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 تعميم ب�شاأن

عطلة ذكرى )عا�شوراء( لعام 1444هـ

مبنا�شبة ذكرى عا�شوراء لعام 1444 هـ، ُتعطل وزارات اململكة واإداراتها وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها 

العامة يومي الإثنني والثالثاء املوافقني للثامن والتا�شع من �شهر اأغ�شط�س 2022م.

رئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 محــــــرم 1444هـ

المــــوافـــــــق: 1 اأغ�شط�س 2022م
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وزارة التنمية الجتماعية

 قرار رقم )3( ل�شنة 2022

ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية مدينة عي�شى التعاونية

وزير التنمية الجتماعية:

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 

2000، وعلى الأخ�س املادتني )64، 65( منه، 

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية مدينة عي�شى 

التعاونية،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2022 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية مدينة عي�شى 

التعاونية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مدينة عي�شى التعاونية،

واملت�شمنة عدم   2022/7/25 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  اإىل مذكرة  واإ�شتنادًا 

عقد اجتماع اجلمعية العمومية وانتخاب جمل�س الإدارة للجمعية،

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية مدينة عي�شى التعاونية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية مدينة عي�شى التعاونية ملدة ت�شعة اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ 

اأحمد جنم عبداهلل النجم، وع�شوية كل من:

1- عدنان محمد هالل علي المالكي.

2- اأحمد جا�شم را�شد العكبري.

3- ن�شال �شلمان �شيف محمد البناء.

4- اأحمد �شباح �شلمان ال�شلوم.

5- مح�شن علي مح�شن الغريري.

6- محمد اأحمد �شالح المرباطي.
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مادة )2(

يكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخولة ملجل�س اإدارة اجلمعية وفقًا لأحكام 

قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وعلى املوظفني والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت 

جميع اأموال اجلمعية، و�شجالتها، ودفاترها، وم�شتنداتها.

مادة )3(

على جمل�س الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شل يقدم لوزارة التنمية الجتماعية ب�شاأن حال 

اجلمعية وفح�س قوائم الع�شوية باجلمعية والأو�شاع القائمة بها، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من 

تاريخ العمل  باأحكام هذا القرار.

مادة )4(

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع بعد موافقة وزارة التنمية 

عن  مف�شاًل  تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الأقل،  على  ب�شهر  مدته  انتهاء  قبل  يعقد  الجتماعية، 

حال اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارتها اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ 

ال�شادر  التعاونية  قانون اجلمعيات  لأحكام  وفقًا  املجل�س  اأع�شاء  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 وما قرره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(

على املعنيني بالوزارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير التنمية الجتماعية 

اأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور

                                                                       

�شدر بتاريخ: 4 محــــــرم 1444هـ

المــــــوافـــــق: 2 اأغ�شط�س 2022م  
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وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )833( ل�شنة 2022

 ب�شاأن املخطط التف�شيلي اجلزئي

 ملنطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء ال�شمايل( - جممع 419

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1٩77 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 1٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

200٩، 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 )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )2٨( ل�شنة 200٩، 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 عر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعتمد املخطط التف�شيلي اجلزئي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة 

لهذا  املرافق  التف�شيلي  للمخطط  طبقًا   )41٩( جممع  ال�شمايل(  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام 

القرار.
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مادة )2(

ُت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء ال�شمايل(  جممع 

عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  خمطط  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )41٩(

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة 200٩.

مادة )3(

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

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 2٩ ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافــــــق: 2٨ يــولـيــــــــــــــو2022م
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وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )836( ل�شنة 2022

ب�شاأن املخطط التف�شيلي ملنطقة �شمال غرب عايل - جممع 742

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1٩77 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 1٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

200٩، 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 )3٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )2٨( ل�شنة 200٩، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

العمراين  والتطوير  التخطيط  قبل هيئة  املعد من  التف�شيلي  املخطط  التعديل على  ُيعتمد 

ملنطقة �شمال غرب عايل  جممع )742(طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق لهذا القرار.
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مادة )2(

ُت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة �شمال غرب عايل جممع )742( وفقًا ملا هو 

وارد يف خمطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة 200٩.

مادة )3(

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

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 2٩ ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافــــــق: 2٨ يــولـيــــــــــــــو2022م
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اللجنة الأوملبية البحرينية

 قرار رقم )6( ل�شنة 2022

باإ�شدار الالئحة البحرينية ملكافحة املن�شطات يف املجال الريا�شي

رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1٩٨٩، وتعديالته،

طات  وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 200٨ بالت�شديق على التفاقية الدولية ملكافحة املَُن�شِّ

يف جمال الريا�شة،

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

2014، وتعديالته،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  الريا�شي  املجال  يف  املن�شطات  ملكافحة  البحرينية  الالئحة  وعلى 

)15( ل�شنة 2021،

وبناًء على عْر�س الأمني العام،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة اللجنة الأوملبية البحرينية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

لهذا  املرافقة  الريا�شي  املجال  يف  املن�شطات  ملكافحة  البحرينية  الالئحة  باأحكام  يعمل 

القرار.

املادة الثانية

رقم  بالقرار  ال�شادرة  الريا�شي  املجال  يف  املن�شطات  ملكافحة  البحرينية  الالئحة  ُتلغى 

)15( ل�شنة 2021.

املادة الثالثة

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد ثالثة اأ�شهر من تاريخ تعميمه على 

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

رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية

خالد بن حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ذي القعدة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 23 يــونـيـــــــــو 2022م
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الالئحة البحرينية ملكافحة املن�شطات يف املجال الريا�شي

الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

تعريفات

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

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

المملكة: مملكة البحرين.  -1

اللجنة: اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المن�شــطات )BNADO( المخت�شة بالإ�شــراف   -2

على تطبيق اأحكام قوانين وقواعد مكافحة المن�شطات وفقًا لأحكام هذه الالئحة والمدونة.

مجل�س الإدارة: مجل�س اإدارة اللجنة.  -3

رئي�س مجل�س الإدارة: رئي�س مجل�س اإدارة اللجنة.  -4

المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المن�شطات.  -5

لجنــة الختبار: اللجنة المخت�شة بتنفيذ البرامج المتعلقة باإجراء الختبارات والفحو�شات   -6

الالزمة للك�شف عن وجود المواد المحظورة اأو الم�شتقلبات اأو العالمات في عينة الريا�شيين.

اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شطات: اللجنة التاأديبية البحرينية لمكافحة المن�شطات التي   -7

ُت�شكل من قبل اللجنة للنظر والف�شل في وقائع انتهاك قواعد مكافحة تعاطي المن�شطات.

اللجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات: اللجنة البحرينية التي تف�شل في طلبات ا�شتئناف   -٨

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

اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية.  -٩

10-  المنظمات الريا�شية: الهيئات والأندية والتحادات الريا�شية الوطنية. 

11-   فريــق اللجنــة الأولمبيــة: اأي فريق اأولمبي اأو فريق اآخر وطنــي يتم اختياره ِمن ِقبل اللجنة 

الأولمبية.

12-   لجنة الإعفاء لال�شتخدام العالجي: لجنة يتم ت�شكيلها بقرار من اللجنة للنظر في طلبات 

منح الإعفاء لال�شتخدام العالجي.

وتطبق كافة التعريفات الواردة يف املدونة واملعايري الدولية تلقائًيا وتعترب جزًءا ل يتجزاأ من 

هذه الالئحة.
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مادة )2(

نطاق ال�شريان

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على كافة منت�شبي الريا�شة باململكة يف كافة املنظمات الريا�شية، 

وكذلك على كافة الريا�شيني والطاقم الريا�شي امل�شاند.

مادة )3(

اإثبات تعاطي املن�شطات

وفقًا  باللجنة، وذلك  املن�شطات اخلا�شة  لقواعد مكافحة  املن�شطات  تعاطي  اإثبات  يخ�شع 

لالأحكام ذات ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية.

مادة )4(

قائمة املحظورات

تقوم اللجنة بن�شر قائمة املحظورات املعتمدة من قبل وادا )WADA( والتعديالت الواردة 

.)WADA( عليها على املنظمات الريا�شية خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شرها من قبل وادا

الف�شل الثاين

)BNADO( اللجنة الوطنية البحرينية ملكافحة املن�شطات

مادة )5(

طبيعة اللجنة

اللجنة هي كيان تنفيذي ذو ا�شتقاللية، تتمتع بامل�شادر املالية والب�شرية والتقنية الالزمة 

للقيام باملهام املناطة بها مبوجب هذه الالئحة، وتعترب ال�شلطة املخت�شة بتطبيق اأحكام املدونة 

الريا�شي على  املجال  املن�شطات يف  املتعلقة مبكافحة  امل�شائل  اإىل  بالإ�شافة  الدولية،  واملعايري 

م�شتوى اململكة.

مادة )6(

�شمانات اللجنة

تبا�شر اللجنة ن�شاطها با�شتقاللية تامة دون تدخل يف قراراتها واأن�شطتها التنفيذية.

ويجب اأن ي�شتويف كافة العاملني يف الأن�شطة الت�شغيلية للجنة ملعايري ال�شتقاللية ال�شرورية 

اأو  اأو كيان  اأي منظمة ريا�شية  اأو ت�شغيل  اإدارة  املبينة يف املدونة، ويحظر عليهم ال�شرتاك يف 

اإدارة حكومية ذات �شلة بالريا�شة اأو مكافحة املن�شطات.
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مادة )7(

اأدوار وم�شئوليات اللجنة

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

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

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

ما ياأتي:

1- اعتماد قواعد مكافحة المن�شطات الخا�شة باللجنة.

2- و�شــع ال�شيا�شــة العامــة المتعلقــة بمكافحــة المن�شــطات فــي المجــال الريا�شــي وتنفيذهــا 

والإ�شراف عليها، وذلك فيما يتعلق بالمحاور الآتية:

ال�شلة  ذات  الأحكام  مع  يتوافق  بما  التعليم  برامج  وت�شجيع  وتقييم  وتنفيذ  تخطيط  اأ( 

بالمدونة والمعايير الدولية.

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

فح�شها وفقًا للمعايير المطلوبة بموجب الأحكام ذات ال�شلة بالمدونة والمعايير الدولية.

والمعايير  المدونة  مع  يتوافق  بما  المن�شطات  مكافحة  وبرامج  خطط  وتنفيذ  تطوير  ج( 

الدولية.

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

بمكافحة المن�شطات في المجال الريا�شي.

3- الإ�شــراف والمتابعة على اأعمال واأن�شــطة الرقابة على تعاطي المن�شطات في كافة المنظمات 

الريا�شية بالمملكة.

4- تنظيــم محطــات للرقابة على تناول المن�شــطات في المن�شــاآت الريا�شيــة المختلفة بالمملكة 

والإ�شراف عليها وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة بالمعايير الدولية لالختبار والتحقيق.

5- التعــاون مــع الهيئــات والجهــات المحليــة ذات العالقــة بمكافحة المن�شــطات خــارج المجال 

الريا�شي.

6- التعــاون مــع الهيئــات المماثلة في دول مجل�ــس التعاون لدول الخليج العربيــة والوطن العربي 

.)WADA( ودول العالم ووادا

7- العمــل على ت�شــكيل اللجنة التاأديبية لمكافحة المن�شــطات وتعيين لجنة ا�شــتئنافية لمكافحة 

المن�شــطات م�شــتقلة موؤ�ش�شــيًا وت�شــغيليًا، وذلك وفقــًا لمتطلبات المدونــة والمعايير الدولية 

لإدارة النتائج ولأحكام هذه الالئحة.

٨- متابعة تطبيق المدونة والتفاقية الدولية لمكافحة المن�شــطات في مجال الريا�شة الم�شدق 

عليها بالقانون رقم )13( ل�شنة 200٨.
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مادة )8(

اأن�شطة وبرامج اللجنة

تتوىل اللجنة ممار�شة الأن�شطة والربامج الآتية:

1- تفعيــل البرامــج الوطنيــة المتعلقة بمكافحة المن�شــطات في المجال الريا�شــي، بما في ذلك 

تحديــد زمــان ومــكان مراقبــة تعاطي المن�شــطات، والختبــارات المفاجئة مــن دون اإخطار 

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

2- العمــل على مراقبة تعاطي المن�شــطات بالن�شــبة للريا�شيين بالتعــاون مع المنظمات الوطنية 

والدوليــة وغيرهــا من اللجان التنظيمية والجهات والهيئــات الريا�شية مثل النوادي ومراكز 

وبيــوت ال�شــباب والنــوادي ال�شحية الخا�شــة وكذلك بالن�شــبة لجميع الأن�شــطة والفعاليات 

الريا�شية المقامة على اأر�س المملكة.

3- ا�شتعرا�س البنود التف�شيلية لتخطيط واإدارة وتنفيذ عمليات مراقبة المن�شطات وتبني قائمة 

.)WADA( المحظورات ال�شادرة والمن�شورة من قبل وادا

4- اإجــراء ن�شــاطات الدعاء وجل�شــات ال�شــتماع واإ�شــدار العقوبات من خالل اللجنــة التاأديبية 

لمكافحة المن�شــطات الم�شــتقلة ت�شغيليًا واللجنة ال�شتئنافية لمكافحة المن�شطات الم�شتقلة 

موؤ�ش�شيًا وت�شغيليًا، ومتابعة تنفيذ قراراتها من قبل المنظمات الريا�شية.

5- العمل على الترويج للقيم والمعلومات والأعمال الوقائية في مكافحة المن�شــطات، من خالل 

التخطيط والتنفيذ والتقييم والت�شجيع لبرامج التثقيف بمكافحة المن�شطات بما يتوافق مع 

متطلبات المدونة والمعايير الدولية للتعليم.

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

قاعــدة بيانات وموقع اإلكتروني خا�ــس بهدف تثقيف الريا�شيين والباحثين والمهتمين بهذا 

المجال.

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

ال�شباب والريا�شة والتحادات الريا�شية ومختلف الجهات الأخرى ذات ال�شلة.

٨- اإن�شــاء لجنة الإعفاء لال�شــتخدام العالجي لمنح الإعفاءات الالزمة وفقًا للمدونة والمعايير 

الدولية لالإعفاءات الطبية.

٩- تدريب وتفوي�س واإعادة تفوي�س الكوادر المحلية من فئة م�شئولي مراقبة تعاطي المن�شطات، 

والتدريــب التثقيفــي لكافــة اأع�شــاء اللجنــة الم�شــاركين فــي اأي جــزء مــن عمليــة مراقبــة 

المن�شطات.

10- اأي اأن�شطة ذات �شلة بالمدونة والمعايير الدولية.
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مادة )9(

ال�شئون املالية للجنة

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

1- الدعم الحكومي المقدم للجنة.

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

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

4- اإيرادات تقديم خدماتها واأن�شطتها المختلفة.

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

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

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

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

مادة )10(

تدقيق ح�شابات اللجنة

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

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

التايل لل�شنة املالية اإىل اللجنة الأوملبية.

مادة )11(

جمل�س الإدارة

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

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

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

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

اإعالن  التوقيع على  اللجنة  الع�شو عند تعيينه يف  والريا�شية ومكافحة املن�شطات. ويجب على 

ت�شارب امل�شالح والذي يلتزم مبوجبه بعدم متثيل م�شالح اأي كيان اآخر والت�شرف وفق امل�شلحة 

الف�شلى للجنة وحماية الريا�شة النظيفة واملحافظة على ال�شرية.

ويجتمع جمل�س الإدارة دوريًا ب�شكل ربع �شنوي، ويجوز عقد اجتماعات طارئة للمجل�س بناًء 

على طلب من رئي�شه اأو نائبه اأو من ثلث اأع�شائه.
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ويكون اجتماع جمل�س الإدارة �شحيحًا اإذا ح�شره خم�شة اأع�شاء على الأقل، على اأن يكون 

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

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

مادة )12(

اخت�شا�شات جمل�س الإدارة

بالإ�شافة ملا ورد يف املادتني )7( و)٨( من هذه الالئحة، يتوىل جمل�س الإدارة الخت�شا�شات 

بالآتية:

1- و�شع الهيكل التنظيمي للجنة.

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

3- اقتراح تعديل هذه الالئحة لتتوافق مع المدونة.

4- �شمــان ا�شــتمرارية التمويــل المالــي والدعــم والم�شــاعدات مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر 

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

مادة )13(

اخت�شا�شات رئي�س جمل�س الإدارة

يتوىل رئي�س جمل�س الإدارة املهام الآتية:

رئا�شة اجتماعات مجل�س الإدارة.  -1

اعتمــاد محا�شــر اجتماعــات مجل�ــس الإدارة بعــد اأخــذ موافقــة اأغلبية الحا�شريــن على ما   -2

ت�شمنته من مو�شوعات وقرارات، واإر�شال ن�شخ منها اإلى اأع�شاء المجل�س.

مناق�شــة تقريــر الميزانيــة المالية ال�شــنوية للجنة مع اأع�شــاء مجل�ــس الإدارة ورفع التقرير   -3

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

مادة )14(

اخت�شا�شات نائب رئي�س جمل�س الإدارة

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

الإدارة حال غيابه اأو قيام مانع لديه.
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مادة )15(

اخت�شا�شات اأع�شاء جمل�س الإدارة

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

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

تقديم طلبات عقد اجتماعات طارئة.  -2

الم�شاركة بفعالية في مجل�س الإدارة، وفي و�شع ال�شتراتيجية العامة للجنة.  -3

تنفيذ المهام الأخرى التي يكلفهم بها مجل�س الإدارة.  -4

مادة )16(

املدير التنفيذي للجنة

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

الكافية بالإدارة ومبجال مكافحة املن�شطات.

عمليات  جوانب  ُكّل  واإدارة  وتطبيق  تطوير  عن  وم�شئوًل  م�شتقاًل  التنفيذي  املدير  ويكون 

ون�شاطات اللجنة، وميار�س على وجه اخل�شو�س ما ياأتي:

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

2- م�شــاعدة مجل�ــس الإدارة فــي تطويــر ومراقبــة عمــل اللجنــة وتقييــم الخطط ال�شــتراتيجية 

متعــددة ال�شــنوات للبرامــج والمبــادرات التي تلبي المتطلبــات الإلزامية للمدونــة والمعايير 

الدولية، وي�شمل ذلك - على �شبيل المثال - البرامج الآتية:

اأ( برامج مراقبة تعاطي المن�شطات: بما في ذلك الختبار، التحقيقات، اأماكن التواجد، 

اإدارة  المختبري،  التحليل  ومعالجتها،  العينات  جمع  العالجي،  لال�شتخدام  العفاء 

النتائج والتحقيقات.

ب( تطوير برنامج تثقيفي يتوافق مع برامج التعليم طبقًا للمدونة.

ج( البحث حول الممار�شات الأخالقية المعترف بها دوليًا في مجال مكافحة المن�شطات.

د( التعاون والتوافق الدولي في مجال مكافحة المن�شطات.

3- تطويــر وتنفيــذ وتقييــم خطــط العمليــات ال�شــنوية والربط بيــن الميزانيات لإنجــاز الخطط 

ال�شتراتيجية.

4- اقتــراح ال�شيا�شــات الإداريــة والتنفيذية وتقديمها لمجل�ــس الإدارة لعتمادها، ومن ثم البدء 

في تنفيذها.

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

منها والمهام والم�شئوليات المنوطة بها وفقًا لأحكام هذه الالئحة.
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6- العمل على تح�شين جودة وكفاءة اأن�شطة اللجنة في �شوء الموارد المالية المتاحة.

7- تقديم تقارير ربع �شنوية للرئي�س ولمجل�س الإدارة عن �شير العمل باللجنة.

٨- تطوير والمحافظة على و�شــائل الت�شال والتعاون مع وحدات ومنظمات مكافحة المن�شــطات 

الوطنية والدولية.

٩- َتْمثيــل اللجنــة عنــد القت�شــاء مــع رئي�ــس مجل�ــس الإدارة اأو نائبه لــدى اأجهــزِة الإعالم وفي 

الجتماعات والموؤتمرات والأحداِث الوطنية والدولية ذات ال�شلة.

10- الح�شــول علــى اأحــدث المعلومات عن الق�شايــا والتطورات ذات ال�شلة باأن�شــطة وعمليات 

اللجنة وكيفية تطبيقها.

مادة )17(

اجلهاز التنفيذي للجنة

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

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

الإدارة للقيام بكافة الأعمال الإدارية اخلا�شة باللجنة.

مادة )18(

املحا�شرون

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

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

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

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

1- الإلمــام بقوانيــن مكافحــة المن�شــطات والمعايير الدوليــة المتعلقة بها والقــدرة على تو�شيل 

المعلومات.

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

جلنة الختبار

مادة )19(

ت�شكيل واخت�شا�شات جلنة الختبار

ُت�شكل جلنة الختبار بقرار من اللجنة، على اأن تتكون من عدد كاٍف من العنا�شر الطبية من 

كال اجلن�شني، ويت�شمن الت�شكيل تعيني من�شق عام ونائب له، ويتم حتديد اأفراد جمع العينات 

من الفئات الآتية:

.]Doping Control Officers[ 1- م�شئولي مراقبة تعاطي المن�شطات

.]Blood Control Officers[ و�شباط مراقبة الدم ]Chaperones[ 2- مراقبي الريا�شيين

عن  للبحث  الالزمة  الختبارات  باإجراء  املتعلقة  الربامج  بتنفيذ  الختبار  جلنة  وتخت�س 

تعاطي املن�شطات وفقًا للمعايري املحلية والدولية واملدونة، وتنفذ الختبارات على جميع الريا�شيني 

اخلا�شعني  الآخرين  الريا�شيني  كافة  على  وكذلك  الريا�شية  للمنظمات  املنت�شبني  الوطنيني 

اللجنة  تعليمات  اإطار  اللجنة يف  الثانية منها، كما تقوم هذه  للمادة  لنطاق هذه الالئحة وفقًا 

)BNADO( باإدارة عملية تخطيط وتوزيع الختبارات وجمع العينات ومعاجلتها واإر�شالها اإىل 

املختربات املعتمدة اأو املوافق عليها من قبل وادا )WADA( لتحليلها.

مادة )20(

مهام جلنة الختبار

تتوىل جلنة الختبار املهام الآتية:

1- اإن�شــاء محطة مراقبة تعاطي المن�شــطات اأثناء الفعاليات الريا�شية المختلفة داخل المملكة 

اأو خارجها عند اللزوم.

2- عمل نماذج خا�شة باإجراءات الختبار تكون متوافقة مع متطلبات المدونة والمعايير الدولية 

كالآتي:

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

.]Supplementary Report Form[ ب( نموذج تقرير مراقبة تعاطي المن�شطات الإ�شافي 

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

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

.]Form
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3- توفير المعدات والأجهزة الالزمة لإجراء عملية جمع العينات مثل: الحاويات الخا�شة لجمع 

العينــات "دم اأو بــول" وجهاز قيا�ــس ن�شــبة الحمو�شة والثقل النوعــي وثالجة حفظ العينات 

و�شنــدوق مبــرد لنقــل العينات من المحطة اإلــى المختبرات المعتمــدة اأو الموافق عليها من 

.)WADA( قبل وادا

4- اإعداد مقترح الميزانية ال�شــنوية لم�شــتريات واحتياجات محطة الختبار ورفعها اإلى المدير 

التنفيذي للجنة.

5- العمل على توفير الم�شــتلزمات المكتبية وجهاز ت�شوير وفاك�ــس واأجهزة حا�شــب اآلي وخدمة 

الإنترنت.

6- تحديد اأ�شــماء المختبرات المعتمدة اأو الموافق عليها من قبل وادا )WADA( لغر�س تحليل 

العينات وعمل م�شودة التعاقدات معها ورفعها للمدير التنفيذي للجنة.

7- اإجراء جل�شات جمع العينات على جميع الريا�شيين في المملكة من كل الم�شتويات وفي كافة 

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

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

مادة )21(

املن�شق العام ملراقبة تعاطي املن�شطات

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

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

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

1- و�شــع الخطــط ال�شــتراتيجية والعامة لتخطيط وتنفيــذ برامج الختبار واإعــداد الميزانيات 

ال�شنوية.

2- تولي مهام الإ�شراف والإدارة على جل�شات تجميع العينات في محطة مراقبة تعاطي المن�شطات 

.)WADA( بما فيها ت�شليم العينات للمختبر المعتمد اأو الموافق عليه من قبل وادا

3- تف�شيــل و�شــرح الخطــة وتوزيــع المهــام والم�شــئوليات علــى اأفــراد طاقــم جمــع العينات من 

الريا�شيين.

4- اإعــداد التقارير والتو�شيات اليومية وال�شــهرية وال�شــنوية المتعلقة ببرنامــج الختبار ورفعها 

اإلى المدير التنفيذي للجنة.

5- و�شــع بروتوكــول لالإجــراءات وطرق جمع العينــات لغر�س العتراف الدولــي والح�شول على 

�شهادة نظام الجودة اآيزو ٩001/2000.
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مادة )22(

ق�شم متابعة مكان تواجد الريا�شيني

تواجد  مكان  متابعة  ق�شم  اخت�شا�شات  باللجنة  اخلا�شة  املن�شطات  مكافحة  قواعد  تبني 

الريا�شيني، وذلك وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية.

مادة )23(

موظفوا مراقبة تعاطي املن�شطات

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

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

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

مادة )24(

خطط وبرامج جلنة الختبار

تتوىل جلنة الختبار تنفيذ اخلطط والربامج ذات ال�شلة بالختبار طبقًا للخطط املعتمدة 

من قبل اللجنة.

الف�شل الرابع

الإعفاء لال�شتخدام العالجي

مادة )25(

الإعفاء لال�شتخدام العالجي

تكون اللجنة م�شئولة عن تنفيذ جميع الأن�شطة املتعلقة بالإعفاءات لال�شتخدام العالجي.

ويخ�شع تنظيم الأن�شطة املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة وحالت الإعفاء لال�شتخدام 

مع  يتعار�س  ل  مبا  باللجنة  اخلا�شة  املن�شطات  مكافحة  قواعد  يف  الواردة  لالأحكام  العالجي 

املدونة واملعايري الدولية.

مادة )26(

جلنة الإعفاء لال�شتخدام العالجي

تكون  اأن  العالجي، على  الإعفاء لال�شتخدام  للنظر يف طلبات  بت�شكيل جلنة  اللجنة  تقوم 

القواعد اخلا�شة بهذه اللجنة مبا يف ذلك اإجراءاتها متوافقة مع الأحكام ذات ال�شلة باملدونة 
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واملعايري الدولية وكما هي مبينة بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة واللوائح الداخلية 

ذات ال�شلة.

الف�شل اخلام�س

اختبارات الك�شف عن تعاطي املن�شطات

مادة )27(

اأن�شطة الختبار

يجب اأن تتم الختبارات وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية وكما هي مبينة 

بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

مادة )28(

حتليل العينات

يجب اأن يتم حتليل عينات الك�شف عن تعاطي املن�شطات وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة باملدونة 

واملعايري الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

واملعايري  باملدونة  ال�شلة  وفقًا لالأحكام ذات  التي مت جمعها  العينات  اإر�شال  اللجنة  وعلى 

.)WADA( الدولية لأي من املختربات املعتمدة اأو املوافق عليها من قبل وادا

الف�شل ال�شاد�س

اإدارة النتائج

مادة )29(

جلنة اإدارة النتائج

اإدارة  باأن�شطة  القيام  اللجنة  وتتوىل  الإدارة  جمل�س  من  بقرار  النتائج  اإدارة  جلنة  ت�شكل 

النتائج الأولية وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية لإدارة النتائج.

مادة )30(

�شرية معلومات وهوية الريا�شيني

يجب على اللجنة الحتفاظ بنموذج مراقبة تعاطي املن�شطات والوثائق الأخرى ذات ال�شلة 

جلميع الريا�شيني التي اأظهرت عيناتهم نتائج حتليلية اإيجابية اأو اأظهرت احتمال انتهاك قواعد 
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مكافحة املن�شطات وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية.

وتبقى هوية الريا�شي والطاقم املعاون له �شرية خالل مرحلة اإدارة النتائج.

ويجب اإخطار الريا�شي والحتاد الدويل ووادا )WADA( وكافة اجلهات ذات العالقة ب�شاأن 

خ�شوع الريا�شي للمراجعة الأولية من قبل اللجنة وذلك وفقًا للقواعد املحددة يف املدونة كما هو 

وارد يف قواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة، كما يجب الإبالغ عن ذلك يف نظام اإدارة 

.)ADAMS( مكافحة املن�شطات

مادة )31(

الإيقاف املوؤقت

واملعايري  باملدونة  ال�شلة  ذات  لالأحكام  وفقًا  الريا�شي  على  املوؤقت  الإيقاف  فر�س  يكون 

الدولية وكما هو مبني بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

مادة )32(

انتهاك قواعد مكافحة املن�شطات

حتدد قواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة حالت انتهاك قواعد مكافحة املن�شطات، 

وذلك وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة باملدونة.

الف�شل ال�شابع

الإجراءات التاأديبية

مادة )33(

اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�شطات

مكافحة  قواعد  وحتدد  اللجنة،  من  بقرار  املن�شطات  ملكافحة  التاأديبية  اللجنة  ُت�شكل 

املن�شطات باللجنة واللوائح الداخلية اآلية ت�شكيلها واإجراءاتها، وذلك وفقًا لالأحكام ذات ال�شلة 

باملدونة واملعايري الدولية.

مادة )34(

العقوبات

مكافحة  لقواعد  املن�شطات  مكافحة  قواعد  انتهاك  على  املطبق  العقوبات  نظام  يخ�شع 

واملعايري  باملدونة  ال�شلة  ذات  الأحكام  مع  تتوافق  اأن  يجب  والتي  باللجنة  اخلا�شة  املن�شطات 

الدولية.
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مادة )35(

العقوبات التي تفر�س على الحتادات الريا�شية 

حتى  املخالفة  الريا�شية  الحتادات  �شد  تدبري  اأو  اإجراء  اأي  اتخاذ  الأوملبية  للجنة  يجوز 

تتوافق اأن�شطتها مع قواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

الف�شل الثامن

ال�شتئناف

مادة )36(

ا�شتئناف قرارات اللجنة التاأديبية ملكافحة املن�شطات

اأمام  لال�شتئناف  قابلة  املن�شطات  ملكافحة  التاأديبية  اللجنة  ال�شادرة عن  القرارات  تكون 

ذات  لالأحكام  وفقًا  وذلك  الأوملبية،  اللجنة  من  املعينة  املن�شطات  ملكافحة  ال�شتئنافية  اللجنة 

ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

مادة )37(

ا�شتئناف العقوبات املوقعة على الحتادات الريا�شية

يجوز ا�شتئناف القرارات ال�شادرة وفقًا لأحكام هذه الالئحة بتوقيع عقوبات �شد الحتادات 

الريا�شي  التحكيم  حمكمة  اأمام  ثم  املن�شطات،  ملكافحة  ال�شتئنافية  اللجنة  اأمام  الريا�شية 

)CAS( من قبل الحتاد الريا�شي الوطني املعني خالل �شهر من تاريخ علمه بالقرار.

الف�شل التا�شع

اأحكام ختامية

مادة )38(

متطلبات الإخطار

واملعايري  باملدونة  ال�شلة  ذات  الأحكام  يف  الواردة  الإخطار  متطلبات  بكافة  اللجنة  تلتزم 

الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.
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مادة )39(

ال�شرية والتقارير ال�شنوية

وادا  وتزويد  املن�شطات  ملكافحة  اأن�شطتها  عن  �شنوي  تقرير  ون�شر  باإعداد  اللجنة  تلتزم 

)WADA( بن�شخة منها.

العامة  وال�شفافية  املن�شطات  مكافحة  نتائج  جمال  يف  التعاون  مبادئ  تتوافق  اأن  ويجب 

ذات  الأحكام  مع  الآخرين،  الأ�شخا�س  اأو  الريا�شيني  كافة  خل�شو�شية  والحرتام  وامل�شئولية 

ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

ويجب اأن يتم تبادل واإدارة املعلومات وفقًا للمعايري الدولية.

مادة )40(

الأثر امللزم التلقائي لقرارات املنظمات املوقعة على املدونة

يجب اأن يتوافق الأثر امللزم التلقائي لقرارات املنظمات املوقعة على املدونة مع الأحكام ذات 

ال�شلة باملدونة واملعايري الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

مادة )41(

العرتاف بقرارات املنظمات غري املوقعة على املدونة

تعرتف اللجنة بالقرارات املتخذة من املنظمات غري املوقعة على املدونة اإذا وجدت باأن تلك 

املنظمة  لتلك  املن�شطات  قواعد مكافحة  واأن  املنظمة  تلك  اتخذت �شمن �شالحيات  القرارات 

مت�شقة مع املدونة.

مادة )42(

تقادم املخالفة

اأو اأي �شخ�س  اأن تبا�شر اإجراءات خمالفة قواعد مكافحة املن�شطات �شد الريا�شي  يجب 

اآخر خالل املدة الزمنية املحددة يف املدونة واملعايري الدولية وكما هي مبينة يف قواعد مكافحة 

املن�شطات اخلا�شة باللجنة.

مادة )43(

حتديثات قواعد مكافحة املن�شطات

تلتزم اللجنة بتطبيق كافة التعديالت والتحديثات التي ترد على قواعد مكافحة املن�شطات 

وتعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه الالئحة متى مت تنفيذ تلك التحديثات للمدونة واملعايري الدولية 

.)WADA( من قبل وادا
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مادة )44(

تعديل وتف�شري الالئحة

اللجنة هي امل�شئولة املعنية بتطبيق وتف�شري وتعديل الأحكام الواردة يف هذه الالئحة مبوافقة 

اللجنة الأوملبية، ويجوز لها دعوة ممثلني عن الحتادات الريا�شية للم�شاركة يف مناق�شة ذلك.

ويجب تعميم هذه الالئحة واأي تعديالت عليها على املنظمات الريا�شية وغريها من اجلهات 

املعنية.

ول يجوز تطبيق اأحكام هذه الالئحة باأثر رجعي للم�شائل املعلقة قبل دخولها حيز التنفيذ، 

العرتاف  ويتم  حالتها،  ن�شوء  وقت  بها  املعمول  لل�شوابط  وفقًا  الأمور  هذه  ا�شتكمال  ويتم 

بنتائجها.

مادة )45(

اإعادة تنظيم اللجنة ونقل الأ�شول

تكون ت�شفية اللجنة اأو حلها اأو اإعادة تنظيمها لأي �شبب قانوين، بقرار م�شبب من اللجنة 

الأوملبية، وتر�شد اأ�شولها املتبقية للوفاء بكل التزاماتها وتعهداتها التي مل يتم الوفاء بها، ويحدد 

القرار طرق الت�شرف فيما تبقى من اأ�شول.
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الإعالنات ال�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�شنة 2004

ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )24( ل�شنة 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، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

و�شي�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.

٨- ا�شم الختراع.

٩- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�شناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1831 :ةءاربلا مقر ]11[

 
  25/07/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات

 
 20170175 :بلطلا مقر ]21[
 03/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/RU2016/050005:يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]  RU20150112184 20150403 
 [32] 03/04/2015 

 ایسور ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 يجریس -2 ،فودزورد شتیفرول ردناسكیلأ -1 
 نامخل شتیل
 لأ لأ ينابموك دیكاف دتیانوی -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يس
 ،5 يد ،ينلسوس ينھزین ریب -1  :كلاملا ناونع
 ةیداحتالا ایسور ،وكسوم 105064 ،4 رتس
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B66B 9/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: JP S5652379 A 
D2: US 3207263 A 

 
 ينابملا تاھجاو ةنایصل لمحو عفر ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 عفر ةمظنأب ،اًدیدحت رثكأ لكشبو ،ةیعانصلاو ةماعلاو ةینكسلا ةینبألاو ينابملل عفر لئاسوب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 وأ ضراوعلا عون نم تاھجوم ىلع ةروكذملا لمحلاو عفرلا ةمظنأ لمتشت ثیح ،ينابملا تاھجاو ةنایصل لمحو
 لغشملا لمتشی ثیح ،ًالغشم نمضتت عفر ةلیسوو ،نانسأب زھجتو ىنبملل يجراخلا رادجلا ىلع اھبیترت متی ،يراوصلا
 نانسألا عم قشعتلا نم نكمتتل سورتلا ةبلع ةرادإ دومع ىلع اھبیكرت متی ةننسم ةلجعو ،سورت ةبلع يذ كرحم ىلع
 لوط ىلع هالعأ ةروكذملا عفرلا ةلیسو كرحتت ،ةننسملا ةلجعلا رودت امدنع ھنأ ثیحب تاھجوملل هالعأ ةروكذملا
 تاھجوملا ذختت ،عارتخالل اًقفوو .كرحملا يف مكحتلا اھنكمی مكحت ةلیسو ىلع يفاضإ لكشب ماظنلا يوتحیو ؛تاھجوملا
 ةھجاو لالخ رمت فئاتك ةطساوب ىنبملاب اھلیصوت متیو ،ىنبملا لكشلً اقباطم ًالكش يراوصلا وأ ضراوعلا عون نم
 لصتی راطإب اًیلصفم لصتت اھل ةفاح لك ،ةصنم ىلع عفرلا ةلیسو لمتشتو ،ىنبملا لمحل تاینبب اھتیبثت متیو ىنبملا
 .يراوصلا وأ ضراوعلا عون نم تاھجوملا ىلع ةلومحم عفد تاركب ھیجوتل ماظن ىلع امھنم لك لمتشت ثیح ،نیتبرعب
 ىلع روكذملا ماظنلا مادختسا ةیناكمإ لضفب ماظنلا مادختسا لاجم دیدمت يف اھقیقحت نكمی يتلا ةینقتلا ةجیتنلا نمكتو
 .ةدقعملا لاكشألا تاذ ينابملا تاھجاو
 
 
 
 7 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1832 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 24/07/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170030 :بلطلا مقر ]21[
 26/02/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 عادیإلا مقر ]86[
  PCT/CA2015/050816:يلودلا
  :ةیولوألا ]30[

   14/468,655[31] 
[32] 26/08/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ياو دلانجیر ،ندیال -1 
 ياو دلانجیر ،ندیال :ةءاربلا كلام ]73[
 ،ویلباد نأ ياو فورغرفلیس 140  :كلاملا ناونع
 ادنك ،6شتأ5  يب3يت اتربلأ ،يراغلاك
 يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
 ستنجا
  

 :يلودلا فینصتلا ]51[
 

Int. Cl.:     E21B 17/20, E21B 19/22, 
E21B 7/02 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: AU 2010100358 A4 
D2: US 2006/207767 A1 
D3: US 5924754 A 
D4: US 2006/283588 A1 
D5: CA 2533725 A1 
 

 
 ىرخأ رئب تایلمعو رئب رفحل رئبلا لفسأ ةادأ رشنل قرطو زاھج  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 فشكلا قلعتی ،صخألا ىلع .حطسلاب تایلمعو رئب رفح ءانثأ مدختست قرطو لئاسوبً امومع يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .رئبلا لفسأ تاودأب طبتری فتلم بیبانأ نقاح ىلع لمتشت ةصنمب يلاحلا
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 20170040 :بلطلا مقر ]21[
 08/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/US2015/048903 
  :ةیولوألا ]30[

62/048,375 [31]  
[32] 10/09/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،.مأ فیزوج ،زینید -2 ،.ھیأ تربور ،ایلیمید -1 
 ویل اوھغنیسكا -4 ،.سأ يرفیج ،ولیترام -3
 .بروك ھیأ سأ وی اوكلأ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،تیرتس الیبازیإ 201 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،5858-15212 اینافلیسنب ،غربستیب
 يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
 ستنجا

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:    
 
  C25C 7/00, C25C 7/02, C25C 7/06 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2007/105124 A2  

D2: US 2009/166215 A1  

D3: US 3856650 A  

D4: US 6402928 B1 

 
 يئابرھكلا للحتلا ةیلخل ةیبناجلا ناردجلا ةیامحل قرطو ماظن   :عارتخالا مسا ]54[
 
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،يئابرھك لیلحت ةیلخل )نخاس حطس وأ يلخاد رادج لثم( يلخاد رادج حمالمب طبتری يلاحلا فاشتكالا ،ةماع ةروصب 
 ةیلخ يف نداعملا جاتنإ لثم( لیغشتلا ةیلمع يف ةیلخلا نأ نیح يف يئابرھكلا مامحلا نم يلخادلا رادجلا يمحت يتلاو
 .)يئابرھكلا لیلحتلا
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الإعالنات ال�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�شنة 2006 

ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية 

اإعالن رقم )19( ل�شنة 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.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�شناعية
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انق�شاء احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية 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�شنوية03/1٨732022/0٨
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وزارة ال�شناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�شجيل

 اإعالن رقم )83( ل�شنة 2022 

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

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

تحمل ا�شم )عالء الدين بن الطاهر العكرمي - ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12555٨، طالبين تغيير 

  2500 وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  المذكورة وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

)األفان وخم�شمائة( دينار بحريني .

  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )84( ل�شنة 2022

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

 اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

 

اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية  اإليها  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم  تعلن 

123607-1، طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.م.ب مقفلة(،  البحرين  ا�شم )راديو  تحمل  التي  المقفلة 

  250,000 مقداره  براأ�شمال   محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني .

 فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


