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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
قرار رقم ( )6ل�سنة 2021
ب�إ�صدار نظام ت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق
والعالمات والأ�سماء التجارية
وزير الموا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2002املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2017
وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
 ،2018وعلى الأخ�ص الفقرة (د) من املادة ( )25منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )33ل�سنة  2019بتعيني اجلهة احلكومية التي تتوىل ت�سجيل �أ�سماء
امل�ستحـقة،
ال ِّنـطاق وحت�صيل الر�سوم
َ
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ت�سجيل وا�ستعمال �أ�سماء النطاق من
امل�ستويني الثاين والثالث يف �إطار ا�سم ال ِّنـطاق ململكة البحرين،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2021ب�إ�صدار القواعد املتعلقة ب�أ�سماء ال ِّنـطاق ململكة البحرين،
وبعد � ْأخـذ ر�أي اجلهات املخت�صة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـعمل بنظام ت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق والعالمات والأ�سماء التجارية،
املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد حممد
�صدر بتاريخ 23 :ذي الحجة 1442هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق� 2 :أغ�سط ـ ـ ــ�س 2021م
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نظام ت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق والعالمات والأ�سماء التجارية
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()1
التعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا النظام ،تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة
يف القرار رقم ( )11ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ت�سجيل وا�ستعمال �أ�سماء ال ِّنـطاق من امل�ستويني
الثاين والثالث يف �إطار ا�سم ال ِّنـطاق ململكة البحرين وقواعد ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق ململكة
البحرين ،وتكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص خالف ذلك:
الهيئة :هيئة تنظيم االت�صاالت.
الم�سجل المعت َمـد :الجهة التي تم ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى من خاللها.
ق ْفل ا�سم ال ِّنـطاق :التدابير التي تتخذها الهيئة على ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى لم ْنـع �إجراء
�أية تعديالت عليه.
اتفاقي���ة �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق :االتفاقي���ة المبرمة بين الم�سجل المعت َمـد و�صاحب ا�سم ال ِّنـطاق
التي تت�ضمن بنود و�شروط ا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق.
�إج���راءات ت�سوي���ة المنازع���ات :الإج���راءات الخا�صة بت�سوي���ة منازعات ت�سجيل �أ�سم���اء ال ِّنـطاق
المن�صو�ص عليها في هذا النظام.
مقدِّم ال�شكوى :الطرف الذي يقدم �شكوى متعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق.
الم�شكو في حقه� :صاحب ا�سم ال ِّنـطاق المقامة �ضده ال�شكوى.
الم���ز ِّود :م���ز ِّود خدمة ت�سوية المنازعات المعت َمـد من ِقـ َبـ���ل م�ؤ�س�سة الإنترنت للأرقام والأ�سماء
المخ�ص�ص���ة ومع َلـ���ن عنه كمز ِّود مخت����ص لت�سوية المنازع���ات المتعلقة بت�سجي���ل ا�سم ال ِّنـطاق
لمملكة البحرين في الموقع الإلكتروني للهيئة.
ع�ضو هيئة التحكيم :ال�شخ�ص المع َّيـن من ِقـ َبـل المز ِّود ليكون ع�ضو ًا في هيئة التحكيم.
القواع���د التكميلي���ة :القواع���د المعت َمـدة من الم���ز ِّود لغر�ض �إدارة وا�ستكم���ال �إجراءات ت�سوية
المنازع���ات ،على �أن تكون هذه القواعد متوافقة مع ه���ذا النظام والتي ت�شمل على �سبيل المثال
الأتع���اب وحدود الكلمات ،وال�صفحات والإر�ش���ادات ،وحجم الملفات ،ونماذج التن�سيق ،وو�سائل
التوا�صل مع المز ِّود والهيئة ،و�شكل الغالف.
مر�سـل من المز ِّود �إلى الم�شك ِّو في حق���ه يفيد تقديم �شكوى �ضده
�إخط���ار كتاب���ي� :إ�شعار كتاب���ي َ
وب���دء �إج���راءات ت�سوية المنازع���ات .ويجب �أن يو�ض���ح الإخطار �أن المز ِّود ق���د �أر�سل ن�سخة من
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ال�شكوى ومرفقاتها �إلكتروني ًا للم�شك ِّو في حقه دون �أن ي�ضم ن�سخة مطبوعة منهما.

مادة ()2

ُيـعت َبـر امللحق املرافق بهذا النظام جزء ًا ال يتجز�أ منه.

مادة ()3
نطاق �سريان النظام

ت�سري �أحكام هذا النظام على � ِّأي نزاع بني �أ�صحاب �أ�سماء ال ِّنـطاق و� ِّأي طرف �آخر فيما
يتعلق بت�سجيل �أو ا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق ململكة البحرين.
وال ت�سري �أحكام هذا النظام على املنازعات التي تكون الهيئة �أو امل�سجل املعت َمـد طرف ًا فيها.

مادة ()4
�إقرارات �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق

�أ -يعد التقدم بطلب ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق �أو خالل فترة ا�ستخدامه �أو تجديده �إقرار ًا �ضمني ًا من
ِقـ َبـل �صاحب ا�سم ال ِّنطاق على �أن:
 -1البيانات والمعلومات المتعلقة بت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق كاملة ودقيقة.
 -2ال يت�سبب ت�سجيل وا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق في انتهاك حقوق الغير ب�شكل مبا�شر �أو غير
مبا�شر.
 -3االلتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات ال�سارية على �أ�سماء ال ِّنطاق في مملكة البحرين.
ب -تق���ع عل���ى عاتق �صاحب ا�س���م ال ِّنـطاق م�سئولية تحديد ما �إذا كان ا�س���م ال ِّنـطاق الخا�ص به
يت�س َّبـب في انتهاك حقوق الغير.

مادة ()5
َقـ ْفـل ا�سم ال ِّنـطاق

�أ -يجوز للهيئة َقـ ْفـل ا�سم ال ِّنـطاق في � ٍّأي من الحاالت الآتية:
 -1عند ت�سلُّم طلب كتابي من �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق �أو وكيله المخول.
 -2عند ت�سلُّم طلب من محكمة مخت�صة.
 -3عند ت�سلُّم طلب من هيئة تحكيم مخت�صة �شريطة �أن يكون �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق طرف ًا
فيها.
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ب -يج���وز للهيئة اتخاذ �أية تدابير �أخرى على ا�سم ال ِّنـط���اق ِو ْفـق ًا ل�شروط اتفاقية �صاحب ا�سم
ال ِّنـطاق �أو �أية متطلبات قانونية �أخرى.

الف�صل الثاين
�إجراءات ت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق
مادة ()6
�إجراءات ت�سوية املنازعات الإلزامية

املوحـدة لت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق املن�صو�ص
ُيـعمل بالإجراءات َّ
عليها يف امللحق املرافق لهذا النظام ،والتي ت�ستويف حاالت تقدمي ال�شكوى املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )7من هذا النظام.

مادة ()7
حاالت تقدمي ال�شكوى

يتم تقدمي ال�شكوى �إىل املز ِّود طبق ًا للغة اتفاقية �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق متى حتققت �إحدى
احلاالت الآتية:
�أ  -تَـطا ُبـق ا�سم ال ِّنـطاق �أو ت�شابهه مع عالمة تجارية �أو عالمة خدمة تكون لمقدِّ م ال�شكوى فيها
حقوق مما قد يثير ال َّلـب�س.
ب  -لي�ست ل�صاحب ا�سم ال ِّنـطاق حقوق �أو م�صالح قانونية فيما يتعلق با�سم ال ِّنـطاق.
ج -ت�سجي���ل وا�ستخ���دام ا�سم ال ِّنـطاق ب�سوء ني���ة ،ويتحقق ذلك في �إحدى الح���االت التالية على
�سبيل المثال ال الح�صر:
 -1في حالة الت�سجيل �أو الح�صول على ا�سم ال ِّنـطاق بغر�ض بيعه �أو ت�أجيره �أو ن ْقـ ِلـه �إلى
مقدِّ م ال�شكوى الذي يعتبر �صاحب العالمة التجارية �أو عالمة الخدمة �أو �إلى مناف�سي
مقدِّ م ال�شكوى ،وذلك مقابل تعوي�ض مادي يفوق ب�شكل كبير تكاليف الح�صول على ا�سم
ال ِّنـطاق.
 -2في حالة ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق لم ْنـع �صاحب العالمة التجارية �أو عالمة الخدمة من
ا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق الذي يعك�س عالمته التجارية� ،شريطة القيام بهذا الفعل ب�شكل
متكرر.
 -3في حالة ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق خ�صي�ص ًا من �أجل تعطيل �أعمال المناف�سين.
 -4في حالة ا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق ع ْمـد ًا بق�صد تحقيق مكا�سب تجارية من خالل �إحداث
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َلـ ْبـ�س محتمل بين ا�سم ال ِّنـطاق والعالمة الخا�صة بمقدِّ م ال�شكوى فيما يتعلق بم�صدر �أو
رعاية �أو ت َبـعية �أو ت�صديق الموقع الإلكتروني الخا�ص ب�صاحب ا�سم ال ِّنـطاق �أو فيما يتعلق
بمنتَـج �أو خدمة يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني الخا�ص ب�صاحب ا�سم ال ِّنطاق.

مادة ()8
عدم توافر معلومات امل�شك ِّو يف حقه

يجوز ملقدِّ م ال�شكوى تقدمي ال�شكوى �ضد جمهول �إذا كانت معلومات االت�صال اخلا�صة بامل�شك ِّو
يف حقه غري معروفة لديه �أو غري متوافرة يف بيانات الت�سجيل املتاحة للجمهور يف  ،WHOISعلى
�أن تقوم الهيئة بتزويد املز ِّود باملعلومات املطلوبة.

مادة ()9
الطلبات يف ال�شكوى

ـقت�صر الطلبات املتاحة ملقدِّ م ال�شكوى على طلب ْ
�شطـب ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع
ُت َ
ال�شكوى �أو ن ْقـل ت�سجيله �إىل مقدِّ م ال�شكوى.

مادة ()10
الرد على ال�شكوى

ت�سلُّـم ال�شكوى االلتزام ب�إجراءات الرد املن�صو�ص عليها يف
يتع َّيـن على امل�شك ِّو يف حقه عند َ
البند ( )5من امللحق املرافق لهذا النظام.

مادة ()11
حاالت ا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق من قِـ َبـل امل�شك ِّو يف حقه

تث ُبـت م�صلحة امل�شك ِّو يف حقه با�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق �إذا ق َّدرت هيئة التحكيم  -على �سبيل
املثال ال احل�صر  -بعد تقييمها للأدلة املق َّدمة يف �إحدى احلاالت الآتية:
�أ� -أن الم�شك��� َّو في حقه ك���ان ي�ستخدم �أو ُي َـح ِّـ�ضـر ال�ستخدام ا�سم ال ِّنـط���اق �أو ا�سم مماثل له في
الخ ْـدمات قبل ت َلـ ِّقـي � َّأي �إخطار كتابي.
تقديم ال�سلع �أو ِ
الم�ستخدم
ب� -أن الم�شك َّو في حقه كان معروف ًا (ب�صفته الفردية �أو التجارية �أو كمنظمة) باال�سم
َ
في ا�سم النطاق محل ال�شكوى حتى �إذا لم تكن لديه حقوق عالمة تجارية �أو عالمة الخدمة.
ج� -أن الم�شك��� َّو في حقه ي�ستخدم ا�سم ال ِّنـطاق ا�ستخدام ًا م�شروع ًا وغير تجاري �أو ب�شكل عادل،
ودون ني���ة تحقيق مكا�سب تجارية م���ن خالل ت�ضليل الم�ستهلكين �أو ت�شويه العالمة التجارية
�أو عالمة الخدمة مو�ضوع ال�شكوى.
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مادة ()12
تعيني هيئة التحكيم

املوحـدة لت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء
يتم تعيني هيئة التحكيم ِو ْفـق ًا للإجراءات َّ
ال ِّنـطاق املن�صو�ص عليها يف البند ( )6من امللحق املرافق لهذا النظام.

مادة ()13
�ضم املنازعات

يف حالة تع ُّدد املنازعات بني امل�شك ِّو يف حقه ومقدِّ م ال�شكوى ،يجوز ل ٍّأي من الطرفني طلب
�ضم املنازعات �أمام هيئة حتكيم واحدة ،على �أن يتم تقدمي الطلب �إىل �أول هيئة حتكيم مت
ت�شكيلها للنظر يف النزاع بني الطرفني.
ويجوز لهيئة التحكيم املذكورة �ضم بع�ض �أو جميع املنازعات ِو ْفـق ًا ل�سلطتها التقديرية
�شريطة �أن تخ�ضع املنازعات التي يتم �ض ُّمـها للإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.

مادة ()14
الإخطار بقرار هيئة التحكيم ْ
ون�شـرِه

يجب على املز ِّود �إخطار �أطراف النزاع والهيئة وامل�سجل املعت َمد ب� ِّأي قرار يتم اتخاذه من
ِقـ َبـل هيئة التحكيم ب�ش�أن � ِّأي ا�سم نطاق م�سجل لدى الهيئة.
كما ُت َ
ـن�شـر جميع القرارات يف املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملز ِّود ،ما مل تقرر هيئة التحكيم
ْ
ن�شـ َر ن�سخة من َّقـحة من املعلومات التي تعد �سرية للأطراف.

مادة ()15
تنفيذ قرارات هيئة التحكيم

�أ -ال يج���وز للهيئ���ة تنفيذ قرار هيئة التحكيم ب�ش����أن �إلغاء ت�سجيل ا�سم ال ِّنـط���اق �أو ن ْقـ ِلـه �إال بعد
ُم ِـ�ضـي خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ �إخطارها من ِقـ َبـل المز ِّود.
ب -بع���د انق�ضاء المدة المن�صو�ص عليها في البند (�أ) من هذه المادة ،على الهيئة تنفيذ قرار
هيئ���ة التحكيم ما لم تتلقَ من الم�شك ِّو في حقه م�ستندات ر�سمية خالل هذه المدة تفيد ب�أنه
قد تم ر ْفـع دعوى ق�ضائية �ضد مقدِّ م ال�شكوى �أمام المحكمة المخت�صة في مملكة البحرين.
ت�سـلُّم الهيئة الم�ستندات المذكورة من ِقـ َبـل الم�شك ِّو في حقه خالل الفترة المح َّددة،
ج -في حالة َ
ل���ن تقوم الهيئة بتنفيذ قرار هيئة التحكي���م �أو اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى �إلى حين تزويدها
بما يفيد �أي ًا من الآتي:
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 -1التو�صل �إلى ت�سوية بين الطرفين.
�سحـ ُبها.
 -2التنازل عن الدعوى الق�ضائية �أو ْ
 -3ن�سخة من حكم المحكمة يفيد بر ْفـ�ض الدعوى �أو �صدور حكم يفيد بعدم ا�ستحقاق
الم�شك ِّو في حقه في ا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق.

مادة ()16
الأتعاب

�أ -تطبَّ���ق جداول الأتعاب المعمول بها في هيئات التحكيم المن�ش���ورة على مواقعها الإلكترونية،
والمح َّددة من ِقـ َبـل المز ِّود في النزاعات المتعلقة ب�أ�سماء ال ِّنـطاق ،والتي يتم تقديمها ِو ْفـق ًا
لأحكام هذا النظام.
ب -يتحمل مقدِّ م ال�شكوى الأتعاب المتعلقة بالنزاع المعرو�ض �أمام هيئة التحكيم والمح َّددة من
ِقـ َبـل المز ِّود ،با�ستثناء الحاالت التي يقوم فيها الم�شك ُّو في حقه باختيار هيئة تحكيم ثالثية
الأع�ض���اء كما هو مبين في البند ( )19من الملحق (�أ) المرافق لهذا النظام ،فيتحمل ِكـال
الطرفين الأتعاب بالت�ساوي.

مادة ()17
دور الهيئة وامل�سجل املعت َمـد

ال يكون للهيئة �أو امل�سجل املعت َمـد � ُّأي دور يف �إدارة �أو تنفيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف
هذا النظام �أمام هيئة التحكيم ،ولن يتحمال �أية م�سئولية قانونية ناجتة عن �أية قرارات تتخذها
هيئة التحكيم ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف املادة ( )5من هذا النظام.

مادة ()18
التقا�ضي

ال يجوز ر ْفـع دعوى �أمام الق�ضاء ب�ش�أن املنازعات املتعلقة بت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق متى حتققت
احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة ( )7من هذا النظام� ،إال بعد ع ْر ِ�ضـه للت�سوية والبتِّ فيه
املوحـدة لت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق املن�صو�ص عليها يف
طبق ًا للإجراءات َّ
امللحق املرافق لهذا النظام.

مادة ()19
�إجراءات ت�سوية املنازعات االختيارية

فيما يتعلق باملنازعات التي تن�ش�أ بني �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق و� ِّأي طرف �آخر  -بخالف الهيئة �أو
امل�سجل املعت َمـد  -ب�ش�أن ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق اخلا�ص ب�صاحب ا�سم ال ِّنـطاق والتي ال تتوافر فيها
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حاالت تقدمي ال�شكوى املن�صو�ص عليها يف املادة ( )7من هذا النظام ،يجوز للأطراف ت�سويتها
من خالل ع ْر ِ�ضـها على املحاكم �أو هيئات التحكيم �أو اتخاذ � ِّأي �إجراء �آخر من الإجراءات
املعمول بها يف مملكة البحرين.

مادة ()20
�أطراف النزاع

ال يجوز ل�صاحب ا�سم ال ِّنـطاق �إدخال الهيئة �أو امل�سجل املعت َمـد طرف ًا يف � ِّأي نزاع قد ين�ش أ�
بينه وبني � ِّأي طرف ثالث ب�ش�أن ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق ،وتتم ت�سويته ِو ْفـق ًا للمادة ( )6من هذا
النظام.
ويف حالة ما �إذا مت �إدخال الهيئة �أو امل�سجل املعت َمـد يف � ِّأي نزاع ،للهيئة وامل�سجل املعت َمـد
تقدمي كافة الدفوع املنا�سبة واتخاذ �أية �إجراءات �ضرورية.

مادة ()21
التنازل عن ا�سم ال ِّنـطاق

�أ -ال يج���وز ل�صاحب ا�س���م ال ِّنـطاق التنازل عن ا�سم ال ِّنـطاق الخا�ص ب���ه �إلى � ِّأي �شخ�ص في � ٍّأي
من الحاالت االتية:
 -1خالل �إجراءات ت�سوية املنازعات الإلزامية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )7من هذا
النظام وملدة ( )15يوم عمل من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات.
 -2خالل �إجراءات ت�سوية املنازعات االختيارية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )19من هذا
النظام ،ما مل يلتزم الطرف املنقول �إليه كتابي ًا بتنفيذ قرار املحكمة �أو الـ ُم َـحـ ِّكـم.
ب -يحق للهيئة �إلغاء �أية عملية تنازل لأ�سماء ال ِّنـطاق المخالفة ِلـما هو من�صو�ص عليه �أعاله.

مادة ()22
نقل ا�سم النطاق

�أ -ال يج���وز ل�صاحب ا�سم ال ِّنـط���اق نقل ا�سم ال ِّنـطاق الخا�ص به �إل���ى م�سجل معت َمـد �آخر خالل
�إج���راءات ت�سوية المنازع���ات الإلزامية المن�صو�ص عليها في الم���ادة ( )7من هذا النظام
ولمدة ( )15يوم عمل من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات.
ب -يج���وز ل�صاحب ا�س���م ال ِّنـطاق نقل �إدارة ا�س���م ال ِّنـطاق الخا�ص به �إلى م�سج���ل معت َمـد �آخر
خ�ل�ال فترة �إجراءات ت�سوية المنازع���ات االختيارية المن�صو�ص عليها في المادة ( )19من
هذا النظام� ،شريطة �أن ي�ستمر خ�ضوع ا�سم ال ِّنـطاق لإجراءات الت�سوية القائمة �ضد �صاحب
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ا�سم ال ِّنـطاق بما يتفق مع �أحكام هذا النظام.
ويف حالة قيام �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق بن ْقـل ا�سم ال ِّنـطاق �إىل الهيئة �أثناء نظر النزاع بوا�سطة
املحكمة �أو هيئة التحكيم ،ي�ستمر تطبيق الإجراءات التي يخ�ضع لها امل�سجل املعت َمـد الذي مت
ن ْقـل ا�سم ال ِّنـطاق منه.

الف�صل الثالث
�إجراءات ت�سوية املنازعات النا�شئة خالل مرحلة ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق
املتعلقة بالعالمات والأ�سماء التجارية
مادة ()23
�إجراءات ت�سوية املنازعات خالل مرحلة الت�سجيل

�أ -تط َّبـق الإجراءات المن�صو�ص عليها في هذا الف�صل لت�سوية المنازعات النا�شئة خالل مرحلة
ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـط���اق المتعلقة بالعالمات والأ�سماء التجارية الم�سجلة ولغاية �أربعة ع�شر
( )14يوم ًا من تاريخ انتهائها.
ب -فيم���ا لم يرد ب�ش�أن���ه ن�ص خا�ص في هذا الف�صل ،تط َّبـق �أحكام بن���ود الملحق المرافق لهذا
النظام.

مادة ()24
تقدمي ال�شكوى ومراجعتها داخلياً

�أ -تق��� َّدم ال�شك���وى �إلى الهيئ���ة لمراجعتها وذلك عن طريق البريد الإلكترون���ي المع َلـن عنه لهذا
الغر�ض على الموقع الإلكتروني الخا�ص بالهيئة.
ب -يجوز للهيئة ح ُّل ال�شكوى داخلي ًا دون تحميل مقدِّ م ال�شكوى �أية �أتعاب.
ج -يج���وز للهيئة ف���ي حالة ما �إذا تبين لها ب�أن ال�شكوى تتعلق بخط�أ في عملية الت�سجيل �أن تقوم
بالتحقيق وت�صحيح هذا الخط�أ.
د -في حالة عدم تم ُّكـن الهيئة من ِّ
حل ال�شكوى ،على الهيئة �إخطار مقدِّ م ال�شكوى بوجوب تقديم
ال�شكوى مبا�شرة لأحد المز ِّودين.

مادة ()25
انق�ضاء احلق يف تقدمي ال�شكوى

ينق�ضي احلق يف تقدمي ال�شكوى بانق�ضاء �أربعة ع�شر ( )14يوم ًا من تاريخ انق�ضاء مرحلة
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ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق املتعلقة بالعالمات التجارية امل�سجلة.

مادة ()26
ال�شكاوى الكيدية

يجوز للهيئة ِو ْفـق ًا ل�سلطتها التقديرية ر ْفـ�ض ال�شكوى املق َّدمة مبوجب هذه الإجراءات يف
حالة ما �إذا تبني للهيئة ب�أن ال�شكوى كيدية ِو ْفـق ًا للبند (/15هـ) من امللحق املرافق لهذا النظام.

مادة ()27

�إجراءات ت�سوية املنازعات يف مرحلة ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق
املتعلقة بالعالمات التجارية امل�سجلة
�أ -يخ�ضع ا�سم ال ِّنـطاق الذي تم ت�سجيله خالل مرحلة ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق المتعلقة بالعالمات
التجارية الم�سجلة �إلى الإجراءات المن�صو�ص عليها في هذا الف�صل ،وذلك في حال ما �إذا
تم تقديم دليل معقول بعدم تَـوا ُفـق ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى مع قواعد الت�سجيل
للمرحلة المذكورة .ويجب على مقدِّ م ال�شكوى �إثبات توافر �أحد العنا�صر التالية للمز ِّود:
� -1أن �صاحب ا�سم ال َّنـطاق لم يكن يحمل ت�سجيل العالمة التجارية المتعلقة با�سم ال ِّنـطاق
�أو لم تكن العالمة التجارية محم َّيـة بموجب قانون �أو معاهدة �أو بحكم محكمة في وقت
ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق.
 -2ا�سم ال ِّنـطاق لي�س مطابق ًا للعالمة التجارية التي ا�ستند عليها �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق
�أثناء عملية الت�سجيل.
� -3أن �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق عند طلب الت�سجيل لم يكن م�ستوفي ًا لمعايير الأهلية الواجب
توافرها لت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى.
 -4في حالة ما �إذا تب َّيـن للهيئة ب�أنه تم ت�سجيل العالمة التجارية التي ا�ستند �إليها �صاحب
ا�سم ال ِّنـطاق عند عملية الت�سجيل في تاريخ الحق للتاريخ المح َّدد من ِقـ َبـل الهيئة في
ا�شتراطات الت�سجيل للمرحلة المذكورة� ،إنْ ُو ِجـدت.
ب -يتع َّين على المز ِّود تطبيق قواعد ت�سوية المنازعات المتعلقة بمرحلة ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق
المتعلقة بالعالمات التجارية الم�سجلة عند �إ�صدار قراراتهم.

مادة ()28
ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق بنا ًء على م�ستندات خاطئة

يف حالة ما �إذا مت ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق بنا ًء على م�ستندات خاطئة ،يجوز للم�شك ِّو يف حقه
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�أن يتقدم ب�أدلة ُتـث ِبـت ب�أن امل�ستندات ال�صحيحة كانت متوافرة لديه وقت عملية ت�سجيل ا�سم
ال ِّنـطاق ،وذلك خالل مرحلة ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق املتعلقة بالعالمات التجارية امل�سجلة.

مادة ()29
ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق ب�شكل غري �صحيح

يف حالة ما �إذا تبني للمز ِّود �إن ا�سم ال ِّنـطاق مت ت�سجيله ب�شكل غري �صحيح خالل مرحلة
ت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق املتعلقة بالعالمات التجارية امل�سجلة ،على هيئة التحكيم �إ�صدار قرار
ْ
ب�شطـب ت�سجيل ا�سم ال ِّنطاق مو�ضوع ال�شكوى و�إتاحة ا�سم ال ِّنطاق امل�شطوب للت�سجيل مرة �أخرى.

مادة ()30
قرارات هيئة التحكيم ْ
ون�شـ ُرها

�أ -يجب �أن يحدِّ د قرار هيئة التحكيم ما �إذا كان �سيتم حذف ا�سم النطاق �أم �سيتم الإبقاء عليه.
ب -يجوز لع�ضو هيئة التحكيم ِذ ْكر الأ�سباب التي تم اال�ستناد عليها في �إ�صدار القرار في �صيغة
موجزة.
ج -يجوز للمز ِّود ْ
ن�شـ ُر القرارات ال�صادرة بموجب هذه الإجراءات على موقعه الإلكتروني.

مادة ()31
التنازل ون ْقـ ُل ا�سم ال ِّنـطاق خالل مرحلة الت�سجيل

�سوف يتم تعليق عملية التنازل عن �أ�سماء ال ِّنـطاق بني �أ�صحاب �أ�سماء ال ِّنـطاق وعملية النقل
بني امل�سجلني املعت َمـدين خالل الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل ،كما �سوف يتم تعليق
�إمكانية ْ
حذف ا�سم ال ِّنـطاق من ِقـ َبـل �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق.

مادة ()32
تعديل �أحكام النظام

يف حالة تعديل �أحكام هذا النظام ،ي�ستمر العمل ب�أحكامه بالن�سبة جلميع املنازعات القائمة
قبل تاريخ �سريان التعديل.
ويف حالة اعرتا�ض �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق على تعديل �أحكام هذا النظام ،يجوز ل�صاحب ا�سم
ال ِّنـطاق طلب ْ
�شطـب ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق اخلا�ص به دون ا�سرتداد �أية ر�سوم مت �سدادها �إىل
امل�سجل املعت َمـد.
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ملحق
املوحـدة لت�سوية املنازعات املتعلقة بت�سجيل �أ�سماء ال ِّنـطاق
ب�ش�أن الإجراءات َّ
البند ()1
ملخ�ص �إجراءات ت�سوية املنازعات

�أ -يح���ق لمقدِّ م ال�شك���وى طلب بدء �إجراءات ت�سوي���ة المنازعات من خالل تقدي���م ال�شكوى �إلى
المز ِّودين.
وفح�صهـا والتحقق م���ن تَـوا ُفـقها مع �إجراءات
بت�سـلُّـم ال�شك���وى
ِ
ب -يج���ب على الم���ز ِّود الإقرار َ
ت�سوية المنازعات ،ويجوز له �أن يطلب تزويده ب�أية م�ستندات يرى �أنها �ضرورية.
ج -ف���ي حالة عدم تقدي���م مقدِّ م ال�شكوى للم�ستندات المطلوبة منه خ�ل�ال خم�سة (� )5أيام من
�سحـ ُبـها دون الإخالل بحق �صاحب
تاري���خ تقديم الطلب ،ال ُتـقبل ال�شكوى و ُتـعت َبـر �آنه قد تم ْ
ال�شكوى بتقديم �شكوى جديدة.
د -ف���ي حال���ة قب���ول ال�شكوى و�سداد الأتع���اب المق َّررة ،يق���وم المز ِّود ب�إخط���ار الم�شك ِّو في حقه
بال�شك���وى ِو ْفـ ًق���ا للبند ( )2من هذا الملح���ق .وتبد�أ �إجراءات ت�سوي���ة المنازعات من تاريخ
�إر�سال المز ِّود الإخطار الكتابي (ال�شكوى) �إلى الم�شك ِّو في حقه.
ت�سـلُّـم ال�شكوى الرد عليها خالل مدة ع�شرين ( )20يوم ًا.
هـ  -يتع َّيـن على الم�شك ِّو في حقه عند َ
وفي حالة انق�ضاء المدة المذكورة دون �أن يتقدم الم�شك ُّو في حقه بالرد ،يتم �إر�سال �إخطار
ت�سـلُّم الرد.
من المز ِّود �إلى الم�شك ِّو في حقه يفيد بانق�ضاء المدة دون َ
و -لهيئ���ة التحكي���م �سلط���ة تقديرية في تقرير قب���ول �أو ر ْفـ�ض النظر ف���ي � ِّأي رد يتم تقديمه بعد
انق�ضاء المدة المذكورة في الفقرة (هـ) من هذا البند.
ز -يق���وم الم���ز ِّود بتعيين �أع�ضاء هيئة التحكيم المك َّونة من ع�ض���و واحد �أو � 3أع�ضاء على النحو
الوارد في البند ( )6من هذا الملحق .وعلى هيئة التحكيم �إ�صدار قرارها في غ�ضون �أربعة
ع�شر ( )14يوم ًا من تاريخ تعيينها.
ح -عل���ى المز ِّود �إخطار �أطراف ال�شكوى والهيئ���ة والم�سجل المعت َمـد بقرار هيئة التحكيم خالل
ت�سـلُّمه .وعلى الهيئة �إب�ل�اغ ا�ﻷ طراف ﺑﺗﺎريخ ﺗﻧﻔيذ اﻟﻘرار ،ﻣﺎ ﻟم
ثالث���ة (� )3أيام من تاريخ َ
يتم ا�ستئناف القرار لدى اﻟمحكمة المخت�صة.
ط  -يتع َّيـن �أال تتجاوز �إجراءات ت�سوية المنازعات خم�سين ( )50يوم ًا.
ي -ف���ي حال���ة �صدور القرار ل�صالح مقدِّ م ال�شكوى ،يتع َّيـن عل���ى الهيئة تنفيذ القرار بعد ُم ِـ�ضـي
ت�سـلُّـمه ،ما لم ُتـتَـ�سلَّ���م الم�ستندات الر�سمية من الم�شك ِّو
ع�ش���رة (� )10أي���ام عمل من تاريخ َ
ف���ي حقه تفي���د بتقديم دعوى ق�ضائية �ض���د مقدِّ م ال�شكوى في المحاك���م المخت�صة بمملكة
البحرين.
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ك -يتع َّيـن على الهيئة عدم تنفيذ القرار حتى �صدور �أمر من المحكمة بر ْفـ�ض الدعوى �أو �صدور
�سحـب الدعوى.
حكم يفيد بعدم �أحقية الم�شك ِّو في حقه في ا�ستعمال ا�سم ال ِّنطاق� ،أو ْ

البند ()2
املرا�سالت

�أ -يتعيَّ���ن عل���ى المز ِّود �إر�س���ال الإخطار الكتاب���ي والمرفقات الخا�صة به �إل���ى الم�شك ِّو في حقه،
الت�سـلُّـم الفعلي للإخطار� ،أو اتخذ �أحد الإجراءات
ويتحقق ذلك في حالة َ
تحـ ُّقـق المز ِّود من َ
الآتية:
� -1أن يقوم المز ِّود ب�إر�سال الإخطار الكتابي ومرفقاته �إلى كافة العناوين البريدية و�أرقام
الفاك�س:
�أ) الواردة في بيانات ت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق في قاعدة خدمة البيانات  WHOISالخا�صة
ب�صاحب ا�سم ال ِّنـطاق وجهة االت�صال الفنية واالت�صال الإدارية.
ب) المق َّدمة من ِقـ َبـل الم�سجل للمز ِّود لت�سجيل فاتورة االت�صال.
� -2أن يقوم المز ِّود ب�إر�سال الإخطار الكتابي ومرفقاته �إلكتروني ًا عبر البريد الإلكتروني
�إلى:
�أ) عناوين البريد الإلكتروني الخا�صة بجهات االت�صال الفنية والإدارية وجهات الفواتير.
ب) ا�سم النطاق المت َفـق عليه @.postmaster
ج) �إذا كان ا�سم النطاق (�أو “ ”wwwالمتبوعة با�سم النطاق) ي�ؤدي �إلى �صفحة فعالة
ي�ستدل منها المز ِّود ب�أنها �صفحة
على �شبكة الإنترنت (بخالف ال�صفحات العامة ،والتي ِ
تتم �إدارتها من ِقـ َبـل م�سجل معت َمد �أو مز ِّودي ِخ ْـدمات الإنترنت لغر�ض ِحـ ْفظ �أ�سماء
النطاقات الم�سجلة من ِقـ َبـل �صاحب ال ِّنـطاق الذي يحمل �أكثر من ا�سم نطاق) ،يتم
الإر�سال �إلى � ِّأي عنوان �أو رابط عنوان بريد �إلكتروني موجود على ال�صفحة المذكورة.
� -3أن يقوم المز ِّود ب�إر�سال الإخطار الكتابي ومرفقاته �إلى البريد الإلكتروني الذي قام
الم�شك ُّو في حقه ب�إخطار المز ِّود ب�أنه البريد المف�ضل للتوا�صل ،و�إلى كافة عناوين البريد
الإلكتروني الأخرى المق َّدمة من ِقـ َبـل مقدِّ م ال�شكوى �إلى المز ِّود بموجب الفقرة (/6ب)
من البند ( )3من هذا الملحق وذلك بالقدر الم�ستطاع عملي ًا.
ب -با�ستثناء ما ن�صت عليه الفقرة (�أ) من هذا البند ،يجب �أن تكون كافة المرا�سالت الكتابية
م���ع مقدِّ م ال�شكوى �أو الم�شك ِّو في حقه �إلكترونية من خالل الإنترنت (مع وجود �سجل ُيـث ِبـت
َـوا�صـل �أخرى يف�ضلها مقدِّ م ال�شكوى �أو الم�شك ِّو في حقه
�إر�ساله���ا) �أو من خالل �أية و�سائل ت ُ
كما هو مبين في الفقرتين (�/2أ) و (/3ب) من البند ( )5من هذا الملحق.
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ج -يجب �أن تتم �أية مرا�سالت مع المز ِّود �أو هيئة التحكيم من خالل الو�سائل وبال�شكل الوارد في
القواعد التكميلية للمز ِّود ،بما في ذلك عدد الن�سخ �إنْ �أمكن ذلك.
د -يجب �أن تتم المرا�سالت باللغة المح َّددة في البند ( )11من هذا الملحق.
ه���ـ -يج���وز ل ٍّأي من الطرفي���ن تحديث بيان���ات االت�صال الخا�ص���ة به من خالل �إخط���ار المز ِّود
والم�سجل المعت َمـد.
و -فيم���ا ل���م ي���رد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ف���ي هذا الملح���ق �أو قرار هيئ���ة التحكيم ،يت���م قبول كافة
المرا�سالت المق َّدمة بموجب هذا الملحق في حالة ما �إذا تم �إر�سالها من خالل:
 -1الإنترنت ،وذلك من تاريخ �إر�سالها �شريطة �إمكانية الت ََّـحـ ُّقـق من تاريخ الإر�سال.
 -2الفاك�س ،وذلك من التاريخ المب َّيـن في تقرير ت�أكيد الإر�سال.
 -3خدمة البريد ،وذلك من التاريخ المب َّيـن في �إي�صال الت ََّـ�سـلُّـم.
ز -فيم���ا لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا الملح���ق ،يتم احت�ساب الفترات الزمنية المن�صو�ص
عليها في هذا الملحق من تاريخ القبول المن�صو�ص عليه في الفقرة (و) من هذا البند.
ح -عند تقديم �أية مرا�سالت يجب االلتزام بالآتي:
 -1في حالة ما �إذا تمت المرا�سالت من ِقـ َبـل هيئة التحكيم �إلى � ِّأي طرف ،يتم �إر�سال
ن�سخة منها �إلى المز ِّود و�إلى الطرف الآخر.
 -2في حالة ما �إذا تمت المرا�سالت من ِقـ َبـل المز ِّود �إلى � ِّأي طرف ،يتم �إر�سال ن�سخة منها
�إلى الطرف الآخر.
 -3في حالة ما �إذا تمت المرا�سالت من ِقـ َبـل �أحد �أطراف ال�شكوى ،يتم �إر�سال ن�سخة �إلى
الطرف الآخر وهيئة التحكيم والمز ِّود.
ط -يكون المر�سل م�سئو ًال عن االحتفاظ بالمعلومات التي تب ِّيـن �سبب وظروف �إر�سال المرا�سالت،
كم���ا يجب توفير ه���ذه المعلومات للتحقي���ق من ِقـ َبـل الأط���راف المت�أث���رة ولأغرا�ض �إعداد
تر�سـل الإخط���ارات المر�سلة من ِقـ َبـل المز ِّود �إل���ى الم�شك ِّو في حقه عبر
التقاري���ر ،عل���ى �أن َ
البريد �أو الفاك�س ِو ْقـ ًا للفقرة (�أ) من البند ( )1من هذا الملحق.
المر�سـل �إليه المرا�سالت ،يجب على
ي -ف���ي حال���ة تل ِّقـي الطرف ِ
ت�سـلُّ���م َ
المر�سـل ما يفيد بعدم َ
المر�سـ���ل �إخطار هيئة التحكيم على الفور �أو الم���ز ِّود في حالة ما �إذا لم يتم تعيين
الط���رف ِ
المر�سـ���ل ا ِّتـباع توجيهات هيئة التحكي���م �أو المز ِّود فيما
هيئ���ة تحكي���م .ويجب على الطرف ِ
يتعلق ب�أية �إجراءات �أخرى متعلقة بالمرا�سالت.
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البند ()3
تقدمي ال�شكوى

�أ -يج���وز ل ِّأي �شخ����ص طبيعي �أو اعتباري طلب بدء �إجراءات ت�سوي���ة المنازعة من خالل �إر�سال
�شكوى �إلى المز ِّود بما يتفق مع هذا النظام.
ب -يجب تقديم ال�شكوى وجميع مرفقاتها وم�ستنداتها �إلكتروني ًا ،على �أن تت�ضمن الآتي:
 -1طلب ًا بالبتِّ في ال�شكوى ِو ْفـ ًقا للإجراءات المن�صو�ص عليها في هذا النظام.
 -2اال�سم والعناوين البريدية والإلكترونية و�أرق��ام الهواتف والفاك�سات الخا�صة بمقدِّ م
ال�شكوى و� ِّأي ممثل مخ َّول ينوب عنه في الإجراءات الإدارية لت�سوية المنازعات.
 -3و�سيلة التوا�صل المف�ضَّ ـلة مع مقدِّ م ال�شكوى في هذه الإجراءات (بما في ذلك معلومات
عن ال�شخ�ص الذي يجب التوا�صل معه وبيان طرق التوا�صل والعناوين) لكل من:
�أ) المرا�سالت التي �سيتم �إر�سالها �إلكتروني ًا.
ب) المرا�سالت التي �سيتم �إر�سال ن�سخة ورقية منها� ،إنْ ُو ِجـدت.
 -4تقديم ا�سم الم�شك ِّو في حقه وكافة معلوماته (بما في ذلك العناوين البريدية والإلكترونية
و�أرقام الهاتف والفاك�س) المعروفة �إلى مقدِّ م ال�شكوى ب�ش�أن كيفية االت�صال به �أو ب� ٍّأي
من ممثليه .كما يجوز تقديم معلومات االت�صال التي تم ا�ستخدامها للتوا�صل مع الم�شك ِّو
في حقه قبل ال�شكوى وذلك بتفا�صيل كافية بغر�ض تمكين المز ِّود من �إر�سال ال�شكوى
ِو ْفـق ًا للفقرة (�أ) من البند ( )2من هذا الملحق.
ويف حالة ما �إذا كانت معلومات االت�صال اخلا�صة بامل�شك ِّو يف حقه غري متوفرة يف بيانات
الت�سجيل املتاحة للجمهور يف قاعدة البيانات  ،WHOISيجوز ملقدِّ م ال�شكوى تقدمي ال�شكوى �ضد
(جمهول) .ويجب على املز ِّود تقدمي تفا�صيل االت�صال ذات ال�صلة بحامل ا�سم ال ِّنـطاق امل�سجل
بعد تقدمي �شكوى �ضد (جمهول) بح�سب املعلومات التي توفرها الهيئة �إليه.
 -5تحديد �أ�سماء النطاق مو�ضوع ال�شكوى.
 -6تحديد الم�سجل �أو الم�سجلين المعت َمـدين و�أ�صحاب �أ�سماء ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى
الم�سجلة وقت تقديم ال�شكوى.
 -7تحديد العالمات التجارية التي ا�ستند عليها مقدِّ م ال�شكوى في تقديم �شكواه ،بالإ�ضافة
ت�ستخدم معها العالمة �إنْ ُو ِجـدت .ويجوز لمقدِّ م
والخ ْـدمات التي
َ
�إلى تحديد الب�ضائع ِ
والخ ْـدمات الأخ��رى التي ينوي ا�ستخدام العالمة معها في
و�صـف الب�ضائع ِ
ال�شكوى ْ
الم�ستقبل.
 -8بيان �أ�سباب تقديم ال�شكوى بما يتفق مع هذا النظام ،والتي تت�ضمن تحديد ًا الآتي:
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�أ) بيان كيفية تَـ�شا ُبـه ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى �أو ال َّل ْبـ�س بينه وبين عالمة تجارية �أو
عالمة خدمة يملك مقدِّ م ال�شكوى حقوقها.
ب) بيان الأ�سباب التي تو�ضح �أن الم�شك َّو في حقه لي�ست له حقوق �أو م�صالح قانونية فيما
يتعلق با�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى.
ج) بيان الأ�سباب التي تب ِّيـن �أنه تم ت�سجيل �أو ا�ستخدام ا�سم ال ِّنـطاق ب�سوء نية.
ولأغرا�ض الفقرتين (ب) و(ج) �أع�لاه يجب االلتزام بالحد الأق�صى لعدد الكلمات �أو
ال�صفحات في حالة ما �إذا تم تحديدها في القواعد التكميلية للمز ِّود.
 -9تحديد الطلبات بما يتفق مع هذا النظام.
 -10تحديد عدد �أع�ضاء هيئة التحكيم (ع�ضو واحد �أو ثالثة �أع�ضاء) ،وفي حالة اختيار
مقدِّ م ال�شكوى هيئة تحكيم مك َّونة من ثالثة �أع�ضاء ،يجب عليه تقديم �أ�سماء ومعلومات
َّ
َّ
المر�شـحين من
بالمر�شـحين لع�ضوية هيئة التحكيم ،ويجوز اختيار
االت�صال الخا�صة
خالل قائمة �أع�ضاء هيئة التحكيم الخا�صة بالمز ِّود.
 -11تحديد كافة الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة با�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى التي
تم البدء فيها �أو �إنها�ؤها� ،إنْ ُو ِجـدت.
� -12إقرار من مقدِّ م ال�شكوى ب�أن � َّأي ط ْعـن في القرار ال�صادر بموجب هذه الإج��راءات
يخ�ضع لوالية المحكمة المخت�صة في مملكة البحرين.
 -13يتم اختتام ال�شكوى بالإقرار التالي متبوع ًا بالتوقيع الإلكتروني لمقدِّ م ال�شكوى �أو
مم ِّثـله المخ َّول بالتوقيع:
«يقر مقدِّ م ال�شكوى ب�أن الطلبات اخلا�صة بت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق �أو النزاع �أو القرار ال�صادر
بح�سب هذه الإجراءات �سوف تكون �ضد �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق فقط ،كما �أنه يتنازل عن �أية
مطالبات �ضد (�أ) املز ِّود و�أع�ضاء هيئة التحكيم با�ستثناء حالة اخلط�أ املتع َّمد ،و(ب) امل�سجل
املعت َمـد ،و(ج) الهيئة.
كما يق ُّر مقدِّ م ال�شكوى ب�أن املعلومات الواردة يف هذه ال�شكوى كاملة ودقيقة على حد علمه،
و�أن ال�شكوى غري مق َّدمة لأغرا�ض كيدية ،و�أن ما ورد فيها م َّربر بح�سب هذا النظام والقوانني
املعمول بها».
� -14إرفاق �أية م�ستندات �أو �أدلة �أخرى بما في ذلك ن�سخة من هذا النظام المط َّبـق على
ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع النزاع �أو لت�سجيل عالمة تجارية �أو عالمة خدمة تجارية ت�ستند
�إليها ال�شكوى �إ�ضافة �إلى حافظة م�ستندات تت�ضمن ترتيب تلك الأدلة.
 -15يجوز تقديم �شكوى واحده لأكثر من ا�سم نطاق واحد� ،شريطة �أنْ تكون �أ�سماء ال ِّنـطاقات
م�سجلة لذات �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق و�أنْ تكون اتفاقيات �صاحب ا�سم ال ِّنـطاق لكل ا�سم
نطاق مح َّررة بذات اللغة.
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البند ()4
�إجراءات �إخطار ال�شكوى

�أ -يقدِّ م المز ِّود طلب الت ََّـحـ ُّقـق �إلى الهيئة ويت�ضمن طلب َقـ ْفل ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى.
ت�سـلُّم طلب الت ََّـحـ ُّقـق المن�صو�ص عليـه فـي الفقـرة (�أ) مـن
ب -علـى الهيئة خالل يومي عمل من َ
هـ���ذا البنـد ،تقديـم المعلومـات المطلوبـة والت�أكيد ب�أنـه تـ���م تفعيـل َقـ ْفـل ا�سـم ال ِّنـطـاق .وال
و�ضـع َقـ ْفـل ا�سم ال ِّنـطاق.
يج���وز للهيئة �إخطار الم�شك ِّو في حقه بالإجراء �إلى �أن يت���م تفعيل ْ
وي�ستم���ر تفعيل َقـ ْفـل ا�سم ال ِّنـطاق طوال فترة �إج���راءات ت�سوية المنازعات ،بدء ًا من لحظة
تقديم ال�شكوى من ِقـ َبـل مقدِّ م ال�شكوى �إلى المز ِّود �إلى حين تنفيذ القرار ال�صادر عن هيئة
التحكيم �أو انق�ضاء ال�شكوى ِو ْفـق ًا للإجراءات المن�صو�ص عليها في هذا النظام.
ج -يج���ب تقديم �أية طلب���ات ب�ش�أن تعديل البيانات المتعلقة با�س���م ال ِّنـطاق قبل نهاية مدة يومي
العم���ل المن�صو����ص عليه���ا في الفق���رة (ب) من هذا البن���د �أو قبل ت�أكيد تفعي���ل َقـ ْفـل ا�سم
ال ِّنـطاق من ِقـ َبـل الهيئة� ،أيهما �أو ًال .و�أية طلبات تق َّدم بعد الفترة المن�صو�ص عليها في هذه
البت فيها من ِقـ َبـل هيئة التحكيم.
الفقرة لتعديل بيانات الم�شك ِّو في حقه �سوف يتم ُّ
د -يجب على المز ِّود االطالع على ال�شكوى للت ََّـحـ ُّقـق من تَـوا ُفـقها مع �إجراءات ت�سوية المنازعات.
وف���ي حالة تَـوا ُفـقها ،يقوم المز ِّود ب�إر�سال الإخط���ار الكتابي ومرفقاته مع خطاب تو�ضيحي
ب�ش����أن القواعد التكميلية للم���ز ِّود �إلى الم�شك ِّو في حقه ،وذلك على النحو المب َّيـن في الفقرة
ت�سـلُّـم الأتعاب
(�أ) م���ن البن���د ( )2من هذا الملحق ،وذلك خالل ثالثة (� )3أيام من تاريخ َ
الواجب �سدادها من ِقـ َبـل مقدِّ م ال�شكوى ِو ْفـق ًا للبند ( )19من هذا الملحق.
ه���ـ -ف���ي حالة ما �إذا قرر المز ِّود عدم تَـوا ُفـق ال�شكوى مع هذا النظام ،يجب على المز ِّود �إخطار
مق���دِّ م ال�شكوى والم�شك ِّو في حقه فور ًا ب�أ�سباب ع���دم تَـوا ُفـق ال�شكوى .ويمنح مقدِّ م ال�شكوى
فترة خم�سة (� )5أيام ال�ستكمال � ِّأي نق�ص في عنا�صر ال�شكوى .وبانق�ضاء الفترة المن�صو�ص
�سحـ ُبـه���ا دون الإخالل بحق مقدِّ م
عليه���ا دون ا�ستكم���ال النق�ص ُتـعت َبـر ال�شك���وى �أنه قد تم ْ
ال�شكوى بتقديم �شكوى جديدة.
و -تب���د�أ �إجراءات ت�سوية المنازعات من تاريخ �إتمام المز ِّود لم�سئولياته المب َّيـنة في الفقرة (�أ)
من البند ( )2من هذا الملحق فيما يتعلق ب�إر�سال ال�شكوى �إلى الم�شك ِّو في حقه.
ز -عل���ى المز ِّود �إخطار مقدِّ م ال�شك���وى والم�شك ِّو في حقه والم�سجل المعت َمد والهيئة فور ًا بتاريخ
بدء �إجراءات ت�سوية المنازعات.
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البند ()5
الرد

�أ -يجب على الم�شك ِّو في حقه تقديم مذكرة بالرد على ال�شكوى �إلى المز ِّود وذلك خالل ع�شرين
( )20يوم ًا من تاريخ بدء �إجراءات ت�سوية المنازعات.
ب -يجب على الم�شك ِّو في حقه �إر�سال الرد مع المرفقات �إلكتروني ًا ،على �أن يت�ضمن رده الآتي:
� -1أن يكون الرد تحديد ًا على البيانات واالدعاءات الواردة في ال�شكوى وت�ضمين الأ�س�س
التي تب ِّيـن ح َّقـه في االحتفاظ بت�سجيل ا�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى وا�ستخدامه .ويجب
�أن يكون الرد متفق ًا مع �شروط عدد الكلمات �أو ال�صفحات المب َّيـنة في القواعد التكميلية
للمز ِّود.
 -2تقديم اال�سم والعناوين البريدية والإلكترونية و�أرق��ام الهاتف والفاك�س الخا�صة به
وتفا�صيل � ِّأي مم ِّثـل مف َّو�ض ينوب عنه في �إجراءات ت�سوية المنازعات.
 -3تحديد و�سيلة التوا�صل المف�ضلة مع الم�شك ِّو في حقه في هذه الإجراءات بما في ذلك
معلومات عن ال�شخ�ص الذي يجب التوا�صل معه وبيان طرق التوا�صل والعناوين لكل من:
�أ) المرا�سالت التي �سوف يتم �إر�سالها �إلكتروني ًا فقط.
ب) المرا�سالت التي �سيتم �إر�سال ن�سخة ورقية منها� ،إنْ ُو ِجـدت.
 -4في حالة اختيار مقدِّ م ال�شكوى هيئة مك َّونة من ع�ضو واحد ِو ْفق ًا للفقرة (/4ب) من
البند ( )3من هذا الملحق ،يجب على الم�شك ِّو في حقه بيان ما �إذا كان يرغب في �أن يتم
البت في النزاع من خالل هيئة تحكيم مكو َّنة من ثالثة �أع�ضاء.
ُّ
 -5في حالة اختيار مقدِّ م ال�شكوى �أو الم�شك ِّو في حقه لهيئة مك َّونة من ثالثة �أع�ضاء ،يجب
َّ
بالمر�شـحين لع�ضوية هيئة التحكيم ،ويجوز
تقديم �أ�سماء ومعلومات االت�صال الخا�صة
َّ
المر�شـحين من خالل قائمة �أع�ضاء هيئة التحكيم الخا�صة بالمز ِّود.
اختيار
 -6تحديد كافة الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة با�سم ال ِّنـطاق مو�ضوع ال�شكوى التي
تم البدء فيها �أو التي تم االنتهاء منها� ،إنْ ُو ِجـدت.
 -7الت�أكيد على �أنه قد تم �إر�سال ن�سخة من الرد ومرفقاته �إلى مقدِّ م ال�شكوى ِو ْفـق ًا للفقرة
(ب) من البند ( )2من هذا الملحق.
 -8يتم اختتام ال�شكوى بالإقرار التالي متبوع ًا بالتوقيع الإلكتروني لمقدِّ م ال�شكوى �أو مم ِّثـله
َّ
المخول بالتوقيع:
«يقر الم�شك ُّو في حقه �أن المعلومات الواردة في الرد كاملة ودقيقة على حد علمه و�أن الرد
غير مق َّدم لأغرا�ض كيدية ،و�أن ماورد فيه مب َّرر بح�سب هذا النظام والقوانين المعمول
بها».
� -9إرفاق �أية م�ستندات �أو �أدلة �أخرى ي�ستند عليها الم�شك ُّو في حقه ،بالإ�ضافة �إلى حافظة
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م�ستندات تت�ضمن ترتيب تلك الأدلة.
البت في النزاع من ِقـ َبـل هيئة تحكيم
 -10في حالة ما �إذا اختار مقدِّ م ال�شكوى �أن يتم ُّ
تت�ألف من ع�ضو واحد واختار الم�شك ُّو في حقه هيئة تحكيم تت�ألف من ثالثة �أع�ضاء،
يتع َّيـن على الم�شك ِّو في حقه �سداد ن�صف �أتعاب هيئة التحكيم الثالثية المق َّررة في
القواعد التكميلية للمز ِّود .وتتم عملية �سداد الأتعاب عند تقديم الم�شك ِّو في حقه الرد
البت
�إلى المز ِّود .وفي حالة عدم �سداد الأتعاب المق َّررة من ِقـ َبـل الم�شك ِّو في حقه ،يتم ُّ
في النزاع من خالل هيئة تتكون من ع�ضو واحد.
ج -يجوز تمديد فترة تقديم الرد في الحاالت الآتية:
 -1بنا ًء على طلب من الم�شك ِّو في حقه.
 -2بنا ًء على اتفاق الأطراف �شريطة موافقة المز ِّود.
د -ف���ي حالة عدم تقديم الم�شك ِّو في حقه الرد دون وجود ظروف ا�ستثنائية ،على هيئة التحكيم
البت في النزاع بنا ًء على المعلومات المق َّدمة في ال�شكوى.
ُّ

البند ()6
تعيني هيئة التحكيم وحتديد موعد اتخاذ القرار

�أ -يجب على المز ِّود توفير ْ
ون�شـر قائمة ب�أع�ضاء هيئة التحكيم وم�ؤهالتهم للجمهور.
ب -ف���ي حالة عدم اختيار مقدِّ م ال�شكوى �أو الم�شك ِّو في حقه لهيئة تحكيم ثالثية الأع�ضاء ،على
ت�سـلُّـم ال���رد �أو بعد مرور الفترة التي يجب تقديم
الم���ز ِّود خالل خم�سة (� )5أيام من تاريخ َ
ال���رد خاللها تعيين ع�ض���و تحكيم واحد من قائمة �أع�ضاء هيئة التحكيم الخا�صة به ،ويجب
على مقدِّ م ال�شكوى �سداد كامل �أتعاب هيئة التحكيم المك َّونة من ع�ضو واحد.
ج -ف���ي حال���ة ما �إذا اختار مق ّدم ال�شكوى �أو الم�شكو في حق���ه �أن يتم البت في النزاع من خالل
هيئ���ة تحكي���م ثالثية الأع�ضاء ،يجب عل���ى المزود تعيين ثالثة �أع�ض���اء تحكيم بما يتفق مع
الإجراءات المحددة في الفقرة (هـ) من هذا البند.
ويجب �أن يتم �سداد �أتعاب هيئة التحكيم ثالثية الأع�ضاء بالكامل من ِقـ َبـل مقدِّ م ال�شكوى،
�إال يف حالة ما �إذا مت اختيار هيئة التحكيم ثالثية الأع�ضاء من قبل امل�شكو يف حقه يتحمل كل
طرف ن�صف �أتعاب هيئة التحكيم ثالثية الأع�ضاء.
د -با�ستثناء الحاالت التي يتم فيها اختيار هيئة تحكيم ثالثية الأع�ضاء من ِقـ َبـل مقدِّ م ال�شكوى،
يج���ب على مقدِّ م ال�شك���وى تزويد المز ِّود ب�أ�سم���اء وبيانات االت�صال الخا�ص���ة بالمر�شحين
لع�ضوي���ة هيئة التحكيم وذلك خالل خم�سة (� )5أيام من �إر�سال الم�شك ِّو في حقه للرد الذي
يح���دِّ د فيه اختياره هيئة تحكيم ثالثية الأع�ضاء .ويجوز اختيار المر�شحين من خالل قائمة
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�أع�ضاء هيئة التحكيم الخا�صة بالمز ِّود.
ه���ـ -في حالة م���ا �إذا اختار مق���دِّ م ال�شكوى �أو الم�شك ِّو ف���ي حقه هيئة تحكي���م ثالثية الأع�ضاء،
يج���ب على المز ِّود تعيين ع�ضو تحكيم واحد م���ن قائمة المر�شحين المق َّدمة من ِقـ َبل مقدِّ م
ال�شكوى وع�ضو تحكيم واحد من قائمة المر�شحين المق َّدمة من ِقـ َبـل الم�شك ِّو في حقه .وفي
حال���ة ما �إذا ل���م يتمكن المز ِّود خالل خم�س���ة (� )5أيام من تعيين ع�ض���و تحكيم من قائمة
المر�شحين المق َّدمة من �أحد الأطراف ِو ْفق ًا ل�شروط المز ِّود المعمول بها ،يجب على المز ِّود
تعيين ع�ضو تحكيم من خالل قائمة �أع�ضاء التحكيم الخا�صة به.
وفيما يتعلق بتعيني الع�ضو الثالث ،يجب على املز ِّود تقدمي قائمة ت�ضم خم�سة مر�شحني
�إىل الأطراف .ويجب على طريف النزاع تزويد املز ِّود با�سم ع�ضو هيئة التحكيم الذي يف�ضل كل
ت�سـلُّم قائمة املر�شحني .ويجب على املز ِّود تعيني
طرف تعيينه ،وذلك خالل خم�سة (� )5أيام من َ
ت�سـلُّـمها.
ع�ضو هيئة التحكيم الثالث مع ال ْأخـذ بعني االعتبار ردود الأطراف التي مت َ
و -عند اكتمال تعيين �أع�ضاء هيئة التحكيم ،على ِّ
المزود �إخطار الطرفين ب�أ�سماء �أع�ضاء هيئة
التحكي���م المعينين والتاريخ المح َّدد لإر�سال ق���رار هيئة التحكيم ب�ش�أن ال�شكوى �إلى المز ِّود
تحـول دون �إ�صدار القرار في التاريخ المح َّدد.
ما لم ت�ستجد ظروف ا�ستثنائية ُ

البند ()7
ح ْيـدة وا�ستقالل �أع�ضاء هيئة التحكيم

�أ -یجب �أن یتمتع �أع�ضاء هیئة التحكيم الذين تم اختیارهم بالح ْیـدة واال�ستقالل.
ب -عل���ى من یتم اختیاره من المح ِّكـمین ،وقبل الموافق���ة على تعیینه �أن یف�صح ل�سلطة التعیین
عن �أیة ظروف �أو مالب�سات ُیـحت َمـل �أن ت�ؤدي �إلى �إثارة �أیة �شكوك حول ح ْیـدته �أو ا�ستقالله.
ج -ف���ي حالة ما �إذا طر�أت �أية م�ستجدات بهذا ال�ش�أن خ�ل�ال �إجراءات ت�سوية المنازعات والتي
من المحتمل �أن تنتج عنها �شكوك مبررة حيال حيدة �أو ا�ستقالل ع�ضو التحكيم ،يجب على
ع�ض���و هيئة التحكيم المعني �أن يف�صح عنها للمزود على الفور ،ويجوز للمزود وفق ًا ل�سلطته
التقديرية تعيين ع�ضو تحكيم �آخر.

البند ()8
التوا�صل بني �أطراف ال�شكوى وهيئة التحكيم

�أ -ال يجوز �أن توجه �أية مرا�سالت من طرف واحد �أو من ينوب عنه مع هيئة التحكيم دون �إر�سال
ن�سخة �إلى الطرف الآخر.
ب -يج���ب �أن تت���م كافة المرا�سالت المقدمة م���ن طرفي ال�شكوى �إلى هيئ���ة التحكيم �أو المزود
م���ن خ�ل�ال مدير الدعوى الذي يتم تعيين���ه من قبل المزود على النح���و المبين في القواعد
التكميلية للمزود.
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البند ()9
�إر�سال امللف �إىل هيئة التحكيم

على املزود �إر�سال ملف ال�شكوى �إىل هيئة التحكيم ،وذلك فور تعيني جميع �أع�ضاء هيئة
التحكيم.

البند ()10
ال�صالحيات العامة لهيئة التحكيم

تتوىل هيئة التحكيم كافة املهام املتعلقة بت�سوية املنازعات ،ولها يف �سبيل ذلك ممار�سة كافة
املهام وال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام ،وعلى الأخ�ص ما يلي:
�أ -ت�سوية المنازعات على النحو الذي تراه منا�سب ًا وبما يتفق مع هذا النظام.
ب� -ضمان معاملة الطرفين ب�شكل مت�ساو ومنح كل طرف حق الح�صول على فر�صة عادلة لبيان
موقفه.
ج -الب���ت في �إج���راء ت�سوية المنازعات بال�سرع���ة المنا�سبة ،كما يجوز لها بن���ا ًء على طلب �أحد
الطرفي���ن �أو م���ن تلقاء نف�سها تمديد � ٍّأي من المدد المح���ددة في هذه الإجراءات �أو التي تم
تحديدها من ِقـ َبـلها ،وذلك في حاالت ا�ستثنائية.
د -تقرير مدى قبول الدليل و�صلته بمو�ضوع ال�شكوى ومدى �أهميته.
هـ� -أنْ تقرر بموجب طلب من �أحد الطرفين دمج عدة نزاعات متعلقة ب�أكثر من ا�سم نطاق وبما
يتفق مع هذا النظام.

البند ()11
لغة �إجراءات ت�سوية املنازعات

�أ -م���ا ل���م يت���م االتفاق على خالف ذل���ك بين الطرفي���ن �أو ين�ص على خالف ذل���ك في اتفاقية
�صاح���ب ا�سم النطاق ،تكون اللغ���ة الإنجليزية هي لغة �إجراءات ت�سوي���ة المنازعات ،ويجوز
لهيئة التحكيم تحديد لغة غيرها وذلك بالنظر �إلى ظروف �إجراءات ت�سوية المنازعات.
ب -يج���وز لهيئة التحكيم طلب �إرفاق ترجمة كلية �أو جزئية مع الم�ستندات التي تقدم �إليها بلغة
غير لغة �إجراءات ت�سوية المنازعات.

البند ()12
بيانات �إ�ضافية

بالإ�ضافة �إىل ال�شكوى والرد املقدم من قبل امل�شكو يف حقه ،يجوز لهيئة التحكيم �أن تطلب
وفق ًا ل�سلطتها التقديرية مذ ِّكرات �أو م�ستندات �إ�ضافية من � ٍّأي من الطرفني.
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البند ()13
جل�سات ا�ستماع �شخ�صية

ال يجوز عقد جل�سات ا�ستماع� ،سواء باحل�ضور ال�شخ�صي للأطراف �أو من خالل االت�صال
املرئي �أو امل�سموع ،وذلك ما مل تقرر هيئة التحكيم �ضرورة عقد جل�سة اال�ستماع من �أجل البت
يف ال�شكوى ،وذلك وفق ًا ل�سلطتها التقديرية وب�شكل ا�ستثنائي.

البند ()14
التخلف

�أ -ف���ي حالة عدم التزام �أي طرف ،دون وجود ظروف ا�ستثنائية ،بالفترات الزمنية المن�صو�ص
عليه���ا ف���ي هذا النظام �أو المقررة م���ن ِقـ َبل هيئة التحكيم ،ت�ستمر هيئ���ة التحكيم في البت
بال�شكوى.
ب -ف���ي حالة عدم الت���زام �أي طرف ،دون وجود ظ���روف ا�ستثنائية ،ب�أي حك���م من �أحكام هذا
النظام �أو �أي طلب لهيئة التحكيم ،يحق لهيئة التحكيم ا�ستنتاج ما تراه منا�سب ًا.

البند ()15
قرارات هيئة التحكيم

�أ -عل���ى هيئة التحكيم البت في ال�شكوى بنا ًء عل���ى المذ ِّكرات والم�ستندات المقدمة �إليها ووفق ًا
لأحك���ام ه���ذا النظام والإجراءات و�أي���ة �أحكام ومبادىء قانونية ت���رى هيئة التحكيم وجوب
تطبيقها.
ب -على هيئة التحكيم البت في ال�شكوى و�إحالة قرارها خالل �أربعة ع�شر ( )14يوم ًا �إلى المزود
يحـل دون ذلك �أي ظرف ا�ستثنائي.
ما لم ُ
ج -يتم اتخاذ قرار هيئة التحكيم على �أ�سا�س الأغلبية في حالة ما �إذا كانت ثالثية الأع�ضاء.
د -يج���ب �أن يكون قرار هيئة التحكي���م كتابي ًا وم�س َّبـب ًا ومت�ضمن ًا تاريخ �إ�ص���داره و�أ�سماء �أع�ضاء
هيئة التحكيم.
ه���ـ -يج���ب �أن ي�صدر قرار هيئ���ة التحكيم مت�ضمن ًا ر�أي الع�ضو المعار����ض � -إنْ ُو ِجـد  -في حالة
�ص���دور قرار التحكيم بالأغلبية وبما يتوافق مع الح���د الأق�صى لعدد الكلمات �أو ال�صفحات
في حالة ما �إذا تم تحديدها في القواعد التكميلية للمزود .ويجب �أن ترفق �أية �آراء معار�ضة
مع قرار الأغلبية.
و -ف���ي حالة م���ا �إذا خل�صت هيئة التحكيم �إلى �أن النزاع خارج ع���ن نطاق المادة ( )7من هذا
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النظام ،يجب �أن تبين ذلك �صراحة في قرارها.
ز� -إذا تو�صل���ت هيئ���ة التحكيم بعد درا�سة ما ُقـدِّ م �إليها ب�أن ال�شك���وى كيدية (على �سبيل المثال
محاول���ة اال�ستيالء على ا�س���م النطاق �أو تم تقديم ال�شكوى من �أج���ل م�ضايقة �صاحب ا�سم
النط���اق) يجب �أن تبي���ن الهيئة ذلك �صراحة في قرارها ب�أن ال�شك���وى كيدية وب�أن هذا يعد
�سوء ا�ستخدام لإجراءات ت�سوية المنازعات.

البند ()16
�إبالغ �أطراف ال�شكوى بالقرار

�أ -عل���ى المزود خالل ثالث���ة (� )3أيام من ت�سلم القرار من هيئة التحكي���م� ،إر�سال ن�ص القرار
كام ًال ل���كال الطرفين والهيئة .وعلى الهيئة فور ت�سلمها للق���رار �إبالغ كل الأطراف والمزود
بتاريخ تنفيذ قرار هيئة التحكيم بما يتفق مع �أحكام المادة ( )14من هذا النظام.
ب -ما لم تقرر هيئة التحكيم خالف ذلك ،يقوم المزود بن�شر القرار كام ًال وتاريخ تنفيذه على
موقع �إلكتروني يمكن الو�صول �إليه ب�شكل عام .وفي جميع الأحوال ،يجب ن�شر الجزء المتعلق
بكيدية ال�شكوى بح�سب الفقرة (ز) من البند ( )15من هذا الملحق.

البند ()17
�أ�سباب الإنهاء الأخرى

يف حالة ما �إذا اتفق الأطراف على ت�سوية املنازعة قبل �صدور قرار هيئة التحكيم ،يجب على
هيئة التحكيم �إنهاء �إجراءات ت�سوية املنازعات ،وذلك باتباع اخلطوات الآتية:
�أ -يق���دم الأطراف �إلى المزود طلب ًا كتابي ًا بتعليق �إج���راءات ت�سوية المنازعات ،وذلك لمناق�شة
ت�سوية محتملة.
ب -على المزود الت�أكيد على ت�سلم طلب التعليق وتبليغ الهيئة بهذا الطلب وبمدة التعليق المتوقعة.
تو�صـل الأطراف �إلى ت�سوية ،يج���ب عليهم تقديم ا�ستم���ارة الت�سوية وفق ًا للقواعد
ج -ف���ي حال���ة ُّ
التكميلي���ة للم���زود .ويعد الغر�ض م���ن ا�ستمارة الت�سوية بي���ان ال�ش���روط الأ�سا�سية التفاقية
ت�سوية الأطراف ،وال يجوز للمزود اطالع � ِّأي طرف ثالث عليها.
د -يج���ب عل���ى المزود �أن ي�ؤكد للهيئة نتيجة الت�سوية من حي���ث �صلتها بالإجراءات التي تتخذها
الهيئة مع �إر�سال ن�سخة من هذا الت�أكيد للأطراف.
ه���ـ -على الهيئ���ة �إزالة ال َقـفل خالل يومي ( )2عمل من تاريخ ت�سلم الطلب الكتابي المقدم وفق ًا
للفقرة (�أ) من هذا البند.
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و -عل���ى مقدم ال�شكوى �أن ي�ؤك���د للمزود تنفيذ الت�سوية ب�ش�أن �أي �إج���راء يتم تنفيذه فيما يتعلق
با�س���م نط���اق مو�ضوع ال�شكوى ،وذلك بح�س���ب ما هو من�صو�ص عليه ف���ي القواعد التكميلية
للمزود.
ز -على المزود �إنهاء �إجراءات ت�سوية المنازعات ما لم تن�ص الت�سوية على خالف ذلك.
ح -ف���ي حال���ة ما �إذا �أ�صبح من غير الممك���ن متابعة �إجراءات ت�سوي���ة المنازعات لأي �سبب من
الأ�سب���اب ،وذلك قبل �أن تتو�صل هيئة التحكيم �إلى قراره���ا ،يجب على هيئة التحكيم �إنهاء
ه���ذه الإجراءات ما لم يقدم �أحد الأطراف مب���ررات لالعترا�ض خالل الفترة الزمنية التي
تحددها هيئة التحكيم.

البند ()18
�إجراءات املحكمة

ال يجوز رفع دعوى �أمام الق�ضاء ب�ش�أن نزاع متعلق بت�سجيل ا�سم نطاق �إال بعد عر�ضه للت�سوية
والبت فيه طبق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.

البند ()19
الأتعاب

�أ -با�ستثن���اء م���ا ورد في الفق���رة (د) من هذا البند ،عل���ى مقدم ال�شكوى تح ُّم���ل كافة الأتعاب
المح���ددة في القواع���د التكميلية للمزود ب�شكل مبدئي .وفي حالة م���ا �إذا اختار الم�شكو في
حق���ه �أن يتم الب���ت في النزاع من خالل هيئة تحكيم ثالثية الأع�ض���اء بد ًال من هيئة تحكيم
مكون���ة من ع�ضو واحد يتم اختياره من قبل مق���دم ال�شكوى ،وذلك وفق ًا للبند ( )5من هذا
الملح���ق ،ويجب على الم�شكو في حقه تح ُّمـ���ل ن�صف الأتعاب الخا�صة بهيئة التحكيم ثالثية
الأع�ض���اء .وفور تعيين هيئ���ة التحكيم ،على المزود رد جزء منا�سب م���ن الأتعاب الإ�ضافية
لمقدم ال�شكوى �إنْ ُو ِجـد ،وذلك وفق ًا لما هو محدد في القواعد التكميلية للمزود.
ب -يجب على المزود عدم اتخاذ �أية �إجراءات ب�ش�أن ال�شكوى حتى يتم �سداد الأتعاب من مقدم
ال�شكوى وذلك وفق ًا للفقرة (�أ) من هذا البند.
ج -في حال ما �إذا لم يتم �سداد الأتعاب للمزود خالل ع�شرة (� )10أيام من ت�سلم ال�شكوى ،يتم
�شطب الدعوى و�إنهاء �إجراءات ت�سوية المنازعات.
د -يج���وز للمزود في ح���االت ا�ستثنائية طلب �س���داد �أتعاب �إ�ضافية يت���م تحديدها باالتفاق بين
الطرفين وهيئة التحكيم.
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البند ()20
�إخالء امل�سئولية

ال يتحمل املزود �أو ع�ضو هيئة التحكيم �أية م�سئولية قانونية جتاه �أي طرف فيما يتعلق ب�أي
فعل متعلق ب�إجراءات ت�سوية املنازعات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام ،فيما عدا احلاالت التي
يتم فيها ذلك ب�شكل متع َّمـد.
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