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اأمر.ملكي.رقم.)39(.ل�ضنة.2015
بتعيين.ع�ضو.في.مجل�س.العائلة.المالكة

نحن.حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة..............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم الأمريي رقم )12( ل�شنة 1973 بنظام توارث الإمارة،
وعلى الأمر الأمريي رقم )4( ل�شنة 1974 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س العائلة احلاكمة،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعني معايل ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة ع�شوًا يف جمل�س العائلة املالكة.

املادة.الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

. . . . . . . . .
....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــر 2015م
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اأمر.ملكي.رقم.)40(.ل�ضنة.2015
بترقية.رئي�س.جهاز.الأمن.الوطني.اإلى.رتبة.فريق

نحن.حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة..............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيرقى اللواء عادل بن خليفة الفا�شل رئي�س جهاز الأمن الوطني اإلى رتبة فريق.

املادة.الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

. . . . . . . . .
....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 24 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 8 اأكـــتـــوبـــــــــر 2015م
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اأمر.ملكي.رقم.)41(.ل�ضنة.2015
بدعوة.مجل�ضي.النواب.وال�ضورى.لالنعقاد

نحن.حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة..............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيدعى كل من جمل�شي النواب وال�شورى لالجتماع ع�شر يوم الأحد احلادي ع�شر من �شهر 
اأكتوبر 2015م لفتتاح دور النعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي الرابع.

املادة.الثانية
ُين�شر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

. . . . . . . . .
....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 24 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 8 اأكـــتـــوبـــــــــر 2015م
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مر�ضوم.رقم.)66(.ل�ضنة.2015
بتعيين.اأع�ضاء.في.مجل�س.اإدارة.هيئة.تنظيم.الت�ضالت

نحن.حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة................ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وعلى الأخ�س 
املادة )4( منه،

وعلى املر�شوم رقم )56( ل�شنة 2011 بتعيني اأع�شاء يف جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،
تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  تعيني  باإعادة   2012 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الت�شالت،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�ضمنا.بالآتي:

املادة.الأولى
ُيعني ع�شوًا يف جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت ُكلٌّ من:

1-  اللواء مهند�س ريا�س عيد عبداهلل.
2-  ال�شيد طارق عبد اجلليل ال�شفار.
3- ال�شيد را�شد عبدالرحمن ح�شني. 

وتكون مدة ع�شوية كل منهم اأربع �شنوات.

املادة.الثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.
.....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة
رئي�س.جمل�س.الوزراء

خليفة.بن.�ضلمان.اآل.خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــر 2015م
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مر�ضوم.رقم.)67(.ل�ضنة.2015
باإعادة.ت�ضكيل.مجل�س.المناق�ضات.والمزايدات

نحن.حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة...........ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
رقم )37(  باملر�شوم  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  وتعديالته،  واملبيعات احلكومية  وامل�شرتيات 

ل�شنة 2002،
وعلى املر�شوم رقم )48( ل�شنة 2012 باإعادة ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات على النحو التايل:
1- املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر  وزير الإ�شكان                                   رئي�شًا.

الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء     نائبًا للرئي�س. 2- ال�شيخ نواف بن اإبراهيم اآل خليفة  
3- ال�شيد علي محمد العري�س               وكيل ديوان رئي�س جمل�س الوزراء                

4- ال�شيد نزار معروف عمر                          مدير اإدارة ال�شرتاتيجيات 
                                                                      واإعادة هند�شة الإجراءات الإلكرتونية 

                                                                      بهيئة احلكومة الإلكرتونية.            اأع�شاء
5- ال�شيد عي�شى ر�شي محمد العرادي         مدير اإدارة تطوير الأنظمة املالية بوزارة املالية. 

6- ال�شيد �شعيد ح�شني عبدالرحمن              مدير خدمات عوايل-�شركة نفط البحرين )بابكو(.
7- ال�شيد نا�شر محمد نا�شر ال�شيخ   

8- املهند�س وليد يو�شف ال�شاعي   
9- ال�شيد را�شد اأحمد اجلودر   

وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س �شنتني.
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املادة.الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

.....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .
حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�ضلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 22 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 6 اأكـــتـــوبــــــــــر 2015م
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مر�ضوم.رقم.)68(.ل�ضنة.2015
بتعيين.اأمين.عام.لمجل�س.المناق�ضات.والمزايدات

نحن.حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة................ملك.مملكة.البحرين
بعد الطالع على الد�شتور،

واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدل باملر�شوم 
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012،

وعلى املر�شوم رقم )48( ل�شنة 2012 باإعادة ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

واملزايدات  املناق�شات  ملجل�س  عامًا  اأمينًا  العو�شي  اإ�شماعيل  محمد  هيام  ال�شيدة  ُتعني 
بدرجة وكيل وزارة.

املادة.الثانية
على رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
.....ملك.مملكة.البحرين . . . . . . . .

حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة
رئي�س.جمل�س.الوزراء

خليفة.بن.�ضلمان.اآل.خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 22 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 6 اأكـــتـــوبـــــــــر 2015م
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وزارة.الداخلية
قرار.رقم.)152(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.اأجور.الحرا�ضات.الخا�ضة

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتان )104( و)1/105( منه،
لل�شركات  اخلا�شة  احلرا�شات  اأجور  رفع  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )47( رقم  القرار  وعلى 

واملوؤ�ش�شات والوزارات،
و بعد موافقة جمل�س الوزراء،

 وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية ،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ُتفر�س اأجور احلرا�شات اخلا�شة التابعة لـــــوزارة الــــــــــداخلية عــــــــــلى املن�شاآت اململوكة 
اأو التابعة لالأ�شخا�س العتبارية العامة اأو اخلا�شة اأو الأ�شخا�س الطبيعيني على النحو الآتي: 

لالأ�شخا�س  التابعة  اأو  اململوكة  املن�شاآت  على  للحار�س  �شهريًا  بحرينيًا  دينارًا   )365( مبلغ   -
العتبارية العامة.

لالأ�شخا�س  التابعة  اأو  اململوكة  املن�شاآت  على  للحار�س  �شهريًا  بحريني  دينار   )500( مبلغ   -
العتبارية اخلا�شة اأو الأ�شخا�س الطبيعيني.

مادة.)2(
لل�شركات  اخلا�شة  احلرا�شات  اأجور  رفع  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )47( رقم  القرار  ُيلغى 

واملوؤ�ش�شات والوزارات.

مادة.)3(
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.
الفريق.الركن . . . . . . . ..
وزيـر.الداخلية . . . . . . . .

را�ضد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة
�شدر بتاريخ: 18 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافـــــــق: 2 اأكـــتـــوبـــــــــــر 2015م
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وزارة.العدل.وال�ضئون.الإ�ضالمية.والأوقاف
قرار.رقم.)84(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.ت�ضكيل.مكتب.التوفيق.الأ�ضري.وتحديد.القواعد.والإجراءات
الالزمة.للقيام.بمهام.ت�ضوية.المنازعات.الأ�ضرية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون الإجراءات اأمام املحاكم ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم                                

)26( ل�شنة 1986 وتعديالته،
وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يق�شد بالكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، مامل 
يقت�س �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
الوزير: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف.

املكتب: مكتب التوفيق الأ�شري.
دعاوى.الأحوال.ال�ضخ�ضية.للولية.على.النف�س: كدعاوى التطليق بكافة اأنواعها مبا يف ذلك 
طلب اخُللع، والنفقات والأجور، وح�شانة ال�شغري وحفظه وروؤيته و�شمه والنتقال به، والعرتا�س 
على اإنذار الطاعة وم�شكن الزوجية ونفقة املتعة، ودعاوى املهر، وغريها من الدعاوى ال�شرعية 

التي يجوز فيها ال�شلح. 

املادة.الثانية
التوفيق الأ�شري" وي�شكل  "مكتب  لت�شوية املنازعات الأ�شرية ي�شمى  بالوزارة مكتب  ي�شكل 
والنف�شيني  والجتماعيني  القانونيني  الأخ�شائيني  من  كاٍف  وعدد  اخلربة  ذوي  من  رئي�س  من 

الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من الوزير.

املادة.الثالثة
يخت�س املكتب بت�شوية املنازعات الأ�شرية وديًا وذلك حفاظًا على كيان الأ�شرة وم�شتقبل 
اأ�شباب ال�شقاق واخلالف بني اأفراد الأ�شرة وراأب  اإزالة  الأطفال اإن وجدوا عن طريق محاولة 

ال�شدع الأ�شري. 
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املادة.الرابعة
يجب على اأع�شاء املكتب ما يلي:

اأ- الإف�شاح مبا يكون من �شاأنه تعار�س امل�شالح عن مهمته اأو يوؤثر على حيدته وا�شتقالله .
ب- اأن ميتنع اأو يتنحى عن الت�شوية اإذا كان بينه وبني اأحد الأطراف قرابة اأو م�شاهرة حتى 

الدرجة الرابعة.

املادة.اخلام�ضة
يف غري احلالت التي تكون فيها الدعوى محالة من املحاكم ال�شرعية ،يقدم طلب ت�شوية 
املنازعات التي يجوز فيها ال�شلح واملتعلقة باإحدى م�شائل الأحوال ال�شخ�شية للولية على النف�س 
عند رفع الدعوى اإلى املكتب على النموذج املعد لذلك من اأ�شل و�شورة على اأن يت�شمن البيانات 

الآتية:
- ا�شم مقدم الطلب و�شنه ومهنته وحالته الجتماعية ومحل اإقامته وو�شيلة الت�شال به.

- بيان عن حالة الأ�شرة واأفرادها.
اإقامته  ومحل  الجتماعية  وحالته  ال�شخ�شية  وبياناته  النزاع  اأطراف  من  طرف  كل  اأ�شماء   -

وو�شيلة الت�شال به.
- بيان عن طبيعة النزاع. 

املادة.ال�ضاد�ضة
يقيد الطلب يوم تقدميه باجلدول املعد لذلك مع بيان امل�شتندات امللحقة به وعددها ويوؤ�شر 
على ال�شورة با�شتالم الأ�شل وتاريخ تقدميه ويحدد ميعاد جلل�شة الت�شوية خالل مدة اأق�شاها 

خم�شة اأيام عمل مع اإخطار مقدم الطلب مبوعد اجلل�شة وتوقيعه بالعلم على ذلك. 

املادة.ال�ضابعة
بعلم  عليه  مو�شى  كتاب  مبوجب  املكتب  اأمام  باحل�شور  بالتكليف  الآخر  الطرف  يخطر 

الو�شول اأو باأية و�شيلة يتحقق بها العلم بامليعاد .
املادة.الثامنة

يجوز  عذر  بغري  منهم  اأحد  يح�شر  مل  واإذا  الأطراف  حل�شور  ميعاد  اأقرب  املكتب  يحدد 
الثانية  للمرة  فاإذا مل يح�شر  يوما عمل،  اأق�شاها  اأخرى خالل مدة  ثانية جلل�شة  اإعالنه مرة 
اعترب راف�شًا للت�شوية ، وتتبع ذات الإجراءات اإذا مل يح�شر كال الطرفني اأو من ينوب عنهما 

بدون عذر.
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املادة.التا�ضعة
باأثار  بتب�شريهم  القيام  اأقوالهم  �شماع  وبعد  النزاع  باأطراف  الجتماع  املكتب  هيئة  على 
النزاع املختلفة وعواقب التمادي فيه واإبداء الن�شح والإر�شاد بق�شد الت�شوية والجتهاد يف �شبيل 

ذلك لتقريب وجهات النظر وحتقيق ال�شلح والت�شوية الودية دون ولوج �شبيل التقا�شي .

املادة.العا�ضرة
يجب اأن تنتهي الت�شوية خالل ع�شرة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب ول يجوز جتاوز هذه املدة 

اإل باتفاق اخل�شوم وملدة ل تزيد على ع�شرة اأيام اأخرى.

املادة.احلادية.ع�ضرة
باإ�شتثناء ما ورد يف اتفاق الت�شوية الذي تو�شل اإليه الأطراف اأو اأيه وثائق اأو اأمور اأخرى لزم 
الإعالن عنها لتنفيذ اتفاق الت�شوية، تعترب اإجراءات ومعلومات الت�شوية �شرية، ول يجوز اإف�شاوؤها 

اأو الحتجاج بها بني الأطراف اأو يف مواجهة الغري وبوجه خا�س:
اأ- املعلومات التي يديل بها اأحد الأطراف اإلى هيئة املكتب وي�شرتط حتديد بقائها �شرية على 

الطرف الأخر.
ب- وجهات النظر اأو القرتاحات التي تقدم خالل جل�شة الت�شوية. 

ج- القرارات والعرو�س والتنازلت واملوافقات لأي طرف خالل جل�شات الت�شوية.

املادة.الثانية.ع�ضرة
اإذا متت ت�شوية النزاع �شلحًا يف جميع عنا�شره اأو بع�شها يحرر مح�شر مبا مت ال�شلح فيه 

ويكون ملح�شر ال�شلح قوة ال�شند التنفيذي وينتهي به النزاع يف حدود ما مت ال�شلح فيه .
واإذا مل ت�شفر اجلهود عن ت�شوية النزاع وديًا واأ�شر طرفا النزاع اأو اأحدهما على ا�شتكمال 
ال�شري فيه يحرر مح�شر مبا مت من رئي�س املكتب وير�شل الطلب وجميع الأوراق اإلى ق�شم ت�شجيل 
الدعاوى  لل�شري يف الإجراءات اأمام املحكمة ال�شرعية املخت�شة وذلك يف موعد اأق�شاه خم�شة 

اأيام من تاريخ ت�شلمه مللف الق�شية من مكتب التوفيق الأ�شري.

املادة.الثالثة.ع�ضرة
ما مل يتعلق الأمر بجرمية يحظر على هيئة املكتب: 

اأ- اأن يك�شف لأحد الأطراف ما اأطلعه عليه الطرف الآخر اإل مبوافقته. 
ب- اأن يديل ب�شهادة �شد اأي من اأطراف النزاع اأو اأن يف�شي �شرًا اأو تهمة عليه و�شل اإلى علمه 
من خالل اجراء الت�شوية اإل اإذا اتفق اطراف النزاع على غري ذلك اأو اأذن �شاحب ال�شر 

باإف�شائه على اأن يكون التفاق اأو الإذن مكتوبًا .



16
العدد: 3230 - الخميس 8 أكتوبر 2015

املادة.الرابعة.ع�ضرة
ت�شري على الدعاوى املحالة من املحكمة ال�شرعية اإلى املكتب وفقًا لأحكام الفقرة الثانية 
من املادة )1( من  قانون الجراءات اأمام املحاكم ال�شرعية ال�شادر بالقانون رقم )26( ل�شنة 

1986 وتعديالته ،  ذات الجراءات واملواعيد املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

املادة.اخلام�ضة.ع�ضرة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العدل.وال�ضئون.الإ�ضالمية.والأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبد.اهلل.اآل.خليفة . . . . . .

�شدر بتاريخ: 21 ذي احلــــجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 5 اأكــــتــــوبــــــــــر 2015م
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وزارة.الإ�ضكان
قرار.رقم.)909(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.نظام.الإ�ضكان
  

وزير الإ�شكان:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 يف �شاأن الإ�شكان، املعدل بالقانون 

رقم )7( ل�شنة 2009،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 1979باإن�شاء بنك الإ�شكان، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 1976 يف �شاأن نظام الإ�شكان، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 1976 يف �شاأن نظام الق�شائم ال�شكنية،

وعلى القرار رقم )79( ل�شنة 2014 ب�شاأن نظام احتاد املنتفعني ب�شقق وزارة الإ�شكان،
وعلى القرار رقم )227( ل�شنة 2014 يف �شاأن برنامج متويل ال�شكن الجتماعي،

وبناء على عر�س وكيل وزارة الإ�شكان،

قرر.الآتي:
الف�ضل.الأول

تعريفات
مادة.)1(

يف جمال تطبيق اأحكام هذا القرار، ُيق�شد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين 
كل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة املخت�شة ب�شوؤون الإ�شكان.
الوزير: الوزير املخت�س ب�شوؤون الإ�شكان.

الإدارة: الإدارة املخت�شة باخلدمات الإ�شكانية بالوزارة .
البنك: بنك الإ�شكان.

�شيا�شات  يف  الراأي  اإبداء  مهمة  بها  واملنوط  الوزير  من  بقرار  امل�شكلة  اللجنة  الإ�ضكان:  جلنة.
توزيع اخلدمات الإ�شكانية واأية مهام اأخرى يحددها قرار ت�شكيلها.

اخلدمة.الإ�ضكانية: ت�شمل احل�شول على م�شكن عن طريق التمليك اأو التاأجري، اأو متويل �شراء 
اأو بناء اأو ترميم م�شكن وفقًا لنظام التمويل املعمول به يف بنك الإ�شكان، اأو احل�شول على ق�شيمة 

�شكنية، وذلك عن طريق اأي من الربامج الإ�شكانية التي تقدمها الوزارة. 
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نظام.التمويل: النظام املتبع ل�شرف التمويل وحت�شيله يف البنك.
لنظام  وفقًا  م�شكن  ترميم  اأو  بناء  اأو  ل�شراء  ال�شداد  يف  مي�شرة  ب�شروط  الإقرا�س  التمويل: 

التمويل املعمول به يف بنك الإ�شكان.
البن: البن اأو البنة.

الأ�ضرة: الوحدة الأ�شرية الأ�شا�شية التي لها حق النتفاع باخلدمة الإ�شكانية، وتتكون من اإحدى  
الفئات الواردة يف املادة )3( من هذا القرار. 

رب.الأ�ضرة: من بلغ )21( �شنة وتعتمد عليه الأ�شرة يف اإعالتها وفق التف�شيل الوارد يف املادة 
)4(  من هذا القرار.

الطلب: الطلب الذي يقدم للح�شول على خدمة اإ�شكانية طبقًا لأحكام هذا القرار وفقًا للنماذج 
املعدة لهذا الغر�س.

مقدم.الطلب: رب الأ�شرة الذي يتقدم بالطلب للح�شول على خدمة اإ�شكانية. 
املنتفع: امل�شتفيد بخدمة اإ�شكانية وفق اأحكام هذا القرار.

التخ�ضي�س: متكني مقدم الطلب من النتفاع باإحدى اخلدمات الإ�شكانية مبوجب قرار من الوزير.

الدخل: الدخل ال�شهري لرب الأ�شرة، ويتم ح�شابه على النحو املبني يف املادة )66( من هذا القرار.
امل�ضكن: كل وحدة �شكنية �شواًء كانت بيتًا اأو �شقة �شمن برامج اخلدمة الإ�شكانية لتحقيق غايات 

قانون الإ�شكان والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وي�شمل امل�شكن الأر�س والبناء املقام عليها.
ال�ضكن.املوؤقت: امل�شكن الذي توفره الوزارة ب�شكل موؤقت وفق اأحكام هذا القرار .

ترميم.م�ضكن: اإ�شالح م�شكن قائم اأو عمل اأية اإ�شافات فيه. 
الق�ضيمة.ال�ضكنية: الأر�س التي يتم تخ�شي�شها وفق اأحكام هذا القرار .

الذي  الدعم  يف  املتمثلة  الإ�شكانية  اخلدمة  الربنامج:  اأو. الجتماعي. ال�ضكن. متويل. برنامج.
تقدمه الوزارة عن طريق ح�شول املنتفع بالربنامج على متويٍل م�شريف من البنك امل�شارك من  
القطاع اخلا�س ، وي�شدد ما ن�شبته 25% من دخله كق�شط �شهري، فيما تلتزم احلكومة من خالل  
البنك  لدى  ال�شهرية  الأق�شاط  قيمة  باقي  يغطي  الذي  احلكومي  املايل  الدعم  بتوفري  الوزارة 

امل�شارك وفق اأحكام هذا القرار.
املطور.العقاري.املعتمد: كل �شركة من �شركات القطاع اخلا�س تعمل يف جمال التطوير العقاري 

معتمدة من قبل الوزارة.
البنك.امل�ضارك: كل بنك من البنوك التجارية معتمد من قبل الوزارة لتقدمي متويل لأ�شحاب 

الطلبات الإ�شكانية الراغبني يف النتفاع بربنامج متويل ال�شكن الجتماعي.
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�ضهادة.التاأهيل: ال�شهادة التي متنحها الوزارة اإلى املتقدم لالنتفاع بالربنامج والتي  تفيد تاأهله 
للتقدم للبنك امل�شارك.

�ضهادة.امل�ضكن: ال�شهادة التي متنحها الوزارة الى املتقدم لالنتفاع بالربنامج مت�شمنة املوافقة 
على �شراء امل�شكن.

�ضهادة.الدعم.املايل: ال�شهادة التي متنحها الوزارة اإلى املتقدم لالنتفاع بالربنامج مت�شمنة املوافقة 
النهائية للح�شول على متويل من البنك امل�شارك مبوجب الدعم ال�شادر بقرار من الوزير.

اأو تغيري يف هيئته، قائم  العقار: كل �شيء م�شتقر بحّيزه ثابت فيه ل ميكن نقله من دون تلف 
بحدود وموقع وم�شاحة معينة ويكون مملوكًا ل�شخ�س واحد اأو لأ�شخا�س على ال�شيوع من دون اأن 
يف�شل جزءًا عن �شائر الأجزاء الأخرى فا�شل من ملك عام اأو خا�س اأو دون اأن يكون جلزء منه 

اأو عليه من احلقوق ما لي�س لالأجزاء الأخرى اأو عليها.
امل�شرتكة  الفائدة  اأو  لال�شتعمال  معدة  وتكون  البناء  امل�شرتكة من  الأجزاء  امل�ضرتكة:  الأجزاء.

جلميع املنتفعني اأو بع�شهم، والتي تي�شر النتفاع بالأجزاء اخلا�شة اأو املفرزة.
والتي ل تدخل �شمن  للم�شكن  املت�شمن  للمبنى  املجاورة  الأجزاء  للمنفعة:  املخ�ض�ضة. املناطق.
امللكية املفرزة اأو ال�شائعة للمنتفع، وتكون مخ�ش�شة للمنفعة كاملواقف املخ�ش�شة ملنتفعي امل�شكن. 
نظام.احتاد.املنتفعني: نظام يهدف ل�شمان ح�شن النتفاع باملبنى واإدارته، وا�شتخدام و�شيانة 

الأجزاء امل�شرتكة من قبل املنتفعني وفق اأحكام هذا القرار .
.احتاد.املنتفعني: الحتاد الذي يتاأ�ش�س من عدد من الأع�شاء يتم انتخابهم من قبل املنتفعني 

بال�شقق ال�شكنية بغية تطبيق نظام احتاد املنتفعني.
�ضيغ.التمويل.الإ�ضالمي: �شيغ التمويل اخلا�شعة لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية املعمول بها لدى 

املوؤ�ش�شات املالية ال�شالمية.
الإقامة.الدائمة: الإقامة املت�شلة من وقت تقدمي الطلب اإلى وقت التخ�شي�س، وُتعترب الأ�شرة 
مقيمة يف مملكة البحرين اإذا مل تتجاوز اإقامتها خارجها 90 يومًا مت�شلة، وُي�شتثنى من ذلك 

الفرتات التي تق�شيها الأ�شرة خارج مملكة البحرين لأي من الأ�شباب الآتية:
1- العمل ل�شالح جهة حكومية بحرينية اأو النتداب للعمل ل�شالح حكومات اأجنبية اأو منظمات 

اإقليمية اأو دولية اأو ل�شالح �شركات م�شجلة يف مملكة البحرين.
2- الدرا�شة اأو التدريب.

3- غري ذلك من الأ�شباب التي تعتد بها الوزارة وفق تقدير جلنة الإ�شكان.
ال�ضنة: ال�شنة امليالدية.
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مادة.)2(
يهدف نظام الإ�شكان اإلى حتقيق غايات د�شتور مملكة البحرين يف العمل على توفري ال�شكن 

لذوي الدخل املحدود من املواطنني بتقدمي اخلدمة الإ�شكانية.
مادة.)3(

تتكون.الأ�ضرة.من.اإحدى.الفئات.التالية: 
الفئة.الأولى: الزوج والزوجة والأبناء ــ اإن وجدوا ــ مع مراعاة اأن تعدد الزوجات ل ُيعطي احلق 

يف احل�شول على اأكرث من خدمة اإ�شكانية واحدة.
الفئة.الثانية: اأحد الوالدين مع ابن قا�شر اأو اأكرث يحملون اجلن�شية البحرينية، وت�شمل كذلك 
الأ�شرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من اأجنبي ولديها ابن قا�شر اأو اأكرث يحملون اجلن�شية 

البحرينية. 
الفئة.الثالثة: البن البالغ )21( �شنة غري املتزوج ال�شاكن مع والديه البحرينيني اأو اأحدهما، 

وفقًا ملا يلي: 
1- األ يكون قد �شبق لأي من والديه النتفاع بخدمة اإ�شكانية.

2- اأن يكون اختيار هذا البن وفق اإرادة واختيار الوالدين اأو اأحدهما.
3- يحرم ذلك الختيار البن والوالدين من التقدم لنيل خدمة اإ�شكانية اأخرى ول ي�شري ذلك 
احلرمان على الأبناء الآخرين متى توافرت فيهم �شروط تكوين اأ�شرة �شمن الأ�شر امل�شتحقة 

للخدمة الإ�شكانية.
4- يجوز لالبن مقدم الطلب اأن ين�شحب قبل التخ�شي�س ليحل محله ابن اآخر تنطبق عليه ذات 

ال�شروط وذلك ملرة واحدة فقط.
5- يف حالة زواج البن مقدم الطلب، فاإن الزوجة اأو الزوج والأبناء ــ اإن وجدوا ــ يدخلون �شمن 

اأفراد هذه الأ�شرة. 
الفئة.الرابعة: البن البالغ )21( �شنة ويتيم الوالدين ولديه اأخ اأو اأخت قا�شر اأو اأكرث، والذي 
يتم اختياره اإتفاقًا من قبل اخوته الآخرين ممن بلغوا )21( �شنة -اإن وجدوا- ومتنح هذه الفئة 

اخلدمة الإ�شكانية وفق تقدير جلنة الإ�شكان.
الفئة.اخلام�ضة: املطلقة اأو املهجورة اأو الأرملة ولي�س لديها اإبن اأو اأكرث اأو العزباء يتيمة الأبوين، 

ومُتنح هذه الفئة خدمة ال�شكن املوؤقت فقط وفق تقدير جلنة الإ�شكان.
مادة.)4(

يحدد رب الأ�شرة لأي من الفئات امل�شار اإليها يف املادة )3( من هذا القرار على النحو التايل:
الفئة.الأولى: الزوج البحريني اأو الزوجة البحرينية مبوافقة الزوج اأو كليهما اتفاقًا بينهما.
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الفئة.الثانية: اأحد الوالدين اأو الزوجة البحرينية.
الفئة.الثالثة: البن الذي وقع عليه الختيار وفقًا لأحكام هذه الفئة. 

الفئة.الرابعة: البن البالغ )21( �شنة. 
الفئة.اخلام�ضة: املطلقة اأو املهجورة اأو الأرملة اأو العزباء.

الف�ضل.الثاين
التمليك
مادة.)5(

ُي�شرتط لقبول طلب م�شكن عن طريق التمليك وتخ�شي�شه اأن يتوافر يف مقدم الطلب الآتي:
1- اأن يكون بحريني اجلن�شية.

2- اأن يكون رب الأ�شرة.
3- األ يقل �شنه عند تقدمي الطلب عن )21( �شنة ول يزيد على )50( �شنة.

األف  األ يزيد دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب على ت�شعمائة دينار بحريني ول يزيد على   -4
ومائتي دينار بحريني عند التخ�شي�س. 

5- األ يكون اأو اأي من اأفراد اأ�شرته قد �شبق لأى منهم احل�شول على اأي خدمة اإ�شكانية لغر�س 
متلك م�شكن مقدمة من احلكومة اأو اأية جهة اأخرى.

6- األ يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عند تقدمي الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على 
ذلك واإلى حني التخ�شي�س. ويعترب يف حكم املالك من انتفع مب�شكن عن طريق اإحدى �شيغ 

التمويل الإ�شالمي، وُي�شتثنى التايل من �شرط عدم امللكية : 
اأ- ملكية عقار تقل م�شاحته عن 100 مرت مربع على األ يكون �شاحلًا لل�شكن اأو لبناء م�شكن.

ب- ملك الزوجة لعقار اآلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
7- اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة يف مملكة البحرين.

مادة.)6(
الإعاقة يجب عليه  اأ�شرته من ذوي  اأفراد  اأحد  اأو  اإذا كان مقدم طلب تخ�شي�س م�شكن 
 – الإ�شكان  تقدير جلنة  – وفق  الوزارة  تقوم  بالطلب، حتى  تقدمه  الإعاقة عند  حتديد هذه 

بتجهيز امل�شكن وفق ما يتنا�شب ونوع الإعاقة.
مادة.)7(

مدة  نهاية  يف  اإليه  ملكيته  لنقل  متهيدًا  به  املنتفع  متكني  امل�شكن  تخ�شي�س  على  يرتتب 
النتفاع وفق اأحكام هذا القرار .
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مادة.)8(
ُت�شجل ملكية امل�شكن يف حالة التمليك وفقًا ملا يلي:

اأوًل:.للفئة.الأولى:..
اأ- با�شم الزوج اأو الزوجة اأو الزوجات البحرينيات ـــ بح�شب الأحوال ــ اإذا كان اأي منهم هو من 

قام منفردًا بدفع الأق�شاط.
ب- با�شم الزوجة اأو الزوج والزوجة اأو الزوجات البحرينيات – بح�شب الأحوال-  يف اأي من 

احلالت التالية: 
�شداد  الزوجة يف  م�شاركة  احلالة  ُي�شرتط يف هذه  ول  بذلك،  رغبته  الزوج  اأبدى  اإذا   -1

الأق�شاط.
2- اإذا ا�شرتك مع زوجته اأو مع زوجاته يف دفع الأق�شاط وي�شجل امل�شكن يف هذه احلالة على 

ال�شيوع بن�شبة امل�شاهمة لكٍل منهم. 
ثانياً: للفئة الثانية با�شم الوالد اأو الوالدة اأو الزوجة البحرينية بح�شب الأحوال . 

ثالثاً: للفئة الثالثة با�شم البن الذي وقع عليه الختيار وفقًا لأحكام املادة )3( من هذا القرار 
وقام بدفع الأق�شاط املقررة، مع تعهده باإ�شكان والديه معه يف امل�شكن مدى حياتهما.

رابعاً: للفئة الرابعة با�شم البن.
مادة.)9(

ل يجوز للمنتفع القيام مبا يلي:
1- تاأجري امل�شكن اأو التنازل عنه اأو عن النتفاع به كله اأو بع�شه باأي وجه من الوجوه اأو بيعه اأو 
ترتيب اأي حق عيني عليه، اأو ا�شتخدام امل�شكن لأي غر�س اآخر خالف ال�شكن، اإل بعد م�شي 

�شبع �شنوات من تاريخ متلكه للم�شكن، واحل�شول على موافقة الإدارة.
2- و�شع مفرقعات اأو مواد قابلة لال�شتعال اأو خطرة اأو ُم�شرة بال�شحة العامة داخل امل�شكن اأو 

على اأ�شطحه اأو بجواره.
3- اأي عمل من �شاأنه اأن يهدد �شالمة امل�شكن اأو املنتفعني يف امل�شاكن املجاورة.

4- اإحداث اأي تغيري يف مبنى امل�شكن اأو ملحقاته اأو اأجهزة اأو متديدات الغاز اأو الكهرباء اأو املاء 
باملخالفة لال�شرتاطات التنظيمية املعتمدة من ال�شلطات املخت�شة.

5- تركيب اأو ال�شماح برتكيب اأجهزة اأو اأبراج ل�شركات الت�شالت اأو غريها مببنى امل�شكن اأو �شطحه.
6- و�شع اأية لفتة اأو اإعالن اأو لوحة على اأحد جدران امل�شكن اخلارجية اأو الأجزاء امل�شرتكة اأو 

املناطق املخ�ش�شة للمنفعة اإل مبوافقة كتابية من الإدارة.



23
العدد: 3230 - الخميس 8 أكتوبر 2015

مادة.)10(
ُيلغى التخ�شي�س بالنتفاع بامل�شكن للمنتفع يف اأي من احلالت الآتية:

اجلن�شية  قانون  اأحكام  على  بناًء  البحرينية  اجلن�شية  عنه  اأ�شقطت  اأو  �ُشحبت  اأو  فقد  اإذا   -1
البحرينية.

2- اإذا تخلف عن دفع الأق�شاط امل�شتحقة ملدة �شتة اأ�شهر متوا�شلة، وكان ذلك بدون �شبب تقبله 
الإدارة.

3- اإذا تبني اأن البيانات التي اأقر ب�شحتها يف طلب النتفاع اأو يف امل�شتندات التي قدمها مخالفة 
كلها اأو بع�شها للحقيقة، اأو قام باإخفاء بيانات اأو م�شتندات كان يتعني عليه تقدميها وقت 

تقدمي الطلب، وكانت تلك البيانات اأو امل�شتندات �شببًا يف منحه التخ�شي�س بالنتفاع.
4- اإذا ا�شتخدم امل�شكن ملمار�شة اأعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك مبوجب حكم 

ق�شائي بات. 
5- اإذا تخلف عن ا�شتالم امل�شكن ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر من تاريخ اإخطاره كتابة بتوقيع العقد 
وال�شتالم، اأو اإذا تخلف عن ال�شكن بامل�شكن ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر من تاريخ ا�شتالمه 

له وكان ذلك بدون �شبب تقبله الإدارة.
6- اإذا امتنع عن ت�شليم امل�شكن املوؤقت على النحو املبني يف املادة )23( من هذا القرار . 

�شروطه  خالف  اأو  الإ�شكان،  ب�شقق  املنتفعني  احتاد  نظام  عقد  على  التوقيع  عن  امتنع  اإذا   -7
واأحكامه.

8- اإذا حكم عليه بحكم بات يف اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف القانون رقم )58( ل�شنة 
2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية .

9- اإذا قام باأي من الأعمال اأو الت�شرفات الواردة يف املادة )9( من هذا القرار ومل يقم بت�شحيح 
الو�شع املخالف خالل �شهر من تاريخ اإخطاره كتابة بذلك.

10-  اإذا اأبدى رغبته يف اإنهاء النتفاع.
مادة.)11(

اإذا توافرت اإحدى احلالت الواردة يف املادة )10( من هذا القرار، ي�شدر الوزير قرارًا 
باإلغاء التخ�شي�س بالنتفاع بناًء على تو�شية الإدارة، وتقوم الوزارة با�شرتداد امل�شكن بعد منح 

املنتفع مهلة ثالثة اأ�شهر لالإخالء كحد اأق�شى مبوجب اإخطار كتابي.
مادة.)12(

يرتتب على �شدور قرار اإلغاء التخ�شي�س بالنتفاع وا�شرتداد امل�شكن ما يلي:
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1- زوال اأي حق للمنتفع على امل�شكن.
2- التزام املنتفع ب�شداد جميع الأق�شاط امل�شتحقة عن انتفاعه  بامل�شكن حتى تاريخ اإخالئه.

3- اعتبار الأق�شاط التي مت �شدادها مبثابة اأجرة ل يجوز املطالبة با�شرتدادها كلها اأو بع�شها. 
4- احتفاظ الوزارة بحقها يف مطالبة املنتفع بدفع التعوي�س عن اأي �شرر حلق بامل�شكن.

5- عدم اأحقية املنتفع مبطالبة الوزارة باأي تعوي�س عن الإ�شافات والتح�شينات التي اأحدثها يف امل�شكن.
6- عدم اأحقية املنتفع بالتقدم بطلب خدمة اإ�شكانية اأخرى ملدة �شنة واحدة. 

مادة.)13(
يلتزم املنتفع بامل�شكن بالقيام مبا يلي:

اأعمال ال�شيانة التكميلية للمبنى وفق الأ�ش�س والإجراءات املبينة يف دليل ال�شيانة  اإجراء   -1
املعتمد بالوزارة . 

ومبراعاة  له   اأُعدت  ما  بح�شب  للمنفعة  املخ�ش�شة  واملناطق  امل�شرتكة  الأجزاء  ا�شتعمال   -2
حقوق غريه من املنتفعني، وذلك وفقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القرار وال�شوابط 

التي  ت�شدرها الوزارة  يف هذا ال�شاأن. 
3- اإخطار الوزارة بكل اأمر ي�شتوجب تدخلها، وال�شماح ملندوبيها بالدخول اإلى امل�شكن يف الأوقات 

املنا�شبة لها ملعاينته وعدم احليلولة دون اإجراء اأية ترميمات تراها الوزارة �شرورية.
مادة.)14(

مع مراعاة اأحكام نظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�شكنية، للمنتفع احلق يف النتفاع بخدمات 
املرافق العامة بامل�شكن وفقًا لأنظمة اجلهات القائمة على تلك املرافق.

مادة.)15(
مع مراعاة اأحكام نظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�شكنية، تقوم الوزارة خالل فرتة �شداد 
الأق�شاط باإجراء الرتميمات ال�شرورية الالزمة للم�شكن ولأ�شواره، متى ثبت اأن هذه الرتميمات 
ذات طبيعة اإن�شائية تتعلق بت�شميم اأو تنفيذ هيكل البناء وب�شرط األ تكون الأ�شرار قد حدثت 

بفعل املنتفع.
مادة.)16(

مع مراعاة حكم املادة )15( من هذا القرار، تكون �شيانة وترميم اجلدران امل�شرتكة بني 
اأكرث من م�شكن م�شوؤولية م�شرتكة بني اجلريان وحتدد تلك امل�شوؤولية طبقًا للقواعد القانونية 

العامة ووفقًا لنظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�شكنية.
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مادة.)17(
يقوم البنك بالتاأمني على امل�شكن �شد احلريق لدى اإحدى �شركات التاأمني املعتمدة خالل 
على  املرتتبة  املبالغ  قيمة  ب�شداد  املنتفع  ويلتزم  امل�شكن  عن  امل�شتحقة  الأق�شاط  �شداد  فرتة 

التاأمني، وذلك وفقًا لإجراءات ال�شداد املتبعة لدى البنك. 
مادة.)18(
ي�شدر الوزير بقرار منه مناذج  العقود التالية:

1- عقد انتفاع بيت " متليك ".
2- عقد انتفاع �شقة " متليك ".

3- عقد بيع �شقة نهائي.
4- عقد نظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�شكنية.

الف�ضل.الثالث
ال�ضكن.املوؤقت." التاأجري"

مادة.)19(
تطبق اأحكام التمليك الواردة بهذا القرار على ال�شكن املوؤقت " التاأجري" مبا ل يتعار�س مع 

طبيعته.
مادة.)20(

ُي�شرتط لالنتفاع بال�شكن املوؤقت اأن تتوافر يف مقدم الطلب ما يلي:
1- اأن يكون لديه طلب خدمة اإ�شكانية قائم.

2- األ يزيد دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب وعند التخ�شي�س على �شتمائة دينار بحريني.
3- اأن تتم املوافقة على طلبه من قبل جلنة الإ�شكان.
مادة.)21(

عقد  توقيع  عند  كتاأمني  بحريني  دينار  مائة  مبلغ  ب�شداد  املوؤقت  بال�شكن  املنتفع  يلتزم 
الإيجار، ويودع هذا املبلغ لدى البنك ك�شمان لإ�شالح الأ�شرار التي يت�شبب فيها املنتفع خالل 
انتفاعه بامل�شكن، ويتم خ�شم تكاليف اإ�شالح الأ�شرار من مبلغ التاأمني بناًء على تقرير الإدارة 
املعنية بامل�شاريع بالوزارة، ويجوز الإعفاء من �شداد هذا املبلغ بقرار من الوزير بناًء على تقدير 

جلنة الإ�شكان.
وُيرد هذا املبلغ  اأو املتبقي منه بعد ت�شليم ال�شكن املوؤقت.
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مادة.)22(
يلتزم املنتفع بال�شكن املوؤقت ب�شداد مبلغ مائة دينار بحريني �شهريًا كمقابل انتفاع ويقتطع 

هذا املبلغ من بدل ال�شكن اإن كان م�شتحقًا له.
مادة.)23(

يلتزم املنتفع باإعادة ال�شكن املوؤقت اإلى الوزارة باحلالة التي كان عليها وقت ا�شتالمه على 
النحو التايل:

1- خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتالم م�شكن متليك.
2- خالل ثالثة اأ�شهر من �شرف متويل ال�شراء.

3- خالل ثالثة اأ�شهر من اإمتام البناء اأو ثمانية ع�شر �شهرًا من تاريخ ا�شتالم متويل البناء اأيهما 
اأ�شبق.

4- خالل ثالثة اأ�شهر من اإمتام بناء الق�شيمة ال�شكنية اأو اأربع �شنوات من اإبرام عقد النتفاع 
بها اأيهما اأ�شبق.

مادة.)24(
اإذا توافرت اأحد الأ�شباب الواردة باملادة )10( من هذا القرار، ي�شدر الوزير قرارًا باإلغاء 
تخ�شي�س النتفاع بال�شكن املوؤقت بناًء على تو�شية الإدارة، وتقوم الوزارة با�شرتداده بعد منح 

املنتفع مهلة ثالثة اأ�شهر لالإخالء كحد اأق�شى مبوجب اإخطار كتابي.
مادة.)25(

ي�شدر الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد ال�شكن املوؤقت "التاأجري".  
الف�ضل.الرابع

التمويل
مادة.)26(

ُيخ�ش�س التمويل لأحد الأغرا�س التالية:
1- �شراء م�شكن.

2- بناء م�شكن.
3- ترميم م�شكن.

مادة.)27(
ُي�شرتط لقبول طلب متويل �شراء اأو بناء م�شكن وتخ�شي�شه اأن يتوافر يف مقدم الطلب ما يلي: 

1- اأن يكون بحريني اجلن�شية.
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2- اأن يكون رب الأ�شرة.
3- األ يقل �شنه عند تقدمي الطلب عن )21( �شنة ول يزيد على )50( �شنة.

ال�شهري عند تقدمي الطلب وعند التخ�شي�س عن ثالثمائة وع�شرين دينارًا  األ يقل دخله   -4
بحرينيًا ول يزيد على األف ومائتي دينار بحريني. 

5- األ يكون اأو اأي من اأفراد اأ�شرته قد �شبق له احل�شول على اأي خدمة اإ�شكانية لغر�س متلك 
م�شكن مقدم من احلكومة اأو اأية جهة اأخرى.

اأر�شًا ف�شاء �شكنية  اأ�شرته  اأفراد  اأحد  اأو  اأن يثبت متلكه  6- يف حالة متويل بناء م�شكن يجب 
منا�شبة خالية من اأي نزاع قانوين.

اأفراد  اأحد  اأو  هو  لعقار  مالكًا  الطلب  مقدم  يكون  األ  يجب  اأعاله،   )6( البند  مراعاة  مع   -7
اأ�شرته عند تقدمي الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على ذلك واإلى حني التخ�شي�س. ويعترب 
يف حكم املالك من انتفع مب�شكن عن طريق اإحدى �شيغ التمويل الإ�شالمي، وُي�شتثنى التايل 

من �شرط عدم امللكية :
اأ-   احلالت التي يكون فيها الغر�س من احل�شول على التمويل هو �شداد املديونية املرتتبة 

على �شراء اأو بناء العقار اململوك ملقدم الطلب لدى بنوك جتارية.
لبناء  اأو  لل�شكن  �شاحلًا  يكون  األ  على  مربع  مرت   100 عن  م�شاحته  تقل  عقار  ملكية  ب- 

م�شكن.
ج- ملك الزوجة لعقار  والذي اآلت ملكيته اإليها عن طريق الإرث.

8- اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة يف البحرين.
مادة.)28(

ُيحدد مبلغ متويل �شراء اأو بناء م�شكن وفقًا للدخل ال�شهري ملقدم الطلب ـــ ووفقًا جلدول 
التمويل الذي تعده الوزارة ـــــ ، على األ يزيد مبلغ التمويل على �شتني األف دينار بحريني.

مادة.)29(
ُي�شرتط لقبول طلب متويل الرتميم وتخ�شي�شه اأن يتوافر يف مقدم الطلب ما يلي:

1- اأن يكون بحريني اجلن�شية.
2- اأن يكون رب الأ�شرة.

3- األ يقل �شنه عند تقدمي الطلب عن )21( �شنة ول يزيد على )60( �شنة.
4- األ يقل دخله ال�شهري عند  تقدمي الطلب وعند التخ�شي�س عن مائة وع�شرين دينارًا بحرينيًا 

ول يزيد على األف ومائتي دينار بحريني.
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5- اأن تكون قد م�شت ع�شر �شنوات من وقت انتفاعه اأو اأي من اأفراد اأ�شرته باأي خدمة اإ�شكانية 
لغر�س متلك م�شكن مقدمة من احلكومة اأو اأية جهة اأخرى. 

ترميمه  املراد  امل�شكن  يف  ح�شة  الأقل  على  اأ�شرته  اأفراد  اأحد  اأو  الطلب  ُمقدم  ميتلك  اأن   -6
باعتباره امل�شكن الوحيد الذي متتلكه الأ�شرة، واأل يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته 
عند تقدمي الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على ذلك واإلى حني التخ�شي�س. ويعترب يف حكم 
من  التايل  وُي�شتثنى  الإ�شالمي،  التمويل  �شيغ  اإحدى  طريق  عن  مب�شكن  انتفع  من  املالك 

�شرط عدم امللكية: 
اأ- ملكية عقار تقل م�شاحته عن 100 مرت مربع على األ يكون �شاحلًا لل�شكن اأو لبناء م�شكن.

ب- ملك الزوجة لعقار اآلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
7- يف حالة �شبق انتفاعه بخدمة ا�شكانية من الوزارة يتوجب عليه اأن يكون منتظمًا يف �شداد 
الأق�شاط املرتتبة عليه، واأل تكون عليه مديونية م�شتحقة الأداء للبنك تزيد على ثالثة اأ�شهر.

8- اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة يف البحرين.
9- األ يكون قد �شبق له احل�شول على متويل ترميم م�شكن.

مادة.)30(
ُيحدد مبلغ متويل ترميم امل�شكن وفقًا للدخل ال�شهري ملقدم الطلب وتقييم الوزارة للرتميمات 
اأيهما  والإ�شافات املطلوبة ا�شتنادًا للحد الأدنى للمتطلبات الفنية للم�شكن وفق حاجة الأ�شرة 
األ يزيد  مبلغ التمويل على ع�شرين   ـــ ويجب  ــــ ووفقًا جلدول التمويل الذي تعده الوزارة  اأقل، 

األف دينار بحريني.
مادة.)31(

حتدد مدة زمنية ل�شداد متويل الرتميم ل تتجاوز خم�س ع�شرة �شنة ول ترتبط مبدة �شداد 
التمويل الأ�شلي. 

مادة.)32(
اأنواع التمويل متى ا�شتوفيا  يجوز اأن يتقدم الزوج والزوجة بطلب م�شرتك لالنتفاع باأحد 

�شروط ا�شتحقاقه، ووفقًا لالأحكام التالية:
1- يحق للمنتفع �شم زوجه للطلب خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ تخ�شي�س التمويل.

2- األ يقل جمموع الدخل ال�شهري للزوجني عند تقدمي الطلب وعند التخ�شي�س عن ثالثمائة 
البناء  األف ومائتي دينار بحريني يف حالة متويل  واأل يزيد على  وع�شرين دينارًا بحرينيًا 
وال�شراء، واأل يقل عن مائة وع�شرين دينارًا بحرينيًا ول يزيد على األف ومائتي دينار بحريني 

يف حالة متويل الرتميم.
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3- يف حالة متويل البناء يجب اأن تكون ملكية الأر�س املراد بنائها م�شجلة با�شم الزوج اأو الزوجة 
اأن ت�شجل ملكية العقار املراد  اأو الرتميم يجب  اأو با�شميهما معًا، ويف حالة متويل ال�شراء 

�شراوؤه اأو ترميمه با�شم الزوجني معًا ما مل يتفقا على ت�شجيله با�شم اأحدهما.
4- يتم �شداد الأق�شاط ال�شهرية من قبل كال الزوجني ح�شب الق�شط املحدد لكل منهما وفقًا 

لقيمة التمويل، اأو ح�شبما يتفقان.
مادة.)33(

يلتزم املنتفع بالتمويل بنظام التمويل املعتمد لدى البنك واأية تعديالت تطراأ عليه م�شتقباًل.
مادة.)34(

يجوز للبنك وقف �شرف التمويل يف احلالت التالية: 
1- فقدان املنتفع ل�شرط من �شروط ا�شتحقاق خدمة التمويل قبل متام ا�شتالمه.

2- اإ�شاءة ا�شتغالل املنتفع للتمويل اأو ا�شتخدامه يف غري الغر�س املخ�ش�س له، اأو عدم تقيده 
بالبناء على النحو امل�شرح به يف الرتاخي�س املتطلبة بالن�شبة لتمويلي البناء والرتميم.

3- اإذا مل يقم باإمتام اجراءات التعاقد اخلا�شة با�شتالم التمويل وفق نظام التمويل وذلك خالل 
�شنة من تاريخ تخ�شي�س التمويل.

ويجب على البنك يف حالة وقفه ل�شرف التمويل اإخطار الوزارة لإ�شدار قرار وزاري باإلغاء 
بت�شحيح  املنتفع  قيام  وعدم  ال�شابقة،  احلالت  من  اأي  حتقق  له  ثبت  اإذا  التمويل  تخ�شي�س 

الو�شع املخالف خالل �شهر من تاريخ اإخطاره كتابة بذلك.
مادة.)35(

ل يجوز للمنتفع بالتمويل ما يلي:
1- تاأجري امل�شكن اأو التنازل عنه اأو عن النتفاع به كله اأو بع�شه باأي وجه من الوجوه اأو بيعه اأو 
ترتيب اأي حق عيني عليه يف غري الأحوال التي يقت�شيها نظام التمويل، اإل بعد �شداد كافة 

امل�شتحقات املرتتبة على التمويل للبنك. 
2- القيام اأو ال�شماح باأي عمل من �شاأنه اأن يهدد �شالمة امل�شكن.

مادة.)36(
اتخاذ  للبنك  يحق  القرار،  هذا  من   )35( املادة  يف  الواردة  الأ�شباب  اأحد  توافرت  اإذا 

الإجراءات الالزمة �شد املنتفع وفق نظام التمويل املتبع لديه.
مادة.)37(

يجوز للبنك حتويل التمويل املخ�ش�س من نوع لآخر مع اإخطار الوزارة، وذلك يف احلالتني 
التاليتني: 
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1- حتويل التمويل املخ�ش�س لل�شراء اإلى متويل بناء م�شكن بعد اأن تثبت ملكية املنتفع اأو اأحد 
اأفراد اأ�شرته لقطعة اأر�س �شكنية.

2- حتويل التمويل املخ�ش�س للبناء اإلى متويل �شراء بعد اأن يثبت انتقال ملكية الأر�س املزمع 
بناوؤها عن طريق البيع للغري.

مادة.)38(
ل يجوز �شرف التمويل يف احلالت الآتية:

1- بناء اأو �شراء م�شكن على هيئة �شقق اإل اإذا كان الغر�س منها توفري �شكن لأبناء املنتفع.
اإذا قدم ما   اإل  اأر�س غري التي تقدم املنتفع للح�شول على متويل لبنائها  2- بناء م�شكن على 

يثبت بيعه لالأر�س الأولى.
مادة.)39(
ل يجوز �شرف متويل ال�شراء يف احلالت الآتية:

1- ل�شراء م�شكن كان مملوكًا للمنتفع نف�شه وقام بهبته لأحد اأقاربه.
2- ل�شراء م�شكن موؤجر اأو م�شكون من قبل املالك اإل بعد اإخالئه متامًا من �شاكنيه.

الف�ضل.اخلام�س
برنامج.متويل.ال�ضكن.الجتماعي

مادة..)40(
بناًء  ال�شكن الجتماعي  الإ�شكانية عن طريق برنامج متويل  يكون احل�شول على اخلدمة 

على طلب يقدم لالنتفاع بالربنامج وفقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل من هذا القرار.
مادة..)41(

ي�شتفيد من الدعم اخلا�س بربنامج متويل ال�شكن الجتماعي، كل من ال�شرائح الآتية: 
1- كل من لديه طلب اإ�شكاين قائم لأي من اأنواع اخلدمات الإ�شكانية املقررة مبوجب اأحكام هذا 

القرار وعلى اأن تتوفر فيه ال�شرتاطات الأخرى املحددة يف املادة )42( من هذا القرار.
2- كل من تتوفر فيه ال�شرتاطات املتطلبة لالنتفاع بالربنامج على النحو الوارد يف املادة )42( 

من هذا القرار .
مادة.)42(

ُي�شرتط لقبول طلب النتفاع بالربنامج اأن يتوافر يف مقدم الطلب ما يلي : 
1- اأن يكون بحريني اجلن�شية.
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2- اأن يكون رب الأ�شرة.
3- األ يقل �شنه عند تقدمي الطلب و�شرف التمويل من البنك امل�شارك عن )21( �شنة ول يزيد 

على )35( �شنة.
األ يقل دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب و�شرف التمويل من البنك امل�شارك عن �شتمائة   -4

دينار بحريني ول يزيد على األف ومائتي دينار بحريني.
5- األ يكون اأو اأي من اأفراد اأ�شرته قد �شبق لأى منهم احل�شول على اأي خدمة اإ�شكانية لغر�س 

متلك م�شكن مقدم من احلكومة اأو اأية جهة اأخرى.
6- األ يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عند تقدمي الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على 
ذلك واإلى حني التخ�شي�س. ويعترب يف حكم املالك من انتفع مب�شكن عن طريق اإحدى �شيغ 

التمويل الإ�شالمي، وُي�شتثنى التايل من �شرط عدم امللكية:
اأ- ملكية عقار تقل م�شاحته عن 100 مرت مربع على األ يكون �شاحلًا لل�شكن اأو لبناء م�شكن.

ب-  ملك الزوجة لعقار اآلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
7- اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة يف البحرين.

مادة.)43(
يقدم طلب النتفاع بالربنامج على النموذج املعد بالوزارة، وفقًا للتايل:

1- يف حالة وجود طلب قائم، يرفق مقدم الطلب امل�شتندات التالية بطلب النتفاع بالربنامج :
اأ- �شهادة راتب محدثة من جهة عمله.

ب- ك�شف ح�شاب م�شريف لثالثة اأ�شهر.
ج- ن�شخة من بطاقة الهوية.

2-  يف حالة عدم وجود طلب قائم، يقدم طلب النتفاع بخدمة برنامج متويل ال�شكن الإجتماعي 
مرفقًا به امل�شتندات املحددة يف البند )1( من هذه املادة.

لالنتفاع  الالزمة  والتعهدات  الإقرارات  الطلب  مقدم  يوقع  اأن  يجب  الأحوال  جميع  ويف 
بالربنامج.

مادة.)44(
تقوم الوزارة مبنح مقدم الطلب �شهادة التاأهيل بعد ا�شتيفائه ل�شروط ومتطلبات النتفاع 

بالربنامج الواردة يف املادتني )42( و)43( من هذا القرار.
مادة.)45(

يكون ملقدم الطلب ومبوجب �شهادة التاأهيل اأن يتقدم للح�شول على متويل �شراء م�شكن من 
اأحد البنوك امل�شاركة، وذلك وفق ال�شوابط الآتية:
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1- اأن ل يتجاوز احلد الأق�شى للتمويل من البنك امل�شارك مبلغ  81.000 دينار بحريني، على 
اأن يدفع املتقدم ن�شبة ل تقل عن 10% من قيمة امل�شكن املراد �شراوؤه كدفعة اأولى، ما مل يتم 

التوافق بني الوزارة والبنك امل�شارك على  خالف ذلك.
2- اأن يقوم البنك امل�شارك باإخطار مقدم الطلب كتابيًا باملوافقة على منح التمويل ملقدم الطلب.
3- يلتزم املنتفع بالربنامج بدفع ما ن�شبته 25% من دخله �شهريًا ل�شداد الق�شط امل�شتحق للبنك 

امل�شارك على مدى 25 �شنة.
4- اأن تقوم الوزارة ب�شداد املتبقي من قيمة الق�شط امل�شتحق للبنك امل�شارك، وذلك فيما زاد عن 

ن�شبة 25% التي �شي�شددها املنتفع طوال مدة �شداد التمويل حتى 25 �شنة.
5- يجوز اأن تقل مدة �شداد التمويل عن 25 �شنة بالتوافق بني الوزارة والبنك امل�شارك.

الإلتزامات  بكافة  بالوفاء  بالربنامج  املنتفع  يلتزم  املادة،  هذه  من   )4( البند  مراعاة  مع   -6
املرتتبة على تعاقده مع البنك امل�شارك دون اأدنى م�شوؤولية على الوزارة.

قبل  له  دخل  اآخر  من   %25 ن�شبة  ب�شداد  املبكر  التقاعد  حالة  يف  بالربنامج  املنتفع  يلتزم   -7
التقاعد.

8- تقوم الوزارة وتن�شيقًا مع بنك الإ�شكان ووفق الآلية املتفق عليها بينهما ب�شداد الدعم الذي 
�شتلتزم به الوزارة على النحو املقرر يف البند )4( من هذه املادة.

مادة.)46(
يكون ملقدم الطلب اختيار م�شكن قائم من قبل اأحد املطورين العقاريني املعتمدين، اأو من 

غريهم، ب�شرط املوافقة عليه من قبل الوزارة، وذلك على اأن تتوافر فيه املعايري الآتية:
1- اأن يكون امل�شكن حديث البناء اأو  ما دون ذلك على اأن  يكون �شاحلًا لل�شكن ملدة 25 �شنة 

قادمة ح�شب تقدير املخت�شني بالوزارة.
2- اأن يتوافق بناء امل�شكن مع ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة.

3- اأن يكون امل�شكن �شاحلًا لل�شكنى من تاريخ �شرائه ومو�شاًل باإمدادات البنية التحتية الالزمة 
من كهرباء وماء ومرافق ال�شرف ال�شحي.

4- األ يزيد �شعر امل�شكن على  القيمة املحددة للربنامج والبالغة 90،000 دينار بحريني، ما مل 
توافق الإدارة على حتديد قيمة اأعلى للم�شكن، على اأن يلتزم املنتفع بتحمل م�شوؤولية �شداد 

الفرق بني القيمة املحددة للربنامج وقيمة امل�شكن  منفردًا جتاه البنك امل�شارك.
مادة.)47(

اإختيار مقدم الطلب م�شكنًا م�شتوفيًا لل�شوابط املن�شو�س عليها يف املادة )46( من  بعد 
هذا القرار، وبناًء على التقرير امليداين املُعد من قبل املعنيني يف الوزارة،  تقوم الوزارة مبنحه 

�شهادة امل�شكن.
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مادة.)48(
هذا  من  و)46(   )45( املادتني  يف  عليها  املن�شو�س  وال�شوابط  الجراءات  ا�شتيفاء  بعد 
مبا�شرة  مبوجبها  وللمنتفع  املايل،  الدعم  �شهادة  الطلب  مقدم  مبنح  الوزارة  تقوم  القرار، 

اإجراءات التعاقد مع البنك امل�شارك، واإمتام اجراءات �شراء امل�شكن .
مادة.)49(

تقوم الوزارة باإيقاف �شرف الدعم يف احلالت التالية: 
1- بناًء على اإخطار البنك امل�شارك عند اإخالل املنتفع ب�شداد الق�شط ال�شهري امللتزم به جتاه 

هذا البنك.
2- مخالفة املنتفع للعقد املربم بينه و بني الوزارة يف �شاأن تخ�شي�س الدعم.

مادة.)50(
تقوم الوزارة باإيقاف �شرف عالوة بدل ال�شكن يف ذات ال�شهر الذي ُي�شرف فيه التمويل 

للمنتفع بالربنامج.
مادة.)51(

الدعم  مقدار  حتديد  لإعادة  �شنتني  كل  دوري  لتقييم  بالربنامج  املنتفعني  رواتب  تخ�شع 
املايل الذي تقدمه الوزارة .

مادة.)52(
ُيتاح للمطورين العقاريني الذين تتوافر فيهم املعايري الآتية ال�شرتاك يف الربنامج:

1- اأن يكون املطور العقاري �شركة قائمة يف اململكة.
2- اأن يقدم تقارير مالية مدققة لآخر ثالث �شنوات مالية.

3- اأن يكون املطور من اأ�شحاب اخلربة يف جمال التطوير العقاري.
4- اأية معايري اأخرى تعتمدها الوزارة.

مادة.)53(
النتفاع بربنامج متويل  لعقد  القرار منوذجًا  لأحكام هذا  وفقًا  منه  بقرار  الوزير  ي�شدر 

ال�شكن الجتماعي .
الف�ضل.ال�ضاد�س
الق�ضائم.ال�ضكنية

مادة.)54(
ُي�شرتط لقبول طلب ق�شيمة �شكنية وتخ�شي�شها اأن يتوافر يف ُمقدم الطلب ما يلي: 
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1- اأن يكون بحريني اجلن�شية.
2- اأن يكون هو رب الأ�شرة.

3- األ يقل �شنه عند تقدمي الطلب عن )21( �شنة ول يزيد على )50( �شنة.
4- األ يقل دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب و عند التخ�شي�س عن ثمامنائة دينار بحريني، ول 

يزيد على  األف وخم�شمائة دينار بحريني.
5- األ يكون اأو اأي من اأفراد اأ�شرته قد �شبق لأى منهم احل�شول على اأي خدمة اإ�شكانية لغر�س 

متلك م�شكن مقدمة من احلكومة اأو اأية جهة اأخرى .
6- األ يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته عند تقدمي الطلب ولثالث �شنوات �شابقة على 
ذلك واإلى حني التخ�شي�س. ويعترب يف حكم املالك من انتفع مب�شكن عن طريق اإحدى �شيغ 

التمويل الإ�شالمي، وُي�شتثنى التايل من �شرط عدم امللكية:
اأ- ملكية عقار تقل م�شاحته عن 100 مرت مربع على األ يكون �شاحلًا لل�شكن اأو لبناء م�شكن.

ب- ملك الزوجة لعقار اآلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
7- اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة يف مملكة البحرين.

مادة.)55(
يتعني على املنتفع بالق�شيمة ال�شكنية اللتزام مبا يلي:

1- ال�شروع يف بناء امل�شكن على الق�شيمة ال�شكنية خالل �شنتني غري قابلة للتجديد من تاريخ 
ال�شتالم الفعلي للق�شيمة ال�شكنية.

2- النتهاء من بناء امل�شكن على الق�شيمة خالل اأربع �شنوات من تاريخ ال�شتالم الفعلي للق�شيمة.
3- ال�شكن يف امل�شكن املقام على الق�شيمة ال�شكنية مع اأ�شرته.

4- ت�شليم امل�شكن املوؤقت على النحو املبني يف املادة )23( من هذا القرار. 
مادة.)56(

املادة  ورد يف  التزم مبا  متى  املنتفع  با�شم  م�شجلة  ال�شكنية  الق�شيمة  ملكية  وثيقة  ت�شدر 
)55( من هذا القرار.

مادة.)57(
ل يجوز للمنتفع بق�شيمة �شكنية القيام مبا يلي:

1- اأن يت�شرف فيها اأو يف البناء املقام عليها ت�شرفًا ناقاًل للملكية اإل بعد م�شي ع�شر �شنوات 
على تاريخ التملك وبعد احل�شول على موافقة الوزارة على هذا الت�شرف.

بعد  اإل  النتفاع  باأي وجه من وجوه  اأو جزء منها  بها  بالنتفاع  للغري  ي�شمح  اأو  يوؤجرها  اأن   -2
موافقة الوزارة.
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مادة.)58(
للوزارة اأن تطلع على الر�شومات واملوا�شفات اخلا�شة بالبناء على الق�شيمة ال�شكنية، ولها 
اأن حتدد ال�شروط واملوا�شفات التي يتوجب على املنتفع التقيد بها يف البناء، وذلك مبا يتوافق  

وال�شرتاطات التنظيمية للتعمري املعمول بها يف اململكة.
مادة.)59(

ُيلغى تخ�شي�س النتفاع بالق�شيمة ال�شكنية للمنتفع يف اأي من احلالت التالية:
اجلن�شية  قانون  اأحكام  على  بناًء  البحرينية  اجلن�شية  عنه  اأُ�شقطت  اأو  �ُشحبت  اأو  فقد  اإذا   -1

البحرينية.
2- اإذا تبني اأن البيانات التي اأقر ب�شحتها يف طلب النتفاع اأو يف امل�شتندات التي قدمها مخالفة 
كلها اأو بع�شها للحقيقة، اأو قام باإخفاء بيانات اأو م�شتندات كان يتعني عليه تقدميها وقت 

تقدمي الطلب، وكانت تلك البيانات اأو امل�شتندات �شببًا يف منحه التخ�شي�س بالنتفاع.
3- اإذا تخلف عن ا�شتالم الق�شيمة ال�شكنية ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر من تاريخ اإخطاره كتابة 

بتوقيع العقد.
4- اإذا مل يقم بال�شروع اأو النتهاء من البناء على الق�شيمة خالل املدد املحددة. 

5- اإذا ا�شتخدم الق�شيمة ال�شكنية املخ�ش�شة لأي غر�س غري بناء م�شكن له عليها.
6- اإذا خالف الر�شومات واملوا�شفات التي ا�شرتطتها الوزارة يف البناء.

7- اإذا امتنع عن ت�شليم امل�شكن املوؤقت على النحو املبني يف املادة )23( من هذا القرار. 
8- اإذا حكم عليه بحكم بات يف اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف القانون رقم )58( ل�شنة 

2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية .
9- اإذا اأبدى رغبته يف اإنهاء النتفاع واإعادة الق�شيمة ال�شكنية للوزارة.

مادة.)60(
اإذا توافرت اإحدى احلالت الواردة باملادة )59( من هذا القرار، ُي�شدر الوزير قرارًا باإلغاء 
با�شرتداد  الوزارة  وتقوم  املخت�شة،  الإدارة  تو�شية  على  بناء  بالق�شيمة  بالنتفاع  التخ�شي�س 

الق�شيمة بعد منح املنتفع مهلة ثالثة اأ�شهر لالإخالء كحد اأق�شى مبوجب اإخطار كتابي.
فاإذا كانت الق�شيمة ال�شكنية قد اأقيم عليها بناء، تقوم الوزارة بدفع تعوي�س للمنتفع عن قيمة 
الأعمال املقامة بناًء على تقدير الإدارة املعنية بامل�شاريع، مخ�شومًا منه ما قد يكون م�شتحقًا 

لها من م�شروفات.
مادة.)61(

ي�شدر الوزير بقرار منه منوذجًا لعقد الق�شيمة ال�شكنية.
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الف�ضل.ال�ضابع
الأحكام.العامة

مادة.)62(
فيما عدا متويل الرتميم وفقًا لل�شوابط امل�شار اإليها يف املادة )29( من هذا القرار ــــــ ل 

يجوز اأن ُيخ�ش�س ملنتفع واحد اأكرث من خدمة اإ�شكانية واحدة. 
مادة.)63(

ُتعدها  التي  للنماذج  وفقًا  خا�شة  ا�شتمارة  على  الإ�شكانية  باخلدمة  النتفاع  طلب  ُيقدم 
ُيعد لهذا  اأ�شبقية تقدميها يف �شجل خا�س  الإدارة، وُتدرج الطلبات امل�شتوفاة لل�شروط بح�شب 

الغر�س.
ويلتزم ُمقدم الطلب باإفادة الوزارة باأي تغيري قد يطراأ على البيانات وامل�شتندات املتعلقة 

بالطلب خالل الفرتة من تاريخ تقدمي الطلب حتى تاريخ تخ�شي�س اخلدمة الإ�شكانية.
مادة.)64(

اأو  الوزارة  اأو مبا�شرة  لدى  البوابة اللكرتونية   الإ�شكانية من خالل  ُيقدم طلب اخلدمة 
ممثليها، ول ُيعد الطلب مكتماًل اإل بعد اإدخال املتقدم جلميع البيانات واإرفاقه جلميع امل�شتندات 

املطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وا�شتالم ما يفيد اإمتام تقدمي الطلب.
مادة.)65(

يجب اأن ُيرفق بطلب احل�شول على اخلدمة الإ�شكانية امل�شتندات التالية:
1- ن�شخ من جوازات ال�شفر ملُقدم الطلب و اأفراد اأ�شرته. 

2- ن�شخة من عقد الزواج.
3- �شهادة ر�شمية بالأمالك العقارية ملُقدم الطلب واأفراد اأ�شرته.

4- �شهادة الدخل ال�شهري الأ�شلية ملقدم الطلب على األ يتجاوز تاريخ اإ�شدارها �شهرًا واحدًا 
قبل تاريخ تقدمي الطلب.

5- ن�شخ من �شهادات ميالد ُمقدم الطلب واأفراد اأ�شرته.
6- ن�شخة من �شهادة الوفاة والفري�شة ال�شرعية عند املقت�شى.
7- ن�شخة من وثيقة الطالق وما يثبت احل�شانة عند املقت�شى.

8- ن�شخة من وثيقة ملكية الأر�س يف حالة طلب متويل بناء.
9- ن�شخة من عقد انتفاع بيت اأو ق�شيمة �شكنية اأو وثيقة ملكية العقار يف حالة طلب متويل ترميم.

10- اأية م�شتندات اأو معلومات اإ�شافية تطلبها الوزارة.
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مادة.)66(
يتم ح�شاب الدخل ملقدم طلب اخلدمة الإ�شكانية وفقًا لالأ�ش�س التالية:

1- العاملون يف القطاع احلكومي والعاملون يف القطاع اخلا�س ممن يتقا�شون دخوًل مق�شمة 
اإلى  "دخل اأ�شا�شي وعالوات وبدلت" يتم ح�شاب الدخل الأ�شا�شي م�شافًا اإليه العالوات 

الثابتة.
2- العاملون يف القطاع اخلا�س ممن يتقا�شون دخاًل �شاماًل يتم ح�شاب هذا الدخل ال�شامل.

3- اإذا كان يتقا�شى دخاًل دوريًا غري محدد بال�شهر " يومي ، اأ�شبوعي ،،، الخ " يتم ح�شاب دخله 
على اأ�شا�س ال�شهر.

للتاأمني الجتماعي متى كان  العامة  الهيئة  امل�شجل يف  الدخل  العمل على احت�شاب  يتوجب   -4
املتقدم بالطلب م�شجاًل فيها، ما مل يكن الدخل املثبت يف �شهادة الدخل اأعلى من الدخل 

املثبت يف الهيئة حيث يعتمد يف هذه احلالة الدخل املثبت يف �شهادة الدخل.
للتاأمني  العامة  الهيئة  يف  امل�شجل  الدخل  احت�شاب  فيتوجب  حرة  مهنة  �شاحب  كان  اإذا   -5
الجتماعي متى كان مقدم الطلب م�شجال فيها، واإذا كان غري م�شمول بالتغطية التاأمينية 
موثق،  اإقرار  الدخل،  �شهادة  مثل  جمتمعة  اأو  منفردة  اأخرى  م�شتندات  يف  النظر  فيمكن 
�شهادة من مدقق مايل، ك�شف ح�شاب بنكي اأو اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى تقرها الإدارة 

املخت�شة.  
6- بالن�شبة للعاملني خارج مملكة البحرين من غري امل�شمولني بالغطاء التاأميني فيمكن اعتماد 
اأخرى  م�شتندات  باأية  م�شحوبة  املعنية  اجلهات  من  م�شدقة  كانت  متى  الدخل  �شهادات 

تقرها الإدارة املخت�شة.
7- بالن�شبة للمتقاعدين يتوجب اعتماد مبلغ املعا�س التقاعدي.

8- بالن�شبة ملن يتقا�شون اأكرث من دخل ينبغي احت�شاب جملة هذه الدخول مع بع�شها.
9- يدخل يف ح�شاب الدخل اأية عوائد اأخرى دورية يتلقاها مقدم الطلب كالعوائد ال�شتثمارية. 

مادة.)67(
اإذا كان الطلب مقدمًا من الزوجة اأو من الزوجني اتفاقًا بينهما في�شرتط األ يتجاوز دخلهما 

معًا احلد الأق�شى امل�شموح به للخدمة الإ�شكانية املطلوبة. 
مادة.)68(

مع عدم الإخالل بامل�شوؤولية اجلنائية، يعترب الطلب املقدم للح�شول على خدمة اإ�شكانية 
كاأن مل يكن وُيحرم مقدمه من تقدمي طلب جديد ملدة �شنة وذلك يف حالة ت�شمن الطلب معلومات 
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اأو بيانات غري �شحيحة اأو م�شتندات مزورة اأو اإخفاء مقدمه لبيانات، وكانت �شببًا يف قبول طلبه.
مادة.)69(

ت�شدر الوزارة قرارًا باإلغاء طلب اخلدمة الإ�شكانية يف حالة فقد مقدم الطلب لأي �شرط 
من �شروط احل�شول على اخلدمة الإ�شكانية.

فيما عدا �شرط اجلن�شية البحرينية، يحق ملن اأُلغي طلبه مبوجب الفقرة ال�شابقة اأن يتقدم 
اإلى �شجل الطلبات امل�شتوفاة لل�شروط وذلك خالل �شنتني من تاريخ  اإلى الوزارة باإعادة طلبه 

اإلغاء الطلب.
مادة.)70(

تنطبق املعايري املتعلقة بالدخل والعمر ملقدم طلب اخلدمة الإ�شكانية عند تقدميه الطلب، 
على األ يتجاوز دخله ال�شهري عند تخ�شي�س اخلدمة احلد الأق�شى للدخل ال�شهري امل�شموح 

به لكل خدمة اإ�شكانية.
مادة.)71(

يحق ملُقدم الطلب تغيري نوع اخلدمة وذلك وفق الأ�ش�س التالية:
1- اأن يقت�شر التغيري فقط ملن لديه طلب خدمة م�شكن اأو ق�شيمة �شكنية قائم .

2- اأن يكون التغيري ملرة واحدة فقط.
3- اأن تنطبق عليه �شروط قبول طلب اخلدمة الذي يريد التغيري اإليه.

4- حتت�شب اأقدمية الطلب بعد تغيري نوعه بخ�شم �شنتني من اأقدمية الطلب القائم.
5- اإذا كانت اأقدمية الطلب املراد تغيريه اأقل من �شنتني فيتم احت�شاب الأقدمية من تاريخ تقدمي 

طلب التغيري.
مادة.)72(

ي�شدر بتخ�شي�س اخلدمة الإ�شكانية للمنتفع قرار من الوزير، وعلى املنتفع قبل ا�شتالم 
اخلدمة اأن يوقع على العقد املُعد لذلك، ويلتزم بكافة ما يرد فيه من اأحكام، كما يلتزم املنتفع 

ب�شقق الإ�شكان بالتوقيع على نظام احتاد املنتفعني ب�شقق الإ�شكان.
مادة.)73(

يقوم البنك بفتح ح�شاب للخدمة الإ�شكانية قبل ت�شليمه للمنتفع، وفق النظم والإجراءات 
املتفق عليها بني الوزارة والبنك .

مادة.)74(
الأق�شاط  حت�شيل  لنظام  وفقًا  وذلك  للبنك،  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  املنتفع  يلتزم 



39
العدد: 3230 - الخميس 8 أكتوبر 2015

والإيجارات ال�شهرية املرتتبة على اخلدمة الإ�شكانية املخ�ش�شة املعتمد بالبنك.
مادة.)75(

مُينح املنتفع فرتة �شماح مدتها �شتة اأ�شهر ل�شداد الأق�شاط امل�شتحقة عن اخلدمة الإ�شكانية 
لدى البنك تبداأ من تاريخ فتح احل�شاب لدى البنك.

مادة.)76(
األ يزيد  يح�شب مبلغ الق�شط ال�شهري للخدمة الإ�شكانية بالتنا�شب مع مدة ال�شداد على 

الق�شط ال�شهري على 25% من الدخل ال�شهري لرب الأ�شرة.
مادة.)77(

ُتعفى اأ�شرة  املنتفع املتوفى من كافة املبالغ التي ت�شغل ذمة املتوفى عن اخلدمة الإ�شكانية 
يف احلالتني الآتيتني:

1- اإذا ترك اأرملة وابنًا قا�شرًا اأو اأكرث.
2- اإذا ترك ابنًا قا�شرًا اأو اأكرث.

وُت�شجل ملكية امل�شكن با�شم اأ�شرة املتوفى.
مادة.)78(

ــــ بناًء على تو�شية جلنة الإ�شكان - تاأجيل �شداد الأق�شاط اأو الإيجارات ال�شهرية  للوزير 
لزوال  اأو  �شنتني  تتجاوز  ل  ملدة  تخفي�شها  اأو  الإ�شكانية  اخلدمات  باإحدى  املنتفع  على  املقررة 

ال�شبب الذي مت من اأجله التاأجيل اأو التخفي�س اأيهما اأ�شبق، اإذا توافرت اأحد الأ�شباب الآتية:
1- فقدان املنتفع لوظيفته اأو عمله.

2- م�شاريف ا�شطرارية ب�شبب مر�س مفاجئ اأمل باملنتفع اأو اأحد اأفراد اأ�شرته ب�شورة يتعذر 
معها �شداد الأق�شاط ال�شهرية.

اأو  ال�شيول  اأو  كاإتالف ممتلكاته باحلريق  الطارئة  اأو  الطبيعية  بالكوارث  املنتفع  تاأثر دخل   -3
انهيار منزله وما اإلى ذلك.

اأعماله  ت�شفية  اأو  اإفال�شه  ب�شبب  احلرة  الأعمال  جمال  يف  العامل  املنتفع  دخل  انخفا�س   -4
وم�شاريعه التجارية.

5- اأية ظروف اأخرى يقدرها الوزير ت�شتدعي التاأجيل اأو التخفي�س.
املبلغ  كامل  التخفي�س على  اأو  بالتاأجيل  ال�شادر  القرار  يوؤثر  األ  الأحوال يجب  ويف جميع 

امل�شتحق على املنتفع.
مادة.)79(

مع مراعاة اأحكام ا�شتحقاق اخلدمة الإ�شكانية الواردة يف هذا القرار، يعتمد معيار اأقدمية 
ال�شرت�شاد  وللوزارة  موقع،  اأي  يف  اأ�شا�شية  ب�شفة  التمليك  خدمة  تخ�شي�س  �شاأن  يف  الطلب 
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باملعايري التالية:
1- مكان اإقامة الآباء والأجداد ملقدم الطلب.

اإقامته  �شنوات  وعدد  ال�شابقة  اإقامته  واأماكن  التخ�شي�س  وقت  الطلب  مقدم  اإقامة  مكان   -2
فيها، وفق البيانات امل�شجلة يف اجلهاز املركزي للمعلومات.

3- موقع امل�شروع الإ�شكاين.
4- مكان اإقامة اآباء زوج مقدم الطلب واأجداده.

5- رغبة مقدم الطلب امل�شجلة يف طلبه يف وقت تقدمي الطلب اأو يف وقت لحق لذلك.
6- اأية معايري تتعلق بظروف خا�شة مبقدم الطلب يقدرها الوزير . 

مادة.)80(
للوزارة اأن ت�شتند اإلى واحد اأو اأكرث من اأي من املعايري  امل�شار اإليها يف املادة )79( من هذا 
القرار يف اختيار موقع  امل�شكن املراد تخ�شي�شه، و لها اأن تتحقق مبا تراه منا�شبًا للتاأكد من 

انطباق املعايري امل�شار اإليها.
مادة.)81(

مع مراعاة اأحكام ا�شتحقاق اخلدمة الإ�شكانية الواردة يف هذا القرار، يعتمد معيار اأقدمية 
الطلب يف �شاأن تخ�شي�س اخلدمات الإ�شكانية ب�شفة اأ�شا�شية، ويجوز للوزير - بعد اأخذ راأي 

جلنة الإ�شكان- ا�شتعجال التخ�شي�س بالنظر اإلى العتبارات الآتية:
1- عدد اأفراد الأ�شرة.

2- احلالة املادية لرب الأ�شرة وبقية اأفرادها.  
3- احلالة ال�شحية لرب الأ�شرة اأو اأي من اأفراد اأ�شرته.

4- ظروف �ُشكنى رب الأ�شرة احلالية واأ�شرته.
5- تاريخ تقدمي طلب اخلدمة الإ�شكانية.

6- موقع امل�شكن.
7- غري ذلك من ظروف خا�شة مبقدم الطلب اأو اأي من اأفراد اأ�شرته .

مادة.)82(
الإ�شكان يف كل حالة على  تقدرها جلنة  الطلب  ــ ولعتبارات خا�شة مبقدم  للوزير  يجوز 
حدة ــ جتاوز ال�شرتاطات املتعلقة بالأ�شرة امل�شتحقة للخدمة الإ�شكانية والعمر والدخل املحددة 
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�شمن معايري ا�شتحقاق اخلدمة الإ�شكانية.
مادة.)83(

يف حالة وفاة رب الأ�شرة مقدم الطلب، اأو فقده لأي �شرط من �شروط قبول طلب وتخ�شي�س 
اخلدمة الإ�شكانية قبل التخ�شي�س يجوز للوزارة حتويل الطلب با�شم اأحد اأفراد اأ�شرته ـــ اإتفاقًا 
ُت�شمن  اأن  وب�شرط  القرار  لأحكام هذا  وفقًا  م�شتحقة  اأ�شرة  ي�شكل  كان  متى  ــ  وبرغبته  بينهم 

الأ�شرة يف الطلب.
مادة.)84(

يرتتب على اإلغاء تخ�شي�س اخلدمة الإ�شكانية ب�شبب مخالفة من�شوبة اإلى املنتفع اإ�شقاط 
حقه يف ال�شتفادة من اأي خدمة اإ�شكانية ملدة ل تقل عن �شنة.

مادة.)85(
يف حالة وفاة رب الأ�شرة الذي خ�ش�س له م�شكن اأو ق�شيمة �شكنية اأو يف حالة اإلغاء  خدمة 
امل�شكن اأو الق�شيمة اإليه يجوز للوزارة اإعادة تخ�شي�س ذلك امل�شكن اأو الق�شيمة با�شم اأحد اأفراد 
اأ�شرته ــ اإتفاقًا بينهم وبرغبته ــ متى كان ي�شكل اأ�شرة م�شتحقة وفقًا لأحكام هذا القرار، وب�شرط 

اأن ُت�شمن الأ�شرة يف الطلب.
 ويجوز اإعادة تخ�شي�س اخلدمة الإ�شكانية -على النحو املتقدم- يف حالة وفاة رب الأ�شرة 

الذي خ�ش�شت له اإحدى اخلدمات الإ�شكانية الأخرى غري امل�شكن اأو الق�شيمة ال�شكنية.
�شروط  اأ�شرته  يف  تتوافر  ومل  اإ�شكانية  خدمة  له  خ�ش�شت  الذي  الأ�شرة  رب  وفاة  حالة  ويف 
الإ�شكانية  اخلدمة  �شاأن  يف  قرارًا  الإ�شكان  جلنة  تو�شية  على  بناًء  الوزير  ي�شدر  ال�شتحقاق، 

املخ�ش�شة.
مادة.)86(

التي مت  الإ�شكانية  اإعادة تخ�شي�س اخلدمة  الإ�شكان  بناًء على تقدير جلنة  للوزير  يجوز 
اإلغاوؤها لذات املنتفع اأو اأحد اأفراد اأ�شرته –برغبته- متى كان ي�شكل اأ�شرة م�شتحقة وفقًا لأحكام 

هذا القرار، وب�شرط اأن ُت�شمن الأ�شرة يف الطلب.
مادة.)87(

اخلدمة  طلب  تقدميه  تاريخ  على  �شنوات  خم�س  م�شت  اأ�شرة  رب  لكل  �شكن  بدل  ُي�شرف   -1
الإ�شكانية بواقع مائة دينار بحريني �شهريًا.

2- ُي�شرف بدل ال�شكن للمطلقات والأرامل من الفئة الثانية من تاريخ تقدمهن بطلب اخلدمة 
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الإ�شكانية. 
3- يوقف �شرف بدل ال�شكن فور اإلغاء الطلب،اأو من تاريخ اإ�شتالم ال�شكن املوؤقت اأو بعد مرور 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتالم اخلدمة الإ�شكانية - بح�شب الأحوال -.   
4- ل ي�شتفيد اأ�شحاب الطلبات املوؤجلة بناًء على رغبتهم من بدل ال�شكن عن ال�شنوات الالحقة 

على تاريخ ا�شتحقاقهم للخدمة الإ�شكانية املتقدمني بطلبها.
مادة.)88(

للوزير بناء على تقدير جلنة الإ�شكان اإيقاف تقدمي اأي من خدمات الوزارة للمنتفع يف حالة 
مخالفته لأي من اللتزامات املفرو�شة عليه مبوجب هذا القرار  اأو  العقد املوقع معه.

مادة.)89(
ُتطبق الأحكام العامة الواردة يف هذا الف�شل من هذا القرار على برنامج متويل ال�شكن 

الجتماعي مبا ل يتعار�س مع طبيعته.
مادة.)90(

ي�شدر الوزير قرارًا يحدد معايري و�شوابط تطبيق املكارم امللكية يف حال �شدورها ب�شاأن 
املنتفعني باخلدمة الإ�شكانية.

مادة.)91(
ي�شتمر العمل بالقواعد والنظم املقررة للع�شكريني من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 

واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني يف �شاأن انتفاعهم باخلدمة الإ�شكانية.
مادة.)92(

ُيلغى كل حكم ُيخالف اأحكام هذا القرار.
مادة.)93(

ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الإ�شكان  وزارة  وكيل  على 
اجلريدة الر�شمية.

.......وزير.الإ�ضكان . . . . . . . .
با�ضم.بن.يعقوب.احلمر

�شدر يف: 17 ذي احلجة 1436هـ 
املـوافــق: 1 اأكـــتـــوبــــــــــر 2015م
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وزارة.املوا�ضالت.والت�ضالت
قرار.رقم.)7(.ل�ضنة.2015

باإ�ضدار.الالئحة.التنفيذية.للقانون.رقم.)49(.ل�ضنة.2014
ب�ضاأن.البريد.

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على القانون رقم )49( ل�شنة 2014 ب�شاأن الربيد، وعلى الأخ�س املادة )28( منه،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )49( ل�شنة 2014 ب�شاأن الربيد، املرافقة لهذا 
القرار.

املادة.الثانية
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.

املادة.الثالثة
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التايل 

لتاريخ الن�شر.

وزير.املوا�ضالت.والت�ضالت
كمال.بن.اأحمد.محمد . . . . . . . .

�شدر بتاريخ: 22 ذو القعدة 1436 هـ
املـــــــوافـــــــق: 6 �شــــبـتـمـبـــــر 2015 م
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الالئحة.التنفيذية.للقانون.رقم.)49(.ل�ضنة.2014
ب�ضاأن.الربيد

الباب.الأول
اأحكام.عامة

الف�ضل.الأول
تعاريف

مادة.)1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة ذات املعاين الواردة يف القانون رقم )49( 
ل�شنة 2014 ب�شاأن الربيد، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 

يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
اململكة: مملكة البحرين.

القانون: القانون رقم )49( ل�شنة 2014 ب�شاأن الربيد.
البعائث.الربيدية: البعائث جمع بعيثة، وهي اأي ر�شالة خطية اأو غري خطية اأو اأمر دفع مبلغ من 

النقود اأو مغلف اأو رزمة اأو طرد اأو علبة اأو غالف يحتوي على �شيء اأو معلومات.
�ضندوق.الربيد: وعاء مخ�ش�س لإيداع وجمع وتوزيع البعائث الربيدية يتم تركيبه يف مكاتب 

الربيد اأو يف مكان عام اأو خا�س.
ال�شخ�شي، واملر�شلة  لها �شفة الرتا�شل  لي�س  التي  البعائث الربيدية  الوثائق.وامل�ضتندات: هي 
ب�شفة عاجلة ول متاثل بعائث بريد الر�شائل، وت�شمل: املخططات، الت�شاميم العقود، التفاقيات، 
املمغنطة  الأ�شرطة  احلا�شب،  بطاقات  الت�شجيل  اأ�شرطة  ال�شحن،  قوائم  الكمبيوتر،  بطاقات 

قوائم ال�شحن وغري ذلك من الوثائق.
الطابع.الربيدي: مل�شق اأو عالمة اأو ت�شميم مختوم اأو مطبوع محدد القيمة، ي�شدر من بريد 

البحرين؛ ل�شتيفاء وحت�شيل الأجور على البعائث الربيدية.
وفقًا  اأ�شرع وقت ممكن،  اإليه يف  واملر�شل  املر�شل  الربيدية بني  البعائث  تبادل  املمتاز:  الربيد.

لإجراءات بريدية محددة يقوم بها بريد البحرين.
احلوالت.الربيدية: اأي �شكل من اأ�شكال حتويل النقود بقيمة محددة عن طريق الربيد مر�شلة 

اإلى �شخ�س معني.
رف�س  ب�شبب  اأو  العنوان،  جمهولة  لأنها  ت�شليمها  تعذر  التي  الربيدية  البعائث  هي  املهمالت: 

املر�شل اأو املر�شل اإليه ا�شتالمها، وتعد البعائث التالية يف حكم املهمالت:
اأ- البعائث التي ل حتمل عنوانًا اأو يكون العنوان ناق�شًا اأو غري مقروء اأو م�شتماًل على عبارات 

مخلة بالآداب العامة. 
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ب- البعائث ناق�شة اأجرة التخلي�س.
تاريخ و�شولها  يومًا من  ي�شتعلم عنها خالل مدة جاوزت )60(  اأو  ُتطلب  التي مل  البعائث  ج- 

لربيد البحرين. 
اآلت.التخلي�س.الربيدي: هي الآلت التي ميكن ا�شتخدامها ل�شتيفاء وحت�شيل الأجور امل�شتحقة 

واملقررة على البعائث الربيدية.
الأعمال.الربيدية: اخلدمات الربيدية املرخ�س بها.

الرتخي�س: الإذن امل�شبق الذي ت�شدره اإدارة تنظيم قطاع الربيد للمرخ�س له ملزاولة اأعمال 
بريدية.

املــرخــ�س.له: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي ي�شدر له ترخي�س مبزاولة اأعمال بريدية.
املـقـر: اأي مكان ي�شتخدمه املرخ�س له ملزاولة الأعمال الربيدية.

الف�ضل.الثاين
البعائث.الربيدية

مادة.)2(
يجب على املر�شل حزم وتغليف وغلق البعيثة الربيدية، بالكيفية التي تتنا�شب وتتالءم مع 
وزنها و�شكلها وطبيعة محتواها وطريقة النقل ومدته، مبا ي�شمن �شالمتها وي�شونها من ال�شياع، 
وعليه اأن يتجنب كل ما من �شاأنه اأن يلحق �شررًا ب�شحة و�شالمة الإن�شان، اأو تلفًا باملمتلكات، 

وعلى وجه اخل�شو�س يتعني على املر�شل مراعاة الآتي:
اأ- كتابة ا�شمه وعنوانه ورقم هاتفه، وا�شم املر�شل اإليه وعنوانه ورقم هاتفه، على نحو وا�شح 

ومقروء، ول يجوز ا�شتخدام قلم الر�شا�س يف كتابة هذه البيانات.
ب- التقيد بالأوزان والأبعاد املحددة للبعائث الربيدية.

ج- عدم احتواء البعيثة الربيدية على اأية مواد ممنوع تداولها وفقًا للقوانني واللوائح والتفاقيات 
الدولية.

مادة.)3(
ل يجوز اأن حتتوي البعيثة الربيدية على نقود اأو �شبائك ذهب اأو بالتني اأو ف�شة، وتقع على 

املر�شل وحده تبعية �شياع اأو فقد اأو تلف البعيثة الربيدية يف حال مخالفة ذلك. 
مادة.)4(

مع مراعاة اأحكام املادة )3( من هذه الالئحة يجوز اأن حتتوي البعيثة الربيدية على اأ�شياء 
ثمينة ب�شرط التاأمني على محتواها مببلغ يعادل قيمتها، وذلك دون اأدنى م�شئولية لربيد البحرين 

عن �شياع اأو فقد اأو تلف محتوى البعيثة الربيدية.
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مادة.)5(
ت�شليمها  اآخر ممن ميكن  اأي �شخ�س  اأو  تابعه  اأو  اإليه  املر�شل  اإلى  الربيدية  البعيثة  ُت�شلم 
اإليه ح�شب املاألوف واملجرى العادي لالأمور، وتعترب البعيثة الربيدية قد �ُشلمت اإلى املر�شل اإليه 

مبجرد و�شعها اأو و�شع  اإ�شعار الت�شليم يف �شندوق بريده اأو عنوانه.
مادة.)6(

يف حال  تعذر ت�شليم البعيثة الربيدية ب�شبب رف�س املر�شل اإليه ت�شلمها، اأو لأي �شبب اآخر، 
يتم اإخطار املر�شل بذلك لت�شلمها خالل �شهر على الأكرث، فاإذا رف�س ت�شلمها اأو مل يح�شر خالل 
الأجل امل�شار اإليه، يتم قيدها يف �شجل خا�س بذلك، والت�شرف فيها على النحو املقرر للبعائث 

املهملة.
مادة.)7(

يجوز ملر�شل البعيثة الربيدية، اأن يطلب ت�شليمها يدًا بيد للمر�شل اإليه، مقابل اأجرة اإ�شافية، 
يتم حتديدها من قبل بريد البحرين ح�شب نوع البعيثة الربيدية ووزنها وعددها وتكلفة توزيعها.

مادة.)8(
يجوز للمر�شل اأن يطلب تعديل عنوان البعيثة الربيدية، طاملا كانت حتت يد بريد البحرين 
ومل يتم توزيعها، ويكون طلب التعديل جمانًا، ما مل يرتتب عليه زيادة يف قيمة الأجرة امل�شتحقة 

على اخلدمة الربيدية، ويف هذه احلالة يكون التعديل بالأجر املحدد.
مادة.)9(

يجوز للمر�شل اأن يطلب ا�شرتداد البعيثة الربيدية يف اأي وقت قبل ت�شليمها للمر�شل اإليه، اأو 
يف حال رف�س املر�شل اإليه ا�شتالمها، ويف هذه احلالة يجب عليه �شداد قيمة الأجرة املقررة من 

قبل اجلهة التي �شتعاد منها البعيثة.

الفرع.الأول
بعائث.الربيد.املمتاز

مادة.)10(
اأكيا�س  اأحكام املادة )2( من هذه الالئحة، تو�شع مادة الربيد املمتاز داخل  مع مراعاة 
مميزة باللونني الأزرق والربتقايل، حتمل �شعار الربيد املمتاز، وتغلق بربطة، ويثبت على عنق 

الكي�س بطاقة حتمل املعلومات اخلا�شة بالإر�شال، ويجب قيدها يف قوائم خا�شة قبل اإر�شالها.
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مادة.)11(
املر�شلة  واجلهة  الربيدية  البعيثة  وزن  بح�شب  املمتاز  الربيد  بعائث  على  التخلي�س  يكون 

اإليها، وطبقًا لالأجور املقررة يف هذا ال�شاأن.
مادة.)12(

اأ�شبوع  اأن ي�شتعلم عنها لدى بريد البحرين بعد مرور  يحق ملر�شل البعيثة بالربيد املمتاز 
على الأقل من اليوم التايل لإيداعها، وعلى امل�شتعلم ا�شتيفاء البيانات املطلوبة لال�شتعالم.

مادة.)13(
يف حال رف�س املر�شل اإليه ا�شتالم بعيثة الربيد املمتاز، اأو تعذر ت�شليمها ب�شبب يرجع اإليه، 

يتم اإرجاع البعيثة اإلى املر�شل فورًا.
مادة.)14(

اإ�شعار  ت�شلمه  من  بالرغم  املمتاز،  الربيد  بعيثة  ل�شتالم  اإليه  املر�شل  يح�شر  مل  حال  يف 
اأ�شابيع من تاريخ ت�شلم املر�شل  اإلى املر�شل بعد ثالثة  الت�شليم اخلا�س بها، يتم اإرجاع البعيثة 

اإليه لإ�شعار الت�شليم.
الفرع.الثاين

البعائث.الربيدية.املعفاة.من.اأجور.الربيد
مادة.)15(

تعفى من اأجور الربيد البعائث الربيدية الآتية:
اأ- البعائث املتبادلة بني الوزارة والأجهزة واملكاتب التابعة لها.

ب- البعائث املر�شلة من الوزارة اإلى اأية جهة اأخرى داخل اململكة اأو خارجها. 
ج- البعائث املن�شو�س عليها يف اتفاقية الربيد العاملية.

د- مكتوبات املكفوفني التي ل يتجاوز وزنها )7( كيلوجرامات، ب�شرط اأن تهياأ بطريقة ت�شمح 
بالطالع على محتوياتها.

مادة.)16(
يجب على كل من �ُشلمت اإليه بعيثة بريدية ل تخ�شه، اأو عرث عليها اأن يردها وي�شلمها فورًا 

اإلى بريد البحرين.
مادة.)17(

لربيد البحرين احلق يف ا�شرتداد اأية بعيثة بريدية يكون قد مت ت�شلمها باخلطاأ اأو و�شعت يف 
غري �شندوق الربيد اخلا�س بها.
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الف�ضل.الثالث
البعائث.الربيدية.املهملة.واملحجوزة

مادة.)18(
يجب حفظ املهمالت، يف �شجل خا�س ين�شاأ لهذا الغر�س ي�شمى "�شجل املهمالت"، تدون  اأ- 

فيه بياناتها ويوقع من املوظف امل�شئول عن هذا ال�شجل.
حتفظ املهمالت يف اأماكن خا�شة بعيدة عن كل ما يعر�شها للعبث مبحتوياتها، وذلك ملدة  ب- 

)18( �شهرًا تبداأ من اليوم التايل لتاريخ و�شولها لربيد البحرين.
مادة.)19(

يتم الت�شرف يف املهمالت على النحو الآتي:
تعدم محتوياتها اإذا كانت غري ذات قيمة. اأ- 

حديدية  خزانة  يف  القيمة  ذات  والأ�شياء  والأوراق  امل�شتندات  من  وغريها  النقود  حتفظ  ب- 
حتت طلب اأ�شحابها ملدة )18( �شهرًا، تبداأ من تاريخ اإثباتها يف �شجل املهمالت، فاإذا مل 
يتم املطالبة بها من قبل اأ�شحابها خالل هذه املدة؛ ي�شقط حقهم فيها ويتم توريدها اإلى 

الوزارة.
مادة.)20(

ال�شارية يف �شجل خا�س ين�شاأ لهذا  يجب حفظ البعائث الربيدية املحجوزة وفقًا للقوانني  اأ- 
لغر�س، تدون فيه بيانات البعائث املحجوزة، واأ�شباب حجزها، وحتفظ البعائث الربيدية 
وذلك  العبث مبحتوياتها،  اأو  للتلف  يعر�شها  ما  كل  بعيدة عن  اأماكن خا�شة  املحجوزة يف 

حلني �شدور قرار ب�شاأنها. 
عنها  م�شئولة  تكون  فاإنها  باحلجز،  قامت  التي  اجلهة  عند  الربيدية  البعائث  حجزت  اإذا  ب- 

م�شئولية كاملة وعليها تقع تبعية حفظها.
اإذا اأعيدت البعائث املذكورة يف الفقرة )ب( من هذه املادة اإلى بريد البحرين، فيجب اأن  ج- 
يكون ت�شلمها من قبله عن طريق مح�شر ت�شليم وت�شلم م�شهود وموقع عليه من اأطرافه، ُيبني 
فيه حالة واأو�شاف البعيثة، وما اإذا كان هناك نق�س اأو تلف اأو اأي �شرر حلق بها ومقداره، 

وتاريخ الت�شليم ومن قام بالت�شليم، واأية بيانات اأخرى متعلقة بالت�شليم.
الباب.الثاين

التخلي�س.على.البعائث.الربيدية
مادة.)21(

يكون التخلي�س على البعائث الربيدية عن طريق الطوابع الربيدية املل�شقة، اأو املطبوعة 
على غالفها، اأو بالدفع نقدًا لربيد البحرين، اأو باآلت التخلي�س الربيدي املرخ�س بها.
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الف�ضل.الأول
الطوابع.الربيدية

مادة.)22(
ت�شدر الطوابع الربيدية من بريد البحرين وحده، وهي الأداة املقبولة يف التخلي�س على 
البعائث الربيدية، ويجب اأن يكون الطابع الربيدي عند ا�شتخدامه يف التخلي�س، �شليمًا و�شحيحًا 

و�شاري املفعول، واأل يكون قد �شبق ا�شتعماله.
مادة.)23(

ل يـجوز لأي جهة اأن ت�شـدر اأو تطبع اأو ت�شتخـدم اأي مل�شقـة اأو مطبوعة تكون م�شابهة اأو 
ميكن اخللط بينها وبني الطوابع الربيدية التي يحق لربيد البحرين وحده اإ�شدارها.

مادة.)24(
واأجور  تتنا�شب  مختلفة  وفئات  واأ�شكال  باأنواع  الربيدية  الطوابع  البحرين  بريد  ي�شدر 
طوابع  اإ�شدار  والدولية  والإ�شالمية  والعربية  الوطنية  املنا�شبات  يف  له  يجوز  كما  التخلي�س، 

بريدية تذكارية خا�شة بهذه املنا�شبات.
مادة.)25(

يجب ختم الطابع الربيدي بعد ل�شقه على البعيثة الربيدية بخامت بريد البحرين، لبيان 
اأحجام  ح�شب  يدويًا  اأو  اآليًا  اخلتم  ويتم  املر�شلة،  الربيدية  البعائث  على  الإيداع  وتاريخ  مكان 
البعائث، وُيراعى األ تختم اآليًا البعائث التي يكون من �شاأنها اأن حتدث عطبًا بالآلة، اأو التي تكون 

الطوابع قد األ�شقت بها يف مكان ل ي�شمح بختمها اآليًا.
الف�ضل.الثاين

الدفع.نقداً
مادة.)26(

يكون التخلي�س بالدفع نقدًا، عن طريق قيام بريد البحرين اإما بو�شع ختم م�شتطيل ال�شكل 
على البعيثة الربيدية مكتوب عليه عبارة "الأجرة املدفوعة" وي�شتمل على ا�شم اململكة و�شعارها 
وكلمة بريد ورقم مت�شل�شل، واإما بو�شع ختم دائري ال�شكل مكتوب عليه عبارة "الإجابة املدفوعة" 
- والتي هي عبارة عن اأجرة اإ�شافية يدفعها املر�شل خالف اأجرة اإر�شال البعيثة الربيدية مقابل 
ا�شتالمه ردًا على البعيثة الربيدية - وي�شتمل اأي�شًا على ا�شم اململكة و�شعارها وكلمة بريد ورقم 
مت�شل�شل، ويف حالتي "الأجرة املدفوعة" و"الإجابة املدفوعة" يدفع املر�شل اأجور التخلي�س على 

بعائثه الربيدية لربيد البحرين نقدًا مقابل اإي�شال.
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الف�ضل.الثالث
ب�ضمات.اآلت.التخلي�س.الربيدي

مادة.)27(
البعائث  على  التخلي�س  يف  الربيد،  طوابع  مقام  الربيدي  التخلي�س  اآلت  ب�شمات  تقوم 
ومبلغ  اململكة،  ا�شم  على  حتتوي  بريدي،  طابع  �شكل  يف  ب�شمات  عن  عبارة  وهي  الربيدية، 

التخلي�س، وكلمة بريد ورقم اآلة التخلي�س املكون من حروف واأرقام، وتاريخ الإيداع.
مادة.)28(

يجب اأن تكون ب�شمات اآلت التخلي�س الربيدي وا�شحة ومميزة، واأ�شلية غري من�شوخة، 
ويتم اخلتم بها على وجه غالف البعيثة الربيدية، اأو على ل�شيقة تثبت عليها.

مادة.)29(
يجب اأن يكون تاريخ ب�شمة اآلة التخلي�س الربيدي املثبت على البعائث الربيدية هو ذات 
تاريخ ت�شليم هذه البعائث لربيد البحرين، ويف حالة مخالفة ذلك، فاإنه يحق لربيد البحرين 

رف�س ا�شتالم تلك البعائث.
الباب.الثالث

اآلت.التخلي�س.الربيدي
مادة.)30(

يجب احل�شول على ترخي�س م�شبق من بريد البحرين، ل�شترياد اأو بيع اأو ا�شتخدام اآلت 
التخلي�س الربيدي.

مادة.)31(
ل يجوز ا�شترياد اأو بيع اأو ا�شتخدام اآلت التخلي�س الربيدي اإل مبوجب ترخي�س �شادر من 

بريد البحرين.
مادة.)32(

يقدم طلب احل�شول على ترخي�س با�شترياد اأو ببيع اأو با�شتخدام اآلت التخلي�س الربيدي، 
اإلى بريد البحرين طبقًا للنموذج املعد لهذا الغر�س مرفقًا معه البيانات وامل�شتندات املطلوبة، 
ويجب الرد على الطلب خالل )15( يومًا من تاريخ تقدميه واإخطار مقدم الطلب بكتاب م�شجل 

بعلم الو�شول، ويعترب م�شي هذه املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني للطلب.
ول�شاحب ال�شاأن التظلم من قرار الرف�س خالل )15( يومًا من تاريخ اإخطاره به اأو م�شي 
املدة املذكورة يف الفقرة الأولى دون رد، وعلى بريد البحرين البت يف التظلم خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ تقدميه، وُيعترب م�شي هذه املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني له.
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مادة.)33(
ي�شدر بريد البحرين الرتخي�س با�شترياد اأو ببيع اأو با�شتخدام اآلت التخلي�س الربيدي،  اأ- 
يف حال موافقته على الطلب طبقًا للنموذج الذي يعده لهذا الغر�س، ويكون الرتخي�س ملدة 

�شنة واحدة قابل للتجديد.
على الوكيل امل�شتورد امل�شغل لآلت التخلي�س الربيدي دفع ر�شم ترخي�س �شنوي قدره )500(  ب- 

دينار بحريني.
مادة.)34(

يجب ت�شجيل اآلت التخلي�س الربيدي بعد ترخي�شها لدى بريد البحرين، ول يجوز ا�شتخدام 
اأي اآلة تخلي�س بريدي ما مل يتم ت�شجيلها.

مادة.)35(
يحق لربيد البحرين القيام بالتفتي�س على اأعمال املرخ�س له با�شترياد اأو ببيع اأو ا�شتخدام  اأ- 
اآلت التخلي�س الربيدي، وفح�س وتدقيق اأي �شجل اأو م�شتند اأو اأوراق اأو اأجهزة اأو خالفه.

اإذا اكت�شف مدقق احل�شابات املعني من قبل بريد البحرين ملراجعة ح�شابات املرخ�س له  ب- 
ُعد  اختالف يف ح�شاباته،  وجود  الربيدي،  التخلي�س  اآلت  ا�شتخدام  اأو  ببيع  اأو  با�شترياد 
ذلك مخالفة لأحكام الرتخي�س يجب عليه ت�شحيحها، مع حتمله لأتعاب مدقق احل�شابات 

املعني، وذلك دون الإخالل باأي اإجراء ميكن اتخاذه يف مواجهته يف مثل هذه احلالة. 
ل يجوز للمرخ�س له با�شترياد اأو ببيع اأو ا�شتخدام اآلت التخلي�س الربيدي اأو تابعيه منع اأو  ج- 
اإعاقة موظفي بريد البحرين املنتدبني للتفتي�س عن القيام مبهمتهم الرقابية، اأو حجب اأو 
اإخفاء اأي بيانات عنهم، اأو عدم التعاون معهم، ويف حال مخالفة ذلك، يحق لربيد البحرين 
اإلغاء الرتخي�س بح�شب الأحوال، وذلك دون الإخالل مبا ميكن  اأو  بقرار من الوزير وقف 

اتخاذه من اإجراءات جنائية يف مثل هذه احلالة.
مادة.)36(

يجب على املرخ�س له ببيع اأو ا�شتخدام اآلت التخلي�س الربيدي، تقدمي تقرير يومي لربيد 
البحرين عن كافة عمليات البيع، ويجب اأن يت�شمن بيانات امل�شرتين ومقابل البيع، واأنواع الآلت 

املباعة واأرقامها، واأر�شدة التخلي�س الربيدي املباعة.  
مادة.)37(.

اآلة التخلي�س الربيدي، بذل العناية الواجبة للمحافظة عليها بحالة  يجب على م�شتخدم 
جيدة، وعلى الوكيل امل�شتورد لها تقع م�شئولية فح�شها واإ�شالحها و�شيانتها، ويجب يف جميع 
لفح�شها  البحرين  لربيد   - الإ�شالح  وبعد  قبل   - الربيدي  التخلي�س  اآلة  تقدم  اأن  الأحوال 
واعتمادها، كما يجب على الوكيل امل�شتورد لها تزويد بريد البحرين ب�شهادة تثبت �شالحيتها 

بعد كل عملية اإ�شالح.
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مادة.)38(
يجب على م�شتخدم اآلة التخلي�س الربيدي متكني بريد البحرين من فح�شها يف اأي وقت 

خالل �شاعات دوامه الر�شمي.
مادة.)39(

ل يجوز مل�شتخدم اآلة التخلي�س الربيدي اأن ي�شيف اإلى ب�شمتها كتابات اأو ر�شومًا دعائية اإل 
بعد احل�شول على موافقة م�شبقة من بريد البحرين، الذي يحق له الرف�س دون اإبداء اأ�شباب.

مادة.)40(
اأ�شبحت غري  اإذا  اآلة التخلي�س الربيدي اإخطار بريد البحرين فورًا  يجب على م�شتخدم 

�شاحلة لال�شتخدام.
مادة.)41(

يحق لربيد البحرين اإلغاء اأو اإنهاء الرتخي�س ال�شادر با�شتخدام اآلة التخلي�س الربيدي 
يف اأي من احلالت الآتية:

مخالفة اأي من الأحكام الواردة يف هذه الالئحة. اأ- 
اإذا ثبت عدم �شالحية اآلة التخلي�س الربيدي. ب- 

اإذا اأ�شاء املرخ�س له ا�شتعمال الآلة. ج- 
اإذا اأ�شيفت اإلى ب�شمة الآلة كتابات اأو ر�شوم غري م�شرح بها. د- 

اإذا قرر م�شتخدم الآلة التوقف عن ا�شتخدامها. هـ- 
مادة.)42(

باإخطار  الربيدي، وذلك  التخلي�س  اآلة  با�شتخدام  ال�شادر  اإنهاء الرتخي�س  اأو  اإلغاء  يتم 
كتابي يوجه مل�شتعمل الآلة، ويتعني عليه عندئذ تقدميها اإلى بريد البحرين، الذي يقوم با�شتبعادها 

من العمل بعد ت�شوية الر�شيد املتبقي بها.
الباب.الرابع

�ضناديق.الربيد
مادة.)43(

يكون احل�شول على �شندوق بريد خا�س عن طريق ال�شرتاك ال�شنوي بطلب يقدم اإلى بريد 
البحرين، طبقًا للنموذج املعد لهذا الغر�س، ويجب اأن يرفق معه امل�شتندات الآتية:

ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية لطالب ال�شرتاك. اأ- 
اأو �شركة جتارية، فيجب اأن ترفق به �شورة من ال�شجل  اإذا كان طالب ال�شرتاك موؤ�ش�شة  ب- 

التجاري، واأن يوقع عليه املفو�س عن املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة التجارية.
اأية م�شتندات اأخرى يطلبها بريد البحرين. ج- 



53
العدد: 3230 - الخميس 8 أكتوبر 2015

مادة.)44(
مت  ما  واإذا  رف�شه،  اأو  الربيد  �شندوق  ال�شرتاك يف  قبول طلب  احلق يف  البحرين  لربيد 
قبول الطلب فيجب على امل�شرتك �شداد اأجر ال�شرتاك ال�شنوي فورًا حتى ميكنه احل�شول على 

�شندوق الربيد.
مادة.)45(

تكون مدة ال�شرتاك يف �شندوق الربيد �شنة واحدة قابلة للتجديد بعد موافقة بريد البحرين 
و�شداد اأجر جتديد ال�شرتاك.

مادة.)46(
تاريخ  اأجر جتديده يف  اأو  ال�شرتاك  اأجر  ب�شداد  الربيد  امل�شرتك يف �شندوق  يقم  اإذا مل 
ال�شتحقاق  فاإنه يحق لربيد البحرين اإلغاء ا�شرتاكه و�شحب ال�شندوق، ويجب على امل�شرتك يف 

هذه احلالة ت�شليم مفتاح �شندوق الربيد اإلى بريد البحرين.
مادة.)47(

يجب على امل�شرتك يف �شندوق الربيد املحافظة على مفتاحه، وعليه اإخطار بريد البحرين 
امل�شرتك بعمل قفل  بناًء على طلب  البحرين  يقوم بريد  كتابة يف حالة فقده، ويف هذه احلالة 

جديد ل�شندوق الربيد مقابل الأجر املقرر.
مادة.)48(

يتحمل امل�شرتك وحده امل�شوؤولية عن كافة الأ�شرار املرتتبة على عدم اإغالق �شندوق بريده، 
اأو اإهماله يف املحافظة عليه.

مادة.)49(
من  �شكل  باأي  فيه  الت�شرف  اأو  للغري  عنه  التنازل  الربيد  �شندوق  يف  للم�شرتك  يجوز  ل 

اأ�شكال الت�شرفات القانونية اإل مبوجب موافقة م�شبقة من بريد البحرين.
مادة.)50(

ل يجوز للم�شرتك يف �شندوق الربيد اأن يحتفظ اأو يفتح اأي بعيثة بريدية ل تخ�شه تكون 
قد اأودعت عن طريق اخلطاأ يف �شندوق بريده، وعليه يف هذه احلالة اأن ي�شلمها فورًا اإلى بريد 

البحرين، ويف حالة مخالفة ذلك فاإنه يجوز لربيد البحرين اإلغاء ا�شرتاكه و�شحب ال�شندوق.
مادة.)51(

يجوز للم�شرتك التخلي عن ال�شرتاك يف �شندوق الربيد يف اأي وقت من ال�شنة، ويف هذه 
احلالة ي�شقط حقه يف اأجر ال�شرتاك عن املدة املتبقية.
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مادة.)52(
يجب على امل�شرتك يف �شندوق الربيد اإخطار بريد البحرين كتابة باأي تغيري اأو تعديل يطراأ 

على بياناته اخلا�شة بال�شرتاك.
مادة.)53(

يحق لربيد البحرين ا�شتخدام، اأو ن�شر املعلومات والبيانات اخلا�شة بامل�شرتكني يف �شناديق 
الربيد يف دليل خا�س ب�شناديق الربيد، اأو يف اأية ن�شرة اأخرى.

مادة.)54(
اإلغاء  ذلك  يف  مبا  منا�شبة،  يراها  التي  الإجراءات  كافة  اتخاذ  يف  احلق  البحرين  لربيد 
بال�شرتاك يف �شندوق  الأحكام اخلا�شة  امل�شرتك لأي من  ال�شرتاك، وذلك يف حالة مخالفة 

الربيد.
مادة.)55(

الطوابق،  متعددة  الأبنية  يف  واملكاتب  والتجارية  ال�شكنية  الوحدات  اأ�شحاب  على  يجب 
تركيب �شناديق بريد خا�شة يف مدخل املبنى اأو يف اأي مكان ظاهر ومنا�شب وفقًا للموا�شفات 
التي يحددها بريد البحرين، ويف حالة مخالفة ذلك فاإنه يحق لربيد البحرين القيام برتكيبه 

على ح�شاب املخالف.
الباب.اخلام�س

احلوالت.الربيدية
مادة.)56(

يقوم بريد البحرين بخدمة احلوالت الربيدية، وفقًا لل�شوابط والأحكام املن�شو�س عليها 
يف اتفاقية الربيد العاملية، ولفئات الأجور التي ي�شدر بها قرار من الوزير بعد موافقة جمل�س 

الوزراء.
مادة.)57(

الغر�س،  لهذا  يعده  الذي  للنموذج  طبقًا  الربيدية  احلوالة  بتحرير  البحرين  بريد  يقوم 
ويجب اأن يت�شمن البيانات الآتية:

رقم احلوالة. اأ- 
مبلغ احلوالة مكتوبًا باحلروف والأرقام، ومحددًا بالدينار البحريني. ب- 

ا�شم وعنوان املر�شل. ج- 
ا�شم وعنوان امل�شتفيد. د- 
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مكان وتاريخ اإ�شدار احلوالة. هـ- 
مادة.)58(

بعد مراجعة  البحرين املخ�ش�شة لذلك،  بريد  الربيدية يف مكاتب  اإ�شدار احلوالت  يتم 
مبلغ  حت�شيل  ويتم  املطلوبة،  البيانات  وا�شتيفائه  حتريره،  �شحة  من  والتاأكد  احلوالة  منوذج 
اإي�شاًل  وي�شلم  لذلك،  املخ�ش�شة  ال�شجالت  يف  احلوالة  ُتقيد  ثم  املقررة،  والأجرة  احلوالة 

للمر�شل، ويراعى اأن يخلو حترير احلوالة من اأي �شطب اأو محو اأو ك�شط اأو تعديل اأو اإ�شافة.
الباب.ال�ضاد�س

الرتاخي�س
الف�ضل.الأول

احلق.يف.اإ�ضدار.الرتاخي�س
مادة.)59(

تتولى اإدارة تنظيم قطاع الربيد بالوزارة اإ�شدار الرتاخي�س مبزاولة اخلدمات الربيدية، 
لالأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني الذين يحق لهم قانونًا ممار�شة العمل التجاري يف اململكة.

مادة.)60(
ل يجوز مزاولة اأي من اخلدمات الربيدية حتت اأي م�شمى اإل برتخي�س م�شبق من اإدارة 

تنظيم قطاع الربيد، ول يحق لأي جهة اأخرى اإ�شدار تراخي�س يف هذا ال�شاأن.
مادة.)61(

على  واحل�شول  الربيد،  قطاع  تنظيم  اإدارة  مع  التن�شيق  اململكة  يف  املعنية  اجلهات  على 
اأو  الأ�شلي  التجاري  الن�شاط  ملزاولة  الرخ�شة  اأو  الرتخي�س  منح  قبل  وذلك  امل�شبقة،  املوافقة 

امل�شاف اأو املعدل، اإذا كان ذلك الن�شاط اأو اأي جزء منه متعلقًا باأي من اخلدمات الربيدية.
مادة.)62(

اخلدمات الربيدية التي يجوز الرتخي�س مبزاولتها هي:
النقل العاجل للوثائق وامل�شتندات والطرود، داخل اململكة )املحلي( – ومبا ل يجاوز )30(  اأ- 

كيلوجرامًا للبعيثة الواحدة.
النقل العاجل للوثائق وامل�شتندات والطرود، خارج اململكة )الدويل( - ومبا ل يجاوز )30(  ب- 

كيلوجرامًا للبعيثة الواحدة.
نقل وتوزيع اجلرائد واملجالت واملواد الرتويجية. ج- 
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اأي خدمة بريدية ذات �شلة باخلدمات املذكورة اأعاله. د- 
الف�ضل.الثاين

طلب.الرتخي�س
مادة.)63(

اإدارة تنظيم قطاع  اإلى  يقدم طلب احل�شول على الرتخي�س مبزاولة اخلدمات الربيدية 
الربيد بالوزارة، طبقًا للنموذج الذي تعده لهذا الغر�س، ويجب اأن يت�شمن البيانات الآتية:

ا�شم طالب الرتخي�س وجن�شيته. اأ- 
العمل اأو الأعمال الربيدية املراد الرتخي�س بها. ب- 

عنوان املقر لطالب الرتخي�س، ويجب اأن يكون مملوكًا اأو م�شتاأجرًا له بعقد ر�شمي. ج- 
توقيع طالب الرتخي�س اأو املفو�س. د- 

اأية بيانات اأخرى تطلبها اإدارة تنظيم قطاع الربيد. هـ- 
مادة.)64(

دينار   )100( قدرها   - ترد  ل   - طلب  تقدمي  ر�شوم  �شداد  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
بحريني، ويعترب تاريخ �شداد هذه الر�شوم هو التاريخ املعتمد لتقدمي طلب الرتخي�س.

مادة.)65(
يجب على طالب الرتخي�س احل�شول على املوافقات الالزمة من اجلهات الإدارية، وتزويد 

اإدارة تنظيم قطاع الربيد بامل�شتندات الآتية:
ن�شخة من ال�شجل التجاري. اأ- 

عقد تاأ�شي�س ال�شركة يف حال كون طالب الرتخي�س �شركة قائمة، واعتماد تـوقيع امل�شئولني  ب- 
القائمني عليها ومديرها الإداري واملايل.

مخلة  بجرمية  عليه  محكوم  غري  الرتخي�س  طالب  اأن  تثبت  و�شلوك  �شرية  ح�شن  �شهادة  ج- 
بال�شرف اأو الأمانة.

ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية لطالب الرتخي�س ومن ميثله. د- 
اأية م�شتندات اأخرى تطلبها اإدارة تنظيم قطاع الربيد. هـ- 

مادة.)66(
تقوم اإدارة تنظيم قطاع الربيد بفح�س طلب الرتخي�س، ورفع تو�شيتها للوزير خالل ع�شرة 
اأيام من التاريخ املعتمد لتقدمي الطلب، وي�شدر الوزير قراره باملوافقة اأو بالرف�س خالل ثالثني 
يومًا من التاريخ املذكور ويخطر به طالب الرتخي�س بكتاب م�شجل بعلم الو�شول، ويعترب م�شي 

املدة امل�شار اإليها مبثابة رف�س �شمني للطلب. 
ول�شاحب ال�شاأن التظلم من قرار رف�س طلب الرتخي�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره به 
اأو م�شي املدة املذكورة يف الفقرة الأولى دون رد، وعلى الوزير البت يف التظلم خالل ثالثني يومًا 
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من تاريخ تقدميه. وُيعترب م�شي هذه املدة دون رد مبثابة رف�س �شمني له.
مادة.)67(

يف حال املوافقة على طلب الرتخي�س، يجب على طالب الرتخي�س �شداد ر�شوم الرتخي�س 
طلب  على  باملوافقة  اإخطاره  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  خالل  الالئحة،  هذه  يف  عليها  املن�شو�س 

الرتخي�س واإل فاإن املوافقة على طلب الرتخي�س تعترب لغية.

الف�ضل.الثالث
اإ�ضدار.الرتخي�س.ومزاولة.الأعمال.الربيدية

مادة.)68(
طبقًا  الرتخي�س  باإ�شدار  الربيد  قطاع  تنظيم  اإدارة  تقوم  الرتخي�س،  ر�شوم  �شداد  عند 

للنموذج الذي تعده لهذا الغر�س، وملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد.
مادة.)69(

يف حال عدم قيام املرخ�س له مبمار�شة عمله ومزاولة الأعمال الربيدية خالل �شتة اأ�شهر 
من تاريخ اإ�شدار الرتخي�س، تقوم اإدارة تنظيم قطاع الربيد باإلغاء الرتخي�س.

الباب.ال�ضابع
تعرفة.الأعمال.الربيدية

مادة.)70(
تخ�شع التعرفة التي يحددها املرخ�س له نظري تقدمي الأعمال الربيدية للرقابة من قبل 
مراعاة             له  املرخ�س  على  يجب  تقدم  ما  بعمومية  الإخالل  ودون  الربيد،  قطاع  تنظيم  اإدارة 

ما يلي:
ا�شتيفاء تعرفه تتنا�شب مع وزن البعيثة الربيدية ونوعها، وفق اأ�ش�س تكفل تغطية كلفة تقدمي  اأ- 

اخلدمة وت�شمن ربحًا منا�شبًا. 
األ تقل التعرفة التي يتقا�شها املرخ�س له عن البعيثة الربيدية التي يقل وزنها عن  يجب  ب- 
)50( جرامًا بالن�شبة للنقل العاجل للوثائق اأو امل�شتندات داخل اململكة )محلي( عن �شعف 

الأجر الذي ي�شتوفيه بريد البحرين نظري هذه اخلدمة.
على اأنه يجوز الإعفاء من ال�شرط الوارد يف هذه الفقرة بقرار من الوزير.

يجب على املرخ�س له موافاة اإدارة تنظيم قطاع الربيد كتابيًا بالبيانات التف�شيلية للتعرفة  ج- 
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املحددة جلميع الأعمال الربيدية، واأي تغيري اأو تعديل يطراأ عليها، وذلك قبل اأ�شبوعني من 
تطبيقها و�شريانها.

الباب.الثامن
التزامات.املرخ�س.له

مادة.)71(
التنفيذية،  ولئحته  القانون  واأحكام  الرتخي�س  ب�شروط  اللتزام  له  املرخ�س  على  يجب 

وغريها من القرارات ال�شادرة من الوزارة.
مادة.)72(

يجب اأن يحمل املقر ال�شم التجاري للمرخ�س له، واأل تتجاوز لوحات الإعالن الدالة عليه 
حدود الرتخي�س ول يجوز له الإعالن عن اأي عالقة تبعية اأو �شراكة مع الوزارة، اأو و�شع �شعارها، 

اأو عنوان اأو ا�شم اأي من اإداراتها اأو اأي جزء منه، اأو الإيحاء بذلك باأي �شكل من الأ�شكال.
مادة.)73(

يجب على املرخ�س له اأن يراعى يف املقر نواحي الأمن وال�شالمة، وغري ذلك من ال�شرتاطات 
التي تقررها قوانني اململكة.

مادة.)74(
بال�شترياد  اخلا�شة  الأخرى  والقوانني  اجلمارك  بقوانني  التقيد  له  املرخ�س  على  يجب 

والت�شدير يف مزاولته لالأعمال الربيدية.
مادة.)75(

جودتها  وم�شتوى  الربيدية،  الأعمال  عن  تف�شيلية  معلومات  بتوفري  له  املرخ�س  يلتزم 
والتعرفة املقررة لها، ون�شرها بكافة الو�شائط املمكنة، وعلى الأخ�س و�شعها يف مكان بارز باملقر 

ون�شرها على موقعه الإلكرتوين.
مادة.)76(

ب�شفافية  لديه  العاملني  وبوا�شطة  بنف�شه  الربيدية  الأعمال  بتقدمي  له  املرخ�س  يلتزم 
ومو�شوعية، وطبقًا ملتطلبات اجلودة وم�شتوياتها املعتمدة، ول يجوز له اأن يعهد بها اإلى الغري اإل 

بعد احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من اإدارة تنظيم قطاع الربيد. 
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مادة.)77(
يلتزم املرخ�س له بتوفري زي موحد للعاملني لديه يحمل ا�شمه اأو عالمته التجارية، واإخطار 

اإدارة تنظيم قطاع الربيد مبوا�شفاته، والتي لها احلق يف الرقابة عليه. 
مادة.)78(

يلتزم  كما  املعنية،  الالزمة من اجلهات  املوافقات  على  له احل�شول  املرخ�س  على  يجب 
بتقدمي ما يثبت قيامه ب�شداد الر�شوم وال�شرائب امل�شتحقة عليه، وفقًا للقوانني املعمول بها يف 

اململكة.
مادة.)79(

وعلى  الربيدية،  الأعمال  ملزاولة  الالزمة  وال�شجالت  الدفاتر  مب�شك  له  املرخ�س  يلتزم 
الأخ�س ما يلي:

ال�شجالت املالية والتجارية الالزمة. اأ- 
�شجل اإح�شاء املواد الربيدية ال�شادرة والواردة. ب- 

�شجل املهمالت. ج- 
�شجل املحجوزات. د- 

�شجل �شكاوى املنتفعني باخلدمات. هـ- 
مادة.)80(

يحق لإدارة تنظيم قطاع الربيد - يف اأي وقت - اأن تطلب من املرخ�س له تزويدها باأية 
معلومات اأو بيانات اأو م�شتندات تراها �شرورية للتحقق من مدى التزامه باأحكام القانون وهذه 

الالئحة، ويجب على املرخ�س له توفري ما طلب منه خالل الأجل املحدد الذي حتدده.
مادة.)81(

يجب على املرخ�س له و�شع لئحة ل�شكاوى املنتفعني باخلدمات، ت�شتمل على كافة الأحكام 
والإجراءات اخلا�شة بتقدمي ال�شكاوى والبت فيها، ويجب عليه اعتماد الالئحة من اإدارة تنظيم  
الالئحة  بن�شر  القيام  عليه  يجب  كما  الرتخي�س،  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  الربيد  قطاع 

والإعالن عنها بو�شعها يف مكان بارز مبقره وعلى موقعه الإلكرتوين.
مادة.)82(

يلتزم املرخ�س له باإبراز الرتخي�س ال�شادر له، وو�شعه يف مكان ظاهر باملقر بحيث ي�شهل 
روؤيته والطالع عليه.
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مادة.)83(
اخلا�شة  بياناته  على  تطراأ  تعديالت  باأية  فورًا  الوزارة  اإخطار  له  املرخ�س  على  يجب 
بالرتخي�س، اأو باملقر، ول يجوز له نقل مقره اأو حتويله اإل مبوافقة م�شبقة من اإدارة تنظيم قطاع 

الربيد. 
مادة.)84(

يلتزم املرخ�س له با�شتخدام العالمة اأو ال�شم التجاري الذي مبوجبه �شدر له الرتخي�س، 
يف جميع معامالته ومرا�شالته ويحظر عليه ا�شتعمال اأي ا�شم خالفه.

مادة.)85(
ل يجوز للمرخ�س له التوقف عن تقدمي اخلدمات املرخ�س بها اإل مبوجب موافقة كتابية 

م�شبقة من اإدارة تنظيم قطاع الربيد، وبعد انق�شاء الأجل الذي حتدده.
مادة.)86(

ل يجوز للمرخ�س له التنازل عن الرتخي�س اأو حتويله للغري اإل مبوافقة كتابية م�شبقة من اإدارة 
تنظيم قطاع الربيد.

مادة.)87(
البعيثة  �شري  ومراحل  خطوات  متابعة  من  املر�شل  مُيكن  نظام  بتوفري  له  املرخ�س  يلتزم 

الربيدية، حلني ت�شليمها الى املر�شل اإليه.
مادة.)88(

يلتزم املرخ�س له - خالل ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة املالية - مبوافاة اإدارة تنظيم قطاع 
الربيد بن�شخة من ح�شاباته املالية ال�شنوية املدققة وفقًا للمبادئ املحا�شبية الدولية املعمول بها 

يف اململكة، مرفقًا بها تقرير من مدقق ح�شابات م�شتقل توافق عليه اإدارة تنظيم قطاع الربيد.
مادة.)89(

اإذا ثبت للمرخ�س له، اأو توافرت لديه دلئل كافية تبعث على العتقاد باأن البعيثة الربيدية 
اجلهة  اإلى  ويحيله  بالواقعة  مح�شرًا  يحرر  قانونيًا،  تداولها  املمنوع  املواد  اإحدى  على  حتتوى 
بذلك  الربيد  قطاع  تنظيم  اإدارة  اإخطار  عليه  ويجب  ب�شاأنه،  الالزم  لتخاذ  قانونًا،  املخت�شة 

خالل ثالثة اأيام عمل.
مادة.)90(

يلتزم املرخ�س له بتمكني موظفي اإدارة تنظيم قطاع الربيد من اإجراء الزيارات امليدانية 
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ملقره والقيام بالختبارات الالزمة للوقوف على مدى اللتزام مبعايري اجلودة.
ويكون ملوظفي اإدارة تنظيم قطاع الربيد ممن لهم �شفة ال�شبطية الق�شائية حق دخول املقر 
وغريه من الأماكن ذات ال�شلة بالأعمال الربيدية، والطالع على كافة امل�شتندات وال�شجالت 

والأنظمة التي ت�شاعدهم يف اأداء اأعمالهم.
مادة.)91(

يجب على املرخ�س له اأن يتقيد مبزاولة الأعمال الربيدية واأن يلتزم حدود الرتخي�س، واأن 
يلتزم باإ�شدار اإي�شالت وقيود مالية منظمة، واأن يوؤدي ما عليه من التزامات ور�شوم م�شتحقة 

عليه للوزارة دون تاأخري.
مادة.)92(

يف حال رغب املرخ�س له يف فتح فرع جديد ملزاولة الأعمال الربيدية؛ يجب عليه اأن يتقدم 
بطلب لإدارة تنظيم قطاع الربيد للح�شول على املوافقة امل�شبقة لذلك.

مادة.)93(
يجب على املرخ�س له اأن مي�شك دفاتر جتارية و�شجالت اأ�شولية منتظمة، واأن يدون ويثبت 
مبيعاته من الأعمال الربيدية وقيمتها، بحيث تظهر مبيعات كل ن�شاط على نحو منف�شل ويجب 

عليه اأن يقدم لإدارة تنظيم قطاع الربيد ما تطلبه من بيانات عن كل ذلك.
الباب.التا�ضع
املحظورات
مادة.)94(

يحظر على املرخ�س له اأن يتعامل اأو ير�شل اأو ي�شتورد بالربيد اأو ي�شّمن البعائث الربيدية 
اأية مادة ل يجوز حيازتها اأو تداولها اأو نقلها مبوجب القانون اأو التفاقيات الدولية، واإذا تبني 
للوزارة اأو توافرت ظروف حتملها على العتقاد بوجود �شيء من ذلك حررت مح�شرًا بالواقعة 

واأحالته اإلى جهة التحقيق املخت�شة لإجراء الالزم.
مادة.)95(

دون الإخالل بعمومية ن�س املادة )94(، يحظر على املرخ�س له التعامل يف املواد الآتية:
املواد القابلة لالنفجار اأو ال�شتعال وغريها من املواد اخلطرة. اأ- 

املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية واملواد امل�شعة وال�شامة وما �شابهها اإل ما ا�شتثني منها بن�س  ب- 
خا�س، اأو كانت مر�شلة لأغرا�س طبية اأو علمية اإلى جهات مخت�شة م�شرح لها ر�شميًا.
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املواد التي تنطوي على اإ�شاءة  لتعاليم الإ�شالم اأو اإخالٍل بالنظام العام والآداب. ج- 

مادة.)96(
يجب على املرخ�س له يف حال اكت�شافه لأي بعيثة بريدية حتتوي على اأي من املواد الوارد 
ذكرها يف املادتني )94 و95( من هذه الالئحة، اأن يقوم فورًا بت�شليمها للوزارة للت�شرف فيها.

مادة.)97(
يجب على املرخ�س له اللتزام التام باأحكام القانون وهذه الالئحة، والقرارات والأنظمة 
والتعليمات ال�شادرة من الوزارة - يف مزاولته لالأعمال الربيدية - ودون الإخالل بعمومية ما 

تقدم، يجب عليه مراعاة ما يلي:
التقيد بال�شيا�شة العامة لقطاع الربيد. اأ- 

التقيد بالتزامات اململكة املقررة مبوجب التفاقيات الدولية ذات ال�شلة بالأعمال الربيدية. ب- 
اللتزام بتقدمي الأعمال الربيدية للجميع دون متييز ومقابل الأجور والتعرفة املقررة. ج- 

لها،  املقررة  والتعرفة  جودتها  وم�شتوى  الربيدية  الأعمال  عن  تف�شيلية  معلومات  اإتاحة  د- 
وحتديث تلك املعلومات ب�شورة منتظمة ون�شرها بالو�شائل املتاحة على النحو الذي تقرره 

اإدارة تنظيم قطاع الربيد.
الباب.العا�ضر

م�ضئولية.املرخ�س.له
مادة.)98(

املرخ�س له م�شئول عن الفقد اأو التلف اأو التاأخري يف ت�شليم املواد الربيدية التي تودع لديه 
مبوجب اإي�شالت اإيداع، وتنتفي هذه امل�شوؤولية يف الأحوال الآتية:

القوة القاهرة. اأ- 
اإذا كان الفقد اأو التلف اأو التاأخري اأو اخلطاأ يف الت�شليم نا�شئًا عن خطاأ املر�شل اأو اإهماله اأو  ب- 

طبيعة ال�شيء املر�شل.
اإذا تبني اأن محتوى املادة الربيدية مما يحظر اإر�شالها مبوجب القوانني واللوائح. ج- 

مادة.)99(
تنتهي م�شوؤولية املرخ�س له عن املواد الربيدية امل�شجلة مبجرد ت�شليمها اإلى املر�شل اإليه 

وفقًا لقواعد واإجراءات الت�شليم.
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الباب.احلادي.ع�ضر
الأحكام.املالية.ور�ضوم.الرتاخي�س

الف�ضل.الأول
الأحكام.املالية

مادة.)100(
يجب على املرخ�س له اأن يقدم لإدارة تنظيم قطاع الربيد ك�شوف بياناته املالية عن اإجمايل 
املبيعات لالأعمال الربيدية عن الفرتة امل�شتحق عنها الر�شم، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من نهاية 

تلك الفرتة. 
ويجب اأن تكون تلك الك�شوف مدققة وم�شدقة من مدقق ح�شابات مرخ�س ومعتمد.

مادة.)101(
يجب على املرخ�س له اأن يقدم لإدارة تنظيم قطاع الربيد بياناته املالية اخلتامية التالية، 

خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ت�شديقها واعتمادها من قبل مدقق ح�شابات معتمد:
احل�شاب اخلتامي. اأ- 

ك�شوف حتليلية للمبيعات عن الأعمال الربيدية. ب- 
اأية ك�شوف مالية اأخرى تطلبها اإدارة تنظيم قطاع الربيد. ج- 

مادة.)102(
يحق لإدارة تنظيم قطاع الربيد تعيني مدقق ح�شابات ملراجعة ح�شابات املرخ�س له وذلك 
واملعلومات  البيانات  كافة  تقدمي  له  املرخ�س  على  يجب  احلالة  هذه  ويف  كتابة،  اإخطاره  بعد 

والأوراق التي يطلبها املدقق املعني خالل الأجل الذي يحدده.
مادة.)103(

اإدارة تنظيم قطاع الربيد ملراجعة ح�شابات  اإذا اكت�شف مدقق احل�شابات املعني من قبل 
املرخ�س له، وجود اختالف يف ح�شابات املرخ�س له، ُعد ذلك مخالفة لأحكام الرتخي�س، يجب 
عليه ت�شحيحها، مع حتمله لأتعاب مدقق احل�شابات املعني، وذلك دون الإخالل باأي اإجراء ميكن 

اتخاذه يف مواجهته يف مثل هذه احلالة. 
الف�ضل.الثاين

ر�ضوم.الرتاخي�س
مادة.)104(

يجب على املرخ�س له �شداد ر�شوم الرتاخي�س الآتية:  
ر�شوم اإ�شدار ترخي�س للنقل العاجل للوثائق وامل�شتندات والطرود، داخل اململكة )محلي(،  اأ- 

مبلغ وقدره )500( دينار بحريني.
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ر�شوم اإ�شدار ترخي�س للنقل العاجل للوثائق وامل�شتندات والطرود، خارج اململكة )دويل(،  ب- 
مبلغ وقدره )1000( دينار بحريني.

ر�شوم ترخي�س �شنوية للنقل العاجل للوثائق وامل�شتندات والطرود )محلي( قدرها )%5(  ج- 
اأن ل تقل عن مبلغ  الأعمال الربيدية، على  له عن  للمرخ�س  ال�شنوي  الدخل  اإجمايل  من 

)500( دينار بحريني.
ر�شوم ترخي�س �شنوية للنقل العاجل للوثائق وامل�شتندات )دويل( قدرها )10%( من اإجمايل  د- 
الدخل ال�شنوي للمرخ�س له عن الأعمال الربيدية، على األ تقل عن )1000( دينار بحريني.

ومثلها  بحريني،  دينار   )500( قدرها  الأخرى  الربيدية  لالأعمال  ترخي�س  اإ�شدار  ر�شوم  هـ- 
لتجديد الرتخي�س ال�شنوي لها.

مادة.)105(
يجب على املرخ�س له �شداد الر�شوم امل�شتحقة عليه للوزارة يف موعدها املحدد، ويف حالة 

تاأخره عن �شدادها تفر�س عليه غرامة تاأخري قدرها )5%( عن كل يوم تاأخري.
الباب.الثاين.ع�ضر

اإلغاء.الرتخي�س.وانتهاوؤه
الف�ضل.الأول

اإلغاء.الرتخي�س
مادة.)106(

لإدارة تنظيم قطاع الربيد اإلغاء الرتخي�س ال�شادر للمرخ�س له بقرار من الوزير، يف اأي 
من الأحوال الآتية:

اإذا مل يقم مب�شك ال�شجالت املطلوبة املبينة يف اأحكام هذه الالئحة. اأ- 
اإذا ثبت ارتكاب غ�س اأو تدلي�س اأو تزوير يف البيانات وامل�شتندات التي تقدم بها لإدارة تنظيم  ب- 

قطاع الربيد للح�شول على الرتخي�س اأو جتديده.
اإذا امتنع عن اطالع اإدارة تنظيم قطاع الربيد على الأعمال الربيدية اأو حال دون اطالعها  ج- 

على �شجالته وبياناته.
اإذا مار�س عماًل بريديًا مل يرخ�س له به، اأو مار�شه يف غري املقر املرخ�س به. د- 

اإذا افتتح فروعًا اأو منح وكالت دون احل�شول على موافقة اإدارة تنظيم قطاع الربيد. هـ- 
اإذا مت حرمانه من مزاولة اأي ن�شاط جتاري. و- 

اإذا تاأخر عن ت�شديد التزاماته املالية ملدة ثالثة اأ�شهر. ز- 
اإذا خالف الأحكام املن�شو�س عليها يف القانون اأو هذه الالئحة، اأو اإذا اأدين بجناية اأو جنحة  ح- 
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اأو اأ�شاء اإلى اخلدمة الربيدية.
اإذا مل يبا�شر الأعمال الربيدية ملدة �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار الرتخي�س. ط- 

ي- اإذا عجز عن مزاولة الأعمال الربيدية لأي �شبب من الأ�شباب.
مادة.)107(

الربيد  قطاع  تنظيم  لإدارة  يجوز  الالئحة،  هذه  من  املادة )106(  باأحكام  الإخالل  دون 
وبدًل من اإلغاء الرتخي�س اأن تتخذ حيال املرخ�س له املخالف تدبري اأو اأكرث من التدابري الآتية:

اأ- اإنذاره كتابيًا لإزالة املخالفة خالل مدة اأق�شاها اأ�شبوع واحد من تاريخ الإنذار.
ب- وقف الرتخي�س ملدة ل تقل عن �شهرين ول تزيد على �شتة اأ�شهر بالن�شبة للمعامالت التي 

تلي قرار الوقف.
الف�ضل.الثاين

انتهاء.الرتخي�س
مادة.)108(

ينتهي الرتخي�س حكمًا يف اأي من احلالت الآتية:
اأ- انتهاء املدة املحددة له دون جتديدها.

ب- اإلغاء الرتخي�س وفقًا لأحكام هذه الالئحة.
امل�شبقة من  املوافقة  له بغريه دون احل�شول على  للمرخ�س  ال�شخ�شية العتبارية  اندماج  ج- 

اإدارة تنظيم قطاع الربيد. 
د- اإلغاء الرتخي�س بناًء على طلب املرخ�س له.

هـ- انتهاء ال�شخ�شية القانونية للمرخ�س له لأي �شبب كان.
و- اإلغاء اخلدمة الربيدية املرخ�س بها.

الباب.الثالث.ع�ضر
الرقابة.والتفتي�س

مادة.)109(
يحق ملوظفي اإدارة تنظيم قطاع الربيد الذين يتم انتدابهم لهذا الغر�س، القيام بالتفتي�س 
على اأعمال املرخ�س له، وفح�س وتدقيق اأي �شجل اأو م�شتند اأو اأوراق اأو اأجهزة اأو خالفه، يرونها 
ح�شب تقديرهم لزمة للتحقق من اأداء املرخ�س له لالأعمال املرخ�س بها على الوجه ال�شحيح.

مادة.)110(
يجب على املرخ�س له متكني موظفي اإدارة تنظيم قطاع الربيد من تفتي�س مقاره ومن�شاآته 

والطالع على امللفات وال�شجالت والبيانات الأخرى اخلا�شة مبزاولة الأعمال الربيدية.
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مادة.)111(
يجري التفتي�س للمرخ�س له يف مقره الرئي�شي وفروعه ومخازنه، يف الوقت الذي تراه اإدارة 
ت�شهيل  له  املرخ�س  وعلى  لديه،  بها  املعمول  العمل  �شاعات  اأثناء  منا�شبًا  الربيد  قطاع  تنظيم 
اإجراءات التفتي�س والتعاون التام مع موظفي اإدارة تنظيم قطاع الربيد، ومتكينهم من اإجراء 

التفتي�س على النحو املطلوب.

مادة.)112(
اأو اإعاقة موظفي اإدارة تنظيم قطاع الربيد املنتدبني  اأو تابعيه منع  ل يجوز للمرخ�س له 
التعاون  اأو عدم  عنهم،  بيانات  اأي  اإخفاء  اأو  اأو حجب  الرقابية،  القيام مبهمتهم  للتفتي�س عن 
معهم، ويف حال مخالفة ذلك، يحق لإدارة تنظيم قطاع الربيد بقرار من الوزير، وقف اأو اإلغاء 
الرتخي�س - ح�شب الأحوال - وذلك دون الإخالل مبا ميكن اتخاذه من اإجراءات جنائية يف مثل 

هذه احلالة. 
الباب.الرابع.ع�ضر

اأحكام.ختامية
مادة.)113(

املادة  مبوجب  الق�شائي  ال�شبط  �شفة  املخولني  الربيد  قطاع  تنظيم  اإدارة  ملوظفي  يكون 
اأي  و�شبط  له،  املرخ�س  واأن�شطة  اأعمال  على  التفتي�س  يف  الكاملة  ال�شلطة  القانون  من   )23(
مخالفة لأحكام القانون وهذه الالئحة، والتحفظ علي اأي م�شتندات اأو �شجالت اأو اأوراق اأو اآلت 

اأو اأجهزة اأو اأي �شيء متعلق بها.
مادة.)114(

ُيعد يف حكم املرخ�س له كل من يقوم ب�شفة م�شروعة وقت العمل بالقانون مبزاولة الأعمال 
الربيدية اأو التعامل باآلت التخلي�س الربيدي وذلك خالل مدة ال�شتة اأ�شهر املحددة يف القانون.

ويجب على املرخ�س له يف حال رغبته يف ال�شتمرار مبزاولة الأعمال الربيدية اأو التعامل باآلت 
عليه  ويجب  الالئحة،  وهذه  القانون  لأحكام  وفقًا  اأو�شاعه  وترتيب  توفيق  الربيدي،  التخلي�س 
من ثم التقدم بطلب للح�شول على ترخي�س بذلك من اإدارة تنظيم قطاع الربيد خالل مدة ل 

تتجاوز )30( يومًا من تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة.
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وزارة.العمل
قرار.رقم.)26(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.تعديل.القرار.رقم.)13(.ل�ضنة.2014
ب�ضاأن.اإعادة.ت�ضكيل.المجل�س.النوعي.للتدريب.المهني.في.قطاع.البنوك

وزير العمل:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )20( ل�شنة 1975 باإن�شاء املجل�س الأعلى للتدريب املهني 

املعدل باملر�شوم رقم )1( ل�شنة 1978،
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 1979 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم املجال�س النوعية للتدريب املهني،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل املجل�س النوعي للتدريب املهني يف 
قطاع البنوك، وتعديالته،

وعلى خطاب م�شرف البحرين املركزي املوؤرخ يف 17 �شبتمرب 2015،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ي�شتبدل بالبند )4( والبند )7( من املادة )1( من القرار رقم )13( ل�شنة 2014 ب�شاأن 
اإعادة ت�شكيل املجل�س النوعي للتدريب املهني يف قطاع البنوك البندان التيان:

4-عبداحلكيم يعقوب اخلياط                 بيت التمويل الكويتي.
7- خالد �شعيد كعوان                        املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية. 

مادة.)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
                                                                                   

وزير.العمل . . . . . . . .
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر يف: 15 ذي احلجة 1436هـ
املــوافــق: 29 �شــبـتـمـبـر 2015م
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وزارة.العمل
قرار.رقم.)27(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.اإلغاء.ترخي�س.معهد.نيوفيجن.للتدريب
خا�ضة" تدريبية. "موؤ�ض�ضة.

 
وزير العمل:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  1998ب�شاأن  ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء معهد نيوفيجن للتدريب،

وا�شتنادًا اإلى الطلب املقدم من مالك الرتخي�س لإلغاء الرتخي�س،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

 
قرر.الآتي.
مادة.-1-

ُيلغى الرتخي�س ال�شادر بالقرار رقم )5( ل�شنة 2008 لل�شادة �شركة معهد نيوفيجن للتدريب 
ذ.م.م املقيد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )1-67888( باإ�شم معهد نيوفيجن للتدريب.

مادة.-2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل . . . . . . . .
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

 
�شدر يف: 15 ذي احلجة 1436هـ
املـوافـــق: 29 �شــبــتــمـبــر 2015م
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وزارة.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرارات.ا�ضتمالك
*************

قرار.ا�ضتمالك.رقم.)86(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ ح�شن اأحمد علي �شلمان، الكائن يف جد احلاج، املقدمة رقم 
2013/3960، عقار رقم 04010389، وذلك من اأجل تو�شعة �شارع، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافـــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م

قرار.ا�ضتمالك.رقم.)78(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ عبداهلل �شعيد املحرو�س وورثة ال�شيد محمود العلوي، الكائن 
تو�شعة  اأجل  من  وذلك   ،03170265 رقم  عقار   ،1971/2890 رقم  املقدمة  املنامة،  و�شط  يف 

�شارع، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافـــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م
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قرار.ا�ضتمالك.رقم.)79(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك جزء منملك ال�شيد/ علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي، الكائن يف املحرق، املقدمة 
وزارة  طلب  ح�شب  �شارع،  تو�شعة  اأجل  من  وذلك   ،02000230 رقم  عقار   ،1980/2044 رقم 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــــر 2015م

قرار.ا�ضتمالك.رقم.)80(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
رقم  املقدمة  بوري،  الكائن  �شلمان،  عبداهلل  �شلمان  ن�شرا  ال�شيدة/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 
2012/12626، عقار رقم 07018975، وذلك من اأجل تو�شعة حرم الطريق رقم 5861، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــــر 2015م
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قرار.ا�ضتمالك.رقم.)81(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
رقم  املقدمة  حف�س،  جد  يف  الكائن  �شامل،  عبداهلل  �شامل  ال�شيد/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 
1970/746، عقار رقم 04041199، وذلك من اأجل ا�شتحداث طريق لتعديل و�شعية العقارات 

باملنطقة، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــــر 2015م

قرار.ا�ضتمالك.رقم.)82(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
رقم  املقدمة  الكائن يف جد حف�س،  بوكنان،  مليحة علي  ورثة  ال�شادة/  ا�شتمالك ملك  قررت 
2005/1792، عقار رقم 04040307، وذلك من اأجل تو�شعة طريق ، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ

املــــــوافــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م
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قرار.ا�ضتمالك.رقم.)83(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك ملك ال�شيد/ را�شد نبهان اأحمد، الكائن يف املحرق، املقدمة رقم 1980/2044، عقار 
رقم 02000230، وذلك من اأجل املحافظة على حرم طريق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــــر 2015م

قرار.ا�ضتمالك.رقم.)84(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك ملك ال�شيد/ محمد علي ال�شويخ، الكائن يف و�شط املنامة، املقدمة رقم 2013/11515، 
عقار رقم 03120714، وذلك من اأجل تو�شعة �شارع، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــــر 2015م
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قرار.ا�ضتمالك.رقم.)85(.ل�ضنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
قررت ا�شتمالك ملك ال�شيدة/ طاهرة ري�س عاي�س اجلربي، الكائن يف املحرق، املقدمة رقم 
وزارة  طلب  ح�شب  �شارع،  حرم  تو�شعة  اأجل  من  وذلك   ،02014890 رقم  عقار   ،2007/1075

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�ضام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 20 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 4 اأكـــتـــوبـــــــــــر 2015م
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م�ضرف.البحرين.املركزي
قرار.رقم.)43(.ل�ضنة.2015

ب�ضاأن.منح.ترخي�س.ل�ضركة.برا.ك�ضتون.لإدارة.التاأمين.ذ.م.م

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر.الآتي:
مادة.)1(.

متنح �شركة براك�شتون لإدارة التاأمني ذ.م.م ترخي�س "اإدارة التاأمني".

مادة.)2(.
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ.م�ضرف.البحرين.املركزي
ر�ضيد.محمد.املعراج. . . . . . . .

�شدر بتاريخ: 21 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافـــــــــق: 5 اأكــتــوبـــــــــر 2015م
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وزارة.ال�ضناعة.والتجارة
اإعالنات.مركز.البحرين.للم�ضتثمرين

اإعالن.رقم.)443(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.�ضركة.احلداد.لل�ضيارات

اإلى.�ضركة.ال�ضخ�س.الواحد
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شادة/ جواد حبيب و�شركاه، نيابة عن موؤ�ش�شي �شركة )احلداد لل�شيارات(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 94817، طالبًا حتويل الفرع رقم 1 امل�شمى )احلداد لل�شيارات(، والذي تزاَول فيه 
اأن�شطة ا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شيارات والبا�شات واللوريات والآليات الثقيلة وقطع غيارها، 
وا�شترياد وت�شدير وبيع قطع غيار ال�شيارات ولوازمها، والإطارات والبطاريات والزيوت، واملواد 
العازلة لتوفري الطاقة، اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد برقم �شجل جديد وحتت ا�شم )احلداد بو�س 

�س.�س.و( وبنف�س املالك لل�شركة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)444(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

.اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
املحامي  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
حميد علي اأحمد املال، نيابة عن ال�شيد/ عي�شى حمزة عبا�س اأ�شود، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية 
امل�شماة )الأ�شود التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 10307، طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة بجميع 
فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار 
بحريني، وباإدخال ال�شادة/ عبدة علي عبداحل�شني مح�شن الأ�شود وحمزة عي�شى حمزة عبا�س 
اأ�شود وعلي عي�شى حمزة عبا�س اأ�شود وعبداهلل عي�شى حمزة عبا�س اأ�شود وعبا�س عي�شى حمزة 
عبا�س اأ�شود وزينة عي�شى حمزة عبا�س اأ�شود ومهدية عي�شى حمزة عبا�س اأ�شود وزهرة عي�شى 

حمزة عبا�س الأ�شود �شركاء يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اعالن.رقم.)445(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.)مطعم.�ضارع.العرب(

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه املوؤ�ش�شة 
الفردية امل�شماة )مطعم �شارع العرب(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 49089-2، طالبة حتويل 
الفرع رقم )2( منها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ، حتت ا�شم )مطعم �شارع العرب ذ.م.م(.

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)446(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فروع.�ضركة.

اإلى.�ضركة.ت�ضامن..
اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ميغا لل�شجاد ذ.م.م(، امل�شجلة حتت قيد رقم 74242، طالبة 
وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  جميعها  الثالثة  فروعها  بتحويل  وذلك  القانوين  �شكلها  تغيري 
مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)447(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب موؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة  مالك  اأمريي  عبدالرحمن  علي  محمد  ال�شيد/  ورثة  عن  نيابة  ال�شت�شارية،  العتماد 
الفردية امل�شماة )اأمريي للخدمات الكهربائية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 473، طالبًا حتويل 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
ورثة  باإدخال  وذلك  ال�شجل،  رقم  وبنف�س  بحريني.  دينار   )1.100.000( األف  ومائة  مليون 

املالك �شركاء يف ال�شركة، وهم: 
1. عادل محمد علي اأمريي، بحريني اجلن�شية، رقمه ال�شخ�شي 601001842. 

2. هاجر محمد علي اأمريي، بحرينية اجلن�شية، رقمها ال�شخ�شي 600208052. 
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3. فاطمة محمد علي اأمريي، بحرينية اجلن�شية، رقمها ال�شخ�شي 640302696.
4. فرزانة محمد علي اأمريي، بحرينية اجلن�شية، رقمها ال�شخ�شي 690303734. 
5. زهراء محمد علي اأمريي، بحرينية اجلن�شية، رقمها ال�شخ�شي 801008891.

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)448(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.�ضركة.ال�ضخ�س.الواحد.

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شة 
العتماد ال�شت�شارية )عبدعلي �شم�س( نيابة عن ال�شيد/ اأحمد �شالح الدين اإبراهيم، �شاحب 
�شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )�شالح الدين �شوفتك �شليو�شن �س.�س.و.(، امل�شجلة مبوجب 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  من   1 رقم  الفرع  حتويل  طالبة  للفرع،   ،48594 رقم  القيد 
فهد  ال�شيد/  وباإدخال  بحريني،  دينار  األف )50.000(  مقداره خم�شون  وبراأ�شمال  محدودة، 

اأحمد �شالح الدين اإبراهيم �شالح الدين، �شريكًا يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)449(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.ت�ضفية.�ضركة.)اأ�ضري.-.�ضنرتاك�س.البحرين.ذ.م.م(

ت�ضفية.اختيارية
اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأ�شري- �شنرتاك�س البحرين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ت�شفيتها  طالبة   ،1-87604 رقم 

ال�شادر باملر�شوم بقانون  )21( ل�شنة 2001. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)450(.ل�ضنة..2015..
ب�ضاأن.اإ�ضهار.انتهاء.اأعمال.ت�ضفية

�ضركة.)هارمن.هاو�س.اإلكرتونيك�س.ذ.م.م(
ال�شركة  اإليه  تقدمت  باأنه قد  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )هارمن هاو�س اإلكرتونيك�س ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
65728، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطبها من ال�شجل التجاري، 

وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)451(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.تخفي�س.راأ�ضمال.�ضركة.

)دار.البالد.لل�ضحافة.والن�ضر.والتوزيع.�س.م.ب.مقفلة(
اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
البالد لل�شحافة والن�شر والتوزيع �س.م.ب مقفلة(،  البحرينية املقفلة امل�شماة )دار  امل�شاهمة 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67133، طالبة تخفي�س راأ�شمالها ال�شادر واملدفوع من ثالثة ماليني 
و�شتمائة وخم�شني األف )3.650.000( دينار بحريني، لي�شبح مليون )1.000.000( دينار 
�شبتمرب   3 بتاريخ  املنعقد  لل�شركة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  مح�شر  مبوجب  وذلك  بحريني، 

.2014
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)452(.ل�ضنة.2015
ب�ضاأن.اإ�ضهار.انتهاء.اأعمال.ت�ضفية

.�ضركة.)اأ�ضا�س.كابيتال.ذ.م.م(
ال�شركة  اإليه  باأنه قد تقدمت  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأ�شا�س كابيتال ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1-75969، 
طالبة اإ�شهار انتهاء  اأعمال ت�شفيتها و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

تبليغ.باحل�ضور
املدعية:  وزارة ال�شحة، وكيلها جهاز ق�شايا الدولة. املدعى عليها: ب�شمة نايف حرارة. مو�شوع 

الدعوى:  734 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.ال�ضتئناف..8/1304/2015/03
رقم.الدعوى.9/12633/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
اأحمد  عي�شى  محمد  اأحمد  �شده:  امل�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
بال�شوك، العنوان: مبنى 538 طريق 518 جممع 208 املحرق. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم 

ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة  يف رقم الدعوى 9/12633/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/19م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.ال�ضتئناف..4/1449/2015/03
رقم.الدعوى.1/22528/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
العنوان: �شقة 1  اأحمد �شالح الذوادي،  اأحمد �شباح  . امل�شتاأنف �شده:  امل�شتاأنفة: �شركة بتلكو 
املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مبنى 256 طريق 1413 جممع 214. مو�شوع 

ال�شغرى املدنية الرابعة  يف رقم الدعوى 1/22528/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/19م  موعد نظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.ال�ضتئناف..9/1446/2015/03
رقم.الدعوى.5/22106/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: اأحمد التيجاين الدو بابيكري فراحنة، العنوان: 
املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مبنى 1158 طريق 812 جممع 808. مو�شوع 

ال�شغرى املدنية الرابعة  يف رقم الدعوى 5/22106/2014/02.
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او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/19م  موعد نظر الدعوى.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى.4/16200/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
.عبدالوهاب.محمد.نواف.النواف

نواف  عبدالوهاب محمد  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  اخلام�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
النواف، رقمه ال�شخ�شي 540053805. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/4م لنظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى.9/23566/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املحمود  عبدالرزاق  موؤ�ش�شة   -1 عليهم:  املدعى  الريا�س.  من�شور  جا�شم  محمود  املدعي: 
للمقاولت. 2- موؤ�ش�شة ابراج دبي للمقاولت. 3- �شركة ابو عامر لتاأجري املعدات. 4- موؤ�ش�شة 
اأبو ر�شوان ملواد البناء والتجارة. 5- موؤ�ش�شة اأحمد نا�س للمقاولت. 6- �شركة الأمل للخدمات. 
7- موؤ�ش�شة العري�س للكهرباء. 8- �شركة نقليات البوري. 9- موؤ�ش�شة مقاولت البقعة الطاهرة. 
10- موؤ�ش�شة البوبو للمقاولت. 11- �شركة الكرار لتاأجري معدات البناء. 12- موؤ�ش�شة الكرار 
 -15 اجلاهزة.  للخر�شانة  الكبي�شي  موؤ�ش�شة   -14 القاب�شة.  اخلالدي  �شركة   -13 التجارية. 
موؤ�ش�شة املن�شورة للمقاولت. 16- موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء. 17- موؤ�ش�شة ال�شباغ 
للمقاولت. 18- موؤ�ش�شة مقاولت ال�شدمي. 19- موؤ�ش�شة ال�شائغ للمقاولت. 20- موؤ�ش�شة الواحد 
 -23 املدينة.  ا�شوار  موؤ�ش�شة   -22 للمقاولت.  مكي  ح�شن  علي  موؤ�ش�شة   -21 البناء.  ملقاولت 
�شركة اوال اك�شرب�س. 24- موؤ�ش�شة �شيف �شعيد اجلنيد ملقاولت البناء. 25- موؤ�ش�شة ال�شماء 
لل�شيانة.  الكري�شتال  موؤ�ش�شة  ميك�س. 27-  ردي  كابيتال  �شركة   -26 البناء.  ملقاولت  الزرقاء 
�شركة  الدولية. 30-  ا�شواق اخلليج  �شركة  للمقاولت. 29-  املدوب  �شلمان  داود  موؤ�ش�شة   -28
التجارية. 32- موؤ�ش�شة كائنات  للخر�شانة اجلاهزة. 31- موؤ�ش�شة ع�شام قباين  حجي ح�شن 
موؤ�ش�شة   -35 للجب�س.  املحظوظ  موؤ�ش�شة   -34 للمقاولت.  كافالن  موؤ�ش�شة   -33 للمقاولت. 
منارة اجلزيرة للمقاولت. 36- موؤ�ش�شة مران للمقاولت. 37- �شركة محمد محمود الكوهجي. 
38- موؤ�ش�شة مقاولت محمد امام. 39- موؤ�ش�شة جريت ايدن للمقاولت. 40- موؤ�ش�شة القوة 
للحام واحلدادة. 41- �شركة كويك للمقاولت. 42- موؤ�ش�شة ربيعة للخدمات الكهربائية. 43- 
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وي�شت  موؤ�ش�شة   -45 البناء.  ملواد  ال�شعودية  برج  موؤ�ش�شة   -44 املباين.  ل�شيانة  راج  موؤ�ش�شة 
ليف للمقاولت. 46- موؤ�ش�شة يو�شف ح�شن علي ح�شن واأولده. 47- �شركة حاجي علي حاجي. 
48- جمموعة ح�شن لري. 49- هيئة الكهرباء واملاء، جمهولو العنوان. مو�شوع الدعوى: اإ�شهار 

اإفال�س املدعي.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور باأنف�شهم 

او بوكيل عنهم وذلك جلل�شة 2015/11/19م.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:..5/21330/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعي: ح�شني �شالح ح�شني امل�شديل. املدعى عليه: نبيل عبداملطلب ال�شيد علي، جمهول العنوان.
مو�شوع الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ -/30000 دينار والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة 2015/10/22م.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى.8/9227/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.علي.عبدالرحيم.عبداهلل.ح�ضني
املتوفى علي عبدالرحيم عبداهلل  تركة  فتح دعوى  املدنية اخلام�شة عن  الكربى  املحكمة  تعلن 
ح�شني، رقمه ال�شخ�شي 360002196. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/30م لنظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى.5/16298/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.ح�ضني.علي.اأحمد.ال�ضعدي
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ح�شني علي اأحمد ال�شعدي، 
رقمه ال�شخ�شي 670060402. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
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للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/2م لنظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى.9/11972/2015/02
تبليـغ.باحل�ضور

املدعى  �شخ�شي.  رقم  النها�س   املحامي ح�شني جعفر  وكيلها/  بوتلني،  تريز  �شيو�شا  املدعــية  
عليها/ �شركة جلف ديجيتال   رقم ال�شجل : 85999-02. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

يف   اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا 
2015/10/4م لنظر الدعوى، ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية.
رقم.الدعوى.4/13149/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
املدعــية: darwin xavier xavier -1، رقم �شخ�شي /800318293. املدعى عليها/ �شركة جويل 

للتجارة   رقم ال�شجل 1-31195. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
يف   اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا 

2015/10/4م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العمالية.

رقم.الدعوى.6/14350/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعــية: �شركة نا�شر عبد محمد، وكيلها املحامي / �شفوت حنفي. املدعى عليه/ �شوري�س �شنغ، 
رقمه ال�شخ�شي : 860949397. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

يف   اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا 
2015/10/6م لنظر الدعوى، ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية.
رقم.الدعوى.4/4398/2015/14

تبليغ.باحل�ضور
فاطمة  املحامية/  وكيلته  �شطان وغريه )بحريني اجلن�شية(،  اإبراهيم  اإبراهيم خليل  املدعي: 
ال�شخ�شي  رقمه  اجلن�شية(،  )بحريني  احلايكي  �شطان  اإبراهيم  خليل  عليه:  املدعى  خلف. 

520121864، جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اإثبات املفقود والعودة.
اإذا مل  باأنه  املذكور  للمدعى عليه  الثانية )الدائرة اجلعفرية(  ال�شرعية  الكربى  تعلن املحكمة 
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يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2016/1/13 ، فاإن املحكمة 
�شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبًا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.

قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضرعية.اجلعفرية.الثانية..................................................................................................................................
رقم.الدعوى.4/11868/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
املدعي:  ح�شني علي ح�شني ح�شنني العقاد. املدعى عليه: �شامح محمد عبدالفتاح مختار، الرقم 
ال�شخ�شي:  821121600. مو�شوع الدعوى: 2750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.4/8176/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:   املدعى  العريبي.  اأحمد عبداهلل  علي  وكيلها  الثقيلة،  املعدات  لتاأجري  املدعية: احليدرية 
خالد عبداهلل اأحمد الكوهجي، الرقم ال�شخ�شي:  201507043. مو�شوع الدعوى:  2531.992 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.8/9938/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شن اأحمد علي جاد، الرقم ال�شخ�شي:  760353913. مو�شوع الدعوى:  337.503 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.3/14939/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

�شركة  عليها:  املدعى  املال.  جمال  املحامي  وكيلها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدع: 
الكوهجي والغنيم ذ.م.م، الرقم ال�شخ�شي:  41174-01. مو�شوع الدعوى:  329.6 دينارًا مع 
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الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.8/02052/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

للتاأمني الجتماعي، وكيلتها املحاميتان �شو�شن املدفعي  وعلي الأحمد.  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شجل  اأحمد ح�شن،  للمقاولت،فا�شل عبدعلي عبداهلل  اململكه  املدعى عليها: موؤ�ش�شة احتاد 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2327.732 الدعوى:   مو�شوع   .2-54382 التجاري:  

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.2/01522/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعي:  عبداملح�شن محمد علي اأحمد املهدي، وكيلته فائزة ال�شيد م�شطفى علي محمد اأ�شعد.
املدعى عليه:  ANEES KORAN VALAPPIL، الرقم ال�شخ�شي 730431800. مو�شوع الدعوى:  

480 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.9/01930/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 VINCENT  :املدعية: �شركة اإبراهيم خليل كانو، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه
مع  دنانري   810 الدعوى:   مو�شوع   .560611153 ال�شخ�شي:   الرقم   ،JOHN ALPHONSE

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.2824/2015/02/
تبليغ.باحل�ضور

املدعي:  حبيب محمد علي ح�شن مدارا، وكيله ح�شن اأحمد بديوي. املدعى عليه:  ح�شام الدين 
الخ�شر البغدادي، الرقم ال�شخ�شي:  201502478. مو�شوع الدعوى:  1955 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.9/07411/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 GHULAM عليه:   املدعى  اإ�شماعيل.  علي  وكيله ح�شن  عبا�س،  علي ح�شني  املدعي:  عبدعلي 
الدعوى:   مو�شوع   .870210017 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MUSTAFA MOHAMMAD RAZAQ

136.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.5/473/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

اأحمد احل�شن. املدعى عليه:   املدعي:  محمد جواد يو�شف �شلطان، وكيله ح�شني عقيل يو�شف 
ح�شن اإبراهيم محمد مهدي، الرقم ال�شخ�شي  731004213. مو�شوع الدعوى:  1200 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.9/06505/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

SUNILKUMAR THAYIKKANDIYIL، وكيله ر�شا يو�شف القالف. املدعى عليها:   املدعي:  
�شركة هليوبولي�س للتجاره،عمرو عبدال�شالم جابر ال�شاذيل. مو�شوع الدعوى:  5000 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.9/00406/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: مطبعة امليزان، وكيلها اأ�شامة انور محمد. املدعى عليها: مطبعة بيت الإمارات، الرقم 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4925 الدعوى:   مو�شوع   .4342 ال�شخ�شي:  

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.8/14220/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليها:   املدعية: الهيئة العامة 
يونيفري�س �شتار ملقاولت التنظيفات، الرقم ال�شخ�شي:  81716-1. مو�شوع الدعوى: 960.2 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.8/11483/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعي:  ERNESTO ALMINAZA CALAGUING CALAGUING، وكيله �شامي عي�شى �شيادي
ال�شخ�شي:   الرقم   ،ERNESTO ALMINAZA CALAGUING CALAGUING عليه:   املدعى 

720933552. مو�شوع الدعوى:  1200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.9/04230/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم �شالح الدين، وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى  املدعي:  يو�شف �شالح الدين 
عليه:  عي�شى �شلمان ح�شني علي دراج، الرقم ال�شخ�شي:  751206890. مو�شوع الدعوى:  195 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.6



87
العدد: 3230 - الخميس 8 أكتوبر 2015

رقم.الدعوى.1/11064/2013/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة تكافل الدولية، وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: اأمينة محمد 
مع  دينارًا   1166.35 الدعوى:   مو�شوع   .680060880 ال�شخ�شي:   الرقم  اإبراهيم،  يو�شف 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.1/23436/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعي: علي اأحمد محمد باحلمر، وكيله اأحمد عبداهلل طوق ابراهيم. املدعى عليها:  نورة بنت 
علي بن محمد ال�شند الدو�شري، الرقم ال�شخ�شي:  201430001. مو�شوع الدعوى:  400 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.14/.8/4663/2015
تبليغ.باحل�ضور

املدعي / محمد �شالح ر�شيد  ال�شرديه، العنوان/ �شقة : 2 مبنى : 1860 طريق: 341 جممع 
اجلرايده،  �شامل  نايف  يا�شمني  عليها:  املدعى  اجلن�شية(.  )بحريني  ال�شرقي،  الرفاع   903  :
)اأردنية اجلن�شية(، العنوان: الأردن محافظة املفرق جمهولة العنوان منطقة ام النعام الغربية.

مو�شوع الدعوى / نفقة.
اإذا مل  باأنه  اأعاله  للمدعي عليها املذكورة  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  تعلن املحكمة ال�شغرى  لذا 
اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة  يوم الثالثاء 2015/10/27  فاإن املحكمة  حت�شر 

�شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الثانية

رقم.الدعوى.7/09897/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 OXLEY  :املدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجري ال�شيارات، وكيلها علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه
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– طريق عني عذاري - 388.  GRAHAM، رقم اجلواز:  761092660، العنوان:  مبنى 111 

مو�شوع الدعوى:  450 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.2/9569/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد حميد بركي، الرقم ال�شخ�شي:  910316899، العنوان:  مبنى 231 – طريق 95 – 
جممع 959. مو�شوع الدعوى:  195.327 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/24 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية

رقم.الدعوى.5/9254/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: جموهرات فاين
– جممع 304. مو�شوع  – طريق 383  �س.ت :  1-47019، العنوان:  �شقة 179 - مبنى 203 

الدعوى:  249.896 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.7/15912/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

جابر.جمعة.ربيعة.الدو�ضري.
الدو�شري، رقمه  ربيعه  الأولى عن فتح دعوى تركة  جابر جمعه  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
ال�شخ�شي 540049220. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
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لنظر  املحكمة جل�شة 2015/10/20  وقد حددت  فر�شة.  اأقرب  املحكمة يف  ي�شعر  اأن  للمتوفى 
الدعوى.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى.2013/02/.9/1578

.تبليغ.باحل�ضور
 -3 ح�شني.  محمد  فا�شل   -2 عليهم:  املدعى  وغريه.  ال�شراح  ح�شن  علي  علي  يا�شر  املــدعي: 
جالل عبداهلل �شلمان كمال. 4- �شمرية عبداهلل �شلمان. 5- فكرية �شعبان غالم. 6- دير دري 
ماري �شبيلني. 7- هاري جوبال �شارما. 8- علي دروي�س �شلمان. 9- عبداحلميد جالل كيان. 
10- ح�شن يو�شف عبدالرحمن. 11- م�شرف علي الكواري. 12- خالد في�شل محمد. 13- ر�شم 
مبنى   22 رقم  ال�شقة  العنوان:  ويت،  دي  يزيل  بهري. 15-  توين جود  عبداهلل. 14-  اإ�شماعيل 

2160 طريق 5180 جممع 257 جزر اأمواج من  املحرق.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الولى للمدعي عليهم املذكورين اأعاله باحل�شور بنف�شيهم اأو 

بوكيل عنهم وقد حددت جل�شة يوم 2015/11/15 لنظر الدعوى ليعلم .
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى.2013/02/.9/1578
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلتها املحامية �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى 
مبنى 2504 طريق 2832  �شقة 1804   : العنوان  �س.م.ب )م(،  بارترنز  كابيتال  �شركة  عليها: 

جممع 428.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الولى للمدعي عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم 2015/11/1 لنظر الدعوى ليعلم .
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الولى

رقم.الدعـوى:..3/18445/2014/02.........
تبليغ.باحل�ضـور

املدعـــية: �شركة اأوال للخر�شانة ذ.م.م، وكيله عادل عبداهلل بوعلي. املدعى عليها:  �شركة �شنيور 
اإبراهيم للمقاولت ذ.م.م، العنوان : مبنى 27 �شارع 336 جممع 315 املنامة. �شفـة الدعــوى: 

الجراءات الوقتية والتحفظية.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2015/11/1.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الولى
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رقم.الدعوى.9/9218/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعـية: فائزة ال�شيد م�شطفى علي محمد اأ�شعد، العنـوان: اإدارة املحاكم – مكتب املحامني. 
األي�س بل، العنوان: �شقة 81 طريق 1705 مبنى 315 الدبلوما�شية 317.  املدعى عليـها: مونيكا 

�شفة الدعوى:اأتعاب محاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة 2015/10/19 ليعلم.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.7/15036/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

اوبال  �شركة  عليـها:  املدعى  ال�شمالن.  عبداهلل  �شعد  املحامي  وكيلها  ليمتد،  :�شانيل  املدعـية 
للتجارة ذ م م ميثلها يو�شف عبدالله عبداهلل يو�شف �س.ت : 01-79190، العنوان: مبنى 160 

طريق 336 جممع 302 املنامة. �شفة الدعوى: اإدارية.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة 2015/11/15 ليعلم.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

تبليغ.باحل�ضور
كانو،  اإبراهيم  اأحمد،�شباح  يو�شف  و�شارة  ت�شامن  �شركة  الذهبية  املاكينة  �شركة  املدعيان: 
وعبدالرحمن  ال�شيد  محمد  مح�شن  جيهان  عليهم:  املدعى  احلواج.  ح�شن  فاطمة  وكيلتهما 
�شلطان عبيدان واإ�شماعيل عبداهلل اإ�شماعيل، جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: اإ�شهار اإفال�س.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  الولى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/1 لنظر الدعوى.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى.1/14411/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

.�ضيخة.اأحمد.عبداهلل.عبدالغفار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفياة �شيخة اأحمد عبداهلل عبدالغفار،

رقمها ال�شخ�شي 570103045. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا، كما اأنه على كل من يف ذمته 



91
العدد: 3230 - الخميس 8 أكتوبر 2015

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/1 لنظر 
الدعوى.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى.9/16189/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
.محمد.نور.علي.اأحمد.بني.حامد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد نور علي اأحمد بني حامد، 
رقمه ال�شخ�شي 940212528. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/1 لنظر 

الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعـوى:..2/6319/2014/02
تبليغ.باحل�ضـور

املدعـية: اإميان عبدالعزيز العايل وغريها، وكيلتها املحامية لولوة العو�شي. املدعى عليها: اأمل 
عبدالعزيز العايل، العنوان : منزل 2117 طريق 3851 عايل – 738 – مملكة  البحرين. �شفـة 

الدعــوى: مدنية.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/19.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى.1/16305/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

.�ضلمان.عبدالر�ضا.اأحمد.مريزا
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى �شلمان عبدالر�شا اأحمد مريزا،
رقمه ال�شخ�شي 661201007. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/15 لنظر 

الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعـوى:..5/20694/2014/02..
تبليغ.باحل�ضـور

املدعـــي: اإفتخار علي. املدعى عليه : ندمي اأ�شغر علي، رقمه ال�شخ�شي 730207714، جمهول 
العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإخالء. 

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الولى للمدعى عليه املذكور  اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/21.

رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الولى

رقم.ال�ضتئناف.:.9/01728/2015/03
رقم.الدعوى.6/16958/2014/02.

تبليـغ.باحل�ضـور
امل�شتاأنفة: �شركة يو�شف خليل املوؤيد، وكيله املحامي اأمين توفيق املوؤيد. امل�شتاأنف �شدها الأولى: 
امل�شتاأنف  �شعبان.  حمد  عبداهلل  هاين  الثاين:  �شده  امل�شتاأنف  ذ.م.م.  للدعاية  �شعبان  �شركة 
�شدها الثالثة: زهرة عبداهلل محمد عبداهلل. امل�شتاأنف �شده الرابع : هاين عبداهلل حمد �شعبان 
حمد  عبداهلل  هاين  اخلام�س:  �شده  امل�شتاأنف  التجاري.  هاين  مركز  موؤ�ش�شة  �شاحب  ب�شفته 

�شعبان ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة الردف لتطوير املمتلكات. �شفـة الدعــوى: ديون.
اأعاله  املذكور  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 

باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2015/9/30 
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.الكربى.املدنية.الثانية.

رقم.ال�ضتئناف.7/02835/2011/03
رقم.الدعوى.7/5774/2010/02

تبليـغ.باحل�ضـور
امل�شتاأنف: �شبري خان وكيله املحامي عي�شى بور�شيد. امل�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة �شنعاء للتجارة. 

جمهولة العنوان.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور 

بنف�شها اأو مبن ينوب عنها باحل�شـور جلل�شة 2015/11/09م.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ضتئنافيةالدائرة..الثانية..
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رقم.ال�ضتئناف.8/1402/2015/03.
رقم.الدعوى.3/17277/2014/02.

تبليـغ.باحل�ضـور
امل�شتاأنفة / ثاجبة اأحمد محمد الدو�شري وكيلها املحامي را�شد اجلار. امل�شتاأنف �شدها: اأني�شة 
محمد جا�شم. الطلبات: 1 - قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع: اإلغاء احلكم امل�شتاأنف 

ورف�س الدعوى واإلزام امل�شتاأنف �شدها امل�شروفات عن درجتي التقا�شي.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور 

بنف�شها اأو مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2015/10/15. 
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأ�ضتئنافيه.الدائرة.الثانية

رقم.ال�ضتئناف.3/1640/2015/03
رقم.الدعوى.6/3273/2010/02

تبليـغ.باحل�ضـور
العنوان / مكتب  بور�شيد  املحامية �شاحلة  امل�شتاأنف /  وكيلة  بور�شيد  امل�شتاأنف / عي�شى فرج 
9-10 – بناية 453 – طريق 1518 – املنامة 315 – �شارع اللوؤلوؤ – البحرين امل�شتاأنف �شده 
1-اإلغاء احلكم  الطلبـات:  العنوان.  العنوان / جمهول    A3475272 ع�شمت علي خور�شيد /
واإلزام  البتدائية  دعواه  بالئحة  الواردة  طلباته  بكافة  للم�شتاأنف  جمددًا  واحلكم  امل�شتاأنف 
بقانون  ال�شادرتني   224/223 املادتني  لن�س  اأعمال  دينار   600 مبلغ  ب�شداد  �شده  امل�شتاأنف 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  �شده  امل�شتاأنف  ت�شمني   -2. لها  م�شتحقًا  كونه  املرافعات 
املحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 

التام . 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور 

بنف�شه اأو مبن ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2015/11/10.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الأ�ضتئنافيه.الدائرة.الثانية

رقم.ال�ضتئناف.4/967/2014/03..
رقم.الدعوى.7/11845/2011/02..

تبليـغ.باحل�ضـور
امل�شتاأنف / محمد فاروق ولية  وكيله املحامي نعمان ح�شن احل�شن   العنــوان / مكتب 43 – 
الطابق الرابع – بناية 346 – طريق 1705 – جممع 317  امل�شتاأنف �شده /  �شنيور للمقاولت  
العنوان/ �شقة 31 – مبنى 27 – طريق 336 -  جممع 315 – مدينة املنامة محل 31 - البحرين.
باحل�شور  املذكورة  للم�شتاأنف �شدها  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
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بنف�شها اأو مبن  ينوب عنها باإعادة ال�شتئناف للمرافعة وحتديد جل�شة 2015/10/25 لذلك. 
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ضتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�ضتئناف..9/1956/2015/03
رقم.الدعوى.7/223/2006/02

تبليـغ.باحل�ضـور
امل�شتاأنف: عي�شى علي الفرج العنوان: 2816 ، طريق4454 ، عراد 244. �شــد امل�شتاأنف �شده: 
1- الأهلية لالأوراق املالية. 2- نور الدين عبداهلل نور. 3- �شالح عبداهلل نور الدين. 4- ع�شام 
عبداهلل نور الدين. 5- بنك انف�شتكورب. 6-وزارة ال�شناعة والتجارة. 7- م�شرف البحرين 
املركزي. الطلـبات: 1قبول ال�شتئناف �شكاًل لرفعه يف امليعاد )2015/5/14(. 2- ويف املو�شوع 
اإلغاء احلكم امل�شتاأنف وا�شدار حكم جديد موؤيد لكافة طلبات امل�شتاأنف يف مواجهة امل�شتاأنف 
ال�شارحة  باملذكرة  املعززة  اخلم�س  املذكرات  مبوجب  املعدلة  يخ�شه،  فيما  منهم  كاًل  �شدهم 
الر�شوم  ولأغرا�س  الأولى  الدرجة  محكمة  اأمام   2007/3/27 بجل�شة  امل�شتاأنف  قدمها  التي 
وقت الت�شجيل فقط �شجل امل�شتاأنف هذا ال�شتئناف بقيمة 5099 )خم�شة اآلآف وت�شعة وت�شعني 
درجة  اأو اخلرباء يف  اخلبري  تقرير  على  بناء  الدعوى  قيمة  تعديل  بحقه يف  ويحتفظ  دينارًا( 
ال�شتئناف. 3- تكليف خبريين ا�شافيني بنف�س اأعمال املاأمورية يف الدرجة الأولى حفاظًا على 
الوقت اأو باأعمال ماأمورية جديدة ح�شب ما تراه املحكمة منا�شبًا ، واعادة الدعوى خلبري الدرجة 
الأولى من غري اأتعاب ا�شافية، ليقدم كل خبري من اخلرباء الثالثة تقريرًا م�شتقاًل اأو تقريرًا 
واحدًا ولكن مبقت�شى اأحكام املادة رقم 148 من قانون الإثبات وخ�شو�شًا اأن يذكر يف التقرير 
يخ�شه  فيما  كل  عليهم،  املدعى  الراأي.4-ت�شمني  ذلك  واأ�شباب  اخلرباء  من  كل  راأي  املوحد 

بكافة الأتعاب والر�شوم وامل�شاريف عن الدرجتني.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية للم�شتاأنف �شده الثاين املذكور اأعاله باأنه اذا مل 
يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة 2015/10/8 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

ح�شوريا ليعلم.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�ضتئناف..9/2524/2015/03
رقم.الدعوى.1/1223/2015/02

تبليـغ.باحل�ضـور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد العنوان: بوا�شطة وكيله: املحامي/ را�شد عبدالرحمن ابراهيم 
بوخما�س  را�شد  عيد  علي  ل�شاحبها:   ، للمقاولت  الدانوب  موؤ�ش�شة  �شدها:  امل�شتاأنف  �شــد 
احلكم  املو�شوع  ويف   -2 القانوين.  امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل  ال�شتئناف  1-قبول  الطلـــبات: 
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بن�شبة 9% على  التاأخريية  بالفائدة  امل�شتاأنف �شدها  باإلزام  والق�شاء  امل�شتاأنف  بتعديل احلكم 
املبلغ املحكوم به اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
اذا  باأنها  اأعاله  املذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الثانية  املدنية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2015/11/18 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقها ح�شوريا لتعلم.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�ضتئناف..9/1088/2015/03
رقم.الدعوى.2/6334/2011/02

تبليـغ.باحل�ضـور
امل�شتاأنفني: 1- حمد �شند را�شد 2- محمد �شند را�شد 3- را�شد �شند 4- خليفة �شند  ، واآخرون. 
العنوان: بوا�شطة وكيلتهم: موزة �شند را�شد �شـد امل�شتاأنف �شدهم: 1- تركة املرحوم �شند را�شد 
املهندي 2- �شهري �شند را�شد 3- اأمل �شند را�شد 4- �شها �شند را�شد 5- العنود �شند را�شد 6- 
وكالة نا�شر العقارية ، واآخرون.الطلـــبات 1- ندب خبري ح�شابي بالدعوى لالطالع على اوراق 
املو�شوع:  اأخرى. 2- ويف  اي جهة  اأو  ر�شمية  النتقال لأي جهة  واي�شا  ال�شهود  و�شماع  الدعوى 
اأول درجة والق�شاء  و تعديل حكم محكمة  القانونية  قبول ال�شتئناف �شكال لرفعه خالل املدة 
جمددا بـ: *اإ�شتبعاد مبلغ 1048 دينار من وعاء الرتكة وهو راتب م�شتحق للورثة خليفة و�شلمان 
�شند كما هو ثابت بخطاب التاأمينات الجتماعية. *ح�شر املبالغ التي ا�شتولت عليها امل�شتاأنف 
�شدها الثانية �شهري �شند من ح�شاب املتوفى البنكي خل�شة دون علم الورثة بعد وفاته وقدرها 
524 دينار. *ح�شر مبلغ 1700 دينار لدى امل�شتاأنف �شدها الثانية �شهري �شند والزامها باإعادتها 
بخزانة مالب�شه حيث  اخلا�شة  املتوفى  بغرفة  موجوده  كانت  دينار  مبلغ 700  للرتكة. *ح�شر 
كان املتوفى يقيم مع امل�شتاأنف �شدها الثانية بالبيت. *ح�شر ن�شيب املورث يف البيوت التي مت 
ح�شرها من خالل جهاز الت�شجيل العقاري. *ح�شر تركة املتوفى وتثبيت حق الورثة على كل 
املبالغ املذكورة ما عدا ن�شيب الورثة خليفة و�شلمان من رواتب م�شتحقة وح�شر ن�شيبه اأي�شا 
بالعقارات ومنها العقار الكائن مبنطقة �شند ون�شيبه بذلك العقار هو 31% من جممل العقار. 
*احلكم باإلزام ادارة امل�شاحة والت�شجيل العقاري واجلهات املعنية بت�شجيل ن�شيب املتوفى يف 
جميع العقارات والبيت محل النزاع باإ�شم الورثة. *احتياطيًا: تطبيق قاعدة الثراء بال �شبب 
على واقعة الدعوى حيث دخلت املبالغ من املورث حل�شاب امل�شتاأنف �شدها الثانية دون ثمة وجه 

حق و�شبب قانوين.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية للم�شتاأنف �شدها ال�شاد�شة املذكوره اأعاله باأنها 
�شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور جلل�شة 2015/11/18  ينوب عنها  وكياًل  تعني  اأو  اذا مل حت�شر 
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ت�شري بحقها ح�شوريا لتعلم.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�ضتئناف/.8/4210/2014/03
رقم.الدعــوى./.6/2414/2014/02

تبليغ.باحل�ضور.
امل�شتاأنفة: �شركة بنك ال�شرة ، وكيلتها املحامية ليلى جا�شم محمد جواد،  برج الدبلومات 315 
- الدور 17 - مكتب905 طريق 1705 جممع 314- املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف عليه: نادر 

عبدالهادي مري عبا�س  خ�شروي ،مبنى3526 - طريق 2186 - جممع 721 جدعلي.
طلبات ال�شتئناف: اول: قبول ال�شتئناف �شكال لتقدميه يف امليعاد القانوين .ثانيا: ويف  املو�شوع  
: 1- اأ�شليا: احلكم للم�شتاأنفه بجميع طلباتها املقدمه اأمام اأول درجة اأي بتعديل احلكم بزيادة 
وهو  دينارًا   1120.945 قدرها  بزيادة   ( دينارًا   7269/245 قدره  مبلغ  الى  به  املحكوم  املبلغ 
الذي على ا�شا�شه �شيحت�شب فرق الر�شم. 2- اأحتياطيًا: ويف حالة رف�س طلبنا اجلمع بني مبلغ 
الزيادة وقدرها 1162.945 دينارًا وبني املبلغ املحكوم به الى مبلغ وقدره 7269/245 دينارًا 
)بزيادة وقدرها 1120.945 دينارًا وهو الذي على ا�شا�شه �شيحت�شب فرق الر�شم (. ثالثًا: اإلزام 
امل�شتاأنف �شده بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. ثالثا: 
اأتعاب املحاماة عن درجتي  اإلزام امل�شتاأنف �شدهما بالت�شامن والت�شامم بامل�شاريف ومقابل 

التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�شتانف عليه الثاين باحل�شور بنف�شه 

اأو مبن ينوب عنه جلل�شة 2015/10/29م حيث انه مت تاأجيل موعد نظر ال�شتئناف.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.ال�ضتئناف..7/4183/2014/03
رقم.الدعوى.1/7222/2014/02

تبليـغ.باحل�ضـور
محمد  اياد  محمد   -1 الق�شر:  على  القانونية  بوليتها  القا�شرين  اموال  ادارة  امل�شتاأنفة: 
الغامدي. 2-هيا اياد محمد الغامدي. 3-�شهيب اياد محمد الغامدي. 4- فريال اياد محمد 
الغامدي العنوان: بوا�شطة وكيلها املحامي/ عبدالرحمن محمد غنيم �شـد امل�شتاأنف �شدهم:  
الغامدي.  محمد  اياد  3-منرية  امل�شيب.  اأحمد  فهد  نيلة   -2 جمعة.  اأحمد  محمد  1-يا�شمني 
املو�شوع:  �شكاًل. 2- ويف  ال�شتئناف  الطلـبات: 1-قبول  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  4-جهاز 
اإلزام امل�شتاأنف �شده الرابع باإ�شدار وثيقة بدل فاقد للعقار الكائن بالرفاع ال�شرقي وامل�شجل 
بامل�شاريف  �شدهم  امل�شتاأنف  ت�شمني  مع   124219 رقم  والوثيقة   2003/6949 رقم  باملقدمة 
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والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة  الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدهما الثانية والثالثة 
املذكورة اأعاله باأنهما اذا مل حت�شرا اأو تعينا وكياًل ينوب عنهما باحل�شور جلل�شة 2015/10/29 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقهما ح�شوريًا، ليعلم.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.اخلام�ضة

رقم.ال�ضتئناف/.1/1389/2014/03
رقم.الدعــوى./.4/2502/2013/02

تبليغ.باحل�ضور.
امل�شتاأنفة/   �شركة تليربوج الدولية/ وكيلها /املحامي/ محمد ر�شا من�شور عبداهلل / بناية برج 

ال�شقر - مكتب 607 الطابق 6 – الدبلوما�شية �شـد امل�شتاأنف عليها الولى: مها ميديا.
العنوان: Suit B ، 29 Harley St.  London  wlG 9QR  UK. امل�شتاأنف عليها الثانية: �شركة �شيزروز 
للدعاية والعالن ل�شاحبتها ندى عبدالقادر ا�شماعيل كمال.العنوان: ال�شارع - مبنى 51 - ب 

850 - جممع 216 مدينة املحرق.
طلبات ال�شتئناف: اأول: قبول هذا ال�شتئناف �شكال.ثانيا: ويف  املو�شوع  باإلغاء احلكم امل�شتاأنف 
والق�شاء جمددا باإلزام امل�شتاأنف �شدهما باأن يدفعا للم�شتاأنفه على �شبيل الت�شامم والت�شامن 
)ثالثة  دينارًا   33،847/311 مبلغ  وهو  بالدينار  مايعادله  اأو  اأمريكي  دولر   90،000/- مبلغ 
بواقع %15  القانونية  الفوائد  فل�س (.مع  و 311  دينار  واأربعون  و�شبعة  وثمامنائة  األف  وثالثون 
من تاريخ ال�شتحقاق يف 2012/3/6 حتى ال�شداد التام مع ر�شوم الرتجمة البالغة -/80 دينارًا 
بحريني، مع اإلزامهم مب�شاريف الدعوى واأتعاب املحاماة. ثالثا: واحتياطيا بانتداب خبريا يف 
اإر�شال الأفالم وا�شتالم  الدعوى لالطالع على امل�شتندات ودفاتر امل�شتاأنفه والتاأكد من عملية 
امل�شتاأنف �شدها الثانية هذه الفالم بقيمة املبلغ املطالب به. رابعًا: وعلى �شبيل الحتياط الكلي 
وقيامها  �شدهما  امل�شتاأنف  وبني  بينها  فيما  العالقة  امل�شتاأنفه،  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  احالة 
مبوجب التفاقيه مع امل�شتاأنف �شدها الولى بار�شال الفالم ال�شينمائية بقيمة املبلغ املطالب به 

للم�شتاأنف �شدها الثانيه وعدم �شداد الخريين لقيمة هذه الفالم.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة اخلام�شة للم�شتانف عليها الثانية باحل�شور 

بنف�شها او مبن ينوب عنها جلل�شة 2015/12/13م.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.ال�ضتئناف:1/3104/2014/03
رقم.الدعوى.2/6711/2007/02

تبليغ.باحل�ضور.
امل�شتاأنفني / 1- ح�شني علي �شالح  القفا�س . 2-خليفه ماجد �شلطان  الذوادي. 3- �شريفه ماجد 
�شلطان  الذوادي. وكيلهم املحامي / عبدال�شهيد عي�شى علي. العنوان: مكتب 83 - بناية عالية- 
طريق 1706- الدبلوما�شية 317 �شد امل�شتاأنف �شدهم : 1- جرنال اك�شدنت ليف انتمروراين.  
 303 – – �شارع 383  العنوان: مبنى 277  2-عادل عبداهلل فخرو. 3-�شركة خدمات فخرو. 
املنامة. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه الو�شاع القانونية.  2- ويف 
املو�شوع احلكم بالغاء احلكم امل�شتاأنف فيما رف�شه من تعوي�س وتعديله بالزام امل�شتاأنف عليهم 
بان ياأدوا للم�شتاأنفني الأول الزوج مبلغ وقدره -/20000 دينار تعوي�شا عن ما اأ�شابه من �شرر 
مادي واأدبي لفقدانه زوجته، ومبلغ -/5000 دينار ملا فقده من دخل زوجته من عملها. 3- الزام 
امل�شتاأنف عليهم باأن ياأدوا للم�شتاأنفة الثالثة مبلغ -/3000 دينار تعوي�شا عن ما اأ�شابه من �شرر 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  امل�شتاأنف  4-اإلزام  اختها.  فقدانها  نتيجة  ومعنوي  مادي 
وقوع احلادث يف 1998/11/9  تاريخ  بواقع 7% من  القانونية  بالفوائد  اإلزامهم   -5 املحاماة. 

وحتى ال�شداد التام. 6- احلكم بتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به.
باحل�شور  الأول  �شده  امل�شتاأنف  اخلام�شة  الدائرة  املدنية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه او مبن ينوب عنه جلل�شة  2015/12/13م.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.اخلام�ضة

رقم.ال�ضتئناف.4/2736/2010/03
رقم.الدعوى.8/7683/2009/02

تبليغ.باحل�ضور
اإبراهيم.امل�شتاأنف  اإبراهيم �شالح  امل�شتاأنف /كامل عثمان عبداهلل اجلريان. وكيله/ املحامي 
عليه الأول/ جالل اأحمد محمد نا�شحي كودربي.امل�شتاأنف عليه الثاين: عبداهلل عبا�س جمعة 
رحيمي.طلبات ال�شتئناف:1-بقبول الإ�شتئناف �شكال. 2- ويف املو�شوع الغاء احلكم امل�شتاأنف 
األف  )ع�شرون   20000/- وقدره  به  املطالب  باملبلغ  �شدهما  امل�شتاأنف  باإلزام  جمددًا  واحلكم 
دينار( والفائدة القانونية على املبلغ املطالب به من تاريخ حترير ال�شيك وحلني ال�شداد التام. 
درجتي  عن  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  الر�شوم  �شاملة  بامل�شروفات  �شدهما  امل�شتاأنف  الزام   -3

التقا�شي.
اأو  العليا املدنية اخلام�شة امل�شتاأنف عليه الثاين باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن محكمة ال�شتئناف 
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مبن ينوب عنه جلل�شة 2015/11/22م املوؤجلة اداريًا.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.اخلام�ضة

رقم.ال�ضتئناف..7/3097/2010/03
رقم.الدعوى.7/8779/2008/02

تبليغ.باحل�ضور
امل�شتاأنفة : وكالة الأنباء الفرن�شية )وكالة فران�س بري�س – ال�شركة، وكيلتها املحامية/ هيا را�شد 
اآل خليفة. امل�شتاأنف �شدها: جريدة امليثاق وميثلها/ ال�شيد محمود ال�شرتي. الطلبات : 1- تعديل 
احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به وباإلزام امل�شتاأنف �شدها مببلغ وقدره -/125،280 دولر اأمريكي 
ويعادله بالدينار البحريني مبلغ وقدره -/46980 دينارًا بحريني )�شت اأربعون األفًا وت�شعمائة 
وثمانون دينارًا(. 2- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بكافة الر�شوم وامل�شروفات  ومقابل اأتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�شي.
اأعالها  املذكور  للم�شتاأنف �شدها  الغرفة اخلام�شة  املدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 
باأنها اإذا مل حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة 2015/11/12 املوؤجلة اداريًا فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.اخلام�ضة

رقم.ال�ضتئناف..8/1034/2010/03.
رقم.الدعوى.1/6748/2007/02.

تبليغ.باحل�ضور
امل�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلها املحامي/ محمد عيد احل�شيني ، العنوان: 
مكتب 704- برج الدبلومات - املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شدهم : ورثة عبد الأمري ح�شني 
حميد وهم: 1- منذر عبد الأمري ح�شني ، وكيله  املحامي / ح�شن علي ر�شي، مكتب 605، مبنى 
315، طريق 1705، برج الدبلومات، الدبلوما�شية. 2- ا�شامه عبد الأمري ح�شني .3- ر�شيد عبد 
العوجان،  بناية   ،52/51 مكتب   ، محمد  جعفر  محمد   / املحامي  وكيله  اأحمد،  ح�شني  الأمري 
الطابق 5، املنامة 304 . 4- وحيده عبد الأمري ح�شني . 5- وداد عبد الأمري ح�شني. 6- محمود 

عبد الأمري ح�شني . 6- اأحمد عبد الأمري ح�شني اأحمد .
وداد  ووحيدة  اأ�شامة  �شدهم  للم�شتاأنف  اخلام�شة   املدنية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
اأو يعينوا من ينوب عنهم باحل�شور جلل�شة  اإذا مل يح�شروا  باأنه  الأمري   واأحمد عبد  ومحمود 

2015/11/23م  املوؤجلة اداريًا فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقهم ح�شوريًا ليعلموا. 
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.ال�ضتئناف..9/627/2015/03
رقم.الدعوى.9/4435/2014/02

تبليـغ.باحل�ضـور
احل�شيني   عيد  محمد  املحامي/  وكيله  بوا�شطة   : العنوان    عبداهلل  مبارك  �شعيدة  امل�شتاأنفة: 
امل�شتاأنف �شدهما : 1- علي عبدالرحيم عبداهلل ح�شني �شاحب/ موؤ�ش�شة اأبو اأمين ملواد الديكور 

واجلب�س واجل�س والنورة. 2- عبداحلليم علي عبدالرحيم عبداهلل.
الطلبات :1- قبول ال�شتئناف �شكاًل  لتقدميه يف امليعاد القانوين.2-احلكم اإلغاء حكم محكمة 
وقدره 6،732/200  مبلغ  للم�شتاأنفة  يوؤديا  باأن  �شده  امل�شتاأنف  باإلزام  به  ق�شى  درجة مبا  اأول 
دينار واحلكم جمددًا بتعديل املبلغ الباقي وهو مبلغ وقدره -/4،408 دينار م�شافًا اإليه الفائدة 
القانونية.3-  امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س اإلزام امل�شتاأنف �شده بالفائدة التاأخريية، واحلكم 
باإلزامه باأن يوؤدي فائدة تاأخريية بال�شعر التفاقي بواقع 8.5% محت�شبة على املبلغ املحكوم من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.4- اإلزام امل�شتاأنف �شدهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شدهما املذكورين اأعاله 
باأنهما اإذا مل يح�شرا اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما باحل�شور جلل�شة 2015/10/25 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقهما ح�شوريا ليعلم.
رئي�س.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى.7/573/2014/02
تبليـغ.باحل�ضـور

عليها:  املدعى  ال�شماهيجي.  محمد  علي  وكيله   ،ABDUL WAHID SAEED KAZI املدعي:  
�شركة اخلليج لتكنولوجيا الطريان. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/12/3 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى.6/12106/2013/02
تبليـغ.باحل�ضـور

 VENKATESH  :املدعية: موؤ�ش�شة التالل ال�شبع للخدمات، وكيلها ح�شن عبا�س حيدر. املدعى عليه
SOMISHETTI. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  املدنية  العمالية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى.9/681/2015/02
تبليغ.باحل�ضور.

املدعي:  منتجع نوفتيل -دانة البحرين، وكيله �شفوت علي حنفي. املدعى عليه:  �شريف اأحمد 
عبداملوجود، الرقم ال�شخ�شي:  790364905. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية مطالب بها ب 

1257.75 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  املدنية  العمالية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 

07-12-2015 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى.9/09512/2011/02
تبليغ.باحل�ضور.

عليه:   املدعى  العلي.  حمد  مح�شن  طالل  وكيلها  ال�شيارات،  لتاجري  اأفينيو  �شركة  املدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .201115666 ال�شخ�شي:   الرقم   ،cinformation technology services

4908.7 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.9

رقم.الدعوى.9/20370/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  يو�شف محمد 
يو�شف محمد عبدالرحيم، رقم ال�شخ�شي 821101340. مو�شوع الدعوى:  603.747 دنانري 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/5 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.9

رقم.الدعــوى:.4/637/2008/04
رم�شان  محمد  عليهما  باملحكوم  اخلا�س  العقار  بيع  عن  اخلام�شة  التنفيذ  محكمة  تعلن 
محمد �شهوان وب�شمة اأحمد كاظم، امل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2006/15152 والت�شجيل رقم 
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120086، وقد حددت املحكمة تاريخ 2015/11/1 للمزايدة عليه اأمام قا�شي محكمة التنفيذ 
اخلام�شة يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/240.162 

دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مرجعة الدالل محمد محمد ح�شن هاتف )39444828( 
اأو قات  اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف  وعبد احلميد علي القا�شمي هاتف )33233435( 

الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 4/637/2008/04.
قا�ضي.محكمة.التنفيذ.اخلام�ضة


