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�قانون�رقم�)31(�ل�صنة�2021
ب�صاأن�حماية�الأ�صناف�النباتية�اجلديدة

نحن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة�������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، 

وتعديالته،

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

الدولية،

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

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

1996، وتعديالته،

ـَنـوُّع البيولوجي، وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1996 بالت�شديق على اتفاقية التَّ

ل بالقانون رقم )8( ل�شنة  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

،1997

وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 1996 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية باري�س 

حلماية امِلـْلـكية ال�شناعية،

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

)27( ل�شنة 2017،

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

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2003 باملوافقة على نظام )قانون( احلْجـر الزراعي يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية حلماية الأ�شناف النباتية اجلديدة،

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

مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية،

ل لتفاقية اجلوانب  وعلى القانون رقم )29( ل�شنة 2009 بالت�شديق على الربوتوكول املعدِّ
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،)TRIPS( املت�شلة بالتجارة من حقوق امِلـْلـكية الفكرية

النباتات،  لوقاية  الدولية  التفاقية  على  بالت�شديق   2009 ل�شنة  رقم )48(  القانون  وعلى 

لة من ِقـَبـل موؤمتر منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة خالل دورته التا�شعة والع�شرين  املعدَّ

يف نوفمرب �شنة 1997،

اتفاقية  لتعديل  الأول  الربوتوكول  على  بالت�شديق   2010 ل�شنة   )28( رقم  القانون  وعلى 

التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية،

ـة املتعلق  وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2011 باملوافقة على الن�شمام اإىل بروتوكول قرطاجنَّ

ـَنـوُّع البيولوجي، بال�شالمة الأحيائية لالتفاقية املتعلقة بالتَّ

ـَقـاوي  والتَّ البذور  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2012 ل�شنة   )34( رقم  القانون  وعلى 

ـَتـالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وال�شَّ

اتفاقية  لتعديل  الثاين  الربوتوكول  على  بالت�شديق   2016 ل�شنة   )11( رقم  القانون  وعلى 

التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية،

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 1995 ب�شاأن ان�شمام دولة البحرين اإىل اتفاقية اإن�شاء املنظمة 

العاملية للِمـْلـكية الفكرية )الويبو(،

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

الف�صل�الأول
اأحكام�عامة�
مادة�)1(
التعاريف

كلٍّ  قرين  ـنة  املبيَّ املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون الزراعة.
الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون الزراعة.

ـة: اإدارة الثروة النباتية بالوزارة.  الإدارة�المخت�صَّ
ال�صجل: �شجل الأ�شناف النباتية المن�شو�س عليه في المادة )25( من هذا القانون.

�صنف�نباتي: اأية مجموعة نباتية تندرج في ت�شنيف نباتي واحد من اأدنى الم�شتويات التق�شيمية 
ـي النباتات، وتت�شف  المعروفة، �شواء ا�شتوفت هذه المجموعة اأم لم ت�شتوف �شروط مْنـح حق مربِّ

دة من التراكيب الوراثية، ويمكن  ـن اأو عن مجموعة محدَّ بخ�شائ�س ناجمة عن تركيب وراثي معيَّ
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تمييزها عن اأية مجموعة نباتية اأخرى باإحدى هذه ال�شفات المذكورة على الأقل، وُتـعتَبـر وحدة 

واحدة ب�شبب قدرتها على التكاثر دون اأيِّ تغيير في �شفاتها. 

ره، اأو �شاحب عمل  مرِبـي�النباتات: ال�شخ�س الذي ا�شتنبط �شنفًا نباتيًا جديدًا اأو اكت�شفه اأو طوَّ
ال�شخ�س المذكور الذي كلَّـفه بمبا�شرة هذا العمل، اأو كان خَلـفًا لأيٍّ من هوؤلء الأ�شخا�س.

ال�صنــف�المحمــي: كل �شنف نباتي يكون محاًل لحق مرِبـــي النباتات، اإذا توافرت فيه ال�شــروط 
والأو�شاع الواردة في هذا القانون ولئحته التنفيذية.

مادة�)2(
نطاق�تطبيق�القانون

النباتية  الأ�شناف  حلماية  الدولية  التفاقية  من   )3( املادة  من   )2( الفقرة  مراعاة  مع 

ي�شدر  التي  النباتية  والأ�شناف  والأنواع  الأجنا�س  على  القانون  هذا  اأحكام  ـق  تطبَّ اجلديدة، 

بتحديدها قرار من الوزير. 

ـق اأحكام هذا القانون على كافة الأجنا�س والأنواع والأ�شناف النباتية الأخرى بعد  كما تطبَّ

ـيِّ ع�شر �شنوات من تاريخ العمل به. ُمـ�شِ

وي�شتثَنـى من تطبيق اأحكام هذا القانون الأجنا�س والأنواع والأ�شناف النباتية التي ُمـِنـحت 

عليها براءة الخرتاع.

مادة�)3(
املعاملة�الوطنية

�شخ�س  لكل  يكون  اململكة،  يف  بها  املعمول  الدولية  التفاقيات  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

طبيعي اأو اعتباري من مواطني اململكة، اأو الأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني الذين ينتمون اأو 

يقيمون اأو يتخذون مركز ن�شاط فعلي - بح�شب الأحوال - يف اإحدى الدول اأو الكيانات الأع�شاء 

ـة اإىل الحتاد الدويل حلماية الأ�شناف  يف منظمة التجارة العاملية اأو الدول اأو املنظمات املن�شمَّ

رة لالأ�شناف  اأو التي تعاِمـل اململكة معاملة امِلـثل، اأن يتمتعوا باحلماية املقرَّ النباتية اجلديدة، 

النباتية ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.
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الف�صل�الثاين
ـع�ال�صنف�النباتي�باحلماية�ومدتها �صروط�مَتـتُّ

مادة�)4(
�صروط�احلماية

ُيـ�شرَتط لتَمتُّع ال�شنف النباتي باحلماية اأن تتوافر فيه ال�شروط الآتية:

ة. الِجـدَّ اأ- 

التميُّـز. ب- 

التجان�س. ج- 

ـَبـات. الثَّ د- 

اأْن يكون محاًل لت�شمية مقبولة طبقًا لأحكام المادتين )28( و)29( من هذا القانون. هـ- 

مادة�)5(
ة اجِلـدَّ

تاريخ تقدمي طلب احل�شول على حق  اإذا مل يكن قد مت يف  النباتي جديدًا  ال�شنف  يكون 

مرِبـي النباتات بيع اأو نْقـل مواد اإكثار ال�شنف اأو مواد ح�شاده، اأو الت�شرف فيها من ِقـَبـل مرِبـي 

النباتات اأو مبوافقته، لأغرا�س ا�شتغالل ال�شنف يف اإقليم اململكة منذ اأكرث من �شنة واحدة، اأو 

يف خارج اإقليم اململكة منذ اأكرث من �شت �شنوات بالن�شبة لالأ�شجار والأعناب، اأو اأكرث من اأربع 

�شنوات بالن�شبة لغريها.

ويف حالة تطبيق اأحكام هذا القانون على الأجنا�س والأنواع والأ�شناف النباتية التي مل ي�شبق 

ل�شروط  م�شتوفية  والأنواع  الأجنا�س  ـدة عن هذه  املتولِّ النباتية  الأ�شناف  ُتـعتَبـر  عليها  تطبيقه 

ة، حتى ولو كان البيع اأو النْقـل للغري قد مت على اأر�س اململكة قبل اأربع �شنوات �شابقة قبل  اجِلـدَّ

اإيداع الطلب، اأو قبل �شت �شنوات من هذا التاريخ بالن�شبة لالأ�شجار والأعناب.

ول ت�شري اأحكام الفقرة ال�شابقة اإل على طلبات احلماية املودعة خالل �شنة على الأكرث من 

تاريخ �شريان اأحكام هذا القانون على الأجنا�س والأنواع املذكورة.

مادة�)6(
ـز التميُّ

يكون  اآخر  �شنف  اأيِّ  عن  وا�شحًا  اختالفًا  يختلف  كان  اإذا  ـزًا  متميِّ النباتي  ال�شنف  يكون 

معروفًا ب�شورة �شائعة يف تاريخ تقدمي طلب ت�شجيله.
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قائمة  يف  النباتي  ال�شنف  اإدراج  طلب  اأو  النباتات،  مرِبـي  حق  مْنـح  طلب  تقدمي  ويوؤدي 

اأ�شناف متداَولة جتاريًا يف اأية دولة، اإىل اعتبار ال�شنف مو�شوع الطلب معروفًا ب�شورة �شائعة 

اإدراج ال�شنف يف القائمة  اأو  اأن يرتتب على ذلك مْنـح احلق  من تاريخ تقدمي الطلب �شريطة 

املذكورة، بح�شب الأحوال.  

مادة�)7(
التجان�س

يكون ال�شنف متجان�شًا اإذا كانت �شفاته الأ�شا�شية متجان�شة ب�شورة كافية مع مراعاة ما 

قد ُيـتوقع من تباُيـٍن نتيجًة للميزات اخلا�شة التي تت�شم بها عملية اإكثاره.

مادة�)8(
الثبات

الالئحة  دها  لفرتة حتدِّ املتتابع  اإكثاره  اإْثـر  تتغري  كانت �شفاته مل  اإذا  ثابتًا  ال�شنف  يكون 

التنفيذية، اأو يف نهاية كل دورة خا�شة للتكاثر.

مادة�)9(
مدة�احلماية

والأعناب،  لالأ�شجار  بالن�شبة  �شنة  وع�شرين  خم�شًا  النباتات  مرِبـي  حق  حماية  مدة  تكون 

وع�شرين �شنة بالن�شبة لغريها من احلا�شالت الزراعية، وُتـحت�َشـب املدة اعتبارًا من تاريخ مْنـح 

�شهادة حق مرِبـي النباتات.

مادة�)10(
احلماية�املوؤقتة

م عنه الطلب تبداأ من تاريخ تقدمي طلب مْنـح حق  ُتـمنح حماية موؤقتة لل�شنف النباتي املقدَّ

مرِبـي النباتات وتنتهي مبْنـح هذا احلق.

وي�شتحق مرِبـي النباتات تعوي�شًا عادًل من ال�شخ�س الذي قام مببا�شرة اأيِّ عمل من الأعمال 

التي تقت�شي موافقة املرِبـي طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خالل الفرتة امل�شار اإليها يف الفقرة 

الأوىل، ب�شرط اأن تتوفر ال�شروط الآتية: 

ح لل�شخ�س بالقيام بذلك. األ يكون مرِبـي النباتات قد �شرَّ اأ- 

اأن يكون المرِبـي قد قام باإخطار ال�شخ�س الآخر بتقديمه لطلب مْنـح حق مرِبـي النباتات. ب- 
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اأْن ُتـمَنـح الحماية بالفعل لل�شنف النباتي.  ج- 

مادة�)11(
حق�مرِبـي�النباتات

تكاثر هذا  وا�شتغالل مادة  با�شتعمال  النباتات،  َمـن يح�شل على �شهادة حق مرِبـي  يتمتع 

ال�شنف بكافة الطرق، مبا يف ذلك الإنتاج واإعادة الإنتاج والعْر�س للبيع والإعداد بغر�س الإكثار 

والبيع اأو غري ذلك من اأعمال الت�شويق اأو الت�شدير اأو ال�شترياد اأو التخزين.

ويجب احل�شول على موافقة مرِبـي النباتات، والتي يجوز اأن تكون م�شروطة، للقيام باأيٍّ من 

الأعمال املن�شو�س عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وذلك فيما يتعلق باملنَتـجات التي مت 

ح�شادها اأو قْطـُفـها، �شواًء كانت لنباتات كاملة اأو اأجزاء النباتات والتي مت احل�شول عليها عن 

طريق ا�شتعمال مادة تكاثر ال�شنف املحمي دون موافقة املرِبـي، وذلك ما مل ُتـَتـح ملرِبـي النباتات 

فر�شة معقولة لكي ميار�س حقه فيما يتعلق مبادة التكاثر املذكورة.

مادة�)12(
الأ�صناف�النباتية�التي�ي�صملها�احلق

تنطبق اأحكام املادة )11( من هذا القانون على الأ�شناف النباتية الآتية:

ـــًا ب�شفة  ـــة اأ�شا�شــًا مــن ال�شنف المحمي اإذا لــم يكن هذا ال�شنف م�شتقَّ الأ�شنــاف الم�شتقَّ اأ- 

اأ�شا�شية من �شنف اآخر.

الأ�شناف التي ل يمكن تمييزها بو�شوح عن ال�شنف المحمي ِوْفـقًا لأحكام المادة )6( من  ب- 

هذا القانون.

ر لل�شنف المحمي. الأ�شناف التي يقت�شي اإنتاجها ال�شتعمال المتكرِّ ج- 

ـًا اأ�شا�شًا من �شنف اآخر اإذا  وُيـعتَبـر ال�شنف يف مفهوم البند )اأ( من الفقرة ال�شابقة م�شتقَّ

توفرت فيه ال�شروط الآتية:

ـًا اأ�شا�شًا من ال�شنف الأ�شلي اأو من �شنف م�شتقٍّ ب�شورة اأ�شا�شية من ال�شنف  اأن يكون م�شتقَّ اأ- 

الأ�شلــي، وظل محتفظًا بال�شفات الأ�شا�شــية الناجمة عــن التركيب الوراثي اأو عن مجموعة 

التراكيب الوراثية لل�شنف الأ�شلي.

ـزًا بو�شوح عن ال�شنف الأ�شلي. اأن يكون مميَّ ب- 

اأن يكون مطابقًا لل�شنف الأ�شلي من حيث �شفاته الأ�شا�شــية الناجمة عن التركيب الوراثي  ج- 

اأو عــن مجموعــة التراكيب الوراثية لل�شنــف الأ�شلي، وذلك با�شــتثناء الفوارق الناجمة عن 

ال�شتقاق.

ـة اأ�شا�شًا من �شنف اآخر عن طريق انتقاء �شفات طفرة  وميكن احل�شول على اأ�شناف م�شتقَّ
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ـزة، اأو ا�شتن�شاخ اخلاليا غري اجلذعية، اأو بانتقاء نبات مفَرد من نباتات ال�شنف  طبيعية اأو حمفِّ

الأ�شلي، اأو بالتهجني العك�شي، اأو بالتحوير با�شتخدام الهند�شة الوراثية اأو بغري ذلك. 

الف�صل�الثالث
ال�صتثناءات�على�احلماية�والرتاخي�س�الإجبارية

مادة�)13(
ال�صتثناءات�على�احلماية

يًا على حق مرِبي النباتات، قيام الغري باأيٍّ من الأعمال الآتية: ل ُيـعدُّ تعدِّ

ا�شتعمال ال�شنف النباتي بغر�س اإكثاره لأغرا�س غير تجارية. اأ- 

الأن�شطة المت�شلة بالتجارب وباأغرا�س البحث العلمي. ب- 

اأن�شــطة التربيــة والتهجيــن والنتخــاب، وغيرهــا التــي ت�شــتهدف ا�شــتنباط اأ�شنــاف نباتية  ج- 

جديدة.

الأن�شطة التي تتعلق باأغرا�س التعليم والتدريب. د- 

اأن�شــطة ال�شــتعمال وال�شــتغالل التجــاري وال�شــتهالك لمــادة المح�شــول والمــواد الأولية  هـ- 

ـــع اأو ُتـ�شتخَرج من مادة المح�شول ب�شكل مبا�شر  ـنَّ والو�شيطة والمنَتـــجات النهائية التي ُتـ�شَ

ـلت مادة المح�شول في هيئة نبات كامل اأو كانت جزءًا منه. اأو غير مبا�شر �شواًء تمثَّ

يًا على حقه قيام املزارعني    ومع مراعاة امل�شالح امل�شروعة للمرِبـي وبوجه خا�س، ل ُيـعترَب تعدِّ

يف حدود معقولة با�شتخدام مواد احل�شاد التي ح�شلوا عليها عن طريق زراعة ال�شنف املحمي 

يقومون  فيما  وذلك  القانون،  هذا  من   )12( املادة  من  الأخرية  للفقرة  ِوْفـقًا  م�شتق  �شنف  اأو 

بزراعته من اأرا�س.

مادة�)14(
ا�صتنفاد�حق�مرِبـي�النباتات

اأو  بنف�شه  طريقة  باأية  قه  �شوَّ اأو  املحمي  ال�شنف  باع  قد  كان  اإذا  النباتات  ملرِبي  يجوز  ل 

ـة  مبوافقته يف اململكة اأْن مينع الغري من اأية اأعمال تتعلق مبادة ال�شنف املحمي اأو اأية مادة م�شتقَّ

ـنت تلك الأعمال: من تلك املادة اإل اإذا ت�شمَّ

اإكثارًا جديدًا لل�شنف. اأ- 

ت�شديــر مــادة ال�شنــف التــي ت�شــمح بتكاثر ال�شنــف اإلى بلــد ل يحمــي الجن�ــس اأو النوع اأو  ب- 

ال�شنف النباتي الذي ينتمي له ال�شنف، ما لم يكن الغر�س من الت�شدير هو ال�شتهالك.
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ـد مب�شطلح )املادة( الواردة يف الفقرة الأوىل فيما يتعلق  ولأغرا�س تطبيق هذه املادة ُيـق�شَ

بال�شنف:

ـًا كان نوعها. مادة التكاثر اأيَّ اأ- 

مادة الح�شاد بما في ذلك النباتات الكاملة اأو اأجزاء منها. ب- 

ـل مبا�شرة من مادة الح�شاد. اأيُّ منَتـج متح�شِّ ج- 

مادة�)15(
الرتاخي�س�الإجبارية

دها الالئحة التنفيذية  َتـمنح الإدارة املخت�شة تراخي�س اإجبارية ِوْفـقًا لالإجراءات التي حتدِّ

تقت�شيها  التي  احلالت  يف  وذلك  املرِبـي،  موافقة  دون  املحمي  ال�شنف  وا�شتغالل  با�شتعمال 

امل�شلحة العامة.

وي�شتحق مرِبـي النباتات تعوي�شًا عادًل مقابل مْنـح الغري حق ا�شتعمال وا�شتغالل ال�شنف 

دها الالئحة  للغري خالل مدة الرتخي�س الإجباري، وذلك ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي حتدِّ

التنفيذية لهذا القانون.

مادة�)16(
التنظيم�القت�صادي

ـم عملية اإنتاج مواد ال�شنف النباتي ومراقبتها،  ل يلتزم مرِبـي النباتات بالتدابري التي تنظِّ

وت�شويقها، اأو ا�شترياد هذه املواد وت�شديرها، وذلك دون الإخالل باأحكام هذا القانون ولئحته 

التنفيذية.

الف�صل�الرابع
طلب�مْنـح�حق�مرِبـي�النباتات

مادة�)17(
تقدمي�طلب�مْنـح�حق�مرِبـي�النباتات

الإدارة  م  ت�َشـلُـّ تاريخ  وُيـعتَبـر  النباتات،  مرِبـي  حق  مْنـح  طلبات  ـة  املخت�شَّ الإدارة  تتلقى 

اأحكام هذا  رة مبوجب  املقرَّ ال�شروط  لكافة  ا�شتيفائه  ب�شرط  لتقدميه  تاريخًا  للطلب  املخت�شة 

القانون.
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مادة�)18(
عدم�جواز�رْفـ�س�مْنـح�احلق�اأو�تق�صري�املدة

ـة اأن ترف�س مْنـح حق مرِبـي النباتات اأو تق�شري مدته على اأ�شا�س  ل يجوز لالإدارة املخت�شَّ

اأن حماية ال�شنف ذاته مل ُتـطَلـب، اأو ُرِفـ�شت، اأو انق�شت يف اأية دولة اأو منظمة دولية حكومية 

اأخرى.

مادة�)19(
حق�الأولوية

الأ�شناف  حلماية  الدويل  الحتاد  يف  ع�شو  لدى  النباتات  مرِبي  حق  مْنح  طلب  م  ُقـدِّ اإذا 

النباتية اجلديدة اأو يف اأية دولة تعامل اململكة معاملة امِلـثل، فاإنه يجوز لذوي ال�شاأن اأو ملن اآلت 

ـة ِوْفـقًا  م طلب مْنـح حق مرِبـي النباتات عن ذات ال�شنف لدى الإدارة املخت�شَّ اإليه حقوقه اأن يقدِّ

لالأو�شاع وال�شروط والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا القانون، خالل �شنة من تاريخ تقدمي 

الطلب يف اخلارج. ويف هذه احلالة ُيـعتَبـر تاريخ الإيداع الأول اأ�شا�شًا حلق الأولوية. 

مادة�)20(
م�صتندات�حق�الأولوية

اأولوية فاإنه يجب على طالب احلق  ـن طلب مْنـح حق مرِبـي النباتات ادعاًء بحق  اإذا ت�شمَّ

خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ تقدمي طلبه اإيداع �شورة طبق الأ�شل من امل�شتندات املتعلقة بطلبه 

ـنات اأو اأدلة ُتـْثـِبـت  قًا عليها من الإدارة التي اأودع لديها هذا الطلب ف�شاًل عن اأية عيِّ الأول م�شدَّ

ِلـما  ِوْفـقًا  الأولوية  الت�شجيل حق  ُيـْثـِبـت طالب  فاإذا مل  نف�ُشـه،  الطلبني هو  ال�شنف مو�شوع  اأن 

ـة. م مت ت�شجيل طلبه بتاريخ تقدميه لدى الإدارة املخت�شَّ تقدَّ

مادة�)21(
الحتجاج�بالوقائع

ل يجوز الحتجاج بالوقائع التي حتدث خالل املدة املن�شو�س عليها يف املادة )19( من هذا 

القانون، كتقدمي طلب اآخر اأو ن�ْشـر ال�شنف مو�شوع الطلب الأول اأو ا�شتعماله، وذلك كاأ�شا�س 

لرْفـ�س الطلب الالحق، كما ل يجوز ا�شتنادًا اإىل هذه الوقائع ترتيب اأيِّ حق للغري.

مادة�)22(
فْحـ�س�طلب�مْنـح�حق�مرِبـي�النباتات

ـق من ال�شروط  ـَحـقُّ للتَّ ـة طلب مْنـح حق مرِبـي النباتات ومرفقاته  تفح�س الإدارة املخت�شَّ
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الطلب  على  اإدخالها  وجوب  ترى  التي  التعديالت  اإجراء  تطلب  اأن  ولها  فيه،  ـرها  توفِّ الواجب 

ده الالئحة التنفيذية. وا�شتيفاء ما تراه لزمًا للبتِّ فيه، وذلك كله على النحو الذي حتدِّ

مادة�)23(
�يف�طلب�مْنـح�حق�مرِبـي�النباتات البتُّ

ـة قرارًا مبْنـح �شهادة حق  ُتـ�شِدر الإدارة املخت�شَّ اإذا توفرت يف الطلب ال�شروط املطلوبة، 

مرِبـي النباتات، على اأن يتم ن�ْشـر قرار املْنـح على نفقة �شاحب احلق. 

ْفـ�س واأ�شبابه. ـة باإخطار من ُرِفـ�س طلُبـه بقرار الرَّ ْفـ�س، تقوم الإدارة املخت�شَّ ويف حالة الرَّ

ـ�ْشـر والإخطار بح�شب الأحوال. د الالئحة التنفيذية ميعاد وكيفية النَّ وحتدِّ

مادة�)24(
ـَظـلُّـم التَّ

ال�شادر  القرار  اأو  النباتات  مرِبي  �شهادة حق  مْنـح  قرار  م من  ـَظـلُـّ التَّ �شاأن  لكل ذي  يحق 

برْفـ�س طلب حماية ال�شنف النباتي، وذلك خالل �شتني يومًا من تاريخ الإعالن عن قبول الطلب 

ْفـ�س بح�شب الأحوال. اأو من تاريخ ِعـلِمـه بقرار الرَّ

مات واإجراءات ومواعيد البتِّ فيها. ـَظـلُـّ د الالئحة التنفيذية اإجراءات تقدمي التَّ وحتدِّ

مادة�)25(
ال�صجل

ـد فيه طلبات مْنـح حق  ـة �شجاًل ي�شمى )�شجل الأ�شناف النباتية(، وتقيَّ ُتـِعـدُّ الإدارة املخت�شَّ

مرِبـي النباتات وجميع البيانات املتعلقة به، وما مت ب�شاأنه، وبا�شتغالله، وبالت�شرفات التي تِرد 

على هذه النباتات، ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة�)26(
الطالع�على�ال�صجل

لكل ذي �شاأن اأن يطلب الطالع على ال�شجل واحل�شول على م�شتخَرجات اأو �شور اأو بيانات 

دها الالئحة التنفيذية. منه، وذلك ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي حتدِّ
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الف�صل�اخلام�س
ت�صمية�ال�صنف
مادة�)27(

ف ال�شنف بت�شمية تكون ا�شمه ال�شائع. يجب اأن ُيـَعـرَّ

تلك  ا�شتعمال  دون  لل�شنف  امل�شجلة  الت�شمية  على  املرتتبة  احلقوق  َتـُحـْول  األ  يجب  كما 

الت�شمية ا�شتعماًل حرًا وذلك �شواًء اأثناء �شريان حق املرِبـي اأو بعد انق�شائه.

مادة�)28(
ا�صتعمال�الت�صمية

مع عدم الإخالل بحق الأولوية املمنوح للغري ب�شاأن ت�شمية اأيِّ �شنف نباتي، يجب على كل َمـن 

يعر�س مادة تكاثر ل�شنف حممي للبيع اأو يقوم ببيعها اأو بت�شويقها اأن يلتزم با�شتعمال ت�شمية 

هذا ال�شنف، حتى انق�شاء احلماية.

مادة�)29(
�صروط�الت�صمية

يجوز  ول  النباتات،  مرِبـي  حق  مْنـح  طلب  يف  النباتي  لل�شنف  املقرَتحة  الت�شمية  د  حتدَّ

ا�شتخدام ت�شمية لل�شنف اإذا كانت الت�شمية:

ف على ال�شنف. ـَعـرُّ ـن من التَّ اأ-   ل تَمـكِّ

مخاِلـفة للنظام العام اأو الآداب العامة. ب- 

نة فقط من اأرقام، ما لم يكن ذلك اأ�شلوبًا متعاَرفًا عليه في ت�شنيف النباتات. مكوَّ ج- 

مطاِبـــقة لت�شــمية ُتـــ�شتخَدم ل�شنف موجود من نف�ــس النوع اأو من نوع وثيق الرتباط به في  د- 

المملكة اأو لدى ع�شو في التفاقية الدولية لحماية الأ�شناف النباتية الجديدة اأو دولة تعاِمـل 

المملكة معاملة الِمـْثـل.

توؤدي اإلى الت�شليل اأو اللَّـْبـــ�س فيما يتعلق ب�شفات ال�شنف اأو قيمته اأو َمـــن�شئه الجغرافي اأو  هـ- 

هوية المرِبي.

محظورة ب�شبب حق اأولوية.  و- 

اإذا كان ال�شنف محميًا لدى ع�شو في التفاقية الدولية لحماية الأ�شناف النباتية الجديدة  ز- 

اأو دولة تعاِمل المملكة معاملة الِمـْثـــل اأو اإذا كان طلب الت�شجيل قد تم تقديمه في اأيٍّ منها، 

رت  فاإنه ل يجوز اقتراح ت�شــجيل ت�شــمية غير تلك المقتَرحة اأو التي تم ت�شــجيلها، اإل اإذا قدَّ
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ـــلة اأو المقتَرحــة غير مالئم فــي المملكة.  الإدارة المخت�شــة اأن ا�شــتخدام الت�شــمية الم�شجَّ

ويجب على طالب الت�شجيل في هذه الحالة اقتراح ت�شمية اأخرى لل�شنف.

مادة�)30(
تاأجيل�الت�صمية

يجوز لطالب مْنـح حق مرِبي النباتات تاأجيل الت�شمية. 

ـن الالئحة التنفيذية اإجراءات حتديد الت�شمية، ون�ْشـِرها، واإجراءات تاأجيلها. وتبيِّ

مادة�)31(
اجلْمـع�بني�الت�صمية�والعالمة�التجارية

ـه للبيع اجلْمـع بني عالمة جتارية اأو ا�شم  يجوز عند القيام بت�شويق �شنف نباتي ما اأو عْر�شِ

ف  ـَعـرُّ ـلة لل�شنف، ب�شرط اأن يكون من ال�شهل التَّ جتاري اأو اأيِّ بيان مماثل وبني الت�شمية امل�شجَّ

على هذه الت�شمية.

مادة�)32(
�صْطـب�الت�صمية

من  اأيٍّ  يف  لل�شنف  ـلة  امل�شجَّ الت�شمية  ب�شْطـب  ـبًا  م�شبَّ قرارًا  ُتـ�شِدر  اأْن  ـة  املخت�شَّ لالإدارة 

احلالتني الآتيتني:

ـلت الت�شمية بالمخالفة لأحكام المادة )29( من هذا القانون. اإذا �ُشـجِّ اأ- 

بناًء على طلب ذي ال�شاأن. ب- 

تقدمي  اإجراءات  التنفيذية  الالئحة  د  وحتدِّ جديدة،  ت�شمية  اقرتاح  النباتات  مرِبي  وعلى 

ـْطـب وكيفية اإعالنه، واإجراءات اقرتاح الت�شمية  طلب �شْطـب الت�شمية، وقواعد اإ�شدار قرار ال�شَّ

اجلديدة وكيفية اإعالنها. 

الف�صل�ال�صاد�س
بطالن�حق�مرِبـي�النباتات�واإ�صقاطه�

مادة�)33(
بطالن�حق�مرِبـي�النباتات

ُتـ�شِدر  اأْن  ال�شاأن،  بناًء على طلب ذوي  اأو  تلقاء ذاتها  اأيِّ وقت من  ـة، يف  لالإدارة املخت�شَّ
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ـر حالة اأو اأكرث من احلالت الآتية: ـبًا ببطالن حق مرِبـي النباتات اإذا ثبت لها توفُّ قرارًا م�شبَّ

ـــزًا في تاريخ تقديم طلب مْنـــح حق مرِبـــي النباتات اأو في  اأنَّ ال�شنف لم يكن جديدًا اأو مميَّ اأ- 

تاريخ الأولوية بح�شب الأحوال.

اأنَّ ال�شنف لم يكن متجان�شــًا اأو ثابتًا في تاريخ اإيداع الطلب اأو في تاريخ الأولوية - بح�شــب  ب- 

الأحــوال - اإذا كان تقديــم طلب مْنـــح حق مرِبـــي النباتات قد تم ب�شورة اأ�شا�شــية ا�شــتنادًا 

مها المرِبـي في ذلك التاريخ. للمعلومات والم�شتندات التي قدَّ

اأنَّ الحق في ال�شنف قد ُمـِنـح لغير المرِبـي بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ج- 

القرار  ال�شاأن، وقواعد �شدور  اإجراءات تقدمي الطلب من ذوي  التنفيذية  د الالئحة  وحتدِّ

امل�شار اإليه بالفقرة ال�شابقة وكيفية اإعالنه.

مادة�)34(
اإ�صقاط�حق�مرِبـي�النباتات

ُتـ�شِدر  اأْن  ال�شاأن،  بناًء على طلب ذوي  اأو  تلقاء ذاتها  اأيِّ وقت من  ـة، يف  لالإدارة املخت�شَّ

ـبًا باإ�شقاط حق مرِبـي النباتات يف اأيٍّ من احلالت الآتية: قرارًا م�شبَّ

ـقًا. ـن من الفح�س التقني اأن ثبات ال�شنف اأو تجان�َشـه لم يعد متحقِّ اإذا تبيَّ اأ- 

اإذا تم �شْطـب ت�شمية ال�شنف بعد مْنـح حق مرِبـي النباتات ولم يقترح �شاحب الحق ت�شمية  ب- 

د لذلك. اأخرى منا�شبة خالل الميعاد المحدَّ

ـة، على األ يترتب  ـــه اإلى الإدارة المخت�شَّ ـــي �شاحب الحق عن حقوقه بموجب كتاب موجَّ تخلِّ ج- 

علــى ذلك الم�شا�ــس بحق الغير. وتنق�شي الحقــوق في هذه الحالة اعتبارًا من تاريخ التنازل 

د تاريخ التنازل فيكــون انق�شاء الحقوق من  د فــي الكتاب الم�شــار اإليه، واإذا لم يحــدَّ المحــدَّ

ـة لهذا الكتاب. م الإدارة المخت�شَّ تاريخ ت�َشـلُـّ

دها الالئحة  قيــام مرِبـــي النباتات بــاأيٍّ من الأعمــال التالية، وذلك خــالل المدة التــي تحدِّ د- 

التنفيذية:

رغم  رة  المقرَّ المدة  خالل  الم�شتَحـق  ال�شنوي  الر�شم  �شداد  عن  الحق  �شاحب  1- امتناع 

ـل م�شحوب بعلم الو�شول، وتنق�شي الحقوق في هذه  اإنذاره بوجوب ال�شداد بكتاب م�شجَّ

الحالة من تاريخ ا�شتحقاق الر�شم.

ـة بالمعلومات اأو الم�شتندات اأو المواد  2- امتناع �شاحب الحق عن تزويد الإدارة المخت�شَّ

ـد من المحافظة على ال�شنف. الالزمة للتاأكُّ

تقدمي  اإجراءات  التنفيذية  الالئحة  د  وحتدِّ ال�شجل،  يف  قْيـِده  تاريخ  من  الإ�شقاط  وي�شري 

الطلب من ذوي ال�شاأن وقواعد �شدور القرار وكيفية اإعالنه.
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الف�صل�ال�صابع
ـظية�والعقوبات ـَحـفُّ الإجراءات�التَّ

مادة�)35(
ـظية ـَحـفُّ الإجراءات�التَّ

ـة لتخاذ اإجراء اأو  ل�شاحب احلق اأْن ي�شت�شدر اأمرًا على عري�شة من رئي�س املحكمة املخت�شَّ

ـظية املن�شو�س عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر  ـَحـفُّ اأكرث من الإجراءات التَّ

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، واتخاذ اإجراء من الإجراءات التالية عند حدوث تعدٍّ 

ي عليها: ـَعـدِّ ـي التَّ على اأيٍّ من احلقوق املن�شو�س عليها يف هذا القانون اأو لَتـَوقِّ

ي بما في ذلك الم�شتوَرد منها اإْثـــر وروده  ـَعـــدِّ اإجراء و�شف تف�شيلي عن المنتجات محل التَّ اأ- 

ي، والِحـفاظ على  ـَعـدِّ والمواد والآلت والأدوات التي ُتـ�شتخَدم، اأو تكون قد ا�شُتـخِدمت في التَّ

الأدلة ذات ال�شلة بالمو�شوع.

ي. ـَعـدِّ وْقـف التَّ ب- 

م الطلب هو �شاحب احلق واأن هذا  ويجب اأن ُيرَفـق بالعري�شة الأدلة الكافية على اأن مقدِّ

الطلب  م  مقدِّ يكلِّـف  اأن  املحكمة  ولرئي�س  له.  �س  ـَعـرُّ التَّ و�ْشـك  على  اأو  ي  ـَعـدِّ للتَّ �س  متعرِّ احلق 

حتديد  يف  ـظي  ـَحـفُّ التَّ الإجراء  بتنفيذ  ـة  املخت�شَّ ال�شلطة  مل�شاعدة  الالزمة  املعلومات  بتقدمي 

املنَتـجات واملواد والآلت والأدوات املعنية.

مادة�)36(�
ـظية ـَحـفُّ اتخاذ�الإجراءات�التَّ

ُيـ�شِدر رئي�س املحكمة اأمره امل�شار اإليه يف املادة )35( دون ا�شتدعاء الطرف الآخر، ولرئي�س 

ـدة للطلب. املحكمة قبل اإ�شدار اأمره اأن ُيـجِرَي حتقيقًا خمت�شرًا اإذا مل َتـْكـِفه امل�شتندات املوؤيِّ

مادة�)37(
نْدب�اخلبري

يجوز اأْن ي�شمل الأمر ال�شادر باتخاذ اأيِّ اإجراء من الإجراءات املن�شو�س عليها يف املادة 

)35( من هذا القانون نْدب خبري اأو اأكرث للمعاونة يف التنفيذ، واأن يفر�س اإيداع كفالة م�شرفية 

اأو نقدية منا�شبة جلْبـر ما قد يرتتب على الإجراء من �شرر دون وجه حق.
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مادة�)38(
ـَظـلُّـم�من�الأمر�على�عري�صة التَّ

اأيام من  ـة خالل ثمانية  اأمام املحكمة املخت�شَّ يَتـَظـلَّـم منه  اأن  يجوز ملن �شدر �شده الأمر 

تاريخ �شدوره اأو من تاريخ اإخطاره به - بح�شب الأحوال -، ويف هذه احلالة يكون للمحكمة تاأييد 

الأمر اأو اإلغاوؤه كليًا اأو جزئيًا.

ول يجوز اأن يكون القا�شي الذي اأ�شدر الأمر على عري�شة من �شمن ت�شكيل هيئة املحكمة 

م. ـَظـلُـّ التي تنظر يف التَّ

مادة�)39(
رْفـع�الدعوى

يجب اأن ُتـرفع الدعوى ب�شاأن اأ�شل النزاع خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدور الأمر، 

ـخاذه. واإل زال كل اأثر لالإجراء الذي مت اتِّ

مادة�)40(
العقوبات

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، يعاَقـب بغرامة ل تقل 

ى بدون وجه حق مع علمه بذلك على  عن خم�شمائة دينار ول تزيد على األفي دينار، كل َمـن تعدَّ

اأيٍّ من حقوق املرِبـي املن�شو�س عليها يف املادة )11( باملخالفة لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل تقل 

عن األف دينار ول تزيد على اأربعة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، يف حالة العْود.

وللمحكمة يف حالة احلكم بالإدانة اأن حتكم مب�شادرة اأو اإتالف الأ�شناف ومواد التكاثر اأو 

ـلة من اجلرمية والآلت والأدوات التي ا�شُتـخِدمت فيها، وذلك كله  اأية مادة اأخرى تكون متح�شَّ

دون الإخالل باحلقوق العينية للغري ح�شن النية.

الف�صل�الثامن
اأحكام�ختامية
مادة�)41(
الر�صوم

ُتـفَر�س ر�شوم على تقدمي طلب مْنـح �شهادة حق مرِبـي النباتات، وعلى �شدور هذه ال�شهادة، 

بالرتخي�س  ال�شجل  التاأ�شري يف  م على طلبات  ـَظـلُـّ والتَّ ال�شهادة،  مْنـح هذه  قرار  م من  ـَظـلُـّ والتَّ
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يف ا�شتعمال الأ�شناف واأية ت�شرفات اأخرى ترد عليها، والإجراءات التي ُتـتَّـخذ ب�شاأنها، وعلى 

الطالع على ال�شجل اأو طلب م�شتخَرجات اأو �شور اأو بيانات منه، وعلى طلبات تاأجيل الت�شمية 

اأو اإ�شافة اأيِّ بيان اإىل ال�شجل  اإ�شقاطه  اأو  و�شْطـِبـها، وعلى طلبات بطالن حق مرِبـي النباتات 

ن بغري وجه حق. غِفـل تدوينه به، اأو حْذف اأو تعديل اأيِّ بيان غري مطابق للحقيقة اأو ُدوِّ
ُ
اأ

مادة�)42(
الر�صم�ال�صنوي

بالزيادة  الر�شم  هذا  ويتدرج  النباتات،  مرِبـي  حق  مْنـح  مدة  خالل  �شنوي  ر�شم  ُيـ�شتَحـق 

�شنويًا من بداية ال�شنة الثانية من ن�ْشـِر قرار مْنـح �شهادة حق مرِبـي النباتات وحتى انتهاء املدة 

دة قانونًا للحماية. املحدَّ

ى ر�شم اإ�شايف يف حالة التاأخري يف �شداد الر�شم ال�شنوي ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر. ويوؤدَّ

مادة�)43(
حتديد�فئات�الر�صوم

زيادتها  وِنـ�َشـب  وقواعد  القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الر�شوم  فئات  بتحديد  َيـ�شُدر 

وتخفي�شها وحالت الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء.

مادة�)44(
ـْبـطية�الق�صائية التفتي�س�وال�صَّ

ـق من تنفيذ اأحكام  ـَحـقُّ يكون ملوظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير للقيام باأعمال التفتي�س للتَّ

هذا القانون والقرارات التي ت�شدر تنفيذًا له، �شلطة دخول الأماكن ذات ال�شلة.

ويكون للموظفني الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من الوزير املعِنـي ب�شئون العدل بالتفاق مع 

ـْبـط الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شاتهم  الوزير، �شفة ماأموري ال�شَّ

وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.

املادة دخول  اإليهم يف هذه  امل�شار  الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ملاأموري  يجوز  ل  الأحوال  ويف جميع 

قا�شي  اأو  العامة  النيابة  من  بذلك  ت�شريح  على  احل�شول  دون  لل�ُشـكَنـى  ـ�شة  املخ�شَّ الأماكن 

التحقيق بح�شب الأحوال.
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مادة�)45(
اإ�صدار�الالئحة�التنفيذية�والقرارات

ُيـ�شِدر الوزير الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

مادة�)46(
النَّـفاذ

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�صى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 5 ديـ�شمـبـــــــــــــر 2021م



العدد: 3569 – الخميس 9 ديسمبر 2021

22

�مر�صوم�رقم�)118(�ل�صنة�2021
بتعيني�نائب�للرئي�س�التنفيذي�باجلهاز�التنفيذي�للمجل�س�الأعلى�للبيئة

نحن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة�������������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

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

الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  اجلهاز  تنظيم  باإعادة   2021 ل�شنة   )78( رقم  املر�شوم  وعلى 

للبيئة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا�بالآتي:
املادة�الأوىل

باجلهاز  التنفيذي  للرئي�س  نائبًا  اآل خليفة  اأحمد  بن  عبدالعزيز  بن  ال�شيخ عبداهلل  ـن  يعيَّ

التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

املادة�الثانية
على رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�س�جمل�س�الوزراء
�صلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 5 دي�شـمـبـــــــــــــر 2021م
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وزارة�العدل�وال�صئون�الإ�صالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)133(�ل�صنة�2021
ب�صاأن��صْطـب�قْيـد�حمام�جماز�اأمام�حمكمة�التمييز

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، وتعديالته،

 وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وعلى احلكم ال�شادر من حمكمة التمييز يف الطعن رقم 5/780/2021/10 ال�شادر بتاريخ  

7 دي�شمرب 2021،

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

قرر�الآتي:
املادة�الأوىل�

اأمام حمكمة  اأحمد احلداد من جدول املحامني املجازين  ال�شيد ح�شني علي  ُيـ�شَطـب قْيـد 

التمييز، اإنفاذًا للحكم ال�شادر من حمكمة التمييز بتاريخ 7 دي�شمرب 2021.

املادة�الثانية�
على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار ، وُيـعمل به من تاريخ 

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

وزير�العدل�
�وال�صئون�الإ�صالمية�والأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة
                                                                                                          

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 8  دي�شمـبـــــــــــــر 2021م
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

�قرار�رقم�)139(�ل�صنة�2021
�ب�صاأن�وْقف�العمل�بالرتخي�س�ال�صياحي

ملطعم�هيزل�اأند�فيول

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات واملعار�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،

واأ�شاليبه  �شوره  بجميع  والتنقيط  النقوط  منع  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

واأنواعه يف اخلدمات ال�شياحية بجميع مرافقها،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم هيزل اأند فيول ملدة اأ�شبوعني، وذلك لإخالل اإدارة 

املطعم باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
زايد�بن�را�صد�الزياين

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1443هـ

المــــــوافــــــق: 9 دي�شمـبـــــــــــــــر 2021م
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وزارة�الأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)328(�ل�صنة��2021
�ب�صاأن�تغيري�ت�صنيف�عقار�بعد�التق�صيم�
يف�منطقة�النبيه��صالح�-�جممع��380

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 08023511 الكائن مبنطقة النبيه �شالح جممع 380 بعد التق�شيم  يغيَّ
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من ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 

اأ )RA(، وت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( دون اجلزء املتاأثر بال�شارع ِوْفـقًا ِلـما هو 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف  وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

مادة�)2(
ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة�)3(
ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

����������������������وزير�الأ�صغال�و�صئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
�������������������������������������������������ع�صام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 دي�شمــبـــــــــر 2021م
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�قرار�رقم�)1(�ل�صنة��2021
ب�صاأن��صوابط�ت�صجيل�عقود�الإيجار�التي�يكون�حملها��

عقارات��صكنية�لغري�غر�س�ال�صكن�العائلي�لدى�اأمانة�العا�صمة�
 

مجل�س اأمانة العا�شمة:  

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،  

وتعديالته، وعلى   ،2014 ل�شنة  بالقانون رقم )27(  ال�شادر  العقارات  اإيجار  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )6( منه، 

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

 ،2018

العقارات وحتديد  اإيجار  عقود  ت�شجيل  مكتب  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )14(  القرار  وعلى 

نظام العمل به واإجراءات الت�شجيل، 

وبعد موافقة وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبعد موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة، 

قرر�الآتي:�
املادة�الأوىل�

ل يجوز ت�شجيل عقود الإيجار التي يكون حملها عقارات �شكنية لغري غر�س ال�شكن العائلي اإل 

ـدة لدى اأمانة العا�شمة �شمن قاعدة بيانات ال�شكن امل�شرتك اجلماعي  اإذا كانت تلك العقارات مقيَّ

لهذه  املطلوبة  وال�شالمة  الأمن  وا�شرتاطات  ال�شحية  ال�شرتاطات  توافر جميع  من  التاأكد  وبعد 

العقارات طبقًا للقوانني والقرارات والأنظمة املعمول بها. 

املادة�الثانية�
املعنية  الوزارة  لدى  املعتَمـدة  الإلكرتوين  الت�شجيل  لآلية  ِوْفـقًا  الإيجار  عقود  ت�شجيل  يكون 

ب�شئون العدل. 

املادة�الثالثة�
التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  - تنفيذ اأحكام هذا  يخ�شه  فيما  املعنيني - ُكـلٌّ  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                                       

��رئي�س�جمل�س�اأمانة�العا�صمة�
��صالح�طاهر�طرادة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 2 دي�شـمـبـــــــــر 2021م
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�قرار�رقم�)1(�ل�صنة����2021
ب�صاأن��صوابط�ت�صجيل�عقود�الإيجار�التي�يكون�حملها��

عقارات��صكنية�لغري�غر�س�ال�صكن�العائلي�لدى�بلدية�املحرق

المجل�س البلدي لبلدية المحرق: 

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،  

وتعديالته، وعلى   ،2014 ل�شنة  بالقانون رقم )27(  ال�شادر  العقارات  اإيجار  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )6( منه، 

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

 ،2018

العقارات وحتديد  اإيجار  عقود  ت�شجيل  مكتب  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )14(  القرار  وعلى 

نظام العمل به واإجراءات الت�شجيل، 

وبعد موافقة وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبعد موافقة املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

قرر�الآتي:�
املادة�الأوىل�

ل يجوز ت�شجيل عقود الإيجار التي يكون حملها عقارات �شكنية لغري غر�س ال�شكن العائلي اإل 

ـدة لدى بلدية املحرق �شمن قاعدة بيانات ال�شكن امل�شرتك اجلماعي  اإذا كانت تلك العقارات مقيَّ

وبعد التاأكـد مـن توافر جميع ال�شرتاطات ال�شحية وا�شرتاطات الأمن وال�شالمة املطلوبة لهذه 

العقارات طبقًا للقوانني والقرارات والأنظمة املعمول بها. 

املادة�الثانية�
املعنية  الوزارة  لدى  املعتَمـدة  الإلكرتوين  الت�شجيل  لآلية  ِوْفـقًا  الإيجار  عقود  ت�شجيل  يكون 

ب�شئون العدل. 

املادة�الثالثة�
التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  - تنفيذ اأحكام هذا  يخ�شه  فيما  املعنيني - ُكـلٌّ  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

                      

����������������������������������������������������������������������������������رئي�س�املجل�س�البلدي�لبلدية�املحرق�
�غازي�عبدالعزيز�املرباطي

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 دي�شـمـبـــــــــر 2021م
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�قرار�رقم�)2(�ل�صنة�����2021
ب�صاأن��صوابط�ت�صجيل�عقود�الإيجار�التي�يكون�حملها��

عقارات��صكنية�لغري�غر�س�ال�صكن�العائلي�لدى�بلدية�املنطقة�اجلنوبية

المجل�س البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية:  

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،  

وتعديالته، وعلى   ،2014 ل�شنة  بالقانون رقم )27(  ال�شادر  العقارات  اإيجار  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )6( منه، 

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

 ،2018

العقارات وحتديد  اإيجار  عقود  ت�شجيل  مكتب  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )14(  القرار  وعلى 

نظام العمل به واإجراءات الت�شجيل، 

وبعد موافقة وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبعد موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

قرر�الآتي:�
املادة�الأوىل�

ل يجوز ت�شجيل عقود الإيجار التي يكون حملها عقارات �شكنية لغري غر�س ال�شكن العائلي اإل 

ـدة لدى بلدية املنطقة اجلنوبية �شمن قاعدة بيانات ال�شكن امل�شرتك  اإذا كانت تلك العقارات مقيَّ

اجلماعي وبعد التاأكد من توافر جميع ال�شرتاطات ال�شحية وا�شرتاطات الأمن وال�شالمة املطلوبة 

لهذه العقارات طبقًا للقوانني والقرارات والأنظمة املعمول بها. 

املادة�الثانية�
املعنية  الوزارة  لدى  املعتَمـدة  الإلكرتوين  الت�شجيل  لآلية  ِوْفـقًا  الإيجار  عقود  ت�شجيل  يكون 

ب�شئون العدل. 

املادة�الثالثة�
التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  - تنفيذ اأحكام هذا  يخ�شه  فيما  املعنيني - ُكـلٌّ  على 

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

������رئي�س�املجل�س�البلدي�لبلدية�املنطقة�اجلنوبية�
�بدر��صالح�التميمي

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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�قرار�رقم�)1(�ل�صنة����2021
ب�صاأن��صوابط�ت�صجيل�عقود�الإيجار�التي�يكون�حملها��

عقارات��صكنية�لغري�غر�س�ال�صكن�العائلي�لدى�بلدية�املنطقة�ال�صمالية

المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية:  

بعد الطالع على 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  2014، وتعديالته،  ل�شنة  رقم )27(  بالقانون  ال�شادر  العقارات  اإيجار  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )6( منه، 

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

 ،2018

العقارات وحتديد  اإيجار  عقود  ت�شجيل  مكتب  ب�شاأن   2015 ل�شنة  رقم )14(  القرار  وعلى 

نظام العمل به واإجراءات الت�شجيل، 

وبعد موافقة وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وبعد موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

قرر�الآتي:�
املادة�الأوىل�

ل يجوز ت�شجيل عقود الإيجار التي يكون حملها عقارات �شكنية لغري غر�س ال�شكن العائلي اإل 

ـدة لدى بلدية املنطقة ال�شمالية �شمن قاعدة بيانات ال�شكن امل�شرتك  اإذا كانت تلك العقارات مقيَّ

اجلماعي وبعد التاأكد من توافر جميع ال�شرتاطات ال�شحية وا�شرتاطات الأمن وال�شالمة املطلوبة 

لهذه العقارات طبقًا للقوانني والقرارات والأنظمة املعمول بها. 

املادة�الثانية�
املعنية  الوزارة  لدى  املعتَمـدة  الإلكرتوين  الت�شجيل  لآلية  ِوْفـقًا  الإيجار  عقود  ت�شجيل  يكون 

ب�شئون العدل. 

املادة�الثالثة�
التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  - تنفيذ اأحكام هذا  يخ�شه  فيما  املعنيني - ُكـلٌّ  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

����������������������������������������������������
���نائب�رئي�س�املجل�س�البلدي�لبلدية�املنطقة�ال�صمالية�

يا�صني�زين�العابدين�زينل

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�صجيل

اإعالن�رقم�)924(�ل�صنة�2021
ب�صاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

للمحا�شبة  )ت�شوية  �شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

وال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شيد/ مازن عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم الغريب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية 

التي تحمل ا�شم )اأودا ديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116795، طالبة تحويل الفرعين الأول والثاني من 

دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مازن عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم الغريب )ن�شبة 75%(، وفاطمة قا�شم 

محمد يو�شف فخرو )ن�شبة %25(.

اإعالن�رقم�)925(�ل�صنة�2021
ب�صاأن�حتويل��صركة�ت�صامن

اإىل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة�
 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

تحمل ا�شم )البطر/ ت�شامن( الم�شجلة بموجب القيد رقم 133497، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني. 

اإعالن�رقم�)926(�ل�صنة�2021
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإىل��صركة�ت�صامن

الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالون لفيفد الرجالي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 103600-1، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.
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اإعالن�رقم�)927(�ل�صنة�2021
ب�صاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية
اإىل��صركه�ذات�م�صئولية�حمدودة

اأحمد  اأحمد �شالح  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شوق(،  ن�شيم  )اأزياء  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  اإبراهيم 

92216، طالبًا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

 CLOTILDA ،%)51 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد �شالح اأحمد اإبراهيم اأحمد )ن�شبة

MASCARENHAS )ن�شبة 24%(، وVIVIAN MASCARENHAS )ن�شبة %25(.

اإعالن�رقم�)928(�ل�صنة�2021
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�حمدودة

اإىل��صركة�م�صاهمة�بحرينية�مقفلة
 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب المحامية �شامية ال�شيد 

الم�شجلة  ذ.م.م(،  )فاتورتي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  مجاهد، 

اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية  110789، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  بموجب القيد رقم 

مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني. 


