شنـــة 2002 ليكون “الالئحة التنفيذية لقانـــون تنظيم المناق�شات 

والمزايدات والم�شتريات والمبيعات الحكومية”.

ُيعدل عنوان الف�شل الثاني مـــن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�شات والم�شتريات   -3

الحكوميـــة ال�شـــادرة بالمر�شـــوم رقـــم )37( ل�شنـــة 2002 ليكـــون “مجل�ـــس المناق�شـــات 

والمزايدات”.

تحـــل عبـــارة “الجهـــة المت�شرفـــة” محـــل عبـــارة “الجهـــة الم�شتريـــة” وعبـــارة “للجهة   -4

المت�شرفـــة” محل عبـــارة “للجهة الم�شترية” اأينمـــا وردت في الالئحـــة التنفيذية لقانون 

تنظيم المناق�شات والم�شتريات الحكومية ال�شادرة بالمر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002.  

املادة�الثانية

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )3(، )4(، )8( البند )ح(، )16(، )24(، )25(، )27(، )29(، 
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)33(، )35(، )40(، )43( البند )اأ( من الفقرة الثانية، )44(، )45(، )47(، )48(، )51(، 

)76( الفقرة الثانية، )80(، )96( البند )د(، من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناق�شات 

وامل�شرتيات ِاحلكومية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002، الن�شو�س الآتية:

مادة�)3(:

والإن�شاءات  ال�شلع  �شراء  عمليات  على  الالئحة  هذه  يف  عليها  املن�شو�س  الأحكام  ت�شري 

واخلدمات والت�شرف يف الأموال اململوكة للجهات اخلا�شعة لأحكام القانون.

مادة�)4(:

يكون التعاقد على �شراء ال�شلع اأو الإن�شاءات اأو اخلدمات اأو الت�شرف يف الأموال اململوكة 

للجهات احلكومية باأحد الأ�شاليب املن�شو�س عليها يف القانون.

ويجب على اجلهة املت�شرفة تقدمي طلب م�شبب للمجل�س لأخذ موافقته على التعاقد اإن كان 

ال�شراء اأو الت�شرف باأي اأ�شلوب اآخر بخالف اأ�شلوب التعاقد عن طريق املناق�شة العامة املحلية 

اأو املزايدة العلنية العامة.

مادة�)8(�البند�)ح(:

 ح- اأ�شباب رف�س اأو تعليق اأو ا�شتبعاد اأي عطاء اأو عر�س اأو اقتراح اأو عر�س اأ�شعار.

مادة�)16(:

يجوز للمجل�س اأن يتوىل اأعمال التاأهيل امل�شبق بالن�شبة للم�شاريع الكبرية اأو املعقدة اأو ذات 

الطابع اخلا�س والتي حتتاج اإىل تاأهيل م�شبق منف�شل، وللمجل�س ال�شتعانة بالفنيني من اجلهات 

الأخرى اأو باملكاتب ال�شت�شارية. 

مادة�)24(:

وحتديث  واملقاولني  املوردين  وت�شنيف  تقييم  اإعادة  املت�شرفة  اجلهة  اأو  للمجل�س  يجوز 

بيانات �شجل التاأهيل امل�شبق ب�شفة دورية، ولهما – بح�شب الأحوال - يف اأي وقت اأن يطلبا من 

املورد اأو املقاول اإثبات اأهليته من جديد وتقييمه وفقًا لذات الأ�ش�س واملعايري التي ا�شتخدمت يف 

التاأهيل امل�شبق، وُي�شطب من ال�شجل بقرار من املجل�س ا�شم املورد اأو املقاول الذي يتخلف عن 

اإثبات اأهليته من جديد خالل املدة املحددة لذلك.

مادة�)25(:

للمورد اأو املقاول التقدم للمجل�س اأو اجلهة املت�شرفة بطلب اإدراج ا�شمه اأو اإعادة ت�شنيفه 

�شمن �شجل التاأهيل امل�شبق يف املواعيد املحددة لذلك.

مادة�)27(:

يلتزم املجل�س اأو اجلهة املت�شرفة - بح�شب الأحوال - باإبالغ كل من ي�شارك من املوردين 

اأو املقاولني يف اإجراءات التاأهيل اأو اإعادة التاأهيل امل�شبق مبا يتخذ من قرارات ب�شاأن طلباتهم.
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مادة�)29(:

ُتعلن القرارات اخلا�شة بالتاأهيل امل�شبق، اأيًا كان نوعها، يف املوقع الإلكرتوين للمجل�س وذلك 

ملدة �شبعة اأيام لكل قرار، وُيخطر بذلك املوردون اأو املقاولون امل�شاركون يف التاأهيل امل�شبق على 

عناوينهم الواردة بطلب التاأهيل.

مادة�)33(:

تتوىل اجلهة املت�شرفة قبل الإعالن عن املناق�شة اإعداد وثائق ُت�شمى »وثائق املناق�شة«. 

واملقاولون  املوردون  ليتمكن  للمجل�س  الإلكرتوين  النظام  على  املناق�شة  وثائق  رفع  ويتم 

الراغبون يف امل�شاركة من �شراء الوثائق اإلكرتونيًا مبا ُيعادل التكلفة الفعلية لهذه الوثائق التي 

ي�شعها املجل�س ح�شب قيمة كل مناق�شة على اأن يتم بيع الوثائق مركزيًا عن طريق املجل�س فقط. 

مادة�)35(:

يجب اأن تت�شمن وثائق املناق�شة، بوجه خا�س، املعلومات والبيانات الآتية:

التعليمات المتعلقة باإعداد العطاءات.  اأ- 

ب-  المعاييـــر والإجـــراءات المتعلقـــة بتقييم اأهليـــة المورديـــن اأو المقاولين والمت�شلـــة باإثبات 

اأهليتهم من جديد.

ت�شميـــن معايير التقييم التي ت�شتند عليها الجهة المت�شرفـــة لختيار العطاء الفائز بتكلفة  ج- 

ال�شيانة والت�شغيل والتراخي�س وغيرها من التكاليف الت�شغيلية اإن وجدت مع تحديد المدة 

الزمنية لهذه التكاليف وتحديد الوزن الن�شبي المنا�شب لها.

د-  ال�شتراطـــات المتعلقـــة بالأدلـــة الم�شتنديـــة اأو المعلومات الأخـــرى التي يجـــب اأن يقدمها 

الموردون اأو المقاولون لإثبات اأهليتهم. 

هـ-  طبيعـــة ال�شلـــع اأو الإن�شاءات اأو الخدمات المـــراد �شراوؤها، والخ�شائ�ـــس التقنية المطلوب 

توافرها، بما في ذلك الموا�شفات التقنية والخرائط والر�شوم والت�شاميم بح�شب الأحوال، 

وكميـــة ال�شلع، واأية خدمة تبعيـــة ينبغي القيام بها، والموقع الذي �شتنفـــذ فيه الإن�شاءات اأو 

الـــذي �شتقدم فيه الخدمات، والوقت المحـــدد لت�شليم ال�شلع اأو لتنفيذ الإن�شاءات اأو لتقديم 

الخدمات.

ا�شتـــراط اأن تكون الآلت اأو المعدات اأو الأجهـــزة المراد توريدها جديدة ال�شنع، وفي حال  و- 

رغبـــة الجهـــة المت�شرفـــة في قبول عطـــاءات اأو عرو�ـــس لآلت اأو معـــدات اأو اأجهزة معادة 

الت�شنيع اأو التاأهيل فيجب الن�س على ذلك �شراحًة.

ت�شمين تكلفة الأعمال الأولية لالأعمال الإن�شائية اإن كانت طبيعة الم�شروع تتطلب ذلك. ز- 

اأحكام و�شروط عقد ال�شراء.  ح- 
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فـــي حالة ال�شماح ببدائل لخ�شائ�س ال�شلع اأو الإن�شاءات اأو الخدمات اأو لالأحكام وال�شروط  ط- 

التعاقدية اأو لأية ا�شتراطات اأخرى محددة في وثائق المناق�شة يدرج بيان بذلك، وبالطريقة 

التي �شيتم بها تقييم العطاءات البديلة واأ�ش�س المقارنة بينها.

الطريقة التي يو�شع بها �شعر العطاء والعنا�شر التي يجب اأن ي�شملها ال�شعر. ي- 

بيان جواز التقدم باأكثر من �شعر اأو مقترح اإذا اقت�شت طبيعة الم�شروع ذلك. ك- 

العملة التي يتعين اأن يو�شع بها �شعر العطاء.  ل- 

اللغة التي يتعين اأن ُتعد بها العطاءات.  م- 

اأية ا�شتراطات تتعلق ب�شمان العطاء و�شمان التنفيذ واأية �شمانات اأخرى.  ن- 

�س- طريقة ومكان تقديم العطاءات والموعد النهائي لتقديمها.

المـــدة الالزمة لرفع طلبات تمديد تقديم العطـــاءات على اأن تكون بوقت كاٍف وذلك ح�شب  ع- 

طبيعة كل مناق�شة.

الو�شيلة التي يجوز للموردين اأو المقاولين اأن ي�شعوا بها اإلى الح�شول على اإي�شاحات ب�شاأن  ف- 

وثائـــق المناق�شة، وبيـــان ما اإذا كانت الجهـــة المت�شرفة تعتزم عقد اجتمـــاع للموردين اأو 

المقاولين.

�س- الفترة الزمنية التي تكون العطاءات �شارية المفعول خاللها. 

مكان وتاريخ ووقت فتح العطاءات.  ق- 

ر-  الإجراءات التي �شتتبع في فتح العطاءات وفح�شها. 

�س- ال�شم والم�شمى الوظيفي لواحد اأو اأكثر من موظفي الجهة المت�شرفة المفو�شين بالت�شال 

مبا�شـــرة بالمورديـــن اأو المقاولين وبتلقي المرا�شالت مبا�شـــرة منهم فيما يتعلق باإجراءات 

ال�شراء.

بيان حق الجهة المت�شرفة في رف�س جميع العطاءات. ت- 

اأية اإجراءات تكون مطلوبة حال قبول العطاء لكي ي�شبح عقد ال�شراء �شاري المفعول بما في  ث- 

ذلك تحرير العقد. 

اأيـــة ا�شتراطات اأخرى تقررها الجهة المت�شرفة وفقًا لأحكام القانون واأحكام هذه الالئحة  خ- 

تكون مت�شلة باإعداد وتقديم العطاءات واإجراءات ال�شراء. 

تقريـــر الحق في التظلـــم واإعادة النظر في اأي اإجراء اأو قرار غيـــر م�شروع يتعلق باإجراءات  ذ- 

ال�شراء. 

�س-  الن�س على خ�شوع عمليات ال�شراء لأحكام القانون وهذه الالئحة واأية قرارات اأخرى تتعلق 
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باإجراءات ال�شراء. 

مادة�)40(:

اإذا عقدت اجلهة املت�شرفة اجتماعًا للموردين اأو املقاولني فعليها اإعداد حم�شر لالجتماع 

الجتماع  يف  تقدميها  مت  التي  الطلبات  يت�شمن  للمجل�س،  الإلكرتوين  النظام  على  ورفعه 

الذين  املقاولني  اأو  وللموردين  الطلبات.  هذه  على  وردودها  املناق�شة،  وثائق  عن  لال�شتي�شاح 

ا�شرتوا وثائق املناق�شة احل�شول على ن�شخة من هذا املح�شر عند القت�شاء.

مادة�)43(�البند�)اأ(�من�الفقرة�الثانية:

اأ- ال�شمان البتدائي و�شهادة الت�شعير الم�شتقل.

مادة�)44(:

للمورد اأو املقاول تعديل عطائه اأو �شحبه قبل املوعد النهائي املحدد لتقدمي العطاءات، ويكون 

التعديل اأو الإخطار بال�شحب مقبوًل اإذا مت اإيداعه يف �شندوق املناق�شة، اأو مت ت�شليمه للمجل�س 

اأو تقدميه بوا�شطة النظام الإلكرتوين قبل املوعد النهائي املحدد لتقدمي العطاءات. 

مادة�)45(:

يجوز للمورد اأو املقاول تقدمي اأكرث من �شعر اأو مقرتح اإذا ت�شمنت وثائق املناق�شة ذلك. 

اأما اإذا مل تت�شمن الوثائق ذلك اأو ن�شت على تقدمي �شعر اأو مقرتح واحد فقط، فيجب العتداد 

وثائق  عليها يف  املن�شو�س  واملوا�شفات  بال�شروط  اإخالل  دون  وذلك  الأقل،  املقرتح  اأو  بال�شعر 

املناق�شة.

مادة�)47(:

يقوم املجل�س اأو اأية جلان يكلفها بفتح مظاريف العطاءات يف املكان والزمان املحددين يف 

وثائق املناق�شة اأو يف املوعد النهائي يف حالة املد، وعلى رئي�س املجل�س اأو اللجنة بح�شب الأحوال 

اتخاذ ما يلي: 

ال�شمـــاح لجميـــع المورديـــن اأو المقاوليـــن الم�شاركيـــن فـــي المناق�شة بح�شـــور جل�شة فتح  اأ- 

مظاريف العطاءات �شواء كان الح�شور فعليًا اأم افترا�شيًا.

اإعـــالن ا�شم وعنوان كل مـــورد اأو مقاول يفتح عطاوؤه، وقيمة العطـــاء وتبليغ هذه المعلومات  ب- 

للموردين اأو المقاولين الم�شاركين والغائبين عن المناق�شة بناًء على طلبهم.

تحرير مح�شر فتح المظاريف والتوقيع عليه من قبل اأع�شاء المجل�س اأو اأع�شاء اللجنة التي  ج- 

ي�شكلها المجل�س بح�شب الأحوال.

التاأ�شير على ال�شتمارات بالتعليق على جميع العطاءات التي يت�شح فيها للمجل�س اأو اللجان  د- 

اأنها غير موؤهلة للقبول اأو تنق�شها بع�س الم�شتندات المطلوبة اأو اأرفقت بها م�شتندات معيبه 

من ناحية ال�شكل اأو الم�شمون.
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ويقوم املجل�س باإحالة العطاءات بعد فتح مظاريفها اإىل اجلهة املت�شرفة اأو اأية جهة اأخرى 

لتقييم العطاءات وفقًا للمعايري والأوزان الواردة يف وثائق املناق�شة. 

العطاءات  املت�شرفة تقييم وحتليل  العطاءات يف مظروفني، تتوىل اجلهة  ويف حال تقدمي 

الفنية وفقًا للمعايري والأوزان الواردة يف وثائق املناق�شة، واإر�شال ن�شخة من تقرير التقييم اإىل 

املجل�س، مع حتديد العطاءات املقبولة من الناحية الفنية. وتخطر اجلهة املت�شرفة املوردين اأو 

املقاولني الذين مل تقبل عطاءاتهم الفنية فور ت�شلمها لقرار املجل�س ال�شادر باملوافقة على نتائج 

التقييم الفني، ويقوم املجل�س بفتح مظاريف العطاءات املالية بعد اأ�شبوعني على الأقل من تاريخ 

الإخطار، ما مل تقدم اجلهة املت�شرفة طلبًا م�شببًا يقبله املجل�س لفتحها قبل هذا املوعد.

مادة�)48(:

ت�شحح الأخطاء احل�شابية التي تكت�شف اأثناء تقييم العطاءات، بحيث يتم ت�شحيح الأخطاء 

بجداول الكميات وتعديل ال�شعر الإجمايل للعطاء تبعًا لذلك، ويتم اإخطار �شاحب العطاء بهذا 

الت�شحيح، فاإذا رف�س قبول التعديل جاز للمجل�س ا�شتبعاد عطائه من التقييم، ما مل يكن هذا 

العطاء هو الأقل �شعرًا والأف�شل �شروطًا.

مادة�)51(:

للمجل�س اأن يقوم بدرا�شة وتقييم العطاءات اأو اأن يقوم باإحالتها اإىل اجلهة املت�شرفة اأو اأية 

جلنة اأو جهة اأخرى لدرا�شتها وتقييمها وتقدمي التو�شيات ب�شاأنها اإىل املجل�س للبت فيها.

ويجوز للمجل�س، اأو اجلهة املت�شرفة بعد موافقة املجل�س، تعليق العطاءات بعد فتح مظاريفها 

اأو فح�شها.

ا�شتالم  بعد  التعليق  باأ�شباب  املعلقة  العطاءات  اأ�شحاب  باإخطار  املت�شرفة  اجلهة  وتقوم 

العطاءات من املجل�س خالل مدة ل تتجاوز خم�شة اأيام عمل.

ول يجوز يف جميع الأحوال تقييم العطاءات املوؤ�شر عليها بالتعليق ما مل يقرر املجل�س رفع 

التعليق عنها.

ويف جميع الأحوال يكون للمجل�س احلق يف اإعادة التقييم. 

مادة�)76(�الفقرة�الثانية:

ويجوز مبوافقة املجل�س مد املهلة املحددة لأداء �شمان التنفيذ يف احلالتني ال�شابقتني مبا 

ل يجاوز ع�شرة اأيام، فاإذا مل يقم �شاحب العطاء الفائز باأداء �شمان التنفيذ يف املدة املحددة 

اأي  يوقع عليه  اأن  للمجل�س  ويجوز  البتدائي،  وُي�شادر �شمانه  املناق�شة  اعترب من�شحبًا من  له 

من اجلزاءات الأخرى الواردة باملادة )55( من القانون، وللمجل�س يف هذه احلالة اإعادة طرح 

املناق�شة اأو تر�شيتها على مورد اأو مقاول اآخر.
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مادة�)80(:

يجوز للجهة املت�شرفة تعديل كميات اأو حجم الأعمال يف العقد بالزيادة اأو النق�شان بحيث 

ل تتجاوز القيمة الإجمالية للزيادة اأو النق�شان ن�شبة 15% من قيمة العقد، ول يجوز جتاوز هذه 

الن�شبة اإل بعد اأخذ موافقة املجل�س.

الأعمال غري  اأو حجم  الكميات  على  بالزيادة  التعديل  اإجراء  املت�شرفة عند  وعلى اجلهة 

امل�شعرة، و�شواء التي تتم عن طريق املقاول الرئي�شي اأو اأحد املقاولني الفرعيني، اأن تطلب ثالث 

ت�شعريات على الأقل للتاأكد من تناف�شية ال�شعر.

مادة�)96(�البند�)د(:

د- اأن ُيلغـــى كليـــًا اأو جزئيـــًا اأي اإجراء اأو قرار �شدر عـــن الجهة المت�شرفـــة بالمخالفة لأحكام 

القانون ما لم يتم البدء بتنفيذ العقد.

املادة�الثالثة

ُت�شاف عبارة »واملزايدات« بعد كلمة »املناق�شات« وعبارة »واملبيعات« بعد كلمة »امل�شرتيات« 

اإىل املادة الأوىل من املر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002 باإ�شدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم 

املناق�شات وامل�شرتيات احلكومية. 

املادة�الرابعة

ُي�شاف بند جديد برقم )و( اإىل املادة )32(، وفقرة ثانية اإىل املادة )39( من الالئحة 

التنفيذية لقانون تنظيم املناق�شات وامل�شرتيات احلكومية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 

باأرقام )4( مكررًا، )13( مكررًا، )41(  مواد جديدة  الالئحة  ذات  اإىل  ُتـ�شاف  كما   ،2002

مكررًا، )51( مكررًا، )80( مكررًا، )101(، )102(، ن�شو�شها الآتية:

مادة�)32(�بند�)و(:

و- اأن يكـــون ال�شجـــل التجاري الخا�س بهم م�شتماًل على الن�شاط التجاري لل�شلع اأو الإن�شاءات اأو 

الخدمات المراد التعاقد ب�شاأنها.

مادة�)39(�فقرة�ثانية:

ويجوز للجهة املت�شرفة اإ�شدار مالحق لوثائق املناق�شة قبل مدة زمنية كافية من املوعد 

لتمكني  اأ�شبوع وذلك  الأحوال عن  املدة يف جميع  األ تقل هذه  العطاءات، على  لتقدمي  النهائي 

جميع املوردين واملقاولني امل�شاركني يف املناق�شة من تعديل عطاءاتهم وفقًا لهذه املالحق.

مادة�)4(�مكرراً:

يكون املوقع الإلكرتوين للمجل�س هو املن�شة الرئي�شية لالإعالن عن طرح املناق�شات املحلية 
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العامة واملزايدات العامة واأعمال التاأهيل امل�شبق.

وعلى اجلهات املت�شرفة اأن تقوم بن�شر الإعالنات وفق اآلية ت�شدر بتعميم من املجل�س.

مادة�)13(�مكرراً: 

للمجل�س اأن ي�شتبعد من �شبق تاأهيله من املوردين اأو املقاولني، اإذا توافرت لديه اأدلة قاطعة 

اأنه �شبق اأن اأخل  اأو  اأية جهة حكومية تفيد عدم قدرته على تنفيذ العمل مو�شوع التاأهيل،  من 

بالتزاماته التعاقدية يف اأي م�شروع داخل اململكة اأو خارجها اأو اأنه عمد اإىل تقدمي معلومات غري 

�شحيحة عن اأو�شاعه املالية اأو الفنية اأو الإدارية، اأو اأن حجم التزاماته التعاقدية داخل اململكة 

قد اأ�شبح مرتفعًا على نحو يفوق قدراته املالية اأو الفنية اأو الإدارية مما يوؤثر على تنفيذ العمل 

مو�شوع التاأهيل. 

مادة�)41(�مكرراً:

وثائق  تن�س  اأن  �شريطة  مايل  والآخر  فني  اإحداهما  العطاءات يف مظروفني  تقدمي  يجوز 

املناق�شة على ذلك، على األ يتم ذكر الأ�شعار يف مظروف العطاء الفني.

مادة�)51(�مكرراً:

اأو موؤقتة ت�شمى جلنة حتليل وتقييم  ت�شكل يف كل جهة من اجلهات املت�شرفة جلنة دائمة 

العطاءات تخت�س بدرا�شة وحتليل وتقييم العطاءات املحالة اإىل هذه اجلهات من قبل املجل�س، 

على اأن ترفع اللجنة اإىل املجل�س تقريرًا موقعًا عليه من قبل اأع�شائها ي�شتمل على تفا�شيل ونتائج 

عملية تقييم العطاءات.

مادة�)80(�مكرراً:

يف احلالت التي تتطلب بح�شب طبيعتها �شمان املورد اأو املقاول ل�شالمة ما يتم توريده اأو 

املتفق  ال�شمان  مدة  انتهاء  بعد  له  ت�شرف  م�شتحقاته  10% من  ُيعادل  ما  فيتم حجز  تنفيذه، 

عليها.

مادة�)101(:

على اجلهة املت�شرفة �شرورة التخطيط امل�شبق لحتياجات الفعاليات واملنا�شبات الدورية 

واملعروف م�شبقًا مواعيد بدئها، وذلك بوقٍت كاٍف ي�شمح بطرحها يف مناق�شات، واإجراء اأعمال 

التقييم والإر�شاء على �شاحب العطاء الفائز قبل حلول مواعيدها.

مادة�)102(:

ب�شاأنها  قوائم  واإعداد  الالزمة  التنظيمية  والتعاميم  القرارات  اإ�شدار  املجل�س  يتوىل 

ومراجعتها ب�شكل دوري.
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املادة�اخلام�سة

التنفيذية لقانون تنظيم املناق�شات وامل�شرتيات احلكومية ال�شادرة  ُيـ�شاف اإىل الالئحة 

بعنوان  مكررًا  اخلام�س  الف�شل  هما  جديدين  ف�شلني   2002 ل�شنة   )37( رقم  باملر�شوم 

)الرت�شية(، والف�شل ال�شابع مكررًا بعنوان )املزايدات(، وذلك وفقًا لن�شو�س املواد الآتية: 

الف�سل�الخام�ض�مكرراً

التر�سية

مادة�)77(�مكرراً:

تقوم اجلهة املت�شرفة فور ا�شتالمها قرار الرت�شية باإ�شعار اأ�شحاب العطاءات غري الفائزة 

اأو املزايدة التي �شاركوا فيها  بخطاب م�شجل بعلم الو�شول بعدم فوز عطاءاتهم يف املناق�شة 

خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ ت�شلمها لذلك القرار.

مادة�)77(�مكرراً�)1(:

�شروطًا  الأف�شل  العطاء  �شاحب  مع  التفاو�س  املجل�س  موافقة  اأخذ  بعد  املت�شرفة  للجهة 

والأقل �شعرًا للنزول ب�شعره اإىل اأدنى �شعر ممكن اإذا كان �شعر عطائه اأعلى من التكلفة التقديرية 

املخ�ش�شة لل�شراء وذلك دون اإخالل بال�شروط واملوا�شفات املن�شو�س عليها يف وثائق املناق�شة 

عن طريق جلنة ت�شكل لهذا الغر�س، على اأن ترفع اللجنة نتائج التفاو�س للمجل�س.

مادة�)77(�مكرراً�)2(:

ُيوقع العقد مع �شاحب العطاء الفائز خالل مدة اأق�شاها ثالثون يومًا من تاريخ �شدور قرار 

الرت�شية.

الف�سل�ال�سابع�مكرراً

المزايدات

مادة�)98(�مكرراً:

املزايدات  على  احلكومية  وامل�شرتيات  للمناق�شات  املنظمة  والإجراءات  القواعد  ت�شري 

ودون  احلكومي،  البيع  اأو  املزايدة  طبيعة  مع  يتعار�س  ل  فيما  كله  وذلك  احلكومية  واملبيعات 

الإخالل بالأحكام التي تناولها الف�شل ال�شاد�س من القانون.

مادة�)98(�مكرراً�)1(:

تقوم اجلهة املت�شرفة باإعداد قوائم الأ�شناف املراد بيعها عن طريق املزايدة ت�شتمل على 

البيانات التف�شيلية لتلك الأ�شناف على اأن تت�شمن بوجه خا�س اأو�شاف الأ�شناف املراد بيعها 

وكمياتها ونوعياتها وخ�شائ�شها التقنية، وتقوم باإدراجها بوثائق املزايدة. 

وعلى اجلهة املت�شرفة متكني الراغبني يف ال�شراء من معاينة الأ�شناف املعرو�شة للبيع.
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مادة�)98(�مكرراً�)2(:

ت�شكل اجلهة املت�شرفة جلنة من ذوي اخلربة والخت�شا�س لديها لتثمني الأ�شناف املراد 

بيعها، وحتديد الثمن التقديري. ويجوز للجهة املت�شرفة ال�شتعانة بخرباء من اجلهات احلكومية 

الأخرى اأو باملكاتب ال�شت�شارية.

ول يجوز الإف�شاح عن الثمن التقديري، على اأنه يجوز مبوافقة املجل�س الإعالن عن الثمن 

التقديري ك�شعر افتتاحي للمزايدة.

املادة�ال�ساد�سة

ُتلغى عبارة »واأن تدرج عبارة )اأو ما يعادلها(« الواردة في عجز البند )ب( من المادة )36(،   -1

وعبـــارة »ويجـــب اأن يتم الإعالن عـــن المناق�شة المحدودة في الجريـــدة الر�شمية« الواردة 

فـــي عجز البند )ب( من المـــادة )55( من الالئحة التنفيذية لقانـــون تنظيم المناق�شات 

والم�شتريات الحكومية ال�شادرة بالمر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002.

ُتلغـــى المـــادة )28(، والفقرة الثانية من المـــادة )60(، والبند )اأ( مـــن المادة )97( من   -2

الالئحـــة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�شـــات والم�شتريات الحكومية ال�شادرة بالمر�شوم 

رقم )37( ل�شنة 2002، وُيعاد ترقيم باقي بنود هذه المادة تبعًا لذلك.

املادة�ال�سابعة

على الوزراء - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من اليوم التايل مل�شي 

ثالثة اأ�شهر على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الموافـق: 2 اأغ�شطـــــــ�س 2021م
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�قرار�رقم�)40(�ل�سنة�2021

�بتحديد�الأن�سطة�التجارية�التي�يجوز�الرتخي�ض�لل�سركات�

ذات�راأ�ض�املال�الأجنبي�مبزاولتها

رئي�س مجل�س الوزراء:

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه،

وعلى القانون رقم )24( ل�شنة 2004 ب�شاأن معاملة مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية فيما يتعلق بالن�شاط القت�شادي يف مملكة البحرين، وتعديالته، 

التجارة احلرة بني حكومة  اتفاقية  بالت�شديق على  ل�شنة 2005  القانون رقم )23(  وعلى 

مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية،

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2010 بالت�شديق على اتفاقية التجارة احلرة بني دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية �شنغافورة،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2012 ب�شاأن اإقامة منطقة جتارة حرة بني الدول الأع�شاء يف 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ودول رابطة التجارة احلرة الأوروبية )اإفتا(،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولة 

ن�شاط اإعادة الت�شدير واخِلـْدمات اللوج�شتية ذات القيمة امل�شافة، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولة 

ن�شاط التغليف،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولة 

اأن�شطة وكالء ال�شحن اجلوي والربي والبحري، 

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولة 

بع�س الأن�شطة التجارية بن�شبة %100،

وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولة 

بع�س الأن�شطة التجارية بن�شبة %49،

اخِلـْدمات  توفري  ن�شاط  مزاولة  ا�شرتاطات  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )15( رقم  القرار  وعلى 

املحا�شبية وم�ْشـك الدفاتر، 

يجوز  التي  التجارية  الأن�شطة  بع�س  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )17( رقم  القرار  وعلى 

الرتخي�س لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولتها، وتعديالته،
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وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2018 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولة 

ثات يف الأر�س واملياه ال�شطحية ويف املحيطات والبحار  ن�شاط تنظيف ُبـَقـع الزيت وغريها من امللوِّ

مبا يف ذلك املناطق ال�شاحلية، 

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي مبزاولة 

ـْفـط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين،  ن�شاط ا�شتخراج النِّ

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2021 ب�شاأن مزاولة ن�شاط البيع عن طريق الإنرتنت لل�شركات 

ذات راأ�س املال الأجنبي،

وبعد التن�شيق مع الوزراء املعنيني باجلهات الإدارية املخت�شة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

مع عدم الإخالل باأحكام القوانني والتفاقيات النافذة يف مملكة البحرين، ُيـ�شمح لل�شركات 

التي تكون مملوكة كليًا اأو جزئيًا – بح�شب الأحوال – ل�شركاء غري بحرينيني مبزاولة الأن�شطة 

ـ�شب  دة يف اجلداول اأرقام )2( و)3( و)4( و)5( املرافقة لهذا القرار ِوْفـقًا للنِّ التجارية املحدنَّ

وال�شرتاطات املذكورة.

املادة�الثانية

يف  الواردة  التجارية  الأن�شطة  مبزاولة  تقوم  التي  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  يكون  اأن  يجب 

اجلدول رقم )3( اإما �شركة م�شاهمة بحرينية اأو �شركة ذات م�شئولية حمدودة.

املادة�الثالثة

ا�شتخراج  ن�شاط  يف   )%100( بن�شبة  ك  ـَمـلُـّ بالتنَّ الأجنبي  املال  راأ�س  ذات  لل�شركات  ُيـ�شمح 

الّنـِْفـط اخلام والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين الوارد يف البند )4( من اجلدول رقم )5( 

اأو يف املراحل النهائية  ـعت  اأن تكون ال�شركة الأم الأجنبية قد وقنَّ املرافق لهذا القرار، �شريطة 

ـْفـط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين. لتوقيع اتفاقية ا�شتك�شاف واإنتاج النِّ

املادة�الرابعة

ُيــ�شمح لل�شركات التي تكون مملوكة كليًا اأو جزئيًا - بح�شب الأحوال - ل�شركاء غري بحرينيني 

مبزاولة ن�شاط البيع عن طريق الإنرتنت الوارد يف البند )106( من اجلدول رقم )3( املرافق 
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لهذا القرار، �شريطة األ يقل راأ�س املال امل�شتثَمـر لل�شركة يف مملكة البحرين عن خم�شني األف 

دينار بحريني يف ال�شنة الأوىل.

املادة�اخلام�سة

ُيـ�شمح بالرتخي�س لتاأ�شي�س �شركات تكون مملوكة بن�شبة )100%( ل�شركاء غري بحرينيني، 

دة يف اجلدول رقم )4( املرافق لهذا القرار، ِوْفـقًا لال�شرتاطات  ملزاولة الأن�شطة التجارية املحدنَّ

الآتية:

اأن تكون ال�شركة متواجدة في ثالثة اأ�شواق عالمية على الأقل.  -1

األ يقـــل راأ�شمـــال ال�شركة الأم عـــن ع�شرين مليون دينـــار بحريني اأو مـــا ُيعادلها بالعمالت   -2

الأجنبية.

األ يقـــل راأ�س المـــال الم�شتثَمـر لل�شركة فـــي مملكة البحرين عن مليونـــي دينار بحريني في   -3

ال�شنة الأولى.

املادة�ال�ساد�سة

ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة�ال�سابعة

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 4 اأغ�شـطـــــــ�س 2021م
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�تعميم�ب�ساأن

عطلة�اأول�ال�سنة�الهجرية�1443

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1443، ُتعطنَّ

العامة يوم الإثنني الأول من �شهر حمرم 1443هـ املوافق للتا�شع من �شهر اأغ�شط�س 2021م.

����رئي�ض�جمل�ض�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 اأغ�شطـــــــــ�س 2021م
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املجل�ض�الأعلى�للق�ساء

�قرار�رقم�)14(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�مواعيد�انعقاد�اللجنة�الق�سائية�للطفولة

�واآلية�اتخاذ�قراراتها

نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء، رئي�س محكمة التمييز:

بعد الطالع على قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادتان )7( و)9( منه،

وعلى لئحة عمل املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شادرة بالقرار رقم )48( ل�شنة 2014، املعدل 

بالقرار رقم )82( ل�شنة 2017،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

يق�شد بكلمة )اللجنة( يف تطبيق اأحكام هذا القرار، » اللجنة الق�شائية للطفولة« املن�شو�س 

عليها باملادة )7( من قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر 

بالقانون رقم )4( ل�شنة 2021.

املادة�الثانية

اإليها  اأو �شوء املعاملة التي حتيلها  تخت�س اللجنة بالنظر يف حالت تعر�س الطفل للخطر 

النيابة املتخ�ش�شة للطفل.

وتكون مل�شالح الطفل الف�شلى الأولوية يف جميع الإجراءات اأمام اللجنة ويف جميع القرارات 

التي ت�شدرها.
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املادة�الثالثة

تعقد اللجنة جل�شاتها مرة كل اأ�شبوع بدعوة من رئي�شها، اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، 

ويكون انعقادها �شحيًحا بح�شور رئي�شها وجميع اأع�شائها.

ول يجوز اأن يح�شر حماكمة الطفل اأمام اللجنة اإل ويل اأمره اأو امل�شئول عنه بح�شب الأحوال، 

وال�شهود واملحامون، ومن جتيز له اللجنة احل�شور باإذن خا�س.

ويجوز للجنة اأن تاأمر باإخراج الطفل اأو وىل اأمره اأو امل�شئول عنه من اجلل�شة اأو اإعفاءه من 

احل�شور بنف�شه طبًقا لل�شوابط املن�شو�س عليها يف املادة )71( من قانون العدالة الإ�شالحية 

لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر بالقانون رقم )4( ل�شنة 2021.

املادة�الرابعة

يكون مقر انعقاد اللجنة يف الوزارة املعنية ب�شئون العدل، ولها اأن تنعقد يف اإحدى موؤ�ش�شات 

الرعاية الجتماعية اأو امل�شت�شفى املودع فيها الطفل املعني، اإن اقت�شت م�شلحة الطفل ذلك.

املادة�اخلام�سة

والنف�شية  الطفل التعليمية  كاماًل بحالة  تقرير  يعد  اأن  اللجنة  ع�شو  اخلبري  على  يجب 

قانون  من   )8( املادة  عليهم يف  املن�شو�س  اخلرباء  من  اأي  والجتماعية اأو  والبدنية  والعقلية 

العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة تكلفه اللجنة بو�شع التقرير. 

ويجب على اللجنة قبل الف�شل يف الدعوى اأن تناق�س اخلبري اأو اخلرباء وا�شعي التقرير امل�شار 

اإليه يف الفقرة الأوىل من هذه املادة فيما ورد به، ولها اأن تاأمر بدرا�شة اإ�شافية حلالة الطفل 

حمل امل�شاءلة.

املادة�ال�ساد�سة

تكون مداولت اللجنة �شرية، وت�شدر قراراتها باأغلبية اأع�شائها.

املادة�ال�سابعة

تتوىل النيابة املتخ�ش�شة للطفل اإعالن ذوي ال�شاأن بالقرارات التي ت�شدرها اللجنة باأي 

من الو�شائل الإلكرتونية التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة 

املجل�س الأعلى للق�شاء.
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املادة�الثامنة

ال�شغرى  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  اأمام  املتبعة  والإجراءات  القواعد  اللجنة  اأمام  ُتتبع 

للطفل، وذلك فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القرار.  

املادة�التا�سعة

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ 2021/8/18.

نائب�رئي�ض�املجل�ض�الأعلى�للق�ساء

رئي�ض�حمكمة�التمييز

امل�ست�سار�عبد�اهلل�بن�ح�سن�البوعينني

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1442هـ 

المـــــــوافـــــق: 1 اأغ�شطـــــ�س 2021م 
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املجل�ض�الأعلى�للق�ساء

�قرار�رقم�)16(�ل�سنة�2021

�بتنظيم�اآلية�عمل�اللجنة�الق�سائية�املخت�سة�با�ستبدال

��العقوبات�املحكوم�بها�على�الأطفال�

وحتديد�مواعيد�جل�ساتها

نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء، رئي�س محكمة التمييز:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014،

وعلى قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021،

وعلى لئحة عمل املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شادرة بالقرار رقم )48( ل�شنة 2014، املعدل 

بالقرار رقم )82( ل�شنة 2017،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء ،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

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

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

القانون: قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء المعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021.

اللجنـــة: اللجنـــة الق�شائية المخت�شة با�شتبدال العقوبات المحكـــوم بها على الأطفال قبل نفاذ 

اأحكام القانون والمن�شو�س عليها في المادة )87( منه.

مركـــز�الإ�ســـالح�والتاأهيل: اأي من مراكز الإ�شالح والتاأهيـــل المن�شاأة بقرار من وزير الداخلية 

طبقا لن�س المادة )2( من قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 

.2014
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املادة�الثانية

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل اأ�شبوع بدعوة من رئي�شها، اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، 

ويكون انعقادها �شحيًحا بح�شور جميع اأع�شائها.

ويكون مقر انعقاد اللجنة يف الوزارة املعنية ب�شئون العدل.

املادة�الثالثة

الذي منه  الأ�شوات يرجح اجلانب  ت�شاوي  اأع�شائها وعند  باأغلبية  اللجنة  َت�شُدر قرارات 

الرئي�س.

وتكون قرارات اللجنة نهائية.

املادة�الرابعة

تتقدم النيابة املتخ�ش�شة للطفل، من تلقاء نف�شها اأو بناء على طلب املحكوم عليه، بطلب 

اإىل اللجنة م�شفوع بتقرير من مركز الإ�شالح والتاأهيل ل�شتبدال العقوبات املق�شي بها قبل نفاذ 

القانون.

املادة�اخلام�سة

تتوىل النيابة املتخ�ش�شة للطفل اإعالن ذوي ال�شاأن بالقرارات التي ُت�شدرها اللجنة باأي 

من الو�شائل الإلكرتونية التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعني ب�شئون العدل بعد موافقة 

املجل�س الأعلى للق�شاء.

املادة�ال�ساد�سة

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ 2021/8/18.

نائب�رئي�ض�املجل�ض�الأعلى�للق�ساء

رئي�ض�حمكمة�التمييز

امل�ست�سار�عبد�اهلل�بن�ح�سن�البوعينني

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1442هـ 

المـــــــوافـــــق: 1 اغ�شطـــــ�س 2021م 
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)85(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ض�اأحكام�دليل�ال�سرتاطات�ال�سحية

�لآلية�عمل�الإ�سارة�ال�سوئية�مل�ستوى�انت�سار�فريو�ض�كورونا�امل�ستجد

)COVID-19(�املعتمد�بالقرار�رقم�)76(�ل�سنة�2021

 

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )76( ل�شنة 2021،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبدل باأحكام امل�شتويات الأخ�شر والأ�شفر والربتقايل والأحمر من اآلية الإ�شارة ال�شوئية 

مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا الواردة يف دليل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية 

مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )76( ل�شنة 2021، 

كما ُي�شتبدل بال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها على �شالت العر�س بدور ال�شينما لحتواء 

وال�شرتاطات  الأحكام  الدليل،  ذات  يف  الواردة   )COVID-19( كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع 

املرافقة لهذا القرار.
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املادة�الثانية

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

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

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1442هـ  

المــــــوافــــــق: 5 اأغ�شطـــــــ�س 2021م
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آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

المستوى األخضر

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

إتاحة خيار الحضور 
بمؤسسات التعليم 

والتدريب

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

المحال التجارية المجمعات 
خارج المجمعات

السماح بـ 50% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية 

الداخلية

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات 

في المناطق الداخلية

الصاالت الرياضية المطاعم والمقاهي
وبرك السباحة

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

الخارجية فقط

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية 

في المناطق الخارجية

محالت الحالقة 
األلعاب الترفيهيةوالصالونات ومحالت السبا

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 14 يوم 
من إجمالي الفحوصات أقل من %2

دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية
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تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

4

المستوى األصفر

المجمعات 

األلعاب الترفيهية

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  إقامـــة 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا

إتاحـــة خيـــار الحضور بمؤسســـات 
المحال التجارية خارج المجمعاتالتعليم والتدريب

السماح بـ 30% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 7 أيام 
من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5

ســـيكون المســـتوى األصفر الحد األدنى آللية اإلشـــارة الضوئية حتى االنتهاء من تطعيم ما نسبته %80 من الفئة العمرية 
البالغة 40 عاًما فما فوق بالجرعة المنشطة من التطعيم المضاد للفيروس الذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة

الصاالت الرياضية
وبرك السباحة 

الداخلية
الصالونات ومحالت

السبا ومحالت الحالقة

الخدمات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي

تطبيـــق سياســـة العمل من المنـــزل على كافة الجهـــات الحكومية سياسة العمل
بنسبة 30% من عدد الموظفين
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المستوى البرتقالي

المجمعات

إقامة المناســـبات الخاصة في المنازل بما 
ال يتعدى 6 أشخاص

دور السينما على 
المناطق الخارجية فقط

الخدمـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم 
والمقاهي للحجز الواحد ال تتعدى 30 
شـــخصًا والحجز بالمناطـــق الخارجية 

بما ال يتعدى 50 شخًصا

تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام
حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق 

الخارجية فقط

إقامـــة الفعاليـــات والمؤتمـــرات وقاعات 
المناســـبات الداخليـــة بمـــا ال يتعـــدى 30 
شـــخًصا للمناطـــق الداخلية و50 شـــخًصا 

للمناطق الخارجية

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

األلعاب الترفيهية
على الخارجية فقط

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

المحال التجارية 
خارج المجمعات

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 50% من عدد الموظفين

إتاحـــة خيـــار الحضـــور بمؤسســـات 
التعليم والتدريب

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 4 أيام 
من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع
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دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum

إغالق القطاعات ومنع األنشطة التالية:

دور السينما وصاالت 
العرض التابعة لها

األلعاب الترفيهية الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة

إقامة المناسبات 
الخاصة في المنازل

الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
وقاعات المناسبات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

اقتصار المحالت التجارية والمطاعم على الطلبات الخارجية واالستالم

المستوى األحمر

الصاالت الرياضية 
وبرك السباحة

المحال التجارية خارج المجمعات
المجمعات

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين

الحضـــور بجميع مؤسســـات التعليم والتدريب واالكتفـــاء بالتعلم عن بعد (ويســـتثنى من ذلك 
الحضور لالمتحانات الدولية)

المطاعم والمقاهي

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 3 أيام 
من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح القطاعات 
واألنشطة التالية:
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

يقتصر دخول صاالت العرض بدور السينما على:

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على 
التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

التطبيقات  من  غيره  أو   “BeAware” واعي  مجتمع  تطبيق  خالل  من  اإلثبات  يكون 
المعتمدة، أو بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك.

يجب حجز التذاكر مسبقا متى أمكن ذلك.

يجب تحديد مداخل ومخارج منفصلة إن أمكن مع وضع منظمين عند األبواب للتأكد من 
عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد من وجود مسافات التباعد االجتماعي.

يتم وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة ال 
تقل عن مترين في مناطق االنتظار (المداخل، أماكن بيع التذاكر، ودورات المياه). 

العرض  صاالت  دخول  قبل  السينما  ومرتادي  العاملين  جميع  حرارة  درجة  قياس  يجب 
.(Infrared Thermometer) وذلك باستخدام مقياس الحرارة

يحظر دخول من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى أو تظهر عليه اعراض مرتبطة 
بفيروس كورونا  (Covid-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

جميع  في  الكمام  بلبس  االلتزام  العاملين  وجميع  السينما  دور  مرتادي  على  يجب 
األوقات وعدم خلعها إال في حالة األكل أو الشرب. 

المستوى  بحسب  المقررة  السينما  لدور  االستيعابية  الطاقة  بنسبة  االلتزام  يجب 
وترك  كورونا،  فيروس  انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشارة  آلية  تطبيقه في  الواجب 
كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد االجتماعي المطلوبة، مع وضع 

منظمين للتأكد من التزام مرتادي دور السينما باالشتراطات المطلوبة.

يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون، معقمات 
وحاويات  الورقية  والمناديل  الكحولية،  المادة  من   %70 عن  تقل  ال  بنسبة  اليد 

القمامة.

تخضع كافة صاالت العرض بدور السينما وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش من 
قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسيه.

ضد  التطعيم  على  الحصول  على  السينما  دور  في  العاملين  تشجيع  يجب 
 .(COVID-19) فيروس كورونا

المنصوص  وااللتزامات  االشتراطات  بتطبيق  تلتزم  ال  منشأة  أي  غلق  سيتم 
عليها في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.     

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
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وزارة�املوا�سالت�والت�سالت

�قرار�رقم�)5(�ل�سنة�2021

باإ�سدار�القواعد�املتعلقة�باأ�سماء�النطاق�ململكة�البحرين

وزير الموا�شالت والت�شالت:

ل  بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدنَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،

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

2018، وعلى الأخ�س املادة )25( منه،

اأ�شماء  التي تتوىل ت�شجيل  ل�شنة 2019 بتعيني اجلهة احلكومية  وعلى املر�شوم رقم )33( 

ـطاق وحت�شيل الر�شوم امل�شتَحـقة، النِّ

من  ـطاق  النِّ اأ�شماء  وا�شتعمال  ت�شجيل  تنظيم  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

ـطاق ململكة البحرين،  امل�شتويني الثاين والثالث يف اإطار ا�شم النِّ

وبعد اأْخـذ راأي هيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـعمل بالقواعد املتعلقة باأ�شماء النطاق ململكة البحرين، املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثانية

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

    

وزير�املوا�سالت�والت�سالت

كمال�بن�اأحمد�حممد

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأغ�شطـــــــ�س 2021م
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ˇ القواعد املتعلقة بأمساء النطاق ململكة البحرين
 الفصل األول
 أحكام عامة

 (1) مادة
 تالتعريفا 

فددددي متأيدددده أ كددددب  هددددذه    ل اددددال، مكددددلم  الكال ددددبر و  نبددددب  ر   تب يدددد     عددددباي    أي دددد  لدددد  ن  ددددل 
   هب،  ب    ي تض  يبق    ص خوف ذ ك:

 : هيئ  م يي   عم بعر.الهيئة
ال لمملبمممممة ال  مممممري اسممممم   بق    عدددددي ن الن ِّطمممممم لي  ال يدددددب    عدددددب  ي ع ددددد      ِّتدددددَ الددددد  :    سدددددتِل   عِّ

ف  ددددددًب  ال نيددددددب  bh   الكدددددد    بحدددددد  ن االدددددد  يددددددبك   إلات ادددددد ، و  ددددددذي يتكددددددلم  ددددددن   حدددددد فين  . ( وِّ
   دددددددددلز م ثيدددددددددل أ ددددددددد بء   أالدددددددددال م وم سدددددددددي بمهب      يددددددددد (   الدددددددددب   3166-1  دددددددددالو ي أيددددددددد و 

 ، أو  ن  ال      بح  ن(     ببال   الح فين    ذ ل  ن.بب   ي     الو ي   الت ييس
ال بق  ددددن    سددددتل ين   ثددددباي أو   ثب ددددث، و  تددددي يددددت  مسددددجيالهب فددددي أسمممممان الن ِّطممممم : أ دددد بء     ِّتددددَ

 إلب          َِّتبق    الك    بح  ن.
ال  ممممم  الم ممممم و  ال ممممما   بق اسممممم  الن ِّطمممممم ه     ِّتدددددَ فددددد  بق يتدددددن ة  دددددن مسددددد ي  ف  يددددد  وِّ :   ددددد  اِّتدددددَ

أو  دددددددددب  domainname.bh، االددددددددد   دددددددددأيل    ثدددددددددبل ccTDLالددددددددد  فدددددددددي م  يددددددددد    أالدددددددددال   ألا
 ي ببل ذ ك بب الغ    ع بي .

ال  مممم  الم مممم و  ال المممم  بق  ألاالدددد  اسممم  الن ِّطممممم ه     ِّتددددَ فدددد  بق يتددددن ة  ددددن مسدددد يتين وِّ :   دددد  اِّتددددَ
أو  ددددددب ي ببددددددل  domainname.com.bh(، االدددددد   ددددددأيل    ثددددددبل ccTDLفددددددي م  يدددددد    أالددددددال  

  بي .ذ ك بب الغ    ع
: أيُّ يدددددالص لأيعدددددي أو  اتبدددددب ي يت دددددال   بتالددددد   تسدددددجيل   ددددد   دددددن أ ددددد بء طالمممممس ال  ممممم ي 

ف  ًب أل كب  هذ        .       َِّتبق وِّ
ال بق صمممماسس اسمممم  الن ِّطممممم : أيُّ يددددالص لأيعددددي أو  اتبددددب ي مدددد  مسددددجيل   دددد   ددددن أ دددد بء     ِّتددددَ

ف  ًب أل كب  هذ        .    ب حه وِّ
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   دددددن   هيئددددد  إ ددددد  لب ددددد    تسدددددجيل، ي ددددد   لب ددددد  مددددد خيص  دددددب  ت ممممم ي  اسممممم  النطمممممال:
  تسدددددددجيل   حددددددده   ح ددددددد ي فدددددددي   دددددددتالال     ددددددد  اتدددددددبق  عدددددددين خدددددددول فتددددددد ة ز  يددددددد   حدددددددال ة 

    ل  االيهب في هذه    ل اال.
تسدددددجيل و  دددددتع بل أ ددددد بء    تدددددبق      ددددد       ددددد ي     دددددل       دددددل  االيهدددددب فدددددي  الرسمممممو :

    الك    بح  ن.  ن    ستل ين   ثباي و  ثب ث في إلب         تبق
  دددد  اتددددبق يت يدددد  بال ددددببص  عي دددد ، و تأدددده بشددددناه  ددددالول   ددددل   أسمممممان النطممممال المميمممم  :

 مسجيل أ  بء    تبق     ي ة.
 إاب ة مسجيل        تبق بعال  اتهبء فت ة  و يته.  ال  ديد:

ايددددددب  يسدددددد    الهيئدددددد  ببختيددددددب   هددددددبر  عي دددددد   ت ددددددل  ايببدددددد  ا هددددددب   ظممممما  الم ممممم   الم  ممممممد:
بب ع اليددددددبر     يدددددد     ت ددددددال  بتال دددددددي لالبددددددبر مسددددددجيل أ دددددد بء    تدددددددبق و دددددد   أ دددددد بء    تدددددددبق 

  تب أي   تسجيل.
    ي دددددد  أو   كيددددددبم   تجددددددب ي   ددددددذي ي ددددددل  بع اليددددددبر بيدددددد  أ دددددد بء اتددددددبق  إلات ادددددد   الم ممممم  :

 وإ   ة خال بر أ حبب أ  بء    تبق.
م ددددالي  لالدددد   ددددن خددددول ايددددب     سددددجل    عت ددددال إل غددددبء   دددد     تددددبق، و كددددلم أ دددد   طس:الشمممم 

   شت   ذف        تبق  ن ايب    تسجيل.
معددددداليل فدددددي لبادددددالة بيبادددددبر   سدددددجل وذ دددددك    دددددل   ددددد     تدددددبق  دددددن أ دددددال أ دددددحبب ال نممممماز : 

   تسجيل إ    ب   مسجيل آخ .
 م بقيدددد   أ  دددد  بددددين    سددددجل    عت ددددال و ددددب     دددد     تددددبق  اتفاقيممممة صمممماسس اسمممم  النطممممال:

 متض ن ب ل  وي وط   تالال          تبق وف ًب  هذه    ل اال.
متضدددددددد ن   شدددددددد وط  م بقيدددددددد   أ  دددددددد  بددددددددين    سددددددددجل    عت ددددددددال و  هيئدددددددد   اتفاقيممممممممة اال  ممممممممما :

وب ل أهدددددب يسدددددتتي     سدددددجل و  ضدددددل با   ل  ددددد  مل ف هدددددب فدددددي  م بقيددددد   دددددب     ددددد     تدددددبق، 
  عت ال م الي  خال بر  عي   وف ًب  هذه    ل اال.   
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تسددددددجيل و  ددددددتع بل أ دددددد بء    تددددددبق  ددددددن    سددددددتل ين   ثددددددباي و  ثب ددددددث      دددددد       دددددد ي  :القمممممرا 
 في إلب         تبق    الك    بح  ن.  

    ددددددلذت  إل كت واددددددي  تالدددددد  مسددددددجيل   دددددد     تددددددبق     ددددددال  إ دددددد     سددددددجل  طلممممممس ت مممممم ي :
    عت ال.

ايددددب  ف ددددي يسددددباال فددددي ا اليددددبر إ   ة ومسددددجيل أ دددد بء    تددددبق   ظمممما  سمممم   أسمممممان النطممممال:
و شددددددد ل أي أو  دددددددل   الدددددددل    و    دددددددبمي  و   ل هدددددددبر و  جدددددددال  م    ب  ددددددد  و   عدددددددال ر     مبتددددددد  

ر    سدددددتالال   فدددددي مسدددددجيل ومالددددد  ن و ددددديبا  لبادددددالة بهدددددب و  أددددد   ع    ثأتددددد  االددددد  هدددددذه    عدددددال 
 .بيبابر   سجل

  ددددل  قيدددد  لببالدددد   و ددددت     يسددددال هب    سددددجل    عت ددددال ا ددددال مسددددجيل   دددد    سممممو  ال  مممم ي :
 اتبق ايبب  ان لب     تسجيل.

و  تدددددددي  IDNA سالسدددددددال   دددددددب ح   دددددددن  ASCII تل فددددددده  ددددددد  م  يددددددد   :)ال  ممممممميات  ال  مممممممية
ب بددددددد      ددددددد   أ ومل دددددددلل   ت  ددددددي    سدددددددتالال   و يددددددًب   عب جددددددد   IDNA . و عتأددددددد  -xnمأددددددالأ   ب دددددددً

 .DNSفي   ASCII   تبق   ذي يحتلي اال  أ  ف قي   
ASCII:   ددددددد    أليب دددددددي  أل   كدددددددي  تبدددددددب ل    عالل دددددددبر، وهدددددددل ايدددددددب  م  يددددددد  يسدددددددت ال إ ددددددد    

 م مي   ألبجالي   إلاجالي   .
يحتدددددلي االددددد  أ ددددد ف بالدددددوف   حددددد وف   سدددددت  و  عشددددد  ن   ددددد  اتدددددبق  اسممممم   طمممممال  ولممممم :

 (.-و  عو      (9-0   و أل لب   ن a-z  الب   ببألبجالي    ومي ي   
ICANN:    .   ؤ س   إلات ا   أل  بء و أل لب     ال  
 يدددددبب   ع دددددتالال   يدددددلف   ل دددددبً   ل دددددالايدددددب  م  يددددد    :Unicodeال ر يممممم  الموسمممممد )   مممممايير

  نيددددددب    ت  يدددددد  الا  دددددد  كددددددل  دددددد ف اأدددددد   ج لادددددد   أيدددددد ة  ددددددن   الغددددددبر و    ددددددل . و   ً ف  ددددددال
   تألادددد  بعو دددد  ز بددددال و  دددد ل       ددددال فددددي Uأكثدددد   ددددن  اليددددلم ا تدددد    دددد   كتلبدددد  بددددد     ل ددددال 

  السال   ال  ي  اش   .
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  ددددد  اتدددددبق قيددددد   تدددددبم  التسدددددجيل وف دددددًب أل كدددددب   دددددل       دددددل  أسممممممان النطمممممال الم  ممممموز :
  اال. ن هذه    ل      ب 

ب ومل ددددددددلل  البحددددددددث اددددددددن  عالل ددددددددبر  عي دددددددد  ذ ر  ددددددددال  بب دددددددد   :WHOISقا مممممممد   يا مممممممات 
   تدددددبق، ب دددددب فدددددي ذ دددددك  ع ددددد  و عالل ددددددبر  عم دددددبل   الب ددددد  بب  سدددددج ل    عت دددددال و ددددددب   

        تبق وخل    أ  بء    تبق.
 إل ددددد  ء ر    عال ددددد  فدددددي  سمممممان النطممممال:أاإلجممممرانات الموسممممد  ل  مممموية  ناز ممممات ت مممم ي  

  الكددددد    بحددددد  ن  تسدددددل       بزادددددبر   الب ددددد  بع اليدددددبر مسدددددجيل أ ددددد بء    تدددددبق   ثدددددل   الددددد ق 
 إل كت وادددددي(، ب دددددب يسددددد   ببمالدددددبذ  إل ددددد  ء ر  إل    ددددد    عب الددددد    تدددددي يأدددددال هب  دددددب     دددددلق 

   .WIPO  عو بر   تجب    ان ل  ه م الي  يكِل إ   لبضي  عت ال،  ثل:  
أ دددددد بء    تددددددبق    سددددددجال  و  سددددددب    لأددددددل مددددددب  خ   ع ددددددل بن كددددددب    مممممما ية:أسممممممان النطممممممال ال

       . 
فتددددد ة مسدددددجيل الم  لقمممممة مال ال مممممات ال  ا يمممممة الم ممممم لة:   رسلمممممة ت ممممم ي  أسممممممان النطمممممال

 حدددددددال ة م ددددددد   فيهدددددددب  ألو ل ددددددد   حدددددددب الي   عو دددددددبر   تجب  ددددددد     سدددددددجال   تسدددددددجيل   ددددددد  اتدددددددبق 
  تتببه          عو     تجب   .

   الددددد    تسدددددجيل   تدددددي م ددددد   أ دددددحبب أ ددددد بء    تدددددبق   حدددددب يين ضددددد ن  قد يمممممة: رسلمممممة اأ
  ألو ل دددددددد   تسددددددددجيل   دددددددد     تددددددددبق     ببددددددددل  دددددددده ضدددددددد ن   دددددددد     تددددددددبق  (bh.)  دددددددد     تددددددددبق

  .  بح  ن(.  
  أيبادددددبر   تدددددي محدددددت س بهدددددب   هيئددددد   تسدددددجيل ومالددددد  ن و  ح دددددب  االددددد   قا ممممد   يا ممممات ال مممم  :

م ب دددددديل   دددددد     تددددددبق    تددددددبم و   سددددددجل و  سددددددب ي  بالددددددوف  عالل ددددددبر    الكيدددددد     ك  دددددد  أو 
   الكيددددد  قيددددد    عب ددددد ، أو   تجب  ددددد  أو  عالل دددددبر و  تالكدددددبر   هيئددددد  ذ ر   تأيعددددد    حسب دددددد ( 

  ددددددد     تدددددددبق أو مدددددددلفي    دددددددجل     سدددددددتالال    دددددددن لأدددددددل   هيئددددددد  فدددددددي إاشدددددددبء و ددددددديبا  ايدددددددب
   الال بر.
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   سددددددجل    عت ددددددال   ددددددذي ي  ددددددل   دددددده   دددددد  اتددددددبق ب ددددددبًء االدددددد  لالدددددد   ددددددن  الم مممممم   الناقمممممم :
  ب       اتبق.

   سدددددجل    عت دددددال   دددددذي مددددد  ا دددددل   ددددد     تدددددبق إ يددددده بتالددددد   دددددن  الم ممممم   المنقمممممو   ليممممم :
    تبق.     ب    

اتددددددبق  تعددددددال ة فددددددي   للدددددد  ذ مدددددده  ددددددن  دددددد  ء ر محل ددددددل أ دددددد بء إ ت ويمممممم  أسمممممممان النطممممممال:
 سددددجل إ دددد   سددددجل  عت ددددال  اليددددال وذ ددددك فددددي  ددددبل ف ددددال م    سددددجل عات ددددب ه. و جددددلز  الهيئدددد  
 مالددددبذ   ت ميبددددبر   وز دددد     ددددل  دددد ء  أيدددد   ددددن أ دددد بء    تددددبق إ دددد     سددددجل    عت ددددال   جاليددددال 

 اال  أم يتح ل    سجل   جاليال   ل      ل.
 (2مادة)

 األهداف

   محاليال  آلمي:مهالف هذه    ل اال إ 
 إ   ء ر  ات ب     سجالين    عت الين ومحاليال   ت   بمه . -أ

   ش وط   ل    مل ف هب في لب     تسجيل.  -ب
 فت  ر    بم مسجيل أ  بء    تبق.  -ت
 ل ايدددددددال وإ ددددددد  ء ر مسدددددددجيل ومجاليدددددددال وإي دددددددبف ويدددددددت  مسدددددددجيل أ ددددددد بء    تدددددددبق وإادددددددب ة  - 

 مسجيل    شتلب   هب.
   ت   بر  ب          تبق. -ه
 أ  بء    تبق     ي ة وفئبمهب.  -و 
 بيبابر لالببر مسجيل أ  بء    تبق.  -ز
 أ  بء    تبق.  بعر وي وط وإ   ء ر   ت بزل ان  -م
 ا ل أ  بء    تبق.   إ   ء ر  -ط
 آ ي  مح يل     ل . -ي
      تبق. بءلل اال مسل       بزابر    تعال   بن    -ك
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 (3)مادة 
 ملكية اسم النطاق

مكددددددددلم  الكيدددددددد    دددددددد     تددددددددبق  الهيئدددددددد ، و  ددددددددب     دددددددد     تددددددددبق  دددددددده  ع ددددددددتالال    -أ
   ح  ي ع      تبق خول فت ة   تسجيل ب ب يتل فه    هذه    ل اال.

ا ددددددال مسددددددجيل   دددددد     تددددددبق أيدددددد    ددددددلق  ال الكيدددددد    ددددددب     دددددد     تددددددبق  شددددددن م ع  -ب
في دددددب ادددددال   دددددب مددددد ص االيددددده هدددددذه    ل ادددددال و م بقيددددد   دددددب    ،   ك  ددددد  أو   دددددلق أخددددد ِ 

        تبق.
 الفصل الثاني

 قواعد تسجيل أمساء النطاق 
 ( 4مادة )

 املعتمدنظام املسجل 

 بتسددددددجيلمع ددددددل   هيئدددددد  ب يددددددب     سددددددجل    عت ددددددال  الأليددددددب  بب ع اليددددددبر     يدددددد     تعال دددددد   -أ
 ،ومجاليدددددددال وإي دددددددبف ويدددددددت  أ ددددددد بء    تدددددددبق ومح ددددددديل     دددددددل     سدددددددتح   ادددددددن ذ دددددددك

 إل كت واددددي،  ددددب  دددد  م دددد     هيئدددد  االدددد   للعهددددب  إل دددد  ء ر    تعال دددد  بهددددذ    شددددنم وم شدددد  
 خوف ذ ك.

  تدددددي م شددددد هب   هيئددددد  االددددد    إل ددددد  ء ربحسددددد     عت دددددالين يدددددت   ات دددددب     سدددددجالين  -ب
 و تعين  ال                 ذ ك وف ًب  ال    .،   إل كت واي للعهب  

أل كدددددددددب  هدددددددددذه    ل ادددددددددال  يالتددددددددد      سدددددددددجاللم    عت دددددددددالوم ب  ب  ددددددددد   هدددددددددب ه  وف دددددددددبً  -ت
وذ دددددددددك محددددددددد   ،محدددددددددال هب   هيئددددددددد  فدددددددددي  م بقيددددددددد   عات دددددددددب  و  شددددددددد وط   تددددددددديو  ضدددددددددل با 

 .  هيئ       ل  االيهب في         ب سئل ي    إلخولو وم     سئل يته ،
(  ددددددن 58، متأدددددده أ كددددددب     ددددددب ة  عات ددددددب هف ددددددال م    سددددددجل  أو فددددددي  ددددددبل  اتهددددددبء  - 

 هذه    ل اال. 
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 ( 5مادة )
 النطاق أمساءتقديم طلبات تسجيل 

بنيددددددد  يددددددد وط أو إ ددددددد  ء ر و  بددددددد    تتأيددددددده خدددددددول       دددددددل   إلخدددددددول ددددددد  ادددددددال   -أ
هددددددذه     ددددددل   سددددددب    ددددددن    تددددددبق      ددددددل  االيهددددددب فددددددي  إللددددددوق أ دددددد بء ألو يدددددد  
 دددددن لأدددددل   هيئددددد ، يجدددددلز ألي يدددددالص   ت دددددال  ا ددددده  عالدددددن آخددددد  أو أي ب ادددددب ع  ،   ل ادددددال

  الح لل اال      اتبق  تبم  التسجيل ض ن        تبق    الك    بح  ن.
 دددددب تسدددددجيل ومح ددددديل     دددددل  بل  دددددت     سدددددجالين    عت دددددالين،   م دددددالي  لالددددد   يدددددت  -ب
 للددددد  االددددد   إل ددددد  ء ر    تعال ددددد  بهدددددذ    شدددددنم م ددددد     هيئددددد  خدددددوف ذ دددددك. وم شددددد    ددددد 

 .   إل كت واي    هيئ 
 تددددددبق  دددددد     سددددددجل      دددددد يتعددددددين االدددددد  لب دددددد    تسددددددجيل إبدددددد     م بقيدددددد  مسددددددجيل  -ت

 جدددددد  االدددددد  و يدددددد  بتالدددددد    تسددددددجيل إ دددددد    هيئدددددد .    عت ددددددال، وذ ددددددك لأددددددل أم يت ددددددال   ألخ 
تالدددددد  يتل فدددددده  دددددد   تتالبددددددبر أ كددددددب  هددددددذه    ل اددددددال      سدددددجل    عت ددددددال   تح دددددده  ددددددن أم 

 لأل م الي هب في ايب   جل أ  بء    تبق.
   تددددددددددبق    تتبب دددددددددد  أو    تشددددددددددببه   أ دددددددددد بءعتددددددددددال فددددددددددي محاليددددددددددال أو ل دددددددددد  مسددددددددددجيل يُ  - 

م دددددالي    تالددددد   دددددن   بن دددددبألي  ،ال   سدددددتلفي   الشددددد وط      دددددل  االيهدددددب فدددددي هدددددذه    ل اددددد 
    تبق وذ ك  وم أي محي  أو أفضالي .  أ  بءخول ايب   جل  

 ( 6مادة )
 عدد أمساء النطاق املطلوب تسجيلهات

   تدددددبق االددددد   أ ددددد بء دددددن    ددددد يجدددددلز  تب ددددد    تسدددددجيل أم يتالددددد  مسدددددجيل أكثددددد   دددددن 
    تال   كل     اال   اله. إ   ء رأم يت   مببن  
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 ( 7مادة )
 أمني سجل اسم النطاقت

 ددددن خال دددد  مددددن ين   سددددجل  يسددددت ياليجددددلز  تب دددد    تسددددجيل أو  ددددب     دددد     تددددبق أم 
 دددددد     تددددددبق  ددددددن ا اليددددددبر     ددددددل و  تحدددددداليث و  حددددددذف قيدددددد   تددددددلفي    بيدددددد  إضددددددبفي  ع

 .      ةوذ ك  ن خول م الي  لال   ال سجل    عت ال و ال       ل    ،     م بهب
 ( 8مادة )

 فرتات سريان تسجيل أمساء النطاق

أو إادددددب ة مسدددددجياله   دددددالة متددددد  وم  دددددن  ددددد    هيجدددددلز مسدددددجيل   ددددد     تدددددبق أو مجاليدددددال 
        ة ب ل         . وذ ك بعال  ال       ل ،  و  الة إ   خ س   ل ر

 (  9مادة )
 النطاق أمساءالبت يف طلبات تسجيل 

ُمسدددددجل أ دددددد بء    تدددددبق  ددددددن    سدددددتِل   ثددددددباي فدددددل   ددددددال   لب ددددد    تسددددددجيل  ال  ددددددل   -أ
 .      ة

م ددددددال  لالبددددددبر مسددددددجيل أ دددددد بء    تددددددبق  ددددددن    سددددددتِل   ثب ددددددث وفدددددده هددددددذه    ل اددددددال،  -ب
خددددددول فتدددددد ة ع  بً إختددددددب  لب دددددد    تسددددددجيل ب تيجتدددددده إ كت وايدددددد و و ددددددت    أدددددد  فددددددي   تالدددددد  

 ( أيب   ن مب  خ   تو    تال  في ايب   جل أ  بء    تبق.7متجبوز  بع   
تددددبق  ددددن    سددددتِل لالدددد  مسددددجيل   دددد       فض يجدددد  أم يكددددلم    دددد       ددددب   بدددد  -ت

   ثب ث  سأبًب، ومكلم     ل     سال ة قي  لببال   و ت    .
 (10مادة )

 البت يف طلبات جتديد اسم النطاق وإعادة تسجيل اسم النطاق املشطوب

لالبدددددبر مجاليدددددال   ددددد  االددددد   ددددد  ء ر ويددددد وط و  دددددل  مسدددددجيل   ددددد     تدددددبق إ ي مسددددد   -أ
 .وإاب ة مسجيل        تبق    شتلب   تبق  

( 45 خ سددددد  وأ بعدددددلم يجدددددلز   دددددب     ددددد     تدددددبق مجاليدددددال   ددددد     تدددددبق خدددددول  -ب
و كدددددلم   دددددد   ،يل دددددًب  دددددن  اتهدددددبء  دددددالة   تسدددددجيل يدددددد  ت    دددددتي بءه  يدددددت  لبر   تسدددددجيل

    تبق   عل إ    ين  اتهبء هذه    ت ة. 
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 ددددد  يدددددت  مجاليدددددال   ددددد     تدددددبق خدددددول    دددددالة    حدددددال ة فدددددي   أ دددددال  ب(  دددددن فدددددي  دددددبل  -ت
و جدددددلز   دددددب     ددددد     تدددددبق خدددددول فتددددد ة  ،م عيدددددل   ددددد     تدددددبقلدددددة هدددددذه    دددددب ة، يل 

( يل دددددًب م دددددالي  لالددددد    دددددت       ددددد     تدددددبق  ال سدددددجل    عت دددددال و دددددال     دددددل  30  و دددددين 
     ددددددددددل  االيهددددددددددب فددددددددددي    دددددددددد    االدددددددددد  أم يسددددددددددتلفي   تسددددددددددجيل و  ددددددددددل   ع ددددددددددت     

    يت  لبر   تسجيل.
   ددددال       ددددل  االيهددددب فددددي   أ دددددال فددددي  ددددبل  دددد  يددددت    ددددت       دددد     تدددددبق خددددول  - 
( أيددددب   دددددن  ا ضدددددبء 5 خ سددددد  (  ددددن هدددددذه    دددددب ة، يشددددت    ددددد     تدددددبق بعددددال  ددددد و  ت 

  التسجيل  تب أي   تسجيل.         تبق  و تبم      الة،هذه 
 (11مادة )

 النطاق املسجلة ألمساءاملراجعة الدورية 

    ع  أ  بء    تبق بشكل  و ي أو  يجلز  الهيئ   ن مال بء ا سهب أو ب بًء اال  يكِل  -أ
اشل بي  التح ه  ن   تي بء  ب          تبق أل كب  هذه    ل اال وي وط  م بقي   ب    

        تبق وذ ك خول   ي      ل إلوق        تبق. 
 بل مأين  الهيئ  أ  بء ا الي        ع  اال    ت     ب          تبق بهذه    ل اال،    -ب

مالبذ   تال بي    وز   في هذ    شنم و ش ل ذ ك ولة مسجيل        تبق.  يجلز  الهيئ    
و ج  اال    هيئ  إختب     سجل و ب          تبق إ كت وايًب بب تال بي     تالذة في هذ   

   شنم. 
 الفصل الثالث

 سم النطاقااشرتاطات ومستويات وفروع  
 الفرع األول

 اشرتاطات اسم النطاق
 (12مادة )

 االشرتاطات الواجب توافرها يف اسم النطاق 

 ُيشت ط في أي      ن أ  بء    تبق    تاللب مسجيالهب  ب يالي: -أ
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اددددال     سددددب  بددددني  دددده  ددددن   ددددلق    الكيدددد     ك  دددد  ألي يددددالص لأيعددددي أو  -1
  اتبب ي.

اددددددال   الب  دددددد     ددددددبالم أو  آل  ب   عب دددددد  أو    يددددددب    عددددددب ، وأع يكددددددلم   ددددددتالال  ه  -2
 ألق  ض قي   ش وا .

اددددددال   إل ددددددبءة ألي   دددددد   ددددددن أ دددددد بء   ددددددالول أو    ددددددالم أو  أليددددددالب     شددددددبهي   -3
 أو   عببور أو   عو بر   تجب       شهل ة.  

 أع ي تلي اال  أي   ب يالي:  -4
 دددددددن يدددددددناه    سدددددددب  بدددددددبأل ن   دددددددلل ي أو  أل ددددددد      عسدددددددك    أو ي دددددددس  دددددددب  دددددددل ( 1

 أليكبل.ك     وهيب      الك  بني يكل  ن  
  ل  ب  ن يناه  إلض    بب   ب     لل ي .  (  2
  ل  ب  ن يناه أم يالاله يكًو  ن أيكبل   ت يي  بين أف       جت  .(  3
 ددددددل  ددددددب  ددددددن يددددددناه   تحدددددد  ض االدددددد   إل هددددددبب أو   ع ددددددة أو   ج   دددددد ، أو مهاليددددددال ( 4

   عب  . و  سو   أل ن  
ي أ ادددددد     جت دددددد  و  دددددد  مدددددد و ع   شددددددببعبر وإزاددددددبت وزاو  ددددددل  ددددددب  ددددددن يددددددناه اشدددددد  ( 5

   عب .
 دددددددل  دددددددب  دددددددن يدددددددناه  إل دددددددبءة أو    سدددددددب  بسددددددد ع   آلخددددددد  ن أو  عاتدددددددال ء االددددددد  ( 6

   لله  و  ب حه     بالاي .
اددددن  ؤ سدددد   إلات ادددد     ددددب ي ددددالأيدددد   يددددت  لبر أخددددِ  ُم  هددددب   هيئدددد  فددددي ضددددلء  -5

 (.ICANN)  أل  بء و أل لب     ال   
     دددددل  االيهدددددب فدددددي هدددددذه   ويدددددت  لبر   تدددددبق    الب  ددددد   أ ددددد بءيجدددددلز  الهيئددددد   يددددد   -ب

    ب ة. 
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 (13مادة )
 (bh.شروط تسجيل اسم النطاق ململكة البحرين )

 :(bh.يج  أم متل ف    ش وط   تب ي   تسجيل        تبق    الك    بح  ن  
 خبا .يج  أع ي ل        تبق ان خبا  و  الة وأع ي  ال ان  وث و تين   -أ

إ ددددد   0 لدددددب   دددددن  ( أو  ألzإ ددددد   a ددددد ف  يجددددد  أم يحتدددددلي   ددددد     تدددددبق ف دددددا االددددد   أل -ب
( بحيددددددث متل فدددددده  دددددد    دددددد  -  واو دددددد  و أل لددددددب ( أو  دددددد  ع  ددددددن  أل دددددد ف -( أو او دددددد   9

 .  الو ي    تبق
( فددددددددي    لضدددددددد    ثب ددددددددث أو     بدددددددد ، إع إذ  -أع يحتددددددددلي   دددددددد     تددددددددبق االدددددددد  او دددددددد    -ت

 .ASCIIكبا  متل فه        اتبق  و ي بت  ي   
 (.-       تبق بعو      ي تهيأو   أع يأالأ - 

 أع يكلم    ًب  حجلزً . -ه
 أع يحتلي اال  أي   سبفبر.  -و 

 (14مادة )
 (نحرين ). البحريشروط تسجيل اسم النطاق ململكة الب

 (:ن .   بح   يج  أم متل ف    ش وط   تب ي   تسجيل        تبق    الك    بح  ن  
( لب ددددددددًب  الحدددددددد وف    سدددددددد لم بهددددددددب Unicodeأم يتل فدددددددده  دددددددد   نيددددددددب    ت  يدددددددد     ل ددددددددال   -أ

 .     فه  هذه    ل اال       ل  االيهب في    الحه  أ(
 و  الة.أع ي ل        تبق ان خبا     -ب
 أع يأالأ ب ل .  -ت
 أم يكلم بب الغ    ع بي  ف ا. - 

 ( في    لضعين   ثب ث و    ب .-أع يحتلي اال  او     -ه
 .أع يحتلي اال  أي   سبفبر  -و 
      دددددل  االيهدددددب فدددددي تتالبدددددبر لل ادددددال  تغيددددد  ر   ددددد     تدددددبق بب الغددددد    ع بيددددد     دددددتي بء -ز

 .     فه  هذه    ل اال     الحه  أ(
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  حجلزً .    بأع يكلم    -م
 الفرع الثاني 

 مستويات اسم النطاق

 ( 15مادة )
 سم النطاق من املستوى الثاني ا

، يجددددددددلز ألي    ل اددددددددال(  ددددددددن هددددددددذه 14( و 13( و 12   ددددددددل    بن كددددددددب    إلخددددددددول دددددددد  اددددددددال  
 يالص   ت ال  بتال  مسجيل     اتبق  ن    ستِل   ثباي.  

 (16مادة )
 سم النطاق من املستوى الثالثا

هدددددذ     ددددد ن      دددددل  االيهدددددب فدددددي  عيدددددت  لبر   تسدددددجيل يجدددددلز  تدددددب أي   تسدددددجيل    سدددددتلفين
   تددددبق  ددددن    سددددتِل   ثب ددددث فددددي    دددد ون   تب يدددد  و ألقدددد  ض    أي دددد   أ دددد بءمسددددجيل    ثددددباي،

 أ ابه:
 الغرض    ت  ي  اس  النطال  الم  و  ال ال   

.com.bh     ألا بل   تجب  
.net.bh  و ي خال بر  عم بعر وم  ي     عالل بر   
.org.bh     هيئبر أو     ي بر أو  ألاالي  أو    ؤ سبر   الي   
.edu.bh    ؤ سبر   تعالي ي    
.biz.bh     ألا بل   تجب  
.info.bh  خال بر ملفي     عالل بر 
.cc.bh     ألا بل   تجب  

.med.bh    الال بر   تأي   
.name.bh  شالص   تأيعي   
.me.bh  شالص   تأيعي   
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 ( 17مادة )
 سم النطاق من املستوى الثالثحتديد فروع جديدة ال

ع ددددد   اليدددددالة محاليدددددال فددددد ون     ع يددددد  ب تدددددبن  عم دددددبعر  الهيئددددد  بب تعدددددبوم  ددددد    دددددلز  ةيجدددددلز 
    ستِل   ثب ث. ن       تبق

 (18مادة )
 النطاق من املستوى الثالث أمساءتسجيل  الشرتاطاتاالمتثال 

   تبق ض ن ف ون    ستِل   ثب ث   تي بء  عيت  لبر      ل     أ  بءيشت ط في مسجيل    -أ
 االيهب في هذه    ل اال.  

يجددددد  االددددد   دددددب     ددددد     تدددددبق ضددددد بم   دددددتي بء  عيدددددت  لبر لدددددل ل  دددددالة   تسدددددجيل.  -ب
و الهيئدددددد  أم متالددددددذ  إل دددددد  ء ر   تب يدددددد  فددددددي  ددددددبل اددددددال    ددددددتي بء  ددددددب     دددددد     تددددددبق  هددددددذه 

  عيت  لبر:
ئددددد  ادددددال    دددددتي بء  دددددب     ددددد     تدددددبق عيدددددت  لبر   تسدددددجيل، يدددددت  فدددددي  دددددبل لدددددال ر   هي  -1

إ  ددددددددبل ب  ددددددددال إ كت واددددددددي   ددددددددب     دددددددد     تددددددددبق  ت ددددددددالي   ددددددددب يثأدددددددد    ددددددددتي بءه عيددددددددت  لبر 
. و حددددددددده  الهيئددددددددد   البلبددددددددد     سدددددددددجل    عت دددددددددال ل دددددددددبً ( ي 30  و دددددددددين   تسدددددددددجيل خدددددددددول  دددددددددالة 

  الح لل اال   عالل بر خب   بب تال      ال .  بً إ كت واي 
ال ر   هيئددددد  أم    سدددددت ال ر     ال ددددد   دددددن  دددددب     ددددد     تدددددبق قيددددد   بفيددددد  فدددددي  دددددبل لددددد  -2

، ي دددددد    ددددددب     دددددد     تددددددبق  ددددددالة أاددددددوه (1خددددددول    ددددددالة      ددددددل  االيهددددددب فددددددي   أ ددددددال  
 أخِ  ع تك بل    ست ال ر.ًب  ( يل 30  و ين  

و دددددد  يسدددددددتك ل  ددددددب     ددددددد     تددددددبق    سدددددددت ال ر    تاللبددددددد ، ة، اتهددددددبء    دددددددال فددددددي  دددددددبل  -3
  مالبذ  إل   ء ر   وز   و ن ض  هب يت         تبق.يحه  الهيئ   

  الهيئ  ولة مسجيل        تبق بشكل  ببي  في  بل لال ر ض و ة ذ ك.  -4
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 (19مادة )

 "com.bhاشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن فرع املستوى الثالث "
.   الشددددددد  بر com.bh   سدددددددتِل   ثب دددددددث   ضددددددد ن فددددددد نأ ددددددد بء    تدددددددبق  سددددددد   بتسدددددددجيليُ  -أ

    تبق    تاللب. بب    تجب   ، اال  أم يكلم  ع   أو    شبط   تجب ي   مبا  
 يج  اال  لب     تسجيل م الي  أ ال    ست ال ر   تب ي  ول  م الي    تال :  -ب
 . ب        عللمجب ي     جليهب ة   -1
 فك    أو   ب ي .يهب ة مسجيل او   مجب    أو  الكي     -2

 (20مادة )

 "cc.bhاشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن فرع املستوى الثالث "

   ال ؤ سددددددددبر cc.bh   سددددددددتِل   ثب ددددددددث   ضدددددددد ن فدددددددد ن   تددددددددبق  أ دددددددد بءسدددددددد   بتسددددددددجيل يُ  -أ
  تجب  ددددد     سدددددجال  فدددددي   الكددددد    بحددددد  ن، االددددد  أم يكدددددلم  ع ددددد  أو    شدددددبط   تجدددددب ي  ددددد مبا 

    تبق    تاللب.   بب  
 ج  اال  لب     تسجيل م الي  أ ال    ست ال ر   تب ي  ول  م الي    تال :ي   -ب
 و  سيب  . ان وز  ة     با  و  تجب ة ة ب    ب        علل   جل مجب ي  يهب ة   -1
 يهب ة مسجيل او   مجب    أو  الكي  فك    أو   ب ي  في   الك    بح  ن.  -2

 (21مادة )
 "org.bhفرع املستوى الثالث "اشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن 

   ال  ي ددددددددبر org.bh   سددددددددتِل   ثب ددددددددث   ضدددددددد ن فدددددددد ن   تددددددددبق  أ دددددددد بءسدددددددد   بتسددددددددجيل يُ  -أ
و  هيئددددبر و  ج نيدددددبر و   ؤ سددددبر و   دددددل  ي و ددددن فدددددي  ك هدددد ، االددددد  أم يكددددلم   ددددد     تدددددبق 

   جه .   بب     تاللب   مبا  
    ر   تن ددددديس أو أو لددددد اسدددددال   دددددن يدددددهب ة   تسدددددجيل يجددددد  االددددد  لب ددددد    تسدددددجيل م دددددالي   -ب

   ع ددددلل بهدددددب فددددي   الكددددد    إل ددددد  ء ر ددددب ي يددددال ذ دددددك  ددددن   جهدددددبر    الت دددد  ب دددددب يتل فدددده  دددد  
   بح  ن.
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 (22مادة )

 "edu.bhاشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن فرع املستوى الثالث "

   ال ؤ سدددددددبر edu.bh   سدددددددتِل   ثب دددددددث   ضددددددد ن فددددددد ن   تدددددددبق  أ ددددددد بءسددددددد   بتسدددددددجيل يُ  -أ
   تعالي ي      خ   في   الك    بح  ن.  

 ج  اال  لب     تسجيل م الي  أ ال    ست ال ر   تب ي  ول  م الي    تال :ي   -ب
 اسال   ن   ت خيص    ب   ان وز  ة   ت بي  و  تعالي  في   الك    بح  ن.    -1
   ت بي  و  تعالي  في   الك    بح  ن. وز  ة  ب    ب  ة ان   -2

 (23مادة )
 "net.bhاشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن فرع املستوى الثالث "

  دددددد و ي خددددددال بر  ”net.bh“   سددددددتِل   ثب ددددددث  ضدددددد ن فدددددد ن   تددددددبق  أ دددددد بءسدددددد   بتسددددددجيل يُ 
  بحدددددد  ن، االدددددد  أم يكددددددلم  ع دددددد  أو    الكدددددد  عم ددددددبعر وم  يدددددد     عالل ددددددبر    سددددددجالين فددددددي 

   تدددددددبق    تالدددددددلب. و جددددددد  االددددددد  لب ددددددد    تسدددددددجيل م دددددددالي   بب ددددددد    شدددددددبط   تجدددددددب ي  ددددددد مبا 
 ول  م الي    تال .   ب        علل جل مجب ي  يهب ة 

 (24مادة )

 "med.bhاشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن فرع املستوى الثالث "

   الالدددددال بر   تأيددددد  med.bhِ   ثب دددددث     سدددددتل ضددددد ن فددددد ن    تدددددبق أ ددددد بء سددددد   بتسدددددجيل يُ 
 دددد    جهددددد  ب    خ دددد  فددددي   الكددددد    بحدددد  ن، االددددد  أم يكددددلم   دددد     تدددددبق    تالددددلب  ددددد مبا ب 

 أو   الدددددال بر   تدددددي يدددددت  م دددددالي هب. و جددددد  االددددد  لب ددددد    تسدددددجيل م دددددالي  اسدددددال   دددددن   تددددد خيص
 .  بح  ن ول  م الي    تال     الك    ب   ان   جه     الت   في  

 (25مادة )

 "info.bhاشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن فرع املستوى الثالث "

مددددددلفي   الددددددال بر   info.bh   سددددددتِل   ثب ددددددث   ضدددددد ن فدددددد ن   تددددددبق  أ دددددد بءسدددددد   بتسددددددجيل يُ 
  جهدددد   بب دددد    عالل ددددبر فددددي   الكدددد    بحدددد  ن، االدددد  أم يكددددلم   دددد     تددددبق    تالددددلب  دددد مبا 
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 ددددد خص  أادددده   ددددب يثأدددد أو   الددددال بر   تددددي يددددت  م ددددالي هب. و جدددد  االدددد  لب دددد    تسددددجيل م ددددالي  
   تال .ول  م الي   خال بر    عالل بر    ن لأل   جهبر    الت    ت الي 

 (26مادة )

 "biz.bhن فرع املستوى الثالث "اشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضم

.   الشدددددددد  بر biz.bh   سددددددددتِل   ثب ددددددددث   ضدددددددد ن فدددددددد نأ دددددددد بء    تددددددددبق  سدددددددد   بتسددددددددجيليُ  -أ
    تبق    تاللب.   بب    تجب   ، اال  أم يكلم  ع   أو    شبط   تجب ي   مبا  

 يج  اال  لب     تسجيل م الي  أ ال    ست ال ر   تب ي  ول  م الي    تال :  -ب
 .      علل جل مجب ي  ب   يهب ة   -1
 يهب ة مسجيل او   مجب    أو  الكي  فك    أو   ب ي .  -2

 (27مادة )
 "me.bh"و  "name.bhاشرتاطات تسجيل اسم النطاق ضمن فرع املستوى الثالث "

.  و me.bh   سدددددددددددتِل   ثب ددددددددددددث   ضددددددددددد ن ف ادددددددددددديأ دددددددددددد بء    تدددددددددددبق  سددددددددددد   بتسدددددددددددجيليُ  -أ
 name.bh  تأيعيددددددددين  ددددددددن    ددددددددل ل ين أو    ألي ددددددددين فددددددددي   الكدددددددد    بحدددددددد  ن   أليددددددددالب   ،

 لب     تسجيل.    بب  اال  أم يكلم        تبق    تاللب   مبا  
 يج  اال  لب     تسجيل م الي  أ ال    ست ال ر   تب ي  ول  م الي    تال :  -ب
 .بح   ي ل ز        -1
 .بح   ي بتبل  هل      -2

 الفصل الرابع
 احملجوزةالنطاق  أمساء

 (28مادة )
 احملجوزة النطاققوائم أمساء 

  أل  بء  آلمي :  اال  أم يشت ل  يكلم  الهيئ   جل بن  بء    تبق    حجلزة،   -أ
 أ  بء   لز   ر و  هيئبر   حكل ي  في   الك    بح  ن.  -1
  ال حبفيبر أو     بله    حالي  في   الك    بح  ن.  عخت ب  ر ع     كب ل أو   -2
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 أ  بء   الول و   الم و  تس يبر   جغ  في .  -3
 أ  بء  أل يبم.  -4
أ دددددد بء    تددددددبق  ددددددن  محاليددددددالهب   دددددد ونأ دددددد بء    تددددددبق  ددددددن    سددددددتِل   ثددددددباي   تددددددي مدددددد   -5

    ستِل   ثب ث.
 ل بهب.   عبيي  أو   أ ومل لعر     ي     ع ل   خت ب  ر أو أ  بء   -6
   بح  ن.    الك  أل  بء   تي متعب ض    لل اين    -7
 خِ  م ال  هب   هيئ .أأي  أ  بء   -8
    حجلزة.    تبقمعاليل  جل أ  بء   سالتتهب   ت الي    وف بً يجلز  الهيئ     -ب

 (29مادة )
 النطاق احملجوزة أمساءطلبات تسجيل  

  لالددددد  ي ت دددددال( وذ ددددك ب 28بحسددددد     دددددب ة   مسددددجيل   ددددد     تدددددبق    حجددددلز يجددددلز لالددددد 
كتدددددببي  سدددددأ   الهيئددددد   تسدددددجيل   ددددد     تدددددبق    حجدددددلز، واالددددد    هيئددددد      ددددد    تالدددددد  

( يل ددددًب  دددددن مدددددب  خ م دددددالي    تالددددد ، االددددد  30 و دددددين  متجدددددبوز  و  أدددد  فيددددده خدددددول فتددددد ة ع
           ب   بب  فض  سأبًب.  أم يكلم 

 (30مادة )
 حظر وحجز أمساء النطاق 

 :   آلمي    تبق  أل ببب  أ  بءيجلز  الهيئ   ي  أو  ج  مسجيل   
 معب ض        تبق       ل اين    ع لل بهب في   الك    بح  ن. -أ

    حبفي  اال    ألي    الي ي  و ألخوقي  و  ث بفي     الك    بح  ن.  -ب
ء    تددددددبق و  الددددددال بر    حبفيدددددد  االدددددد   ددددددو   و  ددددددت     ايددددددب   ددددددجل أ دددددد ب -ت

     مبت  به.
  تشغيل ايب  إ   ة أ  بء    تبق اال  احل يت ه    هذه    ل اال. - 

 دددد بء    تددددبق  ددددن    سددددتِل   ثددددباي   تددددي مدددد  محاليددددالهب   دددد ون إذ   ددددبم  ددددن أ -ه
    تبق  ن    ستِل   ثب ث. أ  بء
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 .https.bh و ت    بب  عبيي      ي      أل   بشكل اب   ثل:    -و 
 .  هيئ  م ال هبأي  أ ببب أخِ     -ز

 ( 31مادة )
 املعايري القياسية الفنية والتشغيلية ألمساء النطاق احملجوزة

االدددددد   –  ع بيدددددد  يجددددددلز  الهيئدددددد   جدددددد  و  ددددددتالال     كال ددددددبر   تب يدددددد  و ددددددب ي ببالهددددددب بب الغدددددد  
    تبق: أ  بء ع اليبر ايب   جل   - أيل    ثبل ع   ح    

1-EXAMPLE

2-WWW

3-NIC

4-RDDS

5-Registry

6-WHOIS 

 الفصل اخلامس
  استخدام أمساء النطاققواعد  

 (32مادة )
 النطاق التزامات صاحب اسم

فدددددي هدددددذه       دددددل  االيهدددددببج يددددد   أل كدددددب    ع تددددد    دددددب     ددددد     تدددددبق  االددددد يجددددد   -أ
    ل اال و   ل اين و  الل ب  ذ ر    ال . 

يالتددددد    دددددب     ددددد     تدددددبق بعدددددال  إ دددددبءة   دددددتالال     ددددد     تدددددبق بشدددددكل يالدددددب ة لدددددل اين  -ب
        تبق. ب     كب  هذه    ل اال و م بقي  أ  الك    بح  ن و 

 بب ددددد يالتددددد    دددددب     ددددد     تدددددبق بت دددددالي  ومحددددداليث  بفددددد    أيبادددددبر و   عالل دددددبر    تعال ددددد   -ت
 (  ن هذه    ل اال. 42   تبق وف ًب أل كب     ب ة  

   هيئ .  م ال   نت  يذ أي  معالي بر  يالت    ب          تبق ب  - 
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 (33مادة )
 شكاوى إساءة االستخدام 

 ،  دددددتالال     ددددد     تدددددبق    الكددددد    بحددددد  ن إ دددددبءةم دددددالي  يدددددكِل بشدددددنم يجدددددلز ألي يدددددالص  -أ
 (.abuse@domains.bhوذ ك ان ل  ه إ  بل   شكِل إ     أ  ال  إل كت واي  

  ددددددتالال     دددددد     تددددددبق  ددددددن  إ ددددددبءةتح يدددددده بشددددددنم    إ دددددد  ء ريجددددددلز  الهيئدددددد    أددددددالء فددددددي  -ب
أو ب دددددددبًء االددددددد  يدددددددكِل   ال ددددددد   هدددددددب و مالدددددددبذ  ،مال دددددددبء ا سدددددددهب أ  دددددددبء ا اليددددددد       قبددددددد  و  تدددددددالليه

.    إل   ء ر      ب ب ، و هب في  أيل ذ ك ولة مسجيل        تبق  لضلن   شكِل
 السادسالفصل 

 إطالق أمساء النطاق ململكة البحرين
 (34مادة )

 إطالق أمساء النطاق ململكة البحرينمراحل 

 وف ًب  ال    ل  آلمي :يت  إلوق        تبق    الك    بح  ن   -أ
    ال  م  يل أ  بء    تبق   سب    و ع تعال     تشغيالي.  -1
    ال  مسجيل أ  بء    تبق    تعال   بب عو بر   تجب       سجال .  -2
    ال   أللال ي .  -3
   تدددددددددددددبق  الشددددددددددددد  بر    سدددددددددددددجال  فدددددددددددددي   الكددددددددددددد    بحددددددددددددد  ن  أ ددددددددددددد بء   الددددددددددددد  مسدددددددددددددجيل  -4
 Landrush .) 
    ال   إلمب     عب    تسجيل        تبق.  -5
يكددددلم  الهيئدددد    حدددده فددددي معدددداليل     ددددل إلددددوق أ دددد بء    تددددبق    الكدددد    بحدددد  ن ومحاليددددال  -ب

  فت  مهب و إلاوم ا هب في  للعهب  إل كت واي.
 (35مادة )

 ارية واالستعداد التشغيليمرحلة ترحيل أمساء النطاق الس
( 30خدددددول  دددددالة ع م  دددددال ادددددن  و دددددين  ادددددن إ   ة أ ددددد بء    تدددددبق     سدددددئل  يجدددددلز  الجهددددد   -أ

(  دددددن هددددددذه 4بحسدددددد     دددددب ة   هم ددددددالي  لالددددد   ات دددددب يل دددددًب  دددددن مدددددب  خ إ ددددددال   هدددددذه    ل ادددددال 
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فددددددي  ددددددبل لدددددد  ر   جهدددددد     ددددددذ ل ة اددددددال   قأتهددددددب بب ح ددددددلل االدددددد   عات ددددددب   ددددددن و    ل اددددددال. 
 اال    هيئ  ا ل أ  بء    تبق   سب    إ    سجل  عت ال آخ .يج     هيئ ،  

( 30  و دددددين م دددددل ادددددن  ع  دددددالةادددددن إ   ة   ددددد     تدددددبًق     سدددددئل  م ددددد     هيئددددد    جهددددد   -ب
  وز ددددد   وات دددددبل   إل ددددد  ء ربفددددد    سدددددجل  عت دددددال وذ دددددك عمالدددددبذ   هدددددبيل دددددًب  دددددن مدددددب  خ  ات ب 

  ن إ ال      ل مي    شه    إ     تسجيل   س لي. 
ادددددددن إ   ة     سدددددددئل  فدددددددبمل ة  الجهددددددد   بعدددددددال  اتهدددددددبء    دددددددالة    ددددددذ ل ة أادددددددوه  هيئددددددد  م ددددددال   -ت

أ ددددد بء    تدددددبق  تح ددددديل   دددددل    تسدددددجيل   سددددد لي  ج يددددد  أ ددددد بء    تدددددبق    سدددددجال  و  سدددددب    
 تعدددددددال ة      ل ددددددد  وقيددددددد     حذوفددددددد  فدددددددي اهبيددددددد  فتددددددد ة    دددددددل مي  أو   دددددددل  فتددددددد  ر   تسدددددددجيل   

  عات ب ي .
 دددددد بء    تددددددبق أ ددددددحبب أبعددددددال  ات ب هددددددب إختددددددب    يدددددد      سددددددئل  االدددددد    جهدددددد  يجدددددد   -  

 و م بقيددددد   دددددب     ددددد     تدددددبقادددددال  ددددد  أ كدددددب  هدددددذه    ل   أوضدددددباه   سدددددب    بضددددد و ة ملفيددددده 
ة  دددددب     ددددد  و .  دددددن مدددددب  خ  إلختدددددب   ددددد   و  دددددالةمتجدددددبوز  خدددددول فتددددد ة ع فدددددي  دددددبل مالالددددد 

خدددددول    تددددد ة    دددددذ ل ة، يدددددت  ولدددددة مسدددددجيل  دددددب    أوضدددددباه   تدددددبق   سدددددب ي ادددددن ملفيددددده 
    تبق   سب ي  س  أ كب  هذه    ل اال.

 (36مادة )
 مرحلة تسجيل أمساء النطاق املتعلقة بالعالمات التجارية املسجلة

بعدددددال  اتهدددددبء    تدددددبق    تعال ددددد  بب عو دددددبر   تجب  ددددد     سدددددجال   أ ددددد بء مسدددددجيل   الددددد  مأدددددالأ  -أ
 دددددددالمهب ادددددددن االددددددد  أع م دددددددل    الددددددد  م  يدددددددل أ ددددددد بء    تدددددددبق   سدددددددب    و ع دددددددتعال     تشدددددددغيالي 

 و دددددين م دددددل ادددددن  فتددددد ة إيدددددعب  ع   دددددالة    شدددددب  إ يهدددددب أادددددوه ومتضددددد ن  .( يل دددددبً 90  مسدددددعين
   الددددد  لوق  و دددددبر   تجب  ددددد  بددددد يدددددعب  أ دددددحبب   عم دددددل   دددددن خو هدددددب   هيئددددد  ب  ( يل دددددبً 30 

مسدددددجيل أ ددددد بء    تدددددبق    تعال ددددد  بب عو دددددبر   تجب  ددددد     سدددددجال ، وفتددددد ة مسدددددجيل ع م دددددل ادددددن 
 خو هددددددب مسددددددجيل أ دددددد بء    تددددددبق    تعال دددددد  بب عو ددددددبر   تجب  دددددد  يددددددت   ددددددن( يل ددددددًب 60   ددددددتين

 .   سجال 
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   تدددددددددبق    تعال ددددددددد  بب عو دددددددددبر   تجب  ددددددددد   أ ددددددددد بءمتدددددددددال خل    الددددددددد  مسدددددددددجيل  أميجدددددددددلز  -ب
  ن هذه    ل اال. (38   ب ة       ل  االيهب في     أللال ي    سجال        ال   

 (37مادة )
 القواعد العامة ملرحلة تسجيل أمساء النطاق املتعلقة بالعالمات التجارية املسجلة

تدددددبق    تعال ددددد  أل دددددحبب   عو دددددبر   تجب  ددددد     سدددددجال  خدددددول    الددددد  مسدددددجيل أ ددددد بء      -أ
بب عو دددددبر   تجب  ددددد     سدددددجال  م دددددالي  لالددددد  مسدددددجيل   ددددد  اتدددددبق ضددددد ن   ددددد  اتدددددبق    الكددددد  

 : آلمي   بح  ن اال  أم يستلفي   ش وط 
هدددددذه االيهدددددب فدددددي     دددددل   ثب دددددث  دددددن  عيدددددت  لبر      دددددل  أم يسدددددتلفي   ددددد     تدددددبق  -1

    ل اال.
 العو     تجب   . تببه بشكل مب   مسجياله  أم يكلم        تبق    تاللب   -2
 ت الي  أي   ست ال ر أخِ  متالأهب   هيئ .أم ي ل  لب     تسجيل ب   -3
 .     ل  االيهب في        سال       ل أم ي ل  لب     تسجيل ب   -4
فدددددي  دددددبل  ددددد  يت دددددال   دددددب     عو ددددد    تجب  ددددد  بتالددددد  مسدددددجيل   ددددد     تدددددبق    تدددددببه  -ب

 عو تدددددده   تجب  دددددد  خددددددول هددددددذه      الدددددد ، يددددددت  إمب دددددد    دددددد     تددددددبق  التسددددددجيل خددددددول    الدددددد  
  إلمب     عب         ابة أ كب  هذه    ل اال.  

 دددددددن   التح دددددددهيجدددددددلز  الهيئددددددد  معيدددددددين و دددددددوء  العو دددددددبر   تجب  ددددددد  خدددددددول هدددددددذه      الددددددد   -ت
  ويت  لبر      ل  االيهب في هذه    ل اال.لالببر   تسجيل     تي بء

   تعال ددددد  بب عو دددددبر   تجب  ددددد     سدددددجال  خدددددول هدددددذه    تدددددبق  أ ددددد بءمسدددددجيل  م دددددال  لالبدددددبر - 
 . إل كت وايو   ال     عالن ا هب في  لل    هيئ     إل   ء روف ًب      ال  

بتسددددددددددجيل أ دددددددددد بء    تددددددددددبق    تعال دددددددددد  متأدددددددددده إ دددددددددد  ء ر مسددددددددددل       بزاددددددددددبر    تعال دددددددددد   -و 
بب عو ددددددددبر   تجب  دددددددد     سددددددددجال  وف ددددددددًب  ال دددددددد      ددددددددذي ي ددددددددال  اددددددددن   ددددددددلز      ع ددددددددي ب تددددددددبن 

  عم بعر.
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 (38مادة )
 مرحلة األقدمية 

( يل دددددًب  دددددن مدددددب  خ 90  مسدددددعين م دددددل ادددددن   تددددد ة ع   تدددددبق  أ ددددد بءم تدددددال    الددددد  مسدددددجيل  -أ
    تبق. أ  بءخو هب م الي  لالببر مسجيل   ن  يت      ال   أللال ي    إلاوم ان بالء  

(  ألو ل ددددد   تسدددددجيل bh.أ دددددحبب أ ددددد بء    تدددددبق   سدددددب    ضددددد ن   ددددد     تدددددبق  ي ددددد    -ب
        تبق  .  بح  ن(.

(  ألو ل دددددددد  bh.   تددددددددبق   سددددددددب      أ دددددددد بءم دددددددد     شدددددددد  بر   بح   يدددددددد   ددددددددن أ ددددددددحبب  -ت
 (.  ن .   بح    تسجيل        تبق  

 (39)مادة 
 مرحلة اإلتاحة احمللية 

( يل ددددددًب  ددددددن مددددددب  خ 60  ددددددتين م ددددددل اددددددن     تددددددبق   تدددددد ة ع أ دددددد بءم تددددددال    الدددددد  مسددددددجيل  -أ
    تبق. أ  بءخو هب م الي  لالببر مسجيل   ن   إلاوم ان بالء هذه      ال  يت   

م ددددددد     شددددددد  بر و   ؤ سدددددددبر    سدددددددجال  فدددددددي   الكددددددد    بحددددددد  ن و أليدددددددالب    تأيعيدددددددين  -ب
   تدددددبق وذ دددددك  أ ددددد بءمسدددددجيل  و ل ددددد خدددددول هدددددذه      الددددد  أ دددددن    دددددل ل ين أو    ألي دددددين فيهدددددب 

 لأل    ال   إلمب     عب  .
  دددددددتي ببه  شددددددد وط    دددددددب يثأددددددد يجددددددد  االددددددد  لب ددددددد    تسدددددددجيل فدددددددي هدددددددذه      الددددددد  م دددددددالي   -ت

  عالل بر متالأهب   هيئ .     اليهب في هذه    ل اال وم الي  أي   تسجيل      ل  ا
 (40مادة )

 مرحلة اإلتاحة العامة 

   الدددد   إلمب دددد    عب دددد   ددددن مددددب  خ  إلاددددوم ا هددددب  ددددن لأددددل   هيئدددد ، ومهددددالف إ دددد  إمب دددد   مأددددالأ
 مسجيل أ  بء    تبق  حاليًب و و يًب ب ب يتل فه    أ كب  هذه    ل اال. 

 ( 41مادة )
 أمساء النطاق املميزة

     ددددددل  االيهددددددب فددددددي   إل دددددد  ء رمتددددددي    هيئدددددد  مسددددددجيل أ دددددد بء    تددددددبق     يدددددد ة وف ددددددًب  -أ
  ب ة.هذه   
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   تدددددددبق   سدددددددب    فدددددددي    الددددددد   أ ددددددد بء   تدددددددبق     يددددددد ة االددددددد   أ ددددددد بءمتأددددددده   دددددددل   ع -ب
(  ددددن هددددذه 8  ت  يددددل و ع ددددتعال     تشددددغيالي، إع فددددي  ددددبل يددددت    دددد     تددددبق وف ددددًب  ال ددددب ة  

    ل اال.
   تددددددبق     يدددددد ة   دددددد ة و  ددددددالة ف ددددددا ا ددددددال مسددددددجيل   دددددد   مسددددددجيل أ دددددد بءمح ددددددل   ددددددل   -ت

 .      ل  االيهب في         ل    تجاليال  االيهب     تبق، ومتأه  
 : بآلمي   تبق     ي ة  أ  بءمحال  فئبر  - 
   ئدددددددددد   ألو دددددددددد : أ دددددددددد بء    تددددددددددبق ذ ر   حدددددددددد ف   ل  ددددددددددال أو   دددددددددد ل    ل  ددددددددددال   أل دددددددددد ف  -1
 (.9-0 ن   و ألاال  اجالي      إل
 ددددد ف و لددددد    أل ددددد ف  أو  ل دددددين  أو    ئددددد    ثبايددددد : أ ددددد بء    تدددددبق    كلاددددد   دددددن  ددددد فين  -2

 (.9-0 ن   و ألاال     إلاجالي   
 دددددد  ع بددددددين  أو  أ لددددددب  و دددددد   أو    ئدددددد    ثب ثدددددد : أ دددددد بء اتددددددبق  كلادددددد   ددددددن  و دددددد  أ دددددد ف  -3

اجالي  دددددددد  و أل لددددددددب   يددددددددث ع يتعددددددددالِ   دددددددد     تددددددددبق  ددددددددوث خباددددددددبر   أل دددددددد ف  إل  أل دددددددد ف
 (.9-0 ن   و ألاال  

    ئ      بع : أ  بء اتبق ا بي   كلا   ن   ف ا بي و  ال.  -4
 الفصل السابع

 بيانات طلبات تسجيل اسم النطاق
 (42مادة )

 البيانات الواجب توافرها يف طلبات تسجيل اسم النطاق

 عم دددددددبل   تب يددددددد  بشدددددددكل و ضددددددد  و ليددددددده  بيبادددددددبريجددددددد  االددددددد  لب ددددددد    تسدددددددجيل م دددددددالي   -أ
  ال سجل    عت ال ا ال م الي  لال  مسجيل     اتبق:  

مكدددددددلم  هددددددد   عم دددددددبل  أمفدددددددي  دددددددبل  دددددددبم لب ددددددد    تسدددددددجيل يدددددددالص لأيعدددددددي، يجددددددد   -1
   شالص ذ مه.

مكدددددددلم  هددددددد   عم دددددددبل  أمفدددددددي  دددددددبل  دددددددبم لب ددددددد    تسدددددددجيل يدددددددالص  اتبدددددددب ي، ي كدددددددن  -2
 وظي ي أو يالص  اللل  ن   ش   .   س  
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  ع     كب ل  الش    أو    ؤ س  إذ   بم  ب          تبق يالص  اتبب ي.  -3
م ب دددددددديل  عم ددددددددبل   كب الدددددددد    ددددددددب     دددددددد     تددددددددبق ب ددددددددب فددددددددي ذ ددددددددك ا ددددددددل م   أ  ددددددددال  -4

  إل كت واي و ل    هبمة.
   ع ل م   كب ل   ب          تبق.    -5
 ،مغييددددد  ر االددددد     عالل دددددبر      دددددل  االيهدددددب فدددددي هدددددذه    دددددب ة  فدددددي  دددددبل لددددد أر أيددددد  -ب

خدددددول بهدددددذه   تغييددددد  ر إختدددددب    هيئددددد  و   سدددددجل    عت دددددال  االددددد   دددددب     ددددد     تدددددبقيجددددد  
 ( أيب .10 اش ة 

يجدددددددد  االدددددددد     سددددددددجل    عت ددددددددال مددددددددلفي   بفدددددددد    أيباددددددددبر    تاللبدددددددد   ددددددددن لأددددددددل   هيئدددددددد   -ت 
 ددددددددتك بل ا اليدددددددد  وذ ددددددددك عل اددددددددال      فدددددددده  هددددددددذه    و     ددددددددل  االيهددددددددب فددددددددي    الحدددددددده  ب( 
    تبق. أ  بءمسجيل        تبق  ن خول ايب   جل  

 (43مادة )  
 قاعدة بيانات السجل

هددددددذه    ل اددددددال فددددددي      فدددددده  محددددددت س   هيئدددددد  بب أيباددددددبر      ددددددل  االيهددددددب فددددددي    الحدددددده  ب( 
 لباالة بيبابر   سجل  كل     اتبق  سجل.

 (44مادة )
 Whoisبيانات املتاحة على ال

(  سددددد   30   دددددب   بب  دددددبالم  لددددد    لدددددبالم   بيددددد    أيبادددددبر   شال دددددي بن كدددددب   وم  إلخدددددول 
، االددددد    هيئددددد  أم متدددددي   الج هدددددل  االددددد  يدددددبك   إلات اددددد  لبادددددالة بيبادددددبر  قي ددددد  و دددددالي ة 2018

ن  ددددددن  عم ددددددبل ب ددددددب     دددددد     تددددددبق وذ ددددددك  ددددددن خددددددول  بب ث دددددد  متضدددددد ن  عالل ددددددبر م كدددددد ِّ
 .  Whoisبحث خال     
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 الفصل الثامن
 عن امساء النطاق بني أصحاب أمساء النطاق التنازلحاالت وشروط وإجراءات 

 (45مادة )
 النطاق أمساءالتنازل عن 

في دددددددب ادددددددال  أ ددددددد بء    تدددددددبق   تدددددددي مكدددددددلم  حدددددددل اددددددد  ن أو لددددددد    ولدددددددة أو يدددددددت ، يجدددددددلز  -أ
 ددددب     دددد   ييسددددتلف  ت ددددبزل اددددن   دددد     تددددبق  ددددن لأددددل  ددددب     دددد     تددددبق يدددد  ت  أم 

  ه  بف   يت  لبر   تسجيل      ل  االيهب في هذه    ل اال.  ل   ت بز    تبق  
     مبتددددد يجددددد  االددددد   دددددب     ددددد     تدددددبق    ت دددددبزل  ددددده محددددداليث  عالل دددددبر  عم دددددبل  -ب

   تددددددبق   ددددددذي مدددددد    ت ددددددبزل ا دددددده  ددددددن أ ددددددل ضدددددد بم أم  عالل ددددددبر  عم ددددددبل  ددددددحيح   بب دددددد 
 و قي   و اليث .

 (46)مادة 
 طلب التنازل تقديم

ل    عت ال   -أ  : آلمي ا الي    ت بزل    ست ال ر    إلم ب يج  أم يتسال    ُ َسج ِّ
للددددددد   دددددددن لأدددددددل  هددددددد   عم دددددددبل   الب ددددددد     تدددددددبق  ُ    ددددددد لالددددددد   تدددددددببي  الت دددددددبزل ادددددددن  -1

 .ب ب          تبق    ت بزل  تض  ًب  أ    ت بزل
 ا ددددده،     ثدددددل     دددددلضإلددددد     تدددددببي  للددددد   دددددن  دددددب     ددددد     تدددددبق    ت دددددبزل  ددددده أو  -2

بب ددددددتالال       ددددددلذت    عددددددال  ددددددن لأددددددل   هيئدددددد  و   عالددددددن ا دددددده فددددددي    للدددددد   إل كت واددددددي  وذ ددددددك
  الهيئ .

  بف     ست ال ر   تي مثأ    تي بء  يت  لبر   تسجيل، إم و الر.  -3
م ددددددل اددددددن  يجدددددد  االدددددد     سددددددجل    عت ددددددال  ع ت ددددددب  ب سددددددت ال ر ا اليدددددد    ت ددددددبزل   تدددددد ة ع -ب

    ع ي  بهب.  ألل  فإختب   و   ،(   ل ر10 اش  
 (47مادة )

 التنازل عن اسم النطاق من املستوى الثاني

 ددددن    سددددتِل   ثددددباي، يجدددد  االدددد   ددددب     دددد      تددددبقفددددي  ددددبل مدددد    ت ددددبزل اددددن   دددد   -أ
      ل  االيهب في هذه    ل اال.  تسجيل   إم ب  إ   ء ر   تبق    ت بزل  ه 
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أيدددددددد  معل ضددددددددبر  ددددددددن االدددددددد      ت ددددددددبزل  دددددددد     تددددددددبق  يح ددددددددل  ددددددددب  أم  ع يجددددددددلز -ب
    سدددددتالال    دددددن فتدددددد ة مسدددددجيل   دددددد     تدددددبق، و  ددددددب قيدددددد     عت دددددال اييدددددد     تددددد ة    سدددددجل 

  دددددد      ت ددددددبزل  دددددده    سددددددت يال  ددددددن   جدددددد ء    تب ددددددي  ددددددن فتدددددد ة مسددددددجيل ددددددب     دددددد     تددددددبق 
    تبق.

 (48مادة )
 التنازل عن اسم النطاق من املستوى الثالث

ع يجددددلز   ت ددددبزل اددددن أ دددد بء    تددددبق  ددددن    سددددتِل   ثب ددددث إع إذ  مددددل ف ر فددددي  ددددب     دددد  
 دددددن هدددددذه    ثب دددددث   تدددددبق    ت دددددبزل  ددددده  يدددددت  لبر   تسدددددجيل      دددددل  االيهدددددب فدددددي     دددددل 

    ل اال.
 (49مادة )

 اإلغالق بعد عملية التنازل

الين    عت ددددددالين   دددددد  أي م ددددددبزل  ج ِّ  بء    تددددددبق أو بددددددين أ ددددددحبب أ دددددد يجدددددد  االدددددد    يدددددد    ُ سددددددَ
ل    ددددد  اتدددددبق دددددل أي ا  ج ِّ  دددددن مدددددب  خ  اتهدددددبء  بً ( يل ددددد 60آخددددد    دددددالة  دددددتين   عت دددددال إ ددددد  ُ سدددددَ

 ا الي    ت بزل.
 الفصل التاسع

 بني املسجلني املعتمدينالنطاق وحتويل أمساء  نقل
 (50مادة )

 النطاق أمساءنقل 

، يجدددددلز ا دددددل  دددددن هدددددذه    ل ادددددال (54     دددددب ةفي دددددب ادددددال    حدددددبعر      دددددل  االيهدددددب فدددددي  -أ
هدددددددذ       دددددددل  االيهدددددددب فدددددددي   إل ددددددد  ء ر  ددددددد     تدددددددبق بدددددددين    سدددددددجالين    عت دددددددالين وف دددددددًب 

 .   ل اال    ل  ن هذه 
 ان   تي بء  تتالببر هذه    ل اال.   سئلعً      لل  ه      عت اليكلم    سجل    -ب
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 (51مادة )
 اسم النطاقعامة بشأن تقديم طلب نقل  أحكام

يجددددد  االددددد     سدددددجالين    عت دددددالين فدددددي ا اليددددد  ا دددددل   ددددد     تدددددبق  دددددن  سدددددجل إ ددددد   سدددددجل 
 آخ ،    ابة  أل كب   آلمي :

( 60  دددددالة  دددددتين   آخددددد ا دددددل   ددددد     تدددددبق    سدددددجل  دددددن  سدددددجل  عت دددددال إ ددددد   زع يجدددددل  -أ 
 ع      تبق أو  ن مب  خ ا الي    ت بزل أو     ل.   ألول ن مب  خ   تسجيل    بً يل 
الين إبددددددو   ددددددب    -ب ج ِّ ببأل كددددددب  و  شدددددد وط      ددددددل      تددددددبق   دددددد يجدددددد  االدددددد    ُ سددددددَ

   تددددبق لأددددل  ل ف ددد   ددددب     دددد     تددددبق    ددد    تعال دددد  بع اليدددد  ا ددددل و االيهدددب فددددي هددددذه    ل ادددال 
 ا الي      ل. إم ب اال   

الين    عت دددددالين   دددددتالال   بيبادددددبر  -ت ج ِّ ألقددددد  ض   تح ددددده  دددددن  دددددح   WHOISيجدددددلز  الُ سدددددَ
قيدددد   تددددلف ة أو قيدددد   تب دددد  وف ددددًب   ددددل اين  WHOISفددددي  ددددبل  بادددد  بيباددددبر و لالدددد      ددددل. 

ل    عت ددددددال   ددددددتالال     دددددد    تح دددددده   الددددددب  ب ددددددب   خ ل ددددددي    أيباددددددبر، يجددددددلز  ال سددددددج 
 ا الي      ل.  إلم ب        تبق  

ل    بلددددددددل مددددددددنخي  أو   دددددددد  ا اليدددددددد      ددددددددل إع إذ  ا دددددددد  أ كددددددددب  هددددددددذه  -  ج ِّ ع يجددددددددلز  الُ سددددددددَ
 خوف ذ ك. اال     ل اال 

الين  ع ت دددددب   -ه ج ِّ اشددددد  م دددددل ادددددن  ب  سدددددت ال ر    تعال ددددد  بب   دددددل   تددددد ة عب يجددددد  االددددد    ُ سدددددَ
   ل ر.(  10 

 (52مادة )
 النطاق اسمعملية تقديم طلب نقل 

مت  ا الي  ا ل        تبق  ن  سجل إ    سجل  عت ال آخ  ان ل  ه م الي  لال   تببي    -أ
 ن لأل  ب          تبق إ     ُ سجل      لل  ه يتض ن         ب ل     تعاله بب      تبق 

عال  ن لأل   هيئ   ن ول  إ     لض      ل إ      سجل      لل  ه وذ ك بب تالال       لذت    ُ 
أو  آخ .   أو   أ  ال  إل كت واي  أو    بكس  خول   أ  ال  م الي    تال   ن  اأ       ت ب ةو جلز 

   .ات ا  إل
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ل      لل  ه بعال   تو     -ب إ  بل   ب     ب ل  إ     ال  لال     لال      ليج  اال    ُ َسج ِّ
في  بل       تبقأ  بء     جلايب     في  WHOIS    ل أو إ    ب          تبق    ل ل  في  

   عال  ن        لذتوذ ك  تنكيال   تو  لال      ل وفه    ،م الي    تال  بب  يبب  ان   ال    تال   م 
في  و لأل   هيئ . و جلز إ  بل   ب       ب ل  ان ل  ه   أ  ال أو    بكس أو   أ  ال  إل كت واي.  

، يجلز  ال سجل      لل  ه WHOIS ن   بل معذ    ح لل اال  بيبابر  ب          تبق  
ل    بلل. إ    بل   ب       ب ل  إ     ُ َسج ِّ

، يج  اال   ب          تبق  مالبذ   ن    سجل      لل  هبعال   تو    ب       ب ل     -ت
 ا الي      ل:  ع تك بل  تب ي    إل   ء ر

  إل كت واي. منكيال لال      ل  تببيًب  ال سجل      لل  ه  ن خول   أ  ال أو    بكس أو   أ  ال    -1
ل      لل  ه.  -2  ملفي  بيبابر   تسجيل      ل  االيهب في هذه    ل اال  الُ َسج ِّ
   تبق    مسجيل    إب     م بقي  مسجيل  اليالة       سجل      لل  ه بشنم    ت ة    تبألي   ن    -3

 بتال  مجاليال.   بً أو   ت ة إضبفي  في  بل  بم لال      ل   حلب 
ل      لل  ه   تح ه يج  اال     -   ن  ح  و ل    ي     ست ال ر    تعال   بتال      ل.    ُ َسج ِّ
في  بل و ل  أي   يتببه  لل  ح  و ل     ست ال ر أو هل     ال  لال      ل، يج  اال   و 

     ل وإختب    هيئ  بذ ك  الح لل اال    تل يهبر   وز  .  إ   ء ر   سجل      لل  ه ولة 
 (53مادة )

 النطاق  سجل أمساءتقييد طلب النقل يف نظام  إجراءات

   تعال ددددد  بتالددددد      دددددل، االددددد     سدددددجل      دددددلل  ددددده بعدددددال   تح ددددده  دددددن  دددددح     سدددددت ال ر  -أ
 إ  بل إيعب      ل إ      سجل    بلل  ن خول ايب   جل أ  بء    تبق.

ل    بلددددددل إختددددددب   ددددددب     دددددد     تددددددبق  -ب ج ِّ اشدددددد  ن أ بعدددددد  و خددددددول  –يجدددددد  االدددددد    ُ سددددددَ
ادددددددن ل  ددددددده إ  دددددددبل   دددددددب       دددددددب ل  وذ دددددددك  –    دددددددل  إيدددددددعب (  دددددددبا   دددددددن   دددددددتو  24 

 التنكيدددال االددد  أم لالددد      دددل لدددال م ددد   آخددد     لذ يددد     عدددالة  دددن لأدددل   هيئددد   دددن ولددد  إ ددد  
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ل    بلدددددل ادددددال  مدددددنخي  أو   ددددد  ا اليددددد  ا دددددل و   دددددب لته بشدددددكل  دددددحي .  ج ِّ  جددددد  االددددد    ُ سدددددَ
        تبق.

ب     دددددد     تدددددددبق االدددددد    ددددددب       ددددددب ل      لذ يدددددد  خدددددددول فددددددي  ب دددددد  اددددددال      دددددد  -ت
    ددددددل، يعددددددال ذ ددددددك  فددددددض ضدددددد  ي االدددددد  إم ددددددب  ا اليدددددد   إيددددددعب  ددددددن مددددددب  خ  أيددددددب ( 5 خ سدددددد  

     ل.
  ددددتو     سددددجل    بلددددل منكيددددال  ددددب     دددد     تددددبق االدددد  ا اليدددد      ددددل، يجدددد    فددددي  ب دددد  - 

ل    بلددددل ج ِّ  ددددت  و أ دددد بء    تددددبق.  جل دددد إ  ددددبل إيددددعب  بددددب  ألل اددددن ل  دددده ايددددب   االدددد    ُ سددددَ
بشددددددكل  محدددددداليث لباددددددالة بيباددددددبر ايددددددب   ددددددجل أ دددددد بء    تددددددبق  ددددددن لأددددددل    سددددددجل    بلددددددل أو 

     ل. إيعب  ن مب  خ  أيب (  5 خ س     و     مال ببي وذ ك بعال
ا دددددال ا دددددل   ددددد  اتدددددبق، فددددد م    تددددد ة    تبأليددددد   دددددن مددددد خيص   ددددد     تدددددبق يدددددت  ا الهدددددب إ ددددد   -ه

ل    بلدددددل بشدددددنم    تددددد ة    سدددددجل      دددددلل  ددددده، و دددددن م دددددل   ج ِّ   هيئددددد  بددددد   أيددددد    دددددل  إ ددددد    ُ سدددددَ
    تبألي .

 : آلمي ي تهي لال  أ   ا ل        تبق في   حبعر   -و 
  اتهبء فت ة مسجيل        تبق لأل  كت بل ا الي      ل.  -1
        تبق  لضلن     ل.  ت بزل ان ا الي    إم ب   -2

 (54مادة )
 طاق من قبل املسجل الناقلالن اسمرفض طلب نقل حاالت 

ل    بلل  فض لال      ل في   حبعر   : آلمي يج  اال    ُ َسج ِّ
 و ل    يل اال   ع تيبل. -أ

 اال   ال       ل     ستح   اال         تبق  لضلن     ل.  -ب
لأددددددل  ددددددب     دددددد     تددددددبق بعددددددال   ددددددتو    ددددددب    ددددددن  فددددددض ا اليدددددد  ا ددددددل   دددددد     تددددددبق  -ت

 (  ن هذه    ل اال.53   ب ة      ب ل  بحس   
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( يل دددددددًب  دددددددن مدددددددب  خ مسدددددددجيل   ددددددد  60  ت دددددددال  بتالددددددد  ا دددددددل   ددددددد     تدددددددبق خدددددددول  دددددددتين   - 
 ا الي      ل أو   ت بزل.  إم ب    تبق أو  ن مب  خ  

، إع فددددي ا اليدددد     ددددل   دددد     تددددبق آخدددد ( يل ددددًب  ددددن مددددب  خ 60  ددددتين اددددال   ضددددي فتدددد ة  -ه
ل    بلددددل ب ددددبءً إ دددد    ُ سددددَ   ددددبل مدددد  إاددددب ة   دددد     تددددبق االدددد   م ددددبق بددددين    سددددجالين أو لدددد     ج ِّ

 . مسل       بزابرابمع ان ا الي   
    تبق  لضلن     ل أو  اِل لبب   في    حك  .   بب     تعالهو ل  ا  ن لبب    -و 
لدددددددد    ب ل دددددددد  إ دددددددد  ء ر مسددددددددل       بزاددددددددبر أ دددددددد   ددددددددن  حك دددددددد   الت دددددددد  أو  ددددددددالو   -ز

 .ب فض لال      ل
 (55مادة )

 نطاقالرسوم نقل اسم 

ل    بلددددل أو    سددددجل      ددددلل  دددده فدددد ض أيدددد    ددددل  االدددد  ا اليدددد   ج ِّ ا ددددل أ دددد بء ع يجددددلز  الُ سددددَ
 .     تبق

 (56(مادة 
 حاالت إبطال عملية النقل من قبل اهليئة

االددددد    هيئددددد  إبتدددددبل ا اليددددد      دددددل وإادددددب ة   ددددد     تدددددبق إ ددددد     سدددددجل    بلدددددل فدددددي يجددددد   -أ
 :   آلمي   حبعر 

  ددددتو  لالدددد   تددددببي  ددددن  ددددو    سددددجالين بددددنم ا اليدددد      ددددل م دددد  اددددن ل  دددده   التددددن أو  -1
 م   بت      الب     إل   ء ر      ل  االيهب في هذه    ل اال.

 أو  حك    الت  .  بزابرمسل      بذ ك  ن  ه      الو  ل    اهببي  -2
     ل. أ  بء إ   ء ر  يل يلض  اال  مجبوب    سجل      لل  ه و ل     -3
 يج  اال    هيئ  إبتبل ا الي      ل خول:  -ب
 أ(  (  دددددن     ددددد ة1  أ دددددال  أيدددددب   دددددن مدددددب  خ   دددددتو    تالددددد     شدددددب  إ يددددده فدددددي ( 5 خ سددددد   -1

 . ن هذه    ب ة( أ     ة  (  ن  3  أ ال  أو   ال يل    شب  إ يه في   ن هذه    ب ة
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(  ددددددن 2  أ ددددددال  يل ددددددًب  ددددددن مددددددب  خ   ددددددتو     دددددد       شددددددب  إ يدددددده فددددددي ( 15 اشدددددد   خ سدددددد  -2
  ب    يت    تئ بف       .  ن هذه    ب ة( أ     ة  

 (57مادة )
 التزامات املسجلني املعتمدين خالل عملية النقل

الين    عت ددددددالين  -أ ج ِّ  ع ت ددددددب  بكبفدددددد     سددددددت ال ر    تعال دددددد  بتالدددددد      ددددددل يتعددددددين االدددددد    ُ سددددددَ
 (   ل ر.10  اش   م ل ان    الة ع

الين  -ب ج ِّ مدددددلفي  ا دددددل م ب  دددددال إ كت وادددددي خدددددب  يدددددت    تل  دددددل     عت دددددالينيجددددد  االددددد    ُ سدددددَ
الين    عت ددددددالين  ج ِّ و  هيئدددددد  بشددددددنم لالبددددددبر وإ دددددد  ء ر     دددددددل.   آلخدددددد  ن ددددددن خو دددددده  دددددد    ُ سددددددَ

 ددددددددن لأددددددددل يددددددددالص  ؤهددددددددل  تال ددددددددي و  دددددددد   االدددددددد    إل كت واددددددددي جدددددددد  أم مكددددددددلم إ   ة   أ  ددددددددال و 
    شبكل    تعال   بع الي      ل.

    دددددب      سدددددتال      عت دددددالين  مالدددددبذ  بفددددد    تدددددال بي    وز ددددد   الددددد   االددددد      سدددددجاليناالددددد   -ت
 ( أيب .7اال  ا ل م   أ  ال  إل كت واي خول فت ة ع متجبوز  بع   

 (58مادة )
 النطاق  أمساءحتويل 

ل  دددددن لأدددددل   هيئددددد ، محدددددال    هيئددددد   سدددددجل  عت دددددال أخددددد  يدددددت   -أ ج ِّ فدددددي  ب ددددد  إاهدددددبء  ات دددددب  ُ سدددددَ
    تبق إ يه.   أ  بءمحل ل  بف  

   تددددددبق  أ دددددد بء  هيئدددددد   مالددددددبذ  بفدددددد    تددددددال بي    وز دددددد   ضدددددد بم   ددددددت       يجدددددد  االدددددد   -ب
 ا الي    تحل ل.  إم ب    ت 

   تعال ددددد      ددددد  ة فدددددي    ددددد    االددددد     سدددددجل   دددددذي  اتهددددد   ات دددددب ه  دددددال       دددددل  يجددددد   -ت
 بع الي    تحل ل.

 أ دددددد بء   تددددددبق    تددددددن   ن ب  كبايدددددد  ا ددددددل  أ دددددد بءاالدددددد    هيئدددددد  إختددددددب  أ ددددددحبب يجدددددد   - 
ل     تدددددبق ج ِّ آخددددد  ب دددددبًء االددددد   إل ددددد  ء ر      دددددل  االيهدددددب   عت دددددال  الب ددددد  بهددددد  إ ددددد  ُ سدددددَ

 في هذه    ل اال.  
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 العاشرالفصل 
 أحكام ختامية

 (59مادة )
 شطب ووقف تسجيل أمساء النطاق

     دددددددل  االيهدددددددب فدددددددي هدددددددذه    ل ادددددددال يدددددددت  وولدددددددة   إل ددددددد  ء ريجدددددددلز  الهيئددددددد  وف دددددددًب  -أ
 :   آلمي مسجيل أي     اتبق  سجل  ض بم

 أ  بء    تبق.   جل  بي   و   و  ت     ايب     -1
 بهب في   الك    بح  ن.   ال ل اين    ع لل ع تثبل    -2
 اال   إلخول ب تتالببر أ كب  هذه    ل اال.     -3
   تدددددبق  بن ددددد بءو  تعب دددددل  دددد    شدددددكبِو    تعال دددد     ت ددددالي  إ ددددد  ء راالدددد    هيئددددد  إ ددددال    -ب

 . إل كت وايفي   الك    بح  ن واش هب اال   للعهب  
 (60مادة )

 االلتزام بتوفري املعلومات للهيئة

أم يددددددددلف و   ال يئدددددددد  ا ددددددددال لالأ ددددددددب   يدددددددد     عالل ددددددددبر  سددددددددجالين    عت ددددددددالينيجدددددددد  االدددددددد      -أ
وهددددددذه     دددددد   االي ددددددب فددددددي       ددددددل   ددددددو يبمهب ضدددددد بم قيددددددب     يئدددددد  ب  ب  ددددددب و  ب  دددددد  

    ل اال. 
يجددددددددد  االددددددددد     سدددددددددجالين    عت دددددددددالين  ل فدددددددددبة    يئددددددددد  بب  عالل دددددددددبر    شدددددددددب  إ ي دددددددددب  وم  -ب

 .ه  ذي محال   وبب ت  يل    ل ايال، وذ ك في منخي 
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 ملحق )أ(

 للغة العربية IDNقواعد وجدول 
 

  الح ف   ع بي  IDN الول  
 هل     جالول:   ع بي 

 الن   جالول: اص
   1-1   سال :  

 2014 – 1 –  14مب  خ    ش : 
URL    :عي     https://www.centralnic.com 

 :   يان القوا د
  تي متكلم  ن   وف هذ    IDN  الغ    ع بي  مكت   ن   ي ين إ     يسب ، ف م مس يبر  -1

   ( U+0660 U+0669و  U+002D U+0039  جالول ع ي كن أم مأالأ ب ل   أي   وف 
ه الي ،   ب يع ي   -    تس يبر   ع بي  ع ي كن أم محتلي اال  أ لب  أو وبي  وأخِ  ا بي  -2

 اال  إ كباي  خالا    ص. 
 .  بهب او بر   تشكيل قي   س لم   -3
 ان    سبف  قي   س لم به بين   كال بر.     تالال    ل  ال  بالعً  -4
بب الغ    ع بي . قي  أم    IDNفي بال ي  أو اهبي  اتبق  IDNع ي كن وض   أل لب  في  -5

  الغ    ع بي .  بب  IDN أل لب  ي كن أم ميه  في   ت ة اتبق  
إع    س  ب     تسجيل  لض     تشببهبر   تي مؤ ي   IDNع يت    س بم ب تشببهبر  -6

 إ    إل ببك. 
  تج    إل ببك.   IDNيجلز أم ي فض  جل   بح  ن  تشببهبر  -7
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U+002D # -  ل  ال  أو ابلص   
U+0030 # 0      ل       
U+0031 # 1       ل  و  ال  
U+0032 # 2       ل     بم 
U+0033 # 3       ل   و   
U+0034 # 4      ل  أ بع  
U+0035 # 5      ل  خ س   
U+0036 # 6       ل   ت  
U+0037 # 7      ل   بع   
U+0038 # 8      ل    باي   
U+0039 # 9      ل  مسع   
U+0621 #  ح ف   ع بي   ه  ة ء   
U+0622 #    ح ف   ع بي أ ة ب ال أاوه   
U+0623 #  ح ف   ع بي أ ة به  ة أاوه أ   
U+0624 #    ح ف   ع بي و و به  ة أاوه   
U+0625 #  ح ف   ع بي أ ة به  ة أ  اله  إ   
U+0626 #  ح ف   ع بي يبء به  ة أاوه ئ   
U+0627 #     ح ف   ع بي أ ة   
U+0628 #  ح ف   ع بي ببء ب   
U+0629 #  ح ف   ع بي مبء   بلل   ة   
U+062A #  ح ف   ع بي مبء ر   
U+062B #  ح ف   ع بي  بء ث   
U+062C #  ح ف   ع بي  ي   ت   
U+062D #  ح ف   ع بي  بء م   
U+062E #  ح ف   ع بي خبء خ   
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U+062F #     ح ف   ع بي   ل   
U+0630 #  ح ف   ع بي ذ ل  ذ   
U+0631 #    ح ف   ع بي   ء   
U+0632 #  ح ف   ع بي ز ي ز   
U+0633 #     ح ف   ع بي  ين   
U+0634 #  ح ف   ع بي يين  ش   
U+0635 #     ح ف   ع بي  ب   
U+0636 # ح ف   ع بي ضب   ض   
U+0637 #  ح ف   ع بي لبء ط   
U+0638 #    ح ف   ع بي ظبء   
U+0639 #  ح ف   ع بي اين  ن   
U+063A #     ح ف   ع بي قين   
U+0641 #  ح ف   ع بي فبء ف   
U+0642 #  ح ف   ع بي لبف ق   
U+0643 #  ح ف   ع بي  بف ك   
U+0644 #  ح ف   ع بي ع   ل   
U+0645 #      ح ف   ع بي  ي   
U+0646 #  ح ف   ع بي الم  م   
U+0647 #  ح ف   ع بي هبء ه   
U+0648 #  ح ف   ع بي و و و   
U+0649 #  ِ    ح ف   ع بي أ ة    ل ة  
U+064A #  ع بي يبء  ح ف  ي   
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 ملحق )ب(
ˇمعلومات قاعدة بيانات السجل

ˇ

 :   الب   بب      تبق  DNS  ي  ان خل        عالل بر    -1
 مب  خ إ   ت        تبق في لباالة بيبابر   سجل.  -أ

    تبق.  ع  مب  خ آخ  معاليل   -ب
 مب  خ  اتهبء  و ي         تبق.  -ت
  ب          تبق.  - 

  عم بل   الب   بب  سجل. م ب يل  -ه
      ب          تبق.  -و 
   ع ل م    عالي و/أو   ع ل م   أاليل   ب          تبق.  -ز
   أ  ال  إل كت واي وأ لب    هل مة أو   ع ل م   ب          تبق.  -م
  و  ،  الي   أو   ع ل م   ب   أ      تبق   تسجيل.  -ط
 :  آلمي  يج  أم متض ن   أيبابر   تي م    عهب   ح لل  -2
        تبق:  -أ

  ع ف    تبق:  -ب
 : WHOISخب    -ت
 - URL  :عي      

 مب  خ   تحاليث:  -ه
 مب  خ  إلاشبء:   -و 
 مب  خ  اتهبء   تسجيل:  -ز
 : ان إ   ة     اتبق  عين     سئلل    سجل     اي  -م
  ب      تبق:   -ط
        تبق:  ع ف  ب    -ي
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      ب          تبق:  -ك
   ي    ب          تبق:   -ل
 يب ن  ب          تبق:  - 
  الي    ب          تبق:  -م

  و    ب          تبق:  - 
         أ  الي   ب          تبق:  -ن

 هبمة  ب          تبق:  -ف
   هبمة   ال خالي   ب          تبق:  - 

  ب          تبق:   أ  ال  إل كت واي    -ق
       الب  : - 

 (: DNSSECأ  بء    تبق     تال   رايب  أ بم   -ش
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وزارة�املوا�سالت�والت�سالت

�قرار�رقم�)6(�ل�سنة�2021

باإ�سدار�نظام�ت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق

والعالمات�والأ�سماء�التجارية

وزير الموا�شالت والت�شالت:

ل  بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدنَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،

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

2018، وعلى الأخ�س الفقرة )د( من املادة )25( منه،

اأ�شماء  التي تتوىل ت�شجيل  ل�شنة 2019 بتعيني اجلهة احلكومية  وعلى املر�شوم رقم )33( 

ـطاق وحت�شيل الر�شوم امل�شتَحـقة، النِّ

من  النطاق  اأ�شماء  وا�شتعمال  ت�شجيل  تنظيم  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

ـطاق ململكة البحرين، امل�شتويني الثاين والثالث يف اإطار ا�شم النِّ

ـطاق ململكة البحرين، وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2021 باإ�شدار القواعد املتعلقة باأ�شماء النِّ

وبعد اأْخـذ راأي اجلهات املخت�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـطاق والعالمات والأ�شماء التجارية،  ُيـعمل بنظام ت�شوية املنازعات املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ

املرافق لهذا القرار.

املادة�الثانية

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

وزير�املوا�سالت�والت�سالت

كمال�بن�اأحمد�حممد

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأغ�شطـــــــ�س 2021م
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نظام�ت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق�والعالمات�والأ�سماء�التجارية

الف�سل�الأول

اأحكام�عامة

مادة�)1(

التعاريف

الواردة  املعاين  فيه ذات  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  النظام،  اأحكام هذا  تطبيق  يف 

ـطاق من امل�شتويني  يف القرار رقم )11( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم ت�شجيل وا�شتعمال اأ�شماء النِّ

ململكة  ـطاق  النِّ اأ�شماء  ت�شجيل  وقواعد  البحرين  ململكة  ـطاق  النِّ ا�شم  اإطار  يف  والثالث  الثاين 

املبينة قرين كل منها، ما مل يقت�س �شياق  التالية املعاين  للكلمات والعبارات  البحرين، وتكون 

الن�س خالف ذلك: 

الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.  

ـطاق مو�شوع ال�شكوى من خاللها.  الم�سجل�المعتَمـد: الجهة التي تم ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى لمْنـع اإجراء  قْفل�ا�سم�النِّـطاق: التدابير التي تتخذها الهيئة على ا�شم النِّ

اأية تعديالت عليه.

ـطاق  اتفاقيـــة��ساحب�ا�سم�النِّـطاق: التفاقيـــة المبرمة بين الم�شجل المعتَمـد و�شاحب ا�شم النِّ

ـطاق. التي تت�شمن بنود و�شروط ا�شتخدام ا�شم النِّ

ـطاق  اإجـــراءات�ت�سويـــة�المنازعـــات: الإجـــراءات الخا�شة بت�شويـــة منازعات ت�شجيل اأ�شمـــاء النِّ

المن�شو�س عليها في هذا النظام. 

ـطاق. م�ال�سكوى: الطرف الذي يقدم �شكوى متعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ مقدِّ

ـطاق المقامة �شده ال�شكوى.  الم�سكو�في�حقه: �شاحب ا�شم النِّ

د خدمة ت�شوية المنازعات المعتَمـد من ِقـَبــــل موؤ�ش�شة الإنترنت لالأرقام والأ�شماء  د: مـــزوِّ المـــزوِّ

ـطاق  د مخت�ـــس لت�شوية المنازعـــات المتعلقة بت�شجيـــل ا�شم النِّ المخ�ش�شـــة ومعَلــــن عنه كمزوِّ

لمملكة البحرين في الموقع الإلكتروني للهيئة. 

د ليكون ع�شوًا في هيئة التحكيم. ـن من ِقـَبـل المزوِّ ع�سو�هيئة�التحكيم: ال�شخ�س المعينَّ

د لغر�س اإدارة وا�شتكمـــال اإجراءات ت�شوية  القواعـــد�التكميليـــة: القواعـــد المعتَمـدة من المـــزوِّ

المنازعـــات، على اأن تكون هذه القواعد متوافقة مع هـــذا النظام والتي ت�شمل على �شبيل المثال 

الأتعـــاب وحدود الكلمات، وال�شفحات والإر�شـــادات، وحجم الملفات، ونماذج التن�شيق، وو�شائل 

د والهيئة، و�شكل الغالف. التوا�شل مع المزوِّ

د اإلى الم�شكوِّ في حقـــه يفيد تقديم �شكوى �شده  اإخطـــار�كتابـــي: اإ�شعار كتابـــي مر�َشـل من المزوِّ

د قـــد اأر�شل ن�شخة من  وبـــدء اإجـــراءات ت�شوية المنازعـــات. ويجب اأن يو�شـــح الإخطار اأن المزوِّ
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ال�شكوى ومرفقاتها اإلكترونيًا للم�شكوِّ في حقه دون اأن ي�شم ن�شخة مطبوعة منهما.

مادة�)2(

ُيـعتَبـر امللحق املرافق بهذا النظام جزءًا ل يتجزاأ منه.

مادة�)3(�

نطاق��سريان�النظام

ـطاق واأيِّ طرف اآخر فيما  ت�شري اأحكام هذا النظام على اأيِّ نزاع بني اأ�شحاب اأ�شماء النِّ

ـطاق ململكة البحرين.  يتعلق بت�شجيل اأو ا�شتخدام ا�شم النِّ

ول ت�شري اأحكام هذا النظام على املنازعات التي تكون الهيئة اأو امل�شجل املعتَمـد طرفًا فيها.

مادة�)4(

اإقرارات��ساحب�ا�سم�النِّـطاق

ـطاق اأو خالل فترة ا�شتخدامه اأو تجديده اإقرارًا �شمنيًا من  اأ- يعد التقدم بطلب ت�شجيل ا�شم النِّ

طاق على اأن:   ِقـَبـل �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق كاملة ودقيقة. 1- البيانات والمعلومات المتعلقة بت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق في انتهاك حقوق الغير ب�شكل مبا�شر اأو غير  2- ل يت�شبب ت�شجيل وا�شتخدام ا�شم النِّ

مبا�شر.

طاق في مملكة البحرين. 3- اللتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات ال�شارية على اأ�شماء النِّ

ـطاق الخا�س به  ـطاق م�شئولية تحديد ما اإذا كان ا�شـــم النِّ ب- تقـــع علـــى عاتق �شاحب ا�شـــم النِّ

ـب في انتهاك حقوق الغير. يت�شبنَّ

مادة�)5(

َقـْفـل�ا�سم�النِّـطاق

ـطاق في اأيٍّ من الحالت الآتية: اأ- يجوز للهيئة َقـْفـل ا�شم النِّ

ـطاق اأو وكيله المخول. 1- عند ت�شلُّم طلب كتابي من �شاحب ا�شم النِّ

2- عند ت�شلُّم طلب من محكمة مخت�شة.

ـطاق طرفًا  3- عند ت�شلُّم طلب من هيئة تحكيم مخت�شة �شريطة اأن يكون �شاحب ا�شم النِّ

فيها.
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ـطـــاق ِوْفـقًا ل�شروط اتفاقية �شاحب ا�شم  ب- يجـــوز للهيئة اتخاذ اأية تدابير اأخرى على ا�شم النِّ

ـطاق اأو اأية متطلبات قانونية اأخرى. النِّ

الف�سل�الثاين

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق

مادة�)6(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�الإلزامية�

املن�شو�س  ـطاق  النِّ اأ�شماء  بت�شجيل  املتعلقة  املنازعات  لت�شوية  ـدة  املوحنَّ بالإجراءات  ُيـعمل 

عليها يف امللحق املرافق لهذا النظام، والتي ت�شتويف حالت تقدمي ال�شكوى املن�شو�س عليها يف 

املادة )7( من هذا النظام.

مادة�)7(

حالت�تقدمي�ال�سكوى

ـطاق متى حتققت اإحدى  د طبقًا للغة اتفاقية �شاحب ا�شم النِّ يتم تقدمي ال�شكوى اإىل املزوِّ

احلالت الآتية:

م ال�شكوى فيها  ـطاق اأو ت�شابهه مع عالمة تجارية اأو عالمة خدمة تكون لمقدِّ اأ - َتـطاُبـق ا�شم النِّ

حقوق مما قد يثير اللنَّـب�س.

ـطاق. ـطاق حقوق اأو م�شالح قانونية فيما يتعلق با�شم النِّ ب - لي�شت ل�شاحب ا�شم النِّ

ـطاق ب�شوء نيـــة، ويتحقق ذلك في اإحدى الحـــالت التالية على  ج- ت�شجيـــل وا�شتخـــدام ا�شم النِّ

�شبيل المثال ل الح�شر:

اإلى  نْقـِلـه  اأو  تاأجيره  اأو  ـطاق بغر�س بيعه  النِّ اأو الح�شول على ا�شم  الت�شجيل  1- في حالة 

م ال�شكوى الذي يعتبر �شاحب العالمة التجارية اأو عالمة الخدمة اأو اإلى مناف�شي  مقدِّ

م ال�شكوى، وذلك مقابل تعوي�س مادي يفوق ب�شكل كبير تكاليف الح�شول على ا�شم  مقدِّ

ـطاق. النِّ

الخدمة من  اأو عالمة  التجارية  العالمة  لمْنـع �شاحب  ـطاق  النِّ ا�شم  ت�شجيل  2- في حالة 

ـطاق الذي يعك�س عالمته التجارية، �شريطة القيام بهذا الفعل ب�شكل  ا�شتخدام ا�شم النِّ

متكرر.

ـطاق خ�شي�شًا من اأجل تعطيل اأعمال المناف�شين. 3- في حالة ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق عْمـدًا بق�شد تحقيق مكا�شب تجارية من خالل اإحداث  4- في حالة ا�شتخدام ا�شم النِّ
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م ال�شكوى فيما يتعلق بم�شدر اأو  ـطاق والعالمة الخا�شة بمقدِّ َلـْبـ�س محتمل بين ا�شم النِّ

ـطاق اأو فيما يتعلق  رعاية اأو تَبـعية اأو ت�شديق الموقع الإلكتروني الخا�س ب�شاحب ا�شم النِّ

طاق. بمنَتـج اأو خدمة يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني الخا�س ب�شاحب ا�شم النِّ

مادة�)8(

�يف�حقه عدم�توافر�معلومات�امل�سكوِّ

م ال�شكوى تقدمي ال�شكوى �شد جمهول اإذا كانت معلومات الت�شال اخلا�شة بامل�شكوِّ  يجوز ملقدِّ

يف حقه غري معروفة لديه اأو غري متوافرة يف بيانات الت�شجيل املتاحة للجمهور يف WHOIS، على 

د باملعلومات املطلوبة. اأن تقوم الهيئة بتزويد املزوِّ

مادة�)9(�

الطلبات�يف�ال�سكوى

مو�شوع  ـطاق  النِّ ا�شم  ت�شجيل  �شْطـب  طلب  على  ال�شكوى  م  ملقدِّ املتاحة  الطلبات  ر  ُتـقت�شَ

م ال�شكوى.  ال�شكوى اأو نْقـل ت�شجيله اإىل مقدِّ

مادة�)10(

الرد�على�ال�سكوى

م ال�شكوى اللتزام باإجراءات الرد املن�شو�س عليها يف  ـن على امل�شكوِّ يف حقه عند ت�َشلُـّ يتعينَّ

البند )5( من امللحق املرافق لهذا النظام. 

مادة�)11(

�يف�حقه� حالت�ا�ستخدام�ا�سم�النِّـطاق�من�ِقـَبـل�امل�سكوِّ

رت هيئة التحكيم - على �شبيل  ـطاق اإذا قدنَّ تثُبـت م�شلحة امل�شكوِّ يف حقه با�شتخدام ا�شم النِّ

مة يف اإحدى احلالت الآتية: املثال ل احل�شر - بعد تقييمها لالأدلة املقدنَّ

ـطـــاق اأو ا�شم مماثل له في  ـر ل�شتخدام ا�شم النِّ اأ- اأن الم�شكـــونَّ في حقه كـــان ي�شتخدم اأو ُيـَحـ�شِّ

ـي اأينَّ اإخطار كتابي. تقديم ال�شلع اأو الِخـْدمات قبل تَلـقِّ

ب- اأن الم�شكونَّ في حقه كان معروفًا )ب�شفته الفردية اأو التجارية اأو كمنظمة( بال�شم الم�شتخَدم 

في ا�شم النطاق محل ال�شكوى حتى اإذا لم تكن لديه حقوق عالمة تجارية اأو عالمة الخدمة.

ـطاق ا�شتخدامًا م�شروعًا وغير تجاري اأو ب�شكل عادل،  ج- اأن الم�شكـــونَّ في حقه ي�شتخدم ا�شم النِّ

ودون نيـــة تحقيق مكا�شب تجارية مـــن خالل ت�شليل الم�شتهلكين اأو ت�شويه العالمة التجارية 

اأو عالمة الخدمة مو�شوع ال�شكوى. 
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مادة�)12(

تعيني�هيئة�التحكيم

ـدة لت�شوية املنازعات املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء  يتم تعيني هيئة التحكيم ِوْفـقًا لالإجراءات املوحنَّ

ـطاق املن�شو�س عليها يف البند )6( من امللحق املرافق لهذا النظام. النِّ

مادة�)13(

�سم�املنازعات

م ال�شكوى، يجوز لأيٍّ من الطرفني طلب  د املنازعات بني امل�شكوِّ يف حقه ومقدِّ يف حالة تعدُّ

هيئة حتكيم مت  اأول  اإىل  الطلب  تقدمي  يتم  اأن  على  واحدة،  هيئة حتكيم  اأمام  املنازعات  �شم 

ت�شكيلها للنظر يف النزاع بني الطرفني.

التقديرية  ل�شلطتها  ِوْفـقًا  املنازعات  جميع  اأو  بع�س  �شم  املذكورة  التحكيم  لهيئة  ويجوز 

ـها لالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا النظام. �شريطة اأن تخ�شع املنازعات التي يتم �شمُّ

مادة�)14(

الإخطار�بقرار�هيئة�التحكيم�ون�ْسـِره�

د اإخطار اأطراف النزاع والهيئة وامل�شجل املعتَمد باأيِّ قرار يتم اتخاذه من  يجب على املزوِّ

ِقـَبـل هيئة التحكيم ب�شاأن اأيِّ ا�شم نطاق م�شجل لدى الهيئة.

د، ما مل تقرر هيئة التحكيم  كما ُتـن�َشـر جميع القرارات يف املوقع الإلكرتوين اخلا�س باملزوِّ

ـحة من املعلومات التي تعد �شرية لالأطراف.  ن�ْشـَر ن�شخة منقنَّ

مادة�)15(�

تنفيذ�قرارات�هيئة�التحكيم

ـطـــاق اأو نْقـِلـه اإل بعد  اأ- ل يجـــوز للهيئـــة تنفيذ قرار هيئة التحكيم ب�شـــاأن اإلغاء ت�شجيل ا�شم النِّ

د. ـي خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ اإخطارها من ِقـَبـل المزوِّ ُمـ�شِ

ب- بعـــد انق�شاء المدة المن�شو�س عليها في البند )اأ( من هذه المادة، على الهيئة تنفيذ قرار 

هيئـــة التحكيم ما لم تتلَق من الم�شكوِّ في حقه م�شتندات ر�شمية خالل هذه المدة تفيد باأنه 

م ال�شكوى اأمام المحكمة المخت�شة في مملكة البحرين.  قد تم رْفـع دعوى ق�شائية �شد مقدِّ

دة،  ج- في حالة ت�َشـلُّم الهيئة الم�شتندات المذكورة من ِقـَبـل الم�شكوِّ في حقه خالل الفترة المحدنَّ

لـــن تقوم الهيئة بتنفيذ قرار هيئة التحكيـــم اأو اتخاذ اأية اإجراءات اأخرى اإلى حين تزويدها 

بما يفيد اأيًا من الآتي:



العدد: 3544 – الخميس 5 أغسطس 2021

135

1- التو�شل اإلى ت�شوية بين الطرفين.

2- التنازل عن الدعوى الق�شائية اأو �شْحـُبها.

ا�شتحقاق  بعدم  يفيد  حكم  �شدور  اأو  الدعوى  برْفـ�س  يفيد  المحكمة  حكم  من  ن�شخة   -3

ـطاق. الم�شكوِّ في حقه في ا�شتخدام ا�شم النِّ

مادة�)16(

الأتعاب

ـــق جداول الأتعاب المعمول بها في هيئات التحكيم المن�شـــورة على مواقعها الإلكترونية،  اأ- تطبنَّ

ـطاق، والتي يتم تقديمها ِوْفـقًا  د في النزاعات المتعلقة باأ�شماء النِّ دة من ِقـَبـل المزوِّ والمحدنَّ

لأحكام هذا النظام.

دة من  م ال�شكوى الأتعاب المتعلقة بالنزاع المعرو�س اأمام هيئة التحكيم والمحدنَّ ب- يتحمل مقدِّ

د، با�شتثناء الحالت التي يقوم فيها الم�شكوُّ في حقه باختيار هيئة تحكيم ثالثية  ِقـَبـل المزوِّ

الأع�شـــاء كما هو مبين في البند )19( من الملحق )اأ( المرافق لهذا النظام، فيتحمل ِكـال 

الطرفين الأتعاب بالت�شاوي.

مادة�)17(

دور�الهيئة�وامل�سجل�املعتَمـد

ل يكون للهيئة اأو امل�شجل املعتَمـد اأيُّ دور يف اإدارة اأو تنفيذ الإجراءات املن�شو�س عليها يف 

هذا النظام اأمام هيئة التحكيم، ولن يتحمال اأية م�شئولية قانونية ناجتة عن اأية قرارات تتخذها 

هيئة التحكيم، با�شتثناء ما هو من�شو�س عليه يف املادة )5( من هذا النظام.

مادة�)18(

�التقا�سي

ـطاق متى حتققت  ل يجوز رْفـع دعوى اأمام الق�شاء ب�شاأن املنازعات املتعلقة بت�شجيل ا�شم النِّ

فيه  والبتِّ  للت�شوية  ـه  عْر�شِ بعد  اإل  النظام،  املادة )7( من هذا  عليها يف  املن�شو�س  احلالت 

ـطاق املن�شو�س عليها يف  ـدة لت�شوية املنازعات املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ طبقًا لالإجراءات املوحنَّ

امللحق املرافق لهذا النظام. 

مادة�)19(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�الختيارية�

ـطاق واأيِّ طرف اآخر - بخالف الهيئة اأو  فيما يتعلق باملنازعات التي تن�شاأ بني �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق والتي ل تتوافر فيها  ـطاق اخلا�س ب�شاحب ا�شم النِّ امل�شجل املعتَمـد - ب�شاأن ت�شجيل ا�شم النِّ
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حالت تقدمي ال�شكوى املن�شو�س عليها يف املادة )7( من هذا النظام، يجوز لالأطراف ت�شويتها 

الإجراءات  من  اآخر  اإجراء  اأيِّ  اتخاذ  اأو  التحكيم  هيئات  اأو  املحاكم  على  ـها  عْر�شِ خالل  من 

املعمول بها يف مملكة البحرين.

مادة�)20(

اأطراف�النزاع

ـطاق اإدخال الهيئة اأو امل�شجل املعتَمـد طرفًا يف اأيِّ نزاع قد ين�شاأ  ل يجوز ل�شاحب ا�شم النِّ

ِوْفـقًا للمادة )6( من هذا  ـطاق، وتتم ت�شويته  بينه وبني اأيِّ طرف ثالث ب�شاأن ت�شجيل ا�شم النِّ

النظام.

اأيِّ نزاع، للهيئة وامل�شجل املعتَمـد  اأو امل�شجل املعتَمـد يف  اإدخال الهيئة  اإذا مت  ويف حالة ما 

تقدمي كافة الدفوع املنا�شبة واتخاذ اأية اإجراءات �شرورية.

مادة�)21(

التنازل�عن�ا�سم�النِّـطاق�

ـطاق الخا�س بـــه اإلى اأيِّ �شخ�س في اأيٍّ  ـطاق التنازل عن ا�شم النِّ اأ- ل يجـــوز ل�شاحب ا�شـــم النِّ

من الحالت التية:

هذا  من   )7( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الإلزامية  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  خالل   -1

النظام وملدة )15( يوم عمل من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات.

2- خالل اإجراءات ت�شوية املنازعات الختيارية املن�شو�س عليها يف املادة )19( من هذا 

ـم. النظام، ما مل يلتزم الطرف املنقول اإليه كتابيًا بتنفيذ قرار املحكمة اأو الـُمـَحـكِّ

ـطاق المخالفة ِلـما هو من�شو�س عليه اأعاله. ب- يحق للهيئة اإلغاء اأية عملية تنازل لأ�شماء النِّ

مادة�)22(

نقل�ا�سم�النطاق

ـطاق الخا�س به اإلـــى م�شجل معتَمـد اآخر خالل  ـطـــاق نقل ا�شم النِّ اأ- ل يجـــوز ل�شاحب ا�شم النِّ

اإجـــراءات ت�شوية المنازعـــات الإلزامية المن�شو�س عليها في المـــادة )7( من هذا النظام 

ولمدة )15( يوم عمل من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات. 

ـطاق الخا�س به اإلى م�شجـــل معتَمـد اآخر  ـطاق نقل اإدارة ا�شـــم النِّ ب- يجـــوز ل�شاحب ا�شـــم النِّ

خـــالل فترة اإجراءات ت�شوية المنازعـــات الختيارية المن�شو�س عليها في المادة )19( من 

ـطاق لإجراءات الت�شوية القائمة �شد �شاحب  هذا النظام، �شريطة اأن ي�شتمر خ�شوع ا�شم النِّ
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ـطاق بما يتفق مع اأحكام هذا النظام.  ا�شم النِّ

ـطاق اإىل الهيئة اأثناء نظر النزاع بوا�شطة  ـطاق بنْقـل ا�شم النِّ ويف حالة قيام �شاحب ا�شم النِّ

اأو هيئة التحكيم، ي�شتمر تطبيق الإجراءات التي يخ�شع لها امل�شجل املعتَمـد الذي مت  املحكمة 

ـطاق منه.  نْقـل ا�شم النِّ

الف�سل�الثالث

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�النا�سئة�خالل�مرحلة�ت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق�

املتعلقة�بالعالمات�والأ�سماء�التجارية�

مادة�)23(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�خالل�مرحلة�الت�سجيل

ـق الإجراءات المن�شو�س عليها في هذا الف�شل لت�شوية المنازعات النا�شئة خالل مرحلة  اأ- تطبنَّ

ـطـــاق المتعلقة بالعالمات والأ�شماء التجارية الم�شجلة ولغاية اأربعة ع�شر  ت�شجيل اأ�شماء النِّ

)14( يومًا من تاريخ انتهائها. 

ـق اأحكام بنـــود الملحق المرافق لهذا  ب- فيمـــا لم يرد ب�شاأنـــه ن�س خا�س في هذا الف�شل، تطبنَّ

النظام.

مادة�)24(

تقدمي�ال�سكوى�ومراجعتها�داخلياً

م ال�شكـــوى اإلى الهيئـــة لمراجعتها وذلك عن طريق البريد الإلكترونـــي المعَلـن عنه لهذا  اأ- تقـــدنَّ

الغر�س على الموقع الإلكتروني الخا�س بالهيئة.

م ال�شكوى اأية اأتعاب.  ب- يجوز للهيئة حلُّ ال�شكوى داخليًا دون تحميل مقدِّ

ج- يجـــوز للهيئة فـــي حالة ما اإذا  تبين لها باأن ال�شكوى تتعلق بخطاأ في عملية الت�شجيل اأن تقوم 

بالتحقيق وت�شحيح هذا الخطاأ.

م ال�شكوى بوجوب تقديم  ـن الهيئة من حلِّ ال�شكوى، على الهيئة اإخطار مقدِّ د- في حالة عدم تمكُّ

دين.  ال�شكوى مبا�شرة لأحد المزوِّ

مادة�)25(

انق�ساء�احلق�يف�تقدمي�ال�سكوى

ينق�شي احلق يف تقدمي ال�شكوى بانق�شاء اأربعة ع�شر )14( يومًا من تاريخ انق�شاء مرحلة 
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ـطاق املتعلقة بالعالمات التجارية امل�شجلة. ت�شجيل اأ�شماء النِّ

مادة�)26(

ال�سكاوى�الكيدية

الإجراءات يف  مة مبوجب هذه  املقدنَّ ال�شكوى  رْفـ�س  التقديرية  ل�شلطتها  ِوْفـقًا  للهيئة  يجوز 

حالة ما اإذا تبني للهيئة باأن ال�شكوى كيدية ِوْفـقًا للبند )15/هـ( من امللحق املرافق لهذا النظام. 

مادة�)27(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�يف�مرحلة�ت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق

املتعلقة�بالعالمات�التجارية�امل�سجلة

ـطاق المتعلقة بالعالمات  ـطاق الذي تم ت�شجيله خالل مرحلة ت�شجيل اأ�شماء النِّ اأ- يخ�شع ا�شم النِّ

التجارية الم�شجلة اإلى الإجراءات المن�شو�س عليها في هذا الف�شل، وذلك في حال ما اإذا 

ـطاق مو�شوع ال�شكوى مع قواعد الت�شجيل  تم تقديم دليل معقول بعدم َتـواُفـق ت�شجيل ا�شم النِّ

د: م ال�شكوى اإثبات توافر اأحد العنا�شر التالية للمزوِّ للمرحلة المذكورة.  ويجب على مقدِّ

ـطاق  ـطاق لم يكن يحمل ت�شجيل العالمة التجارية المتعلقة با�شم النِّ 1- اأن �شاحب ا�شم الننَّ

ـة بموجب قانون اأو معاهدة اأو بحكم محكمة في وقت  اأو لم تكن العالمة التجارية محمينَّ

ـطاق. ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق  النِّ ا�شم  �شاحب  عليها  ا�شتند  التي  التجارية  للعالمة  مطابقًا  لي�س  ـطاق  النِّ ا�شم   -2

اأثناء عملية الت�شجيل.

ـطاق عند طلب الت�شجيل لم يكن م�شتوفيًا لمعايير الأهلية الواجب  3- اأن �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى. توافرها لت�شجيل ا�شم النِّ

ـن للهيئة باأنه تم ت�شجيل العالمة التجارية التي ا�شتند اإليها �شاحب  4- في حالة ما اإذا تبينَّ

ِقـَبـل الهيئة في  د من  ـطاق عند عملية الت�شجيل في تاريخ لحق للتاريخ المحدنَّ ا�شم النِّ

ا�شتراطات الت�شجيل للمرحلة المذكورة، اإْن ُوِجـدت.

ـطاق  د تطبيق قواعد ت�شوية المنازعات المتعلقة بمرحلة ت�شجيل اأ�شماء النِّ ب- يتعينَّن على المزوِّ

المتعلقة بالعالمات التجارية الم�شجلة عند اإ�شدار قراراتهم. 

مادة�)28(

ت�سجيل�ا�سم�النِّـطاق�بناًء�على�م�ستندات�خاطئة

ـطاق بناًء على م�شتندات خاطئة، يجوز للم�شكوِّ يف حقه  يف حالة ما اإذا مت ت�شجيل ا�شم النِّ
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ُتـثِبـت باأن امل�شتندات ال�شحيحة كانت متوافرة لديه وقت عملية ت�شجيل ا�شم  باأدلة  اأن يتقدم 

ـطاق املتعلقة بالعالمات التجارية امل�شجلة. ـطاق، وذلك خالل مرحلة ت�شجيل ا�شم النِّ النِّ

مادة�)29(

ت�سجيل�ا�سم�النِّـطاق�ب�سكل�غري��سحيح

ـطاق مت ت�شجيله ب�شكل غري �شحيح خالل مرحلة  اإن ا�شم النِّ د  اإذا تبني للمزوِّ يف حالة ما 

اإ�شدار قرار  التحكيم  التجارية امل�شجلة، على هيئة  ـطاق املتعلقة بالعالمات  النِّ اأ�شماء  ت�شجيل 

طاق امل�شطوب للت�شجيل مرة اأخرى.  طاق مو�شوع ال�شكوى واإتاحة ا�شم النِّ ب�شْطـب ت�شجيل ا�شم النِّ

مادة�)30(

قرارات�هيئة�التحكيم�ون�ْسـُرها

د قرار هيئة التحكيم ما اإذا كان �شيتم حذف ا�شم النطاق اأم �شيتم الإبقاء عليه.  اأ- يجب اأن يحدِّ

ب- يجوز لع�شو هيئة التحكيم ِذْكر الأ�شباب التي تم ال�شتناد عليها في اإ�شدار القرار في �شيغة 

موجزة.

د ن�ْشـُر القرارات ال�شادرة بموجب هذه الإجراءات على موقعه الإلكتروني. ج- يجوز للمزوِّ

مادة�)31(

التنازل�ونْقـُل�ا�سم�النِّـطاق�خالل�مرحلة�الت�سجيل

ـطاق وعملية النقل  ـطاق بني اأ�شحاب اأ�شماء النِّ �شوف يتم تعليق عملية التنازل عن اأ�شماء النِّ

بني امل�شجلني املعتَمـدين خالل الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا الف�شل، كما �شوف يتم تعليق 

ـطاق. ـطاق من ِقـَبـل �شاحب ا�شم النِّ اإمكانية حْذف ا�شم النِّ

مادة�)32(

تعديل�اأحكام�النظام

يف حالة تعديل اأحكام هذا النظام، ي�شتمر العمل باأحكامه بالن�شبة جلميع املنازعات القائمة 

قبل تاريخ �شريان التعديل. 

ـطاق على تعديل اأحكام هذا النظام، يجوز ل�شاحب ا�شم  ويف حالة اعرتا�س �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق اخلا�س به دون ا�شرتداد اأية ر�شوم مت �شدادها اإىل  ـطاق طلب �شْطـب ت�شجيل ا�شم النِّ النِّ

امل�شجل املعتَمـد.
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ملحق

ـدة�لت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق ب�ساأن�الإجراءات�املوحَّ

البند�)1(

ملخ�ض�اإجراءات�ت�سوية�املنازعات

م ال�شكـــوى طلب بدء اإجراءات ت�شويـــة المنازعات من خالل تقديـــم ال�شكوى اإلى  اأ- يحـــق لمقدِّ

دين.  المزوِّ

م ال�شكـــوى وفح�شِهـا والتحقق مـــن َتـواُفـقها مع اإجراءات  د الإقرار بت�َشـلُـّ ب- يجـــب على المـــزوِّ

ت�شوية المنازعات، ويجوز له اأن يطلب تزويده باأية م�شتندات يرى اأنها �شرورية. 

م ال�شكوى للم�شتندات المطلوبة منه خـــالل خم�شة )5( اأيام من  ج- فـــي حالة عدم تقديـــم مقدِّ

تاريـــخ تقديم الطلب، ل ُتـقبل ال�شكوى وُتـعتَبـر اآنه قد تم �شْحـُبـها دون الإخالل بحق �شاحب 

ال�شكوى بتقديم �شكوى جديدة.

د باإخطـــار الم�شكوِّ في حقه  رة، يقـــوم المزوِّ د- فـــي حالـــة قبـــول ال�شكوى و�شداد الأتعـــاب المقرنَّ

بال�شكـــوى ِوْفـًقـــا للبند )2( من هذا الملحـــق. وتبداأ اإجراءات ت�شويـــة المنازعات من تاريخ 

د الإخطار الكتابي )ال�شكوى( اإلى الم�شكوِّ في حقه. اإر�شال المزوِّ

م ال�شكوى الرد عليها خالل مدة ع�شرين )20( يومًا.  ـن على الم�شكوِّ في حقه عند ت�َشـلُـّ هـ - يتعينَّ

وفي حالة انق�شاء المدة المذكورة دون اأن يتقدم الم�شكوُّ في حقه بالرد، يتم اإر�شال اإخطار 

د اإلى الم�شكوِّ في حقه يفيد بانق�شاء المدة دون ت�َشـلُّم الرد.  من المزوِّ

و- لهيئـــة التحكيـــم �شلطـــة تقديرية في تقرير قبـــول اأو رْفـ�س النظر فـــي اأيِّ رد يتم تقديمه بعد 

انق�شاء المدة المذكورة في الفقرة )هـ( من هذا البند.

نة من ع�شـــو واحد اأو 3 اأع�شاء على النحو  د بتعيين اأع�شاء هيئة التحكيم المكونَّ ز- يقـــوم المـــزوِّ

الوارد في البند )6( من هذا الملحق. وعلى هيئة التحكيم اإ�شدار قرارها في غ�شون اأربعة 

ع�شر )14( يومًا من تاريخ تعيينها.

د اإخطار اأطراف ال�شكوى والهيئـــة والم�شجل المعتَمـد بقرار هيئة التحكيم خالل  ح- علـــى المزوِّ

طراف بتاريخ تنفيذ القرار، ما لم  ثالثـــة )3( اأيام من تاريخ ت�َشـلُّمه. وعلى الهيئة اإبـــالغ الأ

يتم ا�شتئناف القرار لدى المحكمة المخت�شة.

ـن األ تتجاوز اإجراءات ت�شوية المنازعات خم�شين )50( يومًا. ط - يتعينَّ

ـي  ـن علـــى الهيئة تنفيذ القرار بعد ُمـ�شِ م ال�شكوى، يتعينَّ ي- فـــي حالـــة �شدور القرار ل�شالح مقدِّ

مه، ما لم ُتـَتـ�شلنَّـــم الم�شتندات الر�شمية من الم�شكوِّ  ع�شـــرة )10( اأيـــام عمل من تاريخ ت�َشـلُـّ

م ال�شكوى في المحاكـــم المخت�شة بمملكة  فـــي حقه تفيـــد بتقديم دعوى ق�شائية �شـــد مقدِّ

البحرين. 
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ـن على الهيئة عدم تنفيذ القرار حتى �شدور اأمر من المحكمة برْفـ�س الدعوى اأو �شدور  ك- يتعينَّ

طاق، اأو �شْحـب الدعوى.  حكم يفيد بعدم اأحقية الم�شكوِّ في حقه في ا�شتعمال ا�شم النِّ

البند�)2(

املرا�سالت

د اإر�شـــال الإخطار الكتابـــي والمرفقات الخا�شة به اإلـــى الم�شكوِّ في حقه،  ـــن علـــى المزوِّ اأ- يتعينَّ

م الفعلي لالإخطار، اأو اتخذ اأحد الإجراءات  د من الت�َشـلُـّ ـق المزوِّ ويتحقق ذلك في حالة تَحـقُّ

الآتية:

د باإر�شال الإخطار الكتابي ومرفقاته اإلى كافة العناوين البريدية واأرقام  1- اأن يقوم المزوِّ

الفاك�س:

ـطاق في قاعدة خدمة البيانات WHOIS الخا�شة       اأ( الواردة في بيانات ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق وجهة الت�شال الفنية والت�شال الإدارية. ب�شاحب ا�شم النِّ

د لت�شجيل فاتورة الت�شال. مة من ِقـَبـل الم�شجل للمزوِّ     ب( المقدنَّ

الإلكتروني  البريد  اإلكترونيًا عبر  ومرفقاته  الكتابي  الإخطار  باإر�شال  د  المزوِّ يقوم  اأن   -2

اإلى:

   اأ( عناوين البريد الإلكتروني الخا�شة بجهات الت�شال الفنية والإدارية وجهات الفواتير.

.postmaster@ ب( ا�شم النطاق المتَفـق عليه 

فعالة  �شفحة  اإلى  يوؤدي  النطاق(  با�شم    ج( اإذا كان ا�شم النطاق )اأو “www” المتبوعة 

د باأنها �شفحة  على �شبكة الإنترنت )بخالف ال�شفحات العامة، والتي ي�شتِدل منها المزوِّ

اأ�شماء  ِحـْفظ  الإنترنت لغر�س  ِخـْدمات  دي  اأو مزوِّ ِقـَبـل م�شجل معتَمد  اإدارتها من  تتم 

يتم  نطاق(،  ا�شم  من  اأكثر  يحمل  الذي  ـطاق  النِّ �شاحب  ِقـَبـل  من  الم�شجلة  النطاقات 

الإر�شال اإلى اأيِّ عنوان اأو رابط عنوان بريد اإلكتروني موجود على ال�شفحة المذكورة.

قام  الذي  الإلكتروني  البريد  اإلى  ومرفقاته  الكتابي  الإخطار  باإر�شال  د  المزوِّ يقوم  اأن   -3

د باأنه البريد المف�شل للتوا�شل، واإلى كافة عناوين البريد  الم�شكوُّ في حقه باإخطار المزوِّ

د بموجب الفقرة )6/ب(  م ال�شكوى اإلى المزوِّ مة من ِقـَبـل مقدِّ الإلكتروني الأخرى المقدنَّ

من البند )3( من هذا الملحق وذلك بالقدر الم�شتطاع عمليًا.

ب- با�شتثناء ما ن�شت عليه الفقرة )اأ( من هذا البند، يجب اأن تكون كافة المرا�شالت الكتابية 

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه اإلكترونية من خالل الإنترنت )مع وجود �شجل ُيـثِبـت  مـــع مقدِّ

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه  ـل اأخرى يف�شلها مقدِّ اإر�شالهـــا( اأو من خالل اأية و�شائل َتـوا�شُ

كما هو مبين في الفقرتين )2/اأ( و )3/ب( من البند )5( من هذا الملحق.
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د اأو هيئة التحكيم من خالل الو�شائل وبال�شكل الوارد في  ج- يجب اأن تتم اأية مرا�شالت مع المزوِّ

د، بما في ذلك عدد الن�شخ اإْن اأمكن ذلك. القواعد التكميلية للمزوِّ

دة في البند )11( من هذا الملحق. د- يجب اأن تتم المرا�شالت باللغة المحدنَّ

د  هــــ- يجـــوز لأيٍّ من الطرفيـــن تحديث بيانـــات الت�شال الخا�شـــة به من خالل اإخطـــار المزوِّ

والم�شجل المعتَمـد.

و- فيمـــا لـــم يـــرد ب�شاأنه ن�س خا�س فـــي هذا الملحـــق اأو قرار هيئـــة التحكيم، يتـــم قبول كافة 

مة بموجب هذا الملحق في حالة ما اإذا تم اإر�شالها من خالل: المرا�شالت المقدنَّ

ـق من تاريخ الإر�شال. ـَحـقُّ 1- الإنترنت، وذلك من تاريخ اإر�شالها �شريطة اإمكانية التنَّ

ـن في تقرير تاأكيد الإر�شال. 2- الفاك�س، وذلك من التاريخ المبينَّ

م. ـ�َشـلُـّ ـن في اإي�شال التنَّ 3- خدمة البريد، وذلك من التاريخ المبينَّ

ز- فيمـــا لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في هذا الملحـــق، يتم احت�شاب الفترات الزمنية المن�شو�س 

عليها في هذا الملحق من تاريخ القبول المن�شو�س عليه في الفقرة )و( من هذا البند.

ح- عند تقديم اأية مرا�شالت يجب اللتزام بالآتي:

اإر�شال  يتم  اأيِّ طرف،  اإلى  التحكيم  هيئة  ِقـَبـل  من  المرا�شالت  تمت  اإذا  ما  في حالة   -1

د واإلى الطرف الآخر. ن�شخة منها اإلى المزوِّ

د اإلى اأيِّ طرف، يتم اإر�شال ن�شخة منها  2- في حالة ما اإذا تمت المرا�شالت من ِقـَبـل المزوِّ

اإلى الطرف الآخر.

3- في حالة ما اإذا تمت المرا�شالت من ِقـَبـل اأحد اأطراف ال�شكوى، يتم اإر�شال ن�شخة اإلى 

د. الطرف الآخر وهيئة التحكيم والمزوِّ

ـن �شبب وظروف اإر�شال المرا�شالت،  ط- يكون المر�شل م�شئوًل عن الحتفاظ بالمعلومات التي تبيِّ

كمـــا يجب توفير هـــذه المعلومات للتحقيـــق من ِقـَبـل الأطـــراف المتاأثـــرة ولأغرا�س اإعداد 

د اإلـــى الم�شكوِّ في حقه عبر  التقاريـــر، علـــى اأن تر�َشـل الإخطـــارات المر�شلة من ِقـَبـل المزوِّ

البريد اأو الفاك�س ِوْقـًا للفقرة )اأ( من البند )1( من هذا الملحق.

ــم المر�َشـل اإليه المرا�شالت، يجب على  ـي الطرف المر�ِشـل ما يفيد بعدم ت�َشـلُـّ ي- فـــي حالـــة تلقِّ

د في حالة ما اإذا لم يتم تعيين  الطـــرف المر�ِشــــل اإخطار هيئة التحكيم على الفور اأو المـــزوِّ

د فيما  ـباع توجيهات هيئة التحكيـــم اأو المزوِّ هيئـــة تحكيـــم. ويجب على الطرف المر�ِشــــل اتِّ

يتعلق باأية اإجراءات اأخرى متعلقة بالمرا�شالت. 
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البند�)3(

تقدمي�ال�سكوى

اأ- يجـــوز لأيِّ �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتباري طلب بدء اإجراءات ت�شويـــة المنازعة من خالل اإر�شال 

د بما يتفق مع هذا النظام.  �شكوى اإلى المزوِّ

ب- يجب تقديم ال�شكوى وجميع مرفقاتها وم�شتنداتها اإلكترونيًا، على اأن تت�شمن الآتي: 

1- طلبًا بالبتِّ في ال�شكوى ِوْفـًقا لالإجراءات المن�شو�س عليها في هذا النظام.

م  بمقدِّ الخا�شة  والفاك�شات  الهواتف  واأرقــام  والإلكترونية  البريدية  والعناوين  ال�شم   -2

ل ينوب عنه في الإجراءات الإدارية لت�شوية المنازعات. ال�شكوى واأيِّ ممثل مخونَّ

م ال�شكوى في هذه الإجراءات )بما في ذلك معلومات  ـلة مع مقدِّ 3- و�شيلة التوا�شل المف�شنَّ

عن ال�شخ�س الذي يجب التوا�شل معه وبيان طرق التوا�شل والعناوين( لكل من: 

    اأ( المرا�شالت التي �شيتم اإر�شالها اإلكترونيًا.

   ب( المرا�شالت التي �شيتم اإر�شال ن�شخة ورقية منها، اإْن ُوِجـدت.

4- تقديم ا�شم الم�شكوِّ في حقه وكافة معلوماته )بما في ذلك العناوين البريدية والإلكترونية 

م ال�شكوى ب�شاأن كيفية الت�شال به اأو باأيٍّ  واأرقام الهاتف والفاك�س( المعروفة اإلى مقدِّ

من ممثليه. كما يجوز تقديم معلومات الت�شال التي تم ا�شتخدامها للتوا�شل مع الم�شكوِّ 

اإر�شال ال�شكوى  د من  في حقه قبل ال�شكوى وذلك بتفا�شيل كافية بغر�س تمكين المزوِّ

ِوْفـقًا للفقرة )اأ( من البند )2( من هذا الملحق.

ويف حالة ما اإذا كانت معلومات الت�شال اخلا�شة بامل�شكوِّ يف حقه غري متوفرة يف بيانات 

م ال�شكوى تقدمي ال�شكوى �شد  الت�شجيل املتاحة للجمهور يف قاعدة البيانات WHOIS، يجوز ملقدِّ

ـطاق امل�شجل  د تقدمي تفا�شيل الت�شال ذات ال�شلة بحامل ا�شم النِّ )جمهول(. ويجب على املزوِّ

بعد تقدمي �شكوى �شد )جمهول( بح�شب املعلومات التي توفرها الهيئة اإليه. 

5- تحديد اأ�شماء النطاق مو�شوع ال�شكوى.

ال�شكوى  مو�شوع  ـطاق  النِّ اأ�شماء  واأ�شحاب  المعتَمـدين  الم�شجلين  اأو  الم�شجل  تحديد   -6

الم�شجلة وقت تقديم ال�شكوى.

م ال�شكوى في تقديم �شكواه، بالإ�شافة  7- تحديد العالمات التجارية التي ا�شتند عليها مقدِّ

م  اإلى تحديد الب�شائع والِخـْدمات التي ت�شتخَدم معها العالمة اإْن ُوِجـدت. ويجوز لمقدِّ

في  معها  العالمة  ا�شتخدام  ينوي  التي  الأخــرى  والِخـْدمات  الب�شائع  ـف  و�شْ ال�شكوى 

الم�شتقبل.

8- بيان اأ�شباب تقديم ال�شكوى بما يتفق مع هذا النظام، والتي تت�شمن تحديدًا الآتي:
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ـطاق مو�شوع ال�شكوى اأو اللنَّْبـ�س بينه وبين عالمة تجارية اأو      اأ( بيان كيفية َتـ�شاُبـه ا�شم النِّ

م ال�شكوى حقوقها. عالمة خدمة يملك مقدِّ

   ب( بيان الأ�شباب التي تو�شح اأن الم�شكونَّ في حقه لي�شت له حقوق اأو م�شالح قانونية فيما 

ـطاق مو�شوع ال�شكوى. يتعلق با�شم النِّ

ـطاق ب�شوء نية. ـن اأنه تم ت�شجيل اأو ا�شتخدام ا�شم النِّ    ج( بيان الأ�شباب التي تبيِّ

اأو  الكلمات  لعدد  الأق�شى  بالحد  اللتزام  يجب  اأعــاله  و)ج(  )ب(  الفقرتين  ولأغرا�س 

د. ال�شفحات في حالة ما اإذا تم تحديدها في القواعد التكميلية للمزوِّ

9- تحديد الطلبات بما يتفق مع هذا النظام.

10- تحديد عدد اأع�شاء هيئة التحكيم )ع�شو واحد اأو ثالثة اأع�شاء(، وفي حالة اختيار 

نة من ثالثة اأع�شاء، يجب عليه تقديم اأ�شماء ومعلومات  م ال�شكوى هيئة تحكيم مكونَّ مقدِّ

ـحين من  المر�شنَّ التحكيم، ويجوز اختيار  لع�شوية هيئة  ـحين  بالمر�شنَّ الخا�شة  الت�شال 

د. خالل قائمة اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة بالمزوِّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى التي  11- تحديد كافة الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة با�شم النِّ

تم البدء فيها اأو اإنهاوؤها، اإْن ُوِجـدت.

الإجــراءات  بموجب هذه  ال�شادر  القرار  اأينَّ طْعـن في  باأن  ال�شكوى  م  اإقرار من مقدِّ  -12

يخ�شع لولية المحكمة المخت�شة في مملكة البحرين.

اأو  ال�شكوى  م  لمقدِّ الإلكتروني  بالتوقيع  متبوعًا  التالي  بالإقرار  ال�شكوى  اختتام  يتم   -13

ل بالتوقيع:  ـله المخونَّ ممثِّ

ـطاق اأو النزاع اأو القرار ال�شادر  م ال�شكوى باأن الطلبات اخلا�شة بت�شجيل ا�شم النِّ »يقر مقدِّ

اأية  يتنازل عن  اأنه  كما  فقط،  ـطاق  النِّ ا�شم  �شاحب  �شد  تكون  �شوف  الإجراءات  بح�شب هذه 

د، و)ب( امل�شجل  د واأع�شاء هيئة التحكيم با�شتثناء حالة اخلطاأ املتعمنَّ مطالبات �شد )اأ( املزوِّ

املعتَمـد، و)ج( الهيئة.

م ال�شكوى باأن املعلومات الواردة يف هذه ال�شكوى كاملة ودقيقة على حد علمه،  كما يقرُّ مقدِّ

ر بح�شب هذا النظام والقوانني  مة لأغرا�س كيدية، واأن ما ورد فيها مربنَّ واأن ال�شكوى غري مقدنَّ

املعمول بها«.

ـق على  14- اإرفاق اأية م�شتندات اأو اأدلة اأخرى بما في ذلك ن�شخة من هذا النظام المطبنَّ

اأو عالمة خدمة تجارية ت�شتند  اأو لت�شجيل عالمة تجارية  ـطاق مو�شوع النزاع  ا�شم النِّ

اإليها ال�شكوى اإ�شافة اإلى حافظة م�شتندات تت�شمن ترتيب تلك الأدلة.

ـطاقات  15- يجوز تقديم �شكوى واحده لأكثر من ا�شم نطاق واحد، �شريطة اأْن تكون اأ�شماء النِّ

ـطاق لكل ا�شم  ـطاق واأْن تكون اتفاقيات �شاحب ا�شم النِّ م�شجلة لذات �شاحب ا�شم النِّ

رة بذات اللغة.  نطاق محرنَّ
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البند�)4(

اإجراءات�اإخطار�ال�سكوى

ـطاق مو�شوع ال�شكوى. ـق اإلى الهيئة ويت�شمن طلب َقـْفل ا�شم النِّ ـَحـقُّ د طلب التنَّ م المزوِّ اأ- يقدِّ

ـق المن�شو�س عليـه فـي الفقـرة )اأ( مـن  ـَحـقُّ ب- علـى الهيئة خالل يومي عمل من ت�َشـلُّم طلب التنَّ

ـطـاق. ول  هــــذا البنـد، تقديـم المعلومـات المطلوبـة والتاأكيد باأنـه تــــم تفعيـل َقـْفـل ا�شـم النِّ

ـطاق.  ـع َقـْفـل ا�شم النِّ يجـــوز للهيئة اإخطار الم�شكوِّ في حقه بالإجراء اإلى اأن يتـــم تفعيل و�شْ

ـطاق طوال فترة اإجـــراءات ت�شوية المنازعات، بدءًاً من لحظة  وي�شتمـــر تفعيل َقـْفـل ا�شم النِّ

د اإلى حين تنفيذ القرار ال�شادر عن هيئة  م ال�شكوى اإلى المزوِّ تقديم ال�شكوى من ِقـَبـل مقدِّ

التحكيم اأو انق�شاء ال�شكوى ِوْفـقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها في هذا النظام. 

ـطاق قبل نهاية مدة يومي  ج- يجـــب تقديم اأية طلبـــات ب�شاأن تعديل البيانات المتعلقة با�شـــم النِّ

العمـــل المن�شو�ـــس عليهـــا في الفقـــرة )ب( من هذا البنـــد اأو قبل تاأكيد تفعيـــل َقـْفـل ا�شم 

م بعد الفترة المن�شو�س عليها في هذه  ـطاق من ِقـَبـل الهيئة، اأيهما اأوًل. واأية طلبات تقدنَّ النِّ

الفقرة لتعديل بيانات الم�شكوِّ في حقه �شوف يتم البتُّ فيها من ِقـَبـل هيئة التحكيم.

ـق من َتـواُفـقها مع اإجراءات ت�شوية المنازعات.  ـَحـقُّ د الطالع على ال�شكوى للتنَّ د- يجب على المزوِّ

د باإر�شال الإخطـــار الكتابي ومرفقاته مع خطاب تو�شيحي  وفـــي حالة َتـواُفـقها، يقوم المزوِّ

ـن في الفقرة  د اإلى الم�شكوِّ في حقه، وذلك على النحو المبينَّ ب�شـــاأن القواعد التكميلية للمـــزوِّ

م الأتعاب  )اأ( مـــن البنـــد )2( من هذا الملحق، وذلك خالل ثالثة )3( اأيام من تاريخ ت�َشـلُـّ

م ال�شكوى ِوْفـقًا للبند )19( من هذا الملحق. الواجب �شدادها من ِقـَبـل مقدِّ

د اإخطار  د عدم َتـواُفـق ال�شكوى مع هذا النظام، يجب على المزوِّ هــــ- فـــي حالة ما اإذا قرر المزوِّ

م ال�شكوى  م ال�شكوى والم�شكوِّ في حقه فورًا باأ�شباب عـــدم َتـواُفـق ال�شكوى. ويمنح مقدِّ مقـــدِّ

فترة خم�شة )5( اأيام ل�شتكمال اأيِّ نق�س في عنا�شر ال�شكوى. وبانق�شاء الفترة المن�شو�س 

م  عليهـــا دون ا�شتكمـــال النق�س ُتـعتَبـر ال�شكـــوى اأنه قد تم �شْحـُبـهـــا دون الإخالل بحق مقدِّ

ال�شكوى بتقديم �شكوى جديدة.

ـنة في الفقرة )اأ(  د لم�شئولياته المبينَّ و- تبـــداأ اإجراءات ت�شوية المنازعات من تاريخ اإتمام المزوِّ

من البند )2( من هذا الملحق فيما يتعلق باإر�شال ال�شكوى اإلى الم�شكوِّ في حقه.

م ال�شكـــوى والم�شكوِّ في حقه والم�شجل المعتَمد والهيئة فورًا بتاريخ  د اإخطار مقدِّ ز- علـــى المزوِّ

بدء اإجراءات ت�شوية المنازعات. 
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البند�)5(

الرد

د وذلك خالل ع�شرين  اأ- يجب على الم�شكوِّ في حقه تقديم مذكرة بالرد على ال�شكوى اإلى المزوِّ

)20( يومًا من تاريخ بدء اإجراءات ت�شوية المنازعات.

ب- يجب على الم�شكوِّ في حقه اإر�شال الرد مع المرفقات اإلكترونيًا، على اأن يت�شمن رده الآتي:

1- اأن يكون الرد تحديدًا على البيانات والدعاءات الواردة في ال�شكوى وت�شمين الأ�ش�س 

ـطاق مو�شوع ال�شكوى وا�شتخدامه. ويجب  ـه في الحتفاظ بت�شجيل ا�شم النِّ ـن حقنَّ التي تبيِّ

ـنة في القواعد التكميلية  اأن يكون الرد متفقًا مع �شروط عدد الكلمات اأو ال�شفحات المبينَّ

د. للمزوِّ

به  الخا�شة  والفاك�س  الهاتف  واأرقــام  والإلكترونية  البريدية  والعناوين  ال�شم  تقديم   -2

ـل مفونَّ�س ينوب عنه في اإجراءات ت�شوية المنازعات. وتفا�شيل اأيِّ ممثِّ

3- تحديد و�شيلة التوا�شل المف�شلة مع الم�شكوِّ في حقه في هذه الإجراءات بما في ذلك 

معلومات عن ال�شخ�س الذي يجب التوا�شل معه وبيان طرق التوا�شل والعناوين لكل من:

   اأ( المرا�شالت التي �شوف يتم اإر�شالها اإلكترونيًا فقط. 

   ب( المرا�شالت التي �شيتم اإر�شال ن�شخة ورقية منها، اإْن ُوِجـدت.

ِوْفقًا للفقرة )4/ب( من  نة من ع�شو واحد  م ال�شكوى هيئة مكونَّ 4- في حالة اختيار مقدِّ

البند )3( من هذا الملحق، يجب على الم�شكوِّ في حقه بيان ما اإذا كان يرغب في اأن يتم 

البتُّ في النزاع من خالل هيئة تحكيم مكوننَّة من ثالثة اأع�شاء.

نة من ثالثة اأع�شاء، يجب  م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه لهيئة مكونَّ 5- في حالة اختيار مقدِّ

ـحين لع�شوية هيئة التحكيم، ويجوز  تقديم اأ�شماء ومعلومات الت�شال الخا�شة بالمر�شنَّ

د. ـحين من خالل قائمة اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة بالمزوِّ اختيار المر�شنَّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى التي  6- تحديد كافة الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة با�شم النِّ

تم البدء فيها اأو التي تم النتهاء منها، اإْن ُوِجـدت.

م ال�شكوى ِوْفـقًا للفقرة  7- التاأكيد على اأنه قد تم اإر�شال ن�شخة من الرد ومرفقاته اإلى مقدِّ

)ب( من البند )2( من هذا الملحق.

ـله  م ال�شكوى اأو ممثِّ 8- يتم اختتام ال�شكوى بالإقرار التالي متبوعًا بالتوقيع الإلكتروني لمقدِّ

المخولنَّ بالتوقيع:

»يقر الم�شكوُّ في حقه اأن المعلومات الواردة في الرد كاملة ودقيقة على حد علمه واأن الرد 

ر بح�شب هذا النظام والقوانين المعمول  م لأغرا�س كيدية، واأن ماورد فيه مبرنَّ غير مقدنَّ

بها«.

9- اإرفاق اأية م�شتندات اأو اأدلة اأخرى ي�شتند عليها الم�شكوُّ في حقه، بالإ�شافة اإلى حافظة 
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م�شتندات تت�شمن ترتيب تلك الأدلة. 

ِقـَبـل هيئة تحكيم  النزاع من  البتُّ في  يتم  اأن  ال�شكوى  م  اإذا اختار مقدِّ 10- في حالة ما 

اأع�شاء،  تتاألف من ثالثة  الم�شكوُّ في حقه هيئة تحكيم  واختار  واحد  تتاألف من ع�شو 

في  رة  المقرنَّ الثالثية  التحكيم  هيئة  اأتعاب  ن�شف  �شداد  حقه  في  الم�شكوِّ  على  ـن  يتعينَّ

د. وتتم عملية �شداد الأتعاب عند تقديم الم�شكوِّ في حقه الرد  القواعد التكميلية للمزوِّ

رة من ِقـَبـل الم�شكوِّ في حقه، يتم البتُّ  د. وفي حالة عدم �شداد الأتعاب المقرنَّ اإلى المزوِّ

في النزاع من خالل هيئة تتكون من ع�شو واحد.

ج- يجوز تمديد فترة تقديم الرد في الحالت الآتية:

1- بناًء على طلب من الم�شكوِّ في حقه.

د. 2- بناًء على اتفاق الأطراف �شريطة موافقة المزوِّ

د- فـــي حالة عدم تقديم الم�شكوِّ في حقه الرد دون وجود ظروف ا�شتثنائية، على هيئة التحكيم 

مة في ال�شكوى.  البتُّ في النزاع بناًء على المعلومات المقدنَّ

البند�)6(

تعيني�هيئة�التحكيم�وحتديد�موعد�اتخاذ�القرار

د توفير ون�ْشـر قائمة باأع�شاء هيئة التحكيم وموؤهالتهم للجمهور. اأ- يجب على المزوِّ

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه لهيئة تحكيم ثالثية الأع�شاء، على  ب- فـــي حالة عدم اختيار مقدِّ

م الـــرد اأو بعد مرور الفترة التي يجب تقديم  د خالل خم�شة )5( اأيام من تاريخ ت�َشـلُـّ المـــزوِّ

الـــرد خاللها تعيين ع�شـــو تحكيم واحد من قائمة اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة به، ويجب 

نة من ع�شو واحد. م ال�شكوى �شداد كامل اأتعاب هيئة التحكيم المكونَّ على مقدِّ

ج- فـــي حالـــة ما اإذا اختار مقّدم ال�شكوى اأو الم�شكو في حقـــه اأن يتم البت في النزاع من خالل 

هيئـــة تحكيـــم ثالثية الأع�شاء، يجب علـــى المزود تعيين ثالثة اأع�شـــاء تحكيم بما يتفق مع 

الإجراءات المحددة في الفقرة )هـ( من هذا البند. 

م ال�شكوى،  ويجب اأن يتم �شداد اأتعاب هيئة التحكيم ثالثية الأع�شاء بالكامل من ِقـَبـل مقدِّ

اإل يف حالة ما اإذا مت اختيار هيئة التحكيم ثالثية الأع�شاء من قبل امل�شكو يف حقه يتحمل كل 

طرف ن�شف اأتعاب هيئة التحكيم ثالثية الأع�شاء. 

م ال�شكوى،  د- با�شتثناء الحالت التي يتم فيها اختيار هيئة تحكيم ثالثية الأع�شاء من ِقـَبـل مقدِّ

د باأ�شمـــاء وبيانات الت�شال الخا�شـــة بالمر�شحين  م ال�شكـــوى تزويد المزوِّ يجـــب على مقدِّ

لع�شويـــة هيئة التحكيم وذلك خالل خم�شة )5( اأيام من اإر�شال الم�شكوِّ في حقه للرد الذي 

د فيه اختياره هيئة تحكيم ثالثية الأع�شاء. ويجوز اختيار المر�شحين من خالل قائمة  يحـــدِّ
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د.  اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة بالمزوِّ

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ فـــي حقه هيئة تحكيـــم ثالثية الأع�شاء،  هــــ- في حالة مـــا اإذا اختار مقـــدِّ

م  مة من ِقـَبل مقدِّ د تعيين ع�شو تحكيم واحد مـــن قائمة المر�شحين المقدنَّ يجـــب على المزوِّ

مة من ِقـَبـل الم�شكوِّ في حقه. وفي  ال�شكوى وع�شو تحكيم واحد من قائمة المر�شحين المقدنَّ

د خالل خم�شـــة )5( اأيام من تعيين ع�شـــو تحكيم من قائمة  حالـــة ما اإذا لـــم يتمكن المزوِّ

د  د المعمول بها، يجب على المزوِّ مة من اأحد الأطراف ِوْفقًا ل�شروط المزوِّ المر�شحين المقدنَّ

تعيين ع�شو تحكيم من خالل قائمة اأع�شاء التحكيم الخا�شة به. 

مر�شحني  خم�شة  ت�شم  قائمة  تقدمي  د  املزوِّ على  يجب  الثالث،  الع�شو  بتعيني  يتعلق  وفيما 

د با�شم ع�شو هيئة التحكيم الذي يف�شل كل  اإىل الأطراف. ويجب على طريف النزاع تزويد املزوِّ

د تعيني  طرف تعيينه، وذلك خالل خم�شة )5( اأيام من ت�َشـلُّم قائمة املر�شحني. ويجب على املزوِّ

مها. ع�شو هيئة التحكيم الثالث مع الأْخـذ بعني العتبار ردود الأطراف التي مت ت�َشـلُـّ

ود اإخطار الطرفين باأ�شماء اأع�شاء هيئة  و- عند اكتمال تعيين اأع�شاء هيئة التحكيم، على المزِّ

د  د لإر�شال قـــرار هيئة التحكيم ب�شاأن ال�شكوى اإلى المزوِّ التحكيـــم المعينين والتاريخ المحدنَّ

د. ما لم ت�شتجد ظروف ا�شتثنائية تُحـول دون اإ�شدار القرار في التاريخ المحدنَّ

البند�)7(

حْيـدة�وا�ستقالل�اأع�ساء�هيئة�التحكيم

اأ- يجب اأن يتمتع اأع�شاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم بالحْيـدة وال�شتقالل.

ـمين، وقبل الموافقـــة على تعيينه اأن يف�شح ل�شلطة التعيين  ب- علـــى من يتم اختياره من المحكِّ

عن اأية ظروف اأو مالب�شات ُيـحتَمـل اأن توؤدي اإلى اإثارة اأية �شكوك حول حْيـدته اأو ا�شتقالله. 

ج- فـــي حالة ما اإذا طراأت اأية م�شتجدات بهذا ال�شاأن خـــالل اإجراءات ت�شوية المنازعات والتي 

من المحتمل اأن تنتج عنها �شكوك مبررة حيال حيدة اأو ا�شتقالل ع�شو التحكيم، يجب على 

ع�شـــو هيئة التحكيم المعني اأن يف�شح عنها للمزود على الفور، ويجوز للمزود وفقًا ل�شلطته 

التقديرية تعيين ع�شو تحكيم اآخر. 

البند�)8(

التوا�سل�بني�اأطراف�ال�سكوى�وهيئة�التحكيم

اأ- ل يجوز اأن توجه اأية مرا�شالت من طرف واحد اأو من ينوب عنه مع هيئة التحكيم دون اإر�شال 

ن�شخة اإلى الطرف الآخر.

ب- يجـــب اأن تتـــم كافة المرا�شالت المقدمة مـــن طرفي ال�شكوى اإلى هيئـــة التحكيم اأو المزود 

مـــن خـــالل مدير الدعوى الذي يتم تعيينـــه من قبل المزود على النحـــو المبين في القواعد 

التكميلية للمزود. 
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البند�)9(

اإر�سال�امللف�اإىل�هيئة�التحكيم

اأع�شاء هيئة  تعيني جميع  فور  التحكيم، وذلك  اإىل هيئة  ال�شكوى  اإر�شال ملف  املزود  على 

التحكيم. 

البند�)10(

ال�سالحيات�العامة�لهيئة�التحكيم

تتوىل هيئة التحكيم كافة املهام املتعلقة بت�شوية املنازعات، ولها يف �شبيل ذلك ممار�شة كافة 

املهام وال�شالحيات املن�شو�س عليها يف هذا النظام، وعلى الأخ�س ما يلي:

اأ- ت�شوية المنازعات على النحو الذي تراه منا�شبًا وبما يتفق مع هذا النظام.

ب- �شمان معاملة الطرفين ب�شكل مت�شاو ومنح كل طرف حق الح�شول على فر�شة عادلة لبيان 

موقفه.

ج- البـــت في اإجـــراء ت�شوية المنازعات بال�شرعـــة المنا�شبة، كما يجوز لها بنـــاًء على طلب اأحد 

الطرفيـــن اأو مـــن تلقاء نف�شها تمديد اأيٍّ من المدد المحـــددة في هذه الإجراءات اأو التي تم 

تحديدها من ِقـَبـلها، وذلك في حالت ا�شتثنائية.

د- تقرير مدى قبول الدليل و�شلته بمو�شوع ال�شكوى ومدى اأهميته.

هـ- اأْن تقرر بموجب طلب من اأحد الطرفين دمج عدة نزاعات متعلقة باأكثر من ا�شم نطاق وبما 

يتفق مع هذا النظام. 

البند�)11(

لغة�اإجراءات�ت�سوية�املنازعات

اأ- مـــا لـــم يتـــم التفاق على خالف ذلـــك بين الطرفيـــن اأو ين�س على خالف ذلـــك في اتفاقية 

�شاحـــب ا�شم النطاق، تكون اللغـــة الإنجليزية هي لغة اإجراءات ت�شويـــة المنازعات، ويجوز 

لهيئة التحكيم تحديد لغة غيرها وذلك بالنظر اإلى ظروف اإجراءات ت�شوية المنازعات.

ب- يجـــوز لهيئة التحكيم طلب اإرفاق ترجمة كلية اأو جزئية مع الم�شتندات التي تقدم اإليها بلغة 

غير لغة اإجراءات ت�شوية المنازعات. 

البند�)12(

بيانات�اإ�سافية

بالإ�شافة اإىل ال�شكوى والرد املقدم من قبل امل�شكو يف حقه، يجوز لهيئة التحكيم اأن تطلب 

رات اأو م�شتندات اإ�شافية من اأيٍّ من الطرفني.  وفقًا ل�شلطتها التقديرية مذكِّ
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البند�)13(

جل�سات�ا�ستماع��سخ�سية

ل يجوز عقد جل�شات ا�شتماع، �شواء باحل�شور ال�شخ�شي لالأطراف اأو من خالل الت�شال 

املرئي اأو امل�شموع، وذلك ما مل تقرر هيئة التحكيم �شرورة عقد جل�شة ال�شتماع من اأجل البت 

يف ال�شكوى، وذلك وفقًا ل�شلطتها التقديرية وب�شكل ا�شتثنائي.

البند�)14(

التخلف

اأ- فـــي حالة عدم التزام اأي طرف، دون وجود ظروف ا�شتثنائية، بالفترات الزمنية المن�شو�س 

عليهـــا فـــي هذا النظام اأو المقررة مـــن ِقـَبل هيئة التحكيم، ت�شتمر هيئـــة التحكيم في البت 

بال�شكوى. 

ب- فـــي حالة عدم التـــزام اأي طرف، دون وجود ظـــروف ا�شتثنائية، باأي حكـــم من اأحكام هذا 

النظام اأو اأي طلب لهيئة التحكيم، يحق لهيئة التحكيم ا�شتنتاج ما تراه منا�شبًا. 

البند�)15(

قرارات�هيئة�التحكيم

رات والم�شتندات المقدمة اإليها ووفقًا  اأ- علـــى هيئة التحكيم البت في ال�شكوى بناًء علـــى المذكِّ

لأحكـــام هـــذا النظام والإجراءات واأيـــة اأحكام ومبادىء قانونية تـــرى هيئة التحكيم وجوب 

تطبيقها.

ب- على هيئة التحكيم البت في ال�شكوى واإحالة قرارها خالل اأربعة ع�شر )14( يومًا اإلى المزود 

ما لم يُحـل دون ذلك اأي ظرف ا�شتثنائي.

ج- يتم اتخاذ قرار هيئة التحكيم على اأ�شا�س الأغلبية في حالة ما اإذا كانت ثالثية الأع�شاء.

ـبًا ومت�شمنًا تاريخ اإ�شـــداره واأ�شماء اأع�شاء  د- يجـــب اأن يكون قرار هيئة التحكيـــم كتابيًا وم�شبنَّ

هيئة التحكيم.

هــــ- يجـــب اأن ي�شدر قرار هيئـــة التحكيم مت�شمنًا راأي الع�شو المعار�ـــس - اإْن ُوِجـد - في حالة 

�شـــدور قرار التحكيم بالأغلبية وبما يتوافق مع الحـــد الأق�شى لعدد الكلمات اأو ال�شفحات 

في حالة ما اإذا تم تحديدها في القواعد التكميلية للمزود. ويجب اأن ترفق اأية اآراء معار�شة 

مع قرار الأغلبية. 

و- فـــي حالة مـــا اإذا خل�شت هيئة التحكيم اإلى اأن النزاع خارج عـــن نطاق المادة )7( من هذا 
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النظام، يجب اأن تبين ذلك �شراحة في قرارها. 

م اإليها باأن ال�شكـــوى كيدية )على �شبيل المثال  ز- اإذا تو�شلـــت هيئـــة التحكيم بعد درا�شة ما ُقـدِّ

محاولـــة ال�شتيالء على ا�شـــم النطاق اأو تم تقديم ال�شكوى من اأجـــل م�شايقة �شاحب ا�شم 

النطـــاق( يجب اأن تبيـــن الهيئة ذلك �شراحة في قرارها باأن ال�شكـــوى كيدية وباأن هذا يعد 

�شوء ا�شتخدام لإجراءات ت�شوية المنازعات. 

البند�)16(

اإبالغ�اأطراف�ال�سكوى�بالقرار

اأ- علـــى المزود خالل ثالثـــة )3( اأيام من ت�شلم القرار من هيئة التحكيـــم، اإر�شال ن�س القرار 

كاماًل لـــكال الطرفين والهيئة. وعلى الهيئة فور ت�شلمها للقـــرار اإبالغ كل الأطراف والمزود 

بتاريخ تنفيذ قرار هيئة التحكيم بما يتفق مع اأحكام المادة )14( من هذا النظام.

ب- ما لم تقرر هيئة التحكيم خالف ذلك، يقوم المزود بن�شر القرار كاماًل وتاريخ تنفيذه على 

موقع اإلكتروني يمكن الو�شول اإليه ب�شكل عام. وفي جميع الأحوال، يجب ن�شر الجزء المتعلق 

بكيدية ال�شكوى بح�شب الفقرة )ز( من البند )15( من هذا الملحق.

البند�)17(

اأ�سباب�الإنهاء�الأخرى

يف حالة ما اإذا اتفق الأطراف على ت�شوية املنازعة قبل �شدور قرار هيئة التحكيم، يجب على 

هيئة التحكيم اإنهاء اإجراءات ت�شوية املنازعات، وذلك باتباع اخلطوات الآتية: 

اأ- يقـــدم الأطراف اإلى المزود طلبًا كتابيًا بتعليق اإجـــراءات ت�شوية المنازعات، وذلك لمناق�شة 

ت�شوية محتملة.

ب- على المزود التاأكيد على ت�شلم طلب التعليق وتبليغ الهيئة بهذا الطلب وبمدة التعليق المتوقعة.

ـل الأطراف اإلى ت�شوية، يجـــب عليهم تقديم ا�شتمـــارة الت�شوية وفقًا للقواعد  ج- فـــي حالـــة تو�شُّ

التكميليـــة للمـــزود. ويعد الغر�س مـــن ا�شتمارة الت�شوية بيـــان ال�شـــروط الأ�شا�شية لتفاقية 

ت�شوية الأطراف، ول يجوز للمزود اطالع اأيِّ طرف ثالث عليها.

د- يجـــب علـــى المزود اأن يوؤكد للهيئة نتيجة الت�شوية من حيـــث �شلتها بالإجراءات التي تتخذها 

الهيئة مع اإر�شال ن�شخة من هذا التاأكيد لالأطراف.

هــــ- على الهيئـــة اإزالة الَقـفل خالل يومي )2( عمل من تاريخ ت�شلم الطلب الكتابي المقدم وفقًا 

للفقرة )اأ( من هذا البند.
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 و- علـــى مقدم ال�شكوى اأن يوؤكـــد للمزود تنفيذ الت�شوية ب�شاأن اأي اإجـــراء يتم تنفيذه فيما يتعلق 

با�شـــم نطـــاق مو�شوع ال�شكوى، وذلك بح�شـــب ما هو من�شو�س عليه فـــي القواعد التكميلية 

للمزود.

ز- على المزود اإنهاء اإجراءات ت�شوية المنازعات ما لم تن�س الت�شوية على خالف ذلك.

ح- فـــي حالـــة ما اإذا اأ�شبح من غير الممكـــن متابعة اإجراءات ت�شويـــة المنازعات لأي �شبب من 

الأ�شبـــاب، وذلك قبل اأن تتو�شل هيئة التحكيم اإلى قرارهـــا، يجب على هيئة التحكيم اإنهاء 

هـــذه الإجراءات ما لم يقدم اأحد الأطراف مبـــررات لالعترا�س خالل الفترة الزمنية التي 

تحددها هيئة التحكيم. 

البند�)18(

اإجراءات�املحكمة

ل يجوز رفع دعوى اأمام الق�شاء ب�شاأن نزاع متعلق بت�شجيل ا�شم نطاق اإل بعد عر�شه للت�شوية 

والبت فيه طبقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا النظام.

البند�)19(

الأتعاب

ـــل كافة الأتعاب  اأ- با�شتثنـــاء مـــا ورد في الفقـــرة )د( من هذا البند، علـــى مقدم ال�شكوى تحمُّ

المحـــددة في القواعـــد التكميلية للمزود ب�شكل مبدئي. وفي حالة مـــا اإذا اختار الم�شكو في 

حقـــه اأن يتم البـــت في النزاع من خالل هيئة تحكيم ثالثية الأع�شـــاء بدًل من هيئة تحكيم 

مكونـــة من ع�شو واحد يتم اختياره من قبل مقـــدم ال�شكوى، وذلك وفقًا للبند )5( من هذا 

ــــل ن�شف الأتعاب الخا�شة بهيئة التحكيم ثالثية  الملحـــق، ويجب على الم�شكو في حقه تحمُّ

الأع�شـــاء. وفور تعيين هيئـــة التحكيم، على المزود رد جزء منا�شب مـــن الأتعاب الإ�شافية 

لمقدم ال�شكوى اإْن ُوِجـد، وذلك وفقًا لما هو محدد في القواعد التكميلية للمزود.

ب- يجب على المزود عدم اتخاذ اأية اإجراءات ب�شاأن ال�شكوى حتى يتم �شداد الأتعاب من مقدم 

ال�شكوى وذلك وفقًا للفقرة )اأ( من هذا البند.

ج- في حال ما اإذا لم يتم �شداد الأتعاب للمزود خالل ع�شرة )10( اأيام من ت�شلم ال�شكوى، يتم 

�شطب الدعوى واإنهاء اإجراءات ت�شوية المنازعات.

د- يجـــوز للمزود في حـــالت ا�شتثنائية طلب �شـــداد اأتعاب اإ�شافية يتـــم تحديدها بالتفاق بين 

الطرفين وهيئة التحكيم. 
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البند�)20(

اإخالء�امل�سئولية

ل يتحمل املزود اأو ع�شو هيئة التحكيم اأية م�شئولية قانونية جتاه اأي طرف فيما يتعلق باأي 

فعل متعلق باإجراءات ت�شوية املنازعات املن�شو�س عليها يف هذا النظام، فيما عدا احلالت التي 

ـد. يتم فيها ذلك ب�شكل متعمنَّ
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

قرار�رقم�)60(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�حتديد�برامج�التدريب�والتاأهيل�والربامج�الرتبوية�الوطنية�املقدمة�

من�موؤ�س�سات�الرعاية�الجتماعية�احلكومية�واخلا�سة�لالأطفال�

اجُلناة�واملعر�سني�للخطر�اأو��سوء�املعاملة�واإجراءات�تنفيذها�

 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

بعد الطالع على القانون رقم )4( ل�شنة 2021 باإ�شدار قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال 

وحمايتهم من �شوء املعاملة، وعلى الأخ�س املادة )19( منه،  

وبعد التن�شيق مع وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف، 

وبناًء على عر�س القائم باأعمال وكيل الوزارة، 

 

قرر�الآتي:�

املادة�الأوىل��

الرعاية  الوطنية املقدمة من موؤ�ش�شات  الرتبوية  والتاأهيل والربامج  التدريب  برامج  حُتدد 

طبقًا  املعاملة،  �شوء  اأو  للخطر  واملعر�شني  اجُلناة  لالأطفال  اخلا�شة  اأو  احلكومية  الجتماعية 

للمجالت املُبّينة يف اجلدول املرافق لهذا القرار.

املادة�الثانية

يجري تنفيذ التدبري ال�شادر من حماكم العدالة الإ�شالحية لالأطفال اأو من اللجنة الق�شائية 

للطفولة باإحلاق الطفل املحكوم عليه اأو الطفل املُعر�س للخطر اأو �شوء املعاملة – بح�شب الأحوال 

عليها يف اجلدول املُ�شار اإليه يف املادة الأوىل من هذا القرار.   املن�شو�س  الربامج  بني  – من 
 

املادة�الثالثة�

الأطفال  وان�شراف  �شجال حل�شور  تعد  اأن  بالتدريب والتاأهيل  املُخت�شة  يجب على اجلهة 

املحكوم عليهم واملعر�شني للخطر اأو �شوء املعاملة، على اأن يكون هذا ال�شجل ُمعتمدا من قبلها 

وحتت م�شئولية اأحد موظفيها. وتلتزم تلك اجلهة بتزويد حماكم العدالة الإ�شالحية لالأطفال 

اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اأو النيابة املتخ�ش�شة للطفل – بح�شب الأحوال - بن�شخه من هذا 
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ال�شجل متى ُطلب ذلك اأو بعد انتهاء الربنامج.  

 

املادة�الرابعة��

اأن تراعي ُقدرة الطفل يف اإمتام ُمتطلبات   يجب على اجلهة املخت�شة بالتدريب والتاأهيل 

وِلياقته  ال�شحية  بنيته  وحالة  اجل�شدية،  بح�شب ُقدراته  عليه  يفر�س  الذي  والتاأهيل  التدريب 

البدنية ومبا ل ُيعيق انتظام الطفل يف التعليم ومُمار�شة �شعائره الدينية.  

 

�املادة�اخلام�سة�

اإلزام الطفل بالربنامج  عند  تراعي  اأن  والتاأهيل  بالتدريب  املخت�شة  اجلهة  على  يجب 

�س له األ يجاوز ثمان �شاعات يوميًا واأل يزيد على خم�شة اأيام يف الأ�شبوع، على اأْن تراعى  املُخ�شنَّ

احلالة البدنية وال�شحية للطفل يف احلالت التي ت�شتدعي ذلك. 

 

املادة�ال�ساد�سة�

على اجلهة املخت�شة بالتدريب والتاأهيل اختيار َمن تراه منا�شبًا من موظفيها لالإ�شراف على 

تنفيذ الطفل للربنامج املكلنَّف به، وعليها تزويد حماكم العدالة الإ�شالحية لالأطفال اأو اللجنة 

الق�شائية للطفولة اأو النيابة املُتخ�ش�شة للطفل – بح�شب الأحوال - ببيانات ذلك املوظف وباأيِّ 

تغيري اأو ا�شتبدال يطراأ على هذا الختيار. 

 

املادة�ال�سابعة�

العدالة  باإخطار حماكم  القرار  هذا  املادة ال�شاد�شة من  يف  اإليه  امل�شار  املوظف  يلتزم 

للطفل – بح�شب  املُتخ�ش�شة  للطفولة اأو النيابة  الق�شائية  لالأطفال اأو اللجنة  الإ�شالحية 

الأحوال - بالآتي: 

تقريـــر اأ�شبوعـــي – اأو كلما ُيطلب منـــه ذلك - عن مـــدى التزام الطفل بمواعيـــد الح�شور   -1

والن�شراف. 

امتناع الطفل عـــن التقيُّد بالواجبات واللتزامـــات المفرو�شة عليه في البرنامج اأو الإخالل   -2

بها. 

يِّ به.  هروب الطفل من تنفيذ التدبير الَمْق�شِ  -3
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�املادة�الثامنة�

اأو التاأهيل والذي يتغيب عن ح�شور الربنامج اأن يتقدم  يجب على الطفل اخلا�شع للتدبري 

فور عودته بعذر للجهة املُخت�شة بالتاأهيل والتدريب مبينا فيه اأ�شباب تغيبه. 

 وعلى اجلهة تقدير الأ�شباب التي يبديها الطفل اأو ويل اأمره اأو من ينوب عنه قانونًا، فاإذا 

قبلت تلك الأ�شباب �شمحت للطفل با�شتكمال مدة تدريبه او تاأهيله مع خ�شم اأيام التغيب من 

تلك املدة. 

الإ�شالحية  العدالة  اإخطار حماكم  اجلهة  على  مقبوًل، تعني  غري  العذر  كان  حال  ويف 

لالأطفال اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اأو النيابة املُتخ�ش�شة للطفل - بح�شب الأحوال - فورا.  

 

املادة�التا�سعة�

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 2021/8/18.

�وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية�

�جميل�بن�حممد�علي�حميدان�

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1442هـ 

المــــــــوافــــق: 1 اأغ�شطــــــ�س 2021م 
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جمل�ض�اإدارة�موؤ�س�سة�التنظيم�العقاري

�قرار�رقم�)2(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�اإجراءات�حْظر�ومكافحة�غ�ْسل�الأموال�ومتويل�الإرهاب

�ض�لهم والنقل�غري�امل�سروع�لالأموال�عرب�احلدود�يف�اأعمال�املرخَّ

مبزاولة�اأن�سطة�القطاع�العقاري

وقواعد�جتميد�الأموال�ورفع�التجميد�وحْظر�التعامل�مع�الأ�سخا�ض

اأو�الكيانات�املدَرجني�يف�قوائم�الإرهاب

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:

ِقي احل�شابات، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ

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

الإرهاب، وتعديالته،

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

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

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

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

،2018

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 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، تطبيق اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال، املعدنَّ

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�شجنَّ

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

ومكافحة  حْظر  باإجراءات  املتعلقة  اللتزامات  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

�س لهم مبزاولة اأن�شطة القطاع العقاري، غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال املرخنَّ

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

غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2021 ل�شنة   )73( رقم  القرار  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

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 املبّينَة 

قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

القانـــون:�المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شنـــة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

الموؤ�س�سة:�موؤ�ش�شة التنظيم العقاري.

�ـــض�لـــه:�كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مقينَّد لدى الموؤ�ش�شة، ويخ�شع لأحكام هذا القرار  المرخَّ

ِوْفقًا لن�س المادة )2( منه.

�س له. العميل:�اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتعامل اأو يرغب في التعامل مع المرخنَّ

العمليـــات�الم�سبوهـــة�اأو�غيـــر�العاديـــة: اأيـــة عالقـــة عمل اأو عمليـــة منف�شلة مرتبطـــة باأعمال 

المرخ�ـــس لهم والتـــي ُي�شتَبه اأْن تكون لها �شلـــة مبا�شرة اأو غير مبا�شـــرة بالجرائم المن�شو�س 

عليها في الفقرة )2-1( من المادة )2( من القانون، اأو العمليات التي تتعار�س في طبيعتها مع 

ن�شاط العميل. 

المحاولـــة�فـــي�التعامل:�البـــدء اأو ال�شعي في اإن�شاء اأية عالقة عمـــل اأو عملية منف�شلة مرتبطة 

باأعمال المرخ�س لهم بغ�س النظر عن طبيعتها. 

عالقـــة�عمـــل:�الترتيبات الم�شتمرة بين طرفين اأو اأكثر، والتـــي يتولى بمقت�شاها اأحد الأطراف 

رة ل�شالح الطرف الآخـــر، اأو التي تكـــون فيها قيمة  ت�شهيـــل تنفيـــذ معامـــالت منتِظمة اأو متكـــرِّ

ق منها. المعامالت غير معروفة عند التعاقد، مما ي�شتوجب التنََّحقُّ

عملية�منف�سلة:�اأية عملية خارج نطاق عالقة العمل.

م�سئـــول�التـــزام: ال�شخ�س الذي يعينَّن مـــن ِقَبل المرخ�س له، ليراقب مـــدى التزامه بمتطلبات 

القوانين والقرارات ذات العالقة. 
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نائـــب�م�سئـــول�التزام:�ال�شخ�ـــس المعينَّن لدى المرخ�س له ليقوم مقـــام م�شئول اللتزام بتاأدية 

اأعماله في حالة غيابه.

موظف�اللتزام: ال�شخ�س المعينَّن في كل فرع من فروع المرخ�س له – اإْن ُوِجدت – والذي تكون 

مهامه التوا�شل مع م�شئول اللتزام للقيام باإجراءات الإبالغ الداخلية عن اأية عملية م�شبوهة اأو 

غير عادية اأو المحاولة في التعامل فيها والتي حدثت في الفرع الذي يعمل فيه. 

م اأو  الم�ستفيـــد�النهائـــي:�ال�شخ�س الظاهـــر اأو الم�شتتر الذي يملك اأو لديه القـــدرة على التنََّحكُّ

ال�شيطـــرة اأو التاأثيـــر على ال�شخ�س العتبـــاري ب�شكل مبا�شر اأو من خـــالل التمويل وُمتعلقاته اأو 

اأيـــة و�شائـــل اأخرى، اأو الـــذي تتم اإجراء التعامـــالت ل�شالحه وتوؤول الأربـــاح اأو الخ�شائر كلها اأو 

بع�شها لح�شابه، وذلك كله ب�شْرف 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.

ف ومكافحـــة الإرهاب وتمويلـــه وغ�ْشل الأمـــوال الُمن�شاأة بموجب  اللجنـــة:�لجنـــة محاربة التطرُّ

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

الوحدة�المخت�سة�بالموؤ�س�سة:�الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )10( من هذا القرار.

يات المالية بوزارة الداخلية. ذة: اإدارة التنََّحرِّ الوحدة المنفِّ

الـــدول�عاليـــة�المخاطر:�الـــدول الم�شّنفة �شمن قائمـــة الدول عالية المخاطـــر على الم�شتوى 

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

ال�سخ�سيـــات�العامـــة�ممثلـــو�المخاطر:��شاِغلو الوظائـــف العليا وال�شيا�شيـــون والق�شاة ورجال 

الديـــن والدبلوما�شيـــون واأع�شـــاء ال�شلطـــة الت�شريعية وروؤ�شـــاء الجمعيات ال�شيا�شيـــة والخيرية 

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

دة ِوْفقًا  قائمـــة�الجـــزاءات:�قائمة ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدنَّ

لقـــرارات الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن الدولي وكافـــة المعلومات التعريفية الخا�شة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائـــم�الإرهاب�الوطنية: القوائـــم التي ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

م بها  ف في اأية اأموال منقولة اأو غيـــر منقولة يملكها اأو يتحكنَّ تجميـــد:�حْظـــر جميع اأنواع الت�شرُّ

الأ�شخا�س اأو الكيانات المدَرجة اأ�شماوؤهم في قوائم الإرهاب الوطنية اأو قائمة الجزاءات �شواًء 

بوا�شطتهم اأو لم�شلحتهم باأيِّ �شكل من الأ�شكال.

مادة�)2(

َريان نطاق�ال�سَّ

حْظر  باإجراءات  اخلا�شة  باللتزامات  املتعلقة  الأعمال  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 
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ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري امل�شروع لالأموال عرب احلدود وقواعد جتميد 

الأموال ورْفع التجميد وحْظر التعامل مع الأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني يف قائمة اجلزاءات 

ـ�س لهم مبزاولة اأن�شطة القطاع العقاري املن�شو�س  اأو قوائم الإرهاب الوطنية على اأعمال املرخنَّ

ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  من  الثاين  الباب  يف  عليها 

2017، وكذا الفروع وال�شركات التابعة لهم �شواًء العاملة يف مملكة البحرين اأو خارجها، وذلك 

ِوْفقًا للمنهج املبني على تقييم املخاطر املعتَمد لدى املوؤ�ش�شة.

مادة�)3(

التزامات�املرخ�ض�له

يجب على املرخ�س له اللتزام مبا يلي:

تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها الموؤ�ش�شة   -1

ـــد من عدم ا�شتغالل اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعمال المرخ�س لهم  للتاأكُّ

التـــي يقومون بها ل�شالح العمـــالء، لأغرا�س غ�ْشل الأموال اأو تمويـــل الإرهاب اأو النقل غير 

الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

َقيُّد بكافة اللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات والتعاميم والقواعد والأدلة الإر�شادية  التنَّ  -2

ال�شادرة عن الموؤ�ش�شة.

ع الإجراءات الداخلية الكفيلة بتمكين م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – من  و�شْ  -3

تطبيق الأحكام المن�شو�س عليها في الفقرة )ج( من المادة )6( من هذا القرار.

ع وتطبيق ُنُظم واإجراءات ِوْفقًا للمنهج المبني على تقييم المخاطر، وتطبيق نتائج تقرير  و�شْ  -4

التقييـــم الوطني للمخاطر على الم�شتوى الوطنـــي وعْك�ُس نتائجه على العمليات والإجراءات 

الداخليـــة، وتحديث تلك الإجـــراءات على نحو يواكب اأينَّ تحديث يطـــراأ على تقرير التقييم 

الوطني للمخاطر.

ـــن فْح�س خلفية  بـــذل عنايـــة خا�شة في مراقبـــة جميع اأنماط العمليـــات وال�شفقات. ويتعينَّ  -5

ل  واأغرا�س تلك العمليات وال�شفقات الم�شبوهة، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التو�شُّ

اإليهـــا كتابًة، ورْفع تقرير عنها اإلـــى الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ِوْفقًا للنموذج ال�شادر عن 

الموؤ�ش�شة.

6-  اإلـــزام فروعـــه التابعة له العاملـــة بالخارج بتطبيق تدابيـــر مكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل 

الإرهـــاب بما يتوافـــق وتو�شيات مجموعة العمـــل المالي )الفاتـــف(، وتوجيههم اإلى تطبيق 

اأحكام هذا القرار اإلى المدى الذي ت�شمح به الأنظمة والقوانين ال�شارية في تلك الدول التي 

تعمـــل بهـــا، وخا�شة اإذا كانت تلك الفروع في الدول عاليـــة المخاطر اأو في دول ل تتقينَّد بما 
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ورد بالقـــرار، اأو اأْن يكـــون تَقيُُّدها به غير كاٍف. كما يلتـــزم باإبالغ الوحدة المنفذة والوحدة 

المخت�شـــة بالموؤ�ش�شـــة في حالة ما اإذا كانت قوانين الدول التـــي تعمل بها تلك الفروع تعيق 

تطبيق اأحكام هذا القرار.

تطبيق جميع التو�شيات ال�شادرة عن مجموعة العمل المالي )الفاتف(.  -7

ـــع �شوابـــط واإجراءات كفيلة وكافيـــة للتطبيق الفوري لقرارات مجل�ـــس الأمن والمتعلقة  و�شْ  -8

بالأ�شخا�س والكيانات المدرجة اأ�شماوؤهم في قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية.

يجـــب على المرخ�س لـــه الذي يتنَّخذ �شكل �شركة تعيين ال�شريـــك اأو ع�شو مجل�س الإدارة اأو   -9

مجل�ـــس المديريـــن، بح�شب الأحوال، ليكون م�شئـــوًل عامًا على م�شتـــوى ال�شركة عن تطبيق 

اأحكـــام هذا القرار ومـــا ت�شدر من قـــرارات اأو تعاميم اأو تعليمات بموجبـــه. ويجب اإخطار 

الوحـــدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة عـــن هذا التعييـــن، ويكون ال�شخ�ـــس المعينَّن م�شئـــوًل اأمام 

الموؤ�ش�شة.

ويف حالة ما اإذا كان املرخ�س له يتخذ �شكل �شركة مملوكة ل�شخ�س واحد يكون املالك هو 

امل�شئول العام.

مها العميل عن اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة  ق من المعلومات التي يقدِّ 10-   التنََّحقُّ

مة عن هويته وهويـــة الم�شتفيد النهائي  حة البيانـــات المقدنَّ باأعمـــال المرخ�ـــس له، وعن �شِ

ذة  وتدوين تلـــك المعلومات في ال�شجالت المعتَمدة من ِقَبل الموؤ�ش�شة، واإبالغ الوحدة المنفِّ

واإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة باأية بيانات م�شكوك في �شحتها، والعمل على تحديث 

البيانـــات والمعلومـــات والم�شتندات ب�شورة دورية. ول يجـــوز التعامل مع اأ�شخا�س مجهولي 

الهويـــة اأو ممتنعيـــن عن اإثبات هويتهم اأو هوية الم�شتفيـــد النهائي، اأو اإذا لم َت�شتوِف عالقة 

العمل اأو العملية المنف�شلة الم�شتندات المتعلقة بتطبيق اأحكام المادة )5( من هذا القرار.

11-   تجميد اأية اأموال اأو اأعمال لديهم تكون ذات �شلة اأو منفعة لأيٍّ من الأ�شخا�س اأو الكيانات 

المدَرجـــة اأ�شماوؤهـــم في قائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهـــاب الوطنية، كما يتعينَّن الحتفاظ 

ـــذة واللجنة واإخطـــار الوحـــدة المخت�شة  �ـــس لذلك، واإبـــالغ الوحـــدة المنفِّ ب�شجـــل يخ�شنَّ

بالموؤ�ش�شة بالتفا�شيل الآتية: 

اأو  اأية عالقة عمل  اأو  المتنََّخذة عند تحديد الأموال  التدابير والإجــراءات  اأ(. توثيق لكافة 

رْفع  اأو  تجميد  اإلى  بحاجة  هي  والتي  له،  المرخ�س  باأعمال  مرتبطة  منف�شلة  عملية 

تجميد، وتكون ذات �شلة اأو منفعة ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر بالأ�شخا�س اأو الكيانات 

المدَرجة اأ�شماوؤهم في قائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية.

ن جميع ما تم تجميده، مع بيان طبيعته وقيمته ونوعه وعما اإذا  ب(. ك�شف تف�شيلي يت�شمنَّ
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د يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة وذلك فور اإيقاع التجميد. كان المال الُمجمنَّ

ن جميع ما تم رْفع التجميد عنه مع بيان طبيعته وقيمته ونوعه  ج(. ك�شف تف�شيلي يت�شمنَّ

وما قد نتجت عنه من فوائد اأو اأرباح اأو ما �شابه ذلك، وعما اإذا كان المال المرفوع عنه 

التجميد يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة.

12-   عـــدم الت�شريـــح عـــن اأيـــة معلومات اإلـــى العميل اأو �شكـــوك خا�شة فيما يتعلـــق بالعمليات 

الم�شبوهـــة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، وعدم اإبالغه حول اأيِّ اإجراء اتُِّخذ 

اأو �شُيتنََّخذ بموجب اأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

13-   مع عدم الإخالل بالبند ال�شابق، على المرخ�س له اإخطار العميل فور النتهاء من اإجراءات 

التجميد اأو رْفِعه. 

مادة�)4(

اللتزامات�املهنية�على�املرخ�ض�له

ُيعتَمـــد ح�شـــاب م�شرفـــي مهني للمرخ�س لـــه في اأحـــد الم�شارف المعتَمـــدة من م�شرف  اأ- 

البحريـــن المركـــزي، توَدع فيـــه جميع المبالغ التي يتـــم تح�شيلها ل�شالـــح عمالئه، ويجب 

اإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ببيانات هذا الح�شاب.

يحظـــر على المرخ�ـــس له اإتمام اأية عمليات نقدية يتجاوز مبلغهـــا األفي دينار اإل من خالل  ب- 

النظام الم�شرفي. وي�شتثنى من ذلك المطورون العقاريون الذين يتعين عليهم اإتمام جميع 

العمليـــات العقاريـــة، فيما عدا الم�شاريـــع ذات رخ�شة اإعالن البحـــث الميداني، من خالل 

ح�شاب ال�شمان الخا�س بكل م�شروع.

يلتـــزم المرخ�س لـــه باإن�شاء �شجـــلٍّ معلوماتي اإلكترونـــي خا�س ُتقينَّد فيه جميـــع المعلومات  ج- 

ة العمالء وممثليهم والمنتفعيـــن بالعملية، وب�شجالت محا�َشِبية  والم�شتنـــدات الخا�شة بهوينَّ

واأخرى تتعلق بتفا�شيل العمليات، وت�شتمل على نوع العملية وتاريخ اإجرائها وقيمتها وُعْمَلِتها 

ـــة. وُتثَبت بهذه ال�شجالت اأية  ْفع، وبيانات الهوينَّ وتفا�شيلهـــا، والبيانات الخا�شـــة بو�شيلة الدنَّ

�س لهم  تغييـــرات تطـــراأ على اأو�شـــاع العمالء ب�شـــكل منتِظم. ويلـــزم اأْن يكون لـــدى المرخنَّ

نظـــام واإجراءات تكفل تحديث هذه ال�شجالت. ويجب اأْن تكون البيانات والم�شتندات كافية 

ف علـــى العملية – �شواء كانـــت مفَردة اأو مجموعة عمليات – ابتـــداًء من الم�شتندات  للتعـــرُّ

�س له الحتفاظ بالنتائج التي تم التو�شل  الأولية وحتى اإتمام العملية. كما يجب على المرخنَّ

اإليها عن العمليات الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، واإتاحة معلومات 

العنايـــة الواجبة تجـــاه العمالء والنتائج التي تم التو�شل اإليهـــا و�شجالت العمليات، للوحدة 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ح�شب الإجراءات. المنفِّ
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�س له تقديم تقرير �شنوي - ب�شورة اإلكترونية ِوْفقًا للنموذج الذي تعتمده  يجب على المرخنَّ د- 

الموؤ�ش�شة - اإلـــى الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة من خالل الموقع الإلكتروني للموؤ�ش�شة، على 

اأْن يت�شمن تفا�شيل كافة عمليات البيع النقدي الم�شبوهة التي تمت خالل ال�شنة. ويجب اأْن 

ي�شتمل هذا التقرير على كافة المعلومات المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذا القرار، 

علـــى اأْن يتـــم ت�شليمه في غ�شون ثالثـــة اأ�شهر من انتهاء ال�شنة الماليـــة اأو ال�شنة الميالدية، 

بح�شب الأحوال. 

هـ-   ُيحَظر اإعدام اأية �شجالت تتعلق بعالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعمال المرخ�س 

ذة والوحدة  ة دون الت�شاور مع الوحدة المنفِّ ي من ِقَبل الجهات المخت�شنَّ لـــه كانت قْيد التحرِّ

المخت�شة بالموؤ�ش�شة.

مع مراعاة حكم الفقرة ال�شابقة، يجب على المرخ�س له الحتفاظ بالمعلومات والم�شتندات  و- 

ليهم وما يتعلق باأعمالهم، وذلك لمدة خم�س �شنوات من تاريخ  الخا�شـــة بهوية العمالء وممثِّ

انتهاء عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة المرتبطة باأعمال المرخ�س له.

يلتزم المرخ�س له بال�شتعانة باأحد مكاتب التدقيق المرخ�س لها من الوزارة المعنية ب�شئون  ز- 

التجـــارة، للقيام باأعمـــال التدقيق المالي، وعلى م�شئول اللتـــزام موافاة الوحدة المخت�شة 

بالموؤ�ش�شـــة بتقرير المدقق المالي فـــي نهاية كل �شنة مالية اأو ميالديـــة -بح�شب الأحوال- 

بمـــدة ل تجـــاِوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة، وُتراَعـــى في اإعداد التقرير اللتزامات 

الإ�شافية الواردة بالمادة )4( من القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات المتعلقة 

لين  باإجـــراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهـــاب في اأعمال الأ�شخا�س الم�شجنَّ

ِقي الح�شابات بمملكة البحرين. بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ

يجـــب علـــى المرخ�س له ال�شتراك - كلمـــا اأمكن - في برامج التدريـــب الخا�شة بمكافحة  ح- 

غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود التي ُتعَقد من ِقَبل 

الموؤ�ش�شـــة بالتن�شيق مع الجهات ذات العالقة. ويجوز للمرخ�س له تنفيذ البرامج التدريبية 

الخا�شـــة بمكافحـــة غ�شل الأمـــوال وتمويل الإرهاب تجـــاه العمالء على م�شتـــوى المجموعة 

التجاريـــة، �شريطـــة اإخطار الوحـــدة المخت�شة بالموؤ�ش�شـــة م�شبقًا عن محتـــوى اأي برنامج 

تدريبي والح�شول على موافقتها.

يجـــب على المرخ�س لـــه تحديث بيانات العاملين لديه ب�شورة دوريـــة، اأو كلما يطراأ تعديل  ط- 

عليها، واإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة بوا�شطة اإحدى الو�شائل المعتَمدة.

يجب على المرخ�س له تقديم اأية م�شتندات اأو معلومات اأو بيانات اأو تقارير تطلبها الوحدة  ي- 

ذة  ذة اأو الوحـــدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة، والرد على اأية ا�شتف�شارات ترى الوحدة المنفِّ المنفِّ

اأو الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة لزوم الرد عليها متى ما دعت ال�شرورة لذلك.



العدد: 3544 – الخميس 5 أغسطس 2021

169

مادة�)5(

زة�جتاه�العمالء العناية�الواجبة�العادية�واملعزِّ

زة جتاه العمالء وذلك  يجب على املرخ�س له تطبيق اإجراءات العناية الواجبة العادية واملعزِّ

على النحو الآتي:

اأوًل:�هوية�العمالء:

ق  �س له قبل اإجراء اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعماله بالتنََّحقُّ يلتـــزم المرخنَّ اأ- 

باع  من هوية العميل والم�شتفيد النهائي من عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة، كما يلتزم باتِّ

ق من م�شدر الأموال باأية و�شيلة اإثبات ممكنة. اإجراءات معقولة وكافية للتنََّحقُّ

ع الإجـــراءات المنا�شبة التي ُتلِزم كل عميـــل يرغب في اإن�شاء  �س لـــه و�شْ يجـــب على المرخنَّ ب- 

عالقـــة عمل اأو عمليـــة منف�شلة معـــه مرتبطة باأعماله، بـــاأْن يثِبت هويته وهويـــة الم�شتفيد 

النهائي، واأْن يقدم اأدلة كافية بذلك.

�س له المندَمج  �س له اآخر، ل ُيطَلب مـــن المرخنَّ �س لهم مع مرخنَّ عنـــد اندماج اأحـــد المرخنَّ ج- 

�س له المندِمج طبقًا لأحكام هذا القرار، اإذا كان: اإليه اأْن يثبت هوينَّة عمالء المرخنَّ

)اأ(  الفقرات  المن�شو�س عليها في  المهنية  التزاماته  المندِمج قد طبنَّق  له  �س  1- المرخنَّ

و)ب( و)ج( و)و( من المادة )4( من هذا القرار.

�س له المندِمج  2- التحريات الدقيقة لم ُت�شِفر عن اأية �شكوك حول مطابقة اإجراءات المرخنَّ

لمتطلبات القانون.

ثانياً:�العناية�الواجبة�العادية�تجاه�العميل:

علـــى المرخ�س له تطبيق اإجـــراءات العناية الواجبة العادية في كل عملية منف�شلة مرتبطة  اأ- 

باأعماله المقدمة اإلى العميل اإلى جانب اللتزامات العامة المن�شو�س عليها في المادة )3( 

من هذا القرار، وذلك في الأحوال الآتية:

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

2- اإذا كان العميل وزارة اأو جهة اأو هيئة حكومية اأو اأية �شخ�شية اعتبارية مملوكة بالكامل 

�س لها من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي. للدولة، اأو كانت موؤ�ش�شة مالية ُمرخنَّ

3-  اإذا كان العميل هو الم�شتفيد النهائي.

4- في حالة ما اإذا لم يكن العميل ُمدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية. 

اأعمال المرخ�س له  اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر، وكانت  5- اإذا كان العميل 

ة على م�شائل ل تت�شمن نقاًل لالأموال من خاللها اأو التعامل بها.  بنَّ المطلوبة منه ُمن�شَ

6- اإذا كانت اأعمال المرخ�س له المطلوبة من العميل ل تدخل في ِنطاق العمليات الم�شبوهة 

عالية  الــدول  من  بدولة  مرتبطة  وغير  فيها،  التعامل  في  المحاولة  اأو  العادية  غير  اأو 
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المخاطر، ول تدخل في نطاق عالقة عمل.

يجـــب علـــى المرخ�س له في تطبيقـــه لإجراءات العنايـــة العادية اإلزام العمـــالء اأْن ُيرفقوا  ب- 

الة على البيانات الآتية: بطلباتهم في اأية عملية منف�شلة مرتبطة باأعماله الم�شتندات الدنَّ

1- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، وهي:

اأ(. ال�شم.

ب(. العنوان بالكامل )العنوان ومحل الإقامة(.

ج(. الجن�شية.

د(. المهنة.

هـ(. بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

و(. تاريخ بدء العملية المنف�شلة ونوعها ومبلغها وُعملتها وتفا�شيلها.

يتعني  طبيعيًا،  �شخ�شًا  كان  اإذا  العميل  بيانات  يف  ذكرها  الوارد  البيانات  اإىل  وبالإ�شافة 

اإلزام ال�شخ�شيات العامة ممثلي املخاطر بتقدمي ما يفيد م�شروعية م�شدر اأموالهم، وكذلك 

اأفراد عائالتهم والأ�شخا�س املقربني منهم متى كان ذلك ذا �شلة.

2- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا، وهي:

اأ(. ال�شم التجاري.

ب(. ال�شكل القانوني.

ج(. رقم القيد ومكان الت�شجيل.

د(. طبيعة الن�شاط والأغرا�س.

هـ(. عنوان المركز الرئي�شي والفرع )اإْن ُوِجد(.

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

ز(. ا�شم المدير اأو المديرين اأو اأع�شاء مجل�س الإدارة )بح�شب الأحوال(.

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

ط(. التواقيع المعتَمدة.

ي(. تاريخ بدء العملية المنف�شلة ونوعها ومبلغها وُعملتها وتفا�شيلها.

م، ُيكتَفى بطلب م�شتخَرج ال�شجل التجاري بالن�شبة لل�شركات امل�شاهمة  وا�شتثناًء مما تقدنَّ

العامة.

3- بيانات الوكيل الُمناب من العميل، وهي:

اأ(. ال�شم.

ب(.  العنوان بالكامل.

ج(. الجن�شية.

د(. المهنة.
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هـ(. بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

يلتـــزم الُعمالء بتقديم ُن�َشخ جديـــدة من الوثائق الم�شار اإليها فور اإدخـــال اأيِّ تعديل عليها،  ج- 

ي الهويات مع تطبيق جميع  ويجـــوز العتماد على الطرق والو�شائل الإلكترونية المعتَمدة لتَلقِّ

التو�شيـــات ال�شـــادرة عن مجموعـــة العمل المالي )فاتـــف( والمتعلقة بالهويـــة الإلكترونية 

ذة باأية بيانات م�شكوك في �شحتها. )Digital Identity(، واإبالغ الوحدة المنفِّ

زة: ثالثاً:�الأحوال�التي�ت�ستلزم�تطبيق�اإجراءات�العناية�الواجبة�المعزِّ

زة وتدابري اأكرث فاعلية جتاه  ـ�س له تطبيق اإجراءات العناية الواجبة املعزِّ ُي�شتلَزم على املرخنَّ

م اإىل العميل، وذلك يف اأيٍّ من الأحوال الآتية: العمالء يف كل عمل من اأعمال املرخ�س له ُمقدنَّ

اإذا كان العميل اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر.   -1

في حالة ما اإذا كان العميل ُمدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية.  -2

اإذا لم يكن العميل هو الم�شتفيد النهائي.  -3

مة اإلى العميل تدخل في نطاق عالقة عمل. اإذا كانت الأعمال المقدنَّ  -4

فة على اأنها عالية  مة اإلى العميل مرتبطـــة بدولة ُم�شننَّ اإذا كانـــت اأعمال المرخ�س له المقدنَّ  -5

المخاطر اأو �شُتجَرى فيها اأو اإذا كان الم�شتفيد النهائي مقيمًا فيها اأو منتميًا بجن�شيته اإليها، 

اأو اإذا كان م�شدر الأموال من تلك الدول اأو ماآل الأموال اإليها.

ب�شفـــة عامـــة، اإذا تبينَّن للمرخ�س له اأن العملية المنف�شلة التي يطلبها العميل اأو اإذا اتنَّ�شح   -6

ف من خاللها، اأنهـــا تنطوي على مخاطر  مـــن خالل تقييـــم م�شتويات المخاطر التـــي يتك�شنَّ

كبيـــرة اأو احتماليـــة عالية لوقـــوع جريمة غ�ْشل اأمـــوال اأو تمويل اإرهاب اأو نقـــل غير م�شروع 

لالأمـــوال عبـــر الحدود، ولو لم تتحقق اأيٌّ من البنود مـــن )1( اإلى )5( من )ثالثًا( من هذه 

المادة.

زة: رابعاً:�قواعد�تطبيق�اإجراءات�العناية�الواجبة�المعزِّ

بالإ�شافة اإىل اإجراءات العناية الواجبة العادية املن�شو�س عليها يف )ثانيًا( من هذه املادة، 

املادة تطبيق  دة يف )ثالثًا( من هذه  املحدنَّ اأيٍّ من احلالت  ق  حَتقُّ له عند  املرخ�س  يجب على 

زة التالية جتاه العميل، على اأن ُيخَطر م�شئول اللتزام اأو نائبه –  اإجراءات العناية الواجبة املعزِّ

بح�شب الأحوال – فور البدء يف تطبيقها:

الح�شـــول علـــى مزيـــد من المعلومـــات لتحديد هويـــة العميـــل والم�شتفيد النهائـــي، ويجوز   -1

ـــي الهويات مـــع تطبيق جميع  العتمـــاد علـــى الطـــرق والو�شائـــل الإلكترونيـــة المعتَمدة لتَلقِّ

التو�شيـــات ال�شـــادرة عن مجموعـــة العمل المالي )فاتـــف( والمتعلقة بالهويـــة الإلكترونية                       

ـــذة واإخطار الوحدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة باأية  )Digital Identity(، واإبـــالغ الوحدة المنفِّ
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بيانات م�شكوك في �شحتها.

ـــق مـــن مالَءَمة عالقة العمـــل اأو العمليـــة المنف�شلة المرتبطة باأعمـــال المرخ�س له  التنََّحقُّ  -2

لطبيعة ن�شاط العميل.

ال�شتف�شـــار عـــن م�شدر الأموال والغر�س من عالقة العمـــل اأو العملية المنف�شلة المرتبطة   -3

مة اإلـــى العميل وعلـــى الأخ�ـــس ال�شخ�شيات العامـــة ُمَمثلي  باأعمـــال المرخ�ـــس لـــه المقدنَّ

المخاطر.

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

اأيـــة اإجـــراءات اأخرى اأو تدابيـــر اأكثر فاعلية بما يتنا�شب مع طبيعة عالقـــة العمل اأو العملية   -5

المنف�شلة المرتبطة باأعمال المرخ�س له.

خام�ساً:�تبادل�معلومات�العناية�الواجبة�تجاه�العمالء:

يجوز تبادل معلومات العناية الواجبة جتاه العمالء على م�شتوى املجموعة التجارية �شريطة 

اللتزام بال�شرية، على اأن يلتزم املرخ�س له باإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عن اأي تبادل 

للمعلومات.

مادة�)6(

تعيني�م�سئول�اللتزام�واخت�سا�ساته

يجب على المرخ�س له تعيين م�شئول التزام، طبقًا لالأو�شاع الآتية: اأ- 

1- بالن�شبة للمرخ�س له الذي يتكون من �شخ�س واحد ويقوم بجميع مهام موؤ�ش�شته ولديه 

فرع واحد فقط فيكون هو م�شئول اللتزام.

2- بالن�شبة للمرخ�س له الذي يتنَّخذ �شكل �شركة تتكون من اأكثر من �شخ�س واحد، يعينَّن 

اأحد العاملين في ال�شركة كم�شئول التزام. 

وعلى املرخ�س له التاأكد من عدم ُخُلو من�شب م�شئول اللتزام يف جميع الأحوال ولأيِّ �شبب 

من الأ�شباب، ويجب عليه اإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عند ُخُلوه مبا�شرة واتِّخاذ ما يلزم 

من اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.

ُي�شتَرط فيمن يعينَّن كم�شئول التزام ال�شتراطات الآتية: ب- 

1- اأن يكون بحريني الجن�شية.

2- اأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءًة وكتابًة.

الإدارة  اأو  المحا�شبة  في  البكالوريو�س  درجة  عن  يقل  ل  جامعي  موؤهل  لديه  يكون  3- اأن 

المالية اأو ما يعادلها.
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جمعية  عن  �ــشــادرة  معتمدة  اأمـــوال  غ�شل  مكافحة  اأخ�شائي  �شهادة  لديه  تكون  4- اأن 

.ACAMS الأخ�شائيين المعتَمدين لمكافحة غ�شل الأموال

�شة في مجال مكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير  5- اأن يجتاز دورة متخ�شِّ

دها الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة. الم�شروع لالأموال عبر الحدود والتي تحدِّ

وي�شتثنى املرخ�س له الذي يتكون من �شخ�س واحد من ال�شروط الواردة يف البنود من )1( 

اإىل )4( من الفقرة ال�شابقة.

يكون اخت�شا�س م�شئول اللتزام تنفيذ اأحكام هذا القرار والك�شف عن العمليات الم�شبوهة  ج- 

ذة  دها اإلى الوحدة المنفِّ اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها والإبالغ عنها فور ر�شْ

واإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة بها، ويخت�س بوجه عام بما يلي:

ُتكَفل  اأن  على  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  لمتطلبات  له  المرخ�س  التزام  مدى  1- مراقبة 

له ال�شتقاللية وال�شالحية لالطالع على معلومات العمالء وجميع البيانات المتوافرة 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة حالما يتبينَّن عدم  المتعلقة بهم، واإخطار الوحدة المنفِّ

تطبيق المرخ�س له لأيٍّ من اللتزامات المفرو�شة عليه.

لدى  بها  المعمول  الداخلية  والإجــراءات  والأنظمة  ال�شوابط  مالءمة  مدى  من  2- التاأكد 

المرخ�س له، لتحقيق متطلبات واأحكام هذا القرار.

ق من ح�شول العاملين التابعين للمرخ�س له على التدريب المالئم لأداء المهام  3- التنََّحقُّ

المنوطة بهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

4- مراقبة مدى التزام جميع العاملين لدى المرخ�س له ب�شاأن تطبيق ال�شوابط والأنظمة 

غير  والنقل  الإرهــاب  وتمويل  الأمــوال  غ�ْشل  بمكافحة  المتعلقة  الداخلية  والإجـــراءات 

الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

ع ُنُظم واإجراءات تكفل تحديث ال�شجالت،  5- مراقبة مدى التزام المرخ�س له ب�شاأن و�شْ

ومدى تطبيق هذه النُُّظم والإجراءات ب�شكل منتِظم.

التاأديبية التي تكفل التزام العاملين  للنُُّظم والإجراءات  ع المرخ�س له  6- التاأكد من و�شْ

التابعين له بتنفيذ اأحكام هذا القرار.

واإجراءات  العمالء،  تجاه  العادية  الواجبة  العناية  واإجراءات  اأنظمة  ق من كفاية  7- التنََّحقُّ

المعلومات  – وم�شداقية  ذلك  تتطلب  التي  الأحــوال  – في  زة  المعزِّ الواجبة  العناية 

المتعلقة بهم.

لأداء  الالزمة  له  المرخ�س  لدى  وال�شجالت  والبيانات  المعلومات  كافة  على  8- الطالع 

عمله.
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مادة�)7(

تعيني�نائب�م�سئول�التزام�واخت�سا�ساته

نائب مل�شئول اللتزام من بني  اأكرث تعيني  اأو  الذي ي�شتخدم عاماًل  له  يجب على املرخ�س 

دة يف  اأحد العاملني، يكون خمت�شًا بتنفيذ ذات الخت�شا�شات املناطة مب�شئول اللتزام واملحدنَّ

املادة )6( من هذا القرار، وينطبق عليه ما ينطبق على م�شئول اللتزام بخ�شو�س �شرط اجتياز 

الدورة.

وعلى املرخ�س له التاأكد من عدم ُخُلو من�شب نائب م�شئول اللتزام يف جميع الأحوال ولأيِّ 

�شبب من الأ�شباب، ويجب عليه اإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عند ُخُلوه مبا�شرة واتخاذ ما 

يلزم من اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.

مادة�)8(

تعيني�موظف�اللتزام�واخت�سا�ساته

د فروع املرخ�س له، يجب عليه حتديد اأحد العاملني لديه يف كل فرع من تلك  يف حالة تعدُّ

الفروع ليكون موظف التزام.

وتكون مهمته اإبالغ م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – عن العمليات امل�شبوهة 

اأو غري العادية واملحاولة يف التعامل فيها والتي وقعت يف ذلك الفرع، وله ال�شالحية الكاملة يف 

الع على كافة البيانات واملعلومات وال�شجالت الالزمة لأداء عمله. الطِّ

وُي�شرَتط على موظف اللتزام عند تعيينه اجتياز دورة تاأهيلية حتددها الوحدة املخت�شة 

باملوؤ�ش�شة.

ويجب التاأكد من عدم ُخُلو من�شب موظف اللتزام يف كل فرع يف جميع الأحوال ولأيِّ �شبب 

من الأ�شباب، ويجب اإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عند ُخُلوه مبا�شرة واتِّخاذ ما يلزم من 

اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.

مادة�)9(

اإجراءات�الإبالغ�الداخلية�واآليات�تطبيقها

اأوًل: الإبـــالغ عن اإخالل المرخ�س لـــه بالتزاماته، وعن العمليات الم�شبوهـــة اأو غير العادية اأو 

المحاولة في التعامل فيها:

واإخطار  ذة  املنفِّ الوحدة  – اإبالغ  الأحوال  – بح�شب  نائبه  اأو  اللتزام  م�شئول  على  يجب 

الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة فور اكت�شافه للعمليات امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل 

�شاعة  مدة ل جتاِوز )24(  وذلك خالل  له،  املرخ�س  ِقَبل  من  اإخطار  ي  تَلقِّ حالة  اأو يف  فيها، 

اأو الإخطار بتلك الوقائع وذلك على النموذج الإلكرتوين املعتَمد من ِقَبل  من تاريخ الكت�شاف 

املوؤ�ش�شة.
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ويتعنينَّ عند الك�شف عن العمليات امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها، اأن 

يتقينَّد مبا يلي:

غير  اأو  الم�شبوهة  العمليات  اإعداد تقرير – ِوْفقًا للنموذج الذي تعتمده الموؤ�ش�شة – ب�شاأن   -1

العاديـــة اأو المحاولـــة في التعامل فيها مـــن واقع المعلومات والبيانـــات وال�شجالت الخا�شة 

ن التقرير و�شفًا كاماًل للعملية ونوِعهـــا وقيمِتها وُعْمَلِتها وتاريخ  بالعمـــالء. ويجـــب اأن يت�شمنَّ

اإجراِئهـــا واأ�شمـــاء الأطـــراف الم�شتركين فيهـــا، والأ�شباب التـــي دعت اإلى اعتبـــار العملية 

م�شبوهـــة اأو غير عاديـــة اأو محاولة في التعامل فيها، وكافة البيانـــات والمعلومات الإ�شافية 

التي قد تطلبها الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة، وي�شلنَّم التقرير ب�شورة اإلكترونية، وُيخِطر به 

الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة.

اإبـــالغ الوحدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة اإذا ظهر – فيما بعد – عـــدم دقة التحريات المتعلقة   -2

بالهويـــة الخا�شـــة بالعميـــل والأطـــراف ذوي العالقـــة بعالقة العمـــل اأو العمليـــة المنف�شلة 

المرتبطـــة باأعمـــال المرخ�ـــس له اأو المحاولـــة في التعامـــل فيهما، واأن يتنَّخذ مـــا يلزم من 

ق من الهوية، وُيخِطر بها الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة. اإجراءات للوفاء بمتطلبات التنََّحقُّ

الحتفـــاظ ب�شجل خا�س بالعمليات الم�شبوهة اأو غير العاديـــة اأو المحاولة في التعامل فيها   -3

دها والإبالغ عنها، على اأن ي�شمل هذا ال�شجل على وجه الخ�شو�س نوع العملية  التـــي تم ر�شْ

وتاريخ الإبالغ وبيانات العميل ومبلغ العملية.

ت�شليـــم جميـــع التقارير ب�شـــورة اإلكترونيـــة ُمرَفقة بها م�شتنـــدات الهويـــة الخا�شة بالعميل   -4

ذة والوحدة  والأطراف ذوي العالقة بالمعاملة، واأية م�شتندات ذات عالقة اإلى الوحدة المنفِّ

المخت�شة بالموؤ�ش�شة.

ثانياً: الإبالغ عن التعامل مع اأ�شخا�س ُمدَرجة اأ�شماوؤهم على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب 

الوطنية:

واللجنة  ذة  املنفِّ الوحدة  – اإبالغ  الأحوال  – بح�شب  نائبه  اأو  اللتزام  م�شئول  على  يتعنينَّ 

�ْشر بقائمة  واإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة خالل فرتة اأق�شاها )24( �شاعة من تاريخ الننَّ

باأعمال  مرتبطة  منف�شلة  عملية  اأو  عمل  عالقة  باأية  الوطنية،  الإرهاب  قوائم  اأو  اجلزاءات 

املرخ�س لهم اأو عمليات م�شبوهة اأو غري عادية اأو املحاولة يف التعامل فيها مهما كان نوعها اأو 

الكيانات املدَرجني يف تلك القوائم. ويكون  اأو  اأيٍّ من الأ�شخا�س  اأو قيمتها لديهم مع  طبيعتها 

املوؤ�ش�شة                           لدى  املعتَمد  الإلكرتوين  الربيد  عرب  واإر�شاله  �س  املخ�شنَّ النموذج  ملء  عرب  الإبالغ 

يف  عليها  املن�شو�س  التفا�شيل  كافة  بالبالغ  ُيرِفق  اأن  ويجب   ،)AML@RERA.GOV.BH(

عملية  اأو  عمل  عالقة  اأية  وجود  عدم  حالة  ويف  القرار.  هذا  من   )3( املادة  من   )11( البند 

منف�شلة مرتبطة باأعمال املرخ�س له، يجب على املرخ�س له الرد بذلك.
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مادة�)10(

الوحدة�املخت�سة�باملوؤ�س�سة

اأ- يكـــون الق�شـــم المعنـــي بمكافحة عمليـــات غ�ْشل الأموال وتمويـــل الإرهاب بـــاإدارة ال�شيا�شات 

والتخطيـــط ال�شتراتيجي فـــي الموؤ�ش�شة هي الوحدة المخت�شة، وتكـــون لها الخت�شا�شات 

الآتية:

1- مْنح الت�شريح الم�شبق لتعيين م�شئول اللتزام ونائبه وموظف اللتزام.

واأية  فيها،  التعامل  محاول  اأو  العادية  غير  اأو  الم�شبوهة  العمليات  عن  البالغات  ي  2- تلقِّ

بالغات اأو تقارير اأو بيانات اأو معلومات ِوْفقًا لأحكام هذا القرار.

�س لهم في كافة المهام والمجالت ذات ال�شلة بمكافحة  3- الرقابة والإ�شراف على المرخنَّ

غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا  من   )4( المادة  من  )ج(  الفقرة  في  اإليها  الم�شار  الإلكترونية  ال�شجالت  4- َت�َشلُّم 

القرار، وكذلك تقارير التدقيق المالي المعتَمدة في نهاية كل عام ميالدي من المرخ�س 

ق من �شحة  لهم والتدقيق عليها. ولها اأْن تطلب ما تحتاج اإليه من اأوراق وم�شتندات للتنََّحقُّ

و�شالمة تلك ال�شجالت والتقارير المالية.

يجـــوز للوحـــدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة العترا�ـــس على تعيين اأيِّ �شخ�ـــس كم�شئول التزام اأو  ب- 

نائـــب له اأو كموظف التزام متى ما توافـــرت لديها �شبهات متعلقة بال�شخ�س المراد تعيينه، 

كمـــا يحق لها �شْطب ا�شم اأيِّ منهم من �شجالتها، وطلـــب تعيين �شخ�س اآخر في حالة عدم 

قيام اأيٍّ منهم بالوفاء باأيٍّ من التزاماته المن�شو�س عليها في هذا القرار، مع عدم الإخالل 

ة في حالة وجود �شبهة جنائية بحقه. باإحالة اأيٍّ منهم للجهة المخت�شنَّ

ِقي الح�شابات الخارجيين  يجوز لأع�شاء الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة عند القت�شاء اأو مدقِّ ج- 

المكلنَّفين من ِقَبل الموؤ�ش�شة القيام بزيارات ميدانية لمقر المرخ�س له للتدقيق على الأوراق 

وال�شجـــالت والم�شتندات المتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب 

والنقـــل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود، للوقوف على مـــدى التزامه بتنفيذ اأحكام هذا 

القرار.

مادة�)11(

الإعفاء�من�امل�سئولية

ونائبه  اللتزام  وم�شئول  له  املرخ�س  ُي�شاأل  ل  القانون،  من  املادة )5(  اأحكام  مراعاة  مع 

وموظف اللتزام جنائيًا اأو مدنيًا اأو تاأديبيًا ب�شبب اأداء التزاماتهم املقررة مبوجب اأحكام هذا 

القرار.
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مادة�)12(

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�)13(

توفيق�الأو�ساع

اأو�شاعهم وفقًا لأحكام هذا القرار خالل فرتة ل تتجاوز  يق  على جميع املرخ�س لهم توفِّ

�شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة�)14(

الإلغاء

ُيلغى القرار رقم )3( ل�شنة 2019 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل 

�س لهم مبزاولة اأن�شطة القطاع العقاري. الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال املرخنَّ

مادة�)15(

النفاذ

على الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�موؤ�س�سة�التنظيم�العقاري

�سلمان�بن�عبداهلل�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 29 يــــولـيــــــــو  2021م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)180(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�احلنينية�– جممع�901

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 املعدنَّ

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 املعدنَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدنَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدنَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي للمنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(
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يغرينَّ ت�شنيف العقار رقم 09029853 الكائن يف منطقة احلنينية – جممع 901 من ت�شنيف 

مناطق املقابر )GY( للجزء ال�شمايل منه و ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا للجزء اجلنوبي منه اإىل 

ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

القرار، وتطبنَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 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�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 يـــولـيـــــو  2021م



العدد: 3544 – الخميس 5 أغسطس 2021

180



العدد: 3544 – الخميس 5 أغسطس 2021

181

الإعالنات�ال�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�سنة�2004

ل�بالقانون�رقم�)14(�ل�سنة�2006 ب�ساأن�براءات�الخرتاع�ومناذج�املنفعة،�املعدَّ

اإعالن�رقم�)12(�ل�سنة�2021

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- تاريخ نقل الملكية.

2- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه. 

3- ا�شم المالك الحالي وعنوانه .

����������������������������������������������������������������املكتب�الوطني�لرباءات�الخرتاع

�����������������������������������������������������������������اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية

نقل�ملكية�براءة�اخرتاع

املالك احلايلاملالك ال�شابقتاريخ املعاملةرقم الطلب

681081022021 / 07 / 26

ثيرابيـــز،  جينيتـــك  هيومـــان  �شايـــر 

اإنك.  

وعنوانه :

300 �شايـــر واي، ليك�شينغتون، اأم اأيه 

02421، الوليات المتحدة الأمريكية 

  

كومبنـــي  فارما�شوتيكـــال  تاكيـــدا 

ليميتد 

وعنوانه :

1-1 ،دو�شومات�شـــي 4-ت�شوم، ت�شو-

كو، اأو�شاكا-�شي، اأو�شاكا، اليابان 
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الإعالنات�ال�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

ب�ساأن�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية�

اإعالن�رقم�)17(�ل�سنة�2021

ا�شتنادًا 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- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي .

2- تاريخ انق�شاء الحقوق .

3- �شبب انق�شاء الحقوق . 

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية

انق�ساء�احلقوق�املرتتبة�على�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية�وبطالنها�

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه.

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية17 / 07 / 17802021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 17 / 07 / 27812021
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الإعالنات�ال�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

ب�ساأن�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية�

اإعالن�رقم�)18(�ل�سنة�2021

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإىل  ا�شتنادًا   

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

  و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1-  الرقم الم�شل�شل للطلب .

2-  ا�شم الطالب وعنوانه.

3-  تاريخ تقديم الطلب.

م طلب الت�شجيل من اأجلها . و�شف الأداة التي ُقـدِّ

ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب .

ا�شم وعنوان الوكيل املفونَّ�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية��
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رقم�الطلب:  ب ت /  1838

ا�سم�الطالب�:  دافانتي تايرز ليميتد

عنوانه�: دافانتي تايرز ليميتد )وعنوانه  اأواك هاو�س، وودلندز بارك، اآ�شتون رود، نيوتون-لي-

ويلوز، مير�شي�شايد، دبليو اأيه12 0اإت�س اإف، المملكة المتحدة(

تاريخ�تقديم�الطلب: 2021/07/05

و�سف�طلب�الت�سميم:  الت�شميم المميز للهيكل الخارجي لبطانة الطار

�الت�سنيف�:15-12

ا�سم�الوكيل�المفو�ض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه�: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

تاريخ�ال�سبقية: 2021/01/06   
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�سجيل

اإعالن�رقم�)664(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي عبدالعزيز ح�شن 

علي اأبل و�شريكته، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )اأبل الدولية للتجارة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 92452، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

التجاري )�شركة اأدكو القاب�شة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.  

اإعالن�رقم�)665(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

)اإ�س  المحترفة  المكاتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

واي كون�شلتنج اآند اأكونتنج(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأ�شد للمقاولت الإن�شائية(، 

اإلى �شركة ذات  الموؤ�ش�شة  الأول والثالث والرابع من  الفروع  القيد رقم 49813، طالبة تحويل  الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار  بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ 

ه�شام عبدالجليل علي محمد مطر. 

اإعالن�رقم�)666(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

بن  �شعيد  بن  بطي  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

جابر الهاجري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ح�شون الخليج لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 93308، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
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مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وت�شجل يا�شم كل من: بطي بن �شعيد بن جابر الهاجري، وم�شطفى 

بوفادي �شاليل. 

اإعالن�رقم�)667(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

ال�شيد/ م�شهور مو�شى عيد  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

العنزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شهور للمقاولت الإن�شائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،16808

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن�رقم�)668(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ورثة ال�شيخ اإبراهيم بن عبداهلل 

بن خالد بن علي اآل خليفة،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإما�س للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

ذات  �شركة  اإلى  للعقارات(  )اإما�س  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبين   ،103603 رقم 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،800 )األف وثمانمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

ال�شيخة منيرة �شلمان خالد اآل خليفة، وال�شيخ عبداهلل اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة، وال�شيخ �شلمان اإبراهيم 

اإبراهيم عبداهلل  وال�شيخة و�شحى  اآل خليفة،  اإبراهيم عبداهلل خالد  وال�شيخة لطيفة  اآل خليفة،  عبداهلل خالد 

خالد ال خليفه، ال�شيخة ح�شة اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة، وتنازل ال�شيخ فهد اإبراهيم عبداهلل خالد اآل 

خليفة، الى ال�شيخ �شلمان اإبراهيم عبداهلل خالد اآل خليفة عن ح�شته في ال�شركة. 

اإعالن�رقم�)669(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

عبدالعزيز  عبا�س  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

محمد يو�شف الماجد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات جنى الخير(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 115680، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 NISARمقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبا�س عبدالعزيز محمد يو�شف الماجد، و

.MOOLAYIL
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اإعالن�رقم�)670(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

  SURYIA BEGUM ال�شيد  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

رقم 36830، طالبًا  القيد  بموجب  الم�شجلة  بيكم مولبخ�س(،  )ثريا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك 

تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة ثريا 

بيكم مولبخ�س ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره  5،000)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شناء 

 MUSARRAT HUSSAINو  ،SURYIA BEGUMو  ،  RIZWAN SARTAJو بخ�س،  مول  حاجي  ح�شين  م�شرت 

.HAJI MAULA BAKHSH

اإعالن�رقم�)671(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة و ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اأحمد من�شور اأحمد 

القيد  بموجب  الم�شجلة  لل�شيارات(،  ال�شفير  )معر�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي،  عبداهلل 

رقم 87643، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 200 

)مائتين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: الأمين محمد مياه محمد المية، وعلي ح�شن علي محمد علي 

العريبي.

اإعالن�رقم�)672(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

�شلمان علي ح�شين  ال�شيد/  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اأحمد حميد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فونتانا العالمية للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى  العالمية(  �شلمان  )اأ�شواق  با�شم  الم�شجلين   )27( ورقم   )5( رقم  الموؤ�ش�شة  فرعي  تحويل  طالبًا   ،75542

�شركة ت�شامن قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة بوابة اأ�شواق �شلمان العالمية/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: علي ح�شين اأحمد حميد، و�شلمان علي ح�شين اأحمد حميد، 

.KUNHABDULLA KAMAVATHو
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اإعالن�رقم�)673(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

عبده  يحيى  ف�شل  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بن يحيى للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79699، 

طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )بوليوود �شباي�س ري�شتورانت( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: ف�شل يحيى عبده 

.ROHAN KHANNAم�شعد اأحمد، و

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�)674(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اإبراهيم حبيب عبداهلل 

اأحمد المْغني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نقليات يورو اإك�شبر�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  122877، طالبًا 

ال�شائغ، و يو�شف  اأحمد  اأحمد عبداهلل  با�شم كل من:  وت�شجل  دينار بحريني،  اآلف(  مقداره 10،000 )ع�شرة 

.MOHAMED SHARAFDEEN EDAVANAKAD ALI

اإعالن�رقم�)675(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ حنان �شعيد عبدعلي 

الخنيزى، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مر�شين للتنظيفات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 56100، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 

)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.
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اإعالن�رقم�)676(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة��

�

الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب.  واأولده  الدرازي  كاظم  )ال�شيد  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

اإلى �شركة  رقم 2111، طالبين تحويل الفرع التا�شع من ال�شركة الم�شجل با�شم )�شيتي لتكنولوجيا الخر�شانة( 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

لل�شركة الم�شماة )هاي وي لإن�شاء و�شيانة الطرق ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 97949. 

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�)677(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد عبدالعزيز ار�شيد 

الم�شجلة  العامة(،  للتجارة  )همبا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العنزي،  ال�شليلي  �شعود  �شقران 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،139868 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)678(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع��سركة�تو�سية�ب�سيطة

اإىل��سركة�ت�سامن

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة التو�شية الب�شيطة 

الفرع  تحويل  رقم 24550، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  ب�شيطة(،  تو�شية  )اأزياء هولنده/  ا�شم  تحمل  التي 

الرابع من ال�شركة والم�شجل با�شم )غالتا للتجارة( اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل كل من: مريم يو�شف غريب ر�شتم، ويو�شف غريب رم�شان ر�شتم.

اإعالن�رقم�)679(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل���فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

عبدي  داود  ادمه  ال�شيدة/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عدوان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النعومة لكي المالب�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 43712، 

طالبًة تحويل الفرع رقم )6( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

 GOKHAN عــدوان،  عبدي  داود  ادمه  ا�شمائهم:  التالية  ال�شادة  من  مملوكة  ال�شركة  لت�شبح  بحريني،  دينار 

 .MISRAKLI
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ا�ستدراك

ثالث   ،2021 يوليو   8 بتاريخ  ال�شادر   )3540( رقم  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُن�شر 

قرارات ا�شتغناء وهي » قرار رقم )2-غ( و )3-غ( و )4-غ( ب�شاأن ا�شتغناء عن العقارات 

امل�شتملكة«.

ونظرًا لورود خطاأ بتاريخ ال�شنة امليالدية، ُيعاد ن�شر القرارات بالرقم ال�شحيح لل�شنة 

وهو )�شنة 2021(.

وهذا مالزم.

قرارات�ال�ستغناء

قرار�رقم�)2-�غ(�ل�سنة��2021بال�ستغناء�عن�العقار�امل�ستملَـك

بالقرار�رقم�)145(�ل�سنة��2012وامل�سجل�باملقدمة�رقم�2003/12048

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )145( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد/ حممود يو�شف 

  ،2003/12048 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  احلورة  يف  الكائن  الق�شاب،  عبدالرحمن 

والذي كان  من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب باملنامة لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف
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قرار�رقم�)3-�غ(�ل�سنة��2021بال�ستغناء�عن�العقار�امل�ستملَـك

بالقرار�رقم�)146(�ل�سنة��2012وامل�سجل�باملقدمة�رقم�2005/8376

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

حممود  ال�شيد/  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )146( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

يو�شف عبدالرحمن الق�شاب ، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2005/8376،  

والذي كان  من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب باملنامة لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

قرار�رقم�)4-�غ(�ل�سنة��2021بال�ستغناء�عن�العقار�امل�ستملَـك

بالقرار�)480(�ل�سنة��2012وامل�سجل�باملقدمة�رقم�2007/2763

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

حممود  ال�شيد/  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )480( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء 

يو�شف عبدالرحمن الق�شاب، الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2007/2763،  

والذي كان  من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب باملنامة لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�سام�بن�عبداهلل�خلف


