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 �أمر ملكي رقم )11( ل�سنة 2022

مبنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

القائمة  يف  الواردة  الأ�شماء  اإىل  الطبي  لال�شتحقاق  حمد  بن  �شلمان  الأمري  و�شام  ُيـمنح 

املرفقة، وذلك تكرميًا لهم وتقديرًا جلهودهم اجلليلة واإ�شهاماتهم املتميزة اأثناء انت�شار جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.

�ملادة �لثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 6 �شعبان 1443هـ

الموافق: 9 مار�س 2022م
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 �أمر ملكي رقم )12( ل�سنة 2022

 بتكليف ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى

�لقيام مبهام �حلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ـا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

�ملادة �لثانية

ـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. ُيُ

                                                                                 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 7 �شعبــان 1443هـ

الموافق: 10 مار�س 2022م
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 قانون رقم )7( ل�سنة 2022

ب�ساأن �لبيئة

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1978 باملوافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون 

يف حماية البيئة البحرية من التلوث والربوتوكول امللَحـق بها،

اجلوفية،  املياه  ا�شتعمال  تنظيم  ب�شاأن   1980 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

ل بالقانون  وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س املوارد املائية، املعدَّ

رقم )36( ل�شنة 2009،

وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1983 يف �شاأن حماية النخيل،

املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  امل�شادقة  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )8( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ـعة يف جاميكا يف 10 دي�شمرب 1982، لقانون البحار املوقَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل 

اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

ل بالقانون رقم )22(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

ل�شنة 2014،

ـم  ـَحـكُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1992 بالت�شديق على اتفاقية بازل ب�شاأن التَّ

�س منها عرب احلدود لعام 1989، يف نْقـل النفايات اخلطرة والتخلُـّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1993 ب�شاأن البحر الإقليمي لدولة البحرين واملنطقة 

املتاخمة،

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 املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1995 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية الدولية 

ب�شاأن امل�شئولية املدنية عن اأ�شرار التلوُّث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 

 1971 لعام  الزيتي  التلوُّث  اأ�شرار  للتعوي�س عن  اإن�شاء �شندوق دويل  ب�شاأن  الدولية  والتفاقية 

وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992،
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ـَنـوُّع البيولوجي، وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1996 بالت�شديق على اتفاقية التَّ

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

ل�شنة 1997،

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

)27( ل�شنة 2017،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )9( ل�شنة 2002 بامل�شادقة على اتفاقية املحافظة على احلياة 

الفطرية وَمـواطنها الطبيعية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، البحرية، املعدَّ

الهيئة  اإن�شاء  اتفاقية  على  الت�شديق  ب�شاأن   2002 ل�شنة  رقم )40(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإقليمية مل�شايد الأ�شماك،

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

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2004 ب�شاأن الت�شديق على معاهدة احلْظـر ال�شامل للتجارب 

النووية،

ـم يف  ـَحـكُّ وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2005 بالت�شديق على تعديل اتفاقية بازل ب�شاأن التَّ

نْقـل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب احلدود لعام 1989،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية ملْنـع التلوُّث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها اأرقام )1( و)2( و)5(،

وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2005 باملوافقة على نظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،

ثات الع�شوية  وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2005 بالت�شديق على اتفاقية ا�شتوكهومل للملوِّ

الثابتة،

املجاورة،  واحلقوق  املوؤلف  حقوق  حماية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )22( رقم  القانون  وعلى 

وتعديالته،

ـْرف ال�شحي و�شرف املياه ال�شطحية، وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شَّ

وعلى القانون رقم )53( ل�شنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية،

وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديالته،

ل  املعدَّ  ،2006 ل�شنة  رقم )61(  بالقانون  ال�شادر  البحرية  واملالحة  املوانىء  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012،
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وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2008 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

لة للتعاون العربي يف ا�شتخدام الطاقة الذرية يف الأغرا�س ال�شلمية، املعدَّ

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه،

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2009 بالت�شديق على التفاق بني مملكة البحرين والوكالة 

النووية  الأ�شلحة  انت�شار  عدم  معاهدة  اإطار  يف  ال�شمانات  لتطبيق  الذرية  للطاقة  الدولية 

والربوتوكول املرفق به،

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

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

يف نوفمرب �شنة 1997، 

وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظـر  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )51( رقم  القانون  وعلى 

الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة،

وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2010 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية الدولية لال�شتعداد 

ي والتعاون يف ميدان التلوُّث الزيتي )OPRC( لعام 1990، والت�شدِّ

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2010 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية لقْمـع اأعمال الإرهاب النووي،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2010 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

احلماية املادية للمواد النووية وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )44( ل�شنة 2010 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية الأمان النووي،

ـر عن  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2011 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية التبليغ املبكِّ

وقوع حادث نووي،

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

ـَنـوُّع البيولوجي، بال�شالمة الأحيائية لالتفاقية املتعلقة بالتَّ

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2011 بالت�شديق على الربوتوكول الإ�شايف لالتفاق املعقود 

بني مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اأجل تطبيق ال�شمانات يف اإطار معاهدة 

عدم انت�شار الأ�شلحة النووية،

الدولية  للوكالة  الأ�شا�شي  النظام  على  بالت�شديق   2011 ل�شنة   )42( رقم  القانون  وعلى 

دة، للطاقة املتجدِّ

وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2012 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية روتردام املتعلقة 

ـنة خطرة متداَولة  بتطبيق اإجراء املوافقة امل�شبقة عن ِعـْلـم على مواد كيميائية ومبيدات اآفات معيَّ

يف التجارة الدولية،
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وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2012 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

دة بالنقرا�س من جمموعات احليوان والنبات الفطرية، ب�شاأن التجارة الدولية يف الأنواع املهدَّ

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

وعلى قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2014 بالت�شديق على النظام الأ�شا�شي ملركز جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية لإدارة حالت الطوارىء،

بالقانون رقم )37(  ل  املعدَّ  ،2014 ل�شنة  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  وعلى قانون املرور 

ل�شنة 2018،

مال البحرية وبيعها، وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرِّ

املواد  ب�شاأن  ـد  املوحَّ باملوافقة على قانون )النظام(   2014 ل�شنة  القانون رقم )54(  وعلى 

امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )29( ل�شنة 2017 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

ـَرر الذي ُتـلِحـُقـه الطائرات بالأطراف الثالثة، تعوي�س ال�شَّ

وعلى القانون رقم )30( ل�شنة 2017 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

ـل غري امل�شروع التي  ـَدخُّ التَّ اأفعال  ـَرر الذي يلحق باأطراف ثالثة والناجت عن  التعوي�س عن ال�شَّ

ت�شمل الطائرات،

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

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظافة العامة،

وثيقة  اإىل  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  باملوافقة   2019 ل�شنة   )12( رقم  القانون  وعلى 

اإن�شاء �شندوق البيئة العاملية املعاَدة هيكلُتـه،

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

�لباب �لأول

�أحكام عامة

�لف�سل �لأول

تعاريف

مادة )1(

ـحة قريَن كلٍّ  يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�شَّ

منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
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�لمملكة: مملكة البحرين.

�لمجل�ض: المجل�س الأعلى للبيئة.

رئي�ض �لمجل�ض: رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.

�لجهاز �لتنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

ـة في الجهاز التنفيذي. ـة: الإدارة الفنية المعِنـيَّ �لإد�رة �لمخت�سَّ

�لرئي�ض �لتنفيذي: رئي�س الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

�ل�سنــدوق: ال�شنــدوق الوطنــي لحماية وتنمية البيئة المن�َشـــاأ طبقًا لحكم المــادة )6( من هذا 

القانون.

ـــة: كافــة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بالمملكــة والمنــوط بهــا التعاون  �لجهــات �لمعنيَّ

والتن�شيق مع المجل�س في �شبيل تحقيق اأهدافه التي اأن�شىء من اأجلها.

ـــ�سة: اأيــة جهــة منــوط بها اإ�شــدار تراخي�س م�شــروعات ذات تاأثيــر محتمل على  �لجهــة �لُمرخِّ

البيئة.

رة: موؤ�ش�شة اأو اأفراد كانت تعود لهم ِمـْلـكية مادة اأو جهاز قبل ت�شديره اأو اإدخاله  �لجهة �لم�سدِّ

اإلى مملكة البحرين.

دها القوانين اأو اللوائح اأو المرا�شــيم فــي مملكة البحرين  ـــة: الجهــة التــي تحدِّ �لجهــة �لمخت�سَّ

ـع المعايير وال�شتراطات الالزمة لذلك  ولها الحق في اإدارة مادة اأو مجموعة من المواد وفي و�شْ

الغر�س.

ع �لبيولوجي: اللجنة المن�َشـــاأة بموجــب القرار رقم )44(  ـَنـــوُّ �للجنــة �لوطنيــة �لتوجيهيــة للتَّ

ل�شنة 2011.

�ل�سخ�ض: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

�لم�سروع: اأيُّ ِمـرفق اأو من�شاأة اأو ن�شاط يحتمل اأن يكون م�شدرًا للتلوُّث اأو التدهور البيئي.

�لبيئة: المحيط الحيوي الذي ي�شــمل الكائنات الحية من اإن�شــان وحيوان ونبات، وكل ما يحيط 

ـة، اأو الأ�شكال المختلفة من  به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد �شلبة اأو �شائلة اأو غازيَّ

الطاقة، واأية من�شاآت ثابتة اأو متحركة، يقيمها اأو يعمل فيها الإن�شان.

ة تَلـــوُّثها  حمايــة �لبيئــة: المحافظــة علــى البيئة والرتقاء بم�شــتواها ومْنع اأو التخفيف من ِحـــدَّ

والمحافظة على ديمومتها.

ثة بكميات اأو �شفــات، لمدة زمنية قد توؤدي  ث �لبيئــة: وجــود اأيٍّ من المــواد اأو العوامل الملوِّ تلــوُّ

بطريــق مبا�شــر اأو غيــر مبا�شــر، وحدهــا اأو بالتفاعل مع غيرهــا، اإلى الإخالل بالتــوازن البيئي، 

والإ�شــرار بال�شحــة العامــة، اأو توؤثــر باأية �شفة على ال�شــتمتاع بالحياة وال�شــتفادة من الموارد 

والممتلكات.

مــات البيئة الطبيعية، ممــا يقلل من قيمتهــا التاريخية اأو  تدهــور �لبيئــة: التاأثيــر علــى اأحد مقوِّ

الح�شاريــة اأو القت�شاديــة، اأو يــوؤدي اإلــى الإ�شــرار بالكائنــات الحية التي تعي�ــس فيهــا اأو تعتمد 

ـر  عليها، اأو يوؤدي ب�شفة عاجلة اأو اآجلة اإلى اأية اإ�شرار بالبيئة اأو باإمكانيات ال�شتفادة منها اأو يغيِّ

من طبيعتها.
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ية اأو اأدخنــة اأو اأبخــرة اأو روائح اأو  ثــة: اأيــة مــواد �شلبــة اأو �شــائلة اأو غازَّ �لمــو�د و�لعو�مــل �لملوِّ

ثــات الأحيائيــة  �شو�شــاء اأو اإ�شــعاعات اأو حــرارة اأو اهتــزازات، َتـنُتـــج بِفـْعـــل الإن�شــان اأو الملوِّ

كالقوار�س والح�شــرات والميكروبات المختلفة، اأو اأية ظواهر طبيعية توؤدي بطريقة مبا�شــرة اأو 

غير مبا�شرة اإلى تلوُّث البيئة اأو تدهورها.

ـــن: جميع الُجـ�َشـْيـــمات الم�شحونة اأو المتعادلة اأو الأ�شعة الكهرومغناطي�شية التي  �لإ�سعاع �لموؤيِّ

ِيـْيـن المادة بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة عند �شقوطها عليها، وتت�شمن ْجـ�َشـْيمات 
ْ
توؤدي اإلى تاأ

ـينية.  )األفا( و)ِبيتا( والنيترونات والإلكترونات واإ�شعاعات )جاما( والأ�شعة ال�شِّ

ِيـْيـــن المادة بطريقة مبا�شــرة اأو 
ْ
ـــن: جميع اأنواع الأ�شــعة التي ل توؤدي اإلى تاأ �لإ�ســعاع غير �لموؤيِّ

غير مبا�شرة عند �شقوطها عليها كاأ�شعة الليزر وموجات الراديو والرادار.

ـة يتجاوز فيها تركيز الن�شاط واإجمالي الن�شاط  ـة: اأية مادة تحتوي على نظائر م�شعَّ �لمادة �لم�سعَّ

دها المجل�س. في ال�شحنة الم�شتويات التي يحدِّ

ـــع اأن يكون لها اأيُّ ا�شــتخدام  ـــة ناتجة عن ممار�شــات ل ُيـتوقَّ ـــة: اأيــة مــواد م�شعَّ �لنفايــات �لم�سعَّ

ده الجهاز  ثة اإ�شعاعيًا بم�شتوى اأعلى من م�شتوى رْفـــع الرقابة الذي يحدِّ م�شتقبلي اأو اأية مواد ملوَّ

التنفيذي.

ـــة اأو المادة الن�شطارية الخا�شة ِوْفـــقًا للتعريفات الواردة في  ـَدِريَّ �لمادة �لنووية: المادة الم�شْ

لة حتى 28  المادة الع�شــرين من النظام الأ�شا�شــي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�شيغته المعدَّ

دي�شمبر 1989.

�شًا اإ�شــعاعيًا، ب�شــبب اإ�شــداره لنوع من  �لم�ســدر �لُمـ�ِســـع: اأيُّ كيــان مادي يمكن اأن ُيـــحِدث تَعرُّ

بها منه. ـة اأو ت�َشـرُّ ـنة اأو ب�شبب انطالق المواد الم�شعَّ ـنة اأو غير الموؤيِّ الإ�شعاعات الموؤيِّ

ر المجل�س بالتفاق مع  ـــة كانت اأو �شائلة اأو �شلبة يقرِّ �لمو�د �لكيميائية: اأية مواد كيميائية غازيَّ

ـــة تحديد اأْوُجـــه ا�شتخدامها ول يمكن ا�شتخدامها في غير هذه الأْوُجـــه لأ�شباب  الجهات المعنيَّ

�شحية اأو بيئية تم تقديرها.

�لمو�د و�لمخلَّـــفات �لخطرة: اأية مواد اأو مخلَّـــفات تتولد من العمليات ال�شناعية اأو الكيميائية 

اأو النووية اأو الإ�شــعاعية، وتكت�شــب �شفة الخطورة ب�شــبب ما تحتويه من مواد اأو تركيزات لمواد، 

ـــية اأو قابلية لالنفجار لإحداث التاآكل، اأو  اأو ب�شــبب تفاعالتها الكيميائية، اأو ما تت�شــم به من �ُشمِّ

اأيــة خ�شائ�ــس ينُجـــم عنها خطر على حياة الإن�شــان اأو الحيوان اأو النبات، اأو على البيئة �شــواء 

ـ�شالها بمخلَّـفات اأخرى. بمفردها اأو عند اتِّ

�لتخطيط �لبيئي: التركيز على درا�شة الم�شروعات المقتَرحة وتاأثيراتها البيئية، بهدف تحقيق 

ا�شــتغالل متــوازن للعنا�شــر البيئيــة دون اإحــداث خلــل فــي البيئة، كما يهتــم بمراعــاة القدرات 

والأحمال النوعية لكل عن�شر من عنا�شر البيئة، بحيث ل تجاِوز الم�شروعات المقتَرحُة الحدوَد 

الق�شوى للقدرة ال�شتيعابية لعنا�شر النظام البيئي.

�لتقويم �لبيئي �ل�ستر�تيجي: عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية لل�شيا�شات وال�شتراتيجيات 

المقتَرحة، للتاأكد من ت�شمين واإدراج كافة العتبارات البيئية بالتوازي مع العتبارات القت�شادية 
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ـاع القرار. ـنَّ ـرة من التخطيط من ِقـَبـل �شُ والجتماعية خالل المراحل المبكِّ

ع �لحيوي: التباين بين الكائنات الحية من م�شادرها المختلفة �شواًء كانت برية اأو بحرية  ـَنـوُّ �لتَّ

اأو مائية، بما في ذلك الختالف داخل الأنواع وبينها.

دة من الأر�س اأو الماء تحظى بحماية خا�شة نظرًا  �لمحميات �لطبيعية: مناطق جغرافية محدَّ

ـَنـــوع الحيوي اأو لكونهــا ذات قيمة طبيعية اأو ثقافيــة اأو اإيكولوجية اأو  ِلـــما تحتويــه من عنا�شر التَّ

جمالية.

�لمناطق ذ�ت �لح�سا�سية �لبيئية: مناطق ذات طبيعة خا�شة تقت�شي الحماية الموؤقتة اأو الدائمة 

ِلـما تحتويه من اأنواع فطرية اأو موائل ذات قيمة بيئية.

ــَنـوُّع الحيوي على نحو يمنع تدهوره ويزيد من قدرته  �ل�ستخد�م �لم�ستد�م: ا�شتخدام عنا�شر التََّ

عات الأجيال الحا�شرة والقادمة. على تلبية احتياجات وتطلُـّ

�لإْتجــار بالأنــو�ع: عمليــات البيــع اأو العْر�س للبيع اأو ال�شــراء اأو ال�شــتيراد اأو الت�شدير اأو اإعادة 

دة بالنقرا�س. الت�شدير لالأنواع الفطرية المهدَّ

ـــم �لإيكولوجيــة: العنا�شــر الحية التــي تتفاعل مع بع�شها البع�س ومــع البيئات غير الحية  ـظُّ �لنُّ

ـر المنافع اأو الِخـْدمات. المحيطة بها، وتوفِّ

�لأنو�ع �لفطرية: اأيُّ نبات اأو حيوان اأو طير يعي�س في بيئته الطبيعية.

دة بالنقر��ــض: كل كائــن حــي اأو ميــت اأو ُمـــ�شتق اأو ُمـنَتـــج مــدرج �شمن مالحق  �لأنــو�ع �لمهــدَّ

اتفاقية )�شايت�س( اأو �شمن اللوائح التنفيذية اأو التي ي�شدر ب�شاأنها قرار من رئي�س المجل�س.

�لمــو�رد �لجينيــة: النباتــات اأو الحيوانات اأو الكائنات الدقيقــة اأو اأجزاء منها، وكذلك مواردها 

الوراثيــة ومنتجاتهــا، والتــي لهــا ا�شــتخدام اأو قيمــة فعليــة اأو محتملة، وذلــك با�شــتثناء الموارد 

الوراثية الب�شرية.

ـَنـوُّع الحيوي، وت�شمل الأنواع والموائل والجينات  نات الرئي�شية للتَّ ع �لحيوي: المكوِّ ـَنـوُّ عنا�سر �لتَّ

ـم الإيكولوجية. والنُّـظُّ

�لكائــن �لحــي �لمحــور: اأيُّ كائــن حي يمتلك تركيبة جديدة من مــواد جينية تم الح�شول عليها 

عن طريق ا�شتخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.

ـاللت غير الأ�شيلة التي يتم اإدخالها للمملكة من النباتات  �لأنو�ع �لغريبة �لغازية: الأنواع اأو ال�شُّ

ـَنـــوُّع الحيوي اأو  اأو الحيوانــات اأو الطيــور اأو الفطريــات ولهــا تاأثير �شــلبي - ولو محتمل - على التَّ

القت�شاد اأو �شحة الإن�شان.

ـَنـــوُّع  �لمعــارف �لتقليديــة: المهارات والممار�شــات والبتكارات التقليدية المرتبطة بعنا�شر التَّ

ـــل جزءًا  الحيــوي والتــي يتم تطويرها وتناقلهــا من جيل اإلى جيل داخل المجتمع، وغالبًا ما ت�شكِّ

من هويته الثقافية.

ة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار  �لو�ســائل �لبحرية: كل و�شــيلة تعمل اأو تكون ُمـَعـــدَّ

قات  لقوتها اأو حمولتها اأو الغر�س من مالحتها وي�شمل ذلك ال�شفن والقوارب التي ت�شير على الزلَّ

والمركبات التي ت�شير على و�شادة هوائية فوق �شطح الماء اأو التي تعمل تحت �شطح الماء والقطع 
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ـتة اأو العائمة والطائرات المائية. العائمة والمن�شات البحرية المثبَّ

�لمخلَّـفات: المخلَّـفات بجميع اأنواعها ال�شائلة اأو ال�شلبة اأو �شبه ال�شلبة، كالقمامة والف�شالت 

ـــْرف ال�شحي، وهياكل الَمـــْركبات والآلت الأخرى  ــ�س منهــا، ومياه ال�شَّ والأوراق المــراد التخلُـّ

ناتها اأو اأجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات وَرْوُثـها، ومخلَّـفات اأعمال البناء والهدم،  ومكوِّ

ـْعـــها فــي غير الأماكن  ـــب على و�شْ والأتربــة والنباتــات والأ�شــجار والم�شانــع وغيرها، التي تترتَّ

ـــ�شة لهــا اأ�شــرار �شحيــة اأو بيئيــة اأو حرائــق، اأو الإخــالل بمظهــر المدينــة اأو القرية اأو  المخ�شَّ

المنطقة اأو الحي اأو نظافتها، اأو عرقلة حركة ال�شير.

ـــب  �لكو�رث �لبيئية: الحالت والأو�شاع الناجمة عن عوامل الطبيعة اأو ِفـْعـــل الإن�شان والتي يترتَّ

عليها �شرر �شديد بالبيئة.

�لطو�رىء �لبيئية: الحالت والأو�شاع الناجمة عن عوامل الطبيعة اأو ِفـْعـل الإن�شان والتي ُيحَتمل 

اأن يترتَّب عليها �شرر �شديد على البيئة، وتتطلَّـب التدخل ال�شريع للحماية والَحـدِّ من اآثارها.

نات  ـِخـذ نمط بناء ُمـحَكـم الإغالق تجاه العوامل الجوية ومكوِّ �لمباني �لمغلقة: الأماكن التي تتَّ

ـم في اإغالق وفْتـح منافذه من نوافذ واأبواب، وقد يحتوي  ـَحـكُّ الهواء خارج المبنى، كما يمكن التَّ

على فتحات خا�شة بالتهوية و�شْفـط الهواء.

ـْفـــط بكل اأنواعه ومنتجاته، وي�شــمل ذلك الزيت الخام وزيت الوقود والحماأة والزيت  �لزيت: النِّ

رة على �شبيل المثال ل الح�شر. المخلوط بالنفايات والمنتجات النفطية المكرَّ

�لمزيج �لزيتي: خليط ي�شتمل على محتوى زيتي.

ـب تجاوزها في الإ�شرار بالبيئة. ـة التي يت�شبَّ ـة والو�شفيَّ �لمقايي�ض �لبيئية: الحدود الكميَّ

�لف�سل �لثاين

نطاق تطبيق �لقانون و�أهد�فه

مادة )2(

ذلك  من  وُتـ�شتثَنـى  والأفراد،  واخلا�شة  العامة  اجلهات  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�شري 

واحلر�س  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  قوة  بها  تقوم  التي  والأعمال  والأن�شطة  املمتلكات 

الوطني.

مادة )3(

يهدف هذا القانون اإىل حتقيق الآتي:

ـــبات التلوُّث  حماية البيئة وم�شادرها من كافة الأن�شطة والممار�شات التي ت�شتمل على م�شبِّ  -1

ـَنـوُّع البيولوجي. والتدهور البيئي، وتلك التي توؤثر على التَّ

مْنـــع ومكافحة التلوُّث بجميع اأ�شــكاله ووْقـــف تدهــور البيئة من خالل الخطط وال�شيا�شــات   -2
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الالزمــة للمحافظــة عليهــا مــن الآثار ال�شــارة الناجمة عن الأن�شــطة التي تــوؤدي اإلى اإلحاق 

ـَرر بالإن�شان اأو البيئة البحرية اأو البرية اأو الهواء. ال�شَّ

المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا و�شمان تحقيــق اأهــداف التنمية الم�شــتدامة   -3

ـَنـوُّع الأحيائي في اإقليم المملكة. والِحـَفـاظ على التَّ

�لف�سل �لثالث

�سالحيات �ملجل�ض

مادة )4(

البيئة  بحماية  تخت�س  التي  امل�شائل  جميع  يف  والتعليمات  القرارات  اإ�شدار  املجل�س  يتوىل 

وحتقيق التنمية امل�شتدامة باململكة، وميار�س جميع ال�شالحيات وال�شلطات الالزمة لذلك ِوْفـقًا 

دها الالئحة التنفيذية، وله على الأخ�س ما ياأتي: لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

ـــع ال�شيا�شــات العامــة لحمايــة البيئــة واإعــداد الخطــط والبرامــج والم�شــاريع الالزمــة  و�شْ  -1

لتنفيذها، بما يحقق اأغرا�شها.

الم�شــاركة في ر�ْشـــم ال�شيا�شــة البيئية واإجراء البحوث العلمية والدرا�شــات المتعلقة بالبيئة   -2

وحمايتها، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

دة على �شوء  التو�شية بالموافقة على الترخي�س للم�شاريع العامة والم�شاريع الخا�شة المحدَّ  -3

درا�شة الأثر البيئي، وتحديد ال�شوابط والمعايير المطلوبة لكل م�شروع في مراحل الت�شميم 

والإن�شاء والت�شغيل ومراقبة تنفيذ هذه ال�شوابط عند كل مرحلة.

مْنـــح التراخي�س البيئية بالن�شبة لجميع الأن�شطة اأو المن�شاآت اأو الم�شروعات �شواًء ما تعلَّـــق   -4

منها باإن�شاء وت�شييد الم�شروعات الجديدة اأو ما اقت�شر منها على مجرد تعديل اأو تطوير اأو 

اإ�شافة لم�شروعات قائمة �شبق الترخي�س لها.

الحــق فــي طلــب البيانــات اأو المعلومــات اأو الم�شــتندات، اأو اإجــراء الدرا�شــات التــي يراهــا   -5

�شروريــة من اأية جهة تمار�ــس ن�شــاطًا اأو ت�ْشـــَرع فيه قد يــوؤدي اإلى تلوُّث اأو تدهــور البيئة، اأو 

ا�شطراب في الأمان اأو الأمن الإ�شعاعي اأو النووي، �شواًء كانت هذه الجهة وزارة اأم هيئة اأم 

موؤ�ش�شة اأم غيرها.

ـب التزامات عليه. ر حقوقًا للمجل�س اأو ترتِّ اإعداد ودرا�شة العقود والتفاقيات التي تقرِّ  -6

اإجراء القيا�شــات والدرا�شــات الالزمة لإعداد تقارير الحالة البيئيــة للمملكة، واإ�شدار هذه   -7

التقارير ب�شورة دورية بالتن�شيق مع الجهات المعنية، وللمجل�س طلب جميع البيانات الالزمة 

لإعداد هذه التقارير من الجهات المعنية.
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مادة )٥(

للمجل�س يف �شبيل حتقيق اأهدافه، التعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية للقيام مبا ياأتي:

ـق حماية وتنمية البيئة. اقتراح م�شروعات القوانين، واإ�شدار النُّـُظـم التي تحقِّ  -1

بْحـث ودرا�شة واعتماد الخطط وال�شيا�شة العامة ل�شئون البيئة على الم�شتوى الوطني.  -2

درا�شة ومناق�شة الخطط وال�شيا�شات البيئية التي ت�شعها الوزارات اأو الهيئات اأو الموؤ�ش�شات   -3

اأو ال�شــركات التــي تمار�ــس ن�شــاطًا قــد يوؤثــر على البيئــة، واقتــراح الحلول لأية م�شــكالت اأو 

قات بيئية تواجه تلك الخطط اأو ال�شيا�شات. معوِّ

ـــع القتراحــات والحلول لأية اأمور اأو م�شــكالت ذات عالقــة بالبيئة، قد  بْحـــث ودرا�شــة وو�شْ  -4

تحال اإليه من مجل�س الوزراء اأو الجهات المعنية.

الم�شاركة في اإعداد والإ�شراف على البحوث والدرا�شات ال�شاملة عن التلوث، ومراقبة اآثاره   -5

ـخاذ جميع الإجراءات الوقائية والو�شائل الالزمة للحد من  ال�شلبية على ال�شحة والبيئة، واتِّ

التلوُّث البيئي بجميع اأ�شكاله، ومْنـع التدهور البيئي.

ـــع الأ�ش�ــس الالزمة لربط العتبارات البيئية ب�شيا�شــة التخطيط والتنمية على الم�شتوى  و�شْ  -6

رة  الوطنــي، وذلــك باعتماد مفهــوم التخطيط البيئي كجــزء ل ينف�شل عن ال�شيا�شــة المقرَّ

عنــد تخطيــط وتنفيذ ومتابعة م�شــروعات التنمية التي تتولى تنفيذهــا الجهات المعنية عن 

طريق تقويم الأثر البيئي للم�شروعات.

المراقبــة والتفتي�ــس علــى الأن�شــطة العامــة والخا�شة التي توؤثر ب�شــكل �شــلبي على الإن�شــان   -7

والبيئــة، واإجراء عمليات تفتي�ــس لتقويم اأو�شاع الأمان ومدى اللتــزام باأحكام هذا القانون 

واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

درا�شــة طبيعــة التربــة والميــاه، واقتــراح و�شــائل المحافظــة عليهمــا مــن التدهــور والتلوُّث   -8

وانخفا�ــس كفايتهمــا، وذلــك عن طريــق ال�شوابط الالزمة للحد من �شــوء ا�شــتخدامهما اأو 

ا�شتنزافهما. 

درا�شــة طبيعــة المناطــق ال�شــاحلية والبيئــة البحريــة، وحمايــة مواردهــا، واقتــراح تنميتها   -9

وتطويرها.

ـــع وتطويــر الإجــراءات الوقائية الخا�شــة بالحد من التلوُّث البحــري الناتج عن الزيت  10-  و�شْ

والمواد والأن�شــطة ال�شارة الأخرى، وتطوير القوى العاملة وتدريبها، لتنفيذ خطط مكافحة 

هذا التلوث.

ـــل والمعــدات والأجهزة والمواد  11-  تطويــر مختبــر مرجعــي للبيئة وتوفيــر الكادر الفني الموؤهَّ

الالزمة لت�شغيله، والتن�شيق مع المختبرات العامة والخا�شة ومراكز الأبحاث لتعزيز قدرات 

المختبر وال�شتعانة بهم في اإجراء التحاليل الالزمة لتحقيق اأهداف المجل�س.
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ثة للبيئة  12-  تحديــد ومراقبــة ال�شوابــط والحدود الم�شــموح بها لم�شــتوى انبعاث المــواد الملوِّ

�س المهني لتلك النبعاثات. والحتبا�س الحراري وتركيزها فيها، وم�شتوى التعرُّ

13-  العمــل علــى تنمية الهتمــام بالنواحي التربوية والإعالمية والجتماعيــة والثقافية، لزيادة 

ـــال في تحقيــق الأهداف  وتطويــر الوعــي البيئــي، وذلــك لتمكين المجتمع من الإ�شــهام الفعَّ

المرجوة للِحـَفـاظ على البيئة وتنميتها.

ـــع وتنفيــذ الخطط والبرامــج الالزمة لتدريب وتاأهيل الكــوادر الفنية في مجال حماية  14-  و�شْ

البيئة والتنمية الم�شتدامة.

ـر �شامل لم�شكالت ال�شتيطان الب�شري، وتَتـبُّـع اآثار تطور الظروف القت�شادية  15-  اإجراء ح�شْ

ـر الحلول  والجتماعية على التجمعات الب�شرية واأثرها على البيئة، واقتراح البرامج التي توفِّ

ـِعـها مو�شع التنفيذ. المنا�شبة وو�شْ

ـع النُّـُظـم الكفيلة بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها، وال�شتفادة من معاهد  16-  و�شْ

�شة في مجال �شئون البيئة داخل اأو خارج المملكة. مات والجمعيات المتخ�شِّ البحوث والمنظَّ

17-  درا�شة التفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية ب�شئون البيئة، واإبداء الراأي بالن�شبة 

لالن�شمام اإليها، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

ـمات الدولية والإقليمية المعنية  18-  التن�شيق مع الجهات المعنية ب�شاأن عالقات المملكة بالمنظَّ

ب�شئون البيئة.

ـــة ومراقبة  19-  تحديــد ال�شوابــط المتعلقــة بال�شــتيراد والتعامل مع المــواد الكيماوية والم�شعَّ

تطبيقها.

ـع الأ�ش�س الالزمة لالإدارة ال�شليمة للمخلَّـفات ال�شناعية وال�شحية والمنزلية. 20-   و�شْ

21-  ال�شعي لتحقيق التن�شيق على ال�شعيدين الدولي والإقليمي لتحقيق �شالمة وحماية وتطوير 

البيئة.

�لباب �لثاين

�ل�سندوق �لوطني حلماية وتنمية �لبيئة

مادة )٦(

ُيـن�شاأ باجلهاز التنفيذي �شندوق ي�شمى )ال�شندوق الوطني حلماية وتنمية البيئة(، ويتبع 

املجل�س.
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مادة )7(

يخت�س ال�شندوق باملهام الآتية:

الإ�شهام في تفعيل اإجراءات الرقابة والإ�شراف على تطبيق هذا القانون.  -1

ـــل اأعبــاء الكوارث التي قد توؤثر ب�شــكل مبا�شــر على  الإ�شــهام مــع الجهــات المعنيــة في تَحـمُّ  -2

البيئة.

التو�شية بمْنـح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والن�شاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات   -3

والجهات غير الر�شمية. 

دعم اإعداد وتطوير الأبحاث والدرا�شات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة.  -4

الإ�شهام في الأن�شطة الوقائية والتنموية التي لها تاأثير اإيجابي على البيئة.  -5

مادة )8(

تتكون املوارد املالية لل�شندوق مما ياأتي:

ـ�شها الدولة لل�شندوق �شمن الميزانية العامة. المبالغ التي تخ�شِّ  -1

التبرعات والإعانات والهبات والِمـَنـح التي يقبلها المجل�س.  -2

ـَفـــق عليها بطريــق الت�شالح عن الأ�شرار التي  الغرامــات والتعوي�شات التي ُيـحَكـــم بها اأو ُيـتَّ  -3

ت�شيب البيئة.

مادة )٩(

د نظام العمل به، وي�شدر بها قرار من رئي�س  ُتـحدِّ ي�شع املجل�س لئحة داخلية لل�شندوق 

املجل�س.

�لباب �لثالث

تقومي �لأثر �لبيئي

مادة )10(

ث البيئة، اأو ي�شهم يف  ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س اأو م�شروع القيام باأيِّ ن�شاط اأو ا�شتخدام يلوِّ

ُيـِخـلُّ اأو مينع ال�شتخدام اأو  اأو  ُيـلِحـق �شررًا باملوارد الطبيعية اأو الكائنات احلية  اأو  تدهورها، 

ال�شتعمال اأو ال�شتغالل الر�شيد وامل�شروع للبيئة.
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مادة )11(

جلميع  يجوز  ل  املعتَمـدة،  ـطة  املخطَّ املناطق  يف  القائمة  ال�شكنية  والعمارات  البيوت  عدا 

اأو  تعديالت  اأية  اإدخال  اأو  م�شروع  اأيِّ  تنفيذ  البدء يف  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�شعة  اجلهات 

اإل بعد تقدمي ا�شتمارة  اأية تراخي�س بذلك،  اأو احل�شول على  القائمة  تْو�ِشـعات على الأن�شطة 

ر املجل�س على �شوء درا�شته لبيانات هذه ال�شتمارة مدى احلاجة  بيانات تقومي الأثر البيئي. ويقرِّ

اإىل تقدمي تقرير عن تقومي الأثر البيئي لتلك امل�شروعات ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي ُي�شِدرها 

املجل�س، ويجوز للمجل�س اأن يطلب من اأ�شحاب امل�شروعات �شالفة الذكر اأية بيانات اأو معلومات 

اإ�شافية اأو درا�شات يرى اأهميتها ولزومها لتقرير مدى احلاجة اإىل تقدمي تقومي الأثر البيئي.

مادة )12(

البيئي  الأثر  لتقومي  الالزمة  وال�شوابط  والأ�ش�س  واملوا�شفات  املعايري  املجل�س  ي�شع 

للم�شروعات املطلوب الرتخي�س لها، ويتوىل على الأخ�س:

تحديد فئات الم�شروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأْن ُتـْحـِدث اأ�شرارًا بيئية.  -1

تحديــد المناطــق والمواقع ذات الأهمية اأو الح�شا�شــية البيئية الخا�شــة )المواقع التاريخية   -2

والأثريــة، الأرا�شــي الرطبــة، الجــزر المرجانيــة، المحميــات الطبيعيــة، الحدائــق العامة، 

وغيرها(، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

تحديد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الخا�شة.  -3

مادة )13(

ـ�شة ومبنا�شبة قيامها مبْنـح الرتاخي�س اأو جتديدها لإقامة امل�شروعات اأو  على اجلهات املرخِّ

اإدخال اأية تعديالت اأو تْو�ِشـعات للم�شروعات القائمة، �شواًء كانت حكومية اأو خا�شة اأو م�شرتكة، 

اإ�شدار الرتاخي�س ل�شمان �شالمة امل�شروع من  التنفيذي قبل  اأن حت�شل على موافقة اجلهاز 

دها الالئحة التنفيذية. الناحية البيئية ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

مادة )14(

بنطاق درا�شات  البيئي،  الأثر  تقومي  ل�شرط  امل�شروعات اخلا�شعة  مي  املجل�س مقدِّ ُيـخِطـر 

وحمتويات ذلك التقومي، وعليهم التقيُّـد بكل ما يطلبه املجل�س يف هذا اخل�شو�س، على اأن ُتـِعـدََّّ 

ـ�شة من املجل�س ح�شب امل�شروع ونوع  تقريَر تقومي الأثر البيئي موؤ�ش�شات ومكاتب ا�شت�شارية مرخَّ

دها الالئحة التنفيذية. ن�شاطه ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ
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مادة )1٥(

للمجل�س يف �شبيل اإمتام درا�شة تقرير تقومي الأثر البيئي للم�شروع املطلوب الرتخي�س له، اأن 

ي�شتعني باجلهات ذات العالقة بالن�شبة لبع�س جوانب امل�شروع اأو تقرير تقومي الأثر البيئي ومبن 

تراه من املتخ�ش�شني وذوي اخلربات والكفاءات اخلا�شة �شواًء من داخل اململكة اأو خارجها.

مادة )1٦(

الت�شريف  موا�شفات  ـد  ور�شْ للمخلَّـفات  دوري  حتليل  باإجراء  امل�شروعات  اأ�شحاب  يلتزم 

�شجالت  وِحـْفـظ  ل،  للتحلُـّ القابلة  املواد  ذلك  يف  مبا  امل�شروعات  هذه  عن  الناجتة  ثات  وامللوِّ

د املدة الالزمة لالحتفاظ بهذه  ـة، وحتدَّ ـد واإر�شال تقارير بهذه النتائج اإىل الإدارة املخت�شَّ �شْ للرَّ

دها الالئحة التنفيذية. ال�شجالت، وذلك كّله ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

مادة )17(

هذا  لأحكام  بالتطبيق  ت�شدر  التي  واملعايري  باملقايي�س  التقيُّـد  عدم  ال�شرورة  عند  يجوز 

القانون اإذا كان الهدف من ذلك هو حماية الأرواح اأو �شمان وتاأمني �شالمة املن�شاأة اأو منطقة 

ـة واجلهات املعنية. العمل، ويجب يف هذه احلالة اإخطار الإدارة املخت�شَّ

د الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�شوابط وال�شرتاطات والإجراءات الالزمة يف هذا  وحتدِّ

ال�شاأن.

مادة )18(

اأو  با�شتك�شاف  لها  ـ�س  املرخَّ واجلهات  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق  بعد  املجل�س،  يتوىل 

ـْفـط والغاز، اإعداد موا�شفات اإر�شادية ب�شروط ال�شالمة البيئية  ا�شتخراج اأو ا�شتغالل حقول النِّ

ـْفـط والغاز ونقلهما وا�شتغاللهما. واإدارة املخلَّـفات الناجتة عن عمليات اإنتاج النِّ

مادة )1٩(

ـد دوري للتاأثريات البيئية الناجتة  يقوم املجل�س، بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية، باإجراء ر�شْ

ـْفـط والغاز التي تتم يف حقول الإنتاج وممرات  عن عمليات ا�شتك�شاف وا�شتخراج وا�شتغالل النِّ

النقل الربية والبحرية.
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�لباب �لر�بع

مو�جهة �لكو�رث و�لطو�رىء �لبيئية

مادة )20(

ـمات  واملنظَّ ال�شناعية  امل�شروعات  واأ�شحاب  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  املجل�س  ي�شع 

تلك اخلطط  باعتماد  البيئية، وي�شدر  والطوارىء  الكوارث  والدولية خططًا ملواجهة  الإقليمية 

الكوارث  هذه  جَتـنُّـب  طرق  اخلطط  هذه  ت�شمل  اأن  على  الوزراء،  جمل�س  من  قرار  وميزانيتها 

ر بها وطرق مكافحتها واحلد من اآثارها ومعاجلة ما يتبقى منها بعد  ـَنـبُّـوؤ املبكِّ والوقاية منها والتَّ

انتهاء الكارثة بطرق �شحية وبيئية �شليمة. 

كما يجب اأن تت�شمن هذه اخلطط تفا�شيل قنوات الت�شال بني اجلهات املعنية، والبدائل 

ـلها. املتاحة يف حالة تَعـطُّ

�لباب �خلام�ض

ث حماية �لبيئة �ملائية من م�سادر �لتلوُّ

�لف�سل �لأول

نطاق حماية �لبيئة �ملائية

مادة )21(

يعمل املجل�س على حماية البيئة املائية من م�شادر التلوُّث من خالل ما ياأتي:

حمايــة البيئة البحرية للمملكة والتي ت�شــتمل على المياه الداخليــة للمملكة والبحر الإقليمي   -1

والمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمياه المال�شقة له، وما يعلو هذه المناطق في طبقات 

الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر من اأيِّ تلوث يقع بها بجميع �شوره واأ�شكاله.

حماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية وذلك بمْنـع التلوث اأيًا كان م�شدره   -2

والحد منه وال�شيطرة عليه.

ـــْرب وخزانــات المياه الجوفية من التلوُّث والعمل علــى تنمية م�شادر المياه  حمايــة مياه ال�شُّ  -3

والمحافظة عليها.

�لف�سل �لثاين

ث �لناجت عن �لو�سائل �لبحرية �لتلوُّ

مادة )22(

ُيـحَظـر على جميع الو�شائل البحرية اأيًا كانت جن�شيتها ت�شريف اأو اإلقاء الزيت اأو خملَّـفاته 

ثة يف البيئة البحرية للمملكة  اأو غري ذلك من املواد واملخلَّـفات اخلطرة اأو املواد والعوامل امللوِّ

واملخلَّـفات  املواد  بتحديد  جدوًل  التنفيذي  اجلهاز  وُيـ�شِدر  مبا�شرة،  غري  اأو  مبا�شرة  بطريقة 



العدد: 3593 – الخميس 17 مارس 2022

41

ثة يف تطبيق اأحكام هذه املادة. اخلطرة واملواد والعوامل امللوِّ

ثة املعايري  امللوِّ �س من املواد واملخلَّـفات اخلطرة واملواد والعوامل  التخلُـّ ُيـتبع يف  اأن  ويجب 

دها املجل�س مع مراعاة التفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها  والإجراءات التي يحدِّ

ـذة لها. والقرارات املنفِّ

مادة )23(

ـان الو�شيلة البحرية م�شئوًل عن  مع عدم الإخالل بالتفاقيات واملعاهدات الدولية، يكون ربَّ

ـ�شة لنقل الزيت  وْقـف ت�شريب الزيت يف حالة حدوث ت�شادم بني تلك الو�شيلة والو�شائل املخ�شَّ

ـد منه اأو من اأحد  اأو بني الو�شيلة البحرية الناقلة للزيت واملن�شاآت، �شواء كان ذلك بفعل متعمَّ

تابعيه اأو كان نتيجة خطئه اأو خطاأ اأحد تابعيه اأو اإهمالهم.

مادة )24(

ة اأو من�شاأة برية اأو بحرية اأو جوية، اأن يبادر فورًا  يلتزم كل م�شئول عن اأية و�شيلة اأو ُمـعدَّ

وطبقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة التنفيذية اإىل اإبالغ املجل�س اأو �شلطات املوانىء 

اأو  اأو غريها من اجلهات املعنية عن كل حادث تلوُّث للبيئة البحرية بالزيت  اأو خْفـر ال�شواحل 

بة والإجراءات التي  املواد ال�شارة الأخرى فور حدوثه مع بيان ظروف احلادث ونوع املادة املت�شرِّ

ب اأو احلد منه. اتُّـِخـذت لإيقاف الت�شرُّ

اإبالغ  املعنية  واجلهات  ال�شواحل  وخْفـر  املوانىء  �شلطات  على  يجب  الأحوال،  جميع  ويف 

ك للحد من انت�شاره وذلك  املجل�س بجميع املعلومات عن احلادث امل�شار اإليه فور حدوثه والتحرُّ

دة. بتنفيذ خطط الطوارىء والكوارث املحدَّ

مادة )2٥(

ُيـحَظـر على جميع الو�شائل البحرية اأيًا كانت جن�شيتها اإغراق اأو اإلقاء القمامة اأو ت�شريف 

ـْرف ال�شحي يف البيئة البحرية. مياه ال�شَّ

وتتوىل �شلطات املوانىء بالتعاون مع خْفـر ال�شواحل اإعداد وتنفيذ خطط تداُول القمامة اأو 

ـْرف ال�شحي والتاأكد من تطبيق الإجراءات املتعلقة بهذا ال�شاأن املن�شو�س  ت�شريف مياه ال�شَّ

عليها يف هذا القانون ولئحته التنفيذية.

ـْرف ال�شحي املعايري والإجراءات التي  �س من القمامة ومياه ال�شَّ ويجب اأن ُيـتبع يف التخلُـّ

ـذة  دها املجل�س مع مراعاة التفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها والقرارات املنفِّ يحدِّ

لها.
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مادة )2٦(

ـْفـط والغاز  ـ�س لها با�شتك�شاف اأو ا�شتخراج اأو ا�شتغالل حقول النِّ ُيـحَظـر على اجلهات املرخَّ

ثة ناجتة عن عمليات احلفر  البحرية اأو الربية - مبا يف ذلك نْقـل الزيت - ت�شريف اأية مادة ملوِّ

اأو ال�شتك�شاف اأو اختبار الآبار اأو الإنتاج يف البيئة املائية اأو املنطقة الربية املتاخمة ملبا�شرة هذه 

ـب عليها الإ�شرار بالبيئة الربية واملائية  الأن�شطة، ما مل يتم ا�شتخدام الو�شائل الآمنة التي ل يرتتَّ

ثة طبقًا لأحدث النُّـُظـم الفنية املتاحة التي  ومعاجلة ما مت ت�شريفه من نفايات ومواد وعوامل ملوِّ

دها املجل�س، ومبا يتفق مع ال�شروط املن�شو�س عليها يف التفاقيات والربوتوكولت الإقليمية  يحدِّ

والدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها.

�لف�سل �لثالث

ث �لناجت عن �مل�سادر �لربية �لتلوُّ

مادة )27(

ُيـحَظـر على جميع امل�شروعات، مبا يف ذلك املحال العامة وامل�شروعات التجارية وال�شناعية 

وال�شياحية واخلدمية، ت�شريف اأو اإلقاء اأية مواد اأو خملَّـفات اأو �شوائل، تزيد على احلد امل�شموح 

به، اأو خملَّـفات بناء يف مياه البحر اأو على ال�شواطىء وال�شواحل اأو القيام باأية اأن�شطة من �شاأنها 

اإحداث تلوُّث اأو تدهور يف البيئة ال�شاحلية اأو املياه املتاخمة لها.

مادة )28(

ـْرف ال�شحي غري  ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س اأو م�شروع اإلقاء املخلَّـفات اأو ت�شريف مياه ال�شَّ

دها املجل�س بالتن�شيق  املعاَلـجة مبا�شرًة اإىل البحر، ويجب معاجلتها طبقًا للموا�شفات التي يحدِّ

ـْرف ال�شحي. مع وزارة ال�شحة والإدارة املعنية بال�شَّ

مادة )2٩(

ُيـ�شرَتط للرتخي�س باإقامة اأيِّ م�شروع على ال�شريط ال�شاحلي اأو قريبًا منه والذي ينتج عنه 

يقوم  اأن  لـه  ـذة  املنفِّ والقـرارات  القانـون  هـذا  لأحكام  باملخالفة  ثة  ملوِّ وعوامل  مواد  ت�شريف 

طالب الرتخي�س باإجراء درا�شات تقومي الأثر البيئي ويلتزم مبعاجلة املخلَّـفات باأنواعها مبا�شرة 

مع بدء ت�شغيل تلك امل�شروعات.
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�لف�سل �لر�بع

ـْرب و�ملياه �جلوفية حماية مياه �ل�سُّ

مادة )30(

يقوم املجل�س بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية يف جميع الأمور املتعلقة باحِلـَفـاظ على 

وتنميتها وحمايتها من  املياه  املحافظة على م�شادر  واملياه اجلوفية مبا يف ذلك  ـْرب  ال�شُّ مياه 

التلوُّث.

مادة )31(

تتوىل اجلهات املعنية بالتن�شيق مع املجل�س حتديد قواعد �شالمة �شبكات وخزانات وتو�شيالت 

التي  للمعايري  طبقًا  الآدمي  لال�شتعمال  و�شالحيتها  ـْرب  ال�شُّ مياه  جودة  ل�شمان  ـْرب  ال�شُّ مياه 

دها الالئحة التنفيذية. حتدِّ

مادة )32(

خزانات  على  �شنوي  دوري  فح�س  باإجراء  املجل�س  مع  بالتن�شيق  املعنية  اجلهات  تقوم 

ـباعه  اتِّ املالك مبا يجب  وُتـخِطـر  ـق من �شالمتها و�شالحيتها،  ـَحـقُّ للتَّ ـْرب  ال�شُّ وتو�شيالت مياه 

من اإجراءات ل�شمان و�شول املياه �شاحلة للقاطنني.

ويف حالة عدم تنفيذ املالك لتلك التعليمات يجوز لتلك اجلهات اإجراء الإ�شالحات الالزمة 

على نفقته اخلا�شة.

ـل نتيجة الفْحـ�س الدوري يف �شجالت خا�شة حتتفظ بها تلك اجلهات. وُتـ�شجَّ

�لباب �ل�ساد�ض

ث حماية �لهو�ء من �لتلوُّ

�لف�سل �لأول

ث من �مل�سادر �لثابتة �لتلوُّ

مادة )33(

ثات الهواء مبا  ب ملوِّ اأو ت�َشـرُّ تلتزم كافة امل�شروعات يف مبا�شرتها لأن�شطتها بعدم انبعاث 

دها الالئحة التنفيذية. يجاوز احلدود امل�شموح بها التي حتدِّ

مادة )34(

ـد  �شْ تلتزم كافة امل�شروعات وغريها من م�شادر التلوُّث الهوائي بعمل �شبكات وِوْحـدات للرَّ
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الإدارة  تزويد  امل�شروعات  تلك  وعلى  ـة،  املخت�شَّ بالإدارة  اإلكرتونيًا  مرتبطة  وتكون  واملراقبة 

ـة باملعلومات املتعلقة بها ملراجعتها وحتديد التجاوزات ومدى اللتزام باملقايي�س البيئية  املخت�شَّ

وذلك يف �شوء القرارات التي ت�شدر عن املجل�س.

ـة حق الطالع والإ�شراف املبا�شر على خطوط القيا�س مل�شادر التلوُّث  ويكون لالإدارة املخت�شَّ

الداخلية  البيئة  على  اأثرها  وحتديد  وتقوميها  م�شادرها  من  مبا�شرًة  النتائج  على  واحل�شول 

واخلارجية.

تخفيـ�س  اأو  لإيقـاف  ــة  املخت�شَّ والإدارة  اجلويـة  الأر�شـاد  مـع  التن�شيـق  امل�شروعـات  وعلـى 

ة مل�شتويـات اأقل من املقاييـ�س البيئيـة اأثنـاء حـدوث ظاهرة النقالب  ثاتهـا الغازيـَـّ انبعاثـات ملوِّ

احلراري حلماية �شحة الإن�شان من تلك امل�شروعات.

مادة )3٥(

يجب عند حْرق اأيِّ نوع من اأنواع الوقود اأو غريه �شواًء كان يف اأعمال البحث وال�شتك�شاف 

واحلْفـر وا�شتخراج واإنتاج البرتول اخلام اأو يف اأغرا�س ال�شناعة اأو توليد الطاقة اأو الإن�شاءات 

اأو اأيِّ غر�س جتاري اآخر، األ يجاوز الدخان والغازات والأبخرة الناجتة احلدود امل�شموح بها، 

ـخاذ جميع التدابري الالزمة للتقيُّـد باحلدود  وعلى امل�شئول عن هذا الن�شاط اأو َمـن ينوب عنه اتِّ

ن فيه  واملقايي�س البيئية لنواجت الحرتاق واملعتَمـدة من املجل�س، كما يلتزم بالحتفـاظ ب�شجل يدوِّ

ـخـاذ جميـع الحتياطات لتقليل هذه  اإليهـا واتِّ ثة يف نواجت الحرتاق امل�شـار  قيا�س الكميات امللوَّ

الكميات.

مادة )3٦(

تلتزم اجلهات العامة واخلا�شة والأفراد عند القيام باأعمال التنقيب اأو احلْفـر اأو البناء اأو 

ـخاذ الحتياطات الالزمة اأثناء القيـام  الهدم اأو عند نْقـل ما تنتج عنها من نفايات اأو اأتربة باتِّ

ـنه القرارات التنفيذية التي ت�شدر عن املجل�س. بهـذه الأعمال، وذلك على النحو الذي تبيِّ

�لف�سل �لثاين

ث من �مل�سادر �ملتحركة �لتلوُّ

مادة )37(

كات اأو َمـْركبات، تنبعث منها اأو من عوادمها مواد  ُيـحَظـر ا�شترياد اأو ا�شتخدام اآلت اأو حمرِّ

دها القرارات التنفيذية لهذا القانون. ثات، جتاوز احلدود امل�شموح بها التي حتدِّ اأو ملوِّ
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مادة )38(

ل يجوز ا�شترياد اأو تداُول وقود اأو زيوت ت�شغيل املركبات اإل بعد التاأكد من عدم وجود مواد 

املركبات  عوادم  ثات من  امللوِّ انبعاث  ت�شبب  اأو  التلوُّث  مكافحة  اأجهزة  على  �شلبًا  توؤثر  م�شافة 

توفيـر  يتـم  اأن  له، ويجب  ـذة  املنفِّ والقرارات  التنفيذية  القانون ولئحته  باملخالفة لأحكام هذا 

نات الوقود والزيوت لالإدارة املخت�شة. املعلومات والبيانات الوا�شحة عن مكوِّ

�لباب �ل�سابع

ث حماية �لبيئة �لربية من �لتلوُّ

مادة )3٩(

يقوم املجل�س بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية للعمل على تنمية وتطوير موارد البيئـة 

ـَنـوُّع البيولوجي وزيادة الرقعة اخل�شراء با�شتخدام الأ�شاليب والتقنيات احلديثة  والهتمام بالتَّ

ـيها. وال�شتفادة من التقنيات املتقدمة التي حتمي املناطق الزراعية وُتـَنـمِّ

مادة )40(

ـع  و�شْ الأخرى  املعنية  واجلهات  املجل�س  مع  بالتن�شيق  بالزراعة  املخت�شة  اجلهات  تتوىل 

ـمة للم�شائل الآتية: اللوائح املنظِّ

ـــنات الزراعية التي يجوز اإنتاجهــا اأو ت�شنيعها اأو  1-   اأنــواع مبيدات الآفات والأ�شــمدة والُمـَحـ�شِّ

ا�شتيرادها اأو تداُولها اأو ا�شتخدامها.

2-  �شروط اإنتاج اأو ت�شنيع اأو ا�شتيراد اأو تداُول اأو ا�شتخدام المواد الم�شار اإليها في البند  )1( 

من هذه المادة وموا�شفات كلٍّ منها.

اإجــراءات ت�شــجيل وت�شريــح المــواد الم�شــار اإليها فــي البنــد )1( من هذه المــادة وتحديد   -3

ا�شتخداماتها والتاأكد من اأنها تتوافق مع معايير التفاقيات الإقليمية والدولية ذات العالقة.

ـــنات من المواد الم�شــار اإليها في البنــد  )1( من هذه المــادة وطرق تحليلها  طــرق اأْخـــذ عيِّ  -4

وتقويم نتائج التحليل.

ـــد وتقويــم ومعالجــة التلوُّث الناتج عن التداُول اأو ال�شــتخدام غيــر الآمن اأو غير  كيفيــة ر�شْ  -5

ال�شحيح للمواد الم�شار اإليها في البند  )1( من هذه المادة.

ثة للتربة اأو نفايات �شــائلة اأو �شلبة  ب اأو اإلقاء اأية مواد كيميائيــة ملوِّ مْنـــع ت�شريــف اأو ت�َشـــرُّ  -6

توؤثر على البيئة البرية اأو الكائنات الحية بها.
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مادة )41(

وال�شروط  ال�شوابط  وتنفيذ  ـع  و�شْ املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  ـة  املخت�شَّ الإدارة  تتوىل 

املخلَّـفـات  مـن  وغريها  املبيدات  خملَّـفات  من  �س  التخلُـّ وطرق  ومكان  بها  امل�شموح  واحلدود 

ال�شارة بالرتبة.

مادة )42(

اأو  ُيـحَظـر القيام باأيِّ ن�شاط ي�شاهم بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف الإ�شرار بالرتبة 

ـها الطبيعية اأو تلويثها على نحو يوؤثر على قدرتها الإنتاجية وذلك ِوْفـقًا ِلـما  التاأثري على خوا�شِّ

ـذة للقانون. ده الالئحة التنفيذية والقرارات املنفِّ حتدِّ

اأي  النباتي يف  الغطاء  نوعية  اأو  بكمية  ـرَّ  ي�شُ اأن  �شاأنه  من  ن�شاط  اأيُّ  مبا�شرة  ُيـحَظـر  كما 

ـر اأو ت�شويه البيئـة الطبيعيـة اأو تغيـري طبيعـة املناطـق الزراعيـة اأو  ـحُّ منطقة مبا يوؤدي اإىل التَّ�شَ

احلدائقية.

�لباب �لثامن

بيئة �لعمل و�لبيئة �لد�خلية

مادة )43(

يلتزم جميع الأ�شخا�س وامل�شروعات، عند مبا�شرة الأن�شطة الإنتاجية اأو اخلدمية اأو غريها 

ـرات ال�شوت، بعدم  وخا�شًة عند ت�شغيل الآلت واملعدات واملْركبات وا�شتخدام اآلت التنبيه ومكبِّ

ره املجل�س. جتاُوز احلدود امل�شموح بها ل�شدة ال�شوت والفرتة الزمنية لذلك ِوْفـقًا ِلـما يقرِّ

مادة )44(

ثات الهواء وتاأثريها على قاطني املباين املغلقة واملعتِمـدة  ـة قيا�س وتقومي ملوِّ لالإدارة املخت�شَّ

دها الالئحة التنفيذية. على التهوية ال�شناعية ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

�لباب �لتا�سع

�إد�رة �ملو�د �لكيميائية

مادة )4٥(

واإنتاج  ا�شتحداث  حْظـر  ب�شاأن     2009 ل�شنة   )51( رقم  القانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، ُيـ�شِدر املجل�س قرارًا بتحديد املواد 

الكيميائية، ول يجوز اإنتاج اأو ا�شترياد اأو ت�شدير اأو تداُول اأيٍّ من تلك املواد اإل بعد احل�شول على 
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ـ�شة بعد اأْخـذ موافقة املجل�س وِوْفـقًا للمعايري وال�شرتاطات  ترخي�س م�شبق من اجلهات املرخِّ

ـد كتابيًا باللتزام بها. ـَعـهُّ ـة والتَّ التي ت�شعها الإدارة املخت�شَّ

اإذا  ـ�شة  اإلغاء الرتخي�س اإىل اجلهة املرخِّ م بطلب  اأو التقدُّ ويجوز للمجل�س وْقـف الن�شاط 

ثبتت خطورة الن�شاط اأو املنَتـج على البيئة اأو ال�شحة العامة اأو اإمكانية اإنتاجه بطريقة اأخرى اأقل 

دها الالئحة  �شررًا على البيئة اأو ال�شحة العامة، ِوْفـقًا للمدد وال�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

التنفيذية لهذا القانون.

مادة )4٦(

يجب على م�شتوردي وم�شتخِدمي املواد الكيميائية التي ي�شدر بتحديدها قرار من املجل�س 

نًا جميع املعلومات عن اأنواع هذه املواد  بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية، تقدمي تقرير �شنوي مت�شمِّ

ف فيه منها �شواًء بالبيع اأو ال�شتخدام اأو التخلُّ�س،  رُّ نة، وما مت التَّـ�شَ والكميات امل�شتوَردة واملخزَّ

اأو اأيِّ ت�شرف اآخر يتم ب�شاأنها، وتقدمي اأية معلومات اأخرى يرى املجل�س �شرورة توفريها.

مادة )47(

على جميع اجلهات التي تقوم باإنتاج اأو تعبئة اأو مناَولة اأو تخزين اأو نْقـل اأو ا�شترياد املواد 

واملعايري  وال�شرتاطات  الحتياطات  بجميع  اللتزام  اململكة،  اإقليم  مرورها عرب  اأو  الكيميائية 

دها املجل�س مبا ي�شمن عدم حدوث اأية اأ�شرار على الإن�شان والبيئة، مع التقيُّـد  البيئية التي يحدِّ

بالنظام املتوائم العاملي لت�شنيف املواد الكيميائية اخلطرة وتوفري املعلومات التي يتطلَّـبها هذا 

النظام.

مادة )48(

اأو  ا�شتريادها  ُيـحَظـر  التي  الكيميائية  املواد  املعنية،  اجلهات  مع  بالتفاق  املجل�س  د  يحدِّ

تركيبها اأو ت�شنيعها اأو ا�شتخدامها يف جميع احلالت لأ�شباب �شحية اأو بيئية.

�لباب �لعا�سر

ـة �ملو�د و�مل�سادر �مل�سعَّ

�لف�سل �لأول

ـنة ـة �ملوؤيِّ �ملو�د و�مل�سادر �مل�سعَّ

مادة )4٩(

�س املوؤقت اأو النهائي منها يف اإقليم  ـة بغر�س التخلُـّ ُيـحَظـر ا�شترياد اأو جْلـب النفايات امل�شعَّ

اململكة.
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مادة )٥0(

�س من املواد  اأو التخلُـّ اأو ا�شتخدام  اأو تخزين  اأو نْقـل  اأو ت�شدير  اأو ا�شترياد  اإنتاج  ُيـحَظـر 

احل�شول  دون  ـن  املوؤيِّ لالإ�شعاع  درة  الـُمـ�شْ والأجهزة  النووية  واملواد  ـنة  املوؤيِّ ـة  امل�شعَّ وامل�شادر 

د الالئحة التنفيذية �شروط واإجراءات مْنـح ذلـك الرتخيـ�س  على ترخي�س من املجل�س، وحتدِّ

ـ�س له والتزاماته. وم�شئوليات املرخَّ

ـن له اأن الهدف منه ل يتنا�شب واملخاطر  وللمجل�س رْفـ�س طلب الرتخي�س لأيِّ م�شروع اإذا تَبـيَّ

الغاءه يف حالة  اأو  الرتخي�س  وْقـف  للمجل�س  اأن  كما  امل�شروع،  املحتَمـل حدوثها من  الإ�شعاعية 

ـ�س له ل�شروط الرتخي�س. خمالفة املرخَّ

مادة )٥1(

ي�شمل  اأن  ميكن  التي  للم�شروعات  الرتاخي�س  مْنـح  ومبنا�شبة  ـ�شة  املرخَّ اجلهات  على 

ـدرة لالإ�شعاع  ـنة واملواد النووية والأجهزة الـُمـ�شْ ـة املوؤيِّ ن�شاطها ا�شتخدام املواد وامل�شادر امل�شعَّ

اأْخـذ موافقة املجل�س قبل مْنـح الرتخي�س.

كما تلتزم تلك اجلهات باإبالغ املجل�س باأية خمالفات تقع من تلك امل�شروعات.

مادة )٥2(

ـة  امل�شعَّ وامل�شادر  املواد  واأمن  له  ـ�س  املرخَّ امل�شروع  الأمان يف  الرئي�شية عن  امل�شئولية  تقع 

ـ�س له، وت�شمل هذه  ـ�س با�شتخدامها فيه على عاتق ال�شخ�س املرخَّ ـنة واملواد النووية املرخَّ املوؤيِّ

ـ�س له القيام بها وعن  امل�شئولية اأيَّ تاأثري خارج امل�شروع قد ينجم عن العمليات والأن�شطة املرخَّ

اأيِّ حادث اأو طارىء اإ�شعاعي خالل القيام بهذه العمليات والأن�شطة اأو نتيجًة لها.

مادة )٥3(

ـم  ُيـ�شِدر املجل�س بالتن�شيق مع اجلهات املعنية، التعليمات والقرارات والإجراءات التي تنظِّ

ما ياأتي:

ـــنة والمواد  ـــة الموؤيِّ 1-  الترخي�ــس للم�شــروعات والأ�شــخا�س لتــداُول المــواد والم�شادر الم�شعَّ

ـدرة لالإ�شعاع. النووية والأجهزة الُمـ�شْ

ق من التقيُّد بها ومراجعتها. �س الإ�شعاعي للعاملين بالإ�شعاع وللجمهور والتََّحـقُّ ـَعـرُّ حدود التَّ  -2

�س الإ�شــعاعي فــي الإجــراءات الطبيــة الت�شــخي�شية والعالجية  ـَعـــرُّ ـــمة للتَّ المعاييــر المنظِّ  -3

ق من التقيُّـد بها ومراجعتها. والتََّحـقُّ

ـنة والمواد النووية والأجهزة  ـة الموؤيِّ ت�شدير وا�شتيراد ونْقـــل ملكية المواد والم�شادر الم�شعَّ  -4

ـدرة لالإ�شعاع. الُمـ�شْ
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ـنة والمواد النووية. ـة الموؤيِّ النقل الآمن للمواد والم�شادر الم�شعَّ  -5

�س  ـة وتخزينها ومعالجتها ونْقـلها والتخلُـّ �شْبـط اإنتاج المخلَّفات التي تحتوي على مواد م�شعَّ  -6

الآمن منها.

ـــة التــي يتــم اإطالقهــا في البيئــة نتيجة لالأن�شــطة  الِقـَيـــم المرجعيــة لتركيــز المــواد الم�شعَّ  -7

ـ�س بها. والممار�شات المرخَّ

ترخي�ــس واعتمــاد الِخـــْدمات الم�شــاندة للوقايــة الإ�شــعاعية والأمــان الإ�شــعاعي والنــووي   -8

كِخـْدمات قيا�س الجرعات الإ�شعاعية ومعايرة اأجهزة الم�ْشح الإ�شعاعي والتدريب في مجال 

نة والمواد  ة الموؤيِّ الوقاية من الإ�شعاع والأمان الإ�شعاعي واأمن واأمان المواد والم�شادر الم�شعَّ

النووية.

مادة )٥4(

با�شرتاطات  لها  ـ�س  املرخَّ وامل�شروعات  ـ�شة  املرخِّ اجلهات  التزام  من  ق  التََّحـقُّ للمجل�س 

القيا�شات  اإجـراء  خـالل  مـن  ال�شـاأن،  هـذا  يف  ـقة  املطبَّ والقرارات  وبالتعليمات  الرتخي�س 

ـ�شة، كما  ـ�س لهم واجلهات املرخِّ ـطات والبيانات من املرخَّ والدرا�شات وطلب الوثائق واملخطَّ

ـ�س لها، ويجوز للمجل�س  اأن للمجل�س القيام بعمليات التفتي�س والتدقيق على امل�شروعات املرخَّ

تفوي�س �شالحياته يف ذلك للهيئات الرقابية ذات العالقة.

مادة )٥٥(

املـواد  ملراقبـة  املنا�شبـة  الكفـاءة  ذوي  من  عاملني  بتوفري  والأ�شخا�س  امل�شروعات  تلتزم 

ـم فيها والتاأكد من تنفيذ ا�شرتاطات الرتخي�س. ـنة والتحكُّ ــة املوؤيِّ امل�شعَّ

مادة )٥٦(

ـطات  ـة باملعلومات واخلرائط واملخطَّ تلتزم امل�شروعات والأ�شخا�س بتزويد الإدارة املخت�شَّ

�س العاملني لدى هذه  ة وجرعات تَعـرُّ ـحة ملواقع التخزين وا�شتخدام املواد وامل�شادر امل�شعَّ املو�شِّ

ـة. اجلهات للمواد وامل�شادر امل�شعَّ

مادة )٥7(

ـة يف احلالت الآتية: ـ�س لهم باإبالغ الإدارة املخت�شَّ تلتزم امل�شروعات والأ�شخا�س املرخَّ

ـنة. ـة الموؤيِّ 1-  قبل ا�شتيراد اأو ت�شدير اأو ا�شتخدام المواد والم�شادر الم�شعَّ
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ب لالإ�شعاع النووي بما يزيد على الحدود الم�شموح بها والتي ي�شعها المجل�س. وجود ت�َشـرُّ  -2

اإذا ا�شتقبل اأيُّ �شخ�س اأو عامل جرعة اإ�شعاع تزيد على الحدود الم�شموح بها.  -3

مادة )٥8(

بو�شوح  الخت�شا�شات  د  يحدِّ داخلي  اإداري  نظام  بو�شع  والأ�شخا�س  امل�شروعات  تلتزم 

الطوارئ مبا  واإجراءات  العاملني  وتدريب  واإجراءات �شمان اجلودة  املكتوبة  العمل  واإجراءات 

ـق ا�شرتاطات الرتخي�س واملعايري التي ي�شعها املجل�س. يحقِّ

مادة )٥٩(

ـنة ب�شورة دائمة اإل يف املواقع التي توافق عليها  ـة املوؤيِّ ل يجوز تخزين املواد وامل�شادر امل�شعَّ

د الالئحة التنفيذية اإجراءات و�شروط التخزين يف هذه املواقع. ـة، وحتدِّ الإدارة املخت�شَّ

مادة )٦0(

�س  رة للتخلُـّ ـنة بطريقة ُمـحكمة الغْلـق اإىل اجلهة امل�شدِّ ـة املوؤيِّ اإعادة امل�شادر امل�شعَّ يجب 

ف فيها ِوْفـق ا�شرتاطات  ـرُّ ـة فيتم التَّـ�شَ دها اجلهة املخت�شَّ منها، اأما النفايات الأخرى التي حتدِّ

ت�شعها لذلك.

مادة )٦1(

اأو  الهـواء  فـي  ـنـة  املوؤيِّ ـة  امل�شعَّ املواد  تركيز  اأو  الإ�شعاعي  الن�شاط  م�شتوى  يجاِوز  األ  يجب 

ـنها  دها املجلـ�س ِوْفـقـًا لل�شوابط والإجراءات التي تبيِّ املاء اأو الغذاء اأو الرتبة احلدود التي يحـدِّ

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

�لف�سل �لثاين

�لإ�سعاع غري �ملوؤيِّـن

مادة )٦2(

د  د املجل�س م�شادر الإ�شعاع غري املوؤيِّن يف نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون، كما يحدِّ يحدِّ

و�شائل و�شروط حماية الإن�شان والبيئة من خماطر تلك امل�شادر، ول يجوز ا�شترياد اأو تركيب 

ـة، وعلى  اإل مبوافقة الإدارة املخت�شَّ ـن  اأجهزة وم�شادر الإ�شعاع غري املوؤيِّ اأيٍّ من  اأو ا�شتخدام 

ـ�شة التاأكد من توافر هذه ال�شروط وتلك الو�شائل قبل مْنـح الرتخي�س. اجلهات املرخِّ
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ـن  ـة، بنف�شها اأو بتفوي�س غريها، مراقبة م�شادر الإ�شعاع غري املوؤيِّ ويجوز لالإدارة املخت�شَّ

من  ـق  ـَحـقُّ للتَّ والأماكن  واملعدات  والآلت  الأجهزة  على  والع�شوائي  الدوري  الك�شف  واإجراء 

دها املجل�س. مطابقتها للمعايري وال�شرتاطات البيئية التي يحدِّ

�لباب �حلادي ع�سر

�إد�رة �ملو�د و�ملخلَّـفات �خلطرة

مادة )٦3(

ُيـحَظـــر ا�شــتيراد اأو جْلـــب المــواد والمخلَّـــفات الخطرة اأو دفنهــا اأو اإغراقهــا اأو تخزينها اأو  اأ- 

�س منها باأيِّ �شكل في كامل اإقليم المملكة. التخلُـّ

ــ�س من النفايات النووية باأيِّ  ُيـحَظـــر ا�شتيراد اأو جْلـــب اأو دفن اأو اإغراق اأو تخزين اأو التخلُـّ ب- 

�شكل من الأ�شكال في كامل اإقليم المملكة.

ُيـحَظـــر ال�شــماح بمــرور و�شــائل النقــل البحريــة اأو الجوية اأو البريــة التي تحمل المخلَّـــفات  ج- 

الخطرة اأو النفايات النووية في البيئة البرية اأو الجوية اأو البحرية عبر اإقليم المملكة.

مادة )٦4(

اأو تداُول املواد واملخلَّـفات اخلطرة دون احل�شول على ترخي�س من الإدارة  اإنتاج  ُيـحَظـر 

د املجل�س �شروط واإجراءات مْنـح ذلك الرتخي�س، وُيـ�شِدر املجل�س بعد التن�شيق  ـة، ويحدِّ املخت�شَّ

املادة،  هذه  تطبيق  يف  اخلطرة  واملخلَّـفات  املواد  لتحديد  اإر�شادية  جداول  املعنية  اجلهات  مع 

وُيـحَظـر احلْرق املفتوح لأيِّ نوع من هذه املواد واملخلَّـفات.

مادة )٦٥(

ـة  على القائمني على اإنتاج اأو تداُول املواد واملخلَّـفات اخلطرة �شواًء كانت يف حالتها الغازيَّ

ـدرة لالإ�شعاع، اللتزام بجميع الحتياطات  ـة والأجهزة الـُمـ�شْ اأو ال�شائلة اأو ال�شلبة واملواد امل�شعَّ

دها املجل�س مبا ي�شمن عدم حدوث اأية اأ�شرار بالإن�شان والبيئة.  وال�شرتاطات واملعايري التي يحدِّ

وعلى اجلهات املعنية اأو ال�شخ�س اأو �شاحب امل�شروع اأو َمـن ينوب عنه الذين تنتج عن ن�شاط 

�س  التخلُـّ وكيفية  املخلَّـفات  هذه  بتفا�شيل  خا�س  ب�شجل  الحتفاظ  خطرة  خملَّـفات  منهم  اأيٍّ 

ن يف هذا ال�شجل.  ـن بقرار من الرئي�س التنفيذي البيانات التي تدوَّ منها، ويبيَّ

ـة ب�شورة دورية مبتابعة ال�شجل للتاأكد من مطابقة البيانات للواقع. وتقوم الإدارة املخت�شَّ
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مادة )٦٦(

اأو  معاجلتها  اأو  اخلطرة  ات  املخلفَّ وتخزين  ِحْفـُظ  وامل�شروعـات،  الأ�شخـا�س  علـى  ُيـحَظــر 

التخلُّ�س منها باأية طريقة خمالفة للنُُّظم واملعايري والأ�شاليب وال�شرتاطات التي ي�شعها املجل�س.

مادة )٦7(

املخلَّـفات  ملعاجلة  ِوْحـدات  باإن�شاء  املجل�س،  دها  يحدِّ التي  وامل�شروعات  الأ�شخا�س  يلتزم 

اخلطرة الناجتة عن ن�شاطها.

مادة )٦8(

اأ�شكالها  اأن�شطة الرعاية ال�شحية بكافة  يجب التخلُّ�س من املخلَّـفات الطبية الناجتة عن 

املختربات  اأعمال  �شاملة  املوتى  ِحـْفـظ  غرف  وخملَّـفات  والت�شخي�شية  والعالجية  التمري�شية 

والعالج  وم�شتودعاتها  الأدوية  معامل  وعقاقري  ومنتجات  الأ�شنان  وعالج  الأبحاث  ومراكز 

ـة بالتن�شيق مع  البيطري ِوْفـقًا لل�شروط واملعايري التي ي�شدر بتحديدها قرار من اجلهة املخت�شَّ

املجل�س.

مادة )٦٩(

الناجتة عن  املخلَّـفات  �س من  التخلُـّ ب�شاأن  ت�شدر  التي  واملعايري  ال�شروط  ت�شمل  اأن  يجب 

�س  والتخلُـّ املخلَّـفات  تلك  ومعاجلة  ونْقـل  وتخزين  اإنتاج  عملية  على  ال�شحية  الرعاية  اأن�شطة 

منها، بهدف ال�شيطرة على هذه املخلفات واحليلولة دون انت�شار اآثارها ال�شارة بال�شحة والبيئة 

�س منها بالطرق ال�شليمة بيئيًا و�شحيًا. حتى يتم التخلُـّ

مادة )70(

�شة لذلك،  ُيـحَظـر اإلقاء اأو معاجلة اأو حْرق جميع اأنواع املخلَّـفات يف غري الأماكن املخ�شَّ

والتجارية  والزراعية  وال�شناعية  وال�شياحية  ال�شكنية  املناطق  عن  الُبْعد  ذلك  يف  ويراعى 

د الالئحة التنفيذية املوا�شفات وال�شوابط اخلا�شة بهذه الأماكن ومواقعها. وال�شاحلية، وحتدِّ

مادة )71(

الربية  احلدود  عرب  منها  �س  والتخلُـّ اخلطرة  واملخلَّـفات  املواد  نْقـل  اإىل  احلاجة  عند 

ومبراعاة  املجل�س  دها  يحدِّ التي  لل�شوابط  طبقًا  ذلك  يتم  اأن  يجب  اجلوي  واملجال  والبحرية 

اأحكام التفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون اململكة طرفًا فيها.
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�لباب �لثاين ع�سر

ع �حليوي ـَنـْوُ �لتَّ

مادة )72(

ـَنـوُّع البيولوجي واجلهات املعنية  للتَّ يقوم املجل�س وبالتن�شيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية 

وت�شنيفها  البيئية وحدودها اجلغرافية  ذات احل�شا�شية  واملناطق  الطبيعية  املحميات  بتحديد 

وتنظيمها وكيفية اإدارتها ومراقبتها مبا يكفل احِلـَفـاظ عليها وا�شتدامتها.

وُيـن�َشـر قرار املجل�س بتعيني احلدود اجلغرافية للمحميات الطبيعية واملناطق ذات احل�شا�شية 

ـحة لها واإحداثياتها يف اجلريدة الر�شمية. البيئية واخلرائط املو�شِّ

مادة )73(

ذات  واملناطق  الطبيعية  املحميات  ات  مبكونِّ الإ�شرار  �شاأنه  من  ما  بكل  القيام  ُيـحَظـر 

ـَنـوُّع  احل�شا�شية البيئية اأو امل�شا�س بقيمتها اجلمالية اأو الإخالل بالتوازن الطبيعي بني عنا�شر التَّ

احليوي فيها، �شواًء كانت يف الرب اأو البحر، وي�شمل ذلك على وجه اخل�شو�س:

القيــام بــاأيِّ ن�شــاط من �شــاأنه اإحداث تدهــور اأو اإتالف اأو تدميــر التكوينــات الجيولوجية اأو   -1

الجغرافية اأو المناطق التي ُتـَعـدُّ موطنًا لف�شائل الحيوان اأو النبات اأو لتكاثرهما.

تلويث تربة اأو مياه اأو هواء المحميات الطبيعية اأو المناطق ذات الح�شا�شية البيئية.  -2

قْطـع اأو اقتالع اأو اإتالف اأو نْقـل النباتات اأو تعرية التربة.  -3

اإقامة المن�شاآت اأو المباني اأو �شقُّ الطرق اأو القنوات البحرية اأو ممار�شة اأية اأن�شطة زراعية   -4

دة لذلك في  اأو �شناعيــة اأو تجاريــة اأو رعويــة اأو ت�شــيير المْركبــات خارج الم�شــارات المحــدَّ

المناطق المحمية والمناطق ذات الح�شا�شــية البيئية دون الح�شول على ت�شريح بذلك من 

المجل�س.

مادة )74(

ـَنـــوُّع البيولوجي والجهات المعنية  يقوم المجل�س وبالتن�شيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّ اأ- 

باتخــاذ التدابير الالزمة ل�شْون الأنواع الفطرية مــن مجموعات النبات والحيوان، والطيور 

التي تتخذ من المملكة موطنًا اأو محطة للراحة اأو التفريخ اأو ال�شتيطان.

ُيـحَظـر القيام بكل ما من �شاأنه الإ�شرار بالأنواع الفطرية من النباتات والطيور والحيوانات  ب- 

وي�شمل ذلك على وجه الخ�شو�س:

دة بالنقرا�س اأو اإم�شاكها اأو اإيذاءها اأو  1- قْتـُل اأو �شْيـُد اأو تهريب الأنواع الفطرية المهدَّ

الم�شا�س بها.

دة بالنقرا�س. ـها من الأنواع الفطرية المهدَّ 2- اإتالف اأع�شا�س الطيور اأو بي�شِ
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ـَعـب المرجانية اأو الأ�شداف اأو القواقع اأو غيرها من الكائنات  3- قْطـع اأو اإتالف اأو تدمير ال�شُّ

دة بالنقرا�س �شواًء كانت برية اأم بحرية. اأو النباتات المهدَّ

دة بالنقرا�س بغير ترخي�س من المجل�س. 4- حيازة اأو نقل الأنواع الفطرية المهدَّ

دة بالنقرا�س �شواًء كانت حية اأم ميتة، وكذلك اأجزاوؤها  5- التجار بالأنواع الفطرية المهدَّ

اأو منتجاتها اأو م�شتقاتها بغير ترخي�س من المجل�س.

6- اإدخال الأنواع الغريبة الغازية اإلى المملكة.

مادة )7٥(

يعمل املجل�س على �شمان م�شتوى مالئم من احلماية يف جمال اأمان نْقـل ومناَولة وا�شتخدام 

رة التي ميكن اأن ترتتب عليها اآثار �شارة على ِحـْفـظ وا�شتدامة ا�شتخدام  الكائنات احلية املحوَّ

ـَنـوُّع احليوي، اأو خماطر على �شحة الإن�شان، وب�شفة خا�شة النقل عرب احلدود. التَّ

رة اإل بت�شريح من املجل�س. ول يجوز اإدخال اأو حيازة اأو الجتار بالكائنات احلية املحوَّ

مادة )7٦(

ُيـحَظـر احل�شول على املوارد اجلينية اأو املعارف التقليدية املرتبطة بها �شواًء للبحث العلمي 

اأو لال�شتخدام التجاري اأو ال�شخ�شي دون ترخي�س من املجل�س.

على  احل�شول  بعد  اإل  بها  املرتبطة  التقليدية  املعارف  اأو  اجلينية  املوارد  نْقـل  يجوز  ول 

ترخي�س من املجل�س.

مادة )77(

م بطلب للح�شول على اأيِّ حق من حقوق الـًمـْلـكية الفكرية لأيِّ اخرتاع ي�شتند  ل يجوز التقدُّ

بعد  اإل  اململكة  مـن  عليها  احل�شول  تـم  التـي  اجلينية  املوارد  عـن  معلومات  اأو  بحث  اأيِّ  اإىل 

احل�شول على موافقة املجل�س.

�لباب �لثالث ع�سر

�ملقايي�ض �لبيئية

مادة )78(

ـم فـي الفعاليات  ُيـ�شـِدر املجل�س قـرارًا بتحديد املقايي�س البيئية، وتقنيـات واأ�شاليب التحكُّ

لت التلوُّث الناجت  وممار�شات ت�شغيل ِوْحـدات واأجهزة ومعدات امل�شروع مبا يوؤدي اإىل خْفـ�س معدَّ

عن امل�شروع واحلد منه.
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مادة )7٩(

ت�شري املقايي�س البيئية على جميع امل�شروعات العامة واخلا�شة �شواًء كانت هذه امل�شروعات 

قائمة اأو حتت التاأ�شي�س اأو الت�شميم وما ين�شاأ منها يف امل�شتقبل.

ويجوز بقرار من املجل�س بناًء على طلب ذوي ال�شاأن ا�شتثناء بع�س امل�شروعات من تطبيق 

مه هذه  ة بناًء على تقرير فني تقدِّ دة تقبلها الإدارة املخت�شَّ بع�س من هذه املقايي�س لفرتة حمدَّ

الأحكام  �شوء  يف  وذلك  العامة،  ال�شحة  اأو  البيئة  على  خطرًا  ـل  ي�شكِّ األ  ب�شرط  امل�شروعات، 

دها الالئحة التنفيذية. الإجرائية واملو�شوعية التي حتدِّ

مادة )80(

عدم  ي�شمن  مبا  عليها،  واملحافظة  و�شيانتها  امل�شروعات  وت�شغيل  وتنفيذ  ت�شميم  يجب 

لأن�شطتها  امل�شروعات يف ممار�شتها  تلتزم  كما  املجل�س،  دها  يحدِّ التي  البيئية  املقايي�س  جتاُوز 

ثة للبيئة مبا يجاِوز حدود املقايي�س البيئية امل�شموح  ب املواد والعوامل امللوِّ بعدم انبعاث اأو ت�َشـرُّ

ب لتلك املواد والعوامل يف بيئة العمل اأو خارجها خطرًا بيئيًا يلزم مْنـُعـه  بها. وُيـعتَبـر اأيُّ ت�َشـرُّ

ـة باإجراء القيا�شات الالزمة  واإيقافه فورًا من ِقـَبل اجلهاز التنفيذي حلني قيام الإدارة املخت�شَّ

التي توؤكد عدم جتاُوزه حلدود املقايي�س البيئية امل�شموح بها.

مادة )81(

تلتزم امل�شروعات القائمة وقت �شدور القرار املتعلق بتحديد املقايي�س البيئية اأو اأيِّ تعديل 

َيـِرد عليه بتوفيق اأو�شاعها مبا يكفل اللتزام بال�شرتاطات واملعايري املن�شو�س عليها يف القرار، 

د فيه. وذلك خالل فرتة زمنية معقولة حتدَّ

ـها على املجل�س  كما تلتزم هذه امل�شروعات باإعداد اخلطة الالزمة لتوفيق اأو�شاعها وعْر�شِ

للبت فيها، وللمجل�س اإدخال ما يراه من تعديالت على هذه اخلطة، وتلتزم امل�شروعات بتنفيذ 

اخلطة املعتَمـدة والتعديالت التي ُيـدِخـلها املجل�س.

مادة )82(

ـنات �شواًء من الرتبة اأو املاء  ـة واجلهة املعنية احلق يف اأْخـذ عيِّ يكون لكل من الإدارة املخت�شَّ

دها القرارات التنفيذية وذلك  اأو الزيوت اأو اأي مواد اأخرى ليتم حتليلها ح�شب الطرق التي حتدِّ

للتاأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع املقايي�س املعتَمـدة.
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�لباب �لر�بع ع�سر

�لر�سوم

مادة )83(

هذا  لأحكام  طبقًا  املجل�س  مها  يقدِّ التي  والرتاخي�س  اخِلـْدمات  التنفيذية  الالئحة  د  حتدِّ

ـذة له.  القانون والقرارات املنفِّ

اخِلـْدمات  هذه  على  ُتـفَر�س  التي  الر�شوم  الوزراء  جمل�س  موافقة  بعد  املجل�س  د  ويحدِّ

والرتاخي�س وغري ذلك من احلالت التي يوجب هذا القانون اأداء ر�ْشـٍم عنها.

�لباب �خلام�ض ع�سر

�لتفتي�ض و�ل�سْبـطية �لق�سائية

مادة )84(

للمفت�شين الذين يندبهم رئي�س المجل�س من بين موظفي المجل�س اأو المخت�شين من جهات  اأ- 

ـــق مــن تنفيذ اأحكام هذا  ـَحـقُّ ـــخاذ الإجراءات الالزمة للتَّ اأخــرى للقيام باأعمال التفتي�ــس اتِّ

القانــون ولئحتــه التنفيذية والقــرارات ال�شادرة تنفيــذًا له، وعلى الأخ�ــس دخول الأماكن 

الخا�شعــة لتطبيــق اأحــكام هــذا القانــون، وذلــك فــي اأوقــات العمل ولهــم طلــب المعلومات 

الالزمــة، وعلى الأ�شــخا�س والم�شــروعات عدم اإعاقتهــم عن اأداء مهامهــم، وتزويدهم بما 

يطلبونه خالل مدة معقولة.

لهم الوزير المعِنـــي ب�شــئون العدل بالتفاق مع رئي�ــس المجل�س  لموظفي المجل�ــس الذين يخوِّ ب- 

�شفة ماأموري ال�شْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها في هذا القانون، والتي 

تقــع فــي دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم، الحق في اإثبات تلك الجرائم، 

ولهــم حــق التفتي�ــس وجْمـــع ال�شــتدللت و�شْبـــط الحــالت المخاِلـــفة وتحريــر المحا�شــر 

�شه. الالزمة، وتحال هذه المحا�شر اإلى النيابة العامة بقرار من رئي�س المجل�س اأو َمن يفوِّ

ل يجــوز للمفت�شــين الم�شــار اإليهــم في اأيٍّ مــن الفقرتيــن )اأ( و)ب( من هــذه المادة دخول  ج- 

ـكنى دون الح�شول على ت�شريح بذلك من النيابة العامة. ـ�شة لل�شُّ الأماكن المخ�شَّ
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�لباب �ل�ساد�ض ع�سر

ف يف �ملخالفات �لبيئية و�لتعوي�ض عن �لأ�سر�ر �لتَّـ�َسـرُّ

�لف�سل �لأول

ف يف �ملخالفات �لبيئية �لتَّـ�َسـرُّ

مادة )8٥(

ـخاذ الإجراءات  ـ�شة باتِّ تقوم الإدارة املخت�شة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية واجلهات املرخِّ

ـع الناجم عن الأفعال التي ُتـرتَكـب باملخالفة لأحكام  الالزمة حلْمـل املخالف على ت�شحيح الو�شْ

اإزالة  عن  الناجمة  التكاليف  جميع  ـل  وحَتـمُّ البيئة  على  وم�شاعفاتها  وتاأثرياتها  القانون  هذا 

ال�شرر. 

لإزالة  الالزمة  الفنية  الإمكانيات  ميتلك  ل  املخالف  باأن  ـة  املخت�شَّ لالإدارة  ـن  تبيَّ واإذا 

ـة بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية تكليف اجلهات اأو الأ�شخا�س  املخاَلـفة، يكون لالإدارة املخت�شَّ

دها على نفقة املخاِلف. املوؤهلني لإزالة املخاَلفة ح�شب ال�شرتاطات التي ت�شعها وخالل مدة حتدِّ

مادة )8٦(

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية واملدنية، اإذا كانت املخاَلـفة البيئية التي وقعت ذات 

تاأثريات بيئية كبرية وكان عدم القيام باإزالتها فورًا يرتتب عليه م�شاعفة هذه التاأثريات، يكون 

الن�شاط  الفور على نفقة املخاِلف، ووْقـف  باإزالة هذه املخالفة على  ياأمر  اأن  التنفيذي  للرئي�س 

ها ملدة مماثلة،  َمــدُّ ح�شب ال�شرتاطات البيئية املعمول بها، ملدة ل تزيد على �شهرين، ويجوز 

اإليها  ـ�شة خالل مدة الوْقف امل�شار  ـن على اجلهاز التنفيذي بامل�شاركة مع اجلهات املرخِّ ويتعيَّ

اتخاذ اإجراءات اإلغاء ترخي�س الن�شاط اأو تعديله ِوْفقًا لال�شرتاطات البيئية املعمول بها.

مادة )87(

يقوم المفت�س البيئي المخت�س، في حالة وقوع مخاَلـفة، بتوجيه اإخطار كتابي اإلى المخاِلـف  اأ- 

د في الإخطــار، وتحال المخالفة  باإزالة المخاَلـــفة واأ�شــبابها خالل فتــرة زمنية معقولة تحدَّ

د لإزالتها ح�شــبما  اإلــى النيابــة العامــة، ويكون توجيــه الإخطار بالمخاَلـــفة والميعــاد المحدَّ

ـنه الالئحة التنفيذية. تبيِّ

ـه اإليه الإخطار بتنفيذ اأيٍّ من متطلبات اإزالة المخاَلـفة خالل  اإذا لم يقم المخاِلـف الذي ُوجِّ ب- 

ة لأ�شــباب تتعلق بحماية البيئة اإزالتها  دها الإخطار وارتاأت الإدارة المخت�شَّ المــدة التــي حدَّ

ب�شكل عاجل، جاز للرئي�س التنفيذي الأمر باإزالتها على نفقة المخاِلف وتحت م�شئوليته.
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رة، اأن تاأمر باإزالة اأ�شــباب  وفــي جميــع الأحــوال، للمحكمة ف�شــاًل عن توقيــع العقوبة المقــرَّ ج- 

المخاَلـفة واإعادة الحال اإلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخاَلـفة متى كان ذلك ممكنًا.

�لف�سل �لثاين

�لتعوي�ض عن �لأ�سر�ر �لبيئية

مادة )88(

ـب يف اإحداث �شرر للبيئة نتيجة خمالفة  مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية، ُكـلُّ َمـن ت�شبَّ

اأيٍّ من الأحكام الواردة يف هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له، يكون م�شئوًل 

عن جميع التكاليف الالزمة لإزالة هذه الأ�شرار، واإعادة احلال ِلـما كان عليه، كما ُيـلَزم باأية 

تعوي�شات قد ترتتب عليها.

ويكون للمجل�س التن�شيق مع اجلهات املعنية لتحديد قيمة التعوي�س املنا�شب عن اخل�شائر 

البيئية والقت�شادية وال�شحية والجتماعية الناجمة عن هذه املخاَلـفة.

مادة )8٩(

مع عدم الإخالل باأيِّ قانون اآخر يلتزم امل�شئول مدنيًا عن التلوث بالتعوي�س عن:

ـــل من ال�شــتخدام الم�شــروع لها، �شــواًء كان  الأ�شرار  التي ت�شيب البيئة ذاتها وتمنع اأو تقلِّ  -1

ـرُّ بقيمتها القت�شادية اأو الجمالية. ب�شفة موؤقتة اأو دائمة اأو َتـ�شُ

تكلفة  التطهير واإزالة التلوُّث واإعادة تاأهيل البيئة والدرا�شات المتعلقة بذلك.  -2

مادة )٩0(

ُيـعَفـى امل�شئول عن التلوُّث من امل�شئولية اإذا اأثبت اأن ال�شرر:

وَقـع  ب�شبب قوة قاهرة.  -1

ـة. وَقـع كليًا ب�شبب الإهمال اأو الخطاأ من جانب الجهة الإدارية المخت�شَّ  -2

وَقـع كليًا بخطاأ من الم�شرور.  -3

اأبلغ الإدارة  التلوُّث قـد  اأن يكون امل�شئول عـن  البند  )2( من هـذه املادة  وُيـ�شرَتط لتطبيق 

كافة  ـخـذ  اتَّ قـد  يكون  واأن  بـه،  يعلـم  اأن  عليه  كـان  اأو  عِلــم  اإذا  واأ�شبابه  باحلادث  ـة  املخت�شَّ

الحتياطات الالزمة ملْنـع احلادث اأو التقليل من اآثار التلوُّث.
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مادة )٩1(

مــع مراعــاة اأحــكام التفاقيــات الدولية المعمول بهــا في المملكــة، تلتزم كل و�شــيلة بحرية  اأ- 

ـــبته بما في ذلك  م�شــئولة عــن اأي اأ�شرار للبيئة فــي المملكة بالتعوي�س عن ال�شرر الذي �شبَّ

ده المجل�س. تكاليف التنظيف واإعادة الموقع كما كان عليه وعلى النحو الذي يحدِّ

ـــبت فــي الأ�شرار الم�شــار اإليها في الفقــرة )اأ( من هذه  ُيـــ�شمح للو�شــيلة البحريــة التي ت�شبَّ ب- 

ـــان اأو الم�شــئول عنهــا في ذلــك، اإذا دفعت مبالــغ فورية  المــادة بالمغــادرة حــال رغبــة الربَّ

ـل ب�شفة موؤقتة تحت ح�شاب تنفيذ عقوبة الغرامة اأو التعوي�شات التي قد ُيـحَكـم بها،  ُتـَحـ�شَّ

ر للغرامة م�شافًا اإليه جميع النفقات وقيمة  على األ تقل هذه المبالغ عن الحد الأدنى المقرَّ

الأ�شــرار البيئيــة التي وقعت، ويجوز تقديم خطاب �شمان بنكي بقيمة المبالغ الم�شــار اإليها 

تقبله الجهات المعنية.

�لباب �ل�سابع ع�سر

�لعقوبات

مادة )٩2(

ُيـعاقب بال�شجن وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة ع�شر األف دينار ول تزيد على مائة األف 

دينار ُكـلُّ َمن خالف اأحكام املادة )49( اأو اأي من اأحكام الفقرتني )اأ( و)ج( من املادة )63( 

من هذا القانون.

وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�شجن املوؤبد والغرامة التي ل تقل عن مائة األف دينار ول تزيد 

على مليون دينار ُكــلِّ َمـن خالف حكم الفقرة )ب( من املادة )63( من هذا القانون.

ويلتزم ُكـلُّ َمـن خالف حكم الفقرة )اأ( اأو الفقرة )ب( من املادة )63( من هذا القانون 

باإعادة ت�شدير املواد واملخلَّـفات اخلطرة والنفايات النووية حمل اجلرمية على نفقته اخلا�شة.

مادة )٩3(

ُيــعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنتني ول تزيد على خم�س �شنوات وبالغرامة التي ل تقل 

عن ع�شرين األف دينار ول تزيد على خم�شمائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن 

خالف اأيـًا من اأحكام املادتني )11( و)23( والفقرة الأوىل من املادة  )24( والفقرة الأوىل من 

املادة )50( واملادة  )81( من هذا القانون.

مادة )٩4(

ُيـعاَقـب باحلب�س وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة ع�شر األف دينار ول تزيد على مائتي األف 
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دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام الفقرتني الأوىل والثالثة من املادة 

)25( من هذا القانون.

مادة )٩٥(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد 

على خم�شني األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف اأحكام املادة  )10( من هذا القانون.

مادة )٩٦(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة ول تزيد على �شنتني، وبالغرامة التي ل تقل عن األف 

دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام 

املادتني )14( و)26( من هذا القانون.

مادة )٩7(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر ول تزيد على �شنة، وبالغرامة التي ل تقل عن 

األف دينار ول تزيد على األفي دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام 

املادة )64( والفقرتني الأوىل والثانية من املادة )65( واملادتني )66( و)71(  من هذا القانون.

مادة )٩8(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد 

ـْرب اأو املياه اجلوفية. ـب يف تلويث مياه ال�شُّ على خم�شمائة األف دينار ُكـلُّ َمـن ت�شبَّ

مادة )٩٩(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة، وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على 

األفي دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املادتني )37( و)38( من 

هذا القانون.

مادة )100(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف 

حكم املادة )36( من هذا القانون.
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مادة )101(

ُيـعاَقـب بال�شجن وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة ع�شر األف دينار ول تزيد على مليون دينار 

ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املواد )22( و)45( و)47( و)48( من هذا القانون.

كما يلتزم ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املواد )45( و)47( و)48( من هذا القانون باإعادة 

ت�شدير املواد املحظور ا�شتريادها واملخلَّـفات اخلطرة حمل اجلرمية على نفقته اخلا�شة.

مادة )102(

ُيـعاَقـب باحلب�س وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد على مائة األف دينار 

اأيـًا من اأحكام املواد )57( و)60( و)67( و)68(  اأو باإحدى هاتني العقوبتني، ُكـلُّ َمـن خالف 

و)70(  من هذا القانون.

مادة )103(

اأ�شهر ول تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن  ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة 

خم�شمائة دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا 

من اأحكام املواد  )61( و)73( و)74( و)75( من هذا القانون.

مادة )104(

األف دينار ول تزيد على  التي ل تقل عن  ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة 

ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املواد  )16( و)27( 

و)28( و)29( من هذا القانون.

مادة )10٥(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن األفي دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف 

اأيـًا من اأحكام الفقرة الأوىل من املادة )34( واملواد )35( و)58( و)59( والفقرة الأوىل من 

املادة )62( من هذا القانون.

مادة )10٦(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف 

اأيـًا من اأحكام املادتني )42( و)46( من هذا القانون.
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مادة )107(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار ُكـلُّ َمـن 

خالف اأيـًا من اأحكام املواد )33( و)43( و)55( و)56( من هذا القانون.

مادة )108(

فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القانون، يعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر 

ول تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن:

ـــب فيه اأو  لــم  يقــم بالإبــالغ الفــوري عن حــوادث التلوُّث اأيــًا كان نوعه �شــواء كان هو المت�شبِّ  -1

الم�شئول عنه.

ـب  في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفت�شي المجل�س اأو اأيِّ تحقيق يكون المجل�س ب�شدده. ت�شبَّ  -2

م معلومات اأو قيا�شات بيئية غير �شحيحة وغير مطابقة للواقع. قدَّ  -3

ـم. ـَحـكُّ ـد اأو المراقبة اأو التَّ �شْ ـدًا اأجهزة القيا�س اأو الرَّ ب متعمِّ اأتلف اأو خرَّ  -4

مادة )10٩(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على اأ�شبوع وبغرامة ل تزيد على خم�شة اآلف دينار اأو باإحدى 

هاتيـن العقوبتيـن ُكـلُّ َمـن اأدار عمليات اأو حمالت اأو من�شاآت اأو اآلت اأو اأدوات اأو اأجهزة �شدر 

قرار من املجل�س باإغالقها اأو توقيفها.

مادة )110(

دة لكـل خمالفـة  اإذا ارُتـِكـبـت عـدة خمالفـات بيئيـة فـي وقـت واحـد يتـم اإيقـاع الغرامـة املحـدَّ

علـى حـِـدة.

مادة )111(

ل َيـُخـلُّ تطبيق العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا القانون بتوقيع اأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها 

قانون العقوبات اأو اأيِّ قانون اآخر.

مادة )112(

ها  رة لأيٍّ مـن اجلرائـم املن�شـو�س عليهـا فـي هـذا القانـون فـي حـدِّ ُتـ�شاَعــف العقوبـات املقـرَّ

الأق�شـى فـي حالـة العـْود لرتكابهـا.
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�لباب �لثامن ع�سر

�أحكام متنوعة

مادة )113(

ــم اإلى المجل�ــس من اأيِّ قرار ي�شدر ا�شــتنادًا لأحكام هذا القانون  ـَظـلُـّ يكون لكل ذي �شــاأن التَّ اأ- 

ـذة له خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار. والقرارات المنفِّ

تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  فيه  البت  بنتيجة  املتظلِّـم  واإخطار  م  ـَظـلُـّ التَّ يف  البت  ويجب 

م. ـَظـلُـّ تقدميه، وُيـعتَبـر فوات هذه املدة دون رد مبثابة رْفـ�س �شمني للتَّ

ـة خالل ثالثني يومًا من  م اأمام املحكمة املخت�شَّ ـَظـلُـّ ويكون للمتظلِّـم الطعن يف قرار رف�س التَّ

م دون اإخطار. ـَظـلُـّ د للبت يف التَّ تاريخ اإخطاره بهذا القرار، اأو فوات امليعاد املحدَّ

ــم اأو  ـَظـلُـّ ــم من القرار و�شدور قرار برْفـــ�س التَّ ـَظـلُـّ ل ُيـــقبل الطعن اأمام المحكمة اإل بعد التَّ ب- 

فوات الميعاد الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة دون اإخطار.

مادة )114(

مع عدم الإخالل باأحكام الف�شل الثاين من الباب ال�شاد�س ع�شر من هذا القانون، ل ت�شري 

العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا القانون على حالت التلوُّث الناجمة عن:

تاأمين �شالمة الو�شيلة البحرية اأو �شالمة الأرواح عليها.  -1

التفريغ الناتج عن عَطـــب بالو�شيلة البحرية اأو اأحد اأجزائها ب�شرط األ يكون قد تم بمعرفة   -2

ـــان اأو الم�شــئول عنهــا بهــدف تعطيلهــا اأو اإتالفهــا اأو نتيجــة اإهمال وُيـــ�شتَرط في جميع  الربَّ

ـــخذ قبل وبعد العَطـب جميع  ـــان الو�شيلة البحرية اأو الم�شئول عنها قد اتَّ الأحوال اأن يكون ربَّ

الحتياطــات الكافيــة لمْنــع اأو تقليــل اآثار التلــوُّث وقام على الفــور باإخطار هيئــات الموانىء 

ده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. والجهات ذات العالقة، على النحو الذي تحدِّ

ك�شــر مفاجــىء فــي خــط اأنابيب يحمــل الزيت اأو المزيــج الزيتي اأثنــاء عمليات الت�شــغيل اأو   -3

اأثنــاء الحْفـــر اأو ا�شتك�شــاف اأو اختبار الآبار، دون اأن يكون ذلــك راجعًا اإلى اإهمال في رقابة 

ـَخـذ الحتياطات الكافية لرقابة ت�شغيل الخطوط وال�شيطرة  الخطوط و�شيانتها، وعلى اأن ُتـتَّ

على التلوُّث وم�شادره فور حدوثه.

مادة )11٥(

مع عدم الإخالل باأحكام الف�شل الثاين من الباب ال�شاد�س ع�شر من هذا القانون، يجوز 

للرئي�س التنفيذي بنـاًء علـى طلب كتابي مـن املخاِلـف وقبل اإحالة املخاَلـفة اإلـى النيابة العامة اأن 

ر الت�شالح ب�شاأن املخالفات التي تقت�شر عقوبتها على الغرامة، �شريطة قيام املخاِلـف ب�شداد  يقرِّ
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دة لهذه املخاَلـفة، وذلك  ر، على األ يقل عن قيمة احلد الأدنى للغرامة املحدَّ مبلغ الت�شاُلـح املقرَّ

دها الالئحة التنفيذية. كله ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

مادة )11٦(

لكل �شخ�س عِلـَم عن وقوع اأية خماَلـفة لأحكام هذا القانون تبليغ املجل�س.

مادة )117(

م املجل�س ملختلف اجلهات كل ما تتوفر لديه من معلومات وبيانات عن امل�شتحَدث والهام  يقدِّ

رئي�س  دها  يحدِّ التي  الأولويات  ووفق  اجلهات  تلك  باأن�شطة  يت�شل  فيما  البيئية  ال�شوابط  من 

املجل�س.

مادة )118(

م اإىل املجل�س خالل �شتة اأ�شهر من  على امل�شروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون، اأن تقدِّ

تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بيانًا متكاماًل عن اأن�شطتها، ويجب اأن يت�شمن البيان اقرتاحاتها 

البيئية  املعايري  مع  امل�شروع  عمليات  تتوافق  لكي  اتِّخاُذها  الواجب  والإجراءات  التدابري  ب�شاأن 

املطلوبة.

اإليه  البيان امل�شار  اأ�شهر من تاريخ تقدمي  ُيـِقـرَّ خالل مدة ل جتاِوز �شتة  اأن  وعلى املجل�س 

ـخاُذها. التدابري والإجراءات الواجب على �شاحب امل�شروع اتِّ

مادة )11٩(

على امل�شروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اأو�شاعها طبقًا لأحكامه خالل فرتة 

ل جتاِوز �شنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية.

ويجوز للمجل�س بناًء على طلب ذوي ال�شاأن متديد هذه الفرتة ملدة ل جتاِوز �شتة اأ�شهر اإذا 

دعت ال�شرورة لذلك، وكان للَمـدِّ مربر يقبله املجل�س.

اأو جتديدات للم�شروعات القائمة لالأحكام املن�شو�س عليها يف هذا  اأية تْو�ِشـعات  وتخ�شع 

القانون.

مادة )120(

مت  التي  البيئية  املخالفات  وجميع  اأعماله  جميع  ي�شمل  �شنوي  تقرير  اإعداد  املجل�س  على 

ثات الهواء والرتبة، ومدى امتثال كافة  ـ�َشـب امل�شموح بها مللوِّ ـُرها، وبيان حالت جتاُوز النِّ ح�شْ
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اجلهات احلكومية واخلا�شة والأفراد يف اململكة باحِلـَفاظ على البيئة ِوْفـقًا للت�شريعات والقرارات 

ال�شادرة عن املجل�س.

وُيـرَفـع هذا التقرير اإىل جمل�س الوزراء لإقراره، وُين�َشر يف ال�شحف املحلية بعد الإقرار، كما 

ُترَفع ن�شخة منه للمجال�س البلدية مع تو�شيح عن احلالة البيئية للمنطقة التابعة لهذه املجال�س.

مادة )121(

ُيـِخـلُّ تطبيق هذا القانون بتطبيق اأحكام التفاقيات واملعاهدات الدولية والربوتوكولت  ل 

ـم حماية البيئة يف جمالت خا�شة. ذات ال�شلة واملعمول بها يف اململكة، اأو اأيِّ قانون اآخر ينظِّ

الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  هـذه  بتطبيق  تقوم  التـي  اجلهات  علـى  يجب  اأنـه  علـى 

والربوتوكولت والقوانني اأو اأي جهة اأخرى لها �شالحية اإ�شدار لوائح وُنـُظـم وا�شرتاطات تتعلق 

بحماية البيئة، اأْن تاأخذ موافقة املجل�س قبل اإ�شدار هذه اللوائح والُنظـم وال�شرتاطات.

مادة )122(

والقرارات  اللوائح  وتَظـل  البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  ُيـلغى 

ال�شادرة ب�شاأن البيئة واملعمول بها وقت �شدور هذا القانون �شارية مبا ل يتعار�س مع اأحكامه 

ـذة لهذا القانون. اإىل اأْن ُيـ�شِدر املجل�س اللوائح والقرارات املنفِّ

مادة )123(

الالئحة  املعنية  واجلهات  املجل�س  مع  والتن�شيق  بالت�شاور  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ُيـ�شِدر 

التنفيذية لهذا القانون.

مادة )124(

ُيـ�شِدر رئي�س املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية.

مادة )12٥(

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

ـيِّ �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. به بعد ُمـ�شِ

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 12 �شعبان 1443هـ

الموافق: 15 مــار�س 2022م
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 قانون رقم )8( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لبلديات

�ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )3٥( ل�سنة 2001

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، 

وتعديالته،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

�ملادة �لأوىل

ي�شتبدل بن�شو�س املواد اأرقام )10(، ومقدمة املادة )19( والبنود )ب، ج، ز، ي، م، ف، 

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  من  خ(، )20(، )29(، )30(، )32(، )33( 

)35( ل�شنة 2001، الن�شو�س الآتية:

مادة )10(:

يوؤدي ع�شو املجل�س البلدي يف جل�شة علنية برئا�شة اأكرب الأع�شاء �شنًا اأمام املجل�س وقبل 

ممار�شة اأعماله اليمني التالية: »اأق�شم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�شًا للوطن وللملك، واأن اأحرتم 

الد�شتور وقوانني الدولة، واأن اأوؤدي اأعمايل بالأمانة وال�شدق«.

مادة )1٩( مقدمة �لمادة: 

بتقدمي  التنموية  وخططها  للدولة  العامة  ال�شيا�شة  حدود  يف  عام  بوجه  املجل�س  يخت�س 

اخلدمات البلدية يف دائرة اخت�شا�شه، وله على الأخ�س ما يلي:

مادة )1٩( �لبنود )ب، ج، ز، ي، م، ف، خ(:

)ب( اقتراح الأنظمة الخا�شة بال�شحة العامة بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة بما يكفل الراحة 

للمواطن والمقيم ويعطي وجهًا م�شرقًا للمملكة.

)ج( العمل على حماية البيئة من التلوث على �شوء تجارب الدول المختلفة واأنظمة الموؤ�ش�شــات 

الدولية في مجال البيئة وذلك بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة ب�شئون البيئة في المملكة.

)ز( و�شع الأنظمة الخا�شة بالإعالنات الدعائية وغير الدعائية، واقتراح الر�شوم المتعلقة بها، 

وتحديد �شوابط و�شع لفتات المحال التجارية وال�شناعية والمحال العامة.

)ي( و�شع ال�شــتراطات والأنظمة الخا�شة بالمحال العامة كالفنادق والمن�شــاآت ال�شــياحية وما 
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في حكمها والمطاعم والمقاهي وال�شالت العامة وغيرها، والمحال التجارية وال�شناعية، 

والمحال الخطرة والمقلقة للراحة وال�شارة بال�شحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتن�شــيق 

مع الجهات المخت�شة.

)م( اقتراح ت�شمية المدن والأحياء والقرى وال�شواحي وال�شوارع والطرق والميادين والتقاطعات 

اأو تغييرها بالتن�شيق مع الوزير المخت�س ب�شئون البلديات.

)ف( النظر في ال�شــكاوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون والجهات الأخرى ب�شــاأن الم�شــائل 

التــي تدخل في اخت�شا�س المجل�ــس. وللمجل�ــس اأن يطلــب من الجهــات المخت�شة البيانات 

الالزمة لبحث هذه ال�شكاوى.

)خ( اإقرار الالئحة الداخلية للمجل�س، وت�شدر بقرار من الوزير المخت�س ب�شئون البلديات.

مادة )20(:

الوزير  راأى  فاإذا  البلديات،  ب�شئون  املخت�س  الوزير  اإىل  وتو�شياته  قراراته  املجل�س  يرفع 

اأو تت�شمن خمالفة  اأو بع�شهما يخرج عن اخت�شا�س املجل�س،  التو�شيات  اأو  اأن هذه القرارات 

للقانون اأو خروجًا عن ال�شيا�شة العامة للدولة كان له حق العرتا�س عليها خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ رفع القرارات اأو التو�شيات اإليه واإعادتها اإىل املجل�س املخت�س، ح�شب الأحوال، م�شفوعة 

باأ�شباب العرتا�س لإعادة النظر فيها. وعلى املجل�س الرد على اعرتا�شات الوزير خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ اإعادة القرار اإليه، فاإذا اأ�شر على قراره اأو تو�شيته اأو �شمنها خمالفة جديدة، 

عر�س الوزير الأمر على جمل�س الوزراء لتخاذ ما يراه منا�شبًا.

مادة )2٩(:

ل من وحدات اإدارية تبني الالئحة التنفيذية لهذا  يكون لكل اأمانة اأو بلدية جهاز تنفيذي ُي�شكَّ

القانون اخت�شا�شاتها وتوزيع العمل بينها.

مادة )30(:

يراأ�س اجلهاز التنفيذي يف كل اأمانة اأو بلدية مدير عام ي�شدر بتعيينه مر�شوم، وميثله اأمام 

الق�شاء ويف مواجهة الغري. 

مادة )32(:

يقــِدم كل مــن مديــر عــام الأمانة اأو البلدية اإلى رئي�ــس مجل�ــس الأمانــة اأو المجل�ــس البلدي  )اأ( 

المخت�س خالل ال�شهرين الأولين من كل �شنة مالية تقريرًا ماليًا واإداريًا عن اأعمال الأمانة 

اأو البلدية خالل ال�شنة ال�شابقة تمهيدًا للعر�س على المجل�س. 

)ب( يجوز اأن يعهد مدير عام الأمانة اأو البلدية ببع�س اخت�شا�شاته المالية اأو الإدارية اإلى اأحد 

معاونيه اأو اأكثر من المديرين اأو روؤ�شاء الأق�شام.
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مادة )33(:

يتكــون الجهــاز التنفيــذي لالأمانــة اأو البلديــة مــن عدد مــن الوحــدات الإدارية التــي ي�شدر  )اأ( 

باإن�شائها قرار من رئي�س مجل�س الوزراء.

)ب( ُيَعيَّن مديرو اإدارات الأمانة اأو البلدية بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء.

�ملادة �لثانية

ي�شاف اإىل قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 مادة جديدة 

برقم )38 مكررًا(، ن�شها الآتي:

مادة )38 مكرر�ً(:

ب�شئون  املخت�س  الوزير  يخولهم  الذين  البلدية  اأو  بالأمانة  التنفيذي  يكون ملوظفي اجلهاز 

العدل بالتفاق مع الوزير املخت�س ب�شئون البلديات �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي يف �شبط 

املخالفات وحترير املحا�شر بالن�شبة للجرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون ولئحته التنفيذية 

والتي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم.

�ملادة �لثالثة

قانون  من   )24( املادة  من  و)ب(  )اأ(  البندين  �شدر  يف  الواردة  »البلدي«  كلمة  حتذف 

البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001.

�ملادة �لر�بعة

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 13 �شعبان 1443هـ

الموافق: 16 مـار�س 2022م
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 مر�سوم رقم )13( ل�سنة 2022

باإن�ساء وت�سكيل �ملجل�ض �لبحريني للدر��سات و�لتخ�س�سات �ل�سحية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن 

الطبية املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

ل  املعدَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�شي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

مادة )1(

املجل�س  يتبع  ال�شحية«  والتخ�ش�شات  للدرا�شات  البحريني  »املجل�س  ُي�شمى  جمل�س  ُين�شاأ 

الأعلى لل�شحة، وُي�شار اإليه يف هذا املر�شوم بكلمة )املجل�س(. 

مادة )2(

 ُي�شكل املجل�س برئا�شة اأحد اأع�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، ونائبًا للرئي�س يختارهما رئي�س 
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املجل�س الأعلى لل�شحة، وع�شوية كٍل من: 

الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات الحكومية.   -1

الرئي�س التنفيذي لمراكز الرعاية ال�شحية الأولية.   -2

ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.    -3

ممثل عن المجل�س الأعلى لل�شحة.   -4

ممثل عن وزارة ال�شحة.  -5

ممثل عن م�شت�شفى قوة دفاع البحرين.  -6

ممثل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.  -7

ممثل عن الكلية الملكية للجراحين في البحرين.   -8

ممثل عن جامعة الخليج العربي.   -9

10- ممثل عن جامعة البحرين.

11- ممثل عن مركز ال�شيخ محمد بن خليفة للقلب. 

12- ممثل عن القطاع ال�شحي الخا�س. 

مادة )3(

ي�شدر بت�شمية رئي�س املجل�س ونائبه واأع�شاء املجل�س قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

بناًء على تر�شيح كل جهة، وتكون مدة الع�شوية اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأخرى مماثلة 

تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، ول يجوز جتديد ع�شوية اأكرث من ن�شف اأع�شاءه يف 

ذات ت�شكيل املجل�س.

بذات  َمن يحل حمله  ي�شمى  �شبب،  لأِي  الأع�شاء  اأحد  اأو  نائبه  اأو  الرئي�س  واإذا خال حمل 

الأداة، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكملة ملدة �شلفه.

مادة )4(

يجوز للمجل�س اأن ي�شكل جلانًا فرعية اأو فرق عمل من بني اأع�شائه اأو غريهم لدرا�شة مو�شوع 

ي�شتعني مبن يرى ال�شتعانة بهم من  اأن  له  املعرو�شة عليه، كما يجوز  املو�شوعات  اأكرث من  اأو 

اخلرباء واملخت�شني، واأن يدعوهم حل�شور اجتماعاته اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم 

وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات التي يراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاته، ول يكون 

ملن ي�شتعان بهم يف اأعمال املجل�س �شوٌت معدود فيما يتخذه املجل�س من تو�شيات وقرارات.
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مادة )٥(

يخت�س املجل�س بالقيام مبا يلزم ل�شمان المتثال ملعايري العتماد الوطنية والدولية ب�شاأن 

القطاع  يف  العاملني  وتاأهيل  وتطوير  اإعداد  بهدف  التدريب  نتائج  وحت�شني  ال�شحي،  التدريب 

الطبية  للخدمات  ال�شامل  التطور  املهني مبا يحقق  اأدائهم  ال�شحي مع رفع كفاءتهم وحت�شني 

وال�شحية باململكة، وله يف �شبيل ذلك القيام مبا ياأتي:

الإ�شــراف على اإن�شــاء ومتابعــة وتقويم برامج التدريــب واإعدادها للح�شــول على العتراف   -1

الدولي.

و�شع اآلية لإ�شدار ال�شهادات في كل من التخ�ش�شات والبرامج ال�شحية الوطنية.   -2

معادلة وتقويم ال�شهادات المهنية الممنوحة من قبل البرامج التدريبية المختلفة.   -3

اقتراح م�شادر التمويل للبرامج التدريبية المندرجة تحت الرعاية ال�شحية بالمملكة.   -4

اإن�شــاء برامــج تدريبية تفي باحتياجات المملكة بناًء على الحتياجات مـــن القـــوى العاملـــة   -5

ال�شـحية ب�شـكل دوري طبقـًا لتقارير لجنة التخطيط ال�شحي ال�شتراتيجي تحقيقًا للتغطية 

ال�شحية ال�شاملة.

ت�شــكيل اللجــان العلمية الفرعية التخ�ش�شية لكل اخت�شا�ــس طبي اأو �شحي لو�شع البرامج   -6

التدريبية لكل اخت�شا�س.

اإن�شاء البرامج التدريبية المتخ�ش�شة والقيام بالمهام لكل برنامج.  -7

ت�شكيل فرق عمل للقيام بمهام ودرا�شات متخ�ش�شة.  -8

اإعــداد اآليــة ومعايير المتابعة والتقويم للبرامج التدريبية والإ�شــراف علــى عمليات المتابعة   -9

والتقويم.   

مادة )٦(

يعمل املجل�س على اإن�شاء الربامج التدريبية التي ت�شاهم يف حتقيق اأهدافه، وعلى الأخ�س 

الربامج الآتية:

�أوًل: برنامج �سهادة �لخت�سا�ض �لطبية )�لإقامة وطب �لعائلة(: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

تاأ�شي�ــس البورد البحريني وتطوير برامج تدريب �شــهادة الخت�شا�س بالتن�شــيق مع الهيئات   -1

والجهات ال�شحية المحلية والهيئات الدولية المعنية ورفع المقترح للمجل�س الأعلى لل�شحة.

العمل نحو العتراف الدولي ببرامجه التدريبية و�شهاداته التخ�ش�شية.   -2

تحديد الم�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية والجامعات التي تقدم التدريب تحت   -3
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مظلة البورد البحريني.

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج �شهادة الخت�شا�س الطبية.   -4

اإن�شاء وتطوير اإجراءات تقييم موؤهالت المر�شح للبورد البحريني.  -5

اإعداد اإجراءات و�شوابط التقييم الم�شتمر للمتدرب خالل برنامجه التدريبي وو�شع معايير   -6

محــددة للتقــدم من مرحلة تدريبية اإلى اأخرى خــالل البرنامج وو�شع متطلبات التخرج من 

البرنامج. 

ثانياً: برنامج �لزمالت �لدقيقة: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

الإ�شراف على اإن�شاء برامج الزمالت الدقيقة ح�شب الحتياج المحلي واإعدادها لالعتراف   -1

الدولي.

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج الزمالت الدقيقة.  -2

اإن�شاء وتطوير التقييم الأ�شا�شي والنهائي ال�شامل لبرنامج الزمالت الدقيقة.   -3

ثالثاً: برنامج طب وجر�حة �لأ�سنان: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج طب وجراحة الأ�شنان.  -1

اإن�شاء وتطوير التقييم الأ�شا�شي والنهائي ال�شامل لبرنامج طب وجراحة الأ�شنان.   -2

ر�بعاً: برنامج �لتمري�ض و�لقبالة: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

اإن�شاء برنامج تدريبي للتمري�س والقبالة �شدًا لفجوة النق�س في القوى العاملة التخ�ش�شية   -1

في المهنتين.  

اإن�شاء برنامج زمالة للتمري�س وفق الحاجة لالرتقاء بكادر التمري�س في المجال المهني.   -2

العمل على تمكين الممر�شين لكت�شاب المهارات العلمية والعملية والتخ�ش�شية.  -3

متابعــة برامــج التدريــب المهنــي الم�شــتمر ل�شمان اكت�شــاب الممر�شيــن للمهــارات الفنية   -4

الدقيقة.

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج زمالة التمري�س.  -5

خام�ساً: برنامج �لمهن �ل�سحية �لم�ساندة: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

تحديد الفجوة الموجودة في تدريب موظفي الخدمات الطبية الم�شاندة.  -1
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اإن�شــاء برنامج تدريبي لموظفي الخدمات الطبية الم�شــاندة �شــدًا لفجوة النق�س في القوى   -2

العاملة التخ�ش�شية في تلك المهن.

اإعــداد دورات محــددة للعامليــن في الخدمــات الطبية الم�شــاندة لرفع الكفــاءات ال�شحية   -3

لديهم. 

:)CME( ساد�ساً: برنامج �لتعليم �لطبي �لم�ستمر�

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  اأحكام  مراعاة  مع 

واخلدمات ال�شحية، يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

و�شــع اآليــة لتنظيــم واعتمــاد اأن�شــطة التعليــم الطبــي والتطويــر المهنــي الم�شــتمر لالأطباء   -1

والممر�شين.

الإ�شراف على هذه الآلية للتاأكد من كفاءة وجودة هذه الأن�شطة ومطابقتها لمعايير العتماد   -2

العالمية. 

�شمان و�شول المعرفة الالزمة للممار�شين المرخ�شين للعمل في المجال ال�شحي بالمملكة.  -3

تطوير الممار�شة الطبية العلمية الم�شتندة اإلى الحتياجات والمدعمة بالبراهين.    -4

مادة )7(

يجوز للمجل�س من اأجل حتقيق الأهداف املنوطة به ت�شكيل فرق العمل الفرعية الآتية: 

فريق عمل تطوير المناهج ويتولى المهام الآتية:  -1

مجال  في  المختلفة  التخ�ش�شات  في  للتدريب  الالزمة  المناهج  تطوير  خطة  اإعــداد  اأ- 

الرعاية ال�شحية. 

لتقييم  الأطر  با�شتخدام مختلف  الدرا�شية  والمناهج  البرامج  وتقييم عنا�شر  ب- تطوير 

التعليم الطبي.  

فريق عمل التقييم ويتولى المهام الآتية:  -2

المنظومة  اإليها  تحتاج  التي  الكفاءات  توفير  ي�شمن  للمتدرب  �شامل  تقييم  اإطار  و�شع  اأ- 

ال�شحية.

ب- تطوير بنك الأ�شئلة في مختلف التخ�ش�شات لتقييم المتدربين بالرعاية ال�شحية. 

ج- مراجعة النتائج من برامج التعليم الطبي وتقييم احتياجاتها. 

تطوير ا�شتطالعات التخ�ش�شات ال�شحية المتعلقة بمجالت التدريب.  د- 

بيانات  مراجعة  في  ال�شحية  للتخ�ش�شات  المختلفة  التدريب  اأق�شام  مع  التعاون  هـ- 

ال�شتطالع واقتراح الحلول المطلوبة.
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البحريني  البورد  في  للتدريب  المعتمدة  للموؤ�ش�شات  والمعايير  ال�شروط  مقترح  و�شع  و- 

ورفعها للمجل�س الأعلى لل�شحة لالعتماد.

فريق عمل البحوث العلمية ال�شريرية:  -3

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  اأحكام  مراعاة  مع 

واخلدمات ال�شحية، يتوىل فريق عمل البحوث العلمية ال�شريرية املهام الآتية:

في  المحلية  الجامعات  مع  البحثي  التعاون  فر�س  وتعزيز  للبحوث  محلية  �شبكة  بناء  اأ- 

الم�شاريع البحثية بمجال الرعاية ال�شحية. 

ب- الإ�شهام بفاعلية في التنمية ال�شحية في المملكة عن طرق دعم الأبحاث التي تخدم 

التنمية في القطاع ال�شحي.  

)الإكلينيكية(  التطبيقية  والأبــحــاث  الأولية  الأبحاث  بين  الفجوة  �شد  في  الإ�شهام  ج- 

بالمملكة.

د- عقد �شراكات فعالة مع منظمات بحثية ومهنية متميزة محلية ودولية مما يعزز الرتقاء 

بم�شتوى العمل البحثي في المملكة. 

فريــق اإعــداد برامج الدرا�شــات والتخ�ش�شات ال�شحيــة لالعتراف الدولــي ويتولى المهام   -4

الآتية:

برنامج  كل  في  والتقدم  النتائج  وتحليل  والتقويم  المتابعة  لتقارير  ــدوري  ال التقييم  اأ- 

والوقوف على اإمكانية ح�شوله على العتراف الدولي. 

ب- تطوير خطة زمنية ُتحدث كل ثالث �شنوات تحدد فيها البرامج الم�شتهدفة للح�شول 

على العتراف الدولي. 

ج- التوا�شل مع جهات العتراف الدولية المنا�شبة لكل برنامج. 

التوا�شل مع المجال�س العلمية والإ�شراف على اإعدادها لتلبية متطلبات العتراف الدولي.  د- 

مادة )8(

رئي�شه  ويجتمع بدعوة من  الر�شمي لأع�شائه،  الدوام  انتهاء  بعد  اجتماعاته  املجل�س  يعقد 

اإىل ذلك، ويكون اجتماعه �شحيحًا بح�شور  اأو كلما دعت احلاجة  ب�شفة دورية مرة كل �شهر 

باأغلبية  وقراراته  تو�شياته  وي�شدر  نائبه،  اأو  الرئي�س  بينهم  يكون من  اأن  اأع�شائه على  اأغلبية 

اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
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مادة )٩(

باملو�شوعات  بيانًا  الجتماع  لعقد  بالدعوة  الإخطار  يت�شمن  اأن  الأحوال  جميع  يف  يجب 

املدرجة على جدول الأعمال، واأن يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع، ويجوز للرئي�س اأن يعر�س 

املو�شوعات ذات الأهمية اخلا�شة حتت بند ما ي�شتجد من اأعمال يف اجتماع املجل�س.

مادة )10(

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  اأمانة  موظفي  من  مقررًا  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  يندب 

امل�شتندات  وِحفظ  اجتماعاته  وتدوين حما�شر  املجل�س  اجتماعات  اأعمال  اإعداد جداول  يتوىل 

اأخرى يف جمال عمل  مهام  املجل�س من  رئي�س  بها  يكلِّفه  والقيام مبا  به،  وال�شجالت اخلا�شة 

املجل�س.

مادة )11(

يلتزم املجل�س برفع تو�شياته وقراراته للمجل�س الأعلى لل�شحة لعتمادها واإ�شدار القرارات 

التنفيذية بناًء على تلك التو�شيات والقرارات.

ويرفع املجل�س تقريرًا دوريًا ربع �شنوي اإىل املجل�س الأعلى لل�شحة، مت�شمنًا نتائج اأعماله، 

وما قد يعرت�شه من �شعوبات واحللول املقرتحة لتفاديها.

كما ُترفع لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة تقارير نوعية وتف�شيلية ح�شب طلبه. 

مادة )12(

اأ- علــى ع�شــو المجل�ــس عند نظــره لأيِّ مو�شوع يكون له فيه م�شلحة �شــخ�شية مبا�شــرة اأو غير 

ح عن ذلك كتابة حال علمه بعْزم المجل�س  مبا�شرة تتعار�س مع مقت�شيات ع�شويته، اأْن ُيْف�شِ

نظر هذا المو�شوع، فاإذا ثبت لدى المجل�س تعار�س الم�شالح، امتنع على هذا الع�شو ح�شور 

مناق�شــات المجل�ــس ب�شــاأن ذلك المو�شوع اأو الت�شويت عليه واإل كان قرار المجل�ــس المتََّخذ 

في هذا ال�شدد باطاًل.

ب- ُيحَظر اأْن يكون لرئي�ــس المجل�ــس اأو لأيٍّ من اأع�شائه م�شلحة مبا�شــرة اأو غير مبا�شــرة في 

مجــال عمــل المجل�ــس تتعار�س مع مقت�شيــات الع�شوية، وعلــى كل منهم الإبــالغ كتابة فورًا 

عن اأية م�شلحة تن�شــاأ له في هذا ال�شــاأن خالل فترة �شــْغل ع�شويته لدى المجل�ــس اأو لجانه 

الفرعية اأو فرق العمل.

ج- ين�شــئ المجل�ــس �شــجاًل ي�شــمى )�شــجل الم�شالــح المتعار�شــة( تقيَّد فيــه اأيــة م�شلحة من 

الم�شالح الم�شار اإليها في الفقرتين ال�شابقتين من هذه المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س 
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المعِنــي ومن�شبــه اأو ع�شويته وتفا�شيل تلك الم�شلحة، وما يكون قد �شدر عن المجل�ــس من 

قرارات اأو اتخذ من اإجراءات ب�شاأنها.

ويعر�س �شجل امل�شالح املتعاِر�شة على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة لالطالع.

مادة )13(

يحظر على اأع�شاء املجل�س، اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق ب�شئون املجل�س واخت�شا�شاته 

تكون قد و�شلت اإليهم ب�شبب اأدائهم ملهام ع�شويتهم.

وُي�شتثنى من ذلك الأحوال التي ت�شتلزم قيامهم باأعباء وظائفهم واأداء واجباتهم باملجل�س اأو 

بتكليف منه، اأو �شدور اأمر من املحكمة املخت�شة بذلك، اأو يف الأحوال التي ت�شرح فيها القوانني 

بذلك. 

مادة )14(

واأع�شاء  روؤ�شاء  ب�شاأن مكافاآت   2014 ل�شنة  باأحكام املر�شوم رقم )19(  مع عدم الإخالل 

املجال�س واللجان احلكومية، مُينح رئي�س واأع�شاء املجل�س مكافاآت مالية ِوْفقًا للمعايري والقواعد 

الواردة بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 

واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ، 

والقت�شاد  املالية  وزارة  مع  بالتن�شيق  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  من  قرار  مبوجب  وذلك 

الوطني.

مادة )1٥(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل 

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

 بتاريـــخ: 14 �شعبان 1443هـ

الموافـق: 17 مار�س 2022م 
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 قر�ر رقم )18( ل�سنة 2022

بتعيني مدير يف وز�رة �ل�سحة

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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 رقم )26( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة، 

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيدة مرمي علي حمد املنا�شري مديرًا لإدارة الت�شال بوزارة ال�شحة. ُتـعيَّ

�ملادة �لثانية

على وزير ال�شحة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 15 مــار�س 2022م
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 قر�ر رقم )1٩( ل�سنة 2022

بتعيني مدير يف �جلهاز �لإد�ري للنيابة �لعامة

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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 رقم )32( ل�شنة 2014 باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الإداري للنيابة العامة،

وبناًء على عْر�س النائب العام،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اجلهاز  يف  اجلنائية  الإجراءات  لإدارة  مديرًا  اجلَبـن  عي�شى  حممد  عي�شى  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

الإداري للنيابة العامة.

�ملادة �لثانية

على النائب العام تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 15 مــار�س 2022م
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 قر�ر رقم )20( ل�سنة 2022

بتعيني مدر�ء يف هيئة �لتخطيط و�لتطوير �لعمر�ين

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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 رقم )90( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن يف هيئة التخطيط والتطوير العمراين ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة التخطيط التف�شيلي. 1- ال�شيدة نورة محمد ح�شن بوجيري   

طات. مديرًا لإدارة تنفيذ المخطَّ 2- ال�شيدة اإيمان ناجي قا�شم علي ناجي  

مديرًا لإدارة تخطيط الِبنية التحتية والِخْدمات. 3- ال�شيد فرا�س عبا�س اأمين اأبو اأمين   

مديرًا لإدارة التطوير العمراني. 4- ال�شيخ حمد بن خالد بن را�شد اآل خليفة  

�ملادة �لثانية

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 15 مــار�س 2022م
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 قر�ر رقم )21( ل�سنة 2022

 بتعديل �جلدول �ملر�فق للقر�ر رقم )٦7( ل�سنة 2021

 بتحديد �لدول �لأجنبية وفقاً للمر�سوم بقانون رقم )٥٦( ل�سنة 2018

حابية لأطر�ف �أجنبية ب�ساأن تزويد خدمات �حلو�سبة �ل�سَّ

رئي�س مجل�س الوزراء: 

للمر�شوم  وفقًا  الأجنبية  الدول  بتحديد   2021 ل�شنة   )67( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

حابية لأطراف اأجنبية، بقانون رقم )56( ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد خدمات احلو�شبة ال�شَّ

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر �لآتي: 

�ملادة �لأوىل 

ُي�شاف بند جديد برقم )5( اإىل جدول الدول الأجنبية وفقًا للمر�شوم بقانون رقم )56( 

حابية لأطراف اأجنبية املُرافق للقرار رقم )67(  ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد خدمات احلو�شبة ال�شَّ

ل�شنة 2021 بتحديد الدول الأجنبية وفقًا للمر�شوم بقانون رقم )56( ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد 

حابية لأطراف اأجنبية، ن�شه الآتي: خدمات احلو�شبة ال�شَّ

الدولة الأجنبيةالرقم

الوليات املتحدة الأمريكية5

�ملادة �لثانية 

ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم  على الوزراء واملعنيني - 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 

�سلمان بن حمد �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 12 �شعبــان 1443هـ

المـــــوافــــــق: 15 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )38( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي �إد�رة �لرقابة �لبحرية

 بوز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ْبط �لق�سائي �سفة ماأموري �ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س املادة  وحماية الرثوة البحرية، املعدَّ

)31( منه،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه، 

وعلى القرار رقم )88( ل�شنة 2019 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة الرثوة ال�شمكية واإدارة 

ـْبـط  الرقابة البحرية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

الق�شائي،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل 

ل موظفو اإدارة الرقابة البحرية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين  يخوَّ

ـْبـط الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر  التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ

�شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم، 

وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- خليفة عبدالرحمن خليفة النعار.

2- في�شل عادل محمد عيد.

3- في�شل �شالح اإبراهيم القرعان.

4- محمد خالد محمد بوعالي.

5- جعفر ح�شين �شلمان كاظم.
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�ملادة �لثانية 

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

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف 

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

                       

�شـدر بتاريـخ: 12 �شعبان 1443هـ

الـمـــــوافـــــــق: 15 مــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )40( ل�سنة 2022

باإلغاء ترخي�ض مكتب ��ست�سار�ت قانونية �أجنبي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )19( منه،

وعلى لئحة تنظيم عمل مكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف مملكة البحرين ال�شادرة 

بالقرار رقم )16( ل�شنة 2007، 

وبناًء على عْر�س امل�شجل العام،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيـلغى ترخي�س مكتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبي بليك وكا�شلز وجريودن ذ.م.م، اإنفاذًا 

مملكة  يف  الأجنبية  القانونية  ال�شت�شارات  مكاتب  عمل  تنظيم  لئحة  من   )9( املادة  حُلـْكـم 

البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2007. 

 

مادة )2(

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

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

                                                                        وزير �لعدل

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شعبـــــان 1443هــ   

الـمـــوافـــــــق: 16 مـــــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )41( ل�سنة 2022

ب�ساأن �سْطـب حمامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وتعديالته،

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

وبناًء على عْر�س امل�شجل العام،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيـ�شَطـب املحامون، واملحامون حتت التدريب الواردة اأ�شماوؤهم بالك�شف املرافق لهذا القرار 

من جدول قْيـد املحامني، اإنفاذًا حُلـْكـم املادة )9( من قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )26( ل�شنة 1980.

مادة )2(

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

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

وزير �لعدل

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شعبــان 1443هــ   

الـموافــــــــــق: 16 مـــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )42( ل�سنة 2022

ب�ساأن نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج مملكة �لبحرين 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )12( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

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

والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.

�لمجموعة �لإقليمية �أو �لدولية: ال�شـركات وفروعها المنت�شرة في عدد من الدول، وال�شركات 

الأم وال�شركات التابعة لها في دول اأخرى.

دِمَجت في 
ُ
قو�عــد �لموؤ�س�ســة: مجموعــة مــن ال�شيا�شــات والإجــراءات الملزمة التــي ُجِمَعــت اأو اأ

وثيقــة مكتوبــة واحدة، والتي ت�شعها المجموعة الإقليميــة اأو الدولية ويتم تقديمها للهيئة، بهدف 

يم عملية نقل البيانات ال�شخ�شية ما بين المجموعة الإقليمية  حماية البيانات ال�شــخ�شية، وتنظِّ

اأو الدولية.

مادة )2(

حالت نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج �ململكة 

يف  املدرجة  والأقاليم  البلدان  اإىل  ُمبا�شرة  ال�شخ�شية  البيانات  نقل  البيانات  ملدير  يجوز 
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الك�شف املُرافق لهذا القرار دون احلاجة للح�شول على ت�شريح من الهيئة.

ويجوز ملدير البيانات اأن ينقل البيانات ال�شخ�شية اإىل غري تلك البلدان والأقاليم بت�شريح 

رت الهيئة اأنَّ البيانات �شوف يتوافر لها م�شتوى  من الهيئة يف كل حالة على حدة، وذلك اإذا قدَّ

كاٍف من احلماية طبقًا للبند )2( من الفقرة الأوىل من املادة )12( من القانون.

دة. ويجوز اأْن يكون الت�شريح امل�شار اإليه يف الفقرة ال�شابقة م�شروطًا اأو لفرتة زمنية حمدَّ

مادة )3(

طلب �حل�سول على �لت�سريح بنقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج �ململكة

اإىل خارج  ال�شخ�شية  البيانات  لنقل  الهيئة  ت�شريح من  على  تقدمي طلب احل�شول  يكون 

اململكة وفقًا لالآتي: 

اأن يقــدم طلــب الح�شــول علــى الت�شريــح علــى الأنمــوذج الُمعــد لذلــك مــن خــالل الموقع   -1

الإلكتروني للهيئة مت�شمنًا البيانات الآتية:

ا�شم مدير البيانات وعنوانه، وا�شم معالج البيانات وعنوانه اإن ُوجد. اأ( 

ب(  طبيعة البيانات المطلوب نقلها، والغر�س من معالجتها ومدة المعالجة.

تلك  في  يتوافر  ما  وبيان  لها،  النهائية  والوجهة  البيانات  هذه  م�شدر  الإقليم  اأو  ج( البلد 

البلدان اأو الأقاليم من تدابير لحماية البيانات ال�شخ�شية.

اأن يرفــق بالأنمــوذج بيــان التفاقيــات الدولية والت�شــريعات ذات العالقة المعمــول بها لدى   -2

البلد اأو الإقليم الذي �شوف ُتنقل اإليه البيانات.

اأن يرفق بالأنموذج بيان ما اإذا �شــيتم توفير م�شــتوى كاٍف من الحماية للبيانات ال�شــخ�شية   -3

الُمراد نقلها. 

مادة )4(

نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل خارج �ململكة �سمن جمموعة �إقليمية �أو دولية

عليه  �شيرتتب  الدولية  اأو  الإقليمية  املجموعة  ال�شخ�شية �شمن  البيانات  نقل  كان  يف حال 

اأو اإقليم من غري البلدان اأو الأقاليم املدرجة يف الك�شف املرافق لهذا  انتقال البيانات اإىل بلد 

القرار، يتعني على مدير البيانات احل�شول على ت�شريح من الهيئة وفقًا للمادة )3( من هذا 

القرار، اإ�شافة اإىل اللتزام بقواعد املوؤ�ش�شة، اإن وجدت. 
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مادة )٥(

نقل �لبيانات �ل�سخ�سية �إىل مدير بيانات �أو طرف ثالث خارج �ململكة بناًء على عقد 

يف حال كان نقل البيانات خارج اململكة من مدير البيانات اإىل مدير بيانات اأو طرف ثالث 

يتواجدان خارج البلدان والأقاليم املدرجة يف الك�شف املرافق لهذا القرار، مبوجب عقد، يجب 

على مدير البيانات احل�شول على ت�شريح من الهيئة وفقًا للمادة )3( من هذا القرار، وتقدمي 

ُن�شخة من العقد الذي يجب اأن يت�شمن جميع الأحكام الآتية:  

اأن تقت�شر معالجة البيانات على الأغرا�س المحددة لها في العقد.  -1

األ يتم الحتفاظ بالبيانات لفترة اأطول مما يقت�شيه الغر�س من نقلها.  -2

اأن تكــون البيانــات �شحيحــة ودقيقة وذات �شلــة ومحدّثة وتخ�شع لعمليــات التحديث عندما   -3

يكون لذلك مقت�شى.

اللتزام بكافة التدابير الفنية والتنظيمية للمعالجة.  -4

وجــوب اإبــالغ �شاحب البيانــات بالغر�س من المعالجــة، وغيرها من المعلومــات ال�شرورية   -5

ل�شمان اإجراء معالجة من�شفة. 

�شمــان تمكيــن �شاحــب البيانــات من الطالع علــى جميع البيانــات ال�شــخ�شية المتعلقة به   -6

والتي تجري معالجتها، بالإ�شافة اإلى تمكينه من ت�شحيح البيانات اأو حجبها اأو م�شحها في 

حال لم تمتثل عملية معالجتها لأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

مادة )٦(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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   ك�سف باأ�سماء �لبلد�ن و�لأقاليم

 �لتي تتمتع بت�سريعات �أو �أنظمة تكفل م�ستوى كاٍف من �حلماية للبيانات �ل�سخ�سية

الدولة/البلد/القليمتالدولة/البلد/القليمت

جري�شي43الأرجنتني1

غرينزي44الربتغال2

اأ�شرتاليا45الت�شيك3

م�شر46الدمنارك4

املغرب47ال�شويد5

بوليفيا48اململكة املتحدة6

ت�شيلي49الرنويج7

كولومبيا50النم�شا8

الإكوادور51كوريا اجلنوبية9

جزر فوكالند52اليابان10

غويانا الفرن�شية53ا�شتونيا11

جورجيا54كرواتيا12

غيانا55اإيطاليا13

الهند56اإ�شبانيا14

ماكاو57اأملانيا15

ماليزيا58اأندورا16

املك�شيك59اأوروغواي17

موناكو60اإيرلندا18

باراغواي61اآي�شلندا19

بريو62بلجيكا20

رو�شيا63بولندا21

�شان مارينو64قرب�س22

�شنغافورة65رومانيا23

�شورينام66�شلوفاكيا24

تايلند67�شلوفينيا25

اأوكرانيا68�شوي�شرا26

الوليات املتحدة الأمريكية69فرن�شا27

الفاتيكان70فنلندا28

فنزويال71كندا29

ال�شني72لتفيا30

هونغ كونغ73ليتوانيا31

بروناي74ليختن�شتاين32

كازخ�شتان75مالطا33

الربازيل76نيوزيلندا34

الإمارات77هنغاريا35

ال�شعودية78هولندا36
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الكويت79اليونان37

عمان80بلغاريا38

باك�شتان81لوك�شمبورغ39

نيجرييا82اإ�شرائيل40

الأردن83جزر فارو41

جزيرة مان42
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )43( ل�سنة 2022

 بتحديد �ل�سرت�طات �لتي يتعني تو�فرها يف �لتد�بري �لفنية و�لتنظيمية

�لكفيلة بحماية �لبيانات �ل�سخ�سية

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )8( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

مملكة  خارج  اإىل  ال�شخ�شية  البيانات  نقل  ب�شاأن   2022 ل�شنة   )42( رقم  القرار  وعلى 

البحرين،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

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

والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكٍلّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.

ت�سميــم لحمايــة �لخ�سو�سيــة )Privacy by Design(: طريقــة نظــام ُمعالجــة البيانات والتي 

ت�شــعى اإلى توفير اأق�شى درجات الخ�شو�شية ب�شــكل ا�شــتباقي من خالل �شمان حماية البيانات 

تلقائيــًا في النظام التكنولوجي اأو الُممار�شــة التجارية، وتطبيــق تدابير الأمان في جميع مراحل 

المعالجة ب�شكل يتوقع م�شاكل الخ�شو�شية ويمنعها قبل حدوثها.

مادة )2(

�لتد�بري �لفنية و�لتنظيمية �لو�جب تطبيقها يف �ملُعاجلة 

ل�شمان م�شتوى كاٍف من الأمان عند معاجلة البيانات، على مدير البيانات اللتزام بالتدابري 
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الفنية والتنظيمية التالية وتطبيقها كلها اأو بع�شها اأثناء اإجراء عمليات املعاجلة، وذلك بناًء على 

طبيعة نطاق املعاجلة اأو �شياقها اأو اأغرا�شها اأو خماطرها: 

تطبيــق ت�شميــم لحماية الخ�شو�شية )Privacy by Design( عند اإعداد وت�شميم واختيار   -1

وا�شتخدام التطبيقات والخدمات والمنتجات القائمة على معالجة البيانات باأنواعها.

الهيكليــة  اأطــر حمايــة الخ�شو�شيــة )privacy  framework(، وذلــك مــن خــالل  و�شــع   -2

والممار�شة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات في �شوء القانون والقرارات المعمول بها.

اللتــزام بتطبيق تدابير فّعالة للحد من مخاطر انتهاك الخ�شو�شية في مواجهة عمليات اأو   -3

محــاولت الختراق، ومنها على �شــبيل المثال تنظيم و�شمــان الو�شول للبيانات المحفوظة، 

وحمايــة كلمات المرور، وا�شــتخدام برامج مكافحة الفيرو�شــات وتطبيقات جدران الحماية 

)firewalls(، والمتثال لتراخي�س البرمجيات، وتنظيم ُمدة الحتفاظ بالبيانات ومحوها، 

وو�شع �شوابط لن�شخ البيانات احتياطيًا، وو�شع بروتوكولت تقنية ُمالئمة تكفل الو�شول اإلى 

ن فيها البيانات. المواقع الفعلية والنظم الفترا�شية التي ُتخَزّ

 Vulnerability Assessment and( اإجراء تقييم لمكامن ال�شعف والختراق للبرامج الآلية  -4

Penetration Testing( وذلــك ب�شــورة دورية للتحقق من كفــاءة التدابير الأمنية المعمول 
بها، وقيا�س مدى فعاليتها لت�شحيح اأي ثغرات اأمنية والحد منها. 

و�شــع خطــة فّعالة لمواجهة الحوادث والختراقات الُفجائية في اأنظمة معالجة البيانات بما   -5

ي�شمح با�شتمرارية تنفيذ اأعمال المعالجة دون انقطاع.

تحديــد نطــاق ال�شالحية الممنوح لكل موظف كٍل بح�شــب اخت�شا�شه والمهام المكلف بها،   -6

بغر�س توفير حماية وخ�شو�شية عالية للبيانات محل الُمعالجة.

الفقرة  يف  املذكورة  بالتدابري  باملعاجلة  املعنيني  املوظفني  اإحاطة  البيانات  مدير  وعلى 

ال�شابقة، وذلك على نحو يكفل المتثال لأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )3(

)Data Protection Impact Assessment(  تقييم �أثر حماية �لبيانات

اأ-  يجوز لمديــر البيانات اإجــراء تقييــم لأثــر حمايــة البيانــات اأثنــاء اإجــراءات المعالجة، مع 

مراعــاة طبيعــة المعالجــة ونطاقهــا و�شــياقها واأغرا�شهــا ومخاطرهــا العاليــة علــى حقــوق 

وحريــات الأفــراد، ويجــوز اأن يتناول تقييم واحد مجموعة من عمليات المعالجة المت�شــابهة 

التي تمثل مخاطر عالية مماثلة.

يجوز لمدير البيانات اأن يطلب م�شورة من مراقب حماية البيانات في حال تم تعيينه، اأثناء  ب- 

اإجراء تقييم اأثر حماية البيانات.
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علــى مديــر البيانات اإجراء تقييم اأثر حمايــة البيانات اأثناء اإجراءات المعالجة في الحالت  ج- 

الآتية:

1-  في حالت المعالجة الآلية للبيانات الم�شار اإليها في البند )1( من المادة )22( من 

القانون، اأو عند اإجراء ُمعالجة اآلية لإجراء تقييم منهجي و�شامل للجوانب ال�شخ�شية 

المتعلقة بالأفراد وي�شمل ذلك تحديد ال�شفات ) profiling ( التي ت�شتند اإليها القرارات 

التي ُتنتج اآثار قانونية تتعلق بال�شخ�س الطبيعي اأو توؤثر ب�شكل كبير فيه.

2-  الُمعالجة على نطاق وا�شع للبيانات اأو البيانات عالية الخطورة اأو البيانات المتعلقة برفع 

الدعاوى الجنائية ومبا�شرتها وبالأحكام ال�شادرة فيها الم�شار اإليها في المادة )7( من 

القانون.

3-  المراقبة المنهجية لمنطقة متاحة للجمهور على نطاق وا�شع.

القيا�شات  لبيانات  الآلية  المعالجة  اأو  الب�شري  الت�شجيل  بوا�شطة  البيانات  4- معالجة 

الحيوية.

د-  يجــب اأن يحتــوي التقييــم لأثر حماية البيانــات اأثناء اإجراءات المعالجة بحــد اأدنى على ما 

ياأتي:

عند   - ذلك  في  بما  واأغرا�شها،  التقييم  مو�شوع  المعالجة  لعمليات  منهجي  1- و�شف 

القت�شاء- الم�شلحة الم�شروعة التي ي�شعى اإليها مدير البيانات.

2- تقييم اأهمية وتنا�شب عمليات المعالجة فيما يتعلق بالأغرا�س.

3- تقييم المخاطر على حقوق وحريات اأ�شحاب البيانات.

4- تقييم التدابير المتخذة لمواجهة المخاطر، بما في ذلك ال�شمانات والتدابير الأمنية 

والآليات الكفيلة بحماية البيانات من اأجل المتثال للقانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له، مع مراعاة الحقوق والم�شالح الم�شروعة لأ�شحاب البيانات وغيرهم من الأ�شخا�س 

ذوي العالقة.

هـ- يجب على مدير البيانات عند القت�شاء ا�شتبيان اآراء اأ�شحاب البيانات اأو من يمثلهم قانونًا 

ب�شاأن اأثر حماية البيانات اأثناء المعالجة الم�شتهدفة بالتقييم، وذلك دون الم�شا�س بحماية 

الم�شالح التجارية اأو العامة اأو اأمن عمليات المعالجة.

مادة )4(

�لإخطار عن وقوع خرق �أو �نتهاك للبيانات

يجب على مدير البيانات فتح قنوات ات�شال ُتتيح التوا�شل المبا�شر مع اأ�شحاب البيانات اأو  اأ- 

من ينوب عنهم قانونًا لالإبالغ عن الخرق اأو النتهاكات.
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يلتــزم مديــر البيانــات بتوثيــق حــالت خــرق اأو انتهــاك البيانــات، وبيــان اأ�شــبابها، والآثار  ب- 

المترتبــة علــى وقوعهــا، والإجــراءات الت�شحيحيــة الُمتخــذة، ويجــب عليه و�شــع اإجراءات 

محددة لإخطار الهيئة بحدوث خرق اأو انتهاك للبيانات خالل مدة ل تجاوز اثنان و�شــبعين 

�شــاعة مــن وقت اكت�شــافه، ما لم يكــن من غير المحتمــل اأن يوؤدي خرق البيانــات اإلى خطر 

ُيهدد حقوق اأ�شحاب البيانات.

ويف حال مل يلتزم املدير باإخطار الهيئة يف املدة املحددة، يجب اأن يكون الإخطار م�شفوعًا 

اأن  فللهيئة  البيانات بحادثة اخلرق،  اأ�شحاَب  باإخطار  املدير  ُيبادر  واإذا مل  التاأخري،  مبربرات 

ُتلزمه بذلك اإذا ما ارتاأت اأن احلادثة قد توؤدي اإىل خماطر عالية.

ل ُيلــزم مديــر البيانــات باإخطار �شاحــب البيانات بحادثــة الخرق اأو النتهــاك في الحالت  ج- 

الآتية:

1- اإذا كانت البيانات التي تم اختراقها غير مفهومة لأي �شخ�س غير م�شرح له بالو�شول 

اإليها، كاأن تكون م�شفرة.

2- اتخاذ المدير تدابير لحقة ت�شمن عدم احتمال ظهور مخاطر عالية على حقوق وحريات 

اأ�شحاب البيانات.

اإذا كان اإخطــار �شاحــب البيانــات يتطلــب بذل جهــود ُمرهقة غير عادية، ففــي هذه الحالة  د- 

يكون اإخطار �شاحب البيانات بو�شيلة علنية. 

يجب اأن يت�شمن الإخطار بحادثة الخرق اأو النتهاك البيانات الآتية: هـ- 

1- بالن�سبة لأ�سحاب �لبيانات:

اأ(  نوع الخرق اأو النتهاك وطبيعته.

ب(  تفا�شيل البيانات التي تعر�شت للخرق اأو النتهاك.

ج( تو�شيات للحد اأو التخفيف من اآثار الخرق اأو النتهاك.

2- بالن�سبة للهيئة: 

و�شف طبيعة خرق اأو انتهاك البيانات، بما في ذلك الفئات والعدد التقريبي لأ�شحاب  اأ( 

ذلك  كان  متى  المعنية  البيانات  ل�شجالت  التقريبي  والعدد  والفئات  المعنية  البيانات 

ممكنًا.

اأجل  من  اأخــرى  ات�شال  نقطة  اأي  اأو  البيانات  بمراقب  الت�شال  ومعلومات  ب( بيانات 

الح�شول على مزيد من المعلومات.

ج( و�شف لالآثار المحتملة للخرق اأو لنتهاك البيانات.

اأو  اأو الُمقترح اتخاذها من قبل مدير البيانات لمعالجة خرق  و�شف للتدابير المتخذة  د( 

انتهاك البيانات، بما في ذلك -عند القت�شاء- التدابير المقترحة للتخفيف من الآثار 

ال�شلبية المحتملة.
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هـ( الإجراءات المتخذة لمعالجة ال�شبب الرئي�شي الموؤدي للخرق، ومنع تكراره.

اإذا لــم يتمكــن مدير البيانات من تقديم المعلومات الم�شــار اإليهــا في الفقرة )هـ( من هذه  و- 

المادة في اآن واحد، فيجوز له تقديمها على مراحل ب�شكل فوري دون اأي تاأخير.

مادة )٥(

�لتحقيق �لد�خلي

على مدير البيانات و�شع قواعد وا�شحة للتحقيق الداخلي تهدف اإىل ك�شف الأ�شباب التي 

اأو انتهاك البيانات، والو�شول اإىل الأ�شخا�س امل�شئولني عن ذلك، ويجب توثيق  اأدت اإىل خرق 

تلك الإجراءات كتابيًا، والحتفاظ مبا َيُدل اأو يثبت ح�شول اخلرق اأو النتهاك وتقدميه للهيئة 

اأو اجلهات الق�شائية اإن َلِزَم الأمر.

مادة )٦(

�لتعاقد مع ُمعالج بيانات خارجي �أو �أي طرف ثالث

لنقل  ثالث  اأي طرف  اأو  بيانات خارجي  معالج  مع  التعاقد  عند  البيانات  مدير  على  يجب 

البيانات اإليه، اأن يراعي ت�شمني العقد املربم مع اأي منهم الأحكام املن�شو�س عليها يف املادة 

)5( من القرار رقم )42( ل�شنة 2022 ب�شاأن نقل البيانات ال�شخ�شية اإىل خارج مملكة البحرين. 

مادة )7(

ُمعاجلة �لبيانات من قبل �أكرث من مدير بيانات 

متت  حال  يف  القانون،  من   )15( للمادة  طبقًا  امل�شبق  الت�شريح  على  احل�شول  مبراعاة 

اأكرث من مدير بيانات ب�شورة م�شرتكة، يجب على مديري البيانات  ُمعاجلة البيانات من قبل 

التقيد مبا ياأتي: 

التفــاق الكتابــي فيمــا بينهــم علــى دور وم�شــوؤوليات كل منهــم، ل�شمــان المتثــال للقانــون   -1

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

الإف�شــاح لأ�شحــاب البيانات عن معالجة بياناتهم ب�شورة م�شــتركة من قبل اأكثر من مدير   -2

بيانات ل�شمان وتعزيز ال�شفافية.

تحديــد مديــر بيانات واحد من بينهم يكون نقطة الت�شال مع اأ�شحاب البيانات، مع تحديد   -3

اآلية التوا�شل.
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مادة )8(

�لتدريب �مل�ستمر

القائمني  املوظفني  اإملام  ل�شمان  دورية  تدريبية  برامج  توفري  البيانات  مدير  على  يجب 

والتنظيمية  الفنية  والتدابري  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  بالقانون  البيانات  ُمعاجلة  على 

والربوتوكولت والإجراءات اخلا�شة بها.

مادة )٩(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )44( ل�سنة 2022

 ب�ساأن قو�عد و�إجر�ء�ت تقدمي �لإخطار لهيئة حماية �لبيانات �ل�سخ�سية

وطلب �لت�سريح �مل�سبق للُمعاجلة و�لبت فيه

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادتني )14( و)15( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2022 بتحديد ال�شرتاطات التي يتعني توافرها يف التدابري 

الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات ال�شخ�شية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

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

والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكٍلّ منها، ما مل يقت�س �شياُق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.

�ل�سجل: �شجل الإخطارات والت�شاريح المن�شو�س عليه في المادة )16( من القانون. 

تقييــم لأثــر حمايــة �لبيانــات )data protection impact assessment(: تقييــم لأثــر حمايــة 

البيانات الم�شار اإليه في القرار رقم )43( ل�شنة 2022 بتحديد ال�شتراطات التي يتعين توافرها 

في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات ال�شخ�شية.

مادة )2(

�إخطار �لهيئة

مع عدم الإخالل بالإعفاءات املن�شو�س عليها يف البند )1( من املادة )14( من القانون، 
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يجب على مدير البيانات اإخطار الهيئة قبل البدء بعملية املعاجَلة التي تتم اآليًا كليًا اأو جزئيًا، اأو 

د حتقيق غر�س واحد اأو عدة اأغرا�س ذات �شلة ببع�شها.  ملجموعة عمليات من ذلك بق�شْ

ويتم تقدمي الإخطار على الأمنوذج املُعد لذلك من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، مت�شمنًا 

املعلومات املبينة يف الفقرة )2( من املادة )14( من القانون.

وللهيئة خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّم الإخطار اأْن تطُلب من مدير البيانات ا�شتيفاء 

اأيِّ نق�س يف بيانات الإخطار يف غ�شون مدة ل جتاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الطلب، وعلى 

م الطلب التوقُّف عن املعاجَلة حلني ا�شتيفاء النق�س بالإخطار. مقدِّ

ول ُيغني الإخطار عن التزام مدير البيانات باحل�شول على موافقة �شاحب البيانات ح�شب 

الأحوال املُقررة يف القانون.  

مادة )3(

طلب �لت�سريح �مل�سبق

ُيحَظر اإجراء اأيٍّ من عمليات املعاجَلة املن�شو�س عليها يف البند )1( من املادة )15( من 

القانون دون احل�شول على ت�شريح كتابي م�شبق من الهيئة. 

املوقع  خالل  من  لذلك  املُعد  الأمنوذج  على  امل�شبق  الت�شريح  طلب  البيانات  مدير  م  ويقدَّ

الإلكرتوين للهيئة، مت�شمنًا املعلومات املبينة يف الفقرة )2( من املادة )14( من القانون. 

وللهيئة خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّم الطلب اأْن تطلب من مدير البيانات ا�شتيفاء 

العمل اخلم�شة  اأيام  النق�س خالل  ا�شتيفاء  البيانات  بيانات الطلب، وعلى مدير  اأيِّ نق�س يف 

نه من معلومات. التالية، واإل تَعنيَّ على الهيئة البتُّ يف الطلب بناًء على ما ت�شمَّ

مادة )4(

�لبت يف طلب �لت�سريح �مل�سبق 

متنح الهيئة الت�شريح امل�شبق للمعاجلة يف حالة ا�شتيفاء الطلب لال�شرتاطات املقررة، وعلى 

تاريخ  يومًا من  بالنتيجة خالل ثالثني  البيانات  واإخطار مدير  الت�شريح  البتُّ يف طلب  الهيئة 

تقدميه، واإذا مل يت�شلَّم مدير البيانات ردًا من الهيئة خالل الفرتة امل�شار اإليها ُعدَّ ذلك رف�شًا 

�شمنيًا للطلب.

ول ُيغني احل�شول على الت�شـريح امل�شبق عن التزام مدير البيانات باحل�شول على موافقة 

�شاحب البيانات ح�شب الأحوال املُقررة يف القانون.
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مادة )٥(

�لتز�مات �مل�سرح له باملعاجلة

يلتزم امل�شرح له باملعاجلة مبراعاة ما ياأتي: 

ال�شفافية اأثناء المعالجة وي�شمل ذلك اإعالم اأ�شحاب البيانات بكيفية ُمعالجة البيانات.  -1

باأن تكون المعالجة بالقدر الكافي للغر�س من جمعها ومعالجتها ول تتعداه.  -2

3-  ق�شر عمليات الُمعالجة على الأ�شخا�س الم�شرح لهم فقط. 

تمكيــن اأ�شحــاب البيانــات من الو�شول اإلى بياناتهم التي تمــت معالجتها، بناًء على طلبهم،   -4

وبح�شب الأحوال الُمقررة في القانون. 

مادة )٦(

ُمتطلبات �إ�سافية للت�سريح �مل�سبق لبع�ض �أنو�ع �ملعاجلات

البيانات  ملعاجلة  الهيئة  من  م�شبق  كتابي  ت�شـريح  على  للح�شول  طلب  تقدمي  عند  يتعني 

التي جترى بوا�شطة ت�شجيل ب�شري اأو ملعاجلة اآلية لبيانات القيا�شات احليوية، اأن يلتزم باإجراء 

.)data protection impact assessment( تقييم لأثر حماية البيانات

كما يجب اأن يت�شمن طلب الت�شريح بيان بكيفية تنفيذ الأمور الآتية: 

ال�شــفافية اأثناء المعالجة وي�شــمل ذلك اإعالم اأ�شحاب البيانات بمعالجة البيانات بوا�شــطة   -1

الت�شجيل الب�شري.

اأن تكون المعالجة بالقدر الكافي للغر�س من جمعها ومعالجتها ول تتعداه.  -2

اآليات ق�شـر الو�شول اإلى �شور ومقاطع الت�شجيل الب�شـري اأو بيانات القيا�شات الحيوية على   -3

الأ�شخا�س الم�شرح لهم فقط. 

و�شــائل تمكيــن اأ�شحــاب البيانات مــن الو�شول اإلــى بياناتهم التــي تمت معالجتها بوا�شــطة   -4

الت�شجيل الب�شري بناًء على طلبهم.

مادة )7(

�لإخطار بالتغيري�ت �لتي تطر�أ على �لبيانات 

على مدير البيانات اإخطار الهيئة باأي تغيري يطراأ على البيانات الواردة يف الإخطار اأو طلب 

الت�شـريح امل�شبق املقيدة يف ال�شجل، وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ حدوث التغيري. 

املُعد لذلك من خالل  البيانات على الأمنوذج  التي تطراأ على  بالتغيريات  م الإخطار  ويقدَّ

املوقع الإلكرتوين للهيئة، مت�شمنًا بيان اأوجه التغيري بو�شوح.
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 مادة )8(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )4٥( ل�سنة 2022

بتحديد قو�عد و�إجر�ء�ت معاجلة �لبيانات �ل�سخ�سية �حل�ّسا�سة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية، 

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2022 بتحديد ال�شرتاطات التي يتعني توافرها يف التدابري 

الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات ال�شخ�شية، 

2022 ب�شاأن قواعد واإجراءات تقدمي الإخطار لهيئة حماية  وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 

البيانات ال�شخ�شية وطلب الت�شريح امل�شبق للمعاجلة والبت فيه،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018، ما مل يقت�س �شياق 

الن�س خالف ذلك.

مادة )2(

 معاجلة �لبيانات �ل�سخ�سية �حل�سا�سة

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )3( و)4( من القرار رقم )44( ل�شنة 2022 ب�شاأن قواعد 

واإجراءات تقدمي الإخطار لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية وطلب الت�شريح امل�شبق للمعاجلة 

والبت فيه، حُتظر معاجلة البيانات ال�شخ�شية احل�شا�شة دون موافقة �شاحبها.

ومع ذلك، يجوز ملدير البيانات معاجلة البيانات ال�شخ�شية احل�شا�شة دون موافقة �شاحبها 

يف حال توافرت اإحدى احلالت املُبينة يف املادة )5( من القانون.

مادة )3(

�حل�سول على ت�سريح م�سبق من �لهيئة

 يف احلالة املبينة يف البند )2( من املادة )5( من القانون، اإذا مل يتمكن مدير البيانات من 
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احل�شول على موافقة �شاحب البيانات طبقًا ملتطلبات املادة )24( من ذات القانون، يجب عليه 

احل�شول على ت�شريح ُم�شبق من الهيئة م�شفوعًا بذات البيانات التي يجب اأن يت�شمنها الإخطار 

الذي يتعني تقدميه وفقًا للبند )2( من املادة )14( من القانون على الأمنوذج املُعد لذلك يف 

املن�شو�س  لالإجراءات  امل�شبق طبقًا  الت�شريح  الهيئة يف طلب  وتبت  للهيئة،  الإلكرتوين  املوقع 

عليها املادة )15( من القانون.

مادة )4(

�لقو�عد �لتنظيمية للمعاجلة

يجب على مدير البيانات اأثناء ُمعاجلة اأٍي من البيانات ال�شخ�شية احل�ّشا�شة، اتباع القواعد 

التنظيمية الآتية:

اأن ُتجــرى المعالجــة فــي الإطــار الم�شــموح بــه و�شمن نطــاق موافقــة �شاحب البيانــات، اأو   -1

�شمــن نطــاق الت�شريح ال�شادر من الهيئة، ول يجوز باأي حال من الأحوال معالجة البيانات 

ال�شخ�شية الح�شا�شة لغر�س اآخر بخالف الذي منحت من اأجله الموافقة اأو الت�شريح.

ا�شتخدام تدابير تقنية للمعالجة بم�شتوى عاٍل من الأمان تكفل درجة حماية عالية من انتهاك   -2

ال�شـــرية والمعالجــة غير القانونيــة، وتوفر اأكبر قدر من تجنب التلــف اأو الفقد اأو ال�شياع اأو 

الت�شــريب اأو الن�شــخ، وذلك مع مراعاة ال�شــتراطات التي يتعين توافرها في التدابير الفنية 

والتنظيميــة الكفيلــة بحمايــة البيانات ال�شــخ�شية المن�شو�س عليها في القــرار رقم )43( 

ل�شنة 2022.

عــدم الحتفــاظ بالبيانــات لمدة تجاوز المــدة المحددة في الموافقة ال�شــادرة من �شاحب   -3

البيانــات، اأو المــدة المحددة في الت�شريح ال�شادر من الهيئــة، اأو المدد المن�شو�س عليها 

في الأنظمة واللوائح التي يخ�شع لها ن�شاط مدير البيانات، بح�شب الأحوال.

مادة )٥(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )4٦( ل�سنة 2022 

ب�ساأن ُمر�قبي حماية �لبيانات 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )10( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

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

والعبارات التالية املعاين املبيَّنة قرين كل منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018. 

�ل�سجل: �شجل مراقبي حماية البيانات المن�شو�س عليه في المادة )10( من القانون.

ُمر�قــب حمايــة بيانــات خارجــي: اأي �شــخ�س طبيعي اأو اعتبــاري يكون مقيد في �شــجل مراقبي 

حماية البيانات ق�شم )مراقبي حماية البيانات الخارجيين(.

ُمر�قــب حمايــة بيانــات د�خلــي: اأي �شــخ�س طبيعــي يعمــل لدى مديــر البيانات لممار�شــة مهام 

مراقــب حمايــة البيانــات ويكون مقيد في �شــجل مراقبــي حماية البيانات ق�شــم )مراقبي حماية 

البيانات الداخليين(.

مادة )2( 

تعيني مر�قب حماية �لبيانات 

يجوز ملدير البيانات تعيني ُمراقب حماية بيانات خارجي اأو داخلي.  

وملجل�س الإدارة اأْن ُي�شِدر قرارًا ُيلِزم مبوجبه فئات معينة من ُمدراء البيانات بتعيني ُمراقبًا 
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حلماية البيانات، متى ما ارتاأى اأن نوع العمل اأو طبيعة الن�شاط اأو حجم املعامالت التي يجريها 

مدير البيانات اأو اأ�شلوب معاجلته للبيانات ال�شخ�شية يتطلب ذلك. 

ويف جميع الأحوال، يجب على مدير البيانات اإخطار الهيئة بالتعيني امل�شار اإليه خالل ثالثة 

اأيام عمل من قيامه بذلك.

مادة )3(

�سجل مر�قبي حماية �لبيانات 

يتكون ال�شجل من ق�شم خا�س لقيد مراقبي حماية البيانات اخلارجيني وق�شم خا�س لقيد 

مراقبي حماية البيانات الداخليني.

وُين�شر ال�شجل على املوقع الإلكرتوين للهيئة.

مادة )4(

�للتز�م بالقيد يف �ل�سجل 

على كل �شخ�س يرغب يف اعتماده كُمراقب حماية بيانات خارجي اأو داخلي اأن ُيقّيد ا�شمه 

يف ال�شجل. 

مادة )٥(

�سروط قيد مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي يف �ل�سجل 

ُي�شرتط فيمن يطلب قيده يف ال�شجل كمراقب حماية بيانات خارجي، توافر ال�شروط الآتية:

�أوًل: بالن�سبة لل�سخ�ض �لطبيعي:

اأن يكون كامل الأهلية.  -1

اأن يكــون حا�شــاًل على درجة ل تقل عن البكالوريو�ــس في تقنية المعلومات اأو �شــهادة مهنية   -2

فــي مجال الأمــن المعلوماتي، اأو التدقيق على الأمن المعلوماتي، اأو الأمن الإلكتروني، اأو اأن 

يتمتع بخبرة عملية ل تقل عن �شنتين في اأي من المجالت الم�شار اإليها.

اأن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، واأل يكون قد �شبق الُحكم عليه بعقوبة جناية اأو في جريمة   -3

ُمخلة بال�شرف والأمانة، ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

ـُله من عمله بموجب حكم اأو قرار تاأديبي، اأو �شبق واأن �ُشـِطـب قيده اأو  األ يكون قد �شبق ف�شْ  -4

وِقـف الترخي�س ال�شادر بمزاولة ِمهنَتـه الأ�شلية بموجب حكم اأو قرار تاأديبي.
ُ
لِغـي اأو اأ

ُ
اأ

ثانياً: بالن�سبة لل�سخ�ض �لعتباري:

اأن يكون مرخ�شًا له بالعمل في مملكة البحرين.  -1
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اأن يكون مجال عمله مرتبطًا بتقديم ال�شت�شارات القانونية، اأو التدقيق، اأو تقنية المعلومات،   -2

اأو اإدارة الأعمال، اأو المحا�شبة، اأو اإدارة المخاطر.

اأن يكــون ثالثــة مــن بيــن موظفيــه علــى الأقل ممــن تنطبق عليهــم ال�شــروط المقــّررة لقْيد   -3

ال�شخ�س الطبيعي بال�شجل المن�شو�س عليها في البند )اأوًل( من هذه المادة. 

4-  اأية �شروط اأخرى يحددها مجل�س الإدارة. 

مادة )٦(

�إجر�ء�ت قيد مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي يف �ل�سجل 

املوقع  خالل  من  اإلكرتونيًا  ال�شجل،  يف  اخلارجي  البيانات  حماية  مراقب  قيد  طلب  ُيقدُم 

الإلكرتوين للهيئة م�شفوعًا بالبيانات وامل�شتندات الثبوتية الآتية:

�أوًل: بالن�سبة لل�سخ�ض �لطبيعي:

�شهادة الخبرة.   -1

�شهادة ُح�شن �شيرة و�شلوك.   -2

ُن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.   -3

�شورة �شخ�شية.   -4

العنوان وبيانات الت�شال.   -5

الموؤهالت العلمية وال�شيرة الذاتية.   -6

ثانياً: بالن�سبة لل�سخ�ض �لعتباري:

ن�شخة من ال�شجل التجاري والترخي�س.   -1

العنوان وبيانات الت�شال.   -2

مادة )7(

�لبت يف طلب �لقيد ملر�قب حماية �لبيانات �خلارجي 

ت�شدر الهيئة قرارًا يف طلب القيد ملراقب حماية البيانات اخلارجي خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ تقدمي الطلب م�شتوفيًا لكافة ال�شروط والبيانات وامل�شتندات الثبوتية املن�شو�س عليها يف 

م الطلب بالقرار خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره. املادة )6( من هذا القرار، وُيخَطر مقدِّ

م الطلب بالقرار خالل املدة امل�شار اإليها رْف�شًا �شمنيًا للطلب. وُيعترَب عدم اإخطار مقدِّ

ويجوز ملن رف�س طلبه الطعن يف قرار الهيئة اأمام جلنة الطعون خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

علمه بالقرار اأو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�س �شمنيًا، بح�شب الأحوال. 
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مادة )8(

�إف�ساح مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي

ال�شجل وعمله لدى جهة  القيد يف  الذي يجمع بني  البيانات اخلارجي  على مراقب حماية 

عامة اأو خا�شة، اأن يف�شح جلهة عمله يف كل مرة قبل تعيينه كمراقب حماية بيانات خارجي واأن 

يف�شح ملدير البيانات عن جهة عمله.

مادة )٩(

�سروط قيد مر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي يف �ل�سجل

املُقررة  ال�شروط  اإىل  بالإ�شافة  ال�شجل  الداخلي يف  البيانات  مراقب حماية  لقيد  ي�شرتط 

لقيد ال�شخ�س الطبيعي كمراقب حماية بيانات خارجي واملن�شو�س عليها يف الفقرة )اأوًل( من 

املادة )5( من هذا القرار، توافر ما يلي:

اأن يكون من بين العاملين لدى مدير البيانات اأو لدى �شركة تابعة له اأو اأحد فروعها اأو �شمن   -1

مجموعة اإقليمية اأو دولية ذات ملكية واحدة.

2-  اأن تكون اإقامته دائمة داخل مملكة البحرين.

مادة )10(

�إجر�ء�ت قيد مر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي يف �ل�سجل

يقدم طلب قيد مراقب حماية البيانات الداخلي يف ال�شجل، من مدير البيانات اإلكرتونيًا من 

خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، م�شفوعًا بالبيانات وامل�شتندات الثبوتية الآتية:

�شهادة الخبرة.   -1

�شهادة ُح�شن �شيرة و�شلوك.   -2

ُن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.   -3

�شورة �شخ�شية.   -4

العنوان وبيانات الت�شال.   -5

الموؤهالت العلمية وال�شيرة الذاتية.   -6
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مادة )11(

�لبت يف طلب �لقيد ملر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي 

ت�شدر الهيئة قرارًا يف طلب القيد ملراقب حماية البيانات الداخلي خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ تقدمي الطلب م�شتوفيًا لكافة ال�شروط والبيانات وامل�شتندات الثبوتية املن�شو�س عليها يف 

م الطلب بالقرار خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره. املادة )10( من هذا القرار، وُيخَطر مقدِّ

م الطلب بالقرار خالل املدة امل�شار اإليها رْف�شًا �شمنيًا للطلب. وُيعترَب عدم اإخطار مقدِّ

ويجوز ملن رف�س طلبه الطعن يف قرار الهيئة اأمام جلنة الطعون خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

علمه بالقرار اأو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�س �شمنيًا، بح�شب الأحوال. 

مادة )12(

�عتماد مر�قب حماية �لبيانات �لد�خلي كمر�قب حماية بيانات خارجي

ُيجوز ملراقب حماية البيانات الداخلي اأن يطلب اعتماده كمراقب حماية بيانات خارجي اإذا 

توافرت فيه ال�شروط املقررة لذلك. 

مادة )13(

�لتز�مات مر�قب حماية �لبيانات �خلارجي و�لد�خلي

يلتزم مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو الداخلي بالآتي: 

اأن ُيف�شح لمدير البيانات عّما يكون من �شاأنه َتـــعاُر�س الم�شالح مع مهمته كمراقب حماية   -1

ر على ا�شــتقالله وحْيدته، اأو اإذا كان معينًا اأو �شــبق له التعيين كمراقب حماية  بيانات اأو يوؤثِّ

بيانــات خارجــي مــع ُمديــر بيانات مناف�ــس اأو كانت تربطه به م�شالح �شــخ�شية قــد توؤثر اأو 

تتعار�س مع قبول ُمهمته لدى مدير البيانات. 

     ويجب تجديد هذا الإف�شاح فورًا كلما طراأ عليه اأي تغيير. 

عدم اإف�شــاء اأي معلومات اأو بيانات تتعلق بمدير البيانات اأو بطبيعة العمل اأو باأ�شــراره التي   -2

و�شلــت اإليــه اأو كانت تحــت ب�شره اأو كان ُمتاحًا له النفاذ اإليهــا بحكم عمله كمراقب حماية 

بيانات، اأو ا�شــتخدام اأيٍّ من هذه المعلومات اأو البيانات لم�شلحته ال�شــخ�شية اأو لم�شلحة 

ر اأ�شــرار العمل  الغيــر وذلــك دون وجــه حــق. وت�شــمل تلــك المعلومــات والبيانــات دون ح�شْ

وبيانــات العمــالء والموظفين والمتعاملين مع مديــر البيانات وبيانــات الأنظمة المعلوماتية 

والتقنية والفنية وغير ذلك من المعلومات والبيانات الُمماثلة.
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مادة )14(

ُمدة �لقيد يف �ل�سجل 

تكون مدة القيد يف ال�شجل �شنة واحدة، تبداأ من تاريخ القيد.

ويجوز جتديده ملدد مُماثلة بذات الإجراءات وال�شروط املقررة لتقدمي طلب القيد املن�شو�س 

عليها يف هذا القرار، بناًء على طلب يقدم من مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو مدير البيانات 

- بح�شب الأحوال- قبل انتهاء مدة الرتخي�س بثالثني يومًا على الأقل وبعد �شداد الر�شم املقرر 

للتجديد.

مادة )1٥(

�نتهاء �لقيد يف �ل�سجل �أو �لغاوؤه

ينتهي قيد مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو الداخلي يف ال�شجل يف اأي من احلالت الآتية:

الوفاة بالن�شــبة لل�شــخ�س الطبيعي، اأو �شــطب القيد في ال�شــجل التجاري بالن�شبة لل�شخ�س   -1

العتباري.

انتهاء مدة القيد دون تجديده وفقًا لأحكام هذا القرار.  -2

وُيلغى قيد مراقب حماية البيانات اخلارجي اأو الداخلي يف ال�شجل يف اأي من الأحوال الآتية:

فقد اأي �شرط من �شروط القيد في ال�شجل.  -1

ثبوت ح�شول القيد بناًء على وثائق اأو معلومات اأو بيانات غير �شحيحة.  -2

طلب مراقب حماية البيانات الخارجي اأو مدير البيانات كتابًة اإلغاء القيد، بح�شب الأحوال.  -3

اإذا اُتخذت �شده اأي من التدابير المن�شو�س عليها في القانون لرتكابه لُمخالفة ج�شيمة.  -4

 مادة )1٦(

�لر�سم

يجب �شداد الر�شم املُقرر على تقدمي طلب القيد يف ال�شجل كمراقب حماية بيانات خارجي 

اأو داخلي اأو طلب جتديده فور املوافقة على الطلب من ِقبل الهيئة.

مادة )17(

�لرقابة و�لتفتي�ض 

والداخلي  اخلارجي  البيانات  حماية  مراقب  اأعمال  على  والتفتي�س  بالرقابة  الهيئة  تقوم 

للتحقق من مدى التزامهما باأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، وتتوىل اأي�شًا 
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اإجراء التحقيقات الالزمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من الوزير اأو من خالل ما تتلقاه 

من بالغات اأو �شكاوى جدية ترد ب�شاأنه والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من اإجراءات حيالها. 

مادة )18(

�إحالة مر�قب حماية �لبيانات �ملُخالف �إىل �لتحقيق

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�شو�س عليها يف الف�شل الأول من الباب الثالث من القانون، 

باللتزامات  اإخالله  ثبت  حال  يف  التحقيق  اإىل  البيانات  حماية  مراقب  اإحالة  للهيئة  يجوز 

املن�شو�س عليها يف املادة )13( من هذا القرار، اأو باأٍي من اللتزامات املفرو�شة عليه مبوجب 

اأحكام القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، ول ُي�شاأل مراقب حماية البيانات تاأديبيًا 

ب�شبب اأداء التزاماته.

مادة )1٩(

م�سئولية مر�قبي حماية �لبيانات من �لأ�سخا�ض �لعتباريني

ي�شاأل مراقبي حماية البيانات اخلارجيني من الأ�شخا�س العتباريني عن اأعمال الأ�شخا�س 

الطبيعيني التابعني لهم املقيدين يف ال�شجل كمراقبي حماية بيانات، وذلك مع عدم الإخالل مبا 

تقت�شيه م�شئوليتهم عما وقع منهم من خُمالفات اأو جتاوزات. 

مادة )20(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )47( ل�سنة 2022

 بتحديد ر�سوم �لقْيد يف �سجل مر�قبي حماية �لبيانات

ور�سوم جتديد �لقْيد وحالت �لإعفاء منها وردها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )10( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

وعلى القرار رقم )46( ل�شنة 2022 ب�شاأن مراقبي حماية البيانات،

وبناء على عر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

مادة )1(

حُتدد فئات الر�شوم امل�شتحقة عن القيد يف �شجل مراقبي حماية البيانات، وجتديد القيد، 

على النحو املُبنّي باجلدول املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

يجوز لكل �شخ�س مقيد يف اإحدى الفئات الواردة يف اجلدول املرافق لهذا القرار طلب قيده 

يف فئة اأخرى اأو نقل قيده اإىل فئة اأخرى يف ال�شجل متى كان م�شتوفيًا لل�شروط املطلوبة.

ويف حال نقل القيد من فئة اإىل فئة اأخرى يف ال�شجل ُيعتد بتاريخ القْيد الأول كتاريخ لتجديد 

القْيد.

مادة )3(

حماية  مراقبي  �شجل  يف  القيد  وجتديد  القيد  عن  امل�شتحقة  الر�شوم  من  الإعفاء  يجوز 

للهيئة  الإلكرتوين  املوقع  على  الغر�س  لهذا  امُلعد  الأمنوذج  على  ُيقدم  طلب  مبوجب  البيانات، 
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م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية:

ك�شف ح�شاب بنكي لآخر ثالثة �شهور للجهة الملزمة بتعيين مراقب داخلي.  -1

ُن�شخة من التقرير ال�شنوي للتدقيق المحا�شبي لآخر �شنة مالية.  -2

وتبت الهيئة باملوافقة اأو الرف�س يف طلب الإعفاء بعد التحقق من امل�شتندات املطلوبة خالل 

مدة ل جتاوز خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب. 

مادة )4(

يكون رد كل اأو بع�س الر�شوم املقررة للقيد اأو لتجديد القيد يف حالة وجود خطاأ يف تقدير 

الر�شم. 

ويكون ردُّ كل اأو بع�س الر�شوم امل�شددة من الهيئة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب �شاحب 

ال�شاأن اأو من ينوب عنه قانونًا، ويتم الرد على الطلب خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ تقدمي 

الطلب، بعد التحقق من الأمر وا�شتيفاء امل�شتندات املطلوبة و�شالمتها وتوافر ُمربرات الرد.

ي �شهر واحد من تاريخ �شداد  ول ُيعتد باأي طلب لرد كل اأو بع�س الر�شوم امل�شددة بعد ُم�شِ

الر�شم. 

مادة )٥(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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جدول ب�ساأن

حتديد فئات �لر�سوم �مل�ستحقة على �لقيد يف �سجل مر�قبي حماية �لبيانات ور�سوم 

طلب جتديد �لقيد 

الر�شوم )بالدينار البحريني(البيانت

1

ر�شم قيد ال�شخ�س الطبيعي في 

ال�شجل )مراقب خارجي( 

300 دينار

2

ر�شــم قيــد ال�شــخ�س العتباري 

في ال�شجل )مراقب خارجي( 

500 دينار

3

قيــد  لتجديــد  ال�شــنوي  الر�شــم 

ال�شــخ�س الطبيعــي في ال�شــجل 

)مراقب خارجي(

100 دينار

4

قيــد  لتجديــد  ال�شــنوي  الر�شــم 

ال�شــخ�س العتباري في ال�شجل 

)مراقب خارجي(

150 دينار

5

ر�شــم القيد في ال�شجل )مراقب 

داخلي(

100 دينار

6

الر�شــم ال�شــنوي لتجديــد القيد 

في ال�شجل )مراقب داخلي(

30 دينار
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )48( ل�سنة 2022

ب�ساأن حقوق �ساحب �لبيانات �ل�سخ�سية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س الف�شل اخلام�س منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

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

والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.

جدر�ن ملفات تعريف �لرتباط »cookies wall«: الُممار�شــة في �شــياق �شبكة المعلومات والتي 

تتطلب قبل الولوج اإلى الموقع الإلكتروني من قبل الم�شــتخدم، موافقته على اإن�شــاء ملف لتحليل 

وتخزين معلوماته عن كيفية ا�شتخدام الموقع.

مادة )2(

نطاق �ل�سريان

ت�شري اأحكام هذا القرار على البيانات املن�شو�س عليها يف املادة )1( من القانون.
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مادة )3(

�للتز�مات �ملتعلقة بالقر�ر�ت �ملتخذة بناًء على �ملعاجلة �لآلية

يف احلالت امل�شار اإليها يف املادة )22( من القانون، على مدير البيانات القيام مبا ياأتي:

1- اإطالع �شاحب البيانات على قرار الُمعالجة الآلية للبيانات ال�شخ�شية.

2- و�شع قواعد وا�شحة ب�شورة اإلكترونية اأو غيرها، ت�شــتمل على بيان اإجراءات تمكين �شاحب 

البيانات من تقديم طلب العترا�س وتحديد الآلية المتبعة فيه، وتبيان اإجراءات البت فيه، 

واإعالمه بنتيجة القرار المتخذ فيه خالل مدة معقولة.

مادة )4(

�ملُو�فقة على �ملعاجلة ونطاق �لتطبيق 

القانون،  من  و)5(   )4( املادتني  يف  عليها  املن�شو�س  املعاجلة  بحالت  الإخالل  عدم  مع 

اإلكرتونية على موافقة �شريحة من �شاحب  بو�شائل  اأو  كتابيًا  البيانات باحل�شول  يلتزم مدير 

البيانات وفقًا للمادة )24( من القانون قبل البدء يف معاجلة البيانات، وذلك يف احلالت التي 

يتم فيه احل�شول على البيانات من �شاحبها مبا�شرة.

مادة )٥(

�ملو�فقة �لتي ل ُيعتد بها

تعريف  ملفات  جدران  كانت  اإذا  وذلك  البيانات،  �شاحب  من  ال�شادرة  باملوافقة  يعتد  ل 

الرتباط »cookies  wall« تلزم �شاحب البيانات باملوافقة امل�شبقة قبل ت�شفح املواقع الإلكرتونية. 

مادة )٦(

طلب �سحب �ملو�فقة

يف الأحوال التي جترى فيها املعاجلة ا�شتنادًا اإىل املوافقة امل�شبقة فقط من �شاحب البيانات، 

يحق ل�شاحب البيانات يف اأي وقت ومن غري اأي مقابل ودون اأي م�شوؤولية عليه �شحب موافقته 

باإجراءات ُمي�شـرة بعد اإثبات هويته، ويف هذه احلالة يجب على مدير البيانات و�شع اإجراءات 

وا�شحة �شواء كانت اإلكرتونية اأو غريها لإجابة الطلب يف مدة معقولة.

ُيوؤثر �شحب �شاحب البيانات موافقته على م�شـروعية املعاجلة التي جرت ا�شتنادًا اإىل  ول 

املوافقة قبل �شحبها.

مراعاة  مع  قانونًا  املحددة  للمدة  بالبيانات  الحتفاظ  البيانات  ملدير  يجوز  ذلك،  ومع 
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وتخزينها  حفظها  واخل�شو�شية، ُبغية  احلماية  من  كاٍف  م�شتوى  تكفل  التي  املنا�شبة  التدابري 

بطريقة تكفل �شمان �شريتها.

مادة )7(

�إجر�ء�ت تقدمي �لعرت��ض

يلتزم مدير البيانات ببيان اإجراءات متكني �شاحب البيانات من تقدمي اأي اعرتا�س يرغب 

بتقدميه وفقًا لإجراءات وا�شحة وُمعلن عنها، ويجب عليه ن�شر هذه الإجراءات واآلية التقدمي يف 

و�شائل التوا�شل اخلا�شة به.

مادة )8(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )4٩( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �لإجر�ء�ت و�لقو�عد �خلا�سة

 بتقدمي �ل�سكاوى عن خمالفة �أحكام قانون حماية �لبيانات �ل�سخ�سية 

�ل�سادر بالقانون رقم )30( ل�سنة 2018 و�لبتِّ فيها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )25( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن الواردة يف 

قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018، ما مل يقت�س �شياق 

الن�س خالف ذلك.

مادة )2(

تقدمي �ل�سكوى

على  يحمله  ما  لديه  كان  اإذا  ب�شكوى  الهيئة  اإىل  يتقدم  اأْن  �شفة  اأو  م�شلحة  �شاحب  لكل 

رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  لأحكام  خمالفة  اأية  بوقوع  العتقاد 

)30( ل�شنة 2018، اأو باأن �شخ�شًا ما يقوم مبعاجلة بيانات �شخ�شية باملخاَلفة لأحكامه.
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مادة )3(

�إجر�ء�ت تقدمي �ل�سكوى

اأن  يتم تقدمي ال�شكوى على الأمنوذج املُعد لذلك من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، على 

تت�شمن ال�شكوى على الأخ�س البيانات الآتية:

م ال�شكوى، و�شفته، وعنوانه، ومعلومات التوا�شل معه. 1-  ا�شم ُمقدِّ

ا�شم الم�شكوِّ في حقه، وعنوانه، ومعلومات التوا�شل معه.  -2

الوقائع ذات ال�شلة بالمخالفة واأوجهها.  -3

دة لل�شكوى. اأية اأدلة اأو م�شتندات موؤيِّ  -4

مادة )4( 

فح�ض �ل�سكوى

دة لها، والوقوف على مدى جديتها، ويجوز اأن  تتوىل الهيئة فْح�س ال�شكوى وامل�شتندات املوؤيِّ

تطلب تزويدها باأية بيانات ترى اأنها �شرورية. 

ر ِحْفظها.  ويف حالة عدم كفاية الأدلة للتحقيق يف ال�شكوى، للهيئة اأْن ُتقرِّ

مادة )٥(

�إخطار �مل�سكو يف حقهم

يف حالة قبول ال�شكوى تقوم الهيئة باإخطار الأطراف امل�شكوِّ يف حقهم وجميع الأطراف ذوي 

ال�شلة مبو�شوع ال�شكوى، ويجب اأْن يت�شمن الإخطار ما لدى الهيئة من اأدلة وقرائن ومعلومات 

ب�شاأن املخالفة، وعلى امل�شكوِّ يف حقهم الرد على ال�شكوى خالل مدة ل تزيد على �شبعة اأيام عمل 

يكون م�شفوعًا مبا  واأْن  الرد على دفاعهم ومالحظاتهم  ي�شتمل  اأْن  الإخطار، ويجب  تاريخ  من 

لديهم من امل�شتندات والأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيد وجهة نظرهم.

ومع ذلك، يجوز مبوجب قرار ُي�شِدره رئي�س املجل�س اإجراء املراحل الأولية من التحقيق التي 

دها القرار دون توجيه الإخطار اإذا قامت دلئل جدية ُيخ�شى ب�شببها عدم التو�شل للحقيقة  يحدِّ

اأو تعرثُّ التحقيق، وعلى الهيئة توجيه الإخطار حال زوال الأ�شباب امل�شار اإليها.

مادة )٦( 

�لبت يف �ل�سكوى 

ِوْفقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب  تتوىل الهيئة التحقيق يف ال�شكوى والبت فيها وذلك 

الثالث من قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.



العدد: 3593 – الخميس 17 مارس 2022

119

مادة )7(

�سجل �ل�سكاوى

مت�شك الهيئة �شجل ُي�شمى )�شجل ال�شكاوى( ُيقّيد فيه تاريخ تقدمي ال�شكوى وتاريخ قْيدها 

املتخذة  ال�شكوى والإجراءات  امل�شكوِّ يف حقه ومو�شوع  وا�شم  ال�شكوى  م  وا�شم مقدِّ ال�شجل،  يف 

ب�شاأنها والقرار ال�شادر فيها.

مادة )8(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )٥0( ل�سنة 2022

 بتحديد �سو�بط و�سمانات �ملحافظة على �سرية �لبيانات

 �ملتعلقة برفع �لدعوى �جلنائية ومبا�سرتها وبالأحكام �ل�سادرة فيها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

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

وتعديالته،

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

وتعديالته،

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

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

الأخ�س املادة )7( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

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

ُقِرَر �لآتي:

مادة )1(

الدعوى  برفع  املتعلقة  البيانات  مبعاجلة  لهم  امل�شرح  والأ�شخا�س  اجلهات  على  ُيحظر 

البيانات  حماية  قانون  من   )7( للمادة  وفقًا  فيها  ال�شادرة  وبالأحكام  ومبا�شرتها  اجلنائية 

اأو  بث  اأو  ن�شر  اأو  نقل  اأو  باإف�شاء  القيام   ،2018 ل�شنة  بالقانون رقم )30(  ال�شادر  ال�شخ�شية 

اأخرى غري  اأو جهة  اأي فرد  اإىل  اأو م�شمونها  اإتاحة هذه البيانات  اأو  اأو تزويد  اإعطاء  اأو  تداول 

معنية بها، اأو اإىل غري من ُتبيح القوانني اطالعهم عليها.

وي�شـري هذا احلظر على جميع مراحل الدعوى اجلنائية ابتداًء من مرحلة جمع ال�شتدللت، 

وكذلك الأحكام ال�شادرة فيها. 

مادة )2(

يجب على اجلهات والأ�شخا�س امل�شرح لهم مبعاجلة البيانات املتعلقة برفع الدعوى اجلنائية 
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ومبا�شرتها وبالأحكام ال�شادرة فيها قبل البدء يف املعاجلة، تعيني �شخ�س اأو اأكرث ُي�شرح لهم 

دون غريهم مبعاجلة تلك البيانات. 

اأو  عليها  اأو الطالع  البيانات  تلك  اإىل  الولوج  املعينني  الأ�شخا�س  وُيحظر على غري هوؤلء 

تداولها، ما مل ُتبيح القوانني اطالعهم عليها.

اأن  البيانات لالأغرا�س امل�شموح بها قانونًا دون  وتلتزم اجلهات والأ�شخا�س مبعاجلة هذه 

ميتد نطاق املعاجلة اإىل اأغرا�س اأخرى مهما كانت الأ�شباب.

مادة )3(

الدعوى  برفع  املتعلقة  البيانات  مبعاجلة  لهم  امل�شـرح  والأ�شخا�س  اجلهات  على  يتعني 

اجلنائية ومبا�شرتها وبالأحكام ال�شادرة فيها ا�شتخدام الأنظمة الفنية والتطبيقات الإلكرتونية 

احلديثة اأو اأي و�شيلة ُمنا�شبة تكفل م�شتوى كاٍف من احلماية واخل�شو�شية اأثناء معاجلة هذه 

جريت املُعاجلة بطريقة اآلية اأو غري اآلية، ُبغية حفظها وتخزينها بطريقة تكفل 
ُ
البيانات �شواء اأ

�شمان �شريتها وحماية حمتواها، واأل تكون عر�شة لالطالع عليها اأو ُمتاح الولوج اإليها من قبل 

غري املعنيني.

مادة )4(

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )٥1( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �سروط �إن�ساء �سجالت �لبيانات �ل�سخ�سية

�ملُتاح للجمهور �لطالع عليها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادة )11( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

الواردة  املعاين  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

يف قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018، وتكون للكلمات 

والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.

�ل�سجل: اأي �شجل يت�شمن بيانات �شخ�شية، ويتاح للجمهور الطالع عليه بمقابل اأو بدون مقابل، 

�شواء كان في �شكل مطبوع اأو اإلكتروني.

مادة )2(

يراعى عند اإن�شاء ال�شجالت توافر ال�شروط الآتية:

اأن تخ�ش�ــس ال�شــجالت لإدراج البيانــات فــي حدود ال�شــرورة ولالأغرا�س التي اأن�شــاأت من   -1

اأجلها هذه ال�شجالت.

اأن تن�شر ال�شجالت ب�شكل علني باإحدى الو�شائل الُمخ�ش�شة لذلك، وُيتاح للجمهور الو�شول   -2

اإليها والطالع على البيانات الُمدرجة فيها ب�شورة وا�شحة وُمي�ّشرة.

األ تــدرج اأي بيانــات فــي ال�شــجالت اإل بعــد الح�شــول على موافقــة �شاحب البيانــات طبقًا   -3

للمــادة )24( مــن القانون، وذلــك بعد اإحاطة �شاحــب البيانات بكافة المعلومــات المتعلقة 
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باإدراج البيانات والغر�س من ال�شجل، وفي حال الح�شول على البيانات ال�شخ�شية ل�شاحب 

البيانــات من اإحدى الو�شــائل العلنية، فيقت�شـــر التزام مدير البيانات علــى اإحاطة �شاحب 

البيانــات بــاإدراج بياناتــه في ال�شــجل، وكذلك الغر�س من اإن�شــائه، واأية معلومــات �شرورية 

اأخــرى، بح�شــب ظــروف كل حالــة، ول ُي�شــترط الح�شــول على موافقــة �شاحــب البيانات اأو 

اإخطــاره قبــل اإدراج بياناتــه في ال�شــجل اإذا كان اإدراج تلــك البيانات ُمتعلقــة بتنفيذ التزام 

قانونــي اأو اأمــر مــن المحكمة اأو النيابة العامــة اأو تنفيذًا لعقد يكون �شاحــب البيانات طرفًا 

فيه. 

اأن ُيمكن �شاحب البيانات من تعديل بياناته الواردة في ال�شــجل اأو �شــطبها في اأي وقت ومن   -4

دون اأي مقابل وفقًا لإجراءات وا�شحة ومي�شرة، وذلك في الأحوال التي يجيزها القانون.

مادة )3(

يجب اأن تت�شمن ال�شجالت ما ياأتي:

1-  نوع البيانات.

2-  الغاية من جمع البيانات.

3-  تاريخ اآخر تحديث طراأ على البيانات.

          مادة )4(

يجب على مدير البيانات اللتزام بالآتي:

1-  تحديث ال�شجالت ب�شورة دورية ومنتظمة.

2-  اأن ي�شمن �شالمة ال�شجالت وحمايتها من اأي نوع من اأنواع الختراق اأو التالعب في البيانات 

التي تحتوي عليها.

       مادة )٥(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )32( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )4( ل�سنة 2010 ب�ساأن �سو�بط و�سروط

 و�إجر�ء�ت �إ�سد�ر تاأ�سري�ت لرعايا �لدول �لتي ُتنح تاأ�سري�ت مبنافذ مملكة

�لبحرين و�ملقيمني بدول جمل�ض �لتعاون

وزير الداخلية:

اإ�شدار  واإجراءات  ب�شاأن �شوابط و�شروط   2010 ل�شنة  القرار رقم )4(  بعد الطالع على 

جمل�س  بدول  واملقيمني  البحرين  مملكة  مبنافذ  تاأ�شريات  مُتنح  التي  الدول  لرعايا  تاأ�شريات 

التعاون، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

 2010 ل�شنة  للقرار رقم )4(  املرافق  النظام  )اأوًل( مكررًا من  البند رقم  ُي�شتبدل بن�س 

تاأ�شريات مبنافذ  التي مُتنح  الدول  تاأ�شريات لرعايا  اإ�شدار  واإجراءات  ب�شاأن �شوابط و�شروط 

مملكة البحرين واملقيمني بدول جمل�س التعاون، الن�س الآتي:

اجلن�شية  ل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  من  قرارات  ب�شاأنها  ي�شدر  التي  الدول  عدا  »فيما 

واجلوازات والإقامة لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة، ُي�شمح لغري رعايا الدول املبينة باملرفق 

)اأ(، احل�شول على تاأ�شرية فورية لدخول اململكة، وذلك بعد التاأكد من ا�شتيفاء ال�شروط الآتية:

ـدة للقادمين عن طريق الجو. ـعة وموؤكَّ 1-  وجود تذاكر �شفر مرجَّ

ـر ما يكفي لالإعالة مدة الإقامة في المملكة. 2-  تَوفُّ

د. ـر عنوان معروف ومحدَّ 3-  تَوفُّ

4-  األ يكــون طالــب التاأ�شــيرة ممنوع من الدخــول اإلى المملكة طبقًا لمــا ي�شدر من قرارات في 

هذا ال�شاأن، ول يكون من الأ�شخا�س غير المرغوب فيهم متى ما كانت هناك اأ�شباب موجبة 

لذلك.

5-  اأن يكون لدى طالب التاأ�شيرة اإحدى التاأ�شيرات اأو البطاقات التالية:
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�شة  تاأ�شيرة دخول �شارية المفعول للمملكة العربية ال�شعودية، با�شتثناء التاأ�شيرات المخ�شَّ اأ- 

للحج اأو العمرة.

ب- تاأ�شيرة دخول �شارية المفعول لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ج- تاأ�شيرة دخول �شارية المفعول للمملكة المتحدة.

تاأ�شيرة دخول اأو بطاقة اإقامة �شارية المفعول للوليات المتحدة الأمريكية. د- 

هـ- تاأ�شيرة دخول �شارية المفعول لالتحاد الأوروبي.«

�ملادة �لثانية

ُيلغى املرفق )ب( املرافق للقرار رقم )4( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شوابط و�شروط واإجراءات 

اإ�شدار تاأ�شريات لرعايا الدول التي مُتنح تاأ�شريات مبنافذ مملكة البحرين واملقيمني بدول 

جمل�س التعاون.

�ملادة �لثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

وزيــر �لد�خليــة

�لفريق �أول 

ر��سـد بن عبـد�هلل �آل خليفــة

�شدر بتاريخ:11 �شعبان 1443هـ

المـــــوافــــــق:14 مـار�س 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )33( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )٥8( ل�سنة 201٥ 

 ب�ساأن �إ�سد�ر تاأ�سري�ت دخول جمانية لرجال �لأعمال و�لتجار و�مل�ستثمرين 

�لقادمني عن طريق ج�سر �مللك فهد

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )58( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإ�شدار تاأ�شريات دخول جمانية لرجال 

الأعمال والتجار وامل�شتثمرين القادمني عن طريق ج�شر امللك فهد،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ب�شاأن   2015 ل�شنة   )58( رقم  القرار  من   )1( البند  و)2(   )1( املادتني  بن�شي  ُي�شتبَدل 

اإ�شدار تاأ�شريات دخول جمانية لرجال الأعمال والتجار وامل�شتثمرين القادمني عن طريق ج�شر 

امللك فهد، الن�شان الآتيان:

مادة )1(:

يجوز ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة اأن ت�شدر تاأ�شرية دخول جمانية متعددة ال�شفرات 

لرجال الأعمال والتجار وامل�شتثمرين واأفراد عائلتهم املرافقني لهم الذين لديهم تاأ�شرية دخول 

�شارية لإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والقادمني عن طريق ج�شر امللك فهد، 

�شاحلة ملدة �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدارها، ت�شمح حلاملها البقاء يف البالد ملدة ثالثني يومًا، 

ويجوز متديد مدة البقاء ملدة مماثلة بدون ر�شوم.

اأ�شر رجال الأعمال والتجار وامل�شتثمرين  كما يجوز منح هذه التاأ�شرية للعاملني يف خدمة 

الذين مُينحون التاأ�شرية �شريطة اأن يكونوا مرافقني لالأ�شرة عند دخول البالد واخلروج منها.

مادة )2( بند )1(:

1-اأن يكــون لــدى رجــل الأعمــال اأو التاجر اأو الم�شــتثمر اأو اأفــراد اأ�شــرته اأو العاملين في خدمته 

المرافقين له تاأ�شيرة دخول �شارية لإحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
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�ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

وزيــر �لد�خليــة

�لفريق �أول 

ر��سـد بن عبـد�هلل �آل خليفــة

�شدر بتاريخ:11 �شعبان 1443هـ

المـــــوافــــــق:14 مـار�س 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )34( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )٥٥( ل�سنة 201٥ ب�ساأن �إ�سد�ر تاأ�سري�ت دخول

 جمانية للزو�ر و�ل�سياح من �لأجانب �ملقيمني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية

و�لقادمني عن طريق ج�سر �مللك فهد 

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )55( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإ�شدار تاأ�شريات دخول جمانية للزوار 

وال�شياح من الأجانب املقيمني يف اململكة العربية ال�شعودية والقادمني عن طريق ج�شر امللك فهد،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُت�شتبَدل عبارة )اإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية( بعبارة )اململكة العربية 

دخول  تاأ�شريات  اإ�شدار  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )55( رقم  القرار  عنوان  يف  الواردة  ال�شعودية( 

جمانية للزوار وال�شياح من الأجانب املقيمني يف اململكة العربية ال�شعودية والقادمني عن طريق 

ج�شر امللك فهد، وكذلك اأينما وردت يف املادة )2( منه، كما ُت�شتبدل كلمة )اخلليجية( بكلمة 

)ال�شعودية( الواردة يف البند )4( من املادة )2( من ذات القرار.

�ملادة �لثانية

ُي�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )55( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإ�شدار تاأ�شريات دخول 

جمانية للزوار وال�شياح من الأجانب املقيمني يف اململكة العربية ال�شعودية والقادمني عن طريق 

ج�شر امللك فهد، الن�س الآتي:

متعددة  جمانية  دخول  تاأ�شرية  ت�شدر  اأن  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  »يجوز 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  اإحدى  يف  املقيمني  الأجانب  من  وال�شياح  للزوار  ال�شفرات 

اإ�شدارها،  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة  ملدة  �شاحلة  فهد،  امللك  ج�شر  طريق  عن  والقادمني  العربية 

ت�شمح حلاملها البقاء يف البالد ملدة ثالثني يومًا، ويجوز متديد مدة البقاء ملدة مماثلة بدون 

ر�شوم«.
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�ملادة �لثالثة

ُيلغى البند )5( من املادة )2( من القرار رقم )55( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإ�شدار تاأ�شريات 

دخول جمانية للزوار وال�شياح من الأجانب املقيمني يف اململكة العربية ال�شعودية والقادمني عن 

طريق ج�شر امللك فهد.

�ملادة �لر�بعة

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

وزيــر �لد�خليــة

�لفريق �أول 

ر��سـد بن عبـد�هلل �آل خليفــة

�شدر بتاريخ:11 �شعبان 1443هـ

المـــــوافــــــق:14 مـار�س 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )3٥( ل�سنة 2022

 ب�ساأن قبول وِنطاق �لتعامل �لإلكرتوين 

ب�سئون �جلن�سية و�جلو�ز�ت و�لإقامة بوز�رة �لد�خلية 

وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالتها،

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

2018، املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )4( منه،

باإر�شال وت�َشلُّم  الفنية اخلا�شة  2018 بتنظيم ال�شرتاطات  ل�شنة  القرار رقم )36(  وعلى 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف 

بقانون رقم )54(  باملر�شوم  ال�شادر  الإلكرتونية  املادة )1( من قانون اخلطابات واملعامالت 

ل�شنة 2018.

�ملادة �لثانية

تعتمد �شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة التعامل الإلكرتوين، وتقبل على وجه اخل�شو�س 

اإن�شاء واإر�شال وت�شلُّم وتخزين ال�شجالت، والتوقيع بالو�شائل الإلكرتونية، وذلك �شمن النطاق 

د يف هذا القرار. املحدَّ

�ملادة �لثالثة

يكون قبول وِنطاق التعامل الإلكرتوين يف اخلدمات الآتية:

1-  خدمات جوازات ال�شفر.
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2-  خدمات تذاكر المرور.

3-  خدمات وثائق ال�شفر.

4- خدمات التاأ�شيرات والإقامة.

5- خدمات اإ�شدار �شهادات عامة.

�ملادة �لر�بعة

يتعنيَّ على �شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة يف حالة اإلغاء اأيٍّ من ال�شهادات اأو الأذون 

اآثاره  اإلكرتونيًا، اإعالن طالب اخلدمة وُيعترَب الإعالن منِتجًا لكافة  َخ�س التي ُت�شِدرها  اأو الرُّ

القانونية من تاريخ اإر�شاله اإىل املعَلن اإليه.

�ملادة �خلام�سة

رقم  القرار  يف  املذكورة  الفنية  بال�شرتاطات  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شئون  تلتزم 

ال�شجالت  وحتديث  وت�شلُّم  باإر�شال  اخلا�شة  الفنية  ال�شرتاطات  بتنظيم   2018 ل�شنة   )36(

والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة، يف تعامالتها الإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة الثالثة 

من هذا القرار.

�ملادة �ل�ساد�سة

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيــر �لد�خليــة

�لفريق �أول 

ر��سـد بن عبـد�هلل �آل خليفــة

�شدر بتاريخ:11 �شعبان 1443هـ

المـــــوافــــــق:14 مـار�س 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )3٦( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )1٩٦( ل�سنة 2014 

ب�ساأن �لر�سوم �خلا�سة بِخدمات �لإد�رة �لعامة للجن�سية و�جلو�ز�ت و�لإقامة

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بِخـْدمات الإدارة 

العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي

�ملادة �لأوىل

للقرار  املرافق  اجلدول  يف  الواردة  و)61(  و)54(   )42( اأرقام  البنود  بن�شو�س  ُي�شتبَدل 

2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات  رقم )196( ل�شنة 

والإقامة، الن�شو�س املو�شحة باجلدول )اأ( املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثانية

ُي�شاف بندين جديدين برقمي )67( و )68( اإىل اجلدول املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 

2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، ن�شاهما 

املو�شحان باجلدول )ب( املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�َشـره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيــر �لد�خليــة

�لفريق �أول 

ر��سـد بن عبـد�هلل �آل خليفــة

�شدر بتاريخ:11 �شعبان 1443هـ

المـــــوافــــــق:14 مـار�س 2022م
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�جلدول )�أ(

اخلدمةت
مقدار الر�شم

دينارفل�س

42

اأ�شهر من تاريخ الدخول  اإ�شدار تاأ�شرية �شياحية متعددة ال�شفرات ملدة ثالثة 

ت�شمح حلاملها البقاء يف البالد ملدة �شهر واحد يف كل مرة، وتكون فورية عن 

مملكة  �شفارات  طريق  عن  اأو  الإدارة  طريق  عن  اإلكرتونية  اأو  املنافذ  طريق 

اأو املقيمني بدول جمل�س التعاون  البحرين لرعايا الدول التي ي�شدر بها قرار 

لدول اخلليج العربية.

-12

54

من  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  �شاحلة  ال�شفرات  متعددة  اأعمال  رجال  تاأ�شرية  اإ�شدار 

تاريخ الدخول ت�شمح حلاملها البقاء يف البالد ملدة ثالثة اأ�شهر يف كل مرة، عن 

طريق الإدارة اأو �شفارات مملكة البحرين.

-12

61

لدول  التعاون  جمل�س  دول  لزوار  ال�شفرات  متعددة  اإلكرتونية  تاأ�شرية  اإ�شدار 

اخلليج العربية �شاحلة ملدة �شهر من تاريخ الدخول ت�شمح حلاملها البقاء يف 

البالد ملدة اأ�شبوعني يف كل مرة، عن طريق الإدارة.

-12

�جلدول )ب(

اخلدمةت
مقدار الر�شم

دينارفل�س

67

اإ�شدار تاأ�شرية اإلكرتونية عن طريق الإدارة متعددة ال�شفرات لغر�س 

التدريب والتاأهيل وما يف حكمهما، �شاحلة ملدة �شتة اأ�شهر من تاريخ 

اإ�شدارها ت�شمح حلاملها البقاء يف البالد ملدة �شهر، قابلة للتمديد 

ملدة مماثلة.

-60

68

تقدمي خدمة �شريعة يف مركز اخلدمات باملقر الرئي�شي على اأن 

يحت�شب الر�شم عن كل معاملة.

- 10
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )20( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �سْحب ترخي�ض مركز �سييد للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

تدريبية  »موؤ�ش�شة  للتدريب  �شييد  اإن�شاء مركز  ب�شاأن   2014 ل�شنة  القرار رقم )29(  وعلى 

خا�شة«،

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )1073( املوؤرخ يف 21 اأكتوبر 2021، 

وتقرير اإعادة الزيارة رقم )1123( املوؤرخ يف 8 مار�س 2022،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ذ.م.م  املوؤمترات  وتنظيم  لال�شت�شارات  �شييد  �شركة  لل�شادة/  املمنوح  الرتخي�س  ُيـ�شحب 

ملالكها علي اأحمد الدرازي حتت ا�شم مركز �شييد للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، وذلك 

رة �شد املوؤ�ش�شة التدريبية يف تقرير الزيارة التفتي�شية رقم )1073( املوؤرخ يف  للمخالفة املحرَّ

ـلة يف اإخالء املقر املعتَمـد لدى الوزارة دون ِعـْلـم اأو اإخطار الإدارة املعنية  21 اأكتوبر 2021، املتمثِّ

بذلك.

مادة )2(

ـِبـعات القانونية  تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة )1( من هذا القرار كافة امل�شئوليات والتَّ

ـبة على تنفيذ هذا القرار. واملالية املرتتِّ

مادة )3(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 7 �شعبـان 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 10 مار�س 2022م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة 

 قر�ر رقم )14( ل�سنة 2022 

 مبنع ت�سنيع �أو ��ستري�د �أو تد�ُول �لأكيا�ض �لبال�ستيكية 

ذ�ت �ل�ستخد�م �لو�حد �لتي يقل �ِسـْمـكها عن 3٥ ميكرون 

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية، وتعديالته، 

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

ل�شنة 1997، 

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، 

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، وعلى الأخ�س املادة )14( 

منه، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة، 

قرر �لآتي: 

�ملادة �لأوىل 

الواحد  ال�شتخدام  البال�شتيكية ذات  الأكيا�س  اأنواع  القرار على جميع  اأحكام هذا  ت�شري 

التي يقل �ِشـْمـكها عن 35 ميكرون، ما عدا تلك التي ُتـ�شتخَدم لالأغرا�س الطبية.  

�ملادة �لثانية 

ُيـمنع ت�شنيع اأو ا�شترياد اأو تداُول الأكيا�س البال�شتيكية ذات ال�شتخدام الواحد التي يقل 

�ِشـْمـكها عن 35 ميكرون، ويـُ�شتثَنـى من ذلك الت�شنيع بغر�س الت�شدير. 

�ملادة �لثالثة 

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف 

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات 

واملقايي�س. 
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�ملادة �لر�بعة 

على وكيل الوزارة واجلهات املعنية - ُكــلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

ـيِّ �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.  من اليوم التايل لـُمـ�شِ

 

 

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة 

ز�يد بن ر��سد �لزياين 

 

�شدر بتاريخ: 10 �شعبان 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 مــار�س 2022م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )4٩( ل�سنة 2022

ـط �لتف�سيلي ل�سارع �لب�سيتني ب�ساأن �ملخطَّ

 �ملجمعات )22٦، 231، 233، 234(

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،

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

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 املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

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 �لآتي:

مادة )1(

ل�شارع  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة  ِقـَبـل  من  املعد  التف�شيلي  ـط  املخطَّ ُيـعتَمـد 

ط التف�شيلي املرافق  الب�شيتني والواقع �شمن املجمعات )226، 231، 233، 234( طبقًا للمخطَّ

لهذا القرار.
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مادة )2(

 ،233  ،231  ،226( املجمعات  الب�شيتني  �شارع  �شمن  الواقعة  التعمريية  املناطق  ـف  ُتـ�شنَّ

القرار، وتطّبـَق عليها  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  ـط  وارد يف خمطَّ ِلـما هو  ِوْفـقًا   )234

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

مادة )3(

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

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 رجب 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 2 مـــار�س 2022م
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 وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )٥2( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار  يف منطقة �ل�ساحلية - جممع 3٥٦ 

 

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 �لآتي:

مادة )1(

من   356 جممع   - ال�شاحلية  منطقة  يف  الكائن    03251331 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

 )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )GB( ت�شنيف مناطق احلزام الأخ�شر

ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ب�شرط  تعديل و�شعية العقار وتو�شعة املمر 
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القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفـقًا  12.5 مرتًا،  بعر�س  �شارع  اإىل  ال�شرقي 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. وتطبَّ

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

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 �شعبــان 1443 هـ

الـمـــوافـــــــق: 10 مـار�س 2022م
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 م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )11( ل�سنة 2022 

ب�ساأن مْنـح ترخي�ض ل�سركة »بينان�ض بحرين �ض.م.ب. مقفلة« 

  

 محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

 وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي، وتعديالتها، 

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س، 

 

قرر �لآتي: 

مادة )1( 

ـرة - الفئة 3.  ُتـمنح �شركة »بينان�س بحرين �س.م.ب. مقفلة« ترخي�س ِخـْدمات الأ�شول امل�شفَّ

 

مادة )2( 

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج 

                

�شدر بتاريخ: 11 �شعبــــان 1443هـ   

الـمــــوافــــــق: 14 مـــــار�س 2022م 
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )12( ل�سنة2022   

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )27( ل�سنة 2012 ب�ساأن مر�جعة �جلز�ء�ت

ـ�ض  و�لتد�بري �لإد�رية �لتي ميكن مل�سرف �لبحرين �ملركزي  توقيعها على �ملرخَّ

لهم و�أع�ساء جمال�ض �إد�رتهم و�مل�سئولني �لتنفيذيني لديهم 

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2012 ب�شاأن مراجعة اجلزاءات والتدابري الإدارية التي ميكن 

وامل�شئولني  اإدارتهم  جمال�س  واأع�شاء  لهم  ـ�س  املرخَّ على  توقيعها  املركزي  البحرين  مل�شرف 

ل بالقرار رقم )20( ل�شنة 2013،  التنفيذيني لديهم، املعدَّ

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة مراقبة الأ�شواق املالية، 

 

قرر �لتي: 

�ملادة �لأوىل 

ـ�س لهم( الواردة يف املادتني )4(  ُتـ�شتبَدل عبارة )الأ�شخا�س اخلا�شعني( بعبارة )املرخَّ

ـ�س له( الواردة يف املواد )4( و)5( و)8(،  و)7(، وعبارة )ال�شخ�س اخلا�شع( بعبارة )املرخَّ

من القرار رقم )27( ل�شنة 2012 ب�شاأن مراجعة اجلزاءات والتدابري الإدارية التي ميكن مل�شرف 

ـ�س لهم واأع�شاء جمال�س اإدارتهم وامل�شئولني التنفيذيني  البحرين املركزي توقيعها على املرخَّ

لديهم، كما ُتـ�شتبَدل عبارة )املدير( بعبارة )املدير التنفيذي( اأينما وردت يف ذات القرار. 

 

�ملادة �لثانية 

 2012 ـ�س له( الوارد يف املادة )1( من القرار رقم )27( ل�شنة  ُيـ�شتبَدل بتعريف )املرخَّ

ب�شاأن مراجعة اجلزاءات والتدابري الإدارية التي ميكن مل�شرف البحرين املركزي توقيعها على 

املادة )3( من  التنفيذيني لديهم، وبن�س  اإدارتهم وامل�شئولني  واأع�شاء جمال�س  ـ�س لهم  املرخَّ

ذات القرار، الن�شان الآتيان: 

مادة )1( تعريف )�ل�سخ�ض �لخا�سع(:  

ـــ�س له اأو اأي   �ل�ســخ�ض �لخا�ســع: اأيُّ �شــخ�س خا�شع للجــزاءات والتدابير الإدارية، من المرخَّ
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م�شــئول يعمل لديه في ع�شوية مجل�ــس الإدارة اأو في الوظائف التنفيذية، وال�شــركات المدرجة، 

والأ�شخا�س الم�شار اإليهم في البند )ب( من المادة )68 مكررًا 1( من قانون م�شرف البحرين 

المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006. 

مادة )3(: 

تخت�س جلنة املراجعة مبراجعة اجلزاءات والتدابري الإدارية املزمع توقيعها على الأ�شخا�س 

اخلا�شعني، املخالفني لأحكام قانون امل�شرف واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، اأو لأيٍّ من 

جملدات التوجيهات ذات ال�شلة ال�شادرة عن امل�شرف اأو ل�شروط الرتاخي�س. 

 

�ملادة �لثالثة 

ي�شاف اإىل املادة )1( من القرار رقم )27( ل�شنة 2012 ب�شاأن مراجعة اجلزاءات والتدابري 

جمال�س  واأع�شاء  لهم  ـ�س  املرخَّ على  توقيعها  املركزي  البحرين  مل�شرف  ميكن  التي  الإدارية 

اإدارتهم وامل�شئولني التنفيذيني لديهم تعريف جديد، ن�شه الآتي: 

�لمدير: المدير التنفيذي اأو مدير الإدارة المعِنـي في م�شرف البحرين المركزي ِوْفـقًا لل�شلطات 

رة لكل منهم.  المقرَّ

 

�ملادة �لر�بعة 

ـ�س لهم واأع�شاء مجال�س اإدارتهم والم�شئولين التنفيذيين لديهم(  اأ- ُتـحَذف عبارة )على المرخَّ

من عنوان القرار رقم )27( ل�شــنة 2012 ب�شــاأن مراجعة الجزاءات والتدابير الإدارية التي 

ـــ�س لهم واأع�شاء مجال�ــس اإدارتهم  يمكــن لم�شرف البحرين المركزي توقيعها على المرخَّ

والم�شئولين التنفيذيين لديهم. 

ب- ُتـــلغى المــادة )8 مكــررًا( مــن القــرار رقــم )27( ل�شــنة 2012 ب�شــاأن مراجعــة الجــزاءات 

ـــ�س لهم  والتدابيــر الإداريــة التــي يمكــن لم�شــرف البحرين المركــزي توقيعها على المرخَّ

واأع�شاء مجال�س اإدارتهم والم�شئولين التنفيذيين لديهم.   

 

�ملادة �خلام�سة 

على الإدارات املعنية يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

 

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

                

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1443هــ 

الـمـــــوافـــــق: 15 مــار�س 2022م 
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الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

9,451.750 AL ZAYANI COMMERCIAL SERVICES 
CO

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  صيانة نظام التوثيق االلكتروني ورخص االستمارة االلكترونية   تجديد  TB/31664/2022 1

9,451.750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

سكانبنك اإل
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  ناقصةرقم الم #

83,160.000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

1 المواد والمعدات مظالت الشمسية لمواقف السيارات   313تركيب و   وموردمناقصة لتعيين مصمم  
 لمباني شقق التمليك التابعة لوزارة االسكان بعدة مناطق في مملكة البحرين

مناقصة EB-2021-E 10  1

14,094,973.000 DEYAR ALMUHHARAQ COMPANY 1 المواد والمعدات قسيمة سكنية من شركة ديار المحرق   260شراء  مناقصة TB/31471/2022 2

108,720.000 URBAN VISION CO. W.L.L 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

االشراف ان و قطعة أرض في مدينة سلم 15تعيين استشاري ألعمال تصميم 
يف أ و ب من قبل  نأراضي إلنشاء محالت خدمية تجارية )تص 4الهندسي على 

الهندسية( مجلس تنظيم مزاولة المهن 

مناقصة EB-2021-E 07  3

346,729.900 SARAB CONTRACTING EST. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة البحرين  مجمعات خدمية، مملكة 3تعيين مقاول إلنشاء  EB-2021-E 11 4

162,906.200 MILLET ENGINEERING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

  الرئيسي،اإلشراف الهندسي للمخطط مناقصة لتعيين استشاري ألعمال التصميم و 
 والبنية التحتية لجزء من مشروع دانات الساية بمملكة البحرين 

مناقصة EB-2021-E 08  5

14,796,489.100 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بورصة البحرين
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

29,760.000 AL MOAYYED SECURITY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  البحرين بالمرفأ المالي الطابق الرابع خدمات األمن لمفر بورصة تجديد  TB/28261/2020 1

29,760.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

تمكين 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

39,000.000 PRICEWATER HOUSE COOPERS 1 دمات والمزايدات واالستثمار الخ  مناقصة خدمات تدقيق األداء لتمكين  LF-194 1

39,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 1 من 12

تقرير الترسيات الشهري 
2022/ 28/02من: إلـى:  01/02 /2022

المجلس األعلى للبيئة
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  قم المناقصةر #

117,000.000 MARINE MARK CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة تركيب بطانة مطاطية في ممشى دوحة عراد  RFP/SCE/ARAD 
BAY/2021/01  

1

18,336.000 IWORLD CONNECT 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة تتوفير إداري نظم معلوما  SCE/ICT/2021/04 2

135,336.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

المحكمة الدستورية
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

76,909.800 ٍSOLIDARITY BAHRAIN - AL AHLIA 
INSURANCE CO (SOLIDARITY)

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تجديد  التأمين الصحي ألعضاء وموظفي المحكمة الدستورية  CCB 01/2021 1

76,909.800 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

الحكوميةالمستشفيات 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

49,000.000 GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أعمال التوسعة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي المرحلة الرابعة إلعمال  
 ديد انابيب وتركيب نقاط للغازات الطبية تم

مناقصة GH/102/2021 1

128,402.680 ِARAB CONCEPTS CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أعمال التوسعة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي المرحلة الخامسة اعمال 
 السلمانية  الطوارئالتشطيبات في منطقة التوسعة بقسم 

مناقصة GH/104/2021 2

177,402.680 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جمل�ض �ملناق�سات و�ملز�يد�ت

 �إعالن رقم )2( ل�سنة 2022

  ب�ساأن قر�ر�ت �لرت�سية �ل�سادرة يف �ملناق�سات و�ملز�يد�ت 

خالل �سهر فرب�ير 2022 

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

يف  ال�شادرة  الرت�شية  قرارات  تن�شر  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

املناق�شات واملزايدات الآتية:
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جامعة البحرين 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

14,160.000 BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 1 المواد والمعدات صيانة خزانات السالمة الحيوية والتدفق الرقائقي وأغطية الدخان في جامعة  
 البحرين 

مناقصة UOBQ/15/2021  1

14,160.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

حلبة البحرين الدولية
عمالت أخرى  دينار بحريني ز العطاء الفائ # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

85,728.000 AGILITY BAHRAIN BSC CLOSED 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  توفير خدمات الشحن واللوجستيات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
2022وان  للفورموال

مناقصة BIC/15/2021 1

85,728.000 ت بالدينار البحريني:مجموع الترسيا 

العقاري لالستثمارشركة البحرين 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

65,947.200 المركز العالمي لإلطارات 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ز العالمي لالطارات بمنطقة سترة تجديد اتفاقية االيجار مع شركة المرك تجديد  TB/26800/2019 1

196,887.299 AHQ HOLDING COMPANY W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  استئجار مقر جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة البحرين   - 
 العقاريلالستثمار

عقد اإليجار مع مبنى آركبيتا  - 

تجديد  TB/18660/2014 2

262,834.499 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة تطوير للبترول
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

2,568,307.000 LUFKIN & PARTNERS LCC 1

2,850,963.000 WEATHERFORD DRILLING 
INTERNATIONAL

2

5,419,270 المجموع )د.ب.(: 

النفط FIVE (05) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF BEAM 
PUMPING UNIT (BPU)

مناقصة TP-764-2021  1

USD 33,316,023.000 12,593,456.694* SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A 1 النفط WIRELINE SERVICES مناقصة TP-729-2021  2

8,225,887.000 FORUM MIDDLE EAST LTD 1 النفط مناقصة اتفاقية شراء لمدة خمس سنوات لتوريد معدات تعويم  TP-783-2021  3

127,765.770 APERGY MIDDLE EAST LLC 1 واالستثمار والمزايداتالخدمات SUPPLY OF SOLAR CONTINUOUS DEMULSIFIER 
INJECTOR SKIDS

مناقصة TP-809-2021 4

1,722,007.505 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 النفط مناقصة اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس سنوات لتوريد قطع غيار من نوع كوزو كنت  TP-740-2021 5

صفحة 4 من 12

230,603.800 ALP ENGINEERING LIMITED 1 النفط ن لفحص ومراقبة مرافق وعمليات شركة البحرين للغاز توفير موظفين متخصصي 
 BLNGالمسال 

مناقصة TP-656-2021  6

69,169,094.000 ENSIGN BAHRAIN DRILLING 1 النفط ONSHORE DRILLING RIG SERVICES مناقصة TP-770-2021  7

5,407,281.600 NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED)

1

3,675,186.000 AL HAIDARIYA HEAVY EQUIPMENT 
HIRING

2

2,699,580.000 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

3

11,782,047.600 المجموع )د.ب.(: 

النفط VACUUM TANKER SERVICES مناقصة TP-604-2020 8

45,000.000 NAN TECHNICAL TRDAING W.L.L. 1 النفط SUPPLY OF VARIOUS OF FITTINGS مناقصة TP-864-2021 9

68,347.600 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 النفط SUPPLY OF CROSBY SPARES مناقصة TP-796-2021 10

558,566.000 NATIONAL OILWELL VARCO 
BAHRAIN 

1 النفط LINER HANGER FIELD SERVICES -
RFP/TATWEER/376/2020 

أمر تغييري  TP-512-2019 11

109,942,045.969 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة مطار البحرين
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

15,000,000.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  الحصول على تمويل مصرفي مناقصة RFP/BAC/2021/33 1

84,233.000 BAHRAIN DUTY FREE COMPANY 1 الطيران STAFFING AND OPERATIONS OF BAHRAIN ZONE AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد  TB/28921/2020 2

187,640.000 NAFFCO BAHRAIN 1 الطيران مناقصة توريد اليات مكافحة الحريق المتعددة الوظائف لشركة مطار البحرين  RFP/BAC/2021/49 3

64,932.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الطيران مناقصة شراء و تطوير رخص برنامج سيمانتيك إي دي آر RFP/BAC/2021/33 4

1,926,858.000 BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO

1 الطيران مناقصة التأمين الصحي لموظفي مطار البحرين الدولي  RFP/BAC/2021/64 5

USD -1,680.000 -635.040* LEIDOS SECURITY DETECTION & 
AUTOMATION

1 الطيران أمر تغييري  افرين للطيران العام توفير و تركيب أجهزة األشعة للحقائب من أجل مبنى المس RFP/BAC/2021/20 6

17,263,027.960 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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شركة ممتلكات البحرين القابضة
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

270,748.350 BLOOMBERG FINANCE 1 واالستثمار والمزايداتالخدمات BLOOMBERG SUBSCRIPTION  تجديد TB/31673/2022 1

97,750.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 واالستثمار والمزايداتالخدمات PROVISION OF INTERNET CONNECTIVITY SERVICES. تجديد  TB/31687/2022 2

368,498.350 موع الترسيات بالدينار البحريني:مج

شركة نفط البحرين
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

60,160.000 BASF FZE 1 النفط شراء محفز كالوس الكيميائي )استرداد الكبريت( لوحدات استخالص الكبريت  
 ركة نفظ البحرين )بابكو(. التابعة لش

مناقصة Q26749 )53(  1

105,020.000 SPIRAX SARCO LIMITED 1 النفط REFINERY STEAM TRAP MANAGEMENT SERVICES مناقصة T27792)53( 2

636,000.000 NATIONAL TRANSPORT CO. S.P.C 1 النفط OUTSOURCING OF LOCAL MARKETING FLEET 
OPERATION

تجديد  T120103 3

169,275.000 Y.K ALMOAYYED & SONS 1 النفط مناقصة مناقصة توريد نظام الكشف عن الحريق  Q30269 )17(  4

446,761.365 MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO

1 النفط مناقصة سنوات 5المشغلين لمدة  وخدمات تأجير والمصاعد، الشوكية، توفير الرافعات  T27345)65( 5

1,417,216.365 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

طيران الخليج 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

684,391.000 ETIHAD AVIATION TRAINING 1 الطيران 787تأجير جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين على طائرة بوينج  تجديد  18-03-1805-BTB 1

60,141.000 W YAS ISLAND HOTEL 1 الطيران ، دولة اإلمارات العربية المتحدةظبيتعيين فندق إلقامة للطيارين المتدربين في أبو تجديد  20-01-2101-BTB 2

6,886.000 SAS MIDDLE EAST 1 الطيران RENEWAL OF SAS LICENSE AND MAINTENANCE 
AGREEMENT

تجديد  TB/23463/2017 3

69,092.000 SOCIETE INTERNATIONAL DE 
TELECOUNICATIONS 
AERONAUTIQUES (SITA)

1 والمعداتالمواد BAGGAGE RECONCILIATION SYSTEM AT CHENNAI 
AIRPORT (MAA)

تجديد  TB/17123/2013 4

339,416.960 ABU DHABI HOSPITALITY COMPANY 1 الطيران LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI INTERNATIONAL 
AIRPORT WITH PLAZA PREMIUM LOUNGE LCC

تجديد  TB/20328/2015 5

219,338.000 MARRIOTT PARIS CHARLES DE 
GAULLE AIRPRT

1 الطيران فير السكن المناسب لطاقم الضيافة لشركة طيران الخليج في باريس تو  تجديد  18-03-1810-BTB 6

صفحة 6 من 12

2,001,634.920 COLLINS AEROSPACE 1 الطيران PURCHASE ENGINE MOUNT BOLT KITS FOR THE 
A320 NEO & A 321 NEO SPARE ENGINE 

مناقصة TB/30011/2021 7

223,511.000 DIAMOND HOTEL PHILIPPINES 1 الطيران DIRECT APPOINTMENT FOR CREW HOTEL 
ACCOMMODATION AT MANILA, PHILIPPINES 

مناقصة 21-05-2290-BTB 8

USD 32,105.000 12,135.690* AL MOAYED WILHELMSEN LTD 1 الطيران TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT AND 
IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF AIR 

BUSINESS

أمر تغييري  15-7-1393-ITC 9

135,682.300 A PLUS AVIATION PARTNERSHIP 
(PHILS.) CORPORATION

1 الطيران الفلبين  -الدعم الفني والصيانة في مطار نينوي أكوينو الدولي مانيال  تجديد  18-11-1911-BTB 10

101,507.110 BAHRAIN COMPUTER SUPPORT 
CENTRE

1 الطيران DIRECT PURCHASE OF SOLID STATE CONVERTER 
(SSC) AND PRE-CONDITIONED AIR UNIT (PCA) FOR 

BM - SINGLE SOURCE 

مناقصة TB/31415/2021 11

48,390.000 CARGO SERVICE CENTRE 1 الطيران COURIER HANDLING SERVICES AT MUMBAI 
INTERNATIONAL AIRPORT (BOM)

تجديد  TB/31678/2022 12

74,957.000 HAL AIRPORT AUTHORITIES 1 الطيران LONDON HEATHROW AIRPORT -TERMINAL 4 (LHR) مناقصة TB/31624/2022 13

885,872.000 MINDSHARE AL BAHRAIN 1 الطيران DIGITAL AGENCY SERVICES مناقصة 21-04-2280-BTB 14

USD 94,730,000.000 35,807,940.000* MTU MAINTENANCE ZHUHAI CO 1 الطيران A321 CEO V2533-A5 ENGINE MAINTENANCE مناقصة 21-07-2313-BTB 15

20,733.000 CROWN PLAZA 1 الطيران ONE YEAR EXTENSION OF FLIGHT CREW HOTEL 
ACCOMODATION AT LONDON GATWICK, IN UK

تمديد TB/28248/2020 16

1,225,539.000 SARAJEVO INTERNATIONAL 1 الطيران DIRECT APPOINTMENT OF GROUND HANDLING 
SERVICES AT SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT, 

SARAJEVO, BOSANIA  

تجديد  TB/30469/2021 17

279,950.000 ONOMO CASABLANCA  CITY 
CENTER

1 الطيران مناقصة سكن الطاقم في الدار البيضاء المغرب 21-01-2249-BTB 18

60,000.000 GOOGLE 1 الطيران DIRECT APPOINTMENT TO M/S GOOGLE FOR MEDIA 
SPEND ON GOOGLE ADS

مناقصة TB/31696/2022 19

60,000.000 FACEBOOK 1 الطيران DIRECT APPOINTMENT TO M/S FACEBOOK FOR 
MEDIA SPEND ON FACEBOOK ADS

مناقصة TB/31697/2022 20

232,068.000 PASA 1 الطيران مناقصة جمهورية مصر العربية  –خدمات الصاالت بمطار القاهرة الدولي  21-06-2304-BTB  21

86,968.000 COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT 
LIMITED (CIAL)

1 الطيران CUPPS AGREEMENT WITH COCHIN INTERNATIONAL 
AIRPORT LIMITED CIAL AT COK AIRPORT 

تجديد  TB/21374/2015 22

25,976.000 KENYON INTERNATIONAL 1 الطيران RENEWAL OF DISASTER MANAGEMENT SERVICE  تجديد TB/31113/2021 23

123,594.500 ABU DHABI HOSPITALITY COMPANY 1 الطيران LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI INTERNATIONAL 
AIRPORT WITH PLAZA PREMIUM LOUNGE LCC

مناقصة TB/20328/2015 24
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105,956.000 RADISSON BLU DHAKA WATER 
GARDEN

1 الطيران دكا   -ب الستيعاب طاقم طيران الخليج خالل توقفهم في بنغالديش إيجاد فندق مناس
( سنوات3لعقد مدته ثالث ) 

مناقصة 19-02-1937-BTB 25

96,355.000 LONDON HEATHROW MARRIOTT 
HOTEL

1 الطيران مناقصة سكن الطاقم في لندن المملكة المتحدة 21-01-2246-BTB 26

548,160.000 MIDDLE EAST CONTAINER 
MAINTENANCE SERVICES

1 الطيران مناقصة تعيين مقدم خدمة لخدمات غسيل الطائرات  21-07-2310-BTB 27

109,500.000 BAHRAIN AIRPORT HOTEL 1 الطيران PROVIDING HOTEL ACCOMMODATION WITHIN THE 
VICINITY OF THE NEW BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT TERMINAL

مناقصة TB/31399/2021 28

91,778.500 MOTIV8 1 الطيران DESIGN CONCEPTMPRODUCTION,INSTALLATION 
AND REMOVAL OF F1 2022 PADDOCK AND VILLAGE 

IN BAHRAIN AND JEDDAH.

مناقصة TB/31721/2022 29

43,737,472.980 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

25,440.000 THE ART HOTEL & RESORT AMWAJ 
ISLAND

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  لمنطقة    IAEEللرابطة الدولية القتصاديات الطاقة  سكن وضيافة للندوة الثانية
 منتدى دراسات السنوي الخامس،  MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا

مناقصة DERASAT/1/2022 1

59,383.500 MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  لمنطقة   IAEEلية القتصاديات الطاقة االعمال اللوجستية للندوة الثانية للرابطة الدو 
 منتدى دراسات السنوي الخامس،  MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا

مناقصة DERASAT/2/2022 2

84,823.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

معهد اإلدارة العامة
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

32,892.300 ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC

1 المواد والمعدات مناقصة اجهزة سيسكو القديمة للبنية التحتية للشبكات والجدار الناري استبدالمشروع  INT/BIPA/2022/28 1

32,892.300 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

لبحرين للثقافة واآلثارهيئة ا
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

35,211.000 YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 1 المواد والمعدات مناقصة ترقية نظام الصوت في مسرح البحرين الوطني  4/2021 1

35,211.000 ت بالدينار البحريني:مجموع الترسيا 

صفحة 8 من 12

المعارضهيئة البحرين للسياحة و
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

243,684.554 SCIO MIDDLE EAST DMCC 1 المواد والمعدات ارح العرض  تصميم وتصنيع و توريد وتركيب و فحص وتشغيل منصات ومس
 الجديد  والمؤتمراتوالحواجز لمركز البحرين الدولي للمعارض 

مناقصة BTEA/200/2021 1

23,679.700 SK POWER SOLUTIONS W.L.L 1 المواد والمعدات مناقصة الجديد والمؤتمراتتوريد مواد ومعدات الصيانة لمركز البحرين الدولي للمعارض   BTEA/196/2021  2

67,508.100 MAHMOOD AKBAR ALI RIDHA CO. 
W.L.L

1 المواد والمعدات  والمؤتمراتتوريد معدات واجهزة التنظيف لمركز البحرين الدولي للمعارض  
 الجديد

مناقصة BTEA/198/2021  3

13,987,000.000 LACOVOU BROTHERS ( 
CONSTRUCTIONS ) LIMITED

1 واالستثمار  الخدمات والمزايدات اعمال بناء شاطئ قاللي  مناقصة BTEA 182/2021 4

1,914,000.000 ASHRAFS 1 المواد والمعدات توريد وتركيب الوسائط المتعددة والفيديو والصوتيات لقاعات مركز البحرين الدولي  
 الجديد  والمؤتمراتللمعارض 

مناقصة BTEA/201/2021  5

16,235,872.354 الترسيات بالدينار البحريني: مجموع

هيئة الكهرباء والماء
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

649,200.000 شركة األشرفية لالستثمارات  1 المواد والمعدات ( وحدة عدادات ذكية من  12000طلب الموافقة على التعاقد المباشر لشراء عدد)
نوع إترون 

مناقصة TB/31284/2021 1

160,896.000 EMCO CO 1 المواد والمعدات EWA - DIEHL- IZARNET   اتفاقية مستوى الخدمة لنظام طرف االستقبال
 الخاص بـ

مناقصة 2021-069-PS-WDD 2

775,000.000 ALKOMED ENGINEERING SERVICES 
COMPANY WLL

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  المشروع التجريبي الستخدام التيار المستمر المنخفض الجهد في المنازل 
(LVDC ) 

مناقصة 4601/2020/3100 3

648,525.000 EMCO  W.L.L 1 المواد والمعدات وحدة من العدادات الذكية من نوع ديل  15000شراء عدد  مناقصة TB/31513/2022 4

604,811.900 IDOM CONSULTING ENGINEERING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ة رأس ابو جرجور لتحلية المياه بالتناضج العكسي رقم  مشروع اعادة تأهيل محط
3100/2021/4604المناقصة 

مناقصة 3100/2021/4604 5

106,493.333 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ملم والخرسانات االسمنتية المثبتة له في قاع   500إزالة انبوب نقل المياه قطر 
 البحر في خليج العكر الغربي 

مناقصة 2021-095-PP-WTD  6

34,443.000 TAQI MOHAMMED ALBAHRANA 
TRADING

1 المواد والمعدات تكييف الهواء المجزئة من النوع الصناعي في محطات  توريد وتركيب وحدات 
التوزيع الفرعية التابعة إلدارة توزيع الكهرباء ومحطات نقل المياه الفرعية التابعة  

 إلدارة نقل المياه

مناقصة 2021-118-PP-FRSD 7

47,204.700 FINE FOODS 1 المواد والمعدات يرة حوار لمدة عامين تزويد األطعمة لموظفي الهيئة في جز أمر تغييري  2019-186-RP-EPD 8
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صفحة 9 من 12

22,718.131 PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVI

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة تنفيذ أعمال الصيانة لمحطات الضخ التابعة إلدارة توزيع المياه لمدة سنتين 2021-103-PP-WDD  9

183,222.270 ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION 1 المواد والمعدات الى خارجها وذلك بعمل مجرى   الهيئةتغيير اتجاه مجرى الماء من داخل أرض 
 الملكية مغلق تحت سطح األرض وعمل سور من الشبك لألرض لحفظ 

مناقصة 2021-151-PP-FRSD 10

258,885.437 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 والمعداتالمواد SERVICE LEVEL AGREEMENT OF SAP 
SUCCESSFACTORS (SF) & ENTERPRISE ASSET 

MANAGEMENT (EAM)

مناقصة 2021-119-RP-ISD 11

23,520.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات ازن في المخ  LED HIGH BAY LIGHTSتوريد وتركيب مصابيح من نوع  
 المركزية 

مناقصة 2021-094-PP-FRSD 12

-233,760.000 SIXPENCE CONSULTING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تشغيل وإدارة عمليات خدمات المشتركين بما فيها الخدمات االلكترونية وتفتيش  
 المواقع لرصد التوصيالت الغير قانونية 

أمر تغييري  2021-026-RP-CSD 13

71,689.020 دبي  -أوريكل لألنظمة المحدودة  1 واالستشاراتاإلنشاءات
الهندسية

MAINTENANCE OF ORACLE LICENSES & SUPPORT تجديد  589/2005/3300 14

71,960.000 DEERA EXHIBITION 1 والمعداتالمواد CABLE UNDERGROUND PT/CSD/ZA/2021/120   15 مناقصة

26,000.000 YUSUF BIN AHMED KANOO 
COMPANY W.L.L 

1 واالستثمار والمزايداتالخدمات SUPPLY OF ADAPTORS TB/31631/2022 16 مناقصة

63,570.000 AMEERI STORES 1 والمعداتالمواد FAN, EXHAUST PT/CSD/MH/2021/111 17 مناقصة

36,450.000 EUROTURBINE S.P.C 1 والمعداتالمواد PIPE POLYETHELENE PT/CSD/MM/2021/105   18 مناقصة

3,550,828.791 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
ت أخرى عمال دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

152,548.000 TECHNOLAND ARABIA 1 المواد والمعدات مناقصة االحتياطي مناقصة ترقية جهاز تخزين النسخ  iGA/2021/09  1

152,548.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

يم االتصاالتهيئة تنظ
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

1,288,508.710 ROHDE&SCHWARZ MIDDLE EAST 
AND AFRICA FZ-LLC

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ترقية نظام الطيف الترددي  مناقصة TRA/RFP/2021/088 1

1,288,508.710 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 10 من 12

وزارة اإلسكان 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

92,000.000 MOHAMMED JALAL CONTRACTING 
CO

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

طابق، الجفير   11ة مكونة من إنشاء عمارة سكنية واحد  أمر تغييري  HP/06/13 1

92,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

يط العمراني وزارة األشغال وشئون البلديات والتخط
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

298,490.000 AIRMECH COMPANY W.L.L 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مشاريع صيانة المباني أعمال الصيانة الوقائية لمباني متحف البحرين الوطني  
ين الوطني ومركز قلعه البحرين الثقافي ومركز الفنون ومسرح البحر

مناقصة BMD-21/0022  1

59,766.300 KEO INTERNATIONAL 
CONSULTANTS

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  إعداد ودراسة عقود النظافة لمملكة البحرين  مناقصة MUN-CMS-02-2021-
M1 

2

-234,331.376 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مشروع تجميل تقاطع الفاروق  أمر تغييري  MUN/CMS/35/2018 3

-186,071.729 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أمر تغييري  المرحلة االولى  -مناقصة تطوير عين الحنينية  MUN/CMS/P/12/2020  4

5,088.000 Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  سنوات  4استئجار مركبات خفيفة لمدة  تمديد MUN/CM/11/17 5

9,273.600 ZAYANI LEASING W. L. L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  سنوات  4استئجار مركبات ثقيلة لمدة  تمديد MUN/CM/12/17 6

7,715.400 KANOO VEHICLE LEASING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة تأجير مركبات لبلدية المنطقة الجنوبية  تمديد MUN/SAM/7/2017 7

1,558.700 ZAYANI LEASING W. L. L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  الجنوبية  مناقصة تأجير مركبات لبلدية المنطقة تمديد MUN/SAM/7/2017 8

347,390.500 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة المرحلة الثانية  -تجميل تقاطع الجنبية  MUN/CMS/P/37/2021 9

35,361.900 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

انة المسطحات الخضراء في شارع الزالق من جامعة البحرين إلى تقاطع  صي 
 السوفتيل 

مناقصة MUN-CMS-35-2021-
M1 

10

28,503.090 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

حديقة عين ريا أمر تغييري  MUN/CMS/P/34/2019 11

-3,391.720 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

المرحلة االولى  -مناقصة حديقة محمد بن فارس   أمر تغييري  MUN/CMS/P/39/2019 12

239,395.091 امسي للصيانة والتعمير  1 ت واالستشارات اإلنشاءا
 الهندسية

 550مجمع   -توصيل شبكة الصرف الصحي الى ساحل في منطقة البديع 
 

SES-21/0008 13 مناقصة

صفحة 11 من 12

44,890.927 NATIONAL EXCAVATION EST 1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 في منطقة توبلي 13إلى شارع  23إضافة مسار لالنعطاف يمينا من شارع 
 

RDS-21/0056   14 مناقصة

307,853.793 STANTEC KHONJI 1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 الخدمات االستشارية لتصميم شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة
 

SES-20/0015   15 مناقصة

961,492.476 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة التربية والتعليم
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

168,857.535 ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تطوير البنية التحتية للشبكة الالسلكية لمدارس التمكين الرقمي في التعليم  مناقصة M/17/2020 1

168,857.535 :مجموع الترسيات بالدينار البحريني

وزارة الخارجية 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

36,912.810 HID CID LIMITED 1 واالستثمار والمزايداتالخدمات HID CID LIMITED مناقصة TB/31610/2022 1

AED 200,000.000 20,000.000* EWAN ARCHITECTURAL & 
ENGINEERING 

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

الخدمات االستشارية لألعمال اإلضافية والتصحيحية لمجمع سفارة مملكة البحرين  
في أبوظبي 

مناقصة TB/31648/2022 2

USD 1,195,342.350 451,839.408* V.K DECORATION CO. LTD 1 واالستشاراتاإلنشاءات
الهندسية

EMBASSY OF THE KINGDOM OF BAHRAIN IN 
BANGKOK-THAILAND APPOINTMENT OF 
CONTRACTOR TO CARRY OUT FIT OUT 

CONSTRUCTION WORKS 

مناقصة TB/30871/2021 3

79,764.500 BAAN SATHRON NVA CO. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  في بانكوك   إيجار مقر سفارة مملكة البحرين تجديد  TB/30808/2021 4

18,800.000 IWORLD CONNECT 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  أجهزة التشبيك لوزارة الخارجية  تجديد  TB/31686/2022 5

607,316.718 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة 
عمالت أخرى  دينار بحريني لعطاء الفائز ا # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

USD 37,500,000.000 14,175,000.000* PFIZER GULF FZ LLC 1 المواد والمعدات شراء دواء باكسلوفيد  مناقصة TB/31635/2022 1

289,827.280 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1

906,346.080 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 2

1,196,173.360 المجموع )د.ب.(: 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  شراء وتوفير األدوية المطلوبة بصفة االستعجال  مناقصة TB/31640/2022 2

205,590.715 GULF PHARMACIES W.L.L 1 المواد والمعدات شراء شراشف طبية للمرضى الخارجيين   مناقصة TB/31466/2022 3



العدد: 3593 – الخميس 17 مارس 2022

152

صفحة 11 من 12

44,890.927 NATIONAL EXCAVATION EST 1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 في منطقة توبلي 13إلى شارع  23إضافة مسار لالنعطاف يمينا من شارع 
 

RDS-21/0056   14 مناقصة

307,853.793 STANTEC KHONJI 1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 الخدمات االستشارية لتصميم شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة
 

SES-20/0015   15 مناقصة

961,492.476 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة التربية والتعليم
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

168,857.535 ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE 
EAST SPC

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تطوير البنية التحتية للشبكة الالسلكية لمدارس التمكين الرقمي في التعليم  مناقصة M/17/2020 1

168,857.535 :مجموع الترسيات بالدينار البحريني

وزارة الخارجية 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

36,912.810 HID CID LIMITED 1 واالستثمار والمزايداتالخدمات HID CID LIMITED مناقصة TB/31610/2022 1

AED 200,000.000 20,000.000* EWAN ARCHITECTURAL & 
ENGINEERING 

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

الخدمات االستشارية لألعمال اإلضافية والتصحيحية لمجمع سفارة مملكة البحرين  
في أبوظبي 

مناقصة TB/31648/2022 2

USD 1,195,342.350 451,839.408* V.K DECORATION CO. LTD 1 واالستشاراتاإلنشاءات
الهندسية

EMBASSY OF THE KINGDOM OF BAHRAIN IN 
BANGKOK-THAILAND APPOINTMENT OF 
CONTRACTOR TO CARRY OUT FIT OUT 

CONSTRUCTION WORKS 

مناقصة TB/30871/2021 3

79,764.500 BAAN SATHRON NVA CO. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  في بانكوك   إيجار مقر سفارة مملكة البحرين تجديد  TB/30808/2021 4

18,800.000 IWORLD CONNECT 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  أجهزة التشبيك لوزارة الخارجية  تجديد  TB/31686/2022 5

607,316.718 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة 
عمالت أخرى  دينار بحريني لعطاء الفائز ا # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

USD 37,500,000.000 14,175,000.000* PFIZER GULF FZ LLC 1 المواد والمعدات شراء دواء باكسلوفيد  مناقصة TB/31635/2022 1

289,827.280 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1

906,346.080 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 2

1,196,173.360 المجموع )د.ب.(: 

الخدمات والمزايدات واالستثمار  شراء وتوفير األدوية المطلوبة بصفة االستعجال  مناقصة TB/31640/2022 2

205,590.715 GULF PHARMACIES W.L.L 1 المواد والمعدات شراء شراشف طبية للمرضى الخارجيين   مناقصة TB/31466/2022 3

صفحة 12 من 12

30,663.750 GULF PHARMACIES W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار   HEAMODIALYSIS SOLUTION CONCENTRATEشراء دواء 
BICARBONATE .

مناقصة TB/31688/2022 4

96,000.000 مركز االستقالل للخدمات الصحية 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ADULT DIAPER LARGEشراء دواء  مناقصة TB/31689/2022 5

15,703,427.825 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

-55,682.446 AL DASMA CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

بناء مسجد يوسف الرويعي / الرفاع الغربي  أمر تغييري  1/2016 1

-55,682.446 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  المناقصة رقم #

437,195.900 DAR AL KHALEEJ TRADING & 
CONTRACTING .WL

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

نى الوزارة مب مشروع إعادة تأهيل الطابق التاسع والعاشر  مناقصة HFR/08/2021 1

USD 455,125.000 172,037.250* BLOOMBERG FINANCE 1 دات واالستثمار الخدمات والمزاي  BLOOMBERG   التعاقد مع شركة تجديد  TB/21584/2015 2

79,931.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 المواد والمعدات استبدال أنظمة النسخ االحترازي بنظام مركزي يعتمد على األقراص الصلبة 
 والحوسبة السحابية 

مناقصة HFR/06/2021  3

7,815.500 CLAVIS EVENTS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  إنشاء معرض دائم داخل   -إنشاء متحف ذاكرة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
مبنى وزارة المالية واالقتصاد الوطني، يهدف إلى الحفاظ على تاريخ الوزارة من 

ت  خالل عرض مجموعة من السجالت والوثائق والصور ومقاطع الفيديو واآلال
القديمة

أمر تغييري  HFR/07/2021  4

2,422,280.238 مجموع أربع شركات 1 المواد والمعدات المناقصة المركزية لتوفير أدوات القرطاسية مناقصة TB/29538/2020 5

3,119,259.888 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون الشباب والرياضة 
ت أخرى عمال دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

309,613.790 EXCEED IT SERVICES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة توريد موظفين متخصصين في مجاالت تقنية المعلومات  RFPMYS15/2021 1

120,226.500 INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  التنظيفات العامة لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت التابعة لها تمديد RFPMYS/25/2018 2

429,840.290 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى. 
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )٦( ل�سنة 200٦ 

 ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�إعالن رقم )8( ل�سنة 2022

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.

وي�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 �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�لـِمْلـكية �ل�سناعية
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�نق�ساء �حلقوق �ملرتتبة على �لر�سوم و�لنماذج �ل�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�شنوية 114712022/3/16

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 214722022/3/16
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

ل بالقانون رقم )14( ل�سنة 200٦  ب�ساأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة، �ملعدَّ

�إعالن رقم )10( ل�سنة 2022

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.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1-الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�لـِمـْلـكية �ل�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1752 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  14/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150059 :بلطلا مقر ]21[
 
 16/04/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/US2013/066349 
 
  :ةیولوألا ]30[

61/718,026 [31]  
[32] 24/10/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 
 :نوعرتخملا ]72[
 3 ،غنور-يوھ ،نیش -2 ،يروغیرغ ،سولبومید -1 
 .يإ ،كرالك ،دروفدیت -
 
 نشیروبروك سوریموأ :ةءاربلا كلام ]73[
 ،لتایس تسیو ،وینیفأ تویلإ 201  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،98119 نوطنشاو
 
 يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
 ستنجا
   

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A01N 43/48 A61K 31/40 

 
 :عجارملا ]56[

D1: Anonymous: "Safety, Efficacy and 
Pharmacokinetics of OMS302 in Subjects 
Undergoing Intraocular Lens 
Replacement with Phacoemulsification", 1 May 2012 
D2: Luke Timmerman: "Omeros Combo Drug 
Passes Cataract Surgery Study", 23 March 2011 
D3: Omeros Corporation: "Omeros' Ophthalmology 
Product OMS302 Achieves Co-Primary Endpoints in 
Phase 
2b Clinical Study -- OMS302 Maintains Pupil 
Dilation During Cataract Surgery and Reduces 
Postoperative Pain", 23 March 2011 
D4: CRANDALL A ET AL: "OMS302 maintains 
mydriasis and decreases postoperative pain in 
cataract 
surgery", 24 October 2011, pages 1-4 
D5: FRAN LOWRY: "New Drug Maintains 
Mydriasis During Lens Replacement", 28 October 
2011, pages 1-2 
D6: PR Newswire: "Omeros' Ophthalmology Product 
OMS302 Achieves Primary and Secondary 
Endpoints in 
Phase 3 Clinical Trial", 13 March 2012 
 

 
 تاباھتلإل ةداضم ةقدحلل ةعسوم ةظفاحلا داوملا نم ةیلاخ ةرقتسم نقحلل لیلاحم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ةظفاحلا داوملا نم ةیلاخو ةرقتسمو ةلئاس ،نقحلل كالوروتیكو نیریفیإ لینیف نم غیصب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .ةدسكألا تاداضمو
 
  12 :ةیامحلا رصانع ددع



العدد: 3593 – الخميس 17 مارس 2022

157

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1753  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 9/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150025 :بلطلا مقر ]21[
 15/02/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/US2013/055580 
  :ةیولوألا ]30[

61/691,649 [31] 
[32] 21/08/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،دراشتیر لین ،ودناد -2 ،.سا تاجار ،شوج -1 
 .نا ياج ،نامغورب -3                
 .بروك ھیأ سأ وی اوكلأ :ةءاربلا كلام ]73[
 ،غربستیب ،تیرتس الیبازیإ 201 :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،15212 اینافلیسنب
 يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
 ستنجا
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  B01D 47/06, B01D 50/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2010/0175552 A1 
D2: WO 2006/104304 A1 
D3: EP 0613713 A1 
D4: US 6964699 B1 
D5: US 6399030 B1 
D6: US 2004/0079235 A1 

 
 زاغلا رایت نم ةقیقدلا تامیسجلا ةلازإب ةصاخلا جھانملاو ةمظنألا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
  
 نم ةقیقدلا تامیسجلا ةلازإل تاونق نم ةنوكملا يقفألا میمصتلا تاذ زاغلا ةیقنت ةمظنأ نع ةقیثولا هذھ يف فشكلا متی
 زاغلا لثم( ةقیقدلا تامیسجلا ىلع يوتحملا زاغلا رایت يقلت يقفألا میمصتلا تاذ زاغلا ةیقنت ةمظنأل نكمی  .زاغلا
 نع لقألا ىلع تامیسجلا كلت نم ضعب ةلازإو ،)PM2.5  ةئف وأ/و PM10 ةئف ةقیقدلا تامیسجلا ىلع يوتحملا
 ةلئاسلا ةدحاولا ةقیقدلا ةرطقلا رطق طسوتم حوارتی ثیح ،زاغلا رایت قفدت هاجتا يف ةلئاس ةقیقد تارطق شر قیرط
)DV0.5( فارحنال ةببسملا تادحولا نم ساسألا يف زاغلا ةیقنت ماظن ولخی دقو  .نوركیم 600 ىلإ نوركیم 240 نم 
 تامیسجلا نزو نم %50 نع لقی ال ام لیزی نأ ماظنلل نكمیو  .تارطقلا لیزمو لئاسلا لوخد بعشم نیب رایتلا
 .زاغلا رایت نم PM2.5 ةئف وأ/و PM10 ةئف ةقیقدلا

 
 
 40 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[ 
 

 
  1754 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  13/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150171 :بلطلا مقر ]21[
 23/11/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/US2015/020797 
  :ةیولوألا ]30[ 

   62/079.216 [31] 
[32] 13/11/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ریان .وی نورأ -2 ،اداسول .ھیج تربور -1 
 ينبمك دنا نوسنیكید ،نوتكیب :ةءاربلا كلام ]73[
 ،سكال نیلكنارف ،فیارد نوتكیب 1 :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،07417 يسریجوین
 ةیكلملل فاوشلا يلع دمحم دوعس :لیكولا ]74[
 م.م.ذ ةیعانصلاو ةیركفلا
  

 :يلودلا فینصتلا ]51[
 

Int. Cl.:   B01L 3/00, B01L 3/14 
 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2010/288694 A1  
D2: WO 2014/039498 A1 

 
 يویح عئامل يكیناكیم لصاف  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ددحی يبناج رادج ىلع ءاعولا لمتشیو .ٍناثو لوأ نیمسق ىلإ عئام لصفل ةدعم لصف ةبیكرتب نھارلا عارتخالا قلعتی 
 ءزجلا لخاد لصافلل لكیھ عضویو .يناثلا فرطلاو لوألا فرطلا نیبً ایلوطً اروحم ءاعولا ددحی ثیح ً،ایلخاد ًاءزج
 ،لوألا مسقلا عم لباقتی ٍناث مسقو ،لوأ مسق لصافلا لكیھ نمضتیو .ھلالخ ددحم يلالخ بقث ىلع يوتحی يذلا يلخادلا
 عم عئاملا لابقتسال ٍذاحتم لكشب يلالخلا بقثلا دیوزت متی ثیح لوأ عقوم نم لاقتنالل ًالباق لصافلا لكیھ نوكی ثیح
 .ءاعولل يلوطلا روحملا عمً ایرھوج دماعتم لكشب يلالخلا بقثلا دیوزت متی ثیح ٍناث عقوم ىلإ ،ءاعولل لوألا فرطلا
 عمً ایزاوتم نوكی ال ىوتسم يف لصافلا لكیھ يف دوجوملا يلالخلا بقثلل يلالخ روحم نوكی ،لوألا عقوملا يفو
 .ءاعولل يلوطلا روحملا نمضتی ىوتسم
 
 
 27 :ةیامحلا رصانع ددع
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  وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات �إد�رة �لت�سجيل

�إعالن رقم )33( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

فيتل اإيدرو�س كوتي، نيابة عن ال�شيد/ اأحمد علي ح�شين حميد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإيدج 

فون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 84472-25، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

عبدالمنير  ال�شيد/  با�شم  وت�شجيلها  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات 

راياماركار فيتل اإيدرو�س كوتي، وبن�شبة )%100(.

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.

�إعالن رقم )34( ل�سنة 2022

ب�ساأن تخفي�ض ر�أ�سمال

�سركة )�أدك�ض �ض.م.ب.م(  

 

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

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اأدك�س �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52088، طالبين تخفي�س 

راأ�شمال ال�شركة الم�شرح به من )100،000،000.000( دولر اأمريكي اإلى )90،000،000.000( دولر اأمريكي، 

وراأ�س المال ال�شادر والمدفوع من )19،271،205.000 ( دولر  اأمريكي اإلى )9،871،353.000 ( دولر اأمريكي.

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.
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�إعالن رقم )3٥( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

الخليج  �شركة )عبدالعال  اإليها  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ح�شين،  عبداهلل  اأحمد  كلثم  ال�شيدة/  عن  نيابة  ت�شامن(  للتدقيق/ 

من  والثاني  الأول  الفرعين  تحويل  طالبًة   ،69989 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  وال�شياحة(،  لل�شفر  )اليمامة 

الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 

وت�شجيلها با�شم ال�شيد/ يو�شف محمد عبدالرحمن محمود، وبن�شبة )%100(.

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.


