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وزارة�املوا�سالت�والت�سالت

�قرار�رقم�)6(�ل�سنة�2021

باإ�سدار�نظام�ت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق

والعالمات�والأ�سماء�التجارية

وزير الموا�شالت والت�شالت:

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

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،

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

2018، وعلى الأخ�س الفقرة )د( من املادة )25( منه،

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

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

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

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

ـطاق ململكة البحرين، وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2021 باإ�شدار القواعد املتعلقة باأ�شماء النِّ

وبعد اأْخـذ راأي اجلهات املخت�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـطاق والعالمات والأ�شماء التجارية،  ُيـعمل بنظام ت�شوية املنازعات املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ

املرافق لهذا القرار.

املادة�الثانية

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

وزير�املوا�سالت�والت�سالت

كمال�بن�اأحمد�حممد

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأغ�شطـــــــ�س 2021م
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نظام�ت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق�والعالمات�والأ�سماء�التجارية

الف�سل�الأول

اأحكام�عامة

مادة�)1(

التعاريف

الواردة  املعاين  فيه ذات  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  النظام،  اأحكام هذا  تطبيق  يف 

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

ململكة  ـطاق  النِّ اأ�شماء  ت�شجيل  وقواعد  البحرين  ململكة  ـطاق  النِّ ا�شم  اإطار  يف  والثالث  الثاين 

املبينة قرين كل منها، ما مل يقت�س �شياق  التالية املعاين  للكلمات والعبارات  البحرين، وتكون 

الن�س خالف ذلك: 

الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.  

ـطاق مو�شوع ال�شكوى من خاللها.  الم�سجل�المعتَمـد: الجهة التي تم ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى لمْنـع اإجراء  قْفل�ا�سم�النِّـطاق: التدابير التي تتخذها الهيئة على ا�شم النِّ

اأية تعديالت عليه.

ـطاق  اتفاقيـــة��ساحب�ا�سم�النِّـطاق: التفاقيـــة المبرمة بين الم�شجل المعتَمـد و�شاحب ا�شم النِّ

ـطاق. التي تت�شمن بنود و�شروط ا�شتخدام ا�شم النِّ

ـطاق  اإجـــراءات�ت�سويـــة�المنازعـــات: الإجـــراءات الخا�شة بت�شويـــة منازعات ت�شجيل اأ�شمـــاء النِّ

المن�شو�س عليها في هذا النظام. 

ـطاق. م�ال�سكوى: الطرف الذي يقدم �شكوى متعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ مقدِّ

ـطاق المقامة �شده ال�شكوى.  الم�سكو�في�حقه: �شاحب ا�شم النِّ

د خدمة ت�شوية المنازعات المعتَمـد من ِقـَبــــل موؤ�ش�شة الإنترنت لالأرقام والأ�شماء  د: مـــزوِّ المـــزوِّ

ـطاق  د مخت�ـــس لت�شوية المنازعـــات المتعلقة بت�شجيـــل ا�شم النِّ المخ�ش�شـــة ومعَلــــن عنه كمزوِّ

لمملكة البحرين في الموقع الإلكتروني للهيئة. 

د ليكون ع�شوًا في هيئة التحكيم. ـن من ِقـَبـل المزوِّ ع�سو�هيئة�التحكيم: ال�شخ�س المعينَّ

د لغر�س اإدارة وا�شتكمـــال اإجراءات ت�شوية  القواعـــد�التكميليـــة: القواعـــد المعتَمـدة من المـــزوِّ

المنازعـــات، على اأن تكون هذه القواعد متوافقة مع هـــذا النظام والتي ت�شمل على �شبيل المثال 

الأتعـــاب وحدود الكلمات، وال�شفحات والإر�شـــادات، وحجم الملفات، ونماذج التن�شيق، وو�شائل 

د والهيئة، و�شكل الغالف. التوا�شل مع المزوِّ

د اإلى الم�شكوِّ في حقـــه يفيد تقديم �شكوى �شده  اإخطـــار�كتابـــي: اإ�شعار كتابـــي مر�َشـل من المزوِّ

د قـــد اأر�شل ن�شخة من  وبـــدء اإجـــراءات ت�شوية المنازعـــات. ويجب اأن يو�شـــح الإخطار اأن المزوِّ
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ال�شكوى ومرفقاتها اإلكترونيًا للم�شكوِّ في حقه دون اأن ي�شم ن�شخة مطبوعة منهما.

مادة�)2(

ُيـعتَبـر امللحق املرافق بهذا النظام جزءًا ل يتجزاأ منه.

مادة�)3(�

نطاق��سريان�النظام

ـطاق واأيِّ طرف اآخر فيما  ت�شري اأحكام هذا النظام على اأيِّ نزاع بني اأ�شحاب اأ�شماء النِّ

ـطاق ململكة البحرين.  يتعلق بت�شجيل اأو ا�شتخدام ا�شم النِّ

ول ت�شري اأحكام هذا النظام على املنازعات التي تكون الهيئة اأو امل�شجل املعتَمـد طرفًا فيها.

مادة�)4(

اإقرارات��ساحب�ا�سم�النِّـطاق

ـطاق اأو خالل فترة ا�شتخدامه اأو تجديده اإقرارًا �شمنيًا من  اأ- يعد التقدم بطلب ت�شجيل ا�شم النِّ

طاق على اأن:   ِقـَبـل �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق كاملة ودقيقة. 1- البيانات والمعلومات المتعلقة بت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق في انتهاك حقوق الغير ب�شكل مبا�شر اأو غير  2- ل يت�شبب ت�شجيل وا�شتخدام ا�شم النِّ

مبا�شر.

طاق في مملكة البحرين. 3- اللتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات ال�شارية على اأ�شماء النِّ

ـطاق الخا�س به  ـطاق م�شئولية تحديد ما اإذا كان ا�شـــم النِّ ب- تقـــع علـــى عاتق �شاحب ا�شـــم النِّ

ـب في انتهاك حقوق الغير. يت�شبنَّ

مادة�)5(

َقـْفـل�ا�سم�النِّـطاق

ـطاق في اأيٍّ من الحالت الآتية: اأ- يجوز للهيئة َقـْفـل ا�شم النِّ

ـطاق اأو وكيله المخول. 1- عند ت�شلُّم طلب كتابي من �شاحب ا�شم النِّ

2- عند ت�شلُّم طلب من محكمة مخت�شة.

ـطاق طرفًا  3- عند ت�شلُّم طلب من هيئة تحكيم مخت�شة �شريطة اأن يكون �شاحب ا�شم النِّ

فيها.
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ـطـــاق ِوْفـقًا ل�شروط اتفاقية �شاحب ا�شم  ب- يجـــوز للهيئة اتخاذ اأية تدابير اأخرى على ا�شم النِّ

ـطاق اأو اأية متطلبات قانونية اأخرى. النِّ

الف�سل�الثاين

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق

مادة�)6(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�الإلزامية�

املن�شو�س  ـطاق  النِّ اأ�شماء  بت�شجيل  املتعلقة  املنازعات  لت�شوية  ـدة  املوحنَّ بالإجراءات  ُيـعمل 

عليها يف امللحق املرافق لهذا النظام، والتي ت�شتويف حالت تقدمي ال�شكوى املن�شو�س عليها يف 

املادة )7( من هذا النظام.

مادة�)7(

حالت�تقدمي�ال�سكوى

ـطاق متى حتققت اإحدى  د طبقًا للغة اتفاقية �شاحب ا�شم النِّ يتم تقدمي ال�شكوى اإىل املزوِّ

احلالت الآتية:

م ال�شكوى فيها  ـطاق اأو ت�شابهه مع عالمة تجارية اأو عالمة خدمة تكون لمقدِّ اأ - َتـطاُبـق ا�شم النِّ

حقوق مما قد يثير اللنَّـب�س.

ـطاق. ـطاق حقوق اأو م�شالح قانونية فيما يتعلق با�شم النِّ ب - لي�شت ل�شاحب ا�شم النِّ

ـطاق ب�شوء نيـــة، ويتحقق ذلك في اإحدى الحـــالت التالية على  ج- ت�شجيـــل وا�شتخـــدام ا�شم النِّ

�شبيل المثال ل الح�شر:

اإلى  نْقـِلـه  اأو  تاأجيره  اأو  ـطاق بغر�س بيعه  النِّ اأو الح�شول على ا�شم  الت�شجيل  1- في حالة 

م ال�شكوى الذي يعتبر �شاحب العالمة التجارية اأو عالمة الخدمة اأو اإلى مناف�شي  مقدِّ

م ال�شكوى، وذلك مقابل تعوي�س مادي يفوق ب�شكل كبير تكاليف الح�شول على ا�شم  مقدِّ

ـطاق. النِّ

الخدمة من  اأو عالمة  التجارية  العالمة  لمْنـع �شاحب  ـطاق  النِّ ا�شم  ت�شجيل  2- في حالة 

ـطاق الذي يعك�س عالمته التجارية، �شريطة القيام بهذا الفعل ب�شكل  ا�شتخدام ا�شم النِّ

متكرر.

ـطاق خ�شي�شًا من اأجل تعطيل اأعمال المناف�شين. 3- في حالة ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق عْمـدًا بق�شد تحقيق مكا�شب تجارية من خالل اإحداث  4- في حالة ا�شتخدام ا�شم النِّ
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م ال�شكوى فيما يتعلق بم�شدر اأو  ـطاق والعالمة الخا�شة بمقدِّ َلـْبـ�س محتمل بين ا�شم النِّ

ـطاق اأو فيما يتعلق  رعاية اأو تَبـعية اأو ت�شديق الموقع الإلكتروني الخا�س ب�شاحب ا�شم النِّ

طاق. بمنَتـج اأو خدمة يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني الخا�س ب�شاحب ا�شم النِّ

مادة�)8(

�يف�حقه عدم�توافر�معلومات�امل�سكوِّ

م ال�شكوى تقدمي ال�شكوى �شد جمهول اإذا كانت معلومات الت�شال اخلا�شة بامل�شكوِّ  يجوز ملقدِّ

يف حقه غري معروفة لديه اأو غري متوافرة يف بيانات الت�شجيل املتاحة للجمهور يف WHOIS، على 

د باملعلومات املطلوبة. اأن تقوم الهيئة بتزويد املزوِّ

مادة�)9(�

الطلبات�يف�ال�سكوى

مو�شوع  ـطاق  النِّ ا�شم  ت�شجيل  �شْطـب  طلب  على  ال�شكوى  م  ملقدِّ املتاحة  الطلبات  ر  ُتـقت�شَ

م ال�شكوى.  ال�شكوى اأو نْقـل ت�شجيله اإىل مقدِّ

مادة�)10(

الرد�على�ال�سكوى

م ال�شكوى اللتزام باإجراءات الرد املن�شو�س عليها يف  ـن على امل�شكوِّ يف حقه عند ت�َشلُـّ يتعينَّ

البند )5( من امللحق املرافق لهذا النظام. 

مادة�)11(

�يف�حقه� حالت�ا�ستخدام�ا�سم�النِّـطاق�من�ِقـَبـل�امل�سكوِّ

رت هيئة التحكيم - على �شبيل  ـطاق اإذا قدنَّ تثُبـت م�شلحة امل�شكوِّ يف حقه با�شتخدام ا�شم النِّ

مة يف اإحدى احلالت الآتية: املثال ل احل�شر - بعد تقييمها لالأدلة املقدنَّ

ـطـــاق اأو ا�شم مماثل له في  ـر ل�شتخدام ا�شم النِّ اأ- اأن الم�شكـــونَّ في حقه كـــان ي�شتخدم اأو ُيـَحـ�شِّ

ـي اأينَّ اإخطار كتابي. تقديم ال�شلع اأو الِخـْدمات قبل تَلـقِّ

ب- اأن الم�شكونَّ في حقه كان معروفًا )ب�شفته الفردية اأو التجارية اأو كمنظمة( بال�شم الم�شتخَدم 

في ا�شم النطاق محل ال�شكوى حتى اإذا لم تكن لديه حقوق عالمة تجارية اأو عالمة الخدمة.

ـطاق ا�شتخدامًا م�شروعًا وغير تجاري اأو ب�شكل عادل،  ج- اأن الم�شكـــونَّ في حقه ي�شتخدم ا�شم النِّ

ودون نيـــة تحقيق مكا�شب تجارية مـــن خالل ت�شليل الم�شتهلكين اأو ت�شويه العالمة التجارية 

اأو عالمة الخدمة مو�شوع ال�شكوى. 
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مادة�)12(

تعيني�هيئة�التحكيم

ـدة لت�شوية املنازعات املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء  يتم تعيني هيئة التحكيم ِوْفـقًا لالإجراءات املوحنَّ

ـطاق املن�شو�س عليها يف البند )6( من امللحق املرافق لهذا النظام. النِّ

مادة�)13(

�سم�املنازعات

م ال�شكوى، يجوز لأيٍّ من الطرفني طلب  د املنازعات بني امل�شكوِّ يف حقه ومقدِّ يف حالة تعدُّ

هيئة حتكيم مت  اأول  اإىل  الطلب  تقدمي  يتم  اأن  على  واحدة،  هيئة حتكيم  اأمام  املنازعات  �شم 

ت�شكيلها للنظر يف النزاع بني الطرفني.

التقديرية  ل�شلطتها  ِوْفـقًا  املنازعات  جميع  اأو  بع�س  �شم  املذكورة  التحكيم  لهيئة  ويجوز 

ـها لالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا النظام. �شريطة اأن تخ�شع املنازعات التي يتم �شمُّ

مادة�)14(

الإخطار�بقرار�هيئة�التحكيم�ون�ْسـِره�

د اإخطار اأطراف النزاع والهيئة وامل�شجل املعتَمد باأيِّ قرار يتم اتخاذه من  يجب على املزوِّ

ِقـَبـل هيئة التحكيم ب�شاأن اأيِّ ا�شم نطاق م�شجل لدى الهيئة.

د، ما مل تقرر هيئة التحكيم  كما ُتـن�َشـر جميع القرارات يف املوقع الإلكرتوين اخلا�س باملزوِّ

ـحة من املعلومات التي تعد �شرية لالأطراف.  ن�ْشـَر ن�شخة منقنَّ

مادة�)15(�

تنفيذ�قرارات�هيئة�التحكيم

ـطـــاق اأو نْقـِلـه اإل بعد  اأ- ل يجـــوز للهيئـــة تنفيذ قرار هيئة التحكيم ب�شـــاأن اإلغاء ت�شجيل ا�شم النِّ

د. ـي خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ اإخطارها من ِقـَبـل المزوِّ ُمـ�شِ

ب- بعـــد انق�شاء المدة المن�شو�س عليها في البند )اأ( من هذه المادة، على الهيئة تنفيذ قرار 

هيئـــة التحكيم ما لم تتلَق من الم�شكوِّ في حقه م�شتندات ر�شمية خالل هذه المدة تفيد باأنه 

م ال�شكوى اأمام المحكمة المخت�شة في مملكة البحرين.  قد تم رْفـع دعوى ق�شائية �شد مقدِّ

دة،  ج- في حالة ت�َشـلُّم الهيئة الم�شتندات المذكورة من ِقـَبـل الم�شكوِّ في حقه خالل الفترة المحدنَّ

لـــن تقوم الهيئة بتنفيذ قرار هيئة التحكيـــم اأو اتخاذ اأية اإجراءات اأخرى اإلى حين تزويدها 

بما يفيد اأيًا من الآتي:
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1- التو�شل اإلى ت�شوية بين الطرفين.

2- التنازل عن الدعوى الق�شائية اأو �شْحـُبها.

ا�شتحقاق  بعدم  يفيد  حكم  �شدور  اأو  الدعوى  برْفـ�س  يفيد  المحكمة  حكم  من  ن�شخة   -3

ـطاق. الم�شكوِّ في حقه في ا�شتخدام ا�شم النِّ

مادة�)16(

الأتعاب

ـــق جداول الأتعاب المعمول بها في هيئات التحكيم المن�شـــورة على مواقعها الإلكترونية،  اأ- تطبنَّ

ـطاق، والتي يتم تقديمها ِوْفـقًا  د في النزاعات المتعلقة باأ�شماء النِّ دة من ِقـَبـل المزوِّ والمحدنَّ

لأحكام هذا النظام.

دة من  م ال�شكوى الأتعاب المتعلقة بالنزاع المعرو�س اأمام هيئة التحكيم والمحدنَّ ب- يتحمل مقدِّ

د، با�شتثناء الحالت التي يقوم فيها الم�شكوُّ في حقه باختيار هيئة تحكيم ثالثية  ِقـَبـل المزوِّ

الأع�شـــاء كما هو مبين في البند )19( من الملحق )اأ( المرافق لهذا النظام، فيتحمل ِكـال 

الطرفين الأتعاب بالت�شاوي.

مادة�)17(

دور�الهيئة�وامل�سجل�املعتَمـد

ل يكون للهيئة اأو امل�شجل املعتَمـد اأيُّ دور يف اإدارة اأو تنفيذ الإجراءات املن�شو�س عليها يف 

هذا النظام اأمام هيئة التحكيم، ولن يتحمال اأية م�شئولية قانونية ناجتة عن اأية قرارات تتخذها 

هيئة التحكيم، با�شتثناء ما هو من�شو�س عليه يف املادة )5( من هذا النظام.

مادة�)18(

�التقا�سي

ـطاق متى حتققت  ل يجوز رْفـع دعوى اأمام الق�شاء ب�شاأن املنازعات املتعلقة بت�شجيل ا�شم النِّ

فيه  والبتِّ  للت�شوية  ـه  عْر�شِ بعد  اإل  النظام،  املادة )7( من هذا  عليها يف  املن�شو�س  احلالت 

ـطاق املن�شو�س عليها يف  ـدة لت�شوية املنازعات املتعلقة بت�شجيل اأ�شماء النِّ طبقًا لالإجراءات املوحنَّ

امللحق املرافق لهذا النظام. 

مادة�)19(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�الختيارية�

ـطاق واأيِّ طرف اآخر - بخالف الهيئة اأو  فيما يتعلق باملنازعات التي تن�شاأ بني �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق والتي ل تتوافر فيها  ـطاق اخلا�س ب�شاحب ا�شم النِّ امل�شجل املعتَمـد - ب�شاأن ت�شجيل ا�شم النِّ
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حالت تقدمي ال�شكوى املن�شو�س عليها يف املادة )7( من هذا النظام، يجوز لالأطراف ت�شويتها 

الإجراءات  من  اآخر  اإجراء  اأيِّ  اتخاذ  اأو  التحكيم  هيئات  اأو  املحاكم  على  ـها  عْر�شِ خالل  من 

املعمول بها يف مملكة البحرين.

مادة�)20(

اأطراف�النزاع

ـطاق اإدخال الهيئة اأو امل�شجل املعتَمـد طرفًا يف اأيِّ نزاع قد ين�شاأ  ل يجوز ل�شاحب ا�شم النِّ

ِوْفـقًا للمادة )6( من هذا  ـطاق، وتتم ت�شويته  بينه وبني اأيِّ طرف ثالث ب�شاأن ت�شجيل ا�شم النِّ

النظام.

اأيِّ نزاع، للهيئة وامل�شجل املعتَمـد  اأو امل�شجل املعتَمـد يف  اإدخال الهيئة  اإذا مت  ويف حالة ما 

تقدمي كافة الدفوع املنا�شبة واتخاذ اأية اإجراءات �شرورية.

مادة�)21(

التنازل�عن�ا�سم�النِّـطاق�

ـطاق الخا�س بـــه اإلى اأيِّ �شخ�س في اأيٍّ  ـطاق التنازل عن ا�شم النِّ اأ- ل يجـــوز ل�شاحب ا�شـــم النِّ

من الحالت التية:

هذا  من   )7( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الإلزامية  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  خالل   -1

النظام وملدة )15( يوم عمل من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات.

2- خالل اإجراءات ت�شوية املنازعات الختيارية املن�شو�س عليها يف املادة )19( من هذا 

ـم. النظام، ما مل يلتزم الطرف املنقول اإليه كتابيًا بتنفيذ قرار املحكمة اأو الـُمـَحـكِّ

ـطاق المخالفة ِلـما هو من�شو�س عليه اأعاله. ب- يحق للهيئة اإلغاء اأية عملية تنازل لأ�شماء النِّ

مادة�)22(

نقل�ا�سم�النطاق

ـطاق الخا�س به اإلـــى م�شجل معتَمـد اآخر خالل  ـطـــاق نقل ا�شم النِّ اأ- ل يجـــوز ل�شاحب ا�شم النِّ

اإجـــراءات ت�شوية المنازعـــات الإلزامية المن�شو�س عليها في المـــادة )7( من هذا النظام 

ولمدة )15( يوم عمل من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات. 

ـطاق الخا�س به اإلى م�شجـــل معتَمـد اآخر  ـطاق نقل اإدارة ا�شـــم النِّ ب- يجـــوز ل�شاحب ا�شـــم النِّ

خـــالل فترة اإجراءات ت�شوية المنازعـــات الختيارية المن�شو�س عليها في المادة )19( من 

ـطاق لإجراءات الت�شوية القائمة �شد �شاحب  هذا النظام، �شريطة اأن ي�شتمر خ�شوع ا�شم النِّ
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ـطاق بما يتفق مع اأحكام هذا النظام.  ا�شم النِّ

ـطاق اإىل الهيئة اأثناء نظر النزاع بوا�شطة  ـطاق بنْقـل ا�شم النِّ ويف حالة قيام �شاحب ا�شم النِّ

اأو هيئة التحكيم، ي�شتمر تطبيق الإجراءات التي يخ�شع لها امل�شجل املعتَمـد الذي مت  املحكمة 

ـطاق منه.  نْقـل ا�شم النِّ

الف�سل�الثالث

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�النا�سئة�خالل�مرحلة�ت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق�

املتعلقة�بالعالمات�والأ�سماء�التجارية�

مادة�)23(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�خالل�مرحلة�الت�سجيل

ـق الإجراءات المن�شو�س عليها في هذا الف�شل لت�شوية المنازعات النا�شئة خالل مرحلة  اأ- تطبنَّ

ـطـــاق المتعلقة بالعالمات والأ�شماء التجارية الم�شجلة ولغاية اأربعة ع�شر  ت�شجيل اأ�شماء النِّ

)14( يومًا من تاريخ انتهائها. 

ـق اأحكام بنـــود الملحق المرافق لهذا  ب- فيمـــا لم يرد ب�شاأنـــه ن�س خا�س في هذا الف�شل، تطبنَّ

النظام.

مادة�)24(

تقدمي�ال�سكوى�ومراجعتها�داخلياً

م ال�شكـــوى اإلى الهيئـــة لمراجعتها وذلك عن طريق البريد الإلكترونـــي المعَلـن عنه لهذا  اأ- تقـــدنَّ

الغر�س على الموقع الإلكتروني الخا�س بالهيئة.

م ال�شكوى اأية اأتعاب.  ب- يجوز للهيئة حلُّ ال�شكوى داخليًا دون تحميل مقدِّ

ج- يجـــوز للهيئة فـــي حالة ما اإذا  تبين لها باأن ال�شكوى تتعلق بخطاأ في عملية الت�شجيل اأن تقوم 

بالتحقيق وت�شحيح هذا الخطاأ.

م ال�شكوى بوجوب تقديم  ـن الهيئة من حلِّ ال�شكوى، على الهيئة اإخطار مقدِّ د- في حالة عدم تمكُّ

دين.  ال�شكوى مبا�شرة لأحد المزوِّ

مادة�)25(

انق�ساء�احلق�يف�تقدمي�ال�سكوى

ينق�شي احلق يف تقدمي ال�شكوى بانق�شاء اأربعة ع�شر )14( يومًا من تاريخ انق�شاء مرحلة 
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ـطاق املتعلقة بالعالمات التجارية امل�شجلة. ت�شجيل اأ�شماء النِّ

مادة�)26(

ال�سكاوى�الكيدية

الإجراءات يف  مة مبوجب هذه  املقدنَّ ال�شكوى  رْفـ�س  التقديرية  ل�شلطتها  ِوْفـقًا  للهيئة  يجوز 

حالة ما اإذا تبني للهيئة باأن ال�شكوى كيدية ِوْفـقًا للبند )15/هـ( من امللحق املرافق لهذا النظام. 

مادة�)27(

اإجراءات�ت�سوية�املنازعات�يف�مرحلة�ت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق

املتعلقة�بالعالمات�التجارية�امل�سجلة

ـطاق المتعلقة بالعالمات  ـطاق الذي تم ت�شجيله خالل مرحلة ت�شجيل اأ�شماء النِّ اأ- يخ�شع ا�شم النِّ

التجارية الم�شجلة اإلى الإجراءات المن�شو�س عليها في هذا الف�شل، وذلك في حال ما اإذا 

ـطاق مو�شوع ال�شكوى مع قواعد الت�شجيل  تم تقديم دليل معقول بعدم َتـواُفـق ت�شجيل ا�شم النِّ

د: م ال�شكوى اإثبات توافر اأحد العنا�شر التالية للمزوِّ للمرحلة المذكورة.  ويجب على مقدِّ

ـطاق  ـطاق لم يكن يحمل ت�شجيل العالمة التجارية المتعلقة با�شم النِّ 1- اأن �شاحب ا�شم الننَّ

ـة بموجب قانون اأو معاهدة اأو بحكم محكمة في وقت  اأو لم تكن العالمة التجارية محمينَّ

ـطاق. ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق  النِّ ا�شم  �شاحب  عليها  ا�شتند  التي  التجارية  للعالمة  مطابقًا  لي�س  ـطاق  النِّ ا�شم   -2

اأثناء عملية الت�شجيل.

ـطاق عند طلب الت�شجيل لم يكن م�شتوفيًا لمعايير الأهلية الواجب  3- اأن �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى. توافرها لت�شجيل ا�شم النِّ

ـن للهيئة باأنه تم ت�شجيل العالمة التجارية التي ا�شتند اإليها �شاحب  4- في حالة ما اإذا تبينَّ

ِقـَبـل الهيئة في  د من  ـطاق عند عملية الت�شجيل في تاريخ لحق للتاريخ المحدنَّ ا�شم النِّ

ا�شتراطات الت�شجيل للمرحلة المذكورة، اإْن ُوِجـدت.

ـطاق  د تطبيق قواعد ت�شوية المنازعات المتعلقة بمرحلة ت�شجيل اأ�شماء النِّ ب- يتعينَّن على المزوِّ

المتعلقة بالعالمات التجارية الم�شجلة عند اإ�شدار قراراتهم. 

مادة�)28(

ت�سجيل�ا�سم�النِّـطاق�بناًء�على�م�ستندات�خاطئة

ـطاق بناًء على م�شتندات خاطئة، يجوز للم�شكوِّ يف حقه  يف حالة ما اإذا مت ت�شجيل ا�شم النِّ
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ُتـثِبـت باأن امل�شتندات ال�شحيحة كانت متوافرة لديه وقت عملية ت�شجيل ا�شم  باأدلة  اأن يتقدم 

ـطاق املتعلقة بالعالمات التجارية امل�شجلة. ـطاق، وذلك خالل مرحلة ت�شجيل ا�شم النِّ النِّ

مادة�)29(

ت�سجيل�ا�سم�النِّـطاق�ب�سكل�غري��سحيح

ـطاق مت ت�شجيله ب�شكل غري �شحيح خالل مرحلة  اإن ا�شم النِّ د  اإذا تبني للمزوِّ يف حالة ما 

اإ�شدار قرار  التحكيم  التجارية امل�شجلة، على هيئة  ـطاق املتعلقة بالعالمات  النِّ اأ�شماء  ت�شجيل 

طاق امل�شطوب للت�شجيل مرة اأخرى.  طاق مو�شوع ال�شكوى واإتاحة ا�شم النِّ ب�شْطـب ت�شجيل ا�شم النِّ

مادة�)30(

قرارات�هيئة�التحكيم�ون�ْسـُرها

د قرار هيئة التحكيم ما اإذا كان �شيتم حذف ا�شم النطاق اأم �شيتم الإبقاء عليه.  اأ- يجب اأن يحدِّ

ب- يجوز لع�شو هيئة التحكيم ِذْكر الأ�شباب التي تم ال�شتناد عليها في اإ�شدار القرار في �شيغة 

موجزة.

د ن�ْشـُر القرارات ال�شادرة بموجب هذه الإجراءات على موقعه الإلكتروني. ج- يجوز للمزوِّ

مادة�)31(

التنازل�ونْقـُل�ا�سم�النِّـطاق�خالل�مرحلة�الت�سجيل

ـطاق وعملية النقل  ـطاق بني اأ�شحاب اأ�شماء النِّ �شوف يتم تعليق عملية التنازل عن اأ�شماء النِّ

بني امل�شجلني املعتَمـدين خالل الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا الف�شل، كما �شوف يتم تعليق 

ـطاق. ـطاق من ِقـَبـل �شاحب ا�شم النِّ اإمكانية حْذف ا�شم النِّ

مادة�)32(

تعديل�اأحكام�النظام

يف حالة تعديل اأحكام هذا النظام، ي�شتمر العمل باأحكامه بالن�شبة جلميع املنازعات القائمة 

قبل تاريخ �شريان التعديل. 

ـطاق على تعديل اأحكام هذا النظام، يجوز ل�شاحب ا�شم  ويف حالة اعرتا�س �شاحب ا�شم النِّ

ـطاق اخلا�س به دون ا�شرتداد اأية ر�شوم مت �شدادها اإىل  ـطاق طلب �شْطـب ت�شجيل ا�شم النِّ النِّ

امل�شجل املعتَمـد.
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ملحق

ـدة�لت�سوية�املنازعات�املتعلقة�بت�سجيل�اأ�سماء�النِّـطاق ب�ساأن�الإجراءات�املوحَّ

البند�)1(

ملخ�ض�اإجراءات�ت�سوية�املنازعات

م ال�شكـــوى طلب بدء اإجراءات ت�شويـــة المنازعات من خالل تقديـــم ال�شكوى اإلى  اأ- يحـــق لمقدِّ

دين.  المزوِّ

م ال�شكـــوى وفح�شِهـا والتحقق مـــن َتـواُفـقها مع اإجراءات  د الإقرار بت�َشـلُـّ ب- يجـــب على المـــزوِّ

ت�شوية المنازعات، ويجوز له اأن يطلب تزويده باأية م�شتندات يرى اأنها �شرورية. 

م ال�شكوى للم�شتندات المطلوبة منه خـــالل خم�شة )5( اأيام من  ج- فـــي حالة عدم تقديـــم مقدِّ

تاريـــخ تقديم الطلب، ل ُتـقبل ال�شكوى وُتـعتَبـر اآنه قد تم �شْحـُبـها دون الإخالل بحق �شاحب 

ال�شكوى بتقديم �شكوى جديدة.

د باإخطـــار الم�شكوِّ في حقه  رة، يقـــوم المزوِّ د- فـــي حالـــة قبـــول ال�شكوى و�شداد الأتعـــاب المقرنَّ

بال�شكـــوى ِوْفـًقـــا للبند )2( من هذا الملحـــق. وتبداأ اإجراءات ت�شويـــة المنازعات من تاريخ 

د الإخطار الكتابي )ال�شكوى( اإلى الم�شكوِّ في حقه. اإر�شال المزوِّ

م ال�شكوى الرد عليها خالل مدة ع�شرين )20( يومًا.  ـن على الم�شكوِّ في حقه عند ت�َشـلُـّ هـ - يتعينَّ

وفي حالة انق�شاء المدة المذكورة دون اأن يتقدم الم�شكوُّ في حقه بالرد، يتم اإر�شال اإخطار 

د اإلى الم�شكوِّ في حقه يفيد بانق�شاء المدة دون ت�َشـلُّم الرد.  من المزوِّ

و- لهيئـــة التحكيـــم �شلطـــة تقديرية في تقرير قبـــول اأو رْفـ�س النظر فـــي اأيِّ رد يتم تقديمه بعد 

انق�شاء المدة المذكورة في الفقرة )هـ( من هذا البند.

نة من ع�شـــو واحد اأو 3 اأع�شاء على النحو  د بتعيين اأع�شاء هيئة التحكيم المكونَّ ز- يقـــوم المـــزوِّ

الوارد في البند )6( من هذا الملحق. وعلى هيئة التحكيم اإ�شدار قرارها في غ�شون اأربعة 

ع�شر )14( يومًا من تاريخ تعيينها.

د اإخطار اأطراف ال�شكوى والهيئـــة والم�شجل المعتَمـد بقرار هيئة التحكيم خالل  ح- علـــى المزوِّ

طراف بتاريخ تنفيذ القرار، ما لم  ثالثـــة )3( اأيام من تاريخ ت�َشـلُّمه. وعلى الهيئة اإبـــالغ الأ

يتم ا�شتئناف القرار لدى المحكمة المخت�شة.

ـن األ تتجاوز اإجراءات ت�شوية المنازعات خم�شين )50( يومًا. ط - يتعينَّ

ـي  ـن علـــى الهيئة تنفيذ القرار بعد ُمـ�شِ م ال�شكوى، يتعينَّ ي- فـــي حالـــة �شدور القرار ل�شالح مقدِّ

مه، ما لم ُتـَتـ�شلنَّـــم الم�شتندات الر�شمية من الم�شكوِّ  ع�شـــرة )10( اأيـــام عمل من تاريخ ت�َشـلُـّ

م ال�شكوى في المحاكـــم المخت�شة بمملكة  فـــي حقه تفيـــد بتقديم دعوى ق�شائية �شـــد مقدِّ

البحرين. 
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ـن على الهيئة عدم تنفيذ القرار حتى �شدور اأمر من المحكمة برْفـ�س الدعوى اأو �شدور  ك- يتعينَّ

طاق، اأو �شْحـب الدعوى.  حكم يفيد بعدم اأحقية الم�شكوِّ في حقه في ا�شتعمال ا�شم النِّ

البند�)2(

املرا�سالت

د اإر�شـــال الإخطار الكتابـــي والمرفقات الخا�شة به اإلـــى الم�شكوِّ في حقه،  ـــن علـــى المزوِّ اأ- يتعينَّ

م الفعلي لالإخطار، اأو اتخذ اأحد الإجراءات  د من الت�َشـلُـّ ـق المزوِّ ويتحقق ذلك في حالة تَحـقُّ

الآتية:

د باإر�شال الإخطار الكتابي ومرفقاته اإلى كافة العناوين البريدية واأرقام  1- اأن يقوم المزوِّ

الفاك�س:

ـطاق في قاعدة خدمة البيانات WHOIS الخا�شة       اأ( الواردة في بيانات ت�شجيل ا�شم النِّ

ـطاق وجهة الت�شال الفنية والت�شال الإدارية. ب�شاحب ا�شم النِّ

د لت�شجيل فاتورة الت�شال. مة من ِقـَبـل الم�شجل للمزوِّ     ب( المقدنَّ

الإلكتروني  البريد  اإلكترونيًا عبر  ومرفقاته  الكتابي  الإخطار  باإر�شال  د  المزوِّ يقوم  اأن   -2

اإلى:

   اأ( عناوين البريد الإلكتروني الخا�شة بجهات الت�شال الفنية والإدارية وجهات الفواتير.

.postmaster@ ب( ا�شم النطاق المتَفـق عليه 

فعالة  �شفحة  اإلى  يوؤدي  النطاق(  با�شم    ج( اإذا كان ا�شم النطاق )اأو “www” المتبوعة 

د باأنها �شفحة  على �شبكة الإنترنت )بخالف ال�شفحات العامة، والتي ي�شتِدل منها المزوِّ

اأ�شماء  ِحـْفظ  الإنترنت لغر�س  ِخـْدمات  دي  اأو مزوِّ ِقـَبـل م�شجل معتَمد  اإدارتها من  تتم 

يتم  نطاق(،  ا�شم  من  اأكثر  يحمل  الذي  ـطاق  النِّ �شاحب  ِقـَبـل  من  الم�شجلة  النطاقات 

الإر�شال اإلى اأيِّ عنوان اأو رابط عنوان بريد اإلكتروني موجود على ال�شفحة المذكورة.

قام  الذي  الإلكتروني  البريد  اإلى  ومرفقاته  الكتابي  الإخطار  باإر�شال  د  المزوِّ يقوم  اأن   -3

د باأنه البريد المف�شل للتوا�شل، واإلى كافة عناوين البريد  الم�شكوُّ في حقه باإخطار المزوِّ

د بموجب الفقرة )6/ب(  م ال�شكوى اإلى المزوِّ مة من ِقـَبـل مقدِّ الإلكتروني الأخرى المقدنَّ

من البند )3( من هذا الملحق وذلك بالقدر الم�شتطاع عمليًا.

ب- با�شتثناء ما ن�شت عليه الفقرة )اأ( من هذا البند، يجب اأن تكون كافة المرا�شالت الكتابية 

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه اإلكترونية من خالل الإنترنت )مع وجود �شجل ُيـثِبـت  مـــع مقدِّ

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه  ـل اأخرى يف�شلها مقدِّ اإر�شالهـــا( اأو من خالل اأية و�شائل َتـوا�شُ

كما هو مبين في الفقرتين )2/اأ( و )3/ب( من البند )5( من هذا الملحق.
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د اأو هيئة التحكيم من خالل الو�شائل وبال�شكل الوارد في  ج- يجب اأن تتم اأية مرا�شالت مع المزوِّ

د، بما في ذلك عدد الن�شخ اإْن اأمكن ذلك. القواعد التكميلية للمزوِّ

دة في البند )11( من هذا الملحق. د- يجب اأن تتم المرا�شالت باللغة المحدنَّ

د  هــــ- يجـــوز لأيٍّ من الطرفيـــن تحديث بيانـــات الت�شال الخا�شـــة به من خالل اإخطـــار المزوِّ

والم�شجل المعتَمـد.

و- فيمـــا لـــم يـــرد ب�شاأنه ن�س خا�س فـــي هذا الملحـــق اأو قرار هيئـــة التحكيم، يتـــم قبول كافة 

مة بموجب هذا الملحق في حالة ما اإذا تم اإر�شالها من خالل: المرا�شالت المقدنَّ

ـق من تاريخ الإر�شال. ـَحـقُّ 1- الإنترنت، وذلك من تاريخ اإر�شالها �شريطة اإمكانية التنَّ

ـن في تقرير تاأكيد الإر�شال. 2- الفاك�س، وذلك من التاريخ المبينَّ

م. ـ�َشـلُـّ ـن في اإي�شال التنَّ 3- خدمة البريد، وذلك من التاريخ المبينَّ

ز- فيمـــا لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في هذا الملحـــق، يتم احت�شاب الفترات الزمنية المن�شو�س 

عليها في هذا الملحق من تاريخ القبول المن�شو�س عليه في الفقرة )و( من هذا البند.

ح- عند تقديم اأية مرا�شالت يجب اللتزام بالآتي:

اإر�شال  يتم  اأيِّ طرف،  اإلى  التحكيم  هيئة  ِقـَبـل  من  المرا�شالت  تمت  اإذا  ما  في حالة   -1

د واإلى الطرف الآخر. ن�شخة منها اإلى المزوِّ

د اإلى اأيِّ طرف، يتم اإر�شال ن�شخة منها  2- في حالة ما اإذا تمت المرا�شالت من ِقـَبـل المزوِّ

اإلى الطرف الآخر.

3- في حالة ما اإذا تمت المرا�شالت من ِقـَبـل اأحد اأطراف ال�شكوى، يتم اإر�شال ن�شخة اإلى 

د. الطرف الآخر وهيئة التحكيم والمزوِّ

ـن �شبب وظروف اإر�شال المرا�شالت،  ط- يكون المر�شل م�شئوًل عن الحتفاظ بالمعلومات التي تبيِّ

كمـــا يجب توفير هـــذه المعلومات للتحقيـــق من ِقـَبـل الأطـــراف المتاأثـــرة ولأغرا�س اإعداد 

د اإلـــى الم�شكوِّ في حقه عبر  التقاريـــر، علـــى اأن تر�َشـل الإخطـــارات المر�شلة من ِقـَبـل المزوِّ

البريد اأو الفاك�س ِوْقـًا للفقرة )اأ( من البند )1( من هذا الملحق.

ــم المر�َشـل اإليه المرا�شالت، يجب على  ـي الطرف المر�ِشـل ما يفيد بعدم ت�َشـلُـّ ي- فـــي حالـــة تلقِّ

د في حالة ما اإذا لم يتم تعيين  الطـــرف المر�ِشــــل اإخطار هيئة التحكيم على الفور اأو المـــزوِّ

د فيما  ـباع توجيهات هيئة التحكيـــم اأو المزوِّ هيئـــة تحكيـــم. ويجب على الطرف المر�ِشــــل اتِّ

يتعلق باأية اإجراءات اأخرى متعلقة بالمرا�شالت. 
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البند�)3(

تقدمي�ال�سكوى

اأ- يجـــوز لأيِّ �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتباري طلب بدء اإجراءات ت�شويـــة المنازعة من خالل اإر�شال 

د بما يتفق مع هذا النظام.  �شكوى اإلى المزوِّ

ب- يجب تقديم ال�شكوى وجميع مرفقاتها وم�شتنداتها اإلكترونيًا، على اأن تت�شمن الآتي: 

1- طلبًا بالبتِّ في ال�شكوى ِوْفـًقا لالإجراءات المن�شو�س عليها في هذا النظام.

م  بمقدِّ الخا�شة  والفاك�شات  الهواتف  واأرقــام  والإلكترونية  البريدية  والعناوين  ال�شم   -2

ل ينوب عنه في الإجراءات الإدارية لت�شوية المنازعات. ال�شكوى واأيِّ ممثل مخونَّ

م ال�شكوى في هذه الإجراءات )بما في ذلك معلومات  ـلة مع مقدِّ 3- و�شيلة التوا�شل المف�شنَّ

عن ال�شخ�س الذي يجب التوا�شل معه وبيان طرق التوا�شل والعناوين( لكل من: 

    اأ( المرا�شالت التي �شيتم اإر�شالها اإلكترونيًا.

   ب( المرا�شالت التي �شيتم اإر�شال ن�شخة ورقية منها، اإْن ُوِجـدت.

4- تقديم ا�شم الم�شكوِّ في حقه وكافة معلوماته )بما في ذلك العناوين البريدية والإلكترونية 

م ال�شكوى ب�شاأن كيفية الت�شال به اأو باأيٍّ  واأرقام الهاتف والفاك�س( المعروفة اإلى مقدِّ

من ممثليه. كما يجوز تقديم معلومات الت�شال التي تم ا�شتخدامها للتوا�شل مع الم�شكوِّ 

اإر�شال ال�شكوى  د من  في حقه قبل ال�شكوى وذلك بتفا�شيل كافية بغر�س تمكين المزوِّ

ِوْفـقًا للفقرة )اأ( من البند )2( من هذا الملحق.

ويف حالة ما اإذا كانت معلومات الت�شال اخلا�شة بامل�شكوِّ يف حقه غري متوفرة يف بيانات 

م ال�شكوى تقدمي ال�شكوى �شد  الت�شجيل املتاحة للجمهور يف قاعدة البيانات WHOIS، يجوز ملقدِّ

ـطاق امل�شجل  د تقدمي تفا�شيل الت�شال ذات ال�شلة بحامل ا�شم النِّ )جمهول(. ويجب على املزوِّ

بعد تقدمي �شكوى �شد )جمهول( بح�شب املعلومات التي توفرها الهيئة اإليه. 

5- تحديد اأ�شماء النطاق مو�شوع ال�شكوى.

ال�شكوى  مو�شوع  ـطاق  النِّ اأ�شماء  واأ�شحاب  المعتَمـدين  الم�شجلين  اأو  الم�شجل  تحديد   -6

الم�شجلة وقت تقديم ال�شكوى.

م ال�شكوى في تقديم �شكواه، بالإ�شافة  7- تحديد العالمات التجارية التي ا�شتند عليها مقدِّ

م  اإلى تحديد الب�شائع والِخـْدمات التي ت�شتخَدم معها العالمة اإْن ُوِجـدت. ويجوز لمقدِّ

في  معها  العالمة  ا�شتخدام  ينوي  التي  الأخــرى  والِخـْدمات  الب�شائع  ـف  و�شْ ال�شكوى 

الم�شتقبل.

8- بيان اأ�شباب تقديم ال�شكوى بما يتفق مع هذا النظام، والتي تت�شمن تحديدًا الآتي:
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ـطاق مو�شوع ال�شكوى اأو اللنَّْبـ�س بينه وبين عالمة تجارية اأو      اأ( بيان كيفية َتـ�شاُبـه ا�شم النِّ

م ال�شكوى حقوقها. عالمة خدمة يملك مقدِّ

   ب( بيان الأ�شباب التي تو�شح اأن الم�شكونَّ في حقه لي�شت له حقوق اأو م�شالح قانونية فيما 

ـطاق مو�شوع ال�شكوى. يتعلق با�شم النِّ

ـطاق ب�شوء نية. ـن اأنه تم ت�شجيل اأو ا�شتخدام ا�شم النِّ    ج( بيان الأ�شباب التي تبيِّ

اأو  الكلمات  لعدد  الأق�شى  بالحد  اللتزام  يجب  اأعــاله  و)ج(  )ب(  الفقرتين  ولأغرا�س 

د. ال�شفحات في حالة ما اإذا تم تحديدها في القواعد التكميلية للمزوِّ

9- تحديد الطلبات بما يتفق مع هذا النظام.

10- تحديد عدد اأع�شاء هيئة التحكيم )ع�شو واحد اأو ثالثة اأع�شاء(، وفي حالة اختيار 

نة من ثالثة اأع�شاء، يجب عليه تقديم اأ�شماء ومعلومات  م ال�شكوى هيئة تحكيم مكونَّ مقدِّ

ـحين من  المر�شنَّ التحكيم، ويجوز اختيار  لع�شوية هيئة  ـحين  بالمر�شنَّ الخا�شة  الت�شال 

د. خالل قائمة اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة بالمزوِّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى التي  11- تحديد كافة الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة با�شم النِّ

تم البدء فيها اأو اإنهاوؤها، اإْن ُوِجـدت.

الإجــراءات  بموجب هذه  ال�شادر  القرار  اأينَّ طْعـن في  باأن  ال�شكوى  م  اإقرار من مقدِّ  -12

يخ�شع لولية المحكمة المخت�شة في مملكة البحرين.

اأو  ال�شكوى  م  لمقدِّ الإلكتروني  بالتوقيع  متبوعًا  التالي  بالإقرار  ال�شكوى  اختتام  يتم   -13

ل بالتوقيع:  ـله المخونَّ ممثِّ

ـطاق اأو النزاع اأو القرار ال�شادر  م ال�شكوى باأن الطلبات اخلا�شة بت�شجيل ا�شم النِّ »يقر مقدِّ

اأية  يتنازل عن  اأنه  كما  فقط،  ـطاق  النِّ ا�شم  �شاحب  �شد  تكون  �شوف  الإجراءات  بح�شب هذه 

د، و)ب( امل�شجل  د واأع�شاء هيئة التحكيم با�شتثناء حالة اخلطاأ املتعمنَّ مطالبات �شد )اأ( املزوِّ

املعتَمـد، و)ج( الهيئة.

م ال�شكوى باأن املعلومات الواردة يف هذه ال�شكوى كاملة ودقيقة على حد علمه،  كما يقرُّ مقدِّ

ر بح�شب هذا النظام والقوانني  مة لأغرا�س كيدية، واأن ما ورد فيها مربنَّ واأن ال�شكوى غري مقدنَّ

املعمول بها«.

ـق على  14- اإرفاق اأية م�شتندات اأو اأدلة اأخرى بما في ذلك ن�شخة من هذا النظام المطبنَّ

اأو عالمة خدمة تجارية ت�شتند  اأو لت�شجيل عالمة تجارية  ـطاق مو�شوع النزاع  ا�شم النِّ

اإليها ال�شكوى اإ�شافة اإلى حافظة م�شتندات تت�شمن ترتيب تلك الأدلة.

ـطاقات  15- يجوز تقديم �شكوى واحده لأكثر من ا�شم نطاق واحد، �شريطة اأْن تكون اأ�شماء النِّ

ـطاق لكل ا�شم  ـطاق واأْن تكون اتفاقيات �شاحب ا�شم النِّ م�شجلة لذات �شاحب ا�شم النِّ

رة بذات اللغة.  نطاق محرنَّ
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البند�)4(

اإجراءات�اإخطار�ال�سكوى

ـطاق مو�شوع ال�شكوى. ـق اإلى الهيئة ويت�شمن طلب َقـْفل ا�شم النِّ ـَحـقُّ د طلب التنَّ م المزوِّ اأ- يقدِّ

ـق المن�شو�س عليـه فـي الفقـرة )اأ( مـن  ـَحـقُّ ب- علـى الهيئة خالل يومي عمل من ت�َشـلُّم طلب التنَّ

ـطـاق. ول  هــــذا البنـد، تقديـم المعلومـات المطلوبـة والتاأكيد باأنـه تــــم تفعيـل َقـْفـل ا�شـم النِّ

ـطاق.  ـع َقـْفـل ا�شم النِّ يجـــوز للهيئة اإخطار الم�شكوِّ في حقه بالإجراء اإلى اأن يتـــم تفعيل و�شْ

ـطاق طوال فترة اإجـــراءات ت�شوية المنازعات، بدءًاً من لحظة  وي�شتمـــر تفعيل َقـْفـل ا�شم النِّ

د اإلى حين تنفيذ القرار ال�شادر عن هيئة  م ال�شكوى اإلى المزوِّ تقديم ال�شكوى من ِقـَبـل مقدِّ

التحكيم اأو انق�شاء ال�شكوى ِوْفـقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها في هذا النظام. 

ـطاق قبل نهاية مدة يومي  ج- يجـــب تقديم اأية طلبـــات ب�شاأن تعديل البيانات المتعلقة با�شـــم النِّ

العمـــل المن�شو�ـــس عليهـــا في الفقـــرة )ب( من هذا البنـــد اأو قبل تاأكيد تفعيـــل َقـْفـل ا�شم 

م بعد الفترة المن�شو�س عليها في هذه  ـطاق من ِقـَبـل الهيئة، اأيهما اأوًل. واأية طلبات تقدنَّ النِّ

الفقرة لتعديل بيانات الم�شكوِّ في حقه �شوف يتم البتُّ فيها من ِقـَبـل هيئة التحكيم.

ـق من َتـواُفـقها مع اإجراءات ت�شوية المنازعات.  ـَحـقُّ د الطالع على ال�شكوى للتنَّ د- يجب على المزوِّ

د باإر�شال الإخطـــار الكتابي ومرفقاته مع خطاب تو�شيحي  وفـــي حالة َتـواُفـقها، يقوم المزوِّ

ـن في الفقرة  د اإلى الم�شكوِّ في حقه، وذلك على النحو المبينَّ ب�شـــاأن القواعد التكميلية للمـــزوِّ

م الأتعاب  )اأ( مـــن البنـــد )2( من هذا الملحق، وذلك خالل ثالثة )3( اأيام من تاريخ ت�َشـلُـّ

م ال�شكوى ِوْفـقًا للبند )19( من هذا الملحق. الواجب �شدادها من ِقـَبـل مقدِّ

د اإخطار  د عدم َتـواُفـق ال�شكوى مع هذا النظام، يجب على المزوِّ هــــ- فـــي حالة ما اإذا قرر المزوِّ

م ال�شكوى  م ال�شكوى والم�شكوِّ في حقه فورًا باأ�شباب عـــدم َتـواُفـق ال�شكوى. ويمنح مقدِّ مقـــدِّ

فترة خم�شة )5( اأيام ل�شتكمال اأيِّ نق�س في عنا�شر ال�شكوى. وبانق�شاء الفترة المن�شو�س 

م  عليهـــا دون ا�شتكمـــال النق�س ُتـعتَبـر ال�شكـــوى اأنه قد تم �شْحـُبـهـــا دون الإخالل بحق مقدِّ

ال�شكوى بتقديم �شكوى جديدة.

ـنة في الفقرة )اأ(  د لم�شئولياته المبينَّ و- تبـــداأ اإجراءات ت�شوية المنازعات من تاريخ اإتمام المزوِّ

من البند )2( من هذا الملحق فيما يتعلق باإر�شال ال�شكوى اإلى الم�شكوِّ في حقه.

م ال�شكـــوى والم�شكوِّ في حقه والم�شجل المعتَمد والهيئة فورًا بتاريخ  د اإخطار مقدِّ ز- علـــى المزوِّ

بدء اإجراءات ت�شوية المنازعات. 
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البند�)5(

الرد

د وذلك خالل ع�شرين  اأ- يجب على الم�شكوِّ في حقه تقديم مذكرة بالرد على ال�شكوى اإلى المزوِّ

)20( يومًا من تاريخ بدء اإجراءات ت�شوية المنازعات.

ب- يجب على الم�شكوِّ في حقه اإر�شال الرد مع المرفقات اإلكترونيًا، على اأن يت�شمن رده الآتي:

1- اأن يكون الرد تحديدًا على البيانات والدعاءات الواردة في ال�شكوى وت�شمين الأ�ش�س 

ـطاق مو�شوع ال�شكوى وا�شتخدامه. ويجب  ـه في الحتفاظ بت�شجيل ا�شم النِّ ـن حقنَّ التي تبيِّ

ـنة في القواعد التكميلية  اأن يكون الرد متفقًا مع �شروط عدد الكلمات اأو ال�شفحات المبينَّ

د. للمزوِّ

به  الخا�شة  والفاك�س  الهاتف  واأرقــام  والإلكترونية  البريدية  والعناوين  ال�شم  تقديم   -2

ـل مفونَّ�س ينوب عنه في اإجراءات ت�شوية المنازعات. وتفا�شيل اأيِّ ممثِّ

3- تحديد و�شيلة التوا�شل المف�شلة مع الم�شكوِّ في حقه في هذه الإجراءات بما في ذلك 

معلومات عن ال�شخ�س الذي يجب التوا�شل معه وبيان طرق التوا�شل والعناوين لكل من:

   اأ( المرا�شالت التي �شوف يتم اإر�شالها اإلكترونيًا فقط. 

   ب( المرا�شالت التي �شيتم اإر�شال ن�شخة ورقية منها، اإْن ُوِجـدت.

ِوْفقًا للفقرة )4/ب( من  نة من ع�شو واحد  م ال�شكوى هيئة مكونَّ 4- في حالة اختيار مقدِّ

البند )3( من هذا الملحق، يجب على الم�شكوِّ في حقه بيان ما اإذا كان يرغب في اأن يتم 

البتُّ في النزاع من خالل هيئة تحكيم مكوننَّة من ثالثة اأع�شاء.

نة من ثالثة اأع�شاء، يجب  م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه لهيئة مكونَّ 5- في حالة اختيار مقدِّ

ـحين لع�شوية هيئة التحكيم، ويجوز  تقديم اأ�شماء ومعلومات الت�شال الخا�شة بالمر�شنَّ

د. ـحين من خالل قائمة اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة بالمزوِّ اختيار المر�شنَّ

ـطاق مو�شوع ال�شكوى التي  6- تحديد كافة الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة با�شم النِّ

تم البدء فيها اأو التي تم النتهاء منها، اإْن ُوِجـدت.

م ال�شكوى ِوْفـقًا للفقرة  7- التاأكيد على اأنه قد تم اإر�شال ن�شخة من الرد ومرفقاته اإلى مقدِّ

)ب( من البند )2( من هذا الملحق.

ـله  م ال�شكوى اأو ممثِّ 8- يتم اختتام ال�شكوى بالإقرار التالي متبوعًا بالتوقيع الإلكتروني لمقدِّ

المخولنَّ بالتوقيع:

»يقر الم�شكوُّ في حقه اأن المعلومات الواردة في الرد كاملة ودقيقة على حد علمه واأن الرد 

ر بح�شب هذا النظام والقوانين المعمول  م لأغرا�س كيدية، واأن ماورد فيه مبرنَّ غير مقدنَّ

بها«.

9- اإرفاق اأية م�شتندات اأو اأدلة اأخرى ي�شتند عليها الم�شكوُّ في حقه، بالإ�شافة اإلى حافظة 
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م�شتندات تت�شمن ترتيب تلك الأدلة. 

ِقـَبـل هيئة تحكيم  النزاع من  البتُّ في  يتم  اأن  ال�شكوى  م  اإذا اختار مقدِّ 10- في حالة ما 

اأع�شاء،  تتاألف من ثالثة  الم�شكوُّ في حقه هيئة تحكيم  واختار  واحد  تتاألف من ع�شو 

في  رة  المقرنَّ الثالثية  التحكيم  هيئة  اأتعاب  ن�شف  �شداد  حقه  في  الم�شكوِّ  على  ـن  يتعينَّ

د. وتتم عملية �شداد الأتعاب عند تقديم الم�شكوِّ في حقه الرد  القواعد التكميلية للمزوِّ

رة من ِقـَبـل الم�شكوِّ في حقه، يتم البتُّ  د. وفي حالة عدم �شداد الأتعاب المقرنَّ اإلى المزوِّ

في النزاع من خالل هيئة تتكون من ع�شو واحد.

ج- يجوز تمديد فترة تقديم الرد في الحالت الآتية:

1- بناًء على طلب من الم�شكوِّ في حقه.

د. 2- بناًء على اتفاق الأطراف �شريطة موافقة المزوِّ

د- فـــي حالة عدم تقديم الم�شكوِّ في حقه الرد دون وجود ظروف ا�شتثنائية، على هيئة التحكيم 

مة في ال�شكوى.  البتُّ في النزاع بناًء على المعلومات المقدنَّ

البند�)6(

تعيني�هيئة�التحكيم�وحتديد�موعد�اتخاذ�القرار

د توفير ون�ْشـر قائمة باأع�شاء هيئة التحكيم وموؤهالتهم للجمهور. اأ- يجب على المزوِّ

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ في حقه لهيئة تحكيم ثالثية الأع�شاء، على  ب- فـــي حالة عدم اختيار مقدِّ

م الـــرد اأو بعد مرور الفترة التي يجب تقديم  د خالل خم�شة )5( اأيام من تاريخ ت�َشـلُـّ المـــزوِّ

الـــرد خاللها تعيين ع�شـــو تحكيم واحد من قائمة اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة به، ويجب 

نة من ع�شو واحد. م ال�شكوى �شداد كامل اأتعاب هيئة التحكيم المكونَّ على مقدِّ

ج- فـــي حالـــة ما اإذا اختار مقّدم ال�شكوى اأو الم�شكو في حقـــه اأن يتم البت في النزاع من خالل 

هيئـــة تحكيـــم ثالثية الأع�شاء، يجب علـــى المزود تعيين ثالثة اأع�شـــاء تحكيم بما يتفق مع 

الإجراءات المحددة في الفقرة )هـ( من هذا البند. 

م ال�شكوى،  ويجب اأن يتم �شداد اأتعاب هيئة التحكيم ثالثية الأع�شاء بالكامل من ِقـَبـل مقدِّ

اإل يف حالة ما اإذا مت اختيار هيئة التحكيم ثالثية الأع�شاء من قبل امل�شكو يف حقه يتحمل كل 

طرف ن�شف اأتعاب هيئة التحكيم ثالثية الأع�شاء. 

م ال�شكوى،  د- با�شتثناء الحالت التي يتم فيها اختيار هيئة تحكيم ثالثية الأع�شاء من ِقـَبـل مقدِّ

د باأ�شمـــاء وبيانات الت�شال الخا�شـــة بالمر�شحين  م ال�شكـــوى تزويد المزوِّ يجـــب على مقدِّ

لع�شويـــة هيئة التحكيم وذلك خالل خم�شة )5( اأيام من اإر�شال الم�شكوِّ في حقه للرد الذي 

د فيه اختياره هيئة تحكيم ثالثية الأع�شاء. ويجوز اختيار المر�شحين من خالل قائمة  يحـــدِّ
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د.  اأع�شاء هيئة التحكيم الخا�شة بالمزوِّ

م ال�شكوى اأو الم�شكوِّ فـــي حقه هيئة تحكيـــم ثالثية الأع�شاء،  هــــ- في حالة مـــا اإذا اختار مقـــدِّ

م  مة من ِقـَبل مقدِّ د تعيين ع�شو تحكيم واحد مـــن قائمة المر�شحين المقدنَّ يجـــب على المزوِّ

مة من ِقـَبـل الم�شكوِّ في حقه. وفي  ال�شكوى وع�شو تحكيم واحد من قائمة المر�شحين المقدنَّ

د خالل خم�شـــة )5( اأيام من تعيين ع�شـــو تحكيم من قائمة  حالـــة ما اإذا لـــم يتمكن المزوِّ

د  د المعمول بها، يجب على المزوِّ مة من اأحد الأطراف ِوْفقًا ل�شروط المزوِّ المر�شحين المقدنَّ

تعيين ع�شو تحكيم من خالل قائمة اأع�شاء التحكيم الخا�شة به. 

مر�شحني  خم�شة  ت�شم  قائمة  تقدمي  د  املزوِّ على  يجب  الثالث،  الع�شو  بتعيني  يتعلق  وفيما 

د با�شم ع�شو هيئة التحكيم الذي يف�شل كل  اإىل الأطراف. ويجب على طريف النزاع تزويد املزوِّ

د تعيني  طرف تعيينه، وذلك خالل خم�شة )5( اأيام من ت�َشـلُّم قائمة املر�شحني. ويجب على املزوِّ

مها. ع�شو هيئة التحكيم الثالث مع الأْخـذ بعني العتبار ردود الأطراف التي مت ت�َشـلُـّ

ود اإخطار الطرفين باأ�شماء اأع�شاء هيئة  و- عند اكتمال تعيين اأع�شاء هيئة التحكيم، على المزِّ

د  د لإر�شال قـــرار هيئة التحكيم ب�شاأن ال�شكوى اإلى المزوِّ التحكيـــم المعينين والتاريخ المحدنَّ

د. ما لم ت�شتجد ظروف ا�شتثنائية تُحـول دون اإ�شدار القرار في التاريخ المحدنَّ

البند�)7(

حْيـدة�وا�ستقالل�اأع�ساء�هيئة�التحكيم

اأ- يجب اأن يتمتع اأع�شاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم بالحْيـدة وال�شتقالل.

ـمين، وقبل الموافقـــة على تعيينه اأن يف�شح ل�شلطة التعيين  ب- علـــى من يتم اختياره من المحكِّ

عن اأية ظروف اأو مالب�شات ُيـحتَمـل اأن توؤدي اإلى اإثارة اأية �شكوك حول حْيـدته اأو ا�شتقالله. 

ج- فـــي حالة ما اإذا طراأت اأية م�شتجدات بهذا ال�شاأن خـــالل اإجراءات ت�شوية المنازعات والتي 

من المحتمل اأن تنتج عنها �شكوك مبررة حيال حيدة اأو ا�شتقالل ع�شو التحكيم، يجب على 

ع�شـــو هيئة التحكيم المعني اأن يف�شح عنها للمزود على الفور، ويجوز للمزود وفقًا ل�شلطته 

التقديرية تعيين ع�شو تحكيم اآخر. 

البند�)8(

التوا�سل�بني�اأطراف�ال�سكوى�وهيئة�التحكيم

اأ- ل يجوز اأن توجه اأية مرا�شالت من طرف واحد اأو من ينوب عنه مع هيئة التحكيم دون اإر�شال 

ن�شخة اإلى الطرف الآخر.

ب- يجـــب اأن تتـــم كافة المرا�شالت المقدمة مـــن طرفي ال�شكوى اإلى هيئـــة التحكيم اأو المزود 

مـــن خـــالل مدير الدعوى الذي يتم تعيينـــه من قبل المزود على النحـــو المبين في القواعد 

التكميلية للمزود. 
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البند�)9(

اإر�سال�امللف�اإىل�هيئة�التحكيم

اأع�شاء هيئة  تعيني جميع  فور  التحكيم، وذلك  اإىل هيئة  ال�شكوى  اإر�شال ملف  املزود  على 

التحكيم. 

البند�)10(

ال�سالحيات�العامة�لهيئة�التحكيم

تتوىل هيئة التحكيم كافة املهام املتعلقة بت�شوية املنازعات، ولها يف �شبيل ذلك ممار�شة كافة 

املهام وال�شالحيات املن�شو�س عليها يف هذا النظام، وعلى الأخ�س ما يلي:

اأ- ت�شوية المنازعات على النحو الذي تراه منا�شبًا وبما يتفق مع هذا النظام.

ب- �شمان معاملة الطرفين ب�شكل مت�شاو ومنح كل طرف حق الح�شول على فر�شة عادلة لبيان 

موقفه.

ج- البـــت في اإجـــراء ت�شوية المنازعات بال�شرعـــة المنا�شبة، كما يجوز لها بنـــاًء على طلب اأحد 

الطرفيـــن اأو مـــن تلقاء نف�شها تمديد اأيٍّ من المدد المحـــددة في هذه الإجراءات اأو التي تم 

تحديدها من ِقـَبـلها، وذلك في حالت ا�شتثنائية.

د- تقرير مدى قبول الدليل و�شلته بمو�شوع ال�شكوى ومدى اأهميته.

هـ- اأْن تقرر بموجب طلب من اأحد الطرفين دمج عدة نزاعات متعلقة باأكثر من ا�شم نطاق وبما 

يتفق مع هذا النظام. 

البند�)11(

لغة�اإجراءات�ت�سوية�املنازعات

اأ- مـــا لـــم يتـــم التفاق على خالف ذلـــك بين الطرفيـــن اأو ين�س على خالف ذلـــك في اتفاقية 

�شاحـــب ا�شم النطاق، تكون اللغـــة الإنجليزية هي لغة اإجراءات ت�شويـــة المنازعات، ويجوز 

لهيئة التحكيم تحديد لغة غيرها وذلك بالنظر اإلى ظروف اإجراءات ت�شوية المنازعات.

ب- يجـــوز لهيئة التحكيم طلب اإرفاق ترجمة كلية اأو جزئية مع الم�شتندات التي تقدم اإليها بلغة 

غير لغة اإجراءات ت�شوية المنازعات. 

البند�)12(

بيانات�اإ�سافية

بالإ�شافة اإىل ال�شكوى والرد املقدم من قبل امل�شكو يف حقه، يجوز لهيئة التحكيم اأن تطلب 

رات اأو م�شتندات اإ�شافية من اأيٍّ من الطرفني.  وفقًا ل�شلطتها التقديرية مذكِّ
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البند�)13(

جل�سات�ا�ستماع��سخ�سية

ل يجوز عقد جل�شات ا�شتماع، �شواء باحل�شور ال�شخ�شي لالأطراف اأو من خالل الت�شال 

املرئي اأو امل�شموع، وذلك ما مل تقرر هيئة التحكيم �شرورة عقد جل�شة ال�شتماع من اأجل البت 

يف ال�شكوى، وذلك وفقًا ل�شلطتها التقديرية وب�شكل ا�شتثنائي.

البند�)14(

التخلف

اأ- فـــي حالة عدم التزام اأي طرف، دون وجود ظروف ا�شتثنائية، بالفترات الزمنية المن�شو�س 

عليهـــا فـــي هذا النظام اأو المقررة مـــن ِقـَبل هيئة التحكيم، ت�شتمر هيئـــة التحكيم في البت 

بال�شكوى. 

ب- فـــي حالة عدم التـــزام اأي طرف، دون وجود ظـــروف ا�شتثنائية، باأي حكـــم من اأحكام هذا 

النظام اأو اأي طلب لهيئة التحكيم، يحق لهيئة التحكيم ا�شتنتاج ما تراه منا�شبًا. 

البند�)15(

قرارات�هيئة�التحكيم

رات والم�شتندات المقدمة اإليها ووفقًا  اأ- علـــى هيئة التحكيم البت في ال�شكوى بناًء علـــى المذكِّ

لأحكـــام هـــذا النظام والإجراءات واأيـــة اأحكام ومبادىء قانونية تـــرى هيئة التحكيم وجوب 

تطبيقها.

ب- على هيئة التحكيم البت في ال�شكوى واإحالة قرارها خالل اأربعة ع�شر )14( يومًا اإلى المزود 

ما لم يُحـل دون ذلك اأي ظرف ا�شتثنائي.

ج- يتم اتخاذ قرار هيئة التحكيم على اأ�شا�س الأغلبية في حالة ما اإذا كانت ثالثية الأع�شاء.

ـبًا ومت�شمنًا تاريخ اإ�شـــداره واأ�شماء اأع�شاء  د- يجـــب اأن يكون قرار هيئة التحكيـــم كتابيًا وم�شبنَّ

هيئة التحكيم.

هــــ- يجـــب اأن ي�شدر قرار هيئـــة التحكيم مت�شمنًا راأي الع�شو المعار�ـــس - اإْن ُوِجـد - في حالة 

�شـــدور قرار التحكيم بالأغلبية وبما يتوافق مع الحـــد الأق�شى لعدد الكلمات اأو ال�شفحات 

في حالة ما اإذا تم تحديدها في القواعد التكميلية للمزود. ويجب اأن ترفق اأية اآراء معار�شة 

مع قرار الأغلبية. 

و- فـــي حالة مـــا اإذا خل�شت هيئة التحكيم اإلى اأن النزاع خارج عـــن نطاق المادة )7( من هذا 
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النظام، يجب اأن تبين ذلك �شراحة في قرارها. 

م اإليها باأن ال�شكـــوى كيدية )على �شبيل المثال  ز- اإذا تو�شلـــت هيئـــة التحكيم بعد درا�شة ما ُقـدِّ

محاولـــة ال�شتيالء على ا�شـــم النطاق اأو تم تقديم ال�شكوى من اأجـــل م�شايقة �شاحب ا�شم 

النطـــاق( يجب اأن تبيـــن الهيئة ذلك �شراحة في قرارها باأن ال�شكـــوى كيدية وباأن هذا يعد 

�شوء ا�شتخدام لإجراءات ت�شوية المنازعات. 

البند�)16(

اإبالغ�اأطراف�ال�سكوى�بالقرار

اأ- علـــى المزود خالل ثالثـــة )3( اأيام من ت�شلم القرار من هيئة التحكيـــم، اإر�شال ن�س القرار 

كاماًل لـــكال الطرفين والهيئة. وعلى الهيئة فور ت�شلمها للقـــرار اإبالغ كل الأطراف والمزود 

بتاريخ تنفيذ قرار هيئة التحكيم بما يتفق مع اأحكام المادة )14( من هذا النظام.

ب- ما لم تقرر هيئة التحكيم خالف ذلك، يقوم المزود بن�شر القرار كاماًل وتاريخ تنفيذه على 

موقع اإلكتروني يمكن الو�شول اإليه ب�شكل عام. وفي جميع الأحوال، يجب ن�شر الجزء المتعلق 

بكيدية ال�شكوى بح�شب الفقرة )ز( من البند )15( من هذا الملحق.

البند�)17(

اأ�سباب�الإنهاء�الأخرى

يف حالة ما اإذا اتفق الأطراف على ت�شوية املنازعة قبل �شدور قرار هيئة التحكيم، يجب على 

هيئة التحكيم اإنهاء اإجراءات ت�شوية املنازعات، وذلك باتباع اخلطوات الآتية: 

اأ- يقـــدم الأطراف اإلى المزود طلبًا كتابيًا بتعليق اإجـــراءات ت�شوية المنازعات، وذلك لمناق�شة 

ت�شوية محتملة.

ب- على المزود التاأكيد على ت�شلم طلب التعليق وتبليغ الهيئة بهذا الطلب وبمدة التعليق المتوقعة.

ـل الأطراف اإلى ت�شوية، يجـــب عليهم تقديم ا�شتمـــارة الت�شوية وفقًا للقواعد  ج- فـــي حالـــة تو�شُّ

التكميليـــة للمـــزود. ويعد الغر�س مـــن ا�شتمارة الت�شوية بيـــان ال�شـــروط الأ�شا�شية لتفاقية 

ت�شوية الأطراف، ول يجوز للمزود اطالع اأيِّ طرف ثالث عليها.

د- يجـــب علـــى المزود اأن يوؤكد للهيئة نتيجة الت�شوية من حيـــث �شلتها بالإجراءات التي تتخذها 

الهيئة مع اإر�شال ن�شخة من هذا التاأكيد لالأطراف.

هــــ- على الهيئـــة اإزالة الَقـفل خالل يومي )2( عمل من تاريخ ت�شلم الطلب الكتابي المقدم وفقًا 

للفقرة )اأ( من هذا البند.
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 و- علـــى مقدم ال�شكوى اأن يوؤكـــد للمزود تنفيذ الت�شوية ب�شاأن اأي اإجـــراء يتم تنفيذه فيما يتعلق 

با�شـــم نطـــاق مو�شوع ال�شكوى، وذلك بح�شـــب ما هو من�شو�س عليه فـــي القواعد التكميلية 

للمزود.

ز- على المزود اإنهاء اإجراءات ت�شوية المنازعات ما لم تن�س الت�شوية على خالف ذلك.

ح- فـــي حالـــة ما اإذا اأ�شبح من غير الممكـــن متابعة اإجراءات ت�شويـــة المنازعات لأي �شبب من 

الأ�شبـــاب، وذلك قبل اأن تتو�شل هيئة التحكيم اإلى قرارهـــا، يجب على هيئة التحكيم اإنهاء 

هـــذه الإجراءات ما لم يقدم اأحد الأطراف مبـــررات لالعترا�س خالل الفترة الزمنية التي 

تحددها هيئة التحكيم. 

البند�)18(

اإجراءات�املحكمة

ل يجوز رفع دعوى اأمام الق�شاء ب�شاأن نزاع متعلق بت�شجيل ا�شم نطاق اإل بعد عر�شه للت�شوية 

والبت فيه طبقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا النظام.

البند�)19(

الأتعاب

ـــل كافة الأتعاب  اأ- با�شتثنـــاء مـــا ورد في الفقـــرة )د( من هذا البند، علـــى مقدم ال�شكوى تحمُّ

المحـــددة في القواعـــد التكميلية للمزود ب�شكل مبدئي. وفي حالة مـــا اإذا اختار الم�شكو في 

حقـــه اأن يتم البـــت في النزاع من خالل هيئة تحكيم ثالثية الأع�شـــاء بدًل من هيئة تحكيم 

مكونـــة من ع�شو واحد يتم اختياره من قبل مقـــدم ال�شكوى، وذلك وفقًا للبند )5( من هذا 

ــــل ن�شف الأتعاب الخا�شة بهيئة التحكيم ثالثية  الملحـــق، ويجب على الم�شكو في حقه تحمُّ

الأع�شـــاء. وفور تعيين هيئـــة التحكيم، على المزود رد جزء منا�شب مـــن الأتعاب الإ�شافية 

لمقدم ال�شكوى اإْن ُوِجـد، وذلك وفقًا لما هو محدد في القواعد التكميلية للمزود.

ب- يجب على المزود عدم اتخاذ اأية اإجراءات ب�شاأن ال�شكوى حتى يتم �شداد الأتعاب من مقدم 

ال�شكوى وذلك وفقًا للفقرة )اأ( من هذا البند.

ج- في حال ما اإذا لم يتم �شداد الأتعاب للمزود خالل ع�شرة )10( اأيام من ت�شلم ال�شكوى، يتم 

�شطب الدعوى واإنهاء اإجراءات ت�شوية المنازعات.

د- يجـــوز للمزود في حـــالت ا�شتثنائية طلب �شـــداد اأتعاب اإ�شافية يتـــم تحديدها بالتفاق بين 

الطرفين وهيئة التحكيم. 
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البند�)20(

اإخالء�امل�سئولية

ل يتحمل املزود اأو ع�شو هيئة التحكيم اأية م�شئولية قانونية جتاه اأي طرف فيما يتعلق باأي 

فعل متعلق باإجراءات ت�شوية املنازعات املن�شو�س عليها يف هذا النظام، فيما عدا احلالت التي 

ـد. يتم فيها ذلك ب�شكل متعمنَّ


