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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
قرار رقم ( )12ل�سنة 2021
ب�ش�أن تنظيم البيع عن طريق االنرتنت من خالل حمل جتاري افرتا�ضي
وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،1987وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري ،املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )52ل�سنة ،2018
وعلى الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري
ال�صادرة بالقرار رقم ( )126ل�سنة  ،2016املعدلة بالقرار رقم ( )68ل�سنة  ،2018وعلى
الأخ�ص املادة ( )27منها،
وعلى القرار رقم ( )152ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سماح مبزاولة �أن�شطة جتارية من خالل حمل
جتاري افرتا�ضي،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ي�سمح مبزاولة ن�شاط البيع عن طريق االنرتنت من خالل حمل جتاري افرتا�ضي وفق ًا
لال�شرتاطات املحددة يف هذا القرار.

املادة الثانية

يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إىل الإدارة املعنية يف وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة ،و ُي�شرتَط يف طالب الرتخي�ص الآتي:
� -1أن يكون بحريني الجن�سية.
�	-2أال يك���ون مالكا لم�ؤ�س�س���ة تجارية فردية� ،أو �شركة تجارية� ،أو مدي���ر ًا �أو ممث ًال في �إدارة �أية
�شركة تجارية.
�	-3أن يلتزم بمزاولة الن�شاط التجاري من خالل �شكل م�ؤ�س�سة تجارية فردية فقط.
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 -4توفير عنوان مرا�سلة دائم.
�	-5أن يكون لديه موقع الكتروني قائم للمحل التجاري االفترا�ضي.
�	-6أن يلتزم ب�شراء المنتجات للبيع من خالل ال�سوق المحلي فقط.

املادة الثالثة

ال يجوز لل ُم َّ
رخ�ص له مبزاولة الن�شاط الوارد يف هذا القرار احل�صول على ت�صاريح جل ْلب
عمالة �أجنبية تتعلق بالن�شاط املُ َّ
رخ�ص به.

املادة الرابعة

ال يجوز للمرخ�ص له التعامل �ضمن ن�شاط البيع عن طريق الإنرتنت ب�أي من املنتجات
الواردة يف اجلدول املرفق بهذا القرار.

املادة اخلام�سة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 11 :جمادى الآخرة 1442هـ
الم ـ ــوافـ ـ ــق 24 :ين ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2021م
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