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وزارة املوا�شالت واالت�شاالت

 قرار رقم )11( ل�سنة 2018

 ب�شاأن تنظيم ت�شجيل وا�شتعمال اأ�شماء النَِّطاق من امل�شتويني الثاين والثالث

 يف اإطار ا�شم النَِّطاق ململكة البحرين

وزير الموا�شالت والت�شالت:
الإلكترونية  المعامالت  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة رقم )21( منه،
ل بالمر�شوم  وعلى قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، المعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، 
لمملكة  َطاق  النِّ ا�شم  وا�شتعمال  ت�شجيل  تنظيم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

،)bh.( البحرين
وبعد اأْخذ راأي الجهات المخت�شة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء، 

قرر االآتي:

مادة )1(

التعاريف

ُكلٍّ  المبيَّنة قرين  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  القرار، يكون  اأحكام هذا  في تطبيق 
منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير المعِني بقطاع الت�شالت. 

الوزارة: الوزارة المعنية بقطاع الت�شالت.

الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.

َطاق المعيَّن لمملكة  ا�ش���م النَِّط���اق لمملكة البحرين: الم�شتوى الِعْلـــوي للنظام العالمي ل�شم النِّ

البحريـــن علـــى �شبكة الإنترنت، والـــذي يتكون من الحرفيـــن ).bh( ِوْفقًا للمعيـــار الدولي اأيزو 
1-3166 )رموز تمثيل اأ�شماء البلدان وتق�شيماتها الفرعية( الخا�س بالمنظمة الدولية  للتقيي�س، 

اأو من كلمة )البحرين( المقابلة للحرفين المذكورين.
َطاق من الم�شتويين الثاني اأو الثالث، والتي يتم ت�شجيلها في اإطار ا�شم  اأ�شماء النَِّطاق: اأ�شماء النِّ

َطاق لمملكة البحرين. النِّ
َطاق الأعلى في  ا�ش���م النَِّطاق من الم�ش���توى الثاني: ا�شم ِنَطاق يتاألف من ت�شمية فردية ِوْفق النِّ

ترميز البلد ccTDL) ، على �شبيل المثال domainname.bh اأو ما يقابل ذلك باللغة العربية.
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َطاق الأعلى في  ا�ش���م النَِّط���اق من الم�ش���توى الثال���ث: ا�شم ِنَطاق يتاألف مـــن ت�شميتين ِوْفـــق النِّ

ترميـــز  البلـــد  )ccTDL(، على �شبيل المثـــال domainname.com.bh اأو ما يقابل ذلك باللغة 
العربية.

َطاق  م بطلب لت�شجيل ا�شم من اأ�شماء النِّ طالب الت�ش���جيل: اأيُّ �شخ�س طبيعـــي اأو اعتباري يتقدَّ

ِوْفقًا لأحكام هذا القرار. 
َطاق ل�شالحه  �شاحب ا�شم النَِّطاق: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري تم ت�شجيل ا�شم من اأ�شماء النِّ

ِوْفقًا لأحكام هذا القرار.
ل المعتَمد: نظام ي�شمح للهيئـــة باختيار جهات معينة لتقوم نيابة عنها بالعمليات  نظام الم�ش���جِّ

َطاق لطالبي الت�شجيل. َطاق ومنح اأ�شماء النِّ الفنية المت�شلة بتلقي طلبات ت�شجيل اأ�شماء النِّ
الم�ش���جل: المنظمـــة اأو الكيان التجاري الذي يقـــوم بعمليات بيع اأ�شماء ِنَطـــاق الإنترنت واإدارة 

َطاق. خدمات اأ�شحاب اأ�شماء النِّ
مقدم نظام الت�ش���جيل: الجهة التي تقوم بتوفير النظام التقني والذي ي�شاعد في عمليات اإدارة 

َطاق. وت�شغيل اأ�شماء النِّ

مادة )2(

�شالحيات الهيئة 

 تتولى الهيئة - تحت اإ�شراف ورقابة الوزير - كافة المهام المتعلقة بتحديد وت�شجيل اإدارة 
َطاق، ولها في �شبيل ذلك ممار�شة كافة المهام وال�شالحيات المن�شو�س عليها في  اأ�شماء النِّ

هذا القرار، وعلى الأخ�س ما يلي:
َطاق. اأ - تطوير النظام الفني الالزم لإدارة اأ�شماء النِّ

َطاق. ب - التن�شيق الدولي فيما يتعلق باأ�شماء النِّ
َطاق المميزة. ج - تحديد قائمة باأ�شماء النِّ

َطاق، وي�شدر بها قرار من الوزير، على اأن تت�شمن هذه  د - اقتراح القواعد المتعلقة باأ�شماء النِّ
القواعد ما يلي:

1( ال�شروط الواجب توافرها في طالب الت�شجيل.
َطاق. 2( بيانات طلبات ت�شجيل اأ�شماء النِّ

واإعادة  َطاق،  النِّ اأ�شماء  ت�شجيل  و�شطب  واإيقاف  وتجديد  ت�شجيل  واإجــراءات  مواعيد   )3
ت�شجيل الم�شطوب منها.

َطاق. 4( فترات �شريان ت�شجيل اأ�شماء النِّ
َطاق. 5( حالت و�شروط واإجراءات التنازل عن اأ�شماء النِّ
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َطاق. 6( قواعد ت�شوية المنازعات المتعلقة باأ�شماء النِّ
اأ�شماء  ت�شجيل  واإعــادة  ت�شجيل  وتجديد  لت�شجيل  لزومها  الهيئة  ترى  اأخرى  اأمور  اأية   )7

َطاق. النِّ
َطاق. هــ- تح�شيل الر�شوم الخا�شة باأ�شماء النِّ
مادة )3(

التزامات الهيئة

اأ - تلتزم الهيئة في مبا�شرة مهامها المن�شو�س عليها في هذا القرار بال�شوابط الآتية:
َطاق، مع الأْخذ في العتبار التطورات  باع اأف�شل الممار�شات الدولية في اإدارة ا�شم النِّ 1- اتِّ

َطاق. التقنية والمعايير الدولية الالزمة ل�شمان ال�شالمة وال�شتقرار لأ�شماء النِّ
َطاق لمملكة البحرين  2 - العمل على اأْن يكون النظام الفني الم�شئول عن ت�شغيل ا�شم النِّ
في  بها  المعمول  الممار�شات  اأف�شل  مع  ومتوافقًا  والكفاءة  الفعالية  من  درجة  على 

القطاع.
َطاق،  النِّ اأ�شماء  ت�شجيل  مجال  في  الم�شتدامة  المناف�شة  لت�شجيع  الطرق  اأمثل  باع  اتِّ  -  3

َطاق لمملكة البحرين كف�شاء موثوق لالإنترنت. وجعل ا�شم النِّ
4 - اأداء مهامها و�شالحياتها بكفاءة وفاعلية وانتظام و�شفافية بدون تمييز.

ب -  تلتزم الهيئة برْفع تقارير ن�شف �شنوية اإلى الوزير عن ن�شاطها و�شير العمل فيها.

 مادة )4(

ل املعتَمد نظام امل�شجِّ

ل المعتَمد للقيام بالعمليات الفنية المتعلقة بَت�َشلُّم طلبات  يجوز للهيئة العمل بنظام الم�شجِّ
الم�شتَحقة  الر�شوم  َطاق، وتح�شيل  النِّ اأ�شماء  واإيقاف و�شطب  ت�شجيل  واإعادة  ت�شجيل وتجديد 

عن ذلك نيابة عن الهيئة.
دها  تحدِّ التي  وال�شروط  لل�شوابط  ِوْفقًا  مهامهم  بممار�شة  المعتَمدون  لون  الم�شجِّ ويلتزم 
المن�شو�س  مهامها  اأداء  الهيئة عن  بم�شئولية  الإخالل  ودون  م�شئوليتهم،  تحت  وذلك  الهيئة، 

عليها في هذا القرار.

مادة )5(

الرتتيبات الفنية

للهيئة - في �شبيل القيام باأن�شطتها - اتخاذ كافة الترتيبات الفنية الالزمة لت�شغيل وِحْفظ 
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َطاق،  َطاق لمملكة البحرين ولأ�شماء النِّ واإدارة الخوادم الرئي�شية )Root Servers( ل�شم النِّ
وقاعدة البيانات الخا�شة بها، على النحو الذي ي�شمن ت�شغيلها ب�شكل اآمن وم�شتقر، بالإ�شافة 
عليها  التعرف  من  ن  ُيَمكِّ الذي  بال�شكل  َطاق  النِّ اأ�شماء  لتحديد  الالزمة  الفنية  الترتيبات  اإلى 
ب�شكل فردي. وللهيئة ال�شتعانة باأيٍّ من الجهات المتخ�ش�شة للم�شاعدة في القيام بكل اأو بع�س 

هذه الترتيبات الفنية.

مادة )6(

بدء مبا�شرة الهيئة لن�شاطها

ت�شجيل  تتولى  التي كانت  الجهة  بالتن�شيق مع  ن�شاطها  تبداأ بمبا�شرة  اأْن  الهيئة  يجب على 
َطاق قبل تاريخ العمل بهذا القرار. اأ�شماء النِّ

مادة )7(

قاعدة بيانات اأ�شماء النَِّطاق

يجب على الهيئة اأْن تتيح للجمهور - من خالل موقعها على �شبكة الإنترنت - قاعدة بيانات 
َطاق. ن من الت�شال باأ�شحاب اأ�شماء النِّ �شحيحة ودقيقة ُتَمكِّ

مادة )8(

فروع ا�شم النَِّطاق 

َطاق بح�شب  تقوم الهيئة - بالتن�شيق مع الوزارة - بتحديد الفروع التي تت�شمنها اأ�شماء النِّ
ما تن�س عليه القواعد الم�شار اإليها في البند )د( من المادة رقم )2( من هذا القرار.

وا�شتثناًء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 
بتحديد اأ�شماء النطاق الآتية:

gov.bh -1،  اأو ما يقابل ذلك باللغة العربية.
mil.bh -2،  اأو ما يقابل ذلك باللغة العربية. 

مادة )9(

اال�شرتاطات الواجب توافرها يف ا�شم النَِّطاق 

ُي�شتَرط في اأيِّ ا�شم من اأ�شماء النطاق المطلوب ت�شجيلها ما يلي:
1 -  عدم الم�شا�س باأيِّ حق من حقوق الِمْلكية الفكرية لأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

2 -   عدم مخالفة القانون اأو الآداب العامة اأو النظام العام، واأل يكون ا�شتخدامه لأغرا�س غير 
م�شروعة.
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3 - عـــدم الإ�شاءة لأيِّ ا�شـــم من اأ�شماء الدول اأو المدن اأو الأ�شخا�ـــس الم�شاهير اأو العائالت اأو 
العالمات التجارية الم�شهورة.

4 - األ ينطوي على اأيٍّ مما يلي: 
يم�س كرامة وهيبة  اأو  الع�شكرية  الأ�شرار  اأو  الوطني  بالأمن  الم�شا�س  �شاأنه  اأ( كل ما من 

المملكة باأيِّ �شكل من الأ�شكال.
ب( كل ما من �شاأنه الإ�شرار بالم�شالح الوطنية.

ج( كل ما من �شاأنه اأْن يخُلق �شكاًل من اأ�شكال التمييز بين اأفراد المجتمع.
د( كل ما من �شاأنه التحري�س على الإرهاب اأو العنف اأو الجريمة، اأو تهديد الأمن وال�شالمة 

العامة.
هـ( كل ما من �شاأنه ن�ْشر وترويج ال�شائعات واإزعاج وزعزعة المجتمع والراأي العام.

و( كل ما من �شاأنه الإ�شاءة اأو الم�شا�س ب�شمعة الآخرين اأو العتداء على حقوقهم وم�شالحهم 
القانونية.

ها الهيئـــة في �شوء ما ي�شدر عـــن موؤ�ش�شة الإنترنـــت لالأ�شماء  5 - اأيـــة ا�شتراطـــات اأخـــرى ُتِقرُّ
والأرقام المخ�ش�شة.

مادة )10(

البتُّ يف طلبات ت�شجيل اأ�شماء النَِّطاق

َطاق واإخطار اأ�شحابها بنتيجة البتِّ فيها  اأ - يجب على الهيئة البتُّ في طلبات ت�شجيل اأ�شماء النِّ
في المواعيد وبالطرق المن�شو�س عليها في القواعد الم�شار اإليها في البند )د( من المادة 
)2( من هذا القرار. وُيعتد في تحديد اأولوية ت�شجيل اأ�شماء النطاق المتطابقة اأو المت�شابهة 

باأ�شبقية تقديم الطلب اإلى الهيئة.
ي موعد البتِّ فيه  بًا، وُيعتَبر ُم�شِ ب - يجـــب اأْن يكون القـــرار ال�شادر برْف�س طلب الت�شجيل م�شبَّ

دون رد رف�شًا �شمنيًا له. 
ج - يكـــون القرار ال�شادر بقبول طلب الت�شجيل كاأْن لـــم يكن اإذا لم يقم طالب الت�شجيل ب�شداد 
رة خالل المواعيد وِوْفقًا لالإجـــراءات المن�شو�س عليها في القواعد الم�شار  الر�شـــوم المقرَّ

اإليها في البند )د( من المادة )2( من هذا القرار.

مادة )11(

د اأ�شماء النطاق املطلوب ت�شجيلها تعدُّ

َطاق، اإذا كانت هذه  اأْن يطلب ت�شجيل اأكثر من ا�شم من اأ�شماء النِّ يجوز لطالب الت�شجيل 
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الأ�شماء متوفرة.
 مادة )12(

وْقف ت�شجيل اأ�شماء النَِّطاق

َطاق في حالة �شدور قرار بالوْقف مـــن جهة تحقيق اأو من محكمة  اأ - ُيوقـــف ت�شجيل اأ�شمـــاء النِّ
مخت�شة اأو من اأية جهة تملك �شالحية ذلك. 

َطاق بقرار الوْقف ِوْفقًا للقواعد المن�شو�س عليها  ب -  يجب على الهيئة اإخطار �شاحب ا�شم النِّ
في البند )د( من المادة )2( من هذا القرار.

مادة )13(

جتديد واإعادة ت�شجيل اأ�شماء النَِّطاق

َطـــاق اأو اإعادة ت�شجيل الم�شطوب منهـــا، توافر ال�شروط  اأ- ُي�شتـــَرط لتجديد ت�شجيـــل اأ�شماء النِّ
َطاق المطلوب ت�شجيلها، ِوْفقًا لأحكام  الواجـــب توافرها في طالب الت�شجيل، وفـــي اأ�شماء النِّ

هذا القرار والقواعد الم�شار اإليها في البند )د( من المادة )2( من هذا القرار.
رة  َطاق الم�شطوبة الإجراءات المقرَّ ب-  ت�شـــري ب�شاأن طلبات تجديد واإعادة ت�شجيل اأ�شمـــاء النِّ

لطلب ت�شجيلها لأول مرة.
مادة )14(

التزامات اأ�شحاب اأ�شماء النَِّطاق

 يلتزم كل �شاحب ا�شم ِنَطاق بما يلي:  
َطاق الخا�س به.  1- تعيين م�شئول ات�شال اإداري ل�شم النِّ

َطاق.  َطاق الخا�س به يتولى الأمور الفنية المتعلقة ب�شيانة ا�شم النِّ 2- تعيين م�شئول فني ل�شم النِّ
َطاق خـــالل المواعيد وبالطرق المن�شو�س  3- تحديـــث البيانات والمعلومات المتعلقة با�شم النِّ

عليها في البند )د( من المادة )2( من هذا القرار. 
4- المبادرة اإلى اإخطار الهيئة بما قد يطراأ من تعديل على البيانات والمعلومات المتعلقة  با�شم 

َطاق الخا�س به خالل ع�شرة اأيام من تاريخ حدوث التعديل.  النِّ
5 - تنفيذ اأية تعليمات كتابية ُت�شِدرها الهيئة.

رها الهيئة بموجب هذا القرار اأو القواعد المن�شو�س عليها في البند  6 -اأية التزامات اأخرى تقرِّ
)د( من المادة )2( منه.

مادة )15(

التنازل عن اأ�شماء النَِّطاق

فيما عدا اأ�شماء النطاق التي تكون محل نزاع اأو قرار وْقف اأو �شْطب، يجوز ل�شاحب اأيِّ ا�شم 
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َطاق التنازل عنه للغير، ب�شرط  اأْن تتوافر في المتناَزل له كافة ال�شروط المطلوب  من اأ�شماء النِّ
توافرها في طالب الت�شجيل. 

مادة )16(

�شْطب ت�شجيل اأ�شماء النَِّطاق

َطاق في اأيٍّ من الحالت الآتية: اأ - ُي�شَطب ت�شجيل ا�شم النِّ
َطاق.   1 -  تقديم طلب بال�شْطب من �شاحب ا�شم النِّ

اأية جهة تملك  اأو قرار من  اأو هيئة تحكيم،   2 - �شدور حكم نهائي بال�شْطب من محكمة 
�شالحية ذلك.

َطاق، بعد اإخطار  بًا ب�شْطب ت�شجيل اأيِّ ا�شم من اأ�شماء النِّ ب - يجوز للهيئة اأْن ُت�شِدر قرارًا م�شبَّ
�شاحبه بعزمها القيام بذلك واإعطائه فر�شة معقولة للرد، وذلك في الحالت الآتية:

 1 - اإذا ثبت للهيئة عدم �شحة البيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات التي تم ت�شجيل ا�شم 
َطاق بناًء عليها. النِّ

َطاق غير م�شتوٍف لال�شتراطات المن�شو�س عليها في هذا   2 - اإذا ثبت للهيئة اأن ا�شم النِّ
القرار.

َطـــاق الم�شطوب بقرار ال�شْطـــب طبقًا للقواعد  ج - يجـــب علـــى الهيئة اإخطـــار اأ�شحاب ا�شم النِّ
المن�شو�س عليها في البند )د( من المادة )2( من هذا القرار. 

مادة )17(

جلنة التََّظلُّمات

ل على النحو الآتي:  ُتن�شاأ لجنة ت�شمى )لجنة التََّظلُّمات(، ت�شكَّ
رئي�شًاممثاًل عن الوزارة.1-
ع�شوًاممثاًل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.2-
ع�شوًاممثاًل عن وزارة ال�شناعة  والتجارة وال�شياحة.3-
ع�شوًاممثاًل عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين.4-

وتخت�س اللجنة بالنظر في الَتََّظلُّمات من القرارات ال�شادرة من الهيئة، ويكون ذلك بطلب 
م من �شاحب ال�شاأن خالل ع�شرة اأيام من تاريخ اإخطاره بالقرار محل االَتََّظلُّم. كتابي ُيقدَّ

ويجب على اللجنة البتُّ في الَتََّظلُّم واإخطار الُمَتَظلِّم بنتيجة البتِّ في طلبه بكتاب م�شجل 
بعلم الو�شول خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه.
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ي المدة الم�شار اإليها دون  بًا. وُيعتَبر ُم�شِ ويجب اأْن يكون القرار ال�شادر برْف�س الَتََّظلُّم م�شبَّ
ردٍّ على الطلب رف�شًا �شمنيًا له.

خالل  المخت�شة  المحكمة  اأمام  ْف�س  بالرَّ ال�شادر  القرار  في  ْعن  الطَّ َتَظلُّمه  ُرِف�س  ولمن 
ْف�س اأو من تاريخ اعتبار َتَظلُّمه مرفو�شًا. ثالثين يومًا من تاريخ اإخطاره بقرار الرَّ

 مادة )18(

االعتداد باأ�شماء النَِّطاق امل�شجلة وتوفيق االأو�شاع

َطاق الم�شجلة وال�شارية قبل تاريخ العمل باأحكام هذا القرار، وعلى اأ�شحابها  ُيعتد باأ�شماء النِّ
توفيق اأو�شاعهم بما يتفق واأحكام هذا القرار خالل عام من تاريخ العمل به.

 

مادة )19(

الر�شوم

الر�شوم  الوارد في جداول فئات  النحو  َطاق على  النِّ باأ�شماء  الر�شوم الخا�شة  د فئات  ُتحدَّ
َطاق المرافقة لهذا القرار.  الخا�شة باأ�شماء النِّ

مادة )20(

االإلغاء

لمملكة  َطاق  النِّ ا�شم  وا�شتعمال  ت�شجيل  تنظيم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )3( رقم  القرار  ُيلغى 
البحرين ).bh(، كما ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

 

مادة )21(

تاريخ النفاذ

ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره. 
 

وزير املوا�شالت واالت�شاالت

كمال بن اأحمد حممد 

�شدر بتاريخ: 5 �شـفــــــر 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 14 اأكتوبر 2018 م
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جداول فئات الر�شوم اخلا�شة باأ�شماء النَِّطاق ململكة البحرين

َطاق بالدينار البحريني: 1- ر�شوم ت�شجيل اأو تجديد ت�شجيل اأو تحويل اأ�شماء النِّ

مدة الت�شجيل )بال�شنة(فروع اأ�شماء النَِّطاق

12345

َطاق من الم�شتوى الثاني ا�شم النِّ

.bh1523324149

1020304050.البحرين

َطاق من الم�شتوى الثالث ا�شم النِّ

الفئة الأولى
 ،com.bh، .net.bh، .org.bh، .edu.bh.1523324149

الفئة الثانية
biz.bh، .info.bh، .cc.bh.1523324149

الفئة الثالثة
name.bh، .me.bh.58111416

َطاق: 2- ر�شوم الخدمات المتعلقة باأ�شماء النِّ
الر�شم بالدينار البحرينياخلدمة املطلوبة

50 دينارًا بحرينيًا ر�شوم اعتماد الم�شجل
َطاق  َطاق في مرحلة ت�شجيل اأ�شماء النِّ ر�شوم طلب ت�شجيل اأ�شماء النِّ

50 دينارًا بحرينيًا المتعلقة بالعالمات التجارية الم�شجلة ومرحلة الأقدمية

َطاق من الفئة الأولى من الم�شتوى الثالث 10 دنانير بحرينية ر�شوم طلب ت�شجيل اأ�شماء النِّ
10 دنانير بحرينية ر�شوم ال�شترداد

 100 دينار بحريني ر�شوم طلب اإعادة النظر
100 فل�س لكل ا�شم ِنَطاقر�شوم التحويل بالجملة

30 دينارًا بحرينيًار�شوم تاأمين ال�شجل
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ل لمرة واحدة فقط(: َطاق المميزة )ُتَح�شَّ 3- ر �شوم ت�شجيل اأ�شماء النِّ

َطاق المميزة من الفئة الأولى 10،000 دينار بحرينياأ�شماء النِّ

َطاق المميزة من الفئة الثانية 5،000 دينار بحرينياأ�شماء النِّ

َطاق المميزة من الفئة الثالثة 3،000 دينار بحريني اأ�شماء النِّ

َطاق المميزة من الفئة الرابعة 500 دينار بحرينياأ�شماء النِّ

َطاق المميزة من الفئة الخام�شة 100 دينار بحرينياأ�شماء النِّ

 


