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.اأمر.ملكي.رقم.)46(.ل�سنة.2015
بتعيين.وكالء.للنائب.العام

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعني وكياًل للنائب العام كل من:
1- محمد جمال محمد �شلطان.

2- عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر.
3- محمد يو�شف محمد الزباري.

4- محمود �شلمان ال�شديقي.
5- نا�شر اإبراهيم ح�شن ال�شيب.

6- اأحمد عبدالعزيز اإبراهيم البوعينني.
7- ال�شيخ عبداهلل عبدالرحمن اآل خليفة.

8- محمد اأحمد خليفة الظهراين.

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

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

حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 20 محرم 1436هـ
املوافق: 3 نوفمبــر 2015م
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وزارة.الداخلية
.قرار.رقم.)154(.ل�سنة.2015

.باإ�سدار.الالئحة.التنفيذية.لقانون.المرور
ال�سادر.بالقانون.رقم.)23(.ل�سنة.2014

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، 

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 1979 بالالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر باملر�شوم 
بقانون رقم )9( ل�شنة 1979، وتعديالته،

وبناًء على عر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، 
املرافقة لهذا القرار. 

املادة.الثانية
باملر�شوم  ال�شادر  املرور  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  ل�شنة 1979  القرار رقم )28(  ُيلغى 

بقانون رقم )9( ل�شنة 1979، وُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار. 

املادة.الثالثة
اأحكام هذا  – تنفيذ  فيما يخ�شه  – كل  واملعنيني  للمرور  العامة  الإدارة  على مدير عام 

القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
الفريق.الركن . . . . . . . .
وزير.الداخلية . . . . . . . .

را�سد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة
�شدر بتاريخ: 22 ذي احلجة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 6 اأكـــتـــوبــــــــــر 2015م
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.الالئحة.التنفيذية.لقانون.املرور
ال�سادر.بالقانون.رقم.)23(.ل�سنة.2014

الق�سم.الأول
تعريفات.واأحكام.عامة

الباب.الأول
تعريفات
مادة.)1(

تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س 
خالَف ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.

القانون: قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014. 
الإدارة: الإدارة العامة للمرور اأو اأحد فروعها يف املحافظات اأو املناطق.

العام  الطريق  ذلك  وي�شمل  واحليوانات،  وامل�شاة  املركبات  ملرور  املعد  الكلي  ال�شطح  الطريق: 
والطريق اخلا�س.

الطريق.العام: كل طريق معد فعاًل ل�شتعمال الكافة دون حاجة اإلى اإذن خا�س، وكل مكان عام 
يت�شع ملرور املركبات وي�شمح للكافة بارتياده �شواء اأكان ذلك باإذن اأم برتخي�س من جهة مخت�شة 

اأو بغري ذلك و�شواء اأكان ارتياده باأجر اأم بغري اأجر.
الطريق.اخلا�س: كل طريق ل ي�شمح بارتياده اإل بت�شريح من امل�شئول عنه، وميكن اعتباره من 

الطرق العامة اإذا طلب املالك اأو امل�شئول عنه ذلك.
الطريق.املعبد: ق�شم من الطريق معد ل�شري املركبات. 

الر�سيف: جزء الطريق املحاذي له من اجلانبني واملعد ل�شري امل�شاة، وتعترب اجلزر الكائنة يف 
و�شط الطريق يف حكم الر�شيف.

للتوقف  واملعد  اجلانبني  من  له  املحاذي  الطريق  جزء  الطريق(:  )جانب. الطريق. كتف.
ال�شطراري للمركبات. 

التقاطع: امل�شاحة املك�شوفة التي تكونت من تالقي اأو تقابل اأو تفرع للطرق على م�شتوى واحد. 
نهر.الطريق: الق�شم من الطريق امل�شتخدم عادة ل�شري املركبات.

اإليها نهر الطريق وي�شمح  اأي جزء من الأجزاء الطويلة التي يق�شم  م�سار.الطريق.)احلارة(: 
عر�شه مبرور �شف واحد من املركبات املتتابعة �شواء حددته اأو مل حتدده عالمات طولية على 

�شطح الطريق.



8
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

عالمات.واإ�سارات.الطريق: عالمات اأو خطوط اأو اإ�شارات تنظيمية تو�شع على الطريق اأو على 
جوانبه بق�شد �شبط وتنظيم حركة املرور.

م�ستعملي.الطريق: كل م�شتعمل للطريق من مركبات وم�شاة.
اأو  اآلية  اأو جنزير وت�شري بقوة  لل�شري ذات عجالت  اأعدت  النقل  املركبة: كل و�شيلة من و�شائل 
ج�شدية )اإن�شان اأو حيوان( اأو ت�شحب باأية و�شيلة. وي�شمل ذلك جميع اأنواع املركبات املذكورة يف 

املادة )96( من هذه الالئحة.
مركبات.الدولة: مركبات الديوان امللكي، ومركبات رئا�شة جمل�س الوزراء، ومركبات ديوان ويل 

العهد، ومركبات الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات التابعة احلكومية. 
مركبات.الطوارئ: ت�شمل مركبات الإطفاء والإ�شعاف والأمن العام، وغريها من املركبات التي 

ميكن اعتبارها مركبات طوارئ مبقت�شى قرار من الوزير. 
قائد.املركبة: كل �شخ�س يتولى قيادة اإحدى املركبات. 

اإليها بخالف قائد  اأو �شاعدًا  اأو يكون نازًل منها  اأو عليها  الراكب: كل �شخ�س يوجد باملركبة 
املركبة.

امل�ساة: الأ�شخا�س الذين ي�شريون على اأقدامهم، ويعترب يف حكم امل�شاة الأ�شخا�س الذين يدفعون 
اأو يجرون دراجة اأو عربة اأطفال اأو عربة مري�س اأو ذي عاهة اأو عربة يد ذات عجلة واحدة.

اأنواع  اأو  نوع  قيادة  ل�شاحبها  وجتيز  الإدارة  من  ال�شادرة  الر�شمية  الإجازة  القيادة:  رخ�سة.
معينة من املركبات.

اجتاه.املرور.)ال�سري(: اجلانب الأمين من الطريق يف نف�س اجتاه �شري املركبة اأو امل�شاة. 
الجتاه.املقابل.اأو.)امل�ساد(: اجتاه املرور العك�شي لجتاه املركبة اأو امل�شاة يف حلظة معينة.

املرور.الالحق.)املركبات.الالحقة(: مرور املركبات الآتية يف نف�س م�شار مركبة معينة من ورائها 
وت�شري يف نف�س اجتاهها.

املركبة.املقابلة: املركبة القادمة من الجتاه املقابل اأو امل�شاد لجتاه املركبة.
النقل.العام: نقل اجلمهور واأمتعتهم ال�شخ�شية اأو نقل الب�شائع على الطرق مقابل اأجر بوا�شطة 
اأية مركبة من مركبات النقل العام، بالإ�شافة اإلى املرافق الالزمة لقطاع النقل العام من محطات 
رئي�شية ملركبات النقل العام واأماكن وقوفها وانتظارها يف الطريق العام ومظالت انتظار الركاب 

والأر�شفة وغريها من املرافق.
نقل  اأو  ال�شخ�شية  واأمتعتهم  اجلمهور  نقل  يف  امل�شتخدمة  املركبات  العام:  النقل. مركبات.
اأجر، وت�شمل �شيارات الأجرة )التاك�شي وحتت الطلب( و�شيارات  الب�شائع على الطرق مقابل 
املعنية  الوزارة  تعتربها  اأخرى  مركبة  واأية  والعربات،  واملقطورات  واحلافالت  امل�شرتك  النقل 

باملوا�شالت مركبة نقل عام بعد تاريخ العمل بهذه الالئحة. 
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وتتولى الوزارة املعنية باملوا�شالت حتديد اأنواعها وفئاتها وموا�شفاتها وقواعد و�شروط ت�شجيلها، 
واأنواع رخ�س القيادة التي جتيز قيادتها، و�شروط احل�شول عليها بالتن�شيق مع الإدارة، عماًل 

بالفقرة الأولى من املادة )18( من القانون.
�سيارة.النقل.الثقيل: اأية �شيارة نقل خا�س اأو �شيارة نقل خا�س للركاب اأو �شيارة ذات ا�شتعمال 

خا�س اأو قاطرة يزيد وزنها على ثالثة اآلف كيلوجرام.
التوقف: وقوف املركبة لفرتة زمنية ت�شتلزمه �شرورة ال�شري اأو ركوب الأ�شخا�س اأو نزولهم اأو 

حتميل الب�شائع اأو تفريغها. 
التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باجتاه واحد، اأو تخطي مركبة مل�شتعملي الطريق.

النتظار: تواجد املركبة يف مكان ما لفرتة زمنية محددة اأو غري محددة لغري اأ�شباب التوقف ويف 
غري حالت الوقوف لتجنب التعار�س مع م�شتعمل اآخر للطريق اأو جتنب عائق اأو تطبيقًا لأنظمة 

املرور.
اأنوار.القيادة.)الأنوار.العالية(: اأنوار املركبة التي ت�شتخدم يف اإنارة الطريق على م�شافة طويلة 

اأمام املركبة، وذلك على التف�شيل الوارد يف الفقرة )1( من املادة )143( من هذه الالئحة. 
اأنوار.الطريق: اأنوار املركبة التي ت�شتخدم يف اإنارة الطريق اأمام املركبة دون الت�شبب يف اإبهار اأو 
م�شايقة القادمني من الجتاه املقابل من م�شاة ومركبات، وذلك على التف�شيل الوارد يف الفقرة 

)1( من املادة )143( من هذه الالئحة. 
واإلى عر�شها  اإلى مكان وجودها  ت�شري  التي  للمركبة  الأمامية واخللفية  الأنوار  املوا�سع:  اأنوار.
من الأمام ومن اخللف وذلك على التف�شيل الوارد يف الفقرة )2( من املادة )143( من هذه 

الالئحة. 
متقطع  �شوء  منها  ينبعث  �شوئية جانبية  اإ�شارات  ال�سوئية(:  التنبيه. )اإ�سارات. الإ�سارة. اأنوار.
لالإعالن عن اجتاه املركبة لليمني اأو الي�شار، بحيث ميكن روؤيته بو�شوح من الأمام واخللف لياًل 

ونهارًا. 
الوزن.الأق�سى: اأق�شى وزن للمركبة مبا يف ذلك اأق�شى وزن م�شموح به للحمولة.

الوزن.القائم: هو الوزن الفعلي للمركبة مبا يف ذلك قائد املركبة والركاب واحلمولة الفعلية.
لها مبا يف ذلك  الالزمة  التربيد  ومياه  بالوقود  املركبة وخزاناتها مملوءة  وزن  الفارغ:  الوزن.
الأدوات التي حتملها املركبة عادة وت�شتلزمها عملية الإ�شالح، ول يدخل يف ذلك قائد املركبة اأو 

اأي راكب اأو اأية حمولة. 
الطريق  على  املركبة  ت�شيري  وجتيز  الإدارة  من  ال�شادرة  الر�شمية  الإجازة  الت�سجيل:  �سهادة.
طوال مدة �شالحيتها بال�شروط املن�شو�س عليها يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا لهما. 
�سهادة.امللكية: الوثيقة الر�شمية اخلا�شة باإثبات ملكية املركبة ملالكها وال�شادرة من الإدارة.
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الرتخي�س: الإجازة الر�شمية ال�شادرة من الإدارة وجتيز حلاملها ا�شتخدام نوع اأو اأنواع معينة 
من املركبات ملمار�شة ن�شاط معني طوال مدة �شالحيتها.

اإلغاء.الرخ�سة.اأو.الرتخي�س: اإبطال �شالحيتها واعتبارها كاأن مل تكن بقرار من الإدارة.
�سحب.الرخ�سة.اأو.الرتخي�س: اإيقاف �شريان �شالحية الرخ�شة بقرار من الإدارة للمدة التي 
اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا  يحددها القانون، نتيجة مخالفة اأحكام القانون اأو هذه الالئحة 

لهما. 
وقف.الرخ�سة.اأو.الرتخي�س: اإيقاف �شريان �شالحيتها مدة محددة من الزمن باأمر من اجلهة 

الق�شائية املخت�شة. 
اأرقامًا مميزة للمركبة عن غريها متنحها  اأي مادة حتمل  لوحة.الفح�س: لوحة م�شنعة من 

الإدارة ب�شفة موؤقتة حلني ت�شجيلها اأو عند قيام مانع لت�شجيلها.
لوحة.اأرقام.الت�سجيل: لوحة م�شنعة من اأي مادة حتمل الأرقام املميزة للمركبة عن غريها من 

املركبات الأخرى متنحها الإدارة بعد ت�شجيل املركبة.
لوحة.الت�سدير: لوحة م�شنعة من اأي مادة متنحها الإدارة للمركبات التي تغادر مملكة البحرين 

ب�شورة نهائية.
الفرامل: اأداة ت�شتعمل لإيقاف املركبة وتخفيف �شرعتها.

التعريفة: مقابل نقل الركاب واأمتعتهم ال�شخ�شية ونقل الب�شائع يف مركبات النقل العام. 
الليل:.الفرتة التي تقع ما بني غروب ال�شم�س و�شروقها.

الباب.الثاين
اأحكام.عامة.

مادة.)2(
على كل م�شتعمل للطريق اأن يراعي يف م�شلكه بذل العناية الواجبة والتزام احلذر والحتياط 
اأو  اأو تعري�شهم للخطر  اإلى الإ�شرار بغريه من م�شتعملي الطريق  الالزمني، واأل يوؤدي م�شلكه 

اإعاقتهم اأو م�شايقتهم باأكرث مما ت�شتوجبه الظروف ول ت�شمح بتجنبه. 
مادة.)3(

 يحظر على الكافة ترك اأو اإلقاء كل ما من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى قذارة الطريق اأو يعيق حركة 
املرور عليه اأو ي�شبب خطرًا مل�شتعمليه، كالأتربة واحلجارة ومواد البناء وغريها. 

ول يجوز �شغل الطريق العام اأو اأي جزء من اأجزائه اأو اأر�شفته باأي وجه من الوجوه مبا يعيق 
ا�شتعماله اأو يعيق �شري امل�شاة. 
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واإذا اقت�شت ال�شرورة �شغل الطريق العام لفرتة موؤقتة، وجب احل�شول على ت�شريح بذلك 
من اجلهة املخت�شة، ويف هذه احلالة يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتاليف اإعاقة 
على  وجب  ت�شريح،  بغري  العام  الطريق  �ُشٍغل  اأو  الت�شريح  �شروط  خولفت  واإذا  املرور.  حركة 
امل�شئول عن ذلك اإزالة املخالفة فورًا، ويف حالة امتناعه تتولى الإدارة ذلك على نفقته اخلا�شة.

مادة.)4(
ل يجوز ترك املركبات اأو احليوانات يف الطريق بحالة ينجم عنها تعري�س حياة الأ�شخا�س 
اأو املمتلكات العامة واخلا�شة للخطر اأو تعطيل حركة املرور اأو اإعاقتها، وعلى امل�شئول عن ذلك 

اإزالة املخالفة فورًا، ويف حالة امتناعه تتولى الإدارة ذلك على نفقته اخلا�شة.
مادة.)5(

يجب اأن تكون جميع الأنوار الالزم وجودها يف املركبة موجودة بها فعاًل واأن تكون �شاحلة 
لال�شتعمال، واأل يوجد عليها اأي حاجب اأو كتابات اأو غريها من الأ�شياء التي توؤثر فيها اأو تعيق 

الروؤية على اأية �شورة.
مادة.)6(

مبجرد  حكمها  يف  وما  الر�شمية  املواكب  ملرور  اإف�شاحه  العام  للطريق  م�شتعمل  كل  على 
الإعالن عن اقرتابها بوا�شطة اأجهزة تنبيه �شوتية اأو �شوئية، وحينئذ يجب عليه التزام اأق�شى 
ميني الطريق اأو التوقف اإذا ا�شتدعى الأمر ذلك، ما مل تقت�س حركة املرور اأو املواكب غري ذلك.

مادة.)7(
بخدمة  للقيام  حتركها  اأثناء  الطوارئ  مركبات  ملرور  اإف�شاحه  للطريق  م�شتعمل  كل  على 

طارئة اأو عاجلة. 
وملركبات الطوارئ اأن ت�شتعمل اأجهزة تنبيه �شوتية ذات اأنغام خا�شة بها، ولها اأن ت�شتعمل 

كذلك اأجهزة تنبيه �شوئية ذات لون اأحمر اأو اأزرق ي�شع مل�شافة ل تقل عن مائة وخم�شني مرتًا.
ولقائدي مركبات الطوارئ - عند ال�شرورة - اأثناء التوجه ملكان القيام باخلدمة الطارئة 
اأو العاجلة عدم التقيد بقواعد املرور واإ�شاراته وعالماته، ب�شرط بذل العناية واحلر�س الالزمني 
لعدم تعري�س حياة الأ�شخا�س اأو املمتلكات العامة واخلا�شة للخطر، وا�شتعمال اأجهزة التنبيه 
ال�شوتية وال�شوئية املذكورة يف الفقرة الثانية من هذه املادة، ول ت�شري هذه الأحكام ال�شتثنائية 
يف غري حالت اأداء مركبات الطوارئ خلدماتها الطارئة اأو عاجلة اإلى مقارها بعد انتهائها من 

اأداء مهمتها.
مادة.)8(

اأو ال�شوئية التي  اأو ا�شتعمال اأجهزة التنبيه ال�شوتية  ل يجوز لغري مركبات الطوارئ و�شع 
يقت�شر ا�شتعمالها على مركبات الطوارئ، اأو اأية اأجهزة اأخرى تقاربها يف ال�شوت اأو درجة ال�شوء.
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ول يجوز اأن يكون لون طالء اأية مركبة من نف�س اللون املخ�ش�س لطالء مركبات الطوارئ 
اأو مركبات قوة دفاع البحرين اأو مركبات الأمن العام اأو مركبات النقل العام للركاب. ويف حالة 
مخالفة ذلك، يجوز لالإدارة �شحب �شهادة ت�شجيل املركبة املخاِلفة وترخي�شها ولوحات اأرقام 

الت�شجيل اخلا�شة بها، ول تعيد الإدارة اأي من ذلك اإل بعد اإزالة املخالفة. 
مادة.)9(

ل يجوز لقائد املركبة ا�شتعمال اأجهزة التنبيه ال�شوتية اإل يف حالة ال�شرورة وب�شورة غري 
م�شتمرة، كما ل يجوز له ا�شتخدام هذه الأجهزة بطريقة تزعج م�شتعملي الطريق اأو اجلمهور، 
تتفق  ل  اأخرى  اأ�شواتًا  اأو  اأنغامًا  ت�شدر  اأن  اأو  النغمات  متعددة  التنبيه  اأداة  تكون  اأن  يجوز  ول 

والغر�س من كونها اأداة للتنبيه.
ويحظر ا�شتعمال اأجهزة التنبيه ال�شوتية نهائيًا يف الأماكن واحلالت الآتية:

1- بالقرب من امل�شت�شفيات اأو املدار�س اأو دور العبادة.
2- يف املناطق الآهلة بال�شكان، ما بني ال�شاعة العا�شرة م�شاًء وحتى وقت �شروق ال�شم�س.

3- اأثناء وقوف املركبة.
4- يف الأوقات والأماكن الأخرى التي حتددها الإدارة.

ويجوز لالإدارة اأن متنع ا�شتعمال اأنواع معينة من اأجهزة التنبيه ال�شوتية التي من �شاأنها 
اإزعاج م�شتعملي الطريق اأو غريهم من اجلمهور. 

مادة.)10(
ل يجوز ا�شتعمال املركبات يف مواكب خا�شة اأو يف جتمعات، اإل باإذن خا�س من رئي�س الأمن 

العام اأو من ينوب عنه.
مادة.)11(

ل يجوز اأن ُتو�شع على ج�شم املركبة، اأو على اأي جزء من اأجزائها الداخلية اأو اخلارجية، اأية 
كتابات اأو ر�شوم اأو اأية بيانات اأخرى غري تلك الواجبة بحكم القانون وهذه الالئحة والقرارات 
ال�شادرة تنفيذًا لهما، اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من الإدارة وكافة اجلهات املعنية 
اأن  يجب  بذلك،  ترخي�س  على  الإدارة. ويف حالة احل�شول  التي حتددها  لال�شرتاطات  ووفقًا 
يقت�شر الرتخي�س على كتابة ا�شم مالك املركبة وعنوانه وعالمته التجارية اأو رمزه ونوع الن�شاط 
الذي ميار�شه اأو ُتخ�ش�س له املركبة، على األ يوؤثر ذلك على و�شوح البيانات الواجب و�شعها 

على املركبة مبقت�شى القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
ول يجوز ا�شتعمال املركبات يف الإعالن برتكيب مكرب �شوت بها اأو بو�شع لفتات اأو مناذج 
جم�شمة على املركبة اأو اأي جزء خارجي منها اإل بت�شريح خا�س من الإدارة، ويجب اأن يكون 

الت�شريح ملدة محددة.



13
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

مادة.)12(
ل يجوز اإجراء �شباق على الطريق بدون ت�شريح بذلك من رئي�س الأمن العام اأو من ينوب 
عنه، وبعد تقدمي ال�شمانات الالزمة لتعوي�س ما قد ين�شاأ عن ال�شباق من اأ�شرار بالأ�شخا�س 
اأو املمتلكات العامة اأو اخلا�شة، ويتعني على منظمي ال�شباق وامل�شاركني فيه اللتزام بال�شوابط 

وال�شروط الواردة بالت�شريح.
ويعترب يف حكم الت�شابق اأعمال الت�شارع وال�شتعرا�س باملركبات باأي �شورة من ال�شور.

مادة.)13(
فيما عدا املقطورة ون�شف املقطورة، يجب اأن يكون لكل مركبة ت�شري قائد يتولى قيادتها، 
الإجراءات  واتخاذ  اأبوابها  اإغالق  اإحكام  بعد  اإل  كان  �شبٍب  لأي  تركها  املركبة  لقائد  ول يجوز 
الالزمة ملنع عرقلة املرور وتاليف احلوادث التي قد تن�شاأ عن تركها، وبعد التيقن من اتخاذ ما 

يلزم جلعل ا�شتعمالها من جانب الغري ب�شكل غري م�شروع متعذرًا.
ول يجوز ترك املركبة وبها مفتاح اإدارتها، كما ل يجوز ترك محرك املركبة يعمل بغري موجب. 
ويجب اأن يكون للدواب وحيوانات اجلر اأو احلمل اأو الركوب - فرادى كانت اأو قطعانًا - 

قائد اأو اأكرث، بحيث ل تخرج عن ال�شيطرة. 
اإذا  اإل  اأو الركوب يف الطريق مبفردها،  اأو احلمل  ول يجوز ترك الدواب وحيوانات اجلر 
اأو  تقاطعها  جتعل  ب�شورة  قيادتها  تنظم  اأن  ويجب  احلركة،  عليها  ميتنع  بحيث  مقيدة  كانت 

جتاوزها ممكنًا دون عرقلة املرور. 
مادة.)14(

وجه  وعلى  �شروري،  غري  اإزعاج  اأو  �شجة  اإحداث  جتنب  املركبة  ا�شتعمال  عند  يجب 
اخل�شو�س عند اإغالق اأبواب املركبة و�شائر اأجزائها القابلة للفتح.

ويجب الحتياط عند ركوب املركبة اأو النزول منها ومراعاة عدم فتح الأبواب اأو اإغالقها اأو 
تركها مفتوحة اإل بعد التاأكد من اأن ذلك ل يعر�س م�شتعملي الطريق للخطر.

مادة.)15(
ل يجوز قيادة املركبة يف نف�س اجلزء من الطريق ذهابًا واإيابًا بغري موجب، وخا�شة اإذا كان 

من �شاأن ذلك اإزعاج م�شتعملي الطريق اأو اجلمهور اأو تعري�شهم للخطر.
مادة.)16(

ل يجوز اأن تتعدى حمولة املركبة الوزن امل�شموح به يف الرتخي�س اأو يف �شهادة الفح�س اأو 
�شهادة امللكية. 
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ول يجوز حتميل املركبة اأو تفريغ حمولتها يف الطريق العام اإل اإذا تعذر وجود و�شيلة اأخرى 
اأن يتم ذلك ب�شفة عار�شة وبغري تراٍخ وبدون تعري�س اأمن م�شتعملي الطريق  لذلك، وب�شرط 

للخطر.
ويجوز لالإدارة اأن ت�شرتط ح�شول املركبة على ت�شريح خا�س ي�شمح بالتحميل اأو التفريغ 

يف الطريق العام يف اأماكن واأوقات محددة.
مادة.)17(

قائدها، بح�شب  اأو  امل�شئول عنها  اأو  مالكها  املركبة خلفها - على م�شئولية  اأن جتر  يجوز 
الأحوال - مركبًة اأخرى معطلة، على اأن يقت�شر ذلك على رحلة واحدة اأثناء فرتة النهار فقط 
واأن تكون املركبة القاطرة ذات قوة محرك ل يقل عن قوة محرك املركبة املقطورة، ويجب اأن 

تكون املركبة املقطورة خالية متامًا من الأحمال اأو الأ�شخا�س عدا قائدها. 
مادة.)18(

املحدد  العدد  من  اأكرث  ركابًا  حتمل  اأن  للمركبة  يجوز  ل  اخلا�شة،  ال�شيارات  عدا  فيما 
بالرتخي�س اأو ب�شهادة الفح�س اأو �شهادة امللكية، ول يجوز �شعود الركاب اإلى املركبة اأو نزولهم 

منها اإل يف الأماكن وبالطريقة التي حتفظ �شالمتهم و�شالمة املرور.

الق�سم.الثاين
قواعد.وعالمات.واإ�سارات.املرور

الباب.الأول.
قواعد.املرور.واآدابه.

الف�سل.الأول.
التزامات.قائد.املركبة.

الفرع.الأول
قواعد.ال�سري

مادة.)19(
على قائد املركبة قبل ال�شري بها الك�شف عليها وعلى جميع اأجهزتها، والتاأكد من �شالمتها 
و�شالحيتها لل�شري دون خطر عليها اأو على م�شتعملي الطريق اأو اجلمهور والتاأكد من وجود وقود 
كاف بخزان الوقود، وهو م�شئول عن ا�شتيفاء املركبة ملا يتطلبه القانون وهذه الالئحة والقرارات 

ال�شادرة تنفيذًا لهما من �شروط وعن توافر ال�شروط املطلوبة يف الركاب ويف احلمولة. 
ويلتزم قائد املركبة والراكب يف املقعد الأمامي بربط حزام ال�شالمة اأثناء ال�شري يف الطريق.
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مادة.)20(
اإذا ظهر لقائد املركبة اأثناء ال�شري اأن باملركبة عيوبًا اأو اأعطاًل من اأي نوع من �شاأنها اأن 
توؤثر على اأمن املرور وحركته، فعليه اأن ي�شحبها من املرور من اأق�شر طريق ويف اأ�شرع وقت مع 

التزام اجلانب الأمين من الطريق بقدر الإمكان.
مادة.)21(

اأو  املرور  رجال  منهم ذلك  كلما طلب  فورًا  الوقوف  اأنواعها  بجميع  املركبات  قائدي  على 
اأفراد الأمن العام.

مادة.)22(
النقال  بالهاتف  ات�شال  اأي  تلقي  اأو  – اإجراء  قيادتها  – اأثناء  املركبة  قائد  على  ُيحظر 
و�شائل  من  اأي  مطالعة  اأو  الن�شية  الر�شائل  اإر�شال  اأو  تلقي  ويعترب  حمله،  يف  يده  م�شتخدمًا 

التوا�شل الإلكرتوين يف حكم اإجراء اأو تلقي ات�شال هاتفي با�شتخدام اليد. 
املقاعد  على  باجللو�س  العا�شرة  �شن  دون  لالأطفال  ال�شماح  املركبة  قائد  على  ُيحظر  كما 

الأمامية للمركبة اأثناء �شريها علي الطريق. 
مادة.)23(

اإلى  يوؤدي  الذي  بال�شكل  القيادة،  اأثناء  الطريق  بغري  الن�شغال  املركبة  قائد  على  ُيحظر 
التاأثري على قدرته على ال�شيطرة على املركبة.

مادة.)24(
يف  الأخ�س  وعلى  ال�شري،  اأثناء  الطريق  من  الأمين  اجلانب  يلزم  اأن  املركبة  قائد  على 

احلالت الآتية:
لل�شرعة على  املقرر  الأق�شى  تقل كثريًا عن احلد  املركبة  ل�شري  الفعلية  ال�شرعة  اإذا كانت   -1

الطريق.
2- اإذا كان يقود املركبة ب�شرعة تقل عن احلد الأق�شى املقرر لل�شرعة على الطريق. 

3- اإذا كانت الروؤية يف الطريق اأمامه غري كافية.
4- اإذا كانت مركبته مقابلة ملركبة اأخرى قادمة من الجتاه امل�شاد.

5- اإذا كان �شينعطف اإلى طريق اآخر يقع اإلى ميينه.
6- حالة ال�شماح للمركبات الالحقة له بتخطي مركبته.

مادة.)25(
اإذا كان نهر الطريق املخ�ش�س للمرور يف اجتاه واحد مق�شمًا اإلى عدة م�شارات بخطوط 
طولية متقطعة، وجب على قائد املركبة عدم تغيري امل�شار الذي ي�شري فيه اإل بعد التاأكد من اأن 
ذلك ل ي�شكل خطرًا على م�شتعملي الطريق اأو على حركة املرور، وعليه تنبيه غريه من م�شتعملي 

الطريق اإلى ذلك يف الوقت املنا�شب با�شتخدام اإ�شارات التنبيه ال�شوئية.
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بينهما خطوط  وتف�شل  واحد  اجتاه  اأو يف  الجتاهني  م�شتعماًل يف  الطريق  نهر  كان  واإذا 
طويلة مت�شلة، امتنع على قائد املركبة ال�شري على هذه اخلطوط اأو اجتيازها. 

ويف جميع الأحوال، يجب على قائد املركبة ا�شتخدام اإ�شارات التنبيه ال�شوئية عند تغيري 
م�شاره اأو النحراف اأو دخول طريق اآخر اأو الدخول ملنعطف.

مادة.)26(
اإذا اأراد قائد املركبة اخلروج عن خط �شري املركبات اأو الدخول فيه، اأو تغيري اجتاهه اإلى 
اليمني اأو الي�شار اأو الدوران اإلى اليمني اأو الي�شار متجهًا اإلى طريق جانبي اأو اإلى مكان جماور 

للطريق اأو اخلروج من هذا املكان اأو الرجوع اإلى اخللف، وجب عليه القيام مبا يلي: 
1- الإعالن عن رغبته يف ذلك بو�شوح ويف الوقت املنا�شب با�شتخدام اإ�شارات التنبيه ال�شوئية، 

واأن ي�شتخدم هذه الإ�شارات طوال مدة حتركه. 
2- التاأكد من اإمكان اإجراء ذلك دون اأن يعر�س نف�شه اأو غريه للخطر.

3- القرتاب ما اأمكن من اجلانب الأمين من الطريق اإذا كان متجهًا اإلى طريق يقع اإلى ميينه، 
والقرتاب ما اأمكن من محور نهر الطريق ذي الجتاهني اإذا كان متجهًا اإلى طريق يقع اإلى 
ي�شاره، واأن يلتزم اأق�شى الي�شار اإذا كان الطريق اجتاهًا واحدًا، وذلك كله قبل الو�شول اإلى 
غايته بوقت كاف، وعلى من يريد الجتاه اإلى اليمني اأو الي�شار اأن يرتك املركبات املقابلة 

متر اأوًل واأن يحتاط بالن�شبة للم�شاة ويقف لهم عند اللزوم.
مادة.)27(

اإذا اأراد قائد املركبة الرجوع اإلى اخللف، فال يجوز له ذلك اإل عند ال�شرورة وب�شرط عدم 
اإعاقة املرور، وعليه التاأكد من خلو الطريق وعدم تعري�س م�شتعمليه للخطر واأل يجاوز رجوعه 
اإلى اخللف م�شافة تعادل طول املركبة، ويتعني عليه اإعطاء اإ�شارات التنبيه ال�شوئية املنا�شبة، 

وعند اللزوم يجب اأن يكون هناك من ير�شده ممن ي�شتطيعون ذلك.
مادة.)28(

يجب على قائد املركبة الذي يريد اخلروج مبركبته من اأي مبنى اإلى الطريق التاأكد من 
اإمكان ذلك دون تعري�س م�شتعملي الطريق للخطر، وعليه اأن يعلن عن رغبته يف ذلك م�شتهديًا 
مبا يتنا�شب وحالته من ال�شوابط املذكورة يف املادتني )24( و)25( من هذه الالئحة، واأن يتم 
ذلك ب�شرعة بطيئة. وُتراعى ذات ال�شوابط عند رغبة قائد املركبة يف الدخول من الطريق اإلى 

املبنى اأو يف الو�شول اإلى الطريق من جزء اآخر منه.
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مادة.)29(
ل يجوز مل�شتعملي الطريق دخول الطريق اأو اخلروج منه اإل من الأماكن املخ�ش�شة لذلك، 

ول يجوز لقائدي املركبات ا�شتخدام الأر�شفة، وما يف حكمها لهذا الغر�س. 
الفرع.الثاين.

.م�سافات.الأمان
مادة.)30(

نه من التوقف  اأن يرتك م�شافة كافية بينه وبني املركبة التي اأمامه متكِّ على قائد املركبة 
اإذا توقفت املركبة الأمامية فجاأة اأو خف�شت �شرعتها، وعليه اأن ينتبه ملا ي�شدر عن قائدها من 
اإ�شارات تنبيه �شوئية. وعلى قائد املركبة الأمامية عدم ا�شتعمال الفرامل فجاأة بغري مربر قوي.

مادة.)31(
على كل قائد مركبة بطيئة ال�شرعة اأو مركبة من املركبات التي يتجاوز طولها �شبعة اأمتار 
اأن يرتك م�شافًة بني مركبته واملركبة التي اأمامه تكفي لأن تدخل فيها اأية مركبة اأخرى تريد اأن 

تتخطاه. 
ول ي�شرى حكم الفقرة الأولى من هذه املادة اإذا كان قائد املركبة بطيئة ال�شرعة اأو التي 
يتجاوز طولها �شبعة اأمتار قد بداأ يف تخطي املركبة الأمامية، اأو اإذا كان نهر الطريق مق�شمًا اإلى 

اأكرث من م�شار، كما ل ت�شري يف الأجزاء من الطريق املمنوع فيها التخطي.
يف  ت�شري  املركبات  كانت  اإذا  املتقدمة  بال�شوابط  اللتزام  املركبات  قائدي  على  ويتعني 

جمموعة واحدة مت�شلة ببع�شها.
الفرع.الثالث.

التقابل
مادة.)32(

اأن يقرتب  امل�شاد  اأخرى قادمة من الجتاه  تقابل مركبته مبركبة  املركبة عند  قائد  على 
بقدر الإمكان من اأق�شى اجلانب الأمين يف اجتاه املرور الذي ي�شلكه، بحيث يرتك م�شافة جانبية 
كافية على ي�شاره. فاإذا مل يتي�شر له ذلك ب�شبب وجود عقبة اأو م�شتعملني اآخرين للطريق، وجب 
عليه تهدئة �شرعة املركبة والتوقف بها عند اللزوم حتى يتم مرور املركبات املقابلة يف الجتاه 

امل�شاد.
مادة.)33(

خطورة،  اأو  �شعوبة  التقابل  عند  بها  توجد  التي  الطرق  من  وغريها  املنحدرة  الطرق  يف 
يجب على قائد املركبة يف الجتاه النازل اأن يلتزم اجلانب الأمين يف اجتاه املرور الذي ي�شلكه 
ال�شاعدة  املركبة  كانت  فاإذا  �شعوبة.  دون  باملرور  ال�شاعدة  للمركبة  لي�شمح  يتوقف متامًا  اأو 
موجودة بالقرب من ق�شم مت�شع من الطريق ُي�شتعمل اأو ميكن ا�شتعماله كموقف موؤقت، وجب 

على قائدها اأن يتوقف يف هذا املكان لي�شمح مبرور املركبة النازلة.
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الفرع.الرابع.
التخطي

مادة.)34(
يكون التخطي من الي�شار دائمًا، ول ُي�شمح به اإل لقائد املركبة الذي ميكنه روؤية الطريق 
اأي  اإ�شارة التنبيه ال�شوئية املنا�شبة والتاأكد من عدم وجود  اإعطاء  روؤية كاملة ووا�شحة، وبعد 

عائق اأو خطورة من املرور املقابل اأثناء عملية التخطي وحتى اإمتامها.
مادة.)35(

التخطي  يف  رغبته  عن  يعلن  اأن   - التخطي  عملية  اإجراء  قبل   - املركبة  قائد  على  يجب 
م�شتعملي  اأن  من  والتاأكد  ال�شوئية،  التنبيه  اإ�شارات  با�شتخدام  و�شوح  بكل  املنا�شب  الوقت  يف 

الطريق من قائدي املركبات قد ا�شتجابوا لهذا التنبيه، والتاأكد كذلك مما يلي:
1- عدم وجود اأية مركبة خلفه �شرع قائدها فعاًل يف تخطيه اأو اأعطى اإ�شارة تنبيه �شوئية برغبته 

يف التخطي.
2- عدم اإعطاء قائد املركبة الذي يتقدمه يف نف�س م�شاره اإ�شارة تنبيه �شوئية برغبته يف التخطي.
3- و�شوح الروؤية متامًا على م�شار الطريق الذي �شي�شري فيه، حتى ل يعيق حركة املرور املقابل اأو 
يعر�شها للخطر، مع مراعاة الفرق بني �شرعة مركبته اأثناء التخطي و�شرعة املركبات التي 

يرغب يف تخطيها.
4- ترك م�شافة بينه وبني املركبات التي �شيتخطاها اأثناء التخطي.

مادة.)36(
يجب على قائد املركبة، بعد اإمتام عملية التخطي، اأن يعود اإلى اليمني تدريجيًا ويف اأ�شرع 
وقت ممكن، واأن يلتزم اجلانب الأمين لنهر الطريق. ومع ذلك، ميكن لقائد املركبة البقاء يف 
نف�س امل�شار الذي �شغله اأثناء عملية التخطي اإذا كان م�شطرًا لتخطي مركبة اأخرى، ب�شرط األ 

ي�شبب ذلك م�شايقة اأو اإزعاجًا لقائدي املركبات الالحقة له.
مادة.)37(

على قائد املركبة الذي �شمح بالتخطي اأن يلتزم بقدر الإمكان اأق�شى اجلانب الأمين مل�شار 
الطريق الذي ي�شري فيه، مع تهدئة ال�شرعة حتى تتم عملية التخطي، وميتنع عليه اأثناء ذلك اأن 

يزيد من �شرعته.
مادة.)38(

اإذا كانت �شرعة املركبة بح�شب طبيعة ت�شنيعها اأقل من �شرعة املركبات التالية لها على 
الطريق اأو كان مقررًا ل�شرعتها حد اأق�شى، وجب على قائدها اأن يخفف من �شرعته يف املكان 
املنا�شب اأو يتوقف عند اللزوم اإذا كان ذلك �شروريًا لتمكني عدة مركبات تتلو بع�شها مبا�شرة 

من تخطيه.
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مادة.)39(
اإذا اأعلن قائد املركبة نيته يف الجتاه اإلى الي�شار وانتظم بالفعل يف حركة املرور بعد دخوله 

يف الي�شار، جاز تخطيه من اليمني. 
مادة.)40(

يجب على قائد املركبة عدم القيام بعملية التخطي يف الأحوال والأماكن الآتية:
1- اإذا كان مدى الروؤية حوله غري كاف.

2- اإذا كانت الروؤية غري وا�شحة.
3- اإذا كانت املركبة املتقدمة ت�شري ب�شرعة يتعذر معها اإمتام عملية التخطي اأو كانت تقوم هي 

بتخطي مركبة اأخرى اأو كانت هناك مركبة تالية له تريد اأن تتخطاه.
4- اإذا كان اجتاه حركة املرور املقابل ل ي�شمح باإمتام عملية التخطي باأمان كامل لكل م�شتعملي 

الطريق من املركبات.
5- يف التقاطعات وعلى الكباري وداخل الأنفاق.

6- يف حالة توقف عدد من املركبات ب�شبب اإ�شارة مرور �شوئية، اأو ب�شبب عرقلة املرور. 
7- يف املنحنيات واملنعطفات واملرتفعات واملنحدرات والطرق الزلقة وتقاطعات الطرق والدوارات 

وبالقرب من ممرات عبور امل�شاة.
8- يف الأماكن املمنوع فيها التخطي مبقت�شى عالمات املرور اأو اإ�شارات املرور ال�شوئية اأو طبقًا 

لتعليمات رجل املرور.
مادة.)41(

اإذا مرت املركبة من ي�شار مركبة اأخرى تقف على جانب الطريق اأو من ي�شار عائق قائم 
ن املركبات املقابلة من املرور اأوًل، فاإذا كان م�شطرًا  بجانب الطريق، وجب على قائدها اأن ميكِّ
لالنعطاف اإلى الي�شار وجب عليه اأن يكون حذرًا بالن�شبة للمركبات الالحقة ملركبته واأن يعلن 

عن رغبته يف ذلك كما يف حالة التخطي.
لقائدي  يجوز  ل  املادة،  هذه  من  الأولى  الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  العوائق  عبور  حالة  ويف 

املركبات الالحقة تخطي املركبة عند عبورها لتلك العوائق.
الفرع.اخلام�س

ال�سرعة
مادة.)42(

نه من ال�شيطرة  على قائد املركبة العمل على اأن تظل �شرعة املركبة يف احلدود التي متكِّ
الطريق ومدى  املرور على  الطريق وحالة  ال�شرعة حالة  تلك  اأن يراعى يف حتديد  عليها، على 
ال�شخ�شية  ومقدرته  املركبة  قائد  حالة  �شوء  كله يف  وذلك  القائمة،  اجلوية  والظروف  الروؤية 

وحالة املركبة واحلمولة و�شائر الظروف املحيطة.
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الوقوف  من  ال�شرورة  عند  ليتمكن  التمهل  املركبة  قائد  على  يجب  ال�شيقة،  الطرق  ويف 
باملركبة يف حدود ن�شف اجلزء املرئي من الطريق. 

واإذا كانت الروؤية غري وا�شحة متامًا على الطريق، وجب على قائد املركبة التوقف عن ال�شري.
مادة.)43(

ل يجوز لقائد املركبة اأن يبطئ من �شرعتها بغري مربر قوي، اإذا كان من �شاأن اإبطاء ال�شرعة 
اأن يعرقل حركة املرور على الطريق. 

مادة.)44(
مع مراعاة اأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، يكون احلدان 
الأق�شى والأدنى ل�شرعة املركبات على الطرق - عند توافر الظروف املنا�شبة- على النحو الآتي: 

اأ- احلد.الأق�سى.لل�سرعة:
1-.داخل.املدن،.عدا.الطرق.الدائرية.

1( ال�شيارات اخلا�شة: من اأربعني اإلى �شتني كيلومرتًا يف ال�شاعة.
2( املركبات الأخرى: من ثالثني اإلى خم�شني كيلومرتًا يف ال�شاعة.

2-.خارج.املدن.والطرق.الدائرية. 
1( ال�شيارات اخلا�شة: من �شتني اإلى مائة كيلومرت يف ال�شاعة. 

2( املركبات الأخرى: من خم�شني اإلى ثمانني كيلومرتًا يف ال�شاعة.
ويف حتديد ال�شرعة الالزمة على الطرق يف نطاق حديها الأق�شى والأدنى، يتعني مراعاة 

عالمات املرور التي ت�شري اإلى احلد الأق�شى لل�شرعة على كل طريق.
ب- احلد.الأدنى.لل�سرعة:

1-.داخل.املدن،.عدا.الطرق.الدائرية.
1( ال�شيارات اخلا�شة: ع�شرون كيلومرتًا يف ال�شاعة.

2( املركبات الأخرى: خم�شة ع�شر كيلومرتًا يف ال�شاعة.
2-.خارج.املدن.والطرق.الدائرية.

1( ال�شيارات اخلا�شة: خم�شون كيلومرتًا يف ال�شاعة.
2( املركبات الأخرى: ثالثون كيلومرتًا يف ال�شاعة.

الق�شوى  ال�شرعة  املركبات ذات  قائدي  فعلى  الطريق مق�شمًا لأكرث من م�شار،  واإذا كان 
امل�شارات  التزام  الأقل  ال�شرعة  الأي�شر من الطريق، وعلى قائدي املركبات ذات  امل�شار  التزام 
اليمنى من الطريق بح�شب �شرعة كل مركبة وبحيث ت�شري املركبات ذات ال�شرعة الأقل يف اأق�شى 

اجلانب الأمين من الطريق. 
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مادة.)45(
على قائد املركبة اأن يقلل من �شرعة مركبته عند مروره باملناطق املاأهولة، وعند الدخول يف 
املنعطفات اأو املنحنيات اأو املنحدرات اأو التقاطعات، وعند القرتاب من امل�شت�شفيات واملدار�س 

ودور العبادة اأو من اأماكن عبور امل�شاة، وعند مالقاة حيوانات اأو عند تخطيها. 
مادة.)46(

اإذا اأراد قائد املركبة اأن يقلل من �شرعته اإلى حد كبري، وجب عليه اأن يتاأكد قبل القيام بذلك 
اأن ذلك ل ي�شكل خطرًا اأو يعرقل املركبات الالحقة له، واأن يعلن عن رغبته يف ذلك ب�شورة وا�شحة 

قبل القيام به بوقت كاف با�شتخدام اإ�شارات التنبيه ال�شوئية اأو بيديه اأو با�شتعمال نور الفرامل.
مادة.)47(

ل يجوز لقائد املركبة اأن ي�شتعمل الفرامل ب�شورة مفاجئة بهدف تخفيف ال�شرعة اأو اإيقاف 
املركبة اإذا مل تكن هناك اأ�شباب لذلك يقت�شيها اأمن و�شالمة املرور.

الفرع.ال�ساد�س
التقاطعات.واأولويات.املرور

مادة.)48(
على قائد املركبة القادم من طريق جانبي ويتاأهب للدخول يف طريق عام، اأو من طريق غري 
مر�شوف ويتاأهب للدخول يف طريق مر�شوف ومعبد، اأن يقف حتى ي�شمح اأوًل مبرور املركبات 
القادمة على هذا الطريق ول ي�شرع يف الدخول اإل بعد التاأكد من خلو الطريق من امل�شاة ومن اأن 

املرور لن يتعر�س للخطر.
مادة.)49(

تكون اأولوية املرور يف الدوارات وتقاطعات الطرق التي ل يكون املرور فيها منظمًا عن طريق 
اإ�شارات مرور �شوئية اأو عالمات مرور اأو بوا�شطة رجال مرور، على الوجه الآتي:

1- للمركبات التي دخلت فعاًل يف الدوار.
2- للمركبات التي دخلت فعاًل يف التقاطع.

3- للمركبات القادمة من طريق رئي�شي يتقاطع مع طريق فرعي.
اأخرى وذلك عند تقاطع  اأيًا كان نوعها بالن�شبة لأية مركبة  4- للمركبات القادمة من اليمني 

طرق رئي�شية.
5- لل�شيارات، بالن�شبة لغريها من املركبات.

6- للدراجات الآلية قبل الدراجات الهوائية والعربات، والدراجات الهوائية قبل العربات. 



22
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

مادة.)50(
اللزوم، ول  اأن يتوقف عند  اأولوية غريه يف املرور  يجب على قائد املركبة امللتزم مبراعاة 
يجوز له ال�شتمرار يف ال�شري اإل بعد التيقن من الروؤية يف اجلزء من الطريق الذي �شي�شري فيه 

والتاأكد من اأنه لن يعر�س �شاحب الأولوية للخطر اأو يعرقله ب�شورة جوهرية.
واإذا كانت الروؤية غري وا�شحة يف ذلك اجلزء من الطريق، وجب على قائد املركبة ال�شري 

ببطء حتى ي�شل اإلى منعطف الطريق الذي ت�شبح فيه الروؤية كاملة.
مادة.)51(

عند توقف املرور اأو تباطئه مبا يهدد باإرباكه، يجب على قائد املركبة - برغم اأولويته يف 
املرور اأو برغم النور الأخ�شر اأو وجود اأية اإ�شارة اأو عالمة اأخرى ت�شمح له باملرور - عدم الدخول 

يف التقاطع اإذا كان عند الو�شول اإليه �شيتوقف فيه.
وعلى كل من تكون له الأولوية اأو احلق يف ال�شري اأن يتنازل عن هذا احلق اإذا اقت�شت حالة 
اإذا كان  اإل  التنازل  اأن يعتمد على هذا  املرور ذلك، ويف هذه احلالة ل يجوز لأي قائد مركبة 

متيقنًا منه.
الفرع.ال�سابع

التوقف
مادة.)52(

عند  اإل  املحددة،  النتظار  اأو  الوقوف  اأماكن  غري  يف  بها  التوقف  املركبة  لقائد  يجوز  ل 
الدخول فيها اأو اخلروج منها اأو حتميلها اأو تفريغها، كما ل يجوز له التوقف باملركبة يف الأوقات 

والأماكن املحظورة مبقت�شى القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
مادة.)53(

ينتج  ل  تدريجية  ب�شورة  ذلك  ُيتم  اأن  عليه  فيجب  بها،  يتوقف  اأن  املركبة  قائد  اأراد  اإذا 
عنها اأية م�شايقة حلركة املرور وبعد اإعطاء اإ�شارة التنبيه ال�شوئية الدالة على ذلك، واأن يوقف 
النتظار على اجلانب  اأو  التوقف  له  ويجوز  الطريق.  لنهر  الأمين  اأق�شى اجلانب  املركبة على 
اأو عندما  املرور،  بوا�شطة عالمات  الأمين ممنوعًا  يكون اجلانب  الطريق عندما  لنهر  الأي�شر 
يكون التوقف اأو النتظار يف طريق ذي اجتاه واحد م�شموحًا فيه بالنتظار على اجلانب الأي�شر 

دون اجلانب الأمين. 
ويجوز التوقف اأو النتظار يف الأماكن التي حتددها اإ�شارات اأو عالمات املرور.

ويف جميع الأحوال، يجب اأن يكون التوقف اأو النتظار يف اجتاه �شري املركبات على الطريق.
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مادة.)54(
على قائد املركبة - يف حالة ال�شطرار اإلى التوقف على نهر الطريق - ا�شتخدام اإ�شارات 
التنبيه ال�شوئية اأو و�شع عالمات حتذيرية على �شطح الطريق لتنبيه قائدي املركبات القادمة 
اأويف مكان ممنوع  لياًل  التوقف  اإذا كان  بحيث تكون املركبة مرئية من م�شافة كافية، وخا�شًة 

التوقف فيه.
 ويجب اأن يكون توقف اأو انتظار املركبات اأو احليوانات يف الطرق الوا�شلة بني املدن ويف 
املناطق غري املاأهولة يف اأق�شى ميني نهر الطريق يف اجتاه حركة املرور، مع جتنب اأق�شام الطريق 

املخ�ش�شة ملرور امل�شاة اأو لأنواع معينة من املركبات.
مادة.)55(

ل يجوز لقائد املركبة باأية حال التوقف باملركبة على بعد يقل عن ع�شرة اأمتار من الدوارات 
ومحطات  امل�شاة  عبور  واأماكن  امليادين  ومداخل  الطرق  ومفارق  واجل�شور  والأنفاق  والكباري 

مركبات النقل العام للركاب.
ول يجوز النتظار اإل يف الأماكن غري املمنوع النتظار فيها ومبا ل يقل عن ع�شرين مرتًا 
من الدوارات والكباري والأنفاق واجل�شور ومفارق الطرق ومداخل امليادين واأماكن عبور امل�شاة 

ومحطات مركبات النقل العام للركاب وعلى امل�شارات اخلا�شة مبركبات الطوارئ.
ويف جميع الأحوال، يجب اأن يكون التوقف اأو النتظار بال�شكل الذي ل يوؤدي اإلى اإعاقة املرور 

بالطريق اأو اإعاقة الروؤية عليه.
مادة.)56(

ل يجوز التوقف اأو النتظار باملركبة يف الأماكن الآتية:
1- اأماكن عبور امل�شاة، والأر�شفة وما يف حكمها، والأماكن املخ�ش�شة ل�شري اأو وقوف للدراجات.
2- الكباري واملمرات العلوية والأنفاق وحتت اجل�شور، ما مل تكن هناك اأماكن مخ�ش�شة للتوقف 

اأو النتظار. 
3- نهر الطريق يف املرتفعات اأو املنحدرات اأو املنعطفات اأو املنحنيات اأو بالقرب منها عندما 
تكون الروؤية غري كافية ل�شمان تخطي املركبة باأمان تام، مع مراعاة �شرعة املركبات على 

هذا اجلزء من الطريق.
4- نهر الطريق بجوار العالمات الأر�شية الطولية املت�شلة التي ل ُي�شمح بتجاوزها، عندما تكون 

امل�شافة العر�شية بني املركبة املتوقفة وهذه العالمات الطولية تقل عن خم�شة اأمتار.
5- الأماكن التي اإذا توقفت املركبة اأو انتظرت فيها ميكنها اأن حتجب اإ�شارات املرور ال�شوئية اأو 

عالمات املرور عن نظر بقية م�شتعملي الطريق.
6- اأمام مداخل اأو مخارج الكراجات ومحطات البنزين وامل�شت�شفيات ومراكز الإ�شعاف والإطفاء 

وال�شرطة واملناطق الع�شكرية واأماكن العبادة واملدار�س واحلدائق العامة.
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7- الأماكن التي يعيق التوقف اأو النتظار فيها حترك مركبات اأخرى متوقفة.
8- نهر الطريق بجوار مركبة اأخرى متوقفة اأو منتظرة )�شف ثان(. 

9- الأماكن املحاذية لنهر الطريق مبا ي�شكل خطرًا على حركة املرور. 
10- الأماكن غري امل�شرح فيها بالتوقف اأو النتظار مبقت�شى القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات 

ال�شادرة تنفيذًا لهما.
مادة.)57(

على مركبات النقل العام للركاب اأن تقف مال�شقة للمحطات املخ�ش�شة لها على الأر�شفة 
وفقًا لل�شوابط التي حتددها الوزارة املعنية باملوا�شالت، ول يجوز للمركبات الأخرى املرور بني 
املحطة ومركبة النقل العام. واإذا كان الر�شيف جزيرة يف و�شط الطريق، يكون مرور املركبات 

الأخرى على ميني مركبة النقل العام املتوقفة بجانب هذا الر�شيف.
ويجب على قائدي املركبات الأخرى اإبطاء ال�شرعة ومتكني مركبات النقل العام للركاب من 
التهدئة للوقوف باملحطة والرحيل منها ولو اقت�شى الأمر التوقف، وعليهم عدم تعطيل �شعود 

الركاب اأو نزولهم اأو اإزعاجهم يف ذلك.
ويكون انتظار ركاب مركبات النقل العام يف الأماكن املخ�ش�شة لهم باملحطة على الر�شيف 
اأو  الطريق عند عدم وجود ر�شيف،  الأمين من  اأق�شى اجلانب  اأو على  الطريق  نهر  ولي�س يف 

النتظار على اجلزيرة املخ�ش�شة لهم.
مادة.)58(

للمركبات  لل�شماح  الأمر  لزم  اإذا  بها  التوقف  اأو  املركبة  �شرعة  تهدئة  املركبة  قائد  على 
عليه  وُيحظر  نزولهم،  اأو  الطلبة  ل�شعود  الالزمة  التحركات  لإجراء  الطلبة  لنقل  املخ�ش�شة 

تعطيل �شعود الطلبة اأو نزولهم اأو اإزعاجهم يف ذلك. 

الفرع.الثامن
الأنوار

.مادة.)59(
تكون  عندما  النهار  يف  وكذلك  الليل،  اأثناء  الطريق  اأنوار  ي�شتخدم  اأن  املركبة  قائد  على 

الروؤية غري كافية لأي �شبب كال�شباب اأو هطول الأمطار الغزيرة اأو املرور يف اأحد الأنفاق.
 واإذا توقفت املركبة اأثناء الليل على طرق غري جمهزة باإنارة عامة اأو عندما تكون الروؤية غري 

كافية، وجب على قائد املركبة اأن يعلن عن وجود مركبته من خالل اإ�شاءة اأنوار املوا�شع. 
مادة.)60(

على قائد املركبة عدم ا�شتخدام اأنوار حمراء اأو اأجهزة اأو اأية مواد عاك�شة حمراء يف مقدمة 
املركبة، وكذلك عدم ا�شتخدام اأنوار بي�شاء اأو �شفراء كا�شفة اأو اأية مواد عاك�شة غري حمراء يف 

موؤخرة املركبة.
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مادة.)61(
عند  اإل  النور  هذا  اإ�شاءة  اخللف  اإلى  لل�شري  خا�س  بنور  جمهزة  مركبة  لقائد  يجوز  ل 
اعتزامه ال�شري اإلى اخللف واأثناء ذلك، مع مراعاة عدم م�شايقة بقية م�شتعملي الطريق واإطفاء 

النور مبجرد التوقف.
مادة.)62(

ُيحظر على قائد املركبة و�شع امل�شابيح الكا�شفة )الك�شافات( اأو ا�شتعمالها.
ويجب عليه عدم ا�شتعمال اأنوار القيادة )الأنوار العالية( داخل املناطق املاأهولة، وميكنه 
ا�شتعمالها خارج هذه املناطق ب�شرط اأن يكون ذلك ب�شفة متقطعة عند تقابل مركبته باأخرى 
مب�شافة ل تقل عن ثالثمائة مرت، ويحظر ا�شتعمال تلك الأنوار عندما تكون امل�شافة بني املركبتني 
خم�شني مرتًا، كما يحظر ا�شتعمالها عندما ت�شري املركبة خلف مركبة اأخرى مب�شافة ق�شرية، 

ويجوز يف هذه احلالة اإ�شاءة الأنوار ب�شورة متقطعة لالإعالن عن عزم املركبة على التخطي.
وُيحظر ا�شتعمال اأنوار القيادة )الأنوار العالية( يف اإبهار بقية م�شتعملي الطريق، اأو عندما 

تفر�س مقت�شيات الأمن وال�شالمة على الطريق عدم ا�شتخدام هذه الأنوار. 
مادة.)63(.

يف الأحوال اجلوية التي تتعذر فيها الروؤية الآمنة ولو اأثناء النهار، يجب على قائد املركبة 
اإ�شاءة م�شابيحها وا�شتعمال اأجهزة التنبيه ال�شوتية على فرتات متقطعة وعدم زيادة �شرعة 

املركبة على خم�شة ع�شر كيلومرتًا يف ال�شاعة وعدم تخطي اأية مركبة اأخرى.
مادة.)64(

على قائد املركبة اإ�شاءة اأنوار الطريق يف احلالت الآتية:
1- اأثناء ال�شري على الطرق الرئي�شية.

2- يف احلالت املحظور فيها ا�شتعمال اأنوار القيادة )الأنوار العالية( وتكون اأنوار املوا�شع غري 
كافية لل�شماح لقائد املركبة باأن يرى بو�شوح وعلى م�شافة كافية.

املركبة على  بروؤية  الطريق  لبقية م�شتعملي  لل�شماح  كافية  املوا�شع غري  اأنوار  تكون  3- عندما 
م�شافة كافية.

4- يف حالة تعذر الروؤية اأو وجود �شباب، متى كانت املركبة غري مزودة باأنوار خا�شة بال�شباب.
مادة.)65(

بطريقة  الطريق  اأنوار  اأو  العالية(  )الأنوار  القيادة  اأنوار  ا�شتخدام  املركبة  لقائد  يجوز 
متقطعة يف فرتات ق�شرية، وذك للتحذير اأو عند اعتزامه تخطي مركبة اأخرى.
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مادة.)66(
املاأهولة،  املناطق  يف  العالية(  )الأنوار  القيادة  اأنوار  ا�شتعمال  املركبة  قائد  على  ُيحظر 
الطريق  نهر  يكون  عندما  املاأهولة  املناطق  وخارج  كافية،  اإ�شاءة  م�شاء  الطريق  يكون  عندما 
م�شاء ب�شورة ت�شمح لقائد املركبة باأن يرى بو�شوح وعلى م�شافة كافية ويف حالت توقف املركبة 

اأو انتظارها.
غري  ا�شتخدامها  بدون  الروؤية  تكون  عندما  القيادة  اأنوار  ا�شتخدام  املركبة  لقائد  ويجوز 

كافية لل�شري باأمان ب�شبب ال�شباب اأو هطول الأمطار الغزيرة اأو املرور يف الأنفاق.
مادة.)67(

على قائدي الدواب وحيوانات اجلر اأو احلمل اأو الركوب ا�شتخدام اأنوار اأو اأجهزة عاك�شة 
عند تنقلهم بها لياًل على طول نهر الطريق.

الفرع.التا�سع.
اأحكام.خا�سة.ب�سيارات.النقل.اخلا�س.و�سيارات.النقل.الثقيل.

مادة.)68(
اأو �شيارة النقل الثقيل بالب�شائع، و�شع احلمولة  يجب، عند حتميل �شيارة النقل اخلا�س 
بها  يتعلق  وما  التحميل  اأدوات  و�شائر  واحلزم  الربط  اأدوات  وو�شع  ال�شيارة  فوق  وت�شقيفها 
اأو يوؤدي  بطريقة منتظمة وماأمونة ومحكمة وعلى وجه ل يجعلها معر�شة للتحرك اأثناء ال�شري 
اإلى �شقوطها اأو اإحداث �شجة مزعجة. ويجب - ب�شفة خا�شة - اأن يكون و�شع احلمولة وحزمها 

وحمايتها بال�شكل الذي ي�شمن ما يلي:
1- األ ينتج عنها اأي خطر على الأ�شخا�س اأو �شرر للممتلكات العامة اأو اخلا�شة.

2- األ ت�شبب �شو�شاء ول يتطاير اأو ينبعث منها ما ي�شر بال�شحة اأو يعر�س م�شتعملي الطريق 
اأو اجلمهور للخطر اأو ي�شايقهم.

3- األ توؤثر على روؤية قائد ال�شيارة اأو تعر�س اتزانها اأو قيادتها للخطر.
4- األ حتجب الإ�شارات اليدوية اأو اإ�شارات التنبيه ال�شوئية اأو اأنوار ال�شيارة اأو املرايا العاك�شة 

اأو اأرقام الت�شجيل.
اأن تكون جميع الأدوات امل�شتعملة يف ربط احلمولة وحزمها وحمايتها كاحلبال وال�شال�شل   -5

والأغطية متينة و�شليمة ومثبتة جيدًا بال�شكل الذي مينع �شقوطها اأو انزلقها اأو تقطيعها. 
مادة.)69(

على قائدي �شيارات النقل الثقيل اللتزام بامل�شار الأمين من نهر الطريق يف كل الأحوال، 
ول يجوز لهم التخطي ما مل تقت�س حالة الطريق اأو وجهة قائد ال�شيارة ذلك.
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الفرع.العا�سر.
اأحكام.خا�سة.بالدراجات.الهوائية.والعربات.

.مادة.)70(
ل يجوز قيادة الدراجات الهوائية يف الطرق العامة للقا�شر الذي تقل �شنه عن ع�شر �شنوات 

ميالدية، ويكون متويل �شئون القا�شر م�شئوًل عما ينتج عن قيادته للدراجة من اأ�شرار.
ول يجوز ملوؤجري الدراجات الهوائية وعمالهم تاأجريها ملن تقل �شنه عن ع�شر �شنوات، واإل 

كانوا م�شئولني عما ينتج عن قيادته للدراجة من اأ�شرار له اأو للغري. 
ول يجوز مزاولة مهنة موؤجر الدراجات بجميع اأنواعها للغري اإل بعد احل�شول على ترخي�س 

بذلك من اإدارة املرور والرتخي�س.
ويجب اأن تتوافر يف الدراجات �شروط ال�شالحية والأمن وال�شالمة الواردة يف هذه الالئحة.
الرتخي�س  ومدة  واإجراءاته ومناذجه  الرتخي�س  �شروط  منه  بقرار  الإدارة  ويحدد مدير 
ر�شوم  وتتقرر  التاأجري،  فيه  يزاول  الذي  املحل  يف  توافرها  الالزم  وال�شروط  جتديده  وكيفية 

الرتخي�س مع الر�شوم املذكورة يف هذه الالئحة.
مادة.)71(

على قائدي الدراجات الهوائية والعربات التزام اجلانب الأمين من الطريق وعدم اخلروج 
منه بقدر الإمكان، وُيحظر عليهم ا�شتخدام باقي الطريق املعد ل�شري املركبات الأخرى اأو امل�شاة 
اأو ال�شري فوق الأر�شفة، ويجب اأن ي�شريوا فرادى الواحد خلف الآخر، وعليهم عند النعطاف 

التزام ميني املركبات الأخرى التي تريد النعطاف يف نف�س الجتاه.
مادة.)72(

يكون ركوب الدراجة الهوائية اأو النزول منها على حافة الر�شيف الأمين للطريق.
ويحظر على قائد الدراجة قيادتها دون الإم�شاك مبقودها اأو الإم�شاك به بيد واحدة فقط 
اأن  اأو  ال�شري  اأثناء  اأخرى  الإم�شاك مبركبة  عليه  كما يحظر  يدوية،  اإ�شارة  اإ�شدار  اإل يف حالة 
يحمل اأو يدفع اأو ي�شحب اأ�شياء تعرقل ال�شري اأو تكون خطرًا عليه اأو على باقي م�شتعملي الطريق، 

ويحظر على اأي �شخ�س الركوب اأمام قائد الدراجة. 
ول يجوز لقائد الدراجة ال�شري معوجًا اأو الندفاع ب�شرعة خطرة اأو ال�شري باأية حالة اأخرى 

ينجم عنها خطر على م�شتعملي الطريق.
مادة.)73(

ل يجوز حتميل العربات باأكرث من طاقة احليوان اأو الإن�شان الذي يجرها. 
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الفرع.احلادي.ع�سر
واجبات.قائدي.املركبات.جتاه.امل�ساة.

مادة.)74(
يجب على قائدي املركبات األ يعر�شوا للخطر امل�شاة الذين ي�شريون على الأر�شفة اأو على 
لتجنب  التوقف  اللزوم  عند  وعليهم  الطريق،  نهر  يف  ي�شريون  الذين  وكذلك  الطريق،  جوانب 

اإزعاج اأي م�شتعمل للطريق، خا�شة يف املناطق املاأهولة والتي يكرث فيها امل�شاة.
مادة.)75(

على قائد املركبة اأن يهدئ من �شرعتها عند اقرتابه من ممر خا�س بامل�شاة محدد بعالمات 
مرور على �شطح الطريق وُينظم املرور عنده بوا�شطة اإ�شارات مرور �شوئية اأو عالمات مرور اأو 
رجل مرور، فاإذا كان الطريق مغلقًا اأمامه فعليه اأن يتوقف قبل املمر، وبعد فتح املرور له ل يبداأ 

ال�شري حتى خلو املمر من امل�شاة الذين بداأوا بالعبور.
امل�شاة  اإزعاج  اأو  عرقلة  عدم  املركبة  قائد  فعلى  املركبات،  ملرور  مفتوحًا  املرور  كان  واإذا 

الذين بداأوا بالعبور.
مادة.)76(

ولكن  الطريق  �شطح  بعالمات على  بامل�شاة محددًا  املركبة ممرًا خا�س  قائد  اإذا �شادف 
املرور عنده ل تنظمه اإ�شارة مرور �شوئية اأو عالمات مرور اأو رجل مرور، فعليه مراعاة اأن يكون 
اقرتابه من املمر ب�شرعة هادئة للغاية وعدم اإزعاج امل�شاة الذين بداأوا يف عبور املمر، ويجب عليه 

اأن يتوقف متامًا حتى يتم امل�شاة عبورهم.
مادة.)77(

يجب على قائد املركبة عند تغيري اجتاه مركبته للدخول يف طريق اآخر اأن ي�شري ببطء ليف�شح 
املجال للم�شاة الذين بداأوا يف عبور هذا الطريق، وعليه اأن يتوقف متامًا حتى يتم عبورهم.

الف�سل.الثاين
قواعد.مرور.امل�ساة

مادة.)78(
يجب على امل�شاة ال�شري على الأر�شفة، وميتنع عليهم - مع وجود الأر�شفة - ال�شري يف نهر 
الطريق، ويف حالة عدم وجود اأر�شفة يجب عليهم ال�شري يف اأق�شى ي�شار نهر الطريق امل�شاد 
لجتاه �شريهم، ومع ذلك يجوز لهم ال�شري يف اأق�شى ميني نهر الطريق يف اجتاه �شريهم بعد 

التاأكد من عدم تعر�شهم خلطر املركبات الالحقة لهم.
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مادة.)79(
يجوز للم�شاة ا�شتعمال نهر الطريق اإذا كانوا يف جمموعات اأو مواكب، ب�شرط التزام اأق�شى 
اجلانب الأمين من نهر الطريق يف اجتاه حركة �شريهم، ويجب عليهم يف هذه احلالة اإعطاء اأو 

ا�شتعمال الإ�شارات املنا�شبة للتنبيه على وجود املجموعة اأو املوكب. 
وي�شري حكم الفقرة الأولى من هذه املادة اإذا كان بع�س امل�شاة يدفع اأمامه دراجة هوائية 
اأو عربة اأو اأية اأ�شياء اأخرى اأو كان يقود دراجة هوائية، متى كان ي�شتخدم الأماكن املخ�ش�شة 

ل�شري امل�شاة.
مادة.)80(

ل يجوز للم�شاة عبور الطريق من الأماكن املخ�ش�شة ل�شري املركبات اأو من نهر الطريق، 
فيكون  يوجد  فاإن مل  امل�شاة يف حالة وجوده،  لعبور  اأقرب ممر  ي�شتخدموا يف ذلك  اأن  وعليهم 
العبور عند تقاطع الطريق. واإذا كان لبد من عبور الطريق يف حالة عدم وجود ممر لعبور امل�شاة 
اأو تقاطع طريق، فيجب على من يرغب يف العبور من امل�شاة اأن يتوخى احلر�س واحلذر التام واأن 
يتثبت من اأن باإمكانه القيام بذلك دون اإعاقة حلركة املرور اأو دون اأي خطر منه اأو عليه اأو من 

اأق�شر م�شافة بني جانبي الطريق. 
ول يجوز للم�شاة الوقوف يف نهر الطريق بغري �شرورة. 

مادة.)81(
واملحدد  امل�شاة  لعبور  املخ�ش�س  املمر  من  الطريق  نهر  عبورهم  عند  امل�شاة،  على  يجب 

بعالمات مرور، اإتباع الآتي:
1- اإذا كان املمر جمهزًا باإ�شارات مرور �شوئية خا�شة بامل�شاة، فعليهم اللتزام بها.

2- اإذا مل يكن املمر جمهزًا باإ�شارات مرور �شوئية خا�شة بامل�شاة وكان مرور املركبات عند هذا 
املمر منظمًا باإ�شارات مرور �شوئية اأو مبعرفة رجل مرور، فال يجوز لهم عبور نهر الطريق 

طاملا كانت اإ�شارات املرور ال�شوئية اأو اإ�شارات رجل املرور ت�شمح للمركبات بال�شري.
مادة.)82(

الأخرى  املواكب  و�شائر  الر�شمية  واملواكب  الع�شكرية  ال�شفوف  اخرتاق  للم�شاة  يجوز  ل 
امل�شرح بها. 

مادة.)83(
يجوز ملركبات املر�شى اأو كبار ال�شن اأو ذوي الإعاقة التي ت�شري بالقوة الذاتية اأو الآلية اأو 

بالدفع اأو اجلر اأن ت�شري فوق الأر�شفة وعلى جوانب الطريق امل�شرح للم�شاة بال�شري فيها.
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الف�سل.الثالث
مواقف.ال�سركات.اخلا�سة

مادة.)84(
يتعني على كل موؤ�ش�شة اأو �شركة خا�شة متار�س ن�شاطًا �شناعيًا اأو جتاريًا اأو غري ذلك من 
الأن�شطة، ولديها �شيارات مخ�ش�شة لإدارة ن�شاطها، اأن توفر مواقف خا�شة كافية وبعيدة عن 

املناطق ال�شكنية للمركبات التابعة لها اأو املركبات التي ترتدد عليها.
وتتولى الإدارة ت�شنيف فئات الأن�شطة التي متار�شها املوؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة وحتديد 

عدد املواقف التي ينبغي اأن توفرها كل فئة منها.
ويتعني على موؤ�ش�شات و�شركات تاأجري املركبات باأنواعها اأن توفر مواقف كافية لت�شتوعب 
املوؤ�ش�شة  طلب  حالة  ويف  الأقل.  على  ال�شركة  اأو  للموؤ�ش�شة  بها  املرخ�س  املركبات  عدد  ن�شف 
اأو تخ�شي�س  اأعداد تراخي�س املركبات، فيجب عليها زيادة م�شاحة املواقف  اأو ال�شركة زيادة 

مواقف اأخرى مبا ي�شمن ا�شتيعاب ن�شف جمموع عدد املركبات املطلوب الرتخي�س بها.
الباب.الثاين.

عالمات.واإ�سارات.املرور.وخطوط.تنظيم.املرور
مادة.)85(

تكون عالمات واإ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور طبقًا لالتفاقيات الدولية النافذة يف 
مملكة البحرين. 

املرور  رجل  تعليمات  اأو  املرور  تنظيم  وخطوط  املرور  واإ�شارات  عالمات  وجود  يعفي  ول 
م�شتعملي الطريق باأية حال من واجبهم يف التزام احلر�س واحلذر.

مادة.)86(
تكون للتعليمات والإ�شارات ال�شادرة من رجل املرور الأولوية على قواعد املرور وعلى دللت 

اإ�شارات املرور ال�شوئية وعالمات واإ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور.
وتكون لدللت اإ�شارات املرور ال�شوئية الأولوية على دللت عالمات املرور.

مادة.)87(
تكون لإ�شارات رجل املرور اليدوية الدللت الآتية:

1- مد الذراع مرفوعًا اإلى اأعلى اأو على �شكل زاوية قائمة والكف موجه اإلى الأمام، يعني اإيقاف 
حركة املرور القادمة من الأمام يف مواجهة بطن الكف.
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املرور  حركة  اإيقاف  يعني  الأمام،  اإلى  موجه  والكف  الكتف  م�شتوى  على  اأفقيًا  الذراع  مد   -2
القادمة من اخللف يف مواجهة ظهر الكف.

3- مد الذراع اأفقيًا وعلى م�شتوى الكتف اأو الذراعني معا، يعني اإيقاف حركة املرور القادمة من 
اأي اجتاه يتقاطع مع اإ�شارة مد الذراع اأو الذراعني.

ويجوز لرجل املرور خف�س الذراع اأو الذراعني بعد التاأكد من الوقوف الفعلي للمركبات.
4- حتريك الذراع بحركة ن�شف دائرية، يعني ال�شماح مبرور املركبات يف الجتاه الذي ي�شري 

اإليه اجتاه دوران الذراع يف حركة من اأعلى اإلى اأ�شفل.
مادة.)88(

تكون لعالمات املرور التالية الدللت املذكورة قرين كل منها:
1-.عالمات.التحذير.من.اخلطر: تنبه م�شتعملي الطريق اإلى مواقع اخلطر على الطريق.

2-.عالمات.الوقوف.والنتظار: تبني املناطق التي ُي�شمح اأو ُيحظر فيها النتظار اأو الوقوف اأو 
كالهما، اأو حتدد مكان اأو وقت النتظار اأو ت�شمح به لفرتة معينة.

3-.عالمات.املنع.والإلزام: ت�شتعمل ملنع م�شتعملي الطريق من القيام باأعمال معينة يقت�شيها 
نظام املرور.

4-.عالمات.الأولوية: تبني مل�شتعملي الطريق القواعد اخلا�شة ببع�س الأولويات يف التقاطعات 
الوقوف عند العالمة  اإلزام قائد املركبة ب�شرورة  اأو تفيد  والأجزاء ال�شيقة من الطريق، 

وعدم التحرك اإل بعد التاأكد من اإمكان التحرك دون اأي خطر.
اأو  الإر�شادات  بع�س  الطريق  م�شتعملي  تعطي  التوجيه:  اأو. الإعالم. اأو. الإر�ساد. عالمات. .-5

التوجيهات اأو تزودهم ببيانات ذات فائدة لهم اأثناء ا�شتخدامهم الطريق.
وتكون جميع العالمات املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة طبقًا لالأ�شكال واملوا�شفات 

الواردة يف التفاقيات الدولية النافذة يف مملكة البحرين. 
مادة.)89(

تكون دللت اإ�شارات املرور ال�شوئية لتنظيم �شري املركبات على النحو الآتي:
النور.الأخ�سر: يعني ا�شتمرار �شري املركبات مع توخي الحتياط حتى ي�شبح الطريق خاليًا.

النور.الأ�سفر: يظهر بعد النور الأخ�شر، ويعني اأنه يجب على املركبة اأن تتوقف ول تتجاوز خط 
الوقوف اأو اخلط الذي يف م�شتوى عامود اإ�شارة املرور ال�شوئية اأو منطقة عبور امل�شاة، ويف حالة 

عدم اإمكان التوقف باأمان فلقائد املركبة اأن ت�شتمر يف ال�شري مع اتخاذ احليطة واحلذر.
وت�شمح  ال�شوئية  املرور  اإ�شارة  عليها  تدل  التي  املرور  اجتاهات  اإلى  ي�شري  الأخ�سر:  ال�سهم.

للمركبات بال�شري فيها.
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النور.الأ�سفر.املتقطع: يعني اإمكان ال�شري باملركبة اإذا كان الطريق خاليًا، مع اتخاذ احليطة 
واحلذر.

النور.الأحمر: يعني وجوب وقوف املركبات وعدم جتاوزها خلط الوقوف اأو اخلط الذي يكون يف 
م�شتوى عامود اإ�شارة املرور ال�شوئية اأو عدم تخطيها ملنطقة عبور امل�شاة.

مادة.)90(
تكون دللت اإ�شارات املرور ال�شوئية املخ�ش�شة لعبور امل�شاة على النحو الآتي:

النور.الأخ�سر: يعني ال�شماح للم�شاة بعبور الطريق.
النور.الأحمر.اأو.الأ�سفر: يعني حظر عبور الطريق على امل�شاة.

من  خاليًا  الطريق  كان  اإذا  امل�شاة  عبور  اإمكان  تعني  متقطع:  اأ�سفر. نور. بها. خا�سة. اإ�سارة.
املركبات، مع اتخاذ احليطة واحلذر.

مادة.)91(
ُتر�شم خطوط تنظيم املرور على �شطح الطريق بهدف ال�شتعانة بها يف تنظيم حركة املرور. 

مادة.)92(
تعني اخلطوط الطولية املت�شلة على �شطح الطريق حظر جتاوز هذه اخلطوط اأو تخطيها. 
اللتزام  �شرورة  املرور  م�شارات  اأو خطوط  املجزاأة  اأو  املتقطعة  الطولية  وتعني اخلطوط 
بال�شري بني هذه اخلطوط، ما مل تدع احلاجة اإلى انتقال املركبة اإلى م�شار اآخر ح�شب �شرعتها 

اأو اجتاهها، ويف هذه احلالة يجب مراعاة قواعد تغيري الجتاه.
واإذا ُوجد اخلطان الطوليان )املت�شل واملجزاأ( بجوار بع�شهما، فاإن هذا يعني اأن على قائد 

املركبة اللتزام مبدلول اخلط الأقرب اإليه.
مادة.)93(

تكون خطوط تنظيم املرور املو�شحة على �شطح الطريق كالآتي:
اأ- خط.الوقوف: ويحدد الأماكن التي يجب على املركبات الوقوف خلفها ا�شتجابًة لعالمة "قف" 

اأو النور الأحمر يف اإ�شارات املرور ال�شوئية اأو اإ�شارات رجل املرور املنظم حلركة املرور.
ب- خطوط.عبور.امل�ساة: وحتدد الأماكن التي يجب على امل�شاة عبور الطريق منها، وهي على 

نوعني:
1- خطان متوازيان بينهما م�شاحة منا�شبة ينظم عبور امل�شاة عندها رجل مرور اأو اإ�شارة 

مرور �شوئية.
اأو  امل�شاة عندها رجل مرور  2- خطوط عر�شية متوازية بي�شاء و�شوداء، ول ينظم عبور 

اإ�شارة مرور �شوئية، وللم�شاة الأولوية يف عبور الطريق من خاللها.
التعليمات  الكتابة وتعني تكرار  اأو خطوط  املتوازية  اأو اخلطوط  اأخرى: كالأ�شهم  خطوط. ج- 

التي تعطيها عالمات املرور الدولية.
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مادة.)94(
ُيحظر على الكافة اإحلاق اأي �شرر بعالمات واإ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور، واأجهزة 

توجيه املرور الأخرى، اأو تغيري معاملها اأو مراكزها اأو اجتاهاتها.
مادة.)95(

يحظر على الكافة تركيب اأية لوحات اأو اإعالنات اأو اأجهزة من �شاأنها اأن توؤدي اإلى حدوث 
ارتباك مع مدلول عالمات املرور اأو اأجهزة توجيه املرور الأخرى، اأو يكون من �شاأنها اأن جتعل 

هذه العالمات اأو الأجهزة اأقل و�شوحا اأو فاعلية.
الق�سم.الثالث

ت�سجيل.املركبات
الباب.الأول

.املركبات.واأنواعها
مادة.)96(

مع عدم الإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة )4( من القانون، ت�شمل اأنواع املركبات ما يلي:
ال�سيارة.اخلا�سة: وهي املعدة لال�شتعمال ال�شخ�شي، وتكون م�شممة بحيث تت�شع لعدد ل   -1
يزيد على اأثني ع�شر �شخ�شًا مبا يف ذلك قائدها، وتكون هيئة ت�شميمها لي�شت على �شكل 

�شيارة نقل ركاب. 
2- �سيارة.نقل.خا�س.للركاب: وهي املعدة لنقل الركاب، وتكون م�شممة بحيث تت�شع لعدد يزيد 

علي اثني ع�شر �شخ�شًا، واأنواعها:
لدى  والعاملني  املوظفني  لنقل  املعدة  وهي  خا�س(،  )با�س  للركاب  خا�س  نقل  �شيارة  اأ- 
الأغرا�س  على  ا�شتعمالها  ويقت�شر  املدار�س،  طلبة  لنقل  اأو  وعائالته  ال�شيارة  مالك 

املخ�ش�شة لها دون غريها. 
ب- �شيارة �شياحية، وهي املعدة للرحالت اأو لل�شياحة.

3- �سيارة.نقل.خا�س: وهي املعدة لنقل الأ�شياء واحليوانات والب�شائع اأو غريها من الأ�شياء، 
وتقت�شر على ال�شتعمال ال�شخ�شي.

املعدة لال�شتعمال يف غر�س خا�س ب�شفة دائمة ول  ال�شيارة  ا�ستعمال.خا�س:  �سيارة.ذات.  -4
اأو  الأ�شخا�س  ا�شتعمالها يف نقل  ت�شتعمل يف غريه، ول ميكن بح�شب ت�شميمها وجتهيزها 
الأ�شياء. ومثالها: �شيارات اإطفاء احلرائق، و�شيارات الإ�شعاف، و�شيارات نقل املياه ونزح 
املجاري، و�شيارات الت�شوير ال�شينمائي والتلفزيوين، وور�س الت�شليح املتنقلة، وغريها من 
املركبات التي ل ميكن بح�شب ت�شميمها وجتهيزها ا�شتعمالها يف نقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء.
5- القاطرة: مركبة مزودة مبحرك اآيل، م�شممة جلر املقطورة ون�شف املقطورة بعد ارتكاز 

جزء منها على موؤخرتها.
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اأو الزراعي وما  اآلية ت�شتخدم يف العمل الإن�شائي  املركبة.الإن�سائية.والزراعية: كل مركبة   -6
يت�شل بهما. ويندرج حتتها الآلت الرافعة، واجلرار الذي هو مركبة مزودة مبحرك اآيل مل 
ت�شمم لو�شع اأية حمولة عليها اأو لنقل الأ�شخا�س، ويقت�شر ا�شتعماله على جر املقطورات 

والآلت وغريها اأو يف العمليات الإن�شائية اأو لتعبيد الطرق و�شيانتها. 
7- املقطورة: مركبة بدون محرك يجرها جرار اأو �شيارة اأو اأية اآلة اأخرى. 

8- ن�سف.املقطورة: مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها اأثناء ال�شري على اجلرار اأو ال�شيارة 
اأو القاطرة اأو الآلة التي جترها.

اأو  �شلة  بها  يلحق  اآيل، وقد  اأكرث جمهزة مبحرك  اأو  الآلية: مركبة ذات عجلتني  الدراجة.  -9
�شندوق يف �شكل عربة، ولي�شت م�شممة على �شكل �شيارة ومعدة لنقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء. 
اآيل،  مبحرك  جمهزة  غري  اأكرث،  اأو  عجلتني  ذات  مركبة  )الهوائية(:  العادية. الدراجة.  -10
وت�شري بقوة راكبها ومعدة لنقل الأ�شخا�س، ويجوز ا�شتعمالها يف نقل الأ�شياء على اأن يلحق 

بها �شندوق. 
والدولية  املحلية  ال�شيارات  �شباقات  يف  لال�شتخدام  معدة  اآلية  مركبة  اأية  �سباق:  �سيارة.  -11
مبوجب خطاب من اجلهة املعنية بال�شباق، ول ميكن قيادتها على الطرق العامة. ويتم نقل 
�شيارات ال�شباق من مكان اإلى اأخر بوا�شطة رافعة مرخ�س لها بذلك، ول ي�شرح با�شتخدام 

هذه ال�شيارات يف نقل الأ�شخا�س اأو غري ذلك من وجوه النقل الأخرى. 
12- العربة: مركبة يجرها حيوان اأو اإن�شان ومعدة لنقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء. 

الباب.الثاين
ت�سجيل.املركبات

مادة.)97(
الأولى من  الفقرة  املن�شو�س عليها يف  واملركبات  الهوائية  والدراجات  العربات  فيما عدا 
املادة )104( من هذه الالئحة، ل يجوز ت�شيري املركبة على الطريق العام قبل ت�شجيلها بالإدارة 
واحل�شول لها على �شهادة ت�شجيل و�شهادة فح�س و�شهادة ملكية ولوحات اأرقام ت�شجيل، طبقًا 

لل�شوابط وال�شروط الواردة يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
مادة.)98(

ل يجوز ت�شجيل املركبات امل�شتعملة امل�شتوردة من خارج مملكة البحرين يف احلالت الآتية: 
اأ- ال�شيارات اخلا�شة و�شيارات النقل اخلا�س للركاب والدراجات الآلية التي يزيد عمرها على 

خم�س �شنوات من �شنة ال�شنع. 
ب- �شيارات النقل اخلا�س والقاطرات واملقطورات ون�شف املقطورات التي يزيد عمرها على 

ع�شر �شنوات من تاريخ ال�شنع. 
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وي�شتثنى من اأحكام الفقرة الأولى من هذه املادة:
حال  يف  موا�شفاتها  الإدارة  حتدد  والتي  الأثري  الطابع  ذات  الآلية  والدراجات  ال�شيارات   -1
القرارات  اأو  الالئحة  هذه  اأو  القانون  يحددها  التي  واملتانة  الأمن  �شروط  فيها  توافرت 

ال�شادرة تنفيذًا لهما.
2- ال�شيارات اخلا�شة للعاملني بالهيئات ال�شيا�شية والقن�شلية العاملة يف مملكة البحرين، على 
يف  بيعها  يجوز  ول  ملالكها،  الدبلوما�شية  البعثة  فرتة  انتهاء  بعد  ت�شديرها  اإعادة  يتم  اأن 

مملكة البحرين. 
3- ال�شيارات التابعة للجهات احلكومية والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة، اإذا دعت ال�شرورة ذلك.

مادة.)99(.
م طلب ت�شجيل املركبة اإلى الإدارة من مالكها اأو ممن يوكله يف ذلك بتوكيل موثق لدى  ُيقدَّ
كاتب العدل على النموذج الذي حتدده الإدارة، ويرفق بالطلب كافة امل�شتندات املثبتة ل�شخ�شية 
مالك املركبة ومحل اإقامته و�شفته و�شند ملكيته للمركبة املطلوب ت�شجيلها، وامل�شتندات الأخرى 

التي يتطلبها القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
اأي  من  تاأكدت  اإذا  توكيل،  بتقدمي  الإلزام  عدم  اأو  العريف،  التوكيل  قبول  لالإدارة  ويجوز 
طريق باأن مقدم الطلب موفد بالفعل من مالك املركبة، على اأن ُيثبت على الطلب ا�شم مقدمه 

والبيانات املثبتة ل�شخ�شيته.
ويجوز لالإدارة اإ�شناد عملية ت�شجيل املركبات اجلديدة اإلى وكالء ال�شيارات املعتمدين يف 

ال�شجل التجاري وفقًا لالآلية التي حتددها الإدارة يف هذا اخل�شو�س.
.مادة.)100(

الهوية  بطاقة  اأو  ال�شفر  البحريني اجلن�شية جواز  املركبة  مالك  �شخ�شية  اإثبات  ُيقَبل يف 
ال�شادرة من ال�شلطة املخت�شة.

وُيقَبل يف اإثبات �شخ�شية مالك املركبة الأجنبي جواز ال�شفر �شاري املفعول واإقامة �شاحلة 
باململكة.

مادة.)101(
مع عدم الإخالل باأحكام املادة )102( من هذه الالئحة، ُيقَبل يف اإثبات محل اإقامة مالك 

املركبة ما يلي:
1- جواز ال�شفر.

2- بطاقة الهوية ال�شادرة من ال�شلطة املخت�شة.
3- �شهادة معتمدة من جهة العمل بالن�شبة لالأجنبي.

4- اأي م�شتند اآخر حتدده الإدارة. 
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الثابت  الإقامة  مبحل  اعُتد  �شاأنها،  يف  خالف  وجود  ثبت  اأو  الإقامة  محال  تعددت  واإذا 
العربة مبحل  تكون  البحريني  لغري  وبالن�شبة  البحريني،  املركبة  ملالك  بالن�شبة  الهوية  ببطاقة 

الإقامة الثابت يف �شهادة جهة العمل التابع لها.
دول  ملواطني  بالن�شبة  البحرين  مملكة  يف  الإقامة  محال  اإثبات  �شوابط  الإدارة  وت�شدر 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
مادة.)102(

ُيقَبل يف اإثبات �شفة من يتقدم بطلب ت�شجيل املركبة ما يلي:
1- اإذا كان وليًا طبيعيًا على مالك املركبة، وجب عليه اأن يقدم اإقرارًا منه بذلك ويرفق به كافة 

امل�شتندات الالزمة.
2- اإذا كان و�شيًا اأو قيمًا على مالك املركبة اأو حار�شًا ق�شائيًا اأو �شنديكًا، وجب عليه اأن يقدم 
�شورة ر�شمية من احلكم الق�شائي املثبت لتلك ال�شفة. واإذا كانت احلرا�شة اتفاقية، وجب 
اإقرار موثق لدى كاتب العدل بو�شع املركبة حتت احلرا�شة التفاقية  على احلار�س تقدمي 

وباختياره حار�شًا.
3- اإذا كانت املركبة مملوكة لأكرث من �شخ�س، وجب تقدمي الطلب بوا�شطة من يقع عليه اختياره 
باختياره يكون موثقًا لدى كاتب  املركبة  اإقرار من مالكي  به  اأو من غريهم، ويرفق  منهم 
العدل، اأو يكونوا قد اأدلوا به اأمام املوظف املخت�س بالإدارة بعد اأن يتحقق من �شخ�شياتهم. 
الإدارة  م الطلب ممن يعينه رئي�س جمل�س  ُيقدَّ اإذا كانت املركبة مملوكة ل�شخ�س معنوي،   -4
اأو املدير العام، وُترفق بالطلب �شورة ر�شمية من قرار رئي�س جمل�س الإدارة اأو املدير العام 

ال�شادر يف هذا ال�شاأن. 
مادة.)103(

ُيقَبل يف اإثبات ملكية املركبة اأي م�شتند من امل�شتندات الآتية:
1- املحرر املت�شمن عقد �شراء املركبة، ال�شادر من امل�شنع اأو من اإحدى وكالت بيع املركبات 

املقيدة بهذه ال�شفة يف ال�شجل التجاري مبملكة البحرين.
2- النموذج الذي حتدده الإدارة واملت�شمن عقد �شراء املركبة يف غري احلالت امل�شار اإليها يف 
اأمام  اأو  اأمام كاتب العدل  اأن يكون موقعًا عليه من البائع وامل�شرتي  الفقرة ال�شابقة، على 

املوظف املخت�س بالإدارة بعد التحقق من �شخ�شيتيهما.
3- القرار اجلمركي بالإفراج عن املركبة التي ا�شتوردت من اخلارج لأول مرة واملثبت به ا�شم 

مالكها.
حتت  بو�شعها  اأو  املركبة  ملكية  يف  بالف�شل  ال�شادر  النهائي  احلكم  من  ر�شمية  �شورة   -4
احلرا�شة الق�شائية اأو الإقرار املوثق لدى كاتب العدل من املالك املتنازعني بو�شع املركبة 

حتت احلرا�شة التفاقية وملن يختارونه حار�شًا.
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م �شند ملكية املورث ح�شب الفري�شة ال�شرعية اأو  5- اإذا كان م�شدر ملكية املركبة املرياث، ُيقدَّ
احلكم ال�شادر باإثبات الوراثة.

م �شند الو�شية و�شهادة الوفاة. 6- اإذا كان م�شدر ملكية املركبة الو�شية، ُيقدَّ
7- املحرر املت�شمن اأي عقد اأو عمل قانوين اآخر مثبت لنقل ملكية املركبة، كالهبة وعقد اإن�شاء 

ال�شركة اأو ت�شفية ال�شركة اأو ت�شفية الرتكة اأو ت�شفية التفلي�شة، اأو غري ذلك.
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الداخلية  وزراء  من  قرار  به  ي�شدر  ملكية  م�شتند  اأي   -8

العربية.
لل�شخ�س  اإل  للركاب  اخلا�س  النقل  �شيارة  ت�شجيل  لالإدارة  يجوز  ل  الأحوال،  جميع  ويف 
للركاب  اأكرث من �شيارة نقل خا�س  اأو العتباري، كما ل يجوز لها ت�شجيل  للبحريني الطبيعي 

واحدة لل�شخ�س البحريني الطبيعي، وذلك ما مل ترى الإدارة خالف ذلك. 
ول يجوز لالإدارة ت�شجيل مركبة با�شم �شخ�س ناق�س الأهلية اإل مبوافقة ويل الأمر، ما مل 

تكن املركبة قد اآلت اإلى ناق�س الأهلية بطريق املرياث اأو ح�شل عليها عن طريق جائزة.
مادة.)104(

ُت�شتثنى من الت�شجيل الواردة اأحكامه يف هذا الباب، املركبات الآتية:
1- الدراجات الآلية املخ�ش�شة للمناطق الوعرة وغري املاأهولة، وتلك املزودة مبحرك ل يزيد 
احلد الأق�شى ل�شعة ا�شطوانته على مائة �شنتيمرت مكعب. وحتدد الإدارة من خالل فح�س 

فني جتريه لنوعيات للدراجات الآلية ومدى خ�شوعها للت�شجيل من عدمه.
2- الدراجات الهوائية.

3- العربات واملركبات التي حتمل لوحات فح�س يف احلالت التي يجيز فيها القانون ذلك اإلى 
اأن ت�شجل.

4- املركبات الأجنبية التي ي�شرح لها بال�شري على الطرق يف مملكة البحرين دون ت�شجيل، طبقًا 
للقرارات التي ت�شدرها الإدارة يف هذا ال�شاأن ويف حدود املدة امل�شرح بها فقط. 

ا�شتنادًا  العام  الطريق  على  ال�شري  من  منعها  يتم  التي  املركبات  ا�شتثناء  لالإدارة  ويجوز 
للمادة )3( من القانون من الت�شجيل اإلى حني ال�شماح لها بال�شري على الطريق العام.

الباب.الثالث
�سروط.ت�سجيل.املركبة

.مادة.)105(
اإذا كانت املركبة املطلوب ت�شجيلها اأو جتديد ت�شجيلها مركبة نقل عام، يتعني على مقدم 
طلب الت�شجيل اأو جتديد الت�شجيل اأن يرفق بالطلب �شهادة ر�شمية من الوزارة املعنية باملوا�شالت 
و�شروط  وقواعد  املركبة  وموا�شفات  وفئة  نوع  وحتديد  الت�شجيل  على  الوزارة  موافقة  تت�شمن 
ت�شجيلها، عماًل بحكم البند )1( من الفقرة الأولى من املادة )18( من القانون، وعليه تقدمي 

ما يفيد باأنه مخول بتقدمي الطلب من قبل تلك الوزارة.
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وفيما عدا ذلك، ت�شري يف �شاأن ت�شجيل مركبات النقل العام ما حتدده الإدارة من القواعد 
التي يت�شمنها القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 

مادة.)106(
يرفق بطلب ت�شجيل املركبة - بالإ�شافة اإلى امل�شتندات املذكورة يف املواد )99(، )100(، 

)101(، )102(، )103( و)105( من هذه الالئحة - ما يلي: 
1- طلب اإجراء الفح�س الفني على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغر�س. 

2- الإي�شال الدال على �شداد ر�شوم الفح�س.
ر�شوم  �شداد  ومن  الفني  الفح�س  طلب  تقدمي  من  عنها  امل�شئول  اأو  املركبة  مالك  وُيعفى 
الإدارة لأ�شباب  اإذا قررت  اإل  اإذا كانت املركبة جديدة ومطلوب ت�شجيلها لأول مرة،  الفح�س 

تراها وجوب اإجراء الفح�س الفني عماًل باملادة )9( من القانون. 
.مادة.)107(

تقدم املركبة للفح�س يف املكان والزمان اللذين حتددهما الإدارة.
ويتحقق الفاح�س الفني من مطابقة بيانات طلب الت�شجيل لبيانات طلب الفح�س الفني.

يتطلبها  التي  لل�شروط  ا�شتيفائها  من  للتحقق  واأجهزتها  املركبة  جتربة  الفح�س  ويتناول 
القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما واأي قانون اأو قرار اآخر، وعلى الأخ�س 
�شروط املتانة والأمن وال�شروط ال�شحية والبيئية، مع مراعاة ال�شروط اخلا�شة التي حتددها 

الإدارة بالن�شبة لأنواع املركبات املختلفة.
وعلى الفاح�س حتديد اأوزان املركبات التي يتولى فح�شها طبقًا للقواعد املقررة يف هذا 

ال�شاأن واإثبات ذلك يف تقرير الفح�س. 
.مادة.)108(

اأو امل�شئول عنها  اأثبتت نتيجة الفح�س الفني �شالحية املركبة، تخطر الإدارة مالكها  اإذا 
لتقدمي وثيقة التاأمني من امل�شئولية النا�شئة عن حوادث املركبات من اإحدى �شركات التاأمني التي 
تبا�شر ن�شاطها يف مملكة البحرين، على اأن تكون الوثيقة �شارية املفعول عن مدة ت�شجيل املركبة 

بالكامل، ثم �شداد ر�شوم الت�شجيل املقررة لنوع املركبة.
الغر�س، يف �شوء  لهذا  تعده  الذي  النموذج  ت�شجيل على  �شهادة  للمركبة  الإدارة  وت�شدر 
البيانات املو�شحة بطلب الت�شجيل ونتيجة الفح�س الفني، وبعد التحقق من عدم وجود مانع من 

ت�شجيل املركبة.
وُتخ�ش�س الإدارة للمركبة رقم ت�شجيل طبقًا لنوعها، وُتثبت هذا الرقم يف �شهادة الت�شجيل. 
وت�شرف الإدارة للمركبة �شهادة الت�شجيل مع لوحات اأرقام ت�شجيل برقم ت�شجيل املركبة، وذلك 
بعد �شداد الر�شوم املقررة للوحات وا�شتيفاء �شائر ال�شروط التي يلزم توافرها يف املركبة. كما 
ت�شرف الإدارة ملن �ُشجلت املركبة با�شمه �شهادة ملكية على النماذج التي تعدها لهذا الغر�س 
اأداء الر�شوم املقررة، ويذكر يف �شهادة امللكية كافة البيانات التي يتطلبها القانون وهذه  وبعد 

الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
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مادة.)109(
ل ت�شمح �شهادة الت�شجيل التي ت�شدر طبقًا للمادة )108( من هذه الالئحة بت�شيري مركبات 
النقل العام قبل ح�شول هذه املركبات على الرتاخي�س املن�شو�س عليها يف البنود )2( و)3( 
مبقت�شى  املطلوبة  القيادة  رخ�س  على  قائديها  وح�شول  القانون،  من   )18( املادة  من  و)4( 

القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، بح�شب نوع كل مركبة منها. 
.مادة.)110(

اإذا ثبت - بعد اإجراء الفح�س الفني - عدم ا�شتيفاء املركبة ل�شروط املتانة والأمن، ُت�شلم 
الإدارة لطالب ت�شجيل املركبة بيانًا باأ�شباب رف�س طلبه، ويجوز له اأن يطلب اإعادة فح�س املركبة 
مرة اأو اأكرث، على اأن يكون الفح�س يف كل مرة بناًء على طلب جديد وبعد اأداء الر�شوم املقررة 

للفح�س.
.مادة.)111(

اإذا مل يرفع مالك املركبة اأو امل�شئول عنها املركبة من املكان الذي اأُجري فيه الفح�س الفني 
خالل اأربعة اأيام من تاريخ فح�شها، ُي�شتحق على املركبة ر�شم ُيحدد عن كل يوم اأو جزء من 

اليوم، اعتبارًا من بداية اليوم اخلام�س من تاريخ الفح�س.
ب�شئون  املخت�شة  الوزارة  مع  بالتن�شيق  حتددها  التي  الأماكن  اإلى  املركبة  نقل  ولالإدارة 

البلديات على نفقة مالكها.
واإذا اأنق�شت �شتون يومًا من بداية اليوم اخلام�س من تاريخ الفح�س دون اأن ُترفع املركبة، 

اعتربت املركبة مرتوكة وحتت ت�شرف الإدارة.
ومع ذلك، ميكن لالإدارة – بعد انق�شاء ال�شتني يومًا املذكورة يف الفقرة الثانية من هذه 
املادة - اأن تخطر مالك املركبة اأو امل�شئول عنها بعزمها الت�شرف فيها، فاإذا قام باأداء الر�شوم 
امل�شتحقة عليها خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره ميكنه ا�شرتدادها، واإذا تخلف عن 
ذلك وانق�شت مدة اخلم�شة ع�شر يومًا املذكورة، يكون لالإدارة الت�شرف يف املركبة وفقًا لل�شوابط 

اخلا�شة بحالت و�شروط حجز املركبة والت�شرف فيها والتي ي�شدر بها قرار من الوزير.
وت�شرى الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه املادة واملادة )108( من هذه الالئحة بالن�شبة 
لكل فح�س جتريه الإدارة على املركبة مهما كانت الأ�شباب التي دعت اإلى اإجراء هذا الفح�س. 

.مادة.)112(
اإقامته الثابت يف �شهادة امللكية وجب  اأو امل�شئول عنها بتغيري محل  اإذا قام مالك املركبة 
عليه اإخطار الإدارة مبحل الإقامة اجلديد خالل اأ�شبوع من اليوم التايل لتاريخ التغيري، ويجب 

اأن يرفق بالإخطار ال�شند املثبت ملحل الإقامة اجلديد طبقًا للمادة )101( من هذه الالئحة.
واإذا كانت وثيقة التاأمني من امل�شئولية النا�شئة من حوادث املركبات قد ت�شمنت بيانًا مبحل 
الإقامة الدائم ملالك املركبة اأو امل�شئول عنها، وجب تقدمي ما يفيد تعديل الوثيقة باإثبات محل 
الفح�س  �شهادة  ويف  �شجالتها  يف  الإقامة  محل  بيان  بتعديل  الإدارة  وتقوم  اجلديد،  الإقامة 

و�شهادة امللكية. 
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.مادة.)113(
اأو امل�شئول عنها بالإخطار بتغيري محل اإقامته الدائم يف امليعاد  اإذا مل يقم مالك املركبة 
امل�شار اإليه يف املادة )112( من هذه الالئحة، ت�شحب الإدارة �شهادة ت�شجيل املركبة ول تردها 

اإل بزوال ال�شبب الذي ا�شتوجب �شحبها.
مادة.)114(

ت�شري اأحكام املادتني )212( و)213( من هذه الالئحة بالن�شبة ملن تقدم بطلب ت�شجيل 
املركبة اإذا كان تقدميه للطلب موؤ�ش�شًا على و�شع قانوين معني، �شواء بحكم القانون اأو التفاق 

اأو كان م�شئوًل عن املركبة. 
مادة.)115(

و�شفها مبا  اأو  املركبة  ا�شتعمال  وجوه  اأو يف  املركبة اجلوهرية  اأجزاء  تغيري يف  اإذا حدث 
يجعلها غري مطابقة للبيانات املدونة ب�شهادة امللكية اأو ملف املركبة بالإدارة، وجب على مالك 
املركبة اأو امل�شئول عنها اأن يخطر الإدارة بذلك، ويكون الإخطار قبل ت�شيري املركبة بعد حدوث 

التغيري.
ويتعني تقدمي املركبة لالإدارة خالل اأ�شبوع من اليوم التايل لالإخطار بالتغيري يف اأجزائها 
اجلوهرية اأو وجوه ا�شتعمالها اأو و�شفها، مع طلب اإجراء الفح�س الفني على النموذج الذي تعده 

الإدارة لهذا الغر�س، و�شداد ر�شوم الفح�س. 
واإذا ُقدم طلب لإجراء الفح�س الفني واأ�شري فيه اإلى التغيري يف اأجزاء املركبة اجلوهرية 
اأو وجوه ا�شتعمالها اأو و�شفها، اعُترب تقدمي طلب اإجراء الفح�س الفني مبثابة اإخطار بالتغيري. 

ويف جميع احلالت، ل يجوز ت�شيري املركبة قبل اإجراء الفح�س الفني.
.مادة.)116(

يجب اأن ُيرفق بالإخطار بالتغيري يف اأجزاء املركبة اجلوهرية اأو يف وجوه ا�شتعمالها اأو و�شفها، 
ما يلي:

1- �شهادة امللكية.
2- ما يفيد تعديل وثيقة التاأمني من امل�شئولية النا�شئة من حوادث املركبة، اإذا كان قد ترتب على 

التغيري املُخطر به تغيري يف بيانات هذه الوثيقة.
3- �شند انتقال ملكية اجلزء الذي مت تغيريه اإلى مالك املركبة، اإذا كان التغيري يف اأحد اأجزاء 
املركبة اجلوهرية. على اأن يكون هذا ال�شند من امل�شتندات املقبولة يف حكم املادة )103( 

من هذه الالئحة. 
لالإدارة  جاز  م�شتعماًل(،  اأو  )جديدًا  م�شتوردًا  تغيريه  مت  الذي  اجلوهري  اجلزء  كان  اإذا   -4
ا�شرتاط تقدمي �شهادة الإفراج اجلمركي عنه، �شواء عن طريق مالك املركبة اأو عن طريق 
الوكالة املوجودة يف البالد. اأما اإذا كان ذلك اجلزء م�شتعماًل وماأخوذًا من مركبة اأخرى، 
فيجب حتديد املركبة الأ�شلية التي اأُخذ منها، مع تاأكيد ذلك ب�شهادة من الإدارة اإذا كانت 

املركبة التي اأخذ منها هذا اجلزء م�شجلة لديها. 
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.مادة.)117(
اأجزاء املركبة اجلوهرية التي يتعني الإخطار عن تغيريها هي القاعدة واملحرك وج�شم املركبة.
اأو  ال�شتغالل  اأو  النتفاع  نوع  تغيري  املركبة  ا�شتعمال  وجوه  يف  جوهريًا  تغيريًا  ويعترب 

ال�شتخدام الثابت يف �شهادة امللكية.
ويعترب تغيريًا جوهريًا يف اأو�شاف املركبة تغيري البيانات الواردة يف �شهادة امللكية اخلا�شة 

ب�شكل املركبة واأو�شافها ولونها واأي بيان خا�س ثابت يف ال�شهادة.
.مادة.)118(

اأو اأو�شافها التي  اأو وجوه ا�شتعمالها  ُيجرى الفح�س الفني على اأجزاء املركبة اجلوهرية 
حدث فيها التغيري للتحقق من �شالمتها ودقة ت�شغيلها مع اأجزاء املركبة الأخرى، وللتحقق من اأن 
البيانات امل�شجلة عليها تتفق وما هو ثابت عنها يف طلب الفح�س الفني، والتحقق من ا�شتمرار 

توافر �شروط الت�شجيل وخا�شة �شروط املتانة والأمن.
واأرقام  بالتغيري  الإخطار  وتاريخ  اإمتامه  تاريخ  الفني  الفح�س  تقرير  يت�شمن  اأن  ويجب 
وتواريخ الأجزاء التي حدث بها التغيري، كما يجب التاأكد من وجود الأرقام والتواريخ ومطابقتها 

عند كل فح�س فني يتم بعد ذلك.
مادة.)119(

اإذا حدث تغيري يف اأجزاء املركبة اجلوهرية اأو وجوه ا�شتعمالها اأو و�شفها ومل يتم الإخطار 
به ومل ُتتخذ الإجراءات املطلوبة على النحو املذكور يف املواد )115( و)116( و)118( من هذه 
الالئحة، يجوز لالإدارة اإلغاء �شهادة الت�شجيل ول يجوز ت�شيري املركبة قبل ت�شجيلها من جديد 

طبقًا ملا هو من�شو�س عليه يف هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها.
مادة.)120(

ت�شدر الإدارة ملالك املركبة بعد ت�شجيلها �شهادة ت�شجيل و�شهادة ملكية على النماذج التي 
حتددها وبعد اأداء الر�شوم املقررة، وتكون �شهادة الت�شجيل التي ت�شدرها الإدارة �شاحلة لت�شيري 
لالإجراءات  وطبقًا  لالأ�شباب  �ُشحبت  اأو  اأُلغيت  اإذا  اإل  اإ�شدارها،  تاريخ  من  �شنة  ملدة  املركبة 

املن�شو�س عليها يف القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
ويجب الحتفاظ ب�شهادة الت�شجيل و�شهادة امللكية باملركبة ب�شورة دائمة، ولأفراد الأمن 

العام ورجال املرور اأن يطلبوا اإبرازها يف اأي وقت.
مادة.)121(

الت�شجيل  �شهادة  جتديد  طلب  يجوز  الالئحة،  هذه  من   )208( املادة  حكم  مراعاة  مع 
اأكرث من مرة ملثل مدتها، ويجب تقدمي طلب التجديد اإلى الإدارة على النموذج الذي تعده لهذا 

الغر�س، وذلك قبل انتهاء مدة �شالحية ال�شهادة، على اأن يرفق بالطلب ما يلي: 
1- �شهادة امللكية.
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2- وثيقة التاأمني من امل�شئولية النا�شئة من حوادث املركبات عن مدة التجديد كاملة.
3- اإي�شال باأداء الر�شوم املقررة.

هذه  اأو  القانون  اأحكام  مخالفة  نتيجة  بها  املحكوم  بالغرامات  بالوفاء  الإدارة  من  �شهادة   -4
الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 

5- طلب اإجراء الفح�س الفني واإي�شال �شداد ر�شوم الفح�س.
6- اأية م�شتندات اأخرى ترد يف القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.

ويجب اأن تثبت �شالحية املركبة فنيًا قبل جتديد �شهادة الت�شجيل، على اأن تعفى ال�شيارات 
اخلا�شة التي مل يتجاوز عمرها خم�س �شنوات من تاريخ ال�شنع من الفح�س الفني ور�شومه يف 

حالة طلب جتديد �شهادة الت�شجيل، ما مل ت�شرتط الإدارة فح�س املركبة لأ�شباب تقدرها.
.مادة.)122(

م طلب جتديد �شهادة الت�شجيل يف امليعاد املقرر اأو قدم يف امليعاد ومل يكن م�شتوفيًا  اإذا مل ُيقدَّ
لكافة مرفقاته حتى انق�شى امليعاد اأو مل تتم اإجراءات الت�شجيل ب�شبب يرجع اإلى مقدم الطلب، 
املركبة، ول  ت�شجيل  اأرقام  الت�شجيل ويجوز لالإدارة �شحبها مع لوحات  تنتهي �شالحية �شهادة 
يجوز لها ردها اإل بعد اإمتام اإجراءات التجديد، ويف هذه احلالة ل يكون التجديد ملدة �شنة ولكن 
للمدة املتبقية من ال�شنة مع ا�شتحقاق كامل الر�شوم املقررة بالإ�شافة اإلى ر�شوم تاأخري جتديد 

ال�شهادة.
فاإذا مل يتم جتديد ت�شجيل املركبة لأي �شبب لأكرث من �شنتني، يجوز لالإدارة �شرف لوحات 
اأرقام الت�شجيل اخلا�شة بها اإلى مركبة اأخرى، وُت�شَرف للمركبة الأولى لوحات اأرقام ت�شجيل 

اأخرى يف حالة طلب جتديد �شهادة الت�شجيل. 
مادة.)123(.

�شهادة  املركبة  ملالك  ت�شدر  اأن  الإدارة  على  املركبة، وجب  ت�شجيل  اإجراءات جتديد  اإذا متت 
الت�شجيل الدالة على �شنة التجديد.

مادة.)124(
اإذا رف�شت الإدارة جتديد �شهادة الت�شجيل، وجب عليها �شحب هذه ال�شهادة لنتهاء مدتها 

و�شحب لوحات اأرقام ت�شجيل للمركبة. 
ويجوز لالإدارة اأن ت�شرف للمركبة ترخي�س موؤقت بال�شري ملدة اأ�شبوعني، وذلك بناًء على 
طلب من كانت املركبة م�شجلة با�شمه لتخاذ ما يراه �شروريًا اأو لزمًا لها، كما يجوز لها بناًء - 
على طلبه - منح املركبة ترخي�شًا اآخر ملدة اأربع وع�شرين �شاعة حتى يتمكن من ت�شيريها اإلى 
الإدارة لإعادة فح�شها. ويف احلالتني، ت�شرف الإدارة للمركبة لوحات فح�س بعد اأداء الر�شوم 

املقررة.
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ومع ذلك، يجوز لالإدارة منح املركبة فرتة �شماح ل تزيد على �شتة اأ�شهر كحد اأق�شى دون 
�شحب �شهادة الت�شجيل ولوحات اأرقام الت�شجيل اخلا�شة بها، وُتعفى املركبة خالل هذه الفرتة 

من ر�شوم التاأخري.
.مادة.)125(

يجب على مالك املركبة اأو امل�شئول عنها - يف حالة نقل ملكيتها لآخر - اإخطار الإدارة بذلك 
خالل ع�شرة اأيام عمل من اليوم التايل لتاريخ ال�شند املثبت لنقل امللكية واأن يرفق هذا ال�شند 
بالإخطار، على اأن يكون من امل�شتندات املقبولة يف حكم املادة )103( من هذه الالئحة، ويرفق 
بالإخطار كذلك �شهادة من الإدارة تفيد قيامه ب�شداد جميع الغرامات املحكوم بها عليه نتيجة 
مخالفة اأحكام القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما حتى تاريخ الإخطار. 
ويجب على مالك املركبة اجلديد اأو امل�شئول عنها اأن يطلب - خالل الع�شرة اأيام املذكورة 
يف الفقرة الأولى من هذه املادة - نقل ت�شجيل املركبة با�شمه، وعليه اأن يرفق بطلبه �شورة ال�شند 
عنها  امل�شئول  اأو  املركبة  مالك  تقدميه مبعرفة  �شبق  اإلى  ي�شري يف طلبه  اأو  امللكية  لنقل  املثبت 
ال�شابق، ف�شاًل عن كافة امل�شتندات املثبتة ل�شخ�شيته و�شفته ومحل اإقامته الدائم طبقًا للمواد 
من )100( اإلى )102( من هذه الالئحة، وما يفيد نقل وثيقة التاأمني اإلى ا�شمه واإي�شال باأداء 

الر�شوم املقررة لنقل امللكية. 
ويكون نقل ملكية املركبة باأحد الإجراءات الآتية:

1- ح�شور البائع وامل�شرتي والتوقيع اأمام املوظف املخت�س بالإدارة اأو من تفو�شه يف ذلك على 
النموذج الذي تعده لهذا الغر�س، ويجوز �شبق ح�شور البائع والتوقيع اأمام املوظف املخت�س 
يف النموذج املذكور، ومن ثم ح�شور امل�شرتي من بعده خالل مدة ل تتجاوز خم�شة اأيام عمل 
اعتبار  لالإدارة  جاز  املدة،  تلك  خالل  للتوقيع  احل�شور  عن  امل�شرتي  تخلف  واإذا  للتوقيع، 

توقيع البائع لغيًا. 
2- م�شاهاة ومطابقة توقيع البائع اأو امل�شرتي مع التوقيع املثبت يف ال�شجالت الر�شمية لالإدارة 
اأو بطاقة الهوية يف حالة عدم ح�شورهما اأو ح�شور اأحدهما متى اأطماأنت الإدارة للموفد من 
قبلهما، وذلك مع حق الإدارة التام يف رف�س طلب نقل امللكية يف حالة عدم م�شاهاة التوقيع 

اأو عدم الطمئنان للموفد من قبل البائع وامل�شرتي. 
.مادة.)126(

اإذا متت اإجراءات نقل ملكية املركبة على الوجه املبني يف املادة )125( من هذه الالئحة، 
وجب على الإدارة �شحب �شهادة امللكية من مالك املركبة ال�شابق واإ�شدار �شهادة ملكية اأخرى 

با�شم املالك اجلديد وت�شليمها اإليه.
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مادة.)127(
اإذا مل ُيخِطر مالك املركبة اأو امل�شئول عنها الإدارة بنقل ملكيتها لآخر اأو مل يطلب مالك 
املركبة اجلديد اأو امل�شئول عنها نقل ت�شجيل املركبة يف امليعاد املقرر اأو مل ُت�شتكمل اإجراءات نقل 
الت�شجيل يف امليعاد املقرر ب�شبب يرجع لأي من الطرفني، باملخالفة لأحكام املادة )125( من 
هذه الالئحة، جاز لالإدارة اعتبار �شهادة الت�شجيل ملغاة اعتبارًا من اليوم التايل لنتهاء امليعاد. 

مادة.)128(
يجوز لالإدارة اأن ت�شمح باإجراء كل اأو بع�س معامالت ت�شجيل وترخي�س املركبات اأو رخ�س 
قبلها، وحتدد  اأو عن طريق مخلِّ�شني معتمدين من  تعتمدها  اأخرى  القيادة عن طريق جهات 
بوا�شطة  اأو  الأخرى  اجلهات  مبعرفة  املعامالت  هذه  اإجراء  مبوجبها  تتم  التي  الآلية  الإدارة 

املخلِّ�شني.
الباب.الرابع

�سروط.الأمن.واملتانة.و�سالمة.البيئة.يف.املركبات
الف�سل.الأول

ال�سروط.العامة
مادة.)129(

يجب اأن تكون املركبة م�شممة وم�شنعة ح�شبما تقت�شيه اأ�شول وفنون ال�شناعة، واأن تكون 
جميع اأجزاءها متينة و�شليمة ومثبتة تثبيتًا تامًا وخالية من العيوب باأنواعها. 

واأن  الطريق،  على  وال�شري  لال�شتعمال  �شاحلة  حالة  دائمًا يف  املركبة  تكون  اأن  يجب  كما 
تتوافر فيها �شروط الأمن واملتانة املقررة يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 
لهما اأو يف اأي من القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين، بحيث ل تعر�س للخطر قائدها اأو 

ركابها اأو م�شتعملي الطريق، اأو ت�شبب �شررًا لالأ�شخا�س اأو املمتلكات العامة اأو اخلا�شة.
وُيعترب من �شروط الأمن واملتانة وجود اأحزمة ال�شالمة وم�شاند الراأ�س وطفاية احلريق، 
واللتزام بكافة ال�شروط الواجب توافرها يف املركبة اأو يف اأجزائها اأو حمولتها مبقت�شى القانون 

وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
مادة.)130(

القاعدة.)ال�سا�سيه(.
1- يجب اأن تكون قاعدة املركبة )ال�شا�شيه( من املتانة والقوة بحيث تتحمل ال�شغط الذي يقع 

عليها من الأحمال والإجهادات امل�شممة لتحملها.
2- ل يجوز عمل و�شالت اأو حلامات يف اأجزاء قاعدة املركبة بق�شد احل�شول على ا�شتطالة، اإل 

اإذا كان ت�شميمها ي�شمح بذلك وكان ذلك ل يوؤثر على توازنها. 
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اأو مثبتًا عليها يف مكان  اأن يكون رقم قاعدة املركبة املميز لها عند �شنعها مدموغًا  3- يجب 
اأو  ك�شطه  اأو  �شطبه  اأو  القاعدة  رقم  يف  التالعب  الأحوال  من  حال  باأي  يجوز  ول  ظاهر، 
ح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه يف تقرير الفح�س  اأن يو�شَّ اأو تغيري بياناته، ويجب  اإخفائه 

الفني، واأن يتم التاأكد يف كل فح�س فني من وجود الرقم يف مكانه.
مادة.)131(

املحرك.)املوتور(
يجب اأن تتوافر يف محرك املركبة )املوتور( ال�شروط الآتية:

1- اأن يكون ت�شميمه من القوة واملتانة مبا يتفق وت�شميم املركبة والغر�س من ا�شتعمالها وهي 
بالوزن الأق�شى لها.

2- اأن يكون بحالة جيدة ول يخرج منه دخان ب�شفة م�شتمرة بال�شكل الذي يوؤدي اإلى الإ�شرار 
بال�شحة العامة والتلوث البيئي اأو ب�شالمة املرور اأو يزعج م�شتعملي الطريق.

ومحكم  �شليمًا  غطاوؤه  يكون  واأن  به،  اخلا�شة  الت  احلمَّ على  متينًا  تثبيتًا  مثبتًا  يكون  اأن   -3
الإغالق.

ح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه  4- اأن يكون رقمه املميز له عند �شنعه مدموغًا اأو مثبتًا عليه واأن يو�شّ
يف تقرير الفح�س الفني، واأن يتم التاأكد يف كل فح�س فني من وجود الرقم يف مكانه.

مادة.)132(
محاور.العجالت

يجب اأن تكون محاور العجالت متزنة وم�شبوطة الرتكيب ومثبتة يف مكانها ح�شب ت�شميم 
املركبة واأن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها، ول يجوز حتميل املحور باأكرث مما هو 

مقرر له بح�شب ت�شميمه، ول يجوز اأن يكون باملحاور اأي حلام.
مادة.)133(

اجلنوط.والإطارات
املركبة  ت�شميم  مع  حتملها  وقوة  مقا�شها  يتفق  واأن  املعدن  من  اجلنوط  تكون  اأن  يجب   -1

ومحاورها، ول يجوز وجود اأي حلام بها. 
2- يجب اأن تكون الإطارات من املطاط املفرغ، واأن تكون بحالة جيدة ل ت�شمح بانزلق املركبة.

تكون  ول  وجنوطها  عجالتها  ومحاور  املركبة  ت�شميم  مع  الإطارات  مقا�س  يتفق  اأن  يجب   -3
ظاهرة عن م�شتوى ج�شم املركبة، ويجب اأن تكون مثبتة مبحاورها تثبيتًا محكمًا واأن تتحمل 

الوزن الأق�شى للمركبة.
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4- يجب - يف �شيارات النقل اخلا�س و�شيارات النقل الثقيل - تثبيت قطع من املطاط ال�شميك 
خلف العجالت اخللفية ملنع احلجارة والأوحال من اأن ترتد اإلى اخللف اأثناء ال�شري. 

مادة.)134(
التعليقات.

واأن  الكافية،  واملرونة  القوة  فيها  تتوافر  محور  لكل  كاملة  بتعليقة  املركبة  اأن جتهز  يجب 
تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الهتزازات وال�شدمات، بحيث ت�شتطيع حتمل كافة 

الأحمال والإجهادات وتفي باأغرا�س ا�شتعمال املركبة.
مادة.)135(

جهاز.القيادة
يجب اأن يكون جهاز القيادة جهة الي�شار بالن�شبة للمركبة، واأن تكون جميع و�شالته �شليمة 
وبحالة جيدة بحيث يتمكن القائد من تغيري اجتاه املركبة ب�شهولة وب�شرعة ودقة، ول يجوز اإجراء 

اأي تعديل يف موا�شفات جهاز القيادة.
مادة.)136(

اأجهزة.نقل.احلركة.وروافعها
1- يجب اأن تكون اأجهزة نقل احلركة متزنة وم�شبوطة، بحيث تتحمل الإجهادات التي تقع عليها 

ول يحدث عند ت�شغيلها �شوت غري عادي.
2- يجب اأن تكون روافع اأجهزة نقل احلركة جممعة بحيث يتمكن قائد املركبة من ا�شتعمالها 

بغري اإخالل مبراقبته للطريق.
3- يجب اأن تكون املركبة مزودة بو�شيلة ماأمونة متنع �شقوط عامود الكردان يف حالة انف�شاله.

4- يجب اأن تزود كل مركبة بجهاز لبيان ال�شرعة، على اأن يكون �شليمًا و�شاحلًا لال�شتعمال.
مادة.)137(

ال�سبكة.الكهربائية
يجب اأن تكون جميع اأ�شالك ال�شبكة الكهربائية والكابالت �شليمة ومعزولة عزًل تامًا ومركبة   -1

ح�شب اأ�شول وفنون ال�شناعة، واأن تكون الو�شالت خالية من ال�شداأ.
يجب اأن تكون البطارية وافية باحتياجات املركبة ومو�شوعة ومثبتة يف �شندوق محكم يف   -2

مكان ماأمون باملركبة.
اأو  اللزوم قطع  بوا�شطته وعند  لكل دائرة كهربائية م�شهرًا )فيوز( ميكن  اأن يكون  يجب   -3

ف�شل الدائرة الكهربائية.
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مادة.)138(
دورة.الوقود

يجب اأن تتوافر يف دورة الوقود ال�شروط الآتية:
1- اأن تكون خزانات الوقود والأنابيب املو�شلة بني اأجهزة دورة الوقود متينة و�شليمة ل ت�شمح 

بت�شرب الوقود منها.
2- اأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ما�شورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.

وتفي  �شليمة و�شاحلة لال�شتعمال  تكون  واأن  تثبيتًا محكمًا،  مثبتة  العادم  ما�شورة  تكون  اأن   -3
بالغر�س املطلوب ول حتدث �شوتًا غري عادي ومزودة بكامت لل�شوت.

ويف �شيارات النقل الثقيل التي ي�شمح ت�شميمها بذلك، يجب اأن تتجه ما�شورة العادم اإيل اأعلى، 
واأن ترتفع فوهتها اإلى م�شتوى اأعلى من م�شتوي كابينة القيادة.

4- يف حالة ت�شيري املركبة باإحدى �شور الطاقة الأخرى املحركة خالف الوقود، يجب اأن يكون 
ذلك طبقًا للت�شميم الأ�شلي للم�شنع املنتج.

مادة.)139(
دورة.التربيد

اأجزاوؤها  ت�شمح  واأل  منها،  الغر�س  وتوؤدي  و�شليمة  م�شبوطة  التربيد  دورة  تكون  اأن  يجب   -1
بت�شرب املياه اأو البخار.

2- يف حالة التربيد بالهواء، يجب اأن تكون التوربينات امل�شتعملة م�شبوطة و�شاحلة لال�شتعمال فعاًل.
مادة.)140(

الفرامل
يجب اأن يكون لكل مركبة و�شيلتان م�شتقلتان على الأقل ميكن بوا�شطة اأي منهما التحكم يف 
�شري املركبة واإيقافها بطريقة كاملة و�شريعة وماأمونة، كما يجب اأن يكون تاأثريهما مت�شاويًا على 

العجالت املتماثلة بكل جانب. 
ويجب توافر و�شيلتي التحكم التاليتني بكل مركبة: 

1- الو�شيلة الأولى: فرامل اخلدمة ويكون ت�شغيلها اآليًا اأو بالهواء امل�شغوط اأو ب�شغط ال�شوائل 
العجالت  وعلى  املركبة  على جميع عجالت  تاأثريها  ويكون  ماأمونة،  اأخرى  باأية طريقة  اأو 
اخللفية يف الدراجات الآلية. ويف حالة ت�شغيل الفرامل بالهواء امل�شغوط اأو ب�شغط ال�شوائل، 
يجب اأن تكون الأجهزة من خزانات هواء وموا�شري وخراطيم �شليمة و�شاحلة لال�شتعمال 

بكفاءة ول ت�شمح باأي تر�شيح اأو ت�شرب.



48
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

تكون  اأن  ويجب  بالقدم،  اأو  باليد  ت�شغيلها  ويكون  الإيقاف،  تاأمني  فرملة  الثانية:  الو�شيلة   -2
م�شتقلة يف عملها متامًا واأن يكون تاأثريها على عجالت محور واحد على الأقل، واأن يكون 

تاأثريها يف الدراجات الآلية على العجالت الأمامية.
ويف حالة وجود مقطورة اأو ن�شف مقطورة مو�شولة باملركبة، يجب اأن ت�شمح و�شالت اأجهزة 

الفرامل بني املركبتني بحرية احلركة للمجموعة الكاملة اأثناء ال�شري.
مادة.)141(

ج�سم.املركبة
1- يجب اأن يكون ج�شم املركبة بحالة جيدة ومثبتًا بالقاعدة تثبيتًا متينًا.

واإلى  الأمام  اإلى  للروؤية  لقائدها جماًل كافيًا  ن  يوؤمًّ ب�شكل  اأن تكون املركبة م�شنوعة  2- يجب 
اخللف واإلى اليمني واإلى الي�شار، بحيث يتمكن من القيادة باأمن و�شالمة.

3- يجب اأن تكون اأبواب ونوافذ املركبة �شليمة و�شهلة ال�شتعمال ومحكمة عند اإغالقها.
4- يجب اأن تكون مقاعد املركبة �شليمة ومريحة ومزودة باأحزمة ال�شالمة املقررة.

5- يجب اأن تكون رفارف املركبة مثبتة بطريقة محكمة.
الزجاج  املكون من طبقتني من  املاأمون  النوع  للمركبة من  الأمامي  الزجاج  يكون  اأن  6- يجب 
بينهما طبقة من البال�شتيك امل�شمى )laminated( والذي ل يحدث �شررًا اإذا حتطم ول 
يحول يف حالة ك�شره دون ال�شتمرار يف روؤية الطريق بو�شوح، واأن يكون من مادة �شفافة ل 
حتجب الروؤية من الداخل اأو اخلارج، واأن يكون جمهزًا بحواجز ال�شم�س املتحركة الداخلية.
7- ل يجوز اأن تو�شع على نوافذ املركبة من الداخل اأو من اخلارج اأية �شتائر معدنية اأو غريها 
من الأ�شياء التي حتجب الروؤية، ما مل تكن داخلة يف ت�شنيع املركبة ووفقًا لال�شرتاطات التي 

ت�شعها الإدارة. 
على  �شار  تاأثري  كل  من  وخال  عليها  ثابت  م�شقول  بطالء  مطلية  املركبة  تكون  اأن  يجب   -8
ال�شحة، ول يجوز تغيري لون املركبة بوا�شطة مل�شقات األوان اإل بت�شريح من الإدارة ووفقًا 

لال�شرتاطات التي ت�شعها بالن�شبة لهذه الأنواع من املل�شقات. 
مادة.)142(

يجب اأن تكون املركبة مزودة مبا يلي: 
1- حواجز ال�شم�س املتحركة الداخلية اأو ما يوؤدي الغر�س منها. 

اخ للماء.  2- م�شاحتا مطر على الزجاج الأمامي تعمالن اآليًا وتفيان بالغر�س املطلوب، وبخَّ
ويكونا  محكمًا،  تثبيتًا  بالقاعدة  مثبتني  يكونا  اأن  على  خلفي،  واآخر  اأمامي  ت�شادم  حاجز   -3
من القوة واملتانة بحيث يفيان بالغر�س منهما، ويف �شيارات النقل اخلا�س يجوز الكتفاء 

باحلاجز الأمامي.
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4- مراآة عاك�شة متحركة داخل املركبة ومراآتان عاك�شتان على جانبي املركبة من اخلارج، بحيث 
متكن هذه املرايا قائد املركبة من ك�شف الطريق خلفه بو�شوح، ويف �شيارات نقل الركاب 
و�شيارات النقل اخلا�س يجب اأن يكون بها مراآة عاك�شة اأخرى يف اجلهة الي�شرى من اخلارج 

وتكون يف جمال روؤية القائد. 
م�شتعملي  اإزعاج  اإلى  توؤدي  ول  النغمات  متعددة  غري  ال�شوت  وا�شحة  �شوتي  تنبيه  اأداة   -5
الطريق اأو اجلمهور عند ا�شتعماله، ويجب األ تكون من نوع اأجهزة التنبيه ال�شوتية اخلا�شة 
مبركبات الطوارئ )مركبات الأمن العام ومركبات الإطفاء و�شيارات الإ�شعاف، وغريها(، 

وذلك وفقًا للقواعد التي حتددها الإدارة. 
6- عاك�شان خلفيان متماثالن لونهما اأحمر ميكن روؤيتهما لياًل بو�شوح من م�شافة مائة مرت على 
ُيكتفى  الهوائية  والدرجات  الآلية  الدراجات  ي�شلط عليهما �شوء كا�شف. ويف  الأقل عندما 

بعاك�س خلفي واحد.
الركاب بجهاز  اأن تزود مركبات نقل  7- جهاز لالإطفاء يكون �شاحلًا لال�شتعمال دائمًا، على 

مماثل يكون يف متناول الركاب. 
للمركبة  رافع  وجهاز  لال�شتعمال،  �شاحلة  حالة  يف  يكون  الأقل  على  واحد  احتياطي  اإطار   -8
الآيل ويف  النوع  الإطار من  ال  ال�شروري، على يكون حمَّ الطارئ  الإ�شالح  واأدوات لإجراء 

حالة �شليمة ويعمل ب�شورة طبيعية.
9- م�شابيح اإنارة من الداخل.

مادة.)143(
الأنوار

اأن تكون جميع م�شابيح املركبة �شليمة و�شاحلة لال�شتعمال، واأن تتوافر يف املركبة  يجب 
الأنوار الآتية:

1- اأنوار القيادة واأنوار الطريق، وت�شمل ما يلي:
اأ- نور اأمامي ي�شع يف اجتاه �شري املركبة مل�شافة مائة وخم�شني مرتًا على الأقل.

ب- نور ي�شع لأ�شفل )قالب( ي�شيء الطريق اأمام املركبة مل�شافة ل تقل عن ثالثني مرتًا.
ج- م�شباح كبري على الأقل يف كل من اجلانبني الأماميني ي�شع �شوء اأبي�س اأو اأ�شفر، ويف 

الدراجات الآلية ُيكتفى مب�شباح واحد.
2- اأنوار املوا�شع )الأمامية واخللفية(، وت�شمل ما يلي:

اأ- نور �شغري اأبي�س اأو اأ�شفر يف كل جانب من جانبي مقدمتها، ونور اأحمر يف كل جانب من 
جانبي موؤخرتها، وُيكتفى يف الدراجات الآلية مب�شباح واحد اأمامي واآخر خلفي.
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     ويجب اأن تكون هذه الأنوار يف و�شع يحدد عر�س املركبة من الأمام واخللف، وميكن 
روؤيتها من م�شافة ثالثمائة مرت يف الطق�س ال�شحو لياًل. 

ب- نور اأبي�س لإنارة لوحة اأرقام الت�شجيل اخللفية، ونور اأحمر مبوؤخرة املركبة من اجلانبني 
ونور مزدوج  ونهارًا،  لياًل  بو�شوح  روؤيته  فرامل اخلدمة ميكن  ا�شتعمال  يعمل مبجرد 

اأبي�س م�شع ي�شاء تلقائيًا مبجرد نقل ع�شا احلركة لل�شري اإلى الوراء.
3- اأنوار الإ�شارة )اإ�شارات التنبيه ال�شوئية(.

الف�سل.الثاين
ال�سروط.اخلا�سة

الفرع.الأول
ال�سيارات.اخلا�سة

مادة.)144(
يجب اأن تكون ال�شيارة اخلا�شة م�شممة اأ�شاًل لركوب الأ�شخا�س مبا ل يجاوز اثني ع�شر 
�شخ�شًا مبن فيهم قائدها، وُيخ�ش�س خم�شون �شنتيمرتًا من طول املقعد الأمامي للقائد وخم�شة 
وثالثني �شنتيمرتًا لكل راكب، ول يجوز اأن يقل عر�س كل مقعد عن خم�شة واأربعني �شنتيمرتًا واأن 

يكون �شمك م�شند الظهر فيه ع�شر �شنتيمرتات على الأقل.
ول يجوز اأن يقل الرتفاع بني �شطح اأي مقعد و�شقف ال�شيارة عن خم�شة وثمانني �شنتيمرتًا.

مادة.)145(
يجوز لل�شيارة اخلا�شة اأن جتر مقطورة )كارافان(، على األ تزيد عدد محاور املقطورة على 
اثنني، واأل تتجاوز اأبعادها خم�شة اأمتار ون�شف املرت للطول ومرتان ون�شف املرت للعر�س واأربعة 

اأمتار لالرتفاع الكلي عن �شطح الأر�س.
ول يجوز اأن يجاوز الطول الكلي للمجموعة )ال�شيارة واملقطورة( اثني ع�شر مرتًا، ويجب اأن 

جتهز املقطورة بو�شيلتي فرامل مطابقتني ملا هو وارد يف املادة )140( من هذه الالئحة.
الفرع.الثاين

�سيارات.النقل.اخلا�س.للركاب
مادة.)146(

يجب اأن تتوافر يف �شيارة النقل اخلا�س للركاب ال�شروط اخلا�شة الآتية:
1- اأن تكون املّدادات الطولية والعر�شية من ال�شلب اأو اخل�شب، واأن تثبت هذه املّدادات بالقاعدة 
بزوايا منا�شبة من ال�شلب، واأن تكون املّدادات العر�شية موزعة بانتظام على طول القاعدة. 
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اأو من املعدن ب�شمك منا�شب واأن ُتغطى مبواد عازلة  2- اأن تكون اأر�شية ال�شيارة من اخل�شب 
لل�شوت واحلرارة.

3- اأن تكون قوائم ج�شم ال�شيارة من املوا�شري املعدنية اأو من اخل�شب املقوى بال�شاج بو�شالت 
مع  باإحكام  ُتربط  واأن  القاعدة  طول  على  ال�شناعة  اأ�شول  ح�شب  موزعة  �شليمة  معدنية 

املّدادات العر�شية لأر�شية ال�شيارة و�شقفها. 
4- اأن ُيغطى ج�شم ال�شيارة من اخلارج باألواح معدنية ب�شمك منا�شب وُيبطن من الداخل باألواح 

معدنية اأو من اخل�شب امل�شغوط اأو ما مياثله. 
مادة.)147(

يجب اأن يكون ل�شيارة النقل اخلا�س للركاب بابان على الأقل ل يقل ات�شاع فتحة كل منهما 
عن �شبعني �شنتيمرتًا، واأن يكونا مزودين باأجهزة اآلية مت�شلة بجهاز القيادة متكن القائد من 

التحكم يف فتحهما اأو اإغالقهما.
ويجوز يف �شيارات النقل اخلا�س للركاب مكيفة الهواء اأن يكون لل�شيارة باب واحد، على اأن 

تتوافر فيه جميع ال�شروط املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة. 
مادة.)148(

يجب اأن تزود �شيارة النقل اخلا�س للركاب بعدد كاٍف من النوافذ التي ميكن فتحها ب�شهولة 
وغلقها باإحكام، واأن يكون زجاج النوافذ من النوع املاأمون. 

مادة.)149(
اأو اخل�شب املغطى  الركاب م�شنوعة من املعدن امل�شلع  اأن تكون �شالمل �شيارة نقل  يجب 
باملعدن وتكون �شهلة ال�شتعمال وغري بارزة عن ج�شم ال�شيارة، واأل يزيد ارتفاع الدرجة ال�شفلى 

من ال�شلم على ثالثني �شنتيمرتًا من �شطح الأر�س. 
مادة.)150(

يجب اأن يكون طول وعر�س املقعد يف �شيارة نقل الركاب اأربعني �شنتيمرتًا على الأقل لكل 
راكب. ويف �شيارات نقل طلبة املدار�س، ل يجوز اأن يقل طول وعر�س املقعد عن ثالثني �شنتيمرتًا.
ويجب اأن تكون املقاعد مثبتة باأر�شية ال�شيارة بقوائم وبطريقة محكمة، بحيث تكون املقاعد 
خلف بع�شها ويف جتاه �شري ال�شيارة اإل ما كان منها فوق قو�س عجالت املركبة. ويجب اأن يكون 
املقعد مت�شاًل مب�شند الظهر دون فراغ بينهما، ول يجوز اأن يقل عر�س املمر بني �شفوف املقاعد 

عن اأربعني �شنتيمرتًا. 
ويجب األ تقل امل�شافة بني �شطح اأي مقعد و�شقف ال�شيارة عن خم�شة وثمانني �شنتيمرتًا، 
اأر�شية  بني  امل�شافة  اأما  �شنتيمرتًا.  ثالثني  عن  اأمامه  الذي  املقعد  وظهر  املقعد  مقدمة  وبني 
ال�شيارات  اأن تقل عن مائة وت�شعني �شنتيمرتًا، وي�شتثنى من ذلك  ال�شيارة و�شقفها، فال يجوز 

غري امل�شرح بوقوف الركاب فيها ح�شب ت�شميمها مبعرفة امل�شنع املنتج لها. 
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مادة.)151(
مبعرفة  ت�شميمها  ح�شب  فيها  الركاب  بوقوف  امل�شرح  الركاب  نقل  ل�شيارات  بالن�شبة 
ود �شقف ال�شيارة من الداخل مبقب�س بطول ال�شيارة يكون مثبتًا  امل�شنع املنتج لها، يجب اأن ُيزَّ

تثبيتًا محكمًا بال�شقف ويف متناول اأيدي الركاب. 
مادة.)152(

مقاعد  عن  منف�شاًل  الركاب  نقل  �شيارة  قائد  مقعد  يكون  اأن  ت�شرتط  اأن  لالإدارة  يجوز 
الركاب بحاجز من الزجاج املاأمون مينع ات�شال الركاب بقائد ال�شيارة ول يحجب عنهم روؤية 
ن قائد ال�شيارة من حت�شيل الأجرة من الركاب عند  الطريق، على اأن تكون باحلاجز فتحة متكِّ

�شعودهم اإلى املركبة. 
مادة.)153(

يجب اأن يكون بكل �شيارة نقل ركاب �شندوق اإ�شعاف يحتوي على املواد الالزمة لالإ�شعافات الأولية.
مادة.)154(

يجب اأن تكون املقطورة اأو ن�شف املقطورة التي ميكن اأن جترها �شيارة نقل الركاب م�شتوفية 
جلميع ال�شروط اخلا�شة ب�شيارة نقل الركاب، كما ي�شرتط فيها ما يلي: 

1- اأن تكون ذات محورين على الأقل، واأن ي�شمح ت�شميمها بال�شري ب�شرعة ال�شيارة القاطرة لها.
2- اأن تكون مزودة بو�شيلة فرامل تعمل عند ت�شغيل فرملة اخلدمة بال�شيارة القاطرة واأن يكون 
تاأثريها على جميع العجالت، كما يجب اأن يكون بها و�شيلة فرملة اإ�شافية تكفل اإيقافها يف 
حالة انف�شالها عن ال�شيارة القاطرة اأثناء ال�شري، وكذلك فرملة تاأمني اإيقاف تكون بعيدة 

عن متناول الركاب. 
3- اأن تكون مربوطة بال�شيارة القاطرة برباط م�شاعد من �شال�شل اأو حبال معدنية، بالإ�شافة 
لياًل  ظاهرة  الأربطة  تكون  اأن  ويجب  وتوجيهها،  جرها  يوؤمن  الذي  الأ�شا�شي  الرباط  اإلى 

ونهارًا لت�شهيل الك�شف عليها. 
.مادة.)155(

1- يجب اأن تكون اأبعاد �شيارة النقل اخلا�س للركاب بكامل حمولتها على النحو الآتي: 
وثمانية ع�شر مرتًا  اأكرث،  اأو  ال�شيارة ذات محورين  اإذا كانت  اثنا ع�شر مرتًا  الطول:  اأ- 

لل�شيارة مع مقطورة.
ب- العر�س: مرتان ون�شف املرت.

ج-.الرتفاع.عن.�سطح.الطريق: اأربعة اأمتار و�شتون �شنتيمرتًا.
د- ارتفاع.اأ�سفل.جزء.من.ال�سيارة.عن.�سطح.الطريق: ثالثون �شنتيمرتًا. 
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2- يجوز لالإدارة التجاوز عن كل اأو بع�س الأبعاد املذكورة يف الفقرة )1( من هذه املادة اإذا كان 
ت�شميم ال�شيارة الأ�شلي ي�شمح بذلك ويف حدود ما ي�شمح به فقط.

الفرع.الثالث
�سيارات.النقل.اخلا�س

اأوًل
اأحكام.م�سرتكة.بني.�سيارات.النقل.اخلا�س.واملقطورات

ون�سف.املقطورات.املخ�س�سة.لنقل.الأ�سياء.
مادة.)156(

ل يجوز نقل الركاب يف �شيارة النقل اخلا�س اإل اإذا كانت مزودة من امل�شنع املنتج مبقاعد 
معدة للجلو�س تتوفر فيها موا�شفات ال�شالمة، ول ي�شمح بوجود ركاب اأو اأ�شخا�س يف الأماكن 

املخ�ش�شة للحمولة ب�شيارة النقل اخلا�س.
مادة.)157(

يجب اأن يكون لكابينة قائد �شيارة النقل اخلا�س باب بكل جانب على الأقل ل يقل الت�شاع 
األ تقل امل�شافة بني اأقرب نقطة من عجلة جهاز  الفعلي لفتحته عن خم�شني �شنتيمرتًا، ويجب 
القيادة ومقدم م�شند ظهر مقعد قائد ال�شيارة عن خم�شة وثالثني �شنتيمرتًا وبني �شطح مقعد 
�شنتيمرتًا من طول  وُيخ�ش�س خم�شون  �شنتيمرتًا،  وثمانني  الكابينة عن خم�شة  و�شقف  القائد 

املقعد لقائد ال�شيارة واأربعون �شنتيمرتًا لكل راكب. 
.مادة.)158(

املقطورة  ون�شف  واملقطورة  حمولتها،  بكامل  اخلا�س  النقل  �شيارة  اأبعاد  تكون  اأن  يجب 
املخ�ش�شة لنقل الأ�شياء، على النحو الآتي:

1- الطول:
اأ- اثنا ع�شر مرتًا، بالن�شبة ل�شيارة النقل اخلا�س ذات محورين اأو كرث.

ب- ع�شرون مرتًا، بالن�شبة للقاطرة مع ن�شف مقطورة.
ج- ثمانية ع�شر مرتًا، بالن�شبة للقاطرة مع مقطورة.

د- ثالثة وع�شرون مرتًا، بالن�شبة للقاطرة مع مقطورة معدة لنقل ال�شيارات.
هـ- ُتزاد الن�شب املذكورة يف البنود من )اأ( اإلى )د( من هذه الفقرة من الطرف احلر بن�شبة 
)70%( من امل�شافة ما بني املحورين بالن�شبة لل�شيارات امل�شممة لبع�س ال�شتعمالت 
اخلا�شة كتلك امل�شتعملة يف نقل الآليات الثقيلة، ويف حالة الثالثة محاور اأو اأكرث تكون 

الزيادة املذكورة يف امل�شافة ما بني مركز املحور الأمامي ومنت�شف املحاور اخللفية. 
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و- يجوز لالإدارة اأن تدخل ا�شتثناءات على الأبعاد املذكورة يف البنود من )اأ( اإلى )هـ( من 
هذه الفقرة، ب�شرط األ ي�شكل ذلك خطرًا على ت�شميم ال�شيارة وحركة املرور.

2- العر�س:
اأ- مرتان و�شتون �شنتيمرتًا بالن�شبة ل�شيارة النقل اخلا�س واملقطورة ون�شف املقطورة.

ب- يجوز لالإدارة اأن ت�شتثني املقطورات ون�شف املقطورات من حكم البند )اأ( من هذه 
اأن  لها  يجوز  كما  اأمتار،  ثالثة  على  الأحوال  العر�س يف جميع  يزيد  األ  على  الفقرة، 
ت�شتثني املقطورات ون�شف املقطورات املعدة لنقل الآليات الثقيلة من ذات احلكم، على 

األ يزيد العر�س يف جميع الأحوال على ثالثة اأمتار ون�شف املرت. 
3- الرتفاع.)مبا.يف.ذلك.احلمولة(: اأربعة اأمتار ون�شف املرت من �شطح الأر�س. 

4- الوزن: 
اأ- بالن�شبة ل�شيارة النقل اخلا�س ذات املحورين، ُيحدد وزنها وفقًا لت�شميم امل�شنع املنتج 
على  طنًا  ع�شر  واثني  الأمامي  املحور  على  اأطنان  ثمانية  الوزن  يتجاوز  األ  على  لها، 

املحور اخللفي. 
ب- بالن�شبة ل�شيارة النقل اخلا�س ذات الثالثة محاور، ُيحدد وزنها وفقًا لت�شميم امل�شنع 

املنتج، على األ يتجاوز وزنها الإجمايل خم�شة وثالثني طنًا.
ج- بالن�شبة ل�شيارة النقل اخلا�س ذات الأربعة محاور اأو اأكرث، ُيحدد وزنها وفقًا لت�شميم 

امل�شنع املنتج، على األ يتجاوز وزنها الإجمايل اأربعني طنًا.
لت�شميم  وفقًا  وزنها  ُيحدد  الواحد،  املحور  للقاطرة مع ن�شف مقطورة ذات  بالن�شبة  د- 

امل�شنع املنتج، على األ يتجاوز وزنها الإجمايل ثالثني طنًا.
اأو ن�شف  اأكرث  اأو  اأكرث مع مقطورة ذات محورين  اأو  هـ- بالن�شبة للقاطرة ذات املحورين 
األ يتجاوز وزنها الإجمايل اثني ع�شر طنًا لكل  اأو اأكرث، يجب  مقطورة ذات محورين 
)القابل  الأمامي  املحور  على  الإجمايل  الوزن  يتجاوز  واأل  للتوجيه،  قابل  غري  محور 

للتوجيه( ثمانية اأطنان. 
و- بالن�شبة ل�شيارة النقل اخلا�س والقاطرة ذات الثالثة محاور اأو اأكرث مع مقطورة ذات 
محورين اأو اأكرث اأو ن�شف مقطورة ذات محورين اأو اأكرث، ُيحدد وزنها وفقًا لت�شميم 

امل�شنع املنتج، على األ يتجاوز وزنها الإجمايل خم�شة واأربعني طنًا.
والهيئات  الوزارة  مركبات  يف  الإجمايل  للوزن  الأق�شى  احلد  عن  التجاوز  للوزير  ز- 

واملوؤ�ش�شات التابعة لها اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك.
5- احلمولة:

اأ- ل يجوز حتميل املحور الأكرث عبئًا من حيث احلمولة يف �شيارة النقل اخلا�س واملقطورة 
ون�شف املقطورة اأكرث من اثني ع�شر طنًا، مع اللتزام مبا يحدده امل�شنع املنتج اإذا 

كان الوزن اأقل من ذلك.
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ب- بالن�شبة ل�شيارة النقل اخلا�س واملقطورة ون�شف املقطورة التي حتتوي على اأكرث من 
محورين، تكون حمولة املحور الأكرث عبئًا من محورين متتابعني، على النحو الآتي:

1( اإذا كانت امل�شافة بني املحورين ت�شعني �شنتيمرتًا، تكون احلمولة الق�شوى �شبعة اآلف 
وثالثمائة وخم�شني كيلوجرامًا. 

2( تزيد احلمولة مبعدل ثالثمائة وخم�شني كيلوجرامًا عن كل خم�شة �شنتيمرتات زيادة 
الأق�شى  احلد  احلمولة  تتجاوز  اأن  يجوز  ول  املتتابعني،  املحورين  بني  امل�شافة  يف 

املبني يف البند الفرعي )1( من هذا البند. 
مادة.)159(

 )158( املادة  من  و)5(   )4( الفقرتني  يف  عليها  املن�شو�س  واحلمولت  الأوزان  ت�شري 
من هذه الالئحة على �شيارات النقل اخلا�س للركاب، ويجب اأن ُيراعى يف حتديد الوزن متانة 

ال�شيارة واإطاراتها وقوة محركها واأجهزتها امليكانيكية. 
ثانياً

�سيارات.النقل.اخلا�س.)غمارتني.فاأكرث(
مادة.)160(

يجب اأن تكون �شيارة النقل اخلا�س )غمارتني فاأكرث( م�شممة بحيث يعد اجلزء الأمامي 
اأ�شخا�س على الأكرث ويكون له باب  منها لنقل الأ�شخا�س، ويكون جمهزًا مبقاعد تت�شع لت�شعة 

م�شتقل لركوب الأ�شخا�س، ويعد اجلزء اخللفي لنقل الأ�شياء ويكون له مدخل م�شتقل. 
الفرع.الرابع

ال�سيارات.ذات.ال�ستعمال.اخلا�س
اأوًل.

اأحكام.م�سرتكة.بني.ال�سيارات.ذات.ال�ستعمال.اخلا�س
مادة.)161(

1- تعترب من ال�شيارات ذات ال�شتعمال اخلا�س املركبات الآتية: 
املادة )96( من هذه  الأولى من  الفقرة  البند )4( من  املن�شو�س عليها يف  املركبات  اأ- 

الالئحة. 
ب- الآلت واملعدات الآتية:

1( اآلت ومعدات ال�شغط واحلفر والتنقيب.
2( اآلت ومعدات البناء والهدم.

3( اآلت �شق وت�شوية ور�شف الرتبة.
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4( اآلت ر�شم اخلطوط بالطالء على الطرق.
5( اآلت قطع الأ�شجار ومعداتها.

6( اآلت ومعدات املكاب�س واملنا�شر واملوازين واملقايي�س.
7( الآلت واملعدات اخلا�شة باملناجم واملحاجر.

8( اآلت ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل.
9( اآلت ومعدات توليد الكهرباء والهواء امل�شغوط والبخار املجهزة مبحركات اإ�شافية.

10( اآلت ومعدات الت�شخني والغلي والك�شارات وال�شقل والطالء.
11( الآلت واملعدات اخلا�شة ب�شنع وتغيري �شكل الرمال والأتربة واحلجارة والرخام.

12( اأية اآلت ومعدات مماثلة حتددها الإدارة.
املادة  الفقرة )1( من هذه  البند )ب( من  املذكورة يف  واملعدات  الآلت  لت�شجيل  ُي�شرتط   -2
اأو  به  اأ�شرار  اأية  ت�شبب  اأن  دون  الطريق  على  لل�شري  ت�شميمها  بح�شب  �شاحلة  تكون  اأن 
مب�شتعمليه، ولالإدارة اإعفاوؤها والعربات من بع�س �شروط املتانة والأمن املن�شو�س عليها يف 
هذه الالئحة والتي تتعلق بالأوزان والأبعاد والقاعدة واملوتور والأنوار واآلة التنبيه واليايات 

والطالء والعجالت، اكتفاًء مبا جاء بت�شميمها وجتهيزها والغر�س امل�شممة من اأجله.
مادة.)162(

ُيحظر ا�شتعمال ال�شيارات ذات ال�شتعمال اخلا�س يف غري الغر�س امل�شممة واملرخ�س لها 
من اأجله. 

ُيحظر وجود اأية حمولة على ال�شيارة ذات ال�شتعمال اخلا�س اأو ركاب عدا قائدها، وذلك مع 
عدم الإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة )163( من هذه الالئحة ب�شاأن �شيارات الإ�شعاف.

ثانياً
�سيارات.الإ�سعاف

مادة.)163(
يجب األ يقل طول املكان املخ�ش�س لنقل امل�شابني واملر�شى يف �شيارة الإ�شعاف عن مائة 
النوع  من  زجاجها  يكون  واأن  املقفول  النوع  من  ال�شيارات  هذه  تكون  واأن  �شنتيمرتًا،  وثمانني 

امل�شنفر اأو قامت اللون.
ويجب اأن ُيجهز ال�شرير اأو الناقلة يف �شيارة الإ�شعاف مبوانع اهتزاز كافية، ويجوز لالإدارة 

اأن ت�شمح بوجود مقعد اأو اأكرث داخل �شندوق ال�شيارة. 
ويجب اأن ُيكتب على جانبي �شيارة الإ�شعاف اجلهة التابعة لها والغر�س الذي خ�ش�شت له. 
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ثالثاً
�سيارات.الإطفاء.

مادة.)164(
اأن جُتهز �شيارة الإطفاء مبا يفي بالغر�س املخ�ش�س لها واأن تكون جميع الأجهزة  يجب 
الالزمة مثبتة بها تثبيتًا محكمًا، واأن ُتتخذ كافة الحتياطات ل�شالمة العاملني عليها، ويجب اأن 

ُيكتب على جانبي ال�شيارة اجلهة التابعة لها. 
ويجوز ل�شيارة الإطفاء اأن تقطر اأية اأجهزة اأو مقطورات اأو ن�شف مقطورات يلزم ا�شتعمالها 

يف الإطفاء.
الفرع.اخلام�س

الدراجات.الآلية
مادة.)165(

 ،)130( والثانية(،  الأولى  الفقرتان   129( املواد  اأحكام  الآلية  الدراجات  على  ت�شري 
)131(، )132(، )133 الفقرات 1و 2 و3(، )136 عدا الفقرة 3(، )137(، )138(، )141 - 

فقرة 7( و)142 - الفقرتان 4 و5( من هذه الالئحة. 
.مادة.)166(

يجب اأن تزود الدراجة الآلية برافعة حلفظ توازنها اأثناء الوقوف، واأن يزود كل جانب من 
جانبيها بدوا�شة مخ�ش�شة لقائدها.

.مادة.)167(
اأ�شاًل  اإذا كان له مقعد م�شمم  اإل  اأي �شخ�س مع قائد الدراجة الآلية،  ُي�شمح بركوب  ل 

ي�شمح بركوبه، وكان عمره يزيد على خم�س ع�شرة �شنة. 
مادة.)168(

اأن  الب�شائع، فيجب  نقل  اأو  الأ�شخا�س  لركوب  الآلية مزودة ب�شندوق  الدراجة  كانت  اإذا 
تتوافر يف ال�شندوق ال�شروط الآتية:

1- اأن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.
2- اأن يكون مزودًا مبوانع اهتزاز منا�شبة وكافية.

3- اأن يكون محموًل على عجلة اأو عجالت تتوافر فيها نف�س �شروط عجالت الدراجة الآلية. 
4- األ تتجاوز اأبعاده ما يلي:

اأ- بالن�شبة لل�شندوق الأمامي اأو اخللفي:
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1( الطول: ل يزيد على مائة وع�شرين �شنتيمرتًا.
2( العر�س: ل يزيد على مائة وع�شرين �شنتيمرتًا.

3( طول ال�شندوق مع الدراجة: ل يزيد على اأربعة اأمتار.
ب- بالن�شبة لل�شندوق اجلانبي:

1( الطول: ل يزيد على طول الدراجة.
2( العر�س: ل يزيد على �شتني �شنتيمرتًا.

ج- يف احلالتني املذكورتني يف البندين )اأ( و)ب( من هذه الفقرة، يجب األ يزيد ارتفاع 
ال�شندوق عن �شطح الأر�س على مائة وع�شرين �شنتيمرتًا، كما يجب األ يحجب ارتفاع 
ال�شندوق بحمولته الروؤية عن قائد الدراجة، وُي�شرتط اأن يكون توازن ال�شندوق مع 

الدراجة محفوظًا. 
الفرع.ال�ساد�س

.اجلرار
مادة.)169(

يجب اأن يكون للجرار محوران على الأقل.
.مادة.)170(
ل يجوز اأن تتجاوز اأبعاد اجلرار الإن�شائي ما يلي:

1- الطول مع امللحقات: خم�شة ع�شر مرتًا.
2- العر�س: مرتان ون�شف املرت.

3- الرتفاع من �شطح الأر�س: ثالثة اأمتار ون�شف املرت.
الفرع.ال�سابع

مركبات.ذوي.الإعاقة
مادة.)171(

ُي�شرتط يف مركبة ذي الإعاقة اأن تكون مزودة باجلهاز اأو الأجهزة املنا�شبة والكافية لإزالة 
تاأثري الإعاقة على قدرة قائدها على قيادتها.

ويتعني قبل البدء يف الإجراءات معاينة طبيب الأمن العام اأو اأية جهة اأخرى حتددها الإدارة 
للمركبة والتاأكد من اأن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تاأثري اإعاقة قائدها على قيادتها، 

ويجب اإثبات نتيجة املعاينة يف تقرير ُيرفع اإلى الإدارة.
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الفرع.الثامن
مركبات.النقل.العام

.مادة.)172(
مبعرفة  العام  النقل  مركبات  من  مركبة  كل  يف  املطلوبة  اخلا�شة  ال�شروط  حتديد  يكون 
الوزارة املعنية باملوا�شالت، بالتن�شيق مع الإدارة وبالرجوع لنوع املركبة واخلدمة التي �شتقدمها 
للجمهور، عماًل بحكم الفقرة الأولى من املادة )18( من القانون. وذلك دون الإخالل بال�شروط 
املركبات مبقت�شى  تلك  توافرها يف كل مركبة من  املطلوب  الأخرى  وال�شروط اخلا�شة  العامة 

القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
الفرع.التا�سع.

املركبات.املزودة.ب�سناديق.اأو.�سهاريج
مادة.)173(

املنظمة  الالئحة  هذه  من   )168( املادة  باأحكام  الفرع  هذا  يف  الواردة  الأحكام  تخل  ل 
لل�شروط الواجب توافرها يف �شندوق نقل الركاب اأو الب�شائع الذي قد ُتزود به الدراجة الآلية. 

مادة.)174(
اإذا كان ال�شندوق املزودة به املركبة مخ�ش�شًا لنقل الثلج اأو اللحوم اأو الألبان وم�شتقاتها 
اأو الأ�شماك اأو الطيور املذبوحة، وجب اأن يكون مبطنًا من الداخل بال�شاج غري القابل لل�شداأ اأو 
بالأملنيوم اأو الق�شدير اجليد اأو اأية مواد اأخرى تراها الإدارة اآمنة لنقل مثل هذه الأ�شياء، كما 
يجب اأن يكون م�شتوفيًا لال�شرتاطات ال�شحية الأخرى املقررة، ول ُي�شمح بنقل اأية مواد اأخرى 
غري املخ�ش�س لها يف ال�شندوق، كما ل ُي�شمح بركوب الأ�شخا�س يف ال�شندوق ولو كان فارغًا.

مادة.)175(
اإذا كانت املركبة مزودة ب�شهريج لنقل املاء اأو غريه من املواد ال�شائلة، وجب اأن تتوافر يف 

ال�شهريج ال�شروط الآتية:
1- اأن يكون ال�شهريج م�شنوعًا من معدن متني طبقًا لأ�شول ال�شناعة. ويجوز لالإدارة حتديد 
مادة الألياف الزجاجية )الفايرب جال�س( اأو البال�شتيك اأو اأية مادة تراها اآمنة لنقل املواد 
ال�شائلة - بح�شب نوع كل �شائل - �شريطة موافقة اجلهة املخت�شة بوزارة ال�شحة مع اإرفاق 
�شهادة من اجلهة امل�شنعة ب�شالمة تلك املادة واملواد الداخلة يف ت�شنيعها لتخزين املياه اأو 

غريها من املواد ال�شائلة بح�شب الأحوال، و�شمان عدم ت�شرب ال�شوائل منها.
2- اأن يكون ال�شهريج مثبتًا على حمالت خا�شة بطريقة ماأمونة واأن يكون على �شكل بي�شاوي اأو دائري.
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يكون  واأن  غطائها،  اإغالق  ُيحكم  واأن  منه  جزء  اأعلى  يف  ال�شهريج  َملء  فتحة  تكون  اأن   -3
ال�شهريج جمهزًا ب�شنبور للتفريغ مقفول ومحكم ل ي�شمح بت�شرب ال�شوائل.

4- اأن يكون ال�شهريج مزودًا ب�شمام يكفل ت�شرب الغازات عند زيادة ال�شغط داخله.
5- اأن تكون �شهاريج نقل مياه ال�شرب اأو ال�شوائل الغذائية مبطنة بالق�شدير اأو ال�شاج املجلفنني 
اأو ما ي�شابههما من املعادن اأو املواد التي ل تتفاعل كيميائيًا مع ال�شوائل واأن تكون مطلية 
من اخلارج مبادة مانعة لل�شداأ. وي�شتثنى من ذلك ال�شهاريج امل�شنوعة من مادة )الفايرب 

جال�س(، ويف جميع الأحوال ُتعلَّم �شهاريج نقل املياه بعالمة متيزها عن غريها.
مادة.)176(

اأن ينبعث منها  اأو ال�شهريج املزودة به املركبة معدًا لنقل مواد ميكن  اإذا كان ال�شندوق 
غبار اأو روائح كريهة اأو من �شاأنها اإيذاء م�شتعملي الطريق اأو اجلمهور اأو اإزعاجهم اأو تعر�شهم 
للخطر، كاجلب�س واجلري والإ�شمنت والرمل واحل�شى والفحم والقاذورات والأ�شمدة وغريها، 
فيجب اأن يكون ال�شندوق اأو ال�شهريج محكم الإغالق اأو مغطى بغطاء متني مينع اإثارة اأي غبار 

اأو رائحة اأو اأي �شيء من احلمولة اأثناء �شريها. 
مادة.)177(

اأو ال�شهريج املزودة به الأبعاد املن�شو�س  اأبعاد املركبة مع ال�شندوق  ل يجوز اأن تتجاوز 
بقوة  ت�شري  التي  العربات  وبا�شتثناء  لها،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة  هذه  يف  عليها 

الإن�شان يجب جتهيز املركبة مبكان خا�س لقائدها بجوار ال�شندوق اأو ال�شهريج.
مادة.)178(

ل يجوز زيادة طول اأو عر�س اأو ارتفاع احلمولة عن ال�شندوق املزودة به املركبة اإل بت�شريح 
خا�س من الإدارة وبعد تقدمي ملحق لوثيقة التاأمني الأ�شلية يغطي تلك الزيادة، ول ُي�شمح بتجاوز 

الأبعاد املذكورة من الناحية الأمامية لل�شيارة، ويحظر و�شع اأحمال على كابينة ال�شيارة.
ويف حالة الت�شريح للمركبة بزيادة طول اأو عر�س اأو ارتفاع احلمولة عن ال�شندوق، يجب 
اأن مُتيَّز احلمولة البارزة من خلف املركبة ومن جوانبها ومن اأعالها بعالمات حتذير حمراء 
اللون اأو براية حمراء بارزة ي�شمح حجمها ولونها باأن تكون وا�شحة الروؤية من قائدي املركبات 

الأخرى، اأو مُتّيز ب�شوء اأحمر لياًل.
الفرع.العا�سر

نقل.املفرقعات.واملواد.اخلطرة،.وبع�س.ال�سروط.اخلا�سة.الأخرى
مادة.)179(

لل�شوابط  ووفقًا  احلالت  يف  اإل  املركبات  يف  اخلطرة  املواد  اأو  املفرقعات  نقل  يجوز  ل 
ا�شترياد  و�شروط  وقواعد  باإجراءات   1977 ل�شنة   )4( رقم  القرار  يف  الواردة  والإجراءات 

املفرقعات وما يف حكمها وباإجراءات احليازة والإحراز واحلمل بالن�شبة لها وتعديالته.
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مادة.)180(
يجوز لالإدارة اأن ت�شيف لبع�س اأنواع املركبات �شروطًا خا�شة اأخرى تت�شل بالأمن واملتانة 
و�شالمة البيئة غري ال�شروط الواردة يف هذا الف�شل، مثل املركبات املخ�ش�شة لري املزروعات 
واملركبات املخ�ش�شة لنقل الطلبة وغريها من املركبات، متى كان ذلك �شروريًا ل�شالمة املرور 

وحفظ الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�شة. 
ويجوز لالإدارة ا�شتثناء بع�س اأنواع املركبات من كل اأو بع�س ال�شروط اخلا�شة املبينة يف 
هذا الف�شل متى كان طبيعة ت�شميمها ت�شمح بذلك، وكان ذلك ل يتعار�س مع �شالمة املرور ول 

ي�شكل خطرًا على الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�شة.

الباب.اخلام�س
اللوحات

الف�سل.الأول
اأنواع.و�سكل.وبيانات.اللوحات.

الفرع.الأول
لوحات.الفح�س.

مادة.)181(.
ت�شدر الإدارة لوحات فح�س ملن يزاولون الجتار يف املركبات اأو ا�شتريادها اأو اإ�شالحها 
ويكون  املقررة.  الر�شوم  اأداء  بعد  وذلك  التجاري،  بال�شجل  ال�شفة  بهذه  م�شجلني  كانوا  متى 

اإ�شدار لوحات الفح�س لأي غر�س من الأغرا�س الآتية:
1- انتقال املركبة من ميناء الو�شول اإلى املحل التجاري.

2- جتربة املركبة اأمام امل�شرتي.
3- انتقال املركبة اإلى مكان الإ�شالح.

4- جتربة املركبة بعد اإ�شالحها.
5- انتقال املركبة اإلى الإدارة لت�شجيلها.

اإمتام  عدم  حالة  يف  الت�شجيل  طالب  يحدده  الذي  املكان  اإلى  الإدارة  من  املركبة  انتقال   -6
اإجراءات الت�شجيل.

ويجب رد لوحات الفح�س اإلى الإدارة مبجرد انتهاء الغر�س الذي ُمنحت من اأجله.
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.مادة.)182(
يجوز لالإدارة اأن متنح لوحات فح�س لأ�شخا�س غري الأ�شخا�س املذكورين يف املادة )181( 

من هذه الالئحة، وذلك بعد اأداء الر�شوم املقررة، وب�شرط:
1- اأن تكون املركبة مملوكة للمرخ�س له با�شتعمال لوحات الفح�س.

2- اأن يقود املركبة ال�شخ�س املرخ�س له با�شتعمال لوحات الفح�س اأو �شخ�س يعمل عنده اأو 
امل�شرتي املحتمل للمركبة. 

3- اأن يكون من �شيقود املركبة مرخ�شًا له بقيادة مركبة من ذات النوع. 
4- األ حتمل املركبة ب�شاعة اأو ركابًا باأجر اأو بغري اأجر. 

5- اأن حتمل املركبة وثيقة تاأمني �شارية ملدة �شالحية لوحات الفح�س، اأو تكون لوحات الفح�س 
ذاتها حتمل غطاء تاأميني �شاري ال�شالحية لأي مركبة ت�شرف لها. 

مادة.)183(
يكون �شرف لوحات الفح�س طبقا للمادة )182( من هذه الالئحة ملدة ل جتاوز ع�شرين 
اإذا مل  اليوم  اأو جزء من  يومًا يتم خاللها ت�شجيل املركبة، وحُتت�شب ر�شوم تاأخري عن كل يوم 
ت�شجل املركبة خالل املدة املذكورة، ويجوز لالإدارة اأن تتجاوز عن التاأخري يف الت�شجيل متى راأت 
اأرقام  مربرًا لذلك، ويجب رد لوحات الفح�س مبجرد ت�شجيل املركبة واحل�شول على لوحات 

الت�شجيل. 
.مادة.)184(

يعترب اإ�شدار لوحات فح�س للمركبة ترخي�شًا لها بال�شري يف الطريق العام لالأغرا�س التي 
ُمنحت من اأجلها هذه اللوحات، ولو مل تكن املركبة م�شجلة.

ويجوز لالإدارة حتديد اأوقات اأو اأماكن محددة ل�شري املركبة ال�شادر لها لوحات الفح�س. 
ة يف الطريق العام باملخالفة لالأوقات اأو الأماكن املحددة اأو خولف اأي  بطت املركبة م�شريَّ فاإذا �شُ
من �شروط منح لوحات الفح�س املن�شو�س عليها يف املادتني )181( و)182( من هذه الالئحة، 
وجب على الإدارة �شحب لوحات الفح�س بالطريق الإداري، وعندئذ تعترب املركبة م�شرية بغري 

ترخي�س.
مادة.)185(

ُيقدم طلب �شرف لوحات الفح�س اإلى الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتني حتددهما 
الإدارة، وُترَفق بالطلب امل�شتندات الآتية:

1- ما يثبت �شخ�شية و�شفة ومحل اإقامة ومحل عمل طالب لوحات الفح�س ب�شند مقبول وفقًا 
لهذه الالئحة.

2- ما يفيد القيد بال�شجل التجاري، بالن�شبة ملن يزاولون الجتار يف املركبات اأو ا�شتريادها اأو 
اإ�شالحها.
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3- اإثبات احلاجة اإلى لوحات الفح�س بالن�شبة لالأ�شخا�س املذكورين يف املادتني )181( )182( 
من هذه الالئحة، مع تقدمي كافة البيانات اخلا�شة باملركبة املطلوب ا�شتعمال هذه اللوحات 

لها وم�شتندات ملكيتها.
4- الإي�شال الدال على اأداء الر�شوم املقررة.

مادة.)186(
ُتعطي الإدارة للوحات الفح�س اأرقامًا م�شل�شلة، وتكون اأو�شاف لوحات الفح�س كالآتي:

1- تكون قاعدة اللوحة باللون الأبي�س.
2- تدون الأرقام على اللوحة باللغة العربية.

3- ُتكتب على اللوحة كلمة )البحرين( باللغتني العربية والإجنليزية باللون الأحمر، ويو�شع عليها 
�شريط اأمني ل�شق مكتوب عليه عبارة )مملكة البحرين( باللغتني العربية والإجنليزية.

الق�شم  يف  عر�شي  ب�شكل  وذلك  مميزة،  كعالمة  البحرين  مملكة  علم  اللوحة  على  يو�شع   -4
العلوي يف و�شط اللوحة.

5- تكون اأبعاد اللوحة: )30.5 × 15.5 �شم(.
6- حتتوي اللوحة يف اأق�شى اليمني منها على �شريط اأمني متطور يحتوي على ال�شعار الر�شمي 

للوزارة وفقًا للنموذج الذي حتدده الإدارة.
مادة.)187(

ت�شحب الإدارة لوحات الفح�س من املركبات التي مت ت�شجيلها، وت�شرف لها لوحات اأرقام 
ت�شجيل بدًل منها. 

مادة.)188(
�شاأن  يف  الالئحة  هذه  من   )187( اإلى   )181( من  املواد  يف  الواردة  الأحكام  عن  ف�شاًل 
لوحات الفح�س، ت�شري على هذه اللوحات ال�شوابط املن�شو�س عليها يف املادتني )11( و)12( 

من القانون.
الفرع.الثاين

لوحات.اأرقام.الت�سجيل
اأوًل

�سكل.وبيانات.لوحات.اأرقام.ت�سجيل.جميع.املركبات،
ما.عدا.املقطورات.ون�سف.املقطورات.و�سيارات.ال�سباق

مادة.)189(
لوحات  وبيانات  �شكل  يختلف  ال�شباق،  و�شيارات  املقطورات  ون�شف  املقطورات  عدا  فيما   -1

اأرقام الت�شجيل بح�شب نوع كل مركبة، وذلك على النحو الآتي:
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العالمة.املميزة.للوحة لون.قاعدة.اللوحة اأنواع.املركبات.التي
ت�سرف.لها.اللوحات.

علم مملكة البحرين ب�شكل عر�شي 
الطويلة،  للوحة  الي�شار  جهة  على 
ويف الق�شم العلوي يف الو�شط للوحة 

الق�شرية.

اأبي�س ال�شيارة اخلا�شة، وال�شيارة اخلا�شة 
للتاأجري.

اأبي�س، و�شريط اأ�شفر مركبات.النقل.العام:

اأبي�س، و�شريط برتقايل

مركبات.النقل.اخلا�س:
1- �شيارة النقل اخلا�س للركاب.

2- �شيارة النقل اخلا�س.
3- ال�شيارة ذات ال�شتعمال اخلا�س.

اأبي�س، و�شريط اأخ�شر م����رك����ب����ات.ال���ه���ي���ئ���ات.ال�����س��ي��ا���س��ي��ة.
والقن�سلية:

الي�شار  جهة  على  الوزارة  �شعار 
العلوي  الق�شم  ويف  الطويلة،  للوحة 
يف الو�شط للوحة الق�شرية واللوحة 

املخ�ش�شة للدراجات الآلية.

اأبي�س، و�شريط اأزرق مركبات.الأمن.العام:

جهة  على  البحرين  مملكة  �شعار 
الق�شم  ويف  الطويلة  للوحة  الي�شار 

العلوي يف الو�شط للوحة الق�شرية.
اأبي�س مركبات.الديوان.امللكي:

علم مملكة البحرين ب�شكل عر�شي 
للوحة  الو�شط  العلوي يف  الق�شم  يف 
ور�شم  الق�شرية،  واللوحة  الطويلة 
يف  وقائدها  اآلية  لدراجة  ظاليل 
الطويلة  للوحة  العلوي  الق�شم 
وكلمة  البحرين  مملكة  علم  بني 

الجنليزية. "بحرين" باللغة 

اأبي�س الدراجات.الآلية:

  
..2- تكون البيانات الثابتة للوحات اأرقام الت�شجيل وفق ما يلي، وح�شب النماذج التي حتددها الإدارة:
الأزرق  اللون  وُيخ�ش�س  الفح�س،  لوحات  جلميع  الأ�شلية  العربية  الأرقام  ُت�شتخَدم  اأ- 
للوحات مركبات الديوان امللكي وال�شيارات اخلا�شة والدراجات الآلية، واللون الأ�شود 

للوحات باقي املركبات.
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العربية  باللغتني  "البحرين"  كلمة  هي  الفح�س  لوحات  جميع  يف  املميزة  الكلمة  ب- 
للهيئات  املخ�ش�شة  للوحات  دبلوما�شية"  "هيئة  عبارة  اإليها  وت�شاف  والإجنليزية، 

الدبلوما�شية. 
ج- ت�شتثنى لوحات مركبات الأمن العام ومركبات الديوان امللكي من اأحكام البند )ب( من 
"ال�شرطة"  كلمة  العام  الأمن  املخ�ش�شة ملركبات  اللوحات  الفقرة، حيث حتمل  هذه 
امللكي  الديوان  ملركبات  املخ�ش�شة  اللوحات  وحتمل  والإجنليزية،  العربية  باللغتني 

عبارة "الديوان امللكي" باللغة العربية فقط.
د- تكون الكلمات والعبارات املميزة التي حتملها اللوحات باللون الأزرق بالن�شبة لل�شيارات 
وتكون  امللكي،  الديوان  ملركبات  بالن�شبة  الأحمر  وباللون  الآلية،  والدراجات  اخلا�شة 
باللون الأ�شود بالن�شبة لبقية املركبات وعليها �شريط اأمني ل�شق مكتوب عليه عبارة 

والإجنليزية. العربية  البحرين” باللغتني  “مملكة 
هـ- حتتوي جميع اللوحات يف اأق�شى اليمني على �شريط اأمني متطور يحتوي على ال�شعار 

الر�شمي للوزارة.
و- تكون اأبعاد اللوحات بال�شنتيمرتات لكافة املركبات، على النحو الآتي:

اللوحات الطويلة: )11،5*52،3 �شنتيمرتًا(.  )1
واللوحات الق�شرية: )30،5*15،5 �شنتيمرتًا(.   )2

تكون اأبعاد اللوحات بال�شنتيمرتات للدراجات الآلية، على النحو الآتي:  ز- 
اللوحات الطويلة: )26×14 �شنتيمرتًا(.   )1

اللوحات الق�شرية: ) 20،5*15،5 �شنتيمرتًا(.  )2
      وُت�شرف اأي من اللوحتني )الطويلة اأو الق�شرية( بناًء على رغبة �شاحب الدراجة الآلية، 

ما مل تقت�س اأ�شول ت�شنيع الدراجة اأو �شالمة املرور �شرف اإحدى اللوحتني دون الأخرى.
ح- ت�شتعمل لوحات مركبات الديوان امللكي لل�شيارات املخ�ش�شة لل�شيافة فقط، وتبداأ من رقم 

)101(، وت�شرف بناًء على طلب كتابي من املخت�شني يف الديوان امللكي.
ط- يتم تثبيت اللوحات يف املركبات مبعرفة اجلهة التي تعتمدها الإدارة، ويجب اأن يتم ذلك عن 
طريق نظام تثبيت موحد واأمني بوا�شطة م�شمار خا�س �شهل الرتكيب و�شعب الإزالة بدون 
تلف ومزود بختم ح�شا�س ميكن فح�شه بوا�شطة قارئ �شعاعي خا�س، وُي�شتثنى من ذلك 

لوحات الفح�س نظرًا لطبيعة ا�شتخدامها املتكرر.
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ي- يجوز لالإدارة اأن ت�شرف لوحات اأرقام ت�شجيل ل�شيارات خا�شة )فئة خا�شة( حتتوي على 
ذات بيانات لوحات اأرقام الت�شجيل لل�شيارات اخلا�شة، وتكون اأبعادها )33×8 �شنتيمرتًا(، 
ول  الأمامية،  للوحات  جمهزة  غري  ت�شميمها  طبيعة  تكون  التي  اخلا�شة  لل�شيارات  وذلك 
ُت�شرف هذه اللوحات اإل بت�شريح من الفح�س الفني وُت�شتثنى من �شروط التثبيت بوا�شطة 

م�شمار خا�س وميكن تثبيتها بوا�شطة مل�شق خا�س.
مادة.)190(

اأرقام  لوحات  �شاأن  يف  الالئحة  هذه  من   )189( املادة  يف  الواردة  الأحكام  عن  ف�شاًل 
املادتني )11( و)12( من  املن�شو�س عليها يف  ال�شوابط  اللوحات  ت�شري على هذه  الت�شجيل، 

القانون. 
ثانياً

لوحات.اأرقام.ت�سجيل.املقطورات.ون�سف.املقطورات
مادة.)191(

يكون �شكل وبيانات لوحات اأرقام الت�شجيل للمقطورات ون�شف املقطورات كالآتي: 
1- ُيخ�ش�س اللون الف�شي لقاعدة اللوحة، وُتكتب بالأرقام العربية الأ�شلية باللون الأ�شود.

2- ُتدون على اللوحة باللغتني العربية والإجنليزية كلمة )مقطورة( كعالمة مميزة لها، على اأن 
تكون هذه العالمة اأعلى اليمني من اللوحة.

3- يو�شع ال�شعار الر�شمي ململكة البحرين اأعلى الي�شار من اللوحة.
ُتعطي اأرقام ت�شل�شلية للمقطورة ون�شف املقطورة، وُيكتب رقم الت�شجيل اأعلى و�شط اللوحة.   -4
العربية،  باللغة  املقطورة  ن�شف  اأو  للمقطورة  الإجمايل  الوزن  بيانات  اللوحة  على  ُتدون   -5

وُتخت�شر بالأحرف الأولى من اللغة الإجنليزية و�شط اللوحة اأ�شفل الرقم الت�شل�شلي. 
6- ُيدون عدد املحاور باللغتني العربية والإجنليزية و�شط اللوحة اأ�شفل بيانات الوزن الإجمايل. 

7- ُيدون رقم القاعدة باللغتني العربية والإجنليزية و�شط اأ�شفل اللوحة. 
8- تكون اأبعاد اللوحة بال�شنتيمرتات )15×30 �شنتيمرتًا(.

9- حتتوي كل لوحة على مل�شق �شهادة ت�شجيل ي�شار اأ�شفل اللوحة يبني مدة �شالحية �شهادة 
الت�شجيل، وُي�شتبدل بهذا املل�شق مل�شق اآخر كل �شنة. 

التي  املقطورة مبعرفة اجلهة  ن�شف  على جانبي  ووا�شح  ب�شكل ظاهر  اللوحة  تثبيت  يتم   -10
تعتمدها الإدارة، ويجب اأن يتم تثبيت قفل خا�س بكل لوحة يحتوي على رقم ت�شل�شلي خا�س 

بكل قفل ل يجوز يف كل الأحوال فتحة دون اإذن الإدارة. 
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مادة.)192(
وحدة  املركبتان  ُتعترب  قاطرة  مركبة  بوا�شطة  املقطورة  ن�شف  اأو  املقطورة  جر  حالة  يف 
واحدة، ويتم و�شع لوحة اأرقام ت�شجيل واحدة يف موؤخرة املقطورة ون�شف املقطورة حتمل نف�س 
اأرقام ت�شجيل املركبة القاطرة، دون امل�شا�س باللوحات اجلانبية اخلا�شة ببيانات ن�شف املقطورة 

والتي يجب اأن تكون مثبتة يف كل الأحوال.
ثالثاً

لوحات.اأرقام.ت�سجيل.�سيارات.ال�سباق
مادة.)193(

ت�شدر الإدارة ل�شيارات ال�شباق لوحات اأرقام ت�شجيل خا�شة بها، بناًء على طلب من اجلهة 
املخت�شة، ويكون �شكل وبيانات هذه اللوحات كالآتي:

1- تكون قاعدة اللوحة باللون الأبي�س.
2- تكون اأبعاد اللوحة )30.5 × 15.5 �شنتيمرتًا(.

3- تكون الأرقام املدونة على اللوحة باللغة العربية الأ�شلية، على اأن ي�شبقها جهة الي�شار حرف 
العربية  باللغتني  "البحرين"  كلمة  الأ�شود  باللون  عليها  وتدون  الإجنليزية،  باللغة   )R(
والإجنليزية، ويو�شع عليها �شريط اأمني ل�شق مدونة عليه عبارة "مملكة البحرين" باللغتني 

العربية والإجنليزية.
الق�شم  يف  عر�شي  ب�شكل  وذلك  مميزة،  كعالمة  البحرين  مملكة  علم  اللوحة  على  يو�شع   -4

العلوي يف و�شط اللوحة. 
5- حتتوي اللوحة يف اأق�شى اليمني منها على �شريط اأمني متطور يحتوي على ال�شعار الر�شمي 

للوزارة، وفقًا للنموذج الذي حتدده الإدارة.
الفرع.الثالث.

لوحات.الت�سدير
مادة.)194(

تغادر مملكة  التي  املركبات  الت�شجيل من  اأرقام  ولوحات  الفح�س  لوحات  الإدارة  ت�شحب 
املقررة،  الر�شوم  اأداء  بعد  ت�شدير  لوحات  املركبات  لهذه  وت�شرف  نهائية،  ب�شورة  البحرين 

ويكون �شكل وبيانات لوحات الت�شدير كالآتي:
الأرقام  كتابتها  يف  وت�شتخدم  اأحمر،  �شريط  ويتخللها  الأبي�س  باللون  اللوحة  قاعدة  تكون   -1
والإجنليزية،  العربية  باللغتني  )البحرين(  كلمة  الأ�شود  باللون  عليها  وُتكتب  العربية، 
العربية  باللغتني  البحرين(  )مملكة  عبارة  عليه  مكتوب  اأمني ل�شق  �شريط  عليها  ويكون 

والإجنليزية. 
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العربية  باللغتني  لها  مميزة  كعالمة  )ت�شدير(  كلمة  الأ�شود  باللون  اللوحة  على  تـُكتب   -2
والإجنليزية، يف الق�شم العلوي و�شط اللوحة.

3- تكون اأبعاد اللوحة: )30.5 × 15.5 �شنتمرتًا(.
4- حتتوي اللوحة يف اأق�شى اليمني منها على �شريط اأمني متطور يحتوي على ال�شعار الر�شمي 

للوزارة، وفقًا للنموذج الذي حتدده الإدارة. 
وف�شاًل عن اأحكام الفقرة الأولى من هذه املادة، ت�شري يف �شاأن لوحات الت�شدير ال�شوابط 

املن�شو�س عليها يف املادتني )11( و)12( من القانون.
الف�سل.الثاين

العناية.باللوحات.وفقدها.وردها.
مادة.)195(.

على مالك املركبة اأو امل�شئول عنها وقائدها املحافظة على لوحات الفح�س ولوحات اأرقام 
الت�شجيل ولوحات الت�شدير والعناية بها بال�شكل الذي يجعلها ظاهرة دائمًا وبياناتها وا�شحة 
بحيث ميكن قراءتها من على ُبعٍد منا�شب، ول يجوز لهم و�شع اأية مل�شقات اأو كتابة اأية عبارات 
اأو ر�شومات على اأي من تلك اللوحات اأو على جزء منها، واإل اأعترب ذلك طم�شًا لبيانات اللوحة. 
يف  الت�شدير  لوحتي  اأو  الت�شجيل  اأرقام  لوحتي  اأو  الفح�س  لوحتي  اإحدى  تكون  اأن  ويجب 
مقدمة املركبة والثانية يف موؤخرتها، وذلك دون الإخالل مبكان تثبيت لوحات ن�شف املقطورات. 
اأ�شول ت�شنيع  ويكون تثبيت اللوحات دائمًا يف منت�شف مقدمة وموؤخرة املركبة، ما مل تقت�س 

املركبة خالف ذلك. 
مادة.)196(.

على مالك املركبة اأو امل�شئول عنها وقائدها – بح�شب الأحوال - اإبالغ الإدارة فورًا يف حالة 
اأو تلفها، وعلى مالك  اأرقام الت�شجيل ولوحات الت�شدير  اأي من لوحات الفح�س ولوحات  فقد 

املركبة اأو امل�شئول عنها اأن يطلب ا�شتخراج بدل فاقد اأو تالف منها بعد اأداء الر�شوم املقررة.
عند  لالإدارة  اإر�شالها  و�شرورة  اللوحة  بفقد  املختلفة  العام  الأمن  اأق�شام  الإدارة  وتخطر 
العثور عليها، واإذا وردت اللوحة لالإدارة بعد العثور عليها يتم اإعدامها بعد التاأكد من اأن �شاحب 

ال�شاأن ح�شل على بدل فاقد منها.
وعلى مالك املركبة اأو امل�شئول عنها، عند انتهاء �شهادة ت�شجيل املركبة اأو �شحبها اأو اإلغائها 

اأو عند ال�شتغناء عن ت�شيري املركبة، رد اللوحات اإلى الإدارة يف موعد اأق�شاه اليوم الآتي.
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الباب.ال�ساد�س
ت�سجيل.مركبات.الدولة.ومركبات.الهيئات.ال�سيا�سية

والقن�سلية.العاملة.يف.مملكة.البحرين.
مادة.)197(

الدولة ومركبات  ت�شري على مركبات  الباب،  الواردة يف هذا  بالأحكام  الإخالل  مع عدم 
املركبات  ت�شجيل  وجتديد  ت�شجيل  واإجراءات  و�شروط  �شوابط  والقن�شلية  ال�شيا�شية  الهيئات 

املن�شو�س عليها يف القانون ويف هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
.مادة.)198(

م طلبات ت�شجيل وجتديد ت�شجيل مركبات الديوان امللكي ورئا�شة جمل�س الوزراء وديوان  ُتقدَّ
ويل العهد بوا�شطة املوظف املخت�س بكل جهة من تلك اجلهات. 

م طلبات ت�شجيل وجتديد ت�شجيل مركبات الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات التابعة لها   وُتقدَّ
بوا�شطة املوظف املخت�س بالوزارة اأو الهيئة اأو املوؤ�ش�شة املعنية.

ويف جميع احلالت املذكورة يف الفقرتني الأولى والثانية من هذه املادة،، ُيكتفى يف اإثبات 
�شخ�شية مالك املركبة و�شفته ومحل اإقامته وملكيته للمركبة ب�شهادة ت�شدر من اجلهة املعنية.
بالإدارة ملدة خم�س �شنوات من �شنة  الفني  الدولة اجلديدة من الفح�س  وتعفى مركبات 
ال�شنع، ما مل ترى الإدارة خالف ذلك لظروف تت�شل بالأمن وال�شالمة واحلفاظ على الأرواح 

واملمتلكات العامة واخلا�شة. 
.مادة.)199(

بوا�شطة  والقن�شلية  ال�شيا�شية  الهيئات  مركبات  ت�شجيل  وجتديد  ت�شجيل  طلبات  م  ُتقدَّ
املوظف املخت�س بكل هيئة منها، وُيكتفى بتقدمي �شهادة من ال�شفارة اأو القن�شلية باعتماده تكون 
مت�شمنة لكافة البيانات املتعلقة ب�شخ�شية مالك املركبة و�شفته ومحل اإقامته وملكيته للمركبة.

مادة.)200(
ت�شجيل  اأرقام  لوحات  والقن�شلية  ال�شيا�شية  الهيئات  ومركبات  الدولة  ملركبات  ُت�شرف 
خا�شة بها، طبقا لل�شوابط وال�شروط والإجراءات الواردة يف القانون وهذه الالئحة والقرارات 

ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
مادة.)201(

�شهادة  على  احل�شول  من  الوطني  احلر�س  ومركبات  البحرين  دفاع  قوة  مركبات  ُتعفى 
الت�شجيل و�شهادة امللكية، ويكون لهذه املركبات لوحات اأرقام ت�شجيل خا�شة بها تعدها قوة دفاع 

البحرين واحلر�س الوطني بالتن�شيق مع الإدارة.
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الباب.ال�سابع
ترخي�س.مركبات.التعليم

مادة.)202(
ل يجوز تعليم قيادة املركبات اإل يف مركبات تعليم مرخ�س لها بذلك من الإدارة ل يتجاوز 
عمرها خم�س �شنوات من تاريخ �شنعها، ول يجوز لالإدارة اإ�شدار الرتخي�س اإل اإذا كانت املركبة 
مالكها  وكان  ت�شجيل،  اأرقام  ولوحات  ملكية  و�شهادة  ت�شجيل  �شهادة  وحتمل  بالإدارة  م�شجلة 
الالئحة  وهذه  القانون  لأحكام  وفقًا  للتعليم  قيادة  رخ�شة  ولديه  املطلوبة  لل�شروط  م�شتوفيًا 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
قيادة ويف  اإلى معلمي  الإدارة يف حاجة  تكون  اأن  القيادة  تعليم  وُي�شرتط لرتخي�س مركبة 

حدود هذه احلاجة فقط. 
مادة.)203(

ُتقدم طلبات ترخي�س مركبات تعليم القيادة اإلى الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتني 
حتددهما، ويرفق بالطلب ما يلي:

1- �شهادة ملكية املركبة.
الالئحة  هذه  لأحكام  وفقًا  مقبول  مب�شتند  اجلن�شية  بحريني  املركبة  مالك  اأن  يفيد  ما   -2

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها.
واأنه  للقيادة،  ليكون معلمًا  باأن مالك املركبة وقع عليه الختيار  الإدارة  3- �شهادة ر�شمية من 
ا�شتوفى كافة ال�شروط التي ين�س عليها القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

لهما. 
هذه  اأو  القانون  ملخالفة  بها  املحكوم  الغرامات  بجميع  بالوفاء  الإدارة  من  ر�شمية  �شهادة   -4

الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
5- �شهادة تاأمني �شارية املفعول للمركبة ت�شمل كامل مدة الرتخي�س من احلوادث التي تقع لها 

باعتبارها مركبة تعليم قيادة. 
6- اإقرار من مالك املركبة يوقع عليه اأمام املوظف املخت�س بالإدارة باملركبات امل�شجلة با�شمه 

وتلك التي ح�شل على ترخي�س بها. 
7- طلب اإجراء الفح�س الفني وما يفيد ب�شداد ر�شوم الفح�س.

8- اإي�شال باأداء الر�شوم املقررة.
9- اأية م�شتندات اأخرى ترد يف القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.

اإقامته  القيادة ومحل  تعليم  اإثبات �شخ�شية مقدم طلب ترخي�س مركبة  �شاأن  وت�شري يف 
و�شفته وملكيته للمركبة املطلوب الرتخي�س لها، وما يطراأ على اأي من ذلك من تغيريات، ما 

�شبق الن�س عليه يف هذه الالئحة من �شروط واإجراءات طلب ت�شجيل املركبة.
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.مادة.)204(
ُي�شرتط يف مركبة تعليم القيادة املطلوب الرتخي�س لها اأن تكون �شاحلة من جميع الوجوه 

للعمل الذي �شُتخ�ش�س له، واأن تكون مزودة بالآتي:
1- جهاز فرامل خا�س للمعلم ميكنه من ال�شيطرة على املركبة اأثناء التعليم.

2- جهاز فرامل خا�س مبتعلم القيادة.
3- جهاز حتكم يف اأنوار املركبة خا�س باملعلم. 

4- طالء املركبة بالطالء اخلا�س الذي حتدده الإدارة.
5- مراآة خا�شة باملعلم.

6- اأية متطلبات اأخرى ترد يف القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
 ويجب اأن حتمل مركبة التعليم لفتتني اإحداهما يف مقدمتها والأخرى يف موؤخرتها ُيكتب 
عليهما بخط كبري ووا�شح عبارة "احذر مركبة تعليم"، وتتولى الإدارة اإعداد هاتني الالفتتني 

وت�شليمهما ل�شاحب املركبة بعد اأداء الر�شوم املقررة، وذلك بعد احل�شول على الرتخي�س.
مادة.)205(

من  للتحقق  القيادة،  تعليم  ملركبة  الفني  الفح�س  لإجراء  يلزم  ما  تتخذ  اأن  الإدارة  على 
توافر ال�شروط الواجب توافرها يف املركبة واملن�شو�س عليها يف القانون واملادة )204( من هذه 

الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
مادة.)206(

القانون  لأحكام  وفقًا  القيادة  تعليم  مركبة  ترخي�س  على  احل�شول  �شروط  ا�شُتوفيت  اإذا 
وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، ت�شدر الإدارة الرتخي�س على النموذج الذي 

تعده لهذا الغر�س.
واإذا كانت الإدارة قد �شبق لها ترخي�س املركبة على �شبيل اآخر ويرغب �شاحب الطلب يف 
حتويل الرتخي�س اإلى ترخي�س مركبة تعليم قيادة، فعلى الإدارة اأن تعيد اإليه �شهادة ملكية املركبة 

بعد تعديلها مبا يتفق مع الرتخي�س اجلديد والتاأ�شري فيها باأنها خا�شة مبركبة تعليم قيادة.
مادة.)207(.

اإذا كانت املركبة مقدمة للت�شجيل لأول مرة وطلب �شاحبها من الإدارة ترخي�شها كمركبة 
لتعليم القيادة بعد ت�شجيلها، وجب على الإدارة بحث طلب الرتخي�س يف �شوء القواعد املن�شو�س 
عليها يف هذا ال�شاأن يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، فاإن ثبت لها 
توافر ال�شروط الالزمة للرتخي�س اأ�شدرت �شهادة بذلك ل�شاحب ال�شاأن لتقدميها مع امل�شتندات 
املطلوبة لت�شجيل املركبة. فاإذا ثبت لالإدارة �شالحية املركبة للت�شجيل، فعليها فح�شها للتحقق 

من ال�شروط الفنية املطلوبة يف مركبات التعليم واإثبات نتيجة الفح�س يف التقرير الفني.
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الطلب  القيادة يف نطاق  لتعليم  للت�شجيل وللرتخي�س كمركبة  املركبة  ثبتت �شالحية  واإذا 
الرتخي�س،  ثم  امللكية  و�شهادة  الت�شجيل  �شهادة  الإدارة  له  ت�شدر  ال�شاأن،  �شاحب  من  املقدم 
ويجب اأن تكون �شهادة امللكية متفقة مع الرتخي�س، مع التاأ�شري يف كل منهما باأنها خا�شة مبركبة 

تعليم قيادة.
مادة.)208(.

ي�شري ترخي�س مركبة تعليم القيادة ملدة �شنة من تاريخ اإ�شداره، ويجوز طلب جتديده اأكرث 
من مرة للمدة نف�شها. 

ويقدم طلب جتديد الرتخي�س اإلى الإدارة قبل انتهاء مدة �شالحية الرتخي�س، على النموذج 
الذي تعده الإدارة لهذا الغر�س، ويرفق به امل�شتندات الآتية:

1- ترخي�س املركبة.
2- �شحيفة احلالة اجلنائية حلامل الرتخي�س حتى الأ�شبوع ال�شابق على تاريخ تقدمي الطلب، 

اإذا راأت الإدارة مربرًا لذلك.
3- امل�شتندات املذكورة يف البنود من )1( اإلى )6( من املادة )121( من هذه الالئحة. ويجب 
قبل جتديد الرتخي�س اأن تثبت �شالحية املركبة فنيًا على الوجه املن�شو�س عليه يف القانون 

وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
مادة.)209(.

لالإدارة  وثبت  القيادة،  تعليم  مركبة  ترخي�س  جتديد  واإجراءات  �شروط  ا�شتُوفيت  اإذا 
�شالحية املركبة فنيًا، فعلى الإدارة جتديد الرتخي�س للمدة املقررة.

مادة.)210(.
اأو  الرتخي�س  ميعاد  انتهاء  قبل  القيادة  تعليم  مركبة  ترخي�س  جتديد  طلب  يقدم  مل  اإذا 
ُقدم يف امليعاد ورف�شت الإدارة التجديد، اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة للغر�س املرخ�س لها من 

اأجله، واإذا ا�شُتخدمت لتعليم القيادة اعتربت م�شرية بغري ترخي�س. 
مادة.)211(.

وفق  وذلك  ميلكها،  ل  قيادة  تعليم  مركبة  با�شتخدام  القيادة  ملعلم  ال�شماح  لالإدارة  يجوز 
ال�شوابط التي حتددها الإدارة يف هذا ال�شاأن.

مادة.)212(.
يجوز لالإدارة اأن ت�شحب اأو تلغي اأو ترف�س جتديد ترخي�س مركبة تعليم القيادة بعد �شدوره، 

اإذا ثبت لها اأي مما يلي: 
1- اأن املركبة اأ�شبحت غري �شاحلة للغر�س املرخ�س لها من اأجله.

2- اأن ال�شروط املبينة بالرتخي�س ال�شادر للمركبة قد خولفت.
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3- اأن مالك املركبة يعمل باحلكومة اأو باأي من الهيئات اأو املوؤ�ش�شات التابعة لها، اأو باأية جهة خا�شة. 
4- اأن مالك املركبة قد ُحكم عليه بالإدانة يف:

اأ- جرمية قتل اأو اإ�شابة خطاأ ب�شبب قيادة املركبة.
اأو الأمانة، اأو جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف قانون  ب- جرمية مخلة بال�شرف 
القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد  اأو يف  امل�شكرات رقم )11( ل�شنة 1956 

املخدرة واملوؤثرات العقلية، اأو يكون قد اُتخذت �شده اإجراءات وقائية طبقًا للقانون. 
وي�شتتبع �شحب اأو اإلغاء اأو عدم جتديد رخ�شة تعليم القيادة ملالك املركبة �شحب الرتخي�س 
ال�شادر للمركبة كمركبة تعليم قيادة، ول يعاد الرتخي�س اإل بعد اإعادة رخ�شة تعليم القيادة 

ملالك املركبة.
مادة.)213(

ت�شري اأحكام املادة )40( من القانون على حالت �شحب واإلغاء ورف�س جتديد تراخي�س 
مركبات تعليم القيادة بقرار من الإدارة، وحالت �شحب الرخ�شة بقرار من الإدارة تنفيذًا لأمر 
�شادر بوقفها من اجلهة الق�شائية املخت�شة، وذلك من حيث ُم�شدر القرار واإبالغ مالك املركبة 
التظلم والبت فيه  به والتظلم منه، ومواعيد  الأحوال -  – بح�شب  اأو قائدها  امل�شئول عنها  اأو 

واإخطار ذي ال�شاأن بالقرار ال�شادر يف تظلمه.
الباب.الثامن

ترخي�س.املركبات.الأجنبية
مادة.)214(.

مع عدم الإخالل باأحكام التفاقات الدولية النافذة يف مملكة البحرين ومبقت�شيات مبداأ 
وال�شياحية  اخلا�شة  )ال�شيارات  الأجنبية  للمركبات  ُت�شرح  اأن  لالإدارة  يجوز  باملثل،  املعاملة 
وا�شتعمال  البحرين  مملكة  بدخول  الب�شائع(  نقل  ومركبات  الأجانب  العابرين  نقل  و�شيارات 
الطرق العامة فيها بلوحات اأرقام الت�شجيل املمنوحة لها يف بلدانها الأ�شلية دون ا�شرتاط ت�شجيل 

تلك املركبات بالإدارة، اإذا توافرت فيها ال�شروط الآتية: 
اأو ترخي�س �شاري املفعول  اأن تكون املركبة م�شجلة ببلدها الأ�شلي وحتمل �شهادة ت�شجيل   -1

ولوحات اأرقام ت�شجيل قانونية �شادرة من بلدها الأ�شلي.
اأن تكون املركبة م�شتوفية ل�شروط الأمن واملتانة و�شالمة البيئة، واأن تكون من �شمن اأنواع   -2

املركبات املرخ�س بت�شيريها يف الطريق العام. 
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�شادرة يف  املركبات  النا�شئة من حوادث  امل�شئولية  تاأمني من  وثيقة  املركبة  لدى  تكون  اأن   -3
اململكة و�شارية املفعول عن كامل املدة التي �شتبقى فيها املركبة يف اململكة.

اأن يكون لدى قائد املركبة رخ�شة قيادة من الرخ�س املذكورة يف الفقرة الأولى من املادة   -4
)217( من هذه الالئحة، بح�شب نوع املركبة.

األ حتمل املركبة اإل ركابها وقائدها واأمتعتهم ال�شخ�شية، فيما عدا مركبات نقل الب�شائع.  -5
يكون  واأن  اململكة،  بدخول  تاأ�شريات  على  حا�شلني  الركاب  وجميع  املركبة  قائد  يكون  اأن   -6

مرخ�شًا لهم بالإقامة للمدة التي �شتبقى فيها املركبة يف اململكة.
بالن�شبة ملركبات نقل الب�شائع، ُي�شرتط اأن تكون املركبة مرخ�شًا لها من قبل �شئون اجلمارك   -7

بدخول اململكة.
.مادة.)215(.

يجوز لالإدارة اأن ت�شرتط على قائدي املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة )214( من هذه 
الالئحة التوجه اإلى الإدارة يف موعد اأق�شاه اليوم التايل لو�شولهم اإلى اململكة، بغر�س اأن يتقدم 
كل قائد مركبة ببياٍن واف عن ا�شمه و�شاعة و�شوله اإلى اململكة والغر�س من ذلك واأ�شماء الركاب 
وبطاقات الهوية اأو جوازات ال�شفر اخلا�شة بهم ومحال اإقامتهم واملدة التي �شيمكثون فيها يف 
اململكة، وُيرَفق بهذا البيان دفرت املرور الدويل اأو دفرت )الرتيبتك( ورخ�شة القيادة اخلا�شة به 

ملراجعتها وقيدها بال�شجالت، وعلى الإدارة اإنهاء املعاملة فور تقدمي البيان.
ويوقع قائد املركبة تعهدًا باأن يغادر اململكة فور انتهاء املدة امل�شرح للمركبة بالبقاء فيها، 

واأن يخطر الإدارة عن كل تغيري يحدث يف محل اإقامته اأو يف محال اإقامة الركاب.
مادة.)216(.

يحظر ا�شتعمال املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة )214( من هذه الالئحة اإل يف التنقالت 
الداخلية ويف حدود الغر�س الذي دخلت اململكة من اأجله، ويتعني على قائدي هذه املركبات ومن 
معهم اللتزام ب�شفة ال�شياحة اأو العبور التي بررت دخولهم اململكة. ويف حالة مخالفة اأي من 
ذلك، يجوز لالإدارة طلب مغادرة املركبة املخالفة لأرا�شي اململكة فورًا اأو حجزها وت�شليمها اإلى 

مالكها اأو امل�شئول عنها على حدود اململكة للمغادرة. 
.مادة.)217(.

ل يجوز اأن ُت�شتعمل يف قيادة املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة )214( من هذه الالئحة 
رخ�س قيادة غري رخ�س القيادة الدولية اأو اأية رخ�شة قيادة معتمدة لدى الإدارة، على اأن تكون 
الرخ�شة من النوع الذي ي�شمح حلاملها بقيادة املركبة وتكون �شارية املفعول للمدة التي �شتبقى 

فيها املركبة يف اململكة. 
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.مادة.)218(.
ل يجوز اأن تتجاوز مدة بقاء املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة )214( من هذه الالئحة 
اأكرث من �شنة مت�شلة اأو اأكرث من مدة �شالحية دفرت املرور الدويل اأو دفرت )الرتيبتك( اأيهما 
حجزها  اأو  فورًا  اململكة  لأرا�شي  املركبة  مغادرة  طلب  لالإدارة  يجوز  املخالفة  حالة  ويف  اأقل، 

وت�شليمها ملالكها اأو امل�شئول عنها على حدود اململكة للمغادرة. 
ويجوز لالإدارة املوافقة على بقاء املركبة ملدة اأطول من املدد املذكورة يف الفقرة الأولى من 

هذه املادة. 
.مادة.)219(.

يطبق يف �شاأن املركبات التي حتمل لوحات اإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
القادمة اإلى مملكة البحرين ما ي�شدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول املجل�س، بالإ�شافة 
اإيل ما ترى الإدارة تطبيقه على تلك املركبات من اأحكام املواد من )214( اإلى )218( من هذه 

الالئحة. 
مادة.)220(.

ل يجوز للمواطن البحريني اأن يقود يف مملكة البحرين مركبًة حتمل لوحة اأرقام ت�شجيل 
غري بحرينية، اإل يف احلالت الآتية: 

اأرقام ت�شجيل  اأ�شدرت لوحة  اأو يعمل يف الدولة التي  اإذا كان غري مقيم يف اململكة، ويقيم   -1
املركبة. 

اإذا كان قد ا�شتورد املركبة بغر�س ت�شجيلها لدى الإدارة. ويف هذه احلالة، متنحه الإدارة   -2
�شبعة اأيام من تاريخ ا�شترياد املركبة لقيادتها يف اململكة، ويجوز لالإدارة مد هذه املدة يف 

حالة وجود مربر لذلك. 
ويف حالة مخالفة اأحكام الفقرة الأولى من هذه املادة، يجوز لالإدارة حجز املركبة وعدم 
اإليه على حدود  اأو ت�شليمها  اإل بعد ت�شجيلها لدى الإدارة  اأو امل�شئول عنها  اإلى مالكها  ت�شليمها 

اململكة لغر�س اإعادة ت�شديرها.
الباب.التا�سع

�سحب.واإلغاء.�سهادة.الت�سجيل.ولوحات.اأرقام.الت�سجيل
مادة.)221(

يجوز لالإدارة �شحب �شهادة الت�شجيل ولوحات اأرقام الت�شجيل ملدة ل تزيد على ثالثني يومًا 
يف احلالت الآتية: 

1- اإذا اأوقف قائد املركبة املركبة يف مكان ممنوع الوقوف فيه. 
2- اإذا �شار قائد املركبة بها يف طريق ممنوع ال�شري فيه. 
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3- اإذا �شار قائد املركبة بها يف الطريق يف اأوقات ممنوع ال�شري فيها. 
4- اإذا اأوقف قائد املركبة املركبة يف طريق اأو مكان خا�س على غري اإرادة مالكها ودون موافقته.

مادة.)222(.
ت�شدر قرارات �شحب اأو اإلغاء �شهادة الت�شجيل اأو لوحات اأرقام الت�شجيل من مدير اإدارة 

�شئون الرتاخي�س بالإدارة اأو من ينوب عنه.
اإلغاء  اأو  ل�شحب  املوجبة  املخالفة  �شبط  بعد   - املرور  ورجال  العام  الأمن  لأفراد  ويجوز   
اأرقام  لوحات  اأو  الت�شجيل  �شهادة  على  التحفظ   - الت�شجيل  اأرقام  لوحات  اأو  الت�شجيل  �شهادة 
الت�شجيل بغر�س عر�شها على مدير اإدارة الرتاخي�س اأو من ينوب عنه ل�شحب اأو اإلغاء ال�شهادة 

اأو اتخاذ ما يراه ب�شاأنها، وذلك يف موعد اأق�شاه نهاية اأول يوم عمل تاٍل ل�شبط املخالفة.

الق�سم.الرابع
رخ�س.القيادة.

ودفاتر.املرور.الدولية
الباب.الأول.
رخ�س.القيادة
الف�سل.الأول
اأحكام.عامة
مادة.)223(

1- ل يجوز لأي �شخ�س قيادة مركبة على الطريق ما مل ت�شدر له الإدارة رخ�شة من رخ�س 
القيادة التالية، بح�شب نوع املركبة التي جتيز له الرخ�شة قيادتها:

اأ-.رخ�سة.قيادة.�سيارة.خا�سة:
للركاب ل يزيد عدد ركابها على �شتة  وجتيز حلاملها قيادة �شيارة خا�شة و�شيارة نقل خا�س 
ع�شر �شخ�شًا، و�شيارة نقل خا�س ل يزيد وزنها على ثالثة اآلف كيلو جرام، �شواء كانت ال�شيارة 

ذات ناقل حركة يدوي اأو اأوتوماتيكي. 
ب-.رخ�سة.قيادة.�سيارة.نقل.خا�س:

وجتيز حلاملها قيادة �شيارة نقل خا�س يزيد عدد ركابها على �شتة ع�شر �شخ�شًا، و�شيارة نقل 
خا�س يزيد وزنها على ثالثة اآلف كيلو جرام، والقاطرات بجميع اأنواعها، �شواء كانت القاطرة 

مبفردها اأو مبقطورة اأو بن�شف مقطورة. 
ج-.رخ�سة.قيادة.�سيارة.ذات.ا�ستعمال.خا�س:.

املادة  من  الأولى  الفقرة  من   )4( البند  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شيارات  قيادة  حلاملها  وجتيز 
)96( من هذه الالئحة.
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د-.رخ�سة.قيادة.دراجة.اآلية:
من   )1( البند  يف  املذكورة  الآلية  الدراجات  عدا  ما  الآلية،  الدراجات  قيادة  حلاملها  وجتيز 
الفقرة الأولى من املادة )104( من هذه الالئحة، والدراجات الآلية الع�شكرية ودراجات الأمن 

العام.
2- ُي�شتثنى من ا�شرتاط احل�شول على رخ�شة قيادة عماًل بالفقرة )1( من هذه املادة، قائدي 
املركبات الإن�شائية والزراعية والدراجات الآلية املخ�ش�شة لالأماكن الوعرة وغري املاأهولة 
غري  املركبات  من  وغريها  ال�شباق،  و�شيارات  والعربات  )الهوائية(،  العادية  والدراجات 

امل�شرح بقيادتها على الطريق العام.
هـ- الأنواع اخلا�شة من رخ�س القيادة املن�شو�س عليها يف املواد من )253( اإلى )296( من 

هذه الالئحة.
و- اأية رخ�س قيادة اأخرى ي�شدر بها قرار من الوزير. 

مادة.)224(
على كل من يرغب يف احل�شول على رخ�شة من رخ�س القيادة املذكورة يف البنود من )اأ( 
اإلى )د( من الفقرة )1( من املادة )223( من هذه الالئحة اأن يتقدم اإلى الإدارة بطلب على 

النموذج ووفق الآلية اللتني حتددهما الإدارة.
ومع عدم الإخالل باأحكام املادة )225( من هذه الالئحة والأحكام املتعلقة بالأنواع اخلا�شة 
من رخ�س القيادة املن�شو�س عليها يف املواد من )253( اإلى )295( من ذات الالئحة، يجب اأن 

تتوافر يف طالب الرخ�شة ال�شروط الآتية: 
1- األ تقل �شنه عن ثماين ع�شرة �شنة ميالدية. 

2- اأن يثبت خلوه من الإعاقة والأمرا�س التي تعجزه عن القيادة العادية على النحو املن�شو�س 
ال�شوابط  النظر يف نطاق  اختبار  ينجح يف  واأن  الالئحة،  املادة )229( من هذه  عليه يف 

والإجراءات وال�شروط التي حتددها هذه الالئحة. 
3- اأن ينجح يف الختبارات النظرية والفنية يف قيادة املركبة التي يطلب الرتخي�س له بقيادتها 
ويف قواعد املرور واآدابه، وذلك ما مل يكن معفيًا من هذه الختبارات طبقًا للقانون اأو هذه 
لل�شوابط وال�شروط  القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وتكون الختبارات طبقًا  اأو  الالئحة 

والإجراءات التي حتددها هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لها.
4- اأن يكون حاماًل لرخ�شة قيادة موؤقتة للتعلم املن�شو�س عليها يف املواد من )261( اإلى )264( 
من هذه الالئحة، مع عدم الإخالل بحكم الفقرة الأولى من املادة )261( من ذات الالئحة. 

5- اأن يقوم باأداء الر�شوم املقررة.
6- اأية �شروط اأخرى ترى الإدارة �شرورة توافرها طبقًا لأنواع املركبات.



78
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

مادة.)225(
مع عدم الإخالل باأحكام البنود من )2( اإلى )5( من الفقرة الثانية من املادة )224( من هذه 
الالئحة، اإذا كانت الرخ�شة املطلوبة من رخ�س القيادة املذكورة يف البندين )ب( و)ج( من 

الفقرة )1( من املادة )223( من هذه الالئحة، فُي�شرتط يف طالبها ما يلي: 
1- اأن يكون قد بلغ اخلام�شة والع�شرين من عمره ومل يتجاوز الأربعني. 

2- اأن يكون حاماًل لرخ�شة قيادة �شيارة خا�شة م�شى على حمله لها خم�س �شنوات. 
مادة.)226(

يجب اأن ُترفق بطلب رخ�شة القيادة املذكور يف الفقرة الأولى من املادة )224( من هذه 
الالئحة امل�شتندات الآتية:

1- �شور �شم�شية حديثة ومتطابقة لطالب الرخ�شة، على اأن يكون الوجه فيها وا�شحًا باملقا�س 
الذي حتدده الإدارة.

2- ما يثبت �شخ�شية طالب الرخ�شة ومحل اإقامته و�شنه.
3- �شحيفة احلالة اجلنائية لطالب الرخ�شة عند القت�شاء. 

4- اإي�شال باأداء الر�شوم املقررة، بح�شب نوع الرخ�شة املطلوبة.
الرخ�شة  كانت  اإذا  الرخ�شة،  لطالب  �شرفها  �شبق  التي  اخلا�شة  ال�شيارة  قيادة  رخ�شة   -5
املطلوبة من الرخ�س املذكورة يف البندين )ب( و)ج( من الفقرة )1( من املادة )223( 

من هذه الالئحة. 
مادة.)227(

اإثبات �شخ�شية ومحل  الالئحة يف  اإلى )102( من هذه  املواد من )100(  اأحكام  ت�شري 
اإقامة و�شفة من يطلب احل�شول على رخ�شة قيادة من الرخ�س املذكورة يف املادة )223( من 

هذه الالئحة. 
مادة.)228(

ُي�شرتط يف غري البحريني الذي يطلب احل�شول على رخ�شة قيادة من النوع امل�شموح له 
باحل�شول عليه يف اململكة اأن يكون مرخ�شًا له بالإقامة يف اململكة، ويثبت ذلك من واقع قاعدة 
البيانات باجلهاز املركزي للمعلومات، ولالإدارة - ف�شاًل عن ذلك - اأن تطلب الطالع على جواز 

�شفره اأو اأية وثيقة ر�شمية خا�شة به �شادرة من الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة. 
مادة.)229(

ُي�شرتط يف طالب احل�شول على رخ�شة قيادة اأن يكون خاليًا من اأية اإعاقة اأو مر�س يعجزه 
عن القيادة، وعند قيام �شك يف ذلك لدى الإدارة، يتعني عليها اإحالته اإلى طبيب الأمن العام اأو 
اأية جهة حتددها لفح�شه واإ�شدار تقرير ر�شمي يثبت خلوه من الإعاقة اأو املر�س الذي يعجزه 

عن القيادة العادية.
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واإذا اأثبت التقرير اإ�شابته باإعاقة اأو مر�س يعجزه عن القيادة العادية ولكن ل متنعه من 
احل�شول على رخ�شة قيادة ذي الإعاقة املن�شو�س عليها يف املواد )255( اإلى )260( من هذه 
الالئحة، يجوز لالإدارة توجيهه للتقدم اإليها بطلب للح�شول على هذه الرخ�شة اإذا كان يرغب 

يف احل�شول عليها. 
مادة.)230(

اأو  العام  الأمن  طبيب  مبعرفة  القيادة  رخ�شة  على  احل�شول  طالب  نظر  اختبار  يكون 
اختبار  وي�شمل  الإدارة،  تعتمدها  اأخرى  اأية جهة  اأو  الغر�س  لهذا  الإدارة  تعينه  نظر  اأخ�شائي 

النظر درجة الإب�شار ومتييز الألوان بالأجهزة الفنية.
النظر بحالة غري طبيعية،  واأن احلدقتني وميدان  العني  باطن  ُوجد �شك يف �شالمة  واإذا 
وجب على الإدارة حتويل طالب الرخ�شة اإلى اأخ�شائي عيون مب�شت�شفى حكومي تختاره للك�شف 

عليه واإثبات حالته يف تقرير ر�شمي يت�شمن مدى قدرته على قيادة املركبات باأمان.
ول يجوز اأن تقل درجة الإب�شار للعينني عن )12/6( و)24/6( بالن�شبة لرخ�س القيادة 
املادة )223( من هذه الالئحة،  الفقرة )1( من  البندين )اأ( و)د( من  املن�شو�س عليها يف 
وعن )9/6( و)12/6( بالن�شبة لباقي رخ�س القيادة املن�شو�س عليها يف ذات الفقرة، وي�شمح 

للطالب با�شتعمال نظارة طبية اأو عد�شات ل�شقة للح�شول على درجة الإب�شار املقررة. 
مادة.)231(

اأحكام املادة )230( من هذه الالئحة، ميكن اعتبار درجة الإب�شار املقررة  ا�شتثناًء من 
متحققة يف طالب رخ�شة القيادة اإذا كانت اإحدى عينيه فاقدة الإب�شار وكانت درجة اإب�شار 
العني الأخرى )6/6(، وذلك ب�شرط �شالمة باطن العني واأن تكون احلدقة وميدان النظر بحالة 
هذا  وي�شرى  باأمان.  املركبات  قيادة  على  قدرته  اإثبات  الأخ�شائي  تقرير  يت�شمن  واأن  طبيعية 
ال�شتثناء على رخ�س القيادة املن�شو�س عليها يف البندين )اأ( و)د( من الفقرة )1( من املادة 

)223( من هذه الالئحة. 
مادة.)232(

اإذا ر�شب طالب رخ�شة القيادة يف اختبار النظر ثالث مرات متتالية خالل �شنة واحدة، 
وجب عليه اأن مي�شي فرتة ل تقل عن �شتة اأ�شهر قبل اإعادة اإجراء اختبار النظر.

مادة.)233(.
يف الأحوال التي ُي�شمح فيها لطالب رخ�شة القيادة با�شتعمال نظارة طبية اأو عد�شات ل�شقة 
للح�شول على درجة الإب�شار املقررة، يجب على الإدارة اإثبات ذلك يف الرخ�شة كما يجب اأن 
تكون ال�شورة الثابتة بالرخ�شة حلاملها وهو بالنظارة الطبية اأو العد�شات الال�شقة، ول يجوز 

له قيادة املركبات اإل با�شتعمال النظارة اأو العد�شات الال�شقة. 
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مادة.)234(
 يجري اإعادة اختبار النظر حلاملي رخ�س القيادة املذكورة يف البندين )ب( و)ج( من 
الفقرة )1( من املادة )223( من هذه الالئحة، بعد م�شي خم�س �شنوات على تاريخ ح�شوله 
على الرخ�شة، وكل خم�س �شنوات بعد ذلك. وذلك اإذا مل يكن قد بلغ �شن ال�شتني من عمره، 
فاإذا بلغ هذه ال�شن كان عليه اإعادة اختبار النظر كل �شنتني، وُيكتفى يف هذه احلالة باأن تكون 
درجة الإب�شار يف اإحدى العينني )12/6( ويف الأخرى )24/6(، اأو )18/6( يف كل من العينني، 

وي�شمل الختبار متييز الألوان. 
النظر  وميدان  احلدقتان  تكون  واأن  العني  باطن  �شالمة  النظر  اختبار  لجتياز  وي�شرتط 

بحالة طبيعية.
ويف حالة عدم النجاح يف اختبار النظر، ل يجوز لالإدارة جتديد الرخ�شة.

وي�شري حكم هذه املادة على حاملي رخ�س القيادة للتعليم املن�شو�س عليها يف املواد من 
)265( اإلى )275( من هذه الالئحة. 

مادة.)235(
مع عدم الإخالل بحق الإدارة يف ا�شرتاط اجتياز اختبار النظر لكل من يطلب احل�شول 
على رخ�شة قيادة، ُيعفى طالب رخ�شة القيادة من اختبار النظر اإذا كان يحمل رخ�شة قيادة 
اأن تكون ال�شهادة  اأجنبية، ب�شرط  اأو �شهادة باللياقة الطبية �شادرة من جهة حكومية يف دولة 

معتمدة من �شفارات اأو قن�شليات مملكة البحرين يف اخلارج اأو من وزارة خارجيتها.
التي  القيادة  املادة يف حالة رخ�شة  الأولى من هذه  الفقرة  الإعفاء املذكور يف  ول ي�شري 
يح�شل عليها الأجنبي من خارج اململكة اأثناء تواجده يف اململكة، ول بالرخ�شة التي مت جتديدها 

بذات الطريقة.
ويجوز لالإدارة رف�س اعتماد الرخ�شة اأو ال�شهادة الطبية امل�شار اإليها يف الفقرة الأولى من 

هذه املادة طبقًا ملبداأ املعاملة باملثل.
مادة.)236(

اإذا ثبتت لالإدارة اللياقة الطبية لطالب رخ�شة القيادة وتوافرت فيه كافة ال�شروط الأخرى 
اأن جتري له اختبارًا نظريًا يعقبه اختبار فني. وت�شع الإدارة العنا�شر  املطلوبة، فعلى الإدارة 
واأماكن  الفني،  الختبار  واآليات  خطوات  وخ�شو�شًا  والفني،  النظري  لالختبارين  املختلفة 

ومواعيد و�شوابط اإجراء كل اختبار ون�شب النجاح والر�شوب فيه.
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مادة.)237(
يكون الختبار النظري يف قواعد املرور واآدابه وعالمات واإ�شارات املرور واأجزاء املركبة واأجهزتها. 
وبالن�شبة للرخ�س املذكورة يف البندين )ب( و)د( من الفقرة )1( من املادة )223( من 
هذه الالئحة ورخ�شة القيادة للتعليم املن�شو�س عليها يف املواد من )265( اإلى )275( من هذه 
اإملام طالب الرخ�شة بجغرافية مملكة  اأن ي�شمل الختبار النظري كذلك مدى  الالئحة، يجب 
البحرين واجتاهات املرور ومواقع الأماكن واملن�شاآت العامة والأثرية فيها، كما يجب اأن ي�شمل 
ميكانيكا  ومبادئ  القيادة  باأ�شول  الإملام  مدى   - للتعليم  القيادة  لرخ�شة  بالن�شبة  الختبار- 

ال�شيارات واأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
واإذا مل ينجح طالب الرخ�شة يف الختبار النظري يعترب را�شبًا ول يحق له اأداء الختبار 

الفني املن�شو�س عليه يف املادة )238( من هذه الالئحة.
.مادة.)238(

اإذا جنح طالب الرخ�شة يف الختبار النظري املن�شو�س عليه يف املادة )237( من هذه 
الالئحة، فعلى الإدارة اأن جتري له الختبار الفني املذكور يف ذات املادة. 

ويتناول الختبار الفني قيادة املركبة التي يرغب طالب الرخ�شة يف الرتخي�س له بقيادتها، 
ويتناول كذلك قواعد املرور واآدابه واإ�شاراته وعالماته. 

وحتدد الإدارة نتيجة الختبار الفني يف نهاية الختبار، بالرجوع اإلى ما �شبق وو�شعته من 
ن�شب للنجاح والر�شوب فيه، ويخرب املمتِحن طالب الرخ�شة بالنتيجة. 

مادة.)239(
ن�شف  اأو  مقطورة  بها  يلحق  اأن  ميكن  مركبة  قيادة  جتيز  املطلوبة  الرخ�شة  كانت  اإذا 
مقطورة، وجب اأن ُيجرى الختبار الفني على مركبة ذات اأكرث من محورين يلحق بها مقطورات 

ون�شف مقطورات. 
مادة.)240(

اإذا كانت الرخ�شة املطلوبة جتيز قيادة اأكرث من نوع من اأنواع املركبات اأو جميع املركبات، 
وجب اأن يكون الختبار الفني على جميع هذه املركبات، وت�شدر الرخ�شة بقيادة اأنواع املركبات 

التي جنح طالب الرخ�شة يف الختبار الفني بالن�شبة لها دون غريها.
مادة.)241(

اإذا مل يح�شل على ن�شبة درجات النجاح التي قدرتها الإدارة  يعترب طالب الرخ�شة را�شبًا 
لعنا�شر الختبار النظري اأو الفني بح�شب الأحوال، ويجب عليه اإعادة الختبار الذي ر�شب فيه، 
وذلك يف املوعد الذي يحدده له املُمتِحن. واإذا ر�شب الطالب اأربع مرات خالل �شنة واحدة يف اأي 
من الختبارين، فال يجوز اختباره فيه مرة اأخرى اإل بعد انق�شاء �شتة اأ�شهر من تاريخ اآخر اختبار.
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مادة.)242(
مع عدم الإخالل بحق الإدارة يف ا�شرتاط النجاح يف الختبار النظري والختبار الفني كلما 
وجدت ذلك �شروريًا لظروف تقدرها، ُيعفى طالب رخ�شة القيادة من هذين الختبارين اأو من 

اأحدهما اإذا كان يحمل رخ�شة قيادة �شادرة من جهة حكومية اأجنبية خارج مملكة البحرين. 
ول ُيعتد برخ�شة القيادة الأجنبية التي ت�شدر اأثناء وجود �شاحبها يف مملكة البحرين ول 
بتجديدها اإذا مت بذات الطريقة، على اأنه يجوز ال�شتثناء من ذلك بالن�شبة لتجديد الرخ�شة 

اإذا كانت اإجراءات جتديدها يف الدولة التي اأ�شدرتها ل تتطلب ح�شور �شاحبها. 
وت�شدر الإدارة قائمة بالرخ�س املعتمدة التي ت�شري عليها اأحكام الفقرتني الأولى والثانية 
من هذه املادة، ويجوز لالإدارة رف�س اعتماد الرخ�س ال�شادرة من جهات حكومية اأجنبية خارج 

مملكة البحرين عماًل مببداأ املعاملة باملثل.
مادة.)243(

اإذا جنح طالب الرخ�شة يف الختبار النظري والختبار الفني - بعد ا�شتيفاء �شائر ال�شروط 
الأخرى للح�شول على رخ�شة - ت�شدر له الإدارة رخ�شة القيادة املطلوبة على النموذج الذي 
تعده لهذا الغر�س طبقًا لنوع املركبة اأو املركبات التي طلب الرتخي�س له بقيادتها دون غريها، 

وُتعطى الرخ�شة رقمًا م�شل�شاًل.
مادة.)244(

تكون رخ�س القيادة املن�شو�س عليها يف البنود من )اأ( اإلى )د( من املادة )223( من هذه 
الالئحة �شارية ملدة خم�س �شنوات من تاريخ اإ�شدارها، وميكن طلب جتديدها اأكرث من مرة ملثل 

مدتها.
وتكون الأنواع اخلا�شة من رخ�س القيادة املن�شو�س عليها يف املواد من )253( اإلى )296( 

من هذه الالئحة �شارية للمدد املن�شو�س عليها يف تلك املواد بالن�شبة لكل رخ�شة منها.
مادة.)245(

تقدم طلبات جتديد رخ�س القيادة املذكورة يف املادة )223( من هذه الالئحة اإلى الإدارة 
�شالحية  مدة  انتهاء  تاريخ  على  ال�شابقة  يومًا  الثالثني  خالل  حتددها،  التي  النماذج  على 
الالئحة  القانون وهذه  املقررة مبقت�شى  التجديد  �شروط  ا�شتيفاء جميع  بعد  الرخ�شة، وذلك 
ب�شبب مخالفة  امل�شتحقة  املالية  املبالغ  بجميع  الوفاء  ومنها  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات 

القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
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مادة.)246(
اإذا حتققت الإدارة من ا�شتيفاء جميع �شروط جتديد رخ�شة القيادة، فعليها اأن تثبت ذلك 

يف ال�شجل املخ�ش�س لهذا الغر�س واأن ت�شلم الرخ�شة املجددة اإلى طالب التجديد. 
مادة.)247(

اإذا مل يقدم طلب جتديد رخ�شة القيادة خالل امليعاد املذكور يف املادة )245( من هذه 
الرخ�شة،  انتهاء مدة  تاريخ  تبداأ من  التي  التاأخري  املقرر على فرتة  الر�شم  ُي�شتحق  الالئحة، 
بالإ�شافة اإلى ر�شم التجديد. واإذا جاوزت فرتة التاأخري يف تقدمي طلب التجديد ثالث �شنوات 
اإجراء  ا�شرتاط  التجديد  عند  لالإدارة  جاز  الرخ�شة،  �شالحية  مدة  انتهاء  تاريخ  من  فاأكرث 

الختبار الفني املقرر. 
مادة.)248(

اإذا كانت اإحدى الرخ�س املذكورة يف البندين )ب( و)د( من الفقرة )1( من املادة )223( 
ويتعني على حاملها  لالإدارة جتديدها،  يجوز  �ُشلمت، فال  اأو  اأُلغيت  اأن  �شبق  الالئحة  من هذه 

اتخاذ اإجراءات احل�شول على رخ�شة جديدة.
مادة.)249(.

على حامل رخ�شة القيادة اإخطار الإدارة عند حدوث تغيري يف محل اإقامته، على اأن يرفق 
بالإخطار �شند مقبول مبوجب هذه الالئحة يفيد بتغيري محل الإقامة، وذلك خالل �شبعة اأيام 

من اليوم التايل لتاريخ التغيري. 
ويف حالة عدم الإخطار بتغيري محل الإقامة، تقوم الإدارة ب�شحب رخ�شة القيادة ملدة �شبعة 
اأيام من تاريخ علمها بحدوث التغيري يف محل الإقامة، ما مل يقدم حامل الرخ�شة تربيرًا مقبوًل 
اإقامته  اإلى حاملها بعد قيامه باإثبات تغيري محل  لتخلفه عن الأخطار، وترد الإدارة الرخ�شة 

لدى اجلهة املخت�شة وتقدمي ما يفيد ذلك. 
مادة.)250(

اإذا ُفقدت رخ�شة القيادة اأو تلفت اأو �ُشوهت اأو ُطم�شت، وجب على حاملها اأن يطلب فورًا 
من الإدارة بدل فاقد اأو تالف منها، وتتبع يف هذا اخل�شو�س ال�شوابط والإجراءات املن�شو�س 

عليها يف املواد من )298( اإلى )302( من هذه الالئحة.
مادة.)251(

لدول  التعاون  جمل�س  دول  اإحدى  من  ال�شادرة  القيادة  رخ�س  �شالحية  �شاأن  يف  ي�شري 
اخلليج العربية لقيادة املركبات يف مملكة البحرين ما ي�شدر من قرارات من وزراء الداخلية 

لدول املجل�س. 
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لدول  التعاون  ال�شادرة من غري دول جمل�س  ال�شيارات اخلا�شة  قيادة  لرخ�س  وبالن�شبة 
اخلليج العربية، ميكن لالإدارة اأن ت�شمح حلامليها بقيادة ال�شيارات اخلا�شة املذكورة يف البند 
)اأ( من الفقرة )1( من املادة )223( من هذه الالئحة، ملدة اأق�شاها ثالثة اأ�شهر من تاريخ 
دخولهم مملكة البحرين مهما كانت �شفة اإقامتهم يف اململكة، وذلك ب�شرط اأن تعتمد الإدارة 
تلك الرخ�س. واإذا اأراد حاملو تلك الرخ�س القيادة يف اململكة بعد انق�شاء مدة الثالثة اأ�شهر 
املذكورة، فعليهم طلب احل�شول على رخ�س قيادة بحرينية وفق ال�شوابط وال�شروط والإجراءات 
اعتربوا يف  واإل  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة  القانون وهذه  املن�شو�س عليها يف 

حكم من يقود مركبة بدون رخ�شة قيادة جتيز له قيادتها. 
مادة.)252(

ل يجوز لغري البحريني احل�شول على رخ�شة قيادة �شيارة نقل خا�س املن�شو�س عليها يف 
البند )ب( من الفقرة )1( من املادة )223( من هذه الالئحة، ما مل تكن طبيعة عمله يف مملكة 

البحرين تتطلب احل�شول على هذه الرخ�شة.
ول يجوز حلاملي رخ�شة قيادة �شيارة نقل خا�س ال�شادرة من جهة خارج اململكة القيادة 
بها يف اململكة. ومع ذلك، يجوز لالإدارة اأن تعتمد هذه الرخ�شة، بعد التاأكد من ح�شول حاملها 
بها  ت�شتبدل  ثم  اململكة،  الرخ�س يف  من  مثيالتها  على  و�شروط احل�شول  �شوابط  وفق  عليها 
الالئحة  وهذه  القانون  يف  عليها  املن�شو�س  لل�شوابط  وفقًا  النوع  ذات  من  بحرينية  رخ�شة 
حامل  على  تفر�س  اأن  يف  الإدارة  بحق  الإخالل  دون  وذلك  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات 

الرخ�شة �شرورة اجتياز فح�س النظر والختبارين النظري والفني اأو اأحدهما.
واإذا كانت رخ�شة قيادة �شيارة نقل خا�س ال�شادرة من جهة حكومية خارج مملكة البحرين 
جتيز حلاملها قيادة اأكرث من نوع من اأنواع املركبات، جاز لالإدارة اأن ت�شتبدل بها رخ�شة بقيادة 
كافة اأنواع املركبات التي جتيز قيادتها اأو بع�شها، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة يف اأن تفر�س 

على حامل الرخ�شة �شرورة اجتياز فح�س النظر والختبارين النظري والفني اأو اأحدهما.

الف�سل.الثاين
اأنواع.خا�سة.من.رخ�س.القيادة

الفرع.الأول
اأحكام.عامة.بالن�سبة.لالأنواع.اخلا�سة.من.رخ�س.القيادة

.مادة.)253(
ت�شمل الأنواع اخلا�شة من رخ�س القيادة، املن�شو�س عليها يف هذا الف�شل، ما يلي:

1- رخ�س القيادة لذوي الإعاقة.
2- رخ�شة قيادة موؤقتة للتعلم.
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3- رخ�شة قيادة للتعليم. 
4- رخ�شة قيادة مركبة اأمن عام.

5- رخ�س قيادة مركبات النقل العام.
6- رخ�شة قيادة للتجربة.

7- رخ�شة قيادة موؤقتة لغري البحرينيني.
8- رخ�شة القيادة الدولية التي ت�شدرها الإدارة.

9- اأية رخ�س قيادة اأخرى ي�شدر بها قرار من الوزير. 
مادة.)254(

مع عدم الإخالل بالأحكام العامة لرخ�س القيادة الواردة يف املواد من )223( اإلى )252( 
الأنواع  الالئحة على  اإلى )295( من هذه  املواد من )255(  اأحكام  ت�شري  الالئحة،  من هذه 
واإجراءات احل�شول على كل رخ�شة  القيادة، من حيث �شوابط و�شروط  اخلا�شة من رخ�س 

منها ومدد �شالحيتها وجتديدها.

الفرع.الثاين.
رخ�س.القيادة.لذوي.الإعاقة

مادة.)255(
ال�شيارات اخلا�شة  لقيادة  الإعاقة تكون �شاحلة فقط  الإدارة رخ�س قيادة لذوي  ت�شدر 
والدراجات الآلية امل�شممة ت�شميمًا فنيًا خا�شًا بذوي الإعاقة مبا يتنا�شب مع حالتهم ال�شحية. 
وت�شدر هذه الرخ�س وفقًا لل�شوابط وال�شروط املن�شو�س عليها يف املواد من )256( اإلى )261( 

من هذه الالئحة.
مادة.)256(

يقدم طلب احل�شول على رخ�شة القيادة لذي الإعاقة من �شاحب الطلب اأو من ميثله اإلى 
الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتان حتددهما الإدارة، على اأن ترفق بالطلب جميع امل�شتندات 

املطلوبة.
الدراجة  اأو  ال�شيارة  ت�شجيل  قبل  الإعاقة  لذي  القيادة  رخ�شة  اإ�شدار  لالإدارة  يجوز  ول 
الآلية امل�شممة ت�شميمًا فنيًا يتنا�شب مع حالته ال�شحية، على �شوء التقرير املذكور يف املادة 
)171( من هذه الالئحة، ونتيجة الفح�س الفني الذي جتريه على املركبة، وجناح ذي الإعاقة 

يف الختبار النظري والختبار الفني يف قيادة ال�شيارة اأو الدراجة الآلية. 



86
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

مادة.)257(
يكون اإثبات اللياقة الطبية لطالب رخ�شة القيادة ذي الإعاقة مبعرفة طبيب الأمن العام 
اآلية  اأو دراجة  �شيارة خا�شة  للتاأكد من قدرته على قيادة  الإدارة،  تعتمدها  اأخرى  اأية جهة  اأو 
الإعاقة على قدرته على  اأثر  ويزيل  ال�شحية  يتنا�شب مع حالته  فنيًا خا�شًا  م�شممة ت�شميمًا 

القيادة ب�شكل عادي.
مادة.)258(

ل يجوز حلامل رخ�شة قيادة من الرخ�س اخلا�شة بذوي الإعاقة قيادة مركبة اأخرى غري 
له رخ�شة  والتي �شدرت  ال�شحية  تتنا�شب مع حالته  التي  الآلية  الدراجة  اأو  ال�شيارة اخلا�شة 

بقيادتها، ويجب على الإدارة التاأ�شري مبا يفيد ذلك يف رخ�شة القيادة.
مادة.)259(

يجوز لالإدارة اأن ُتلحق بع�س املوا�شفات اجل�شمانية اخلا�شة لطالب رخ�شة القيادة �شمن 
اأو ال�شمنة املفرطة، متى كان من �شاأن تلك  اأو ق�شر القامة املفرط  حالت الإعاقة، مثل طول 
وت�شتلزم  عادي  ب�شكل  املركبة  قيادة  عن  �شاحبها  تعجز  اأن  اخلا�شة  اجل�شمانية  املوا�شفات 
ت�شميم املركبة ت�شميمًا فنيًا خا�شًا يتنا�شب مع موا�شفاته اجل�شمانية وي�شاعده يف القدرة على 

القيادة ب�شكل عادي. 
وتدر�س الإدارة كل حالة من حالت املوا�شفات اجل�شمانية اخلا�شة وت�شدر رخ�شة القيادة 
التي تتنا�شب معها، ولها اأن ت�شرتط اأن يكون ت�شميم املركبة بال�شكل الذي ي�شمن اإزالة تاأثري 

تلك املوا�شفات اجل�شمانية على قيادتها ب�شكل عادي.
مادة.)260(

اخلا�شة  ال�شيارة  قيادة  رخ�س  على  ي�شري  ما  الإعاقة  لذوي  القيادة  رخ�س  على  ي�شري 
والدراجة الآلية، من حيث مدة �شالحيتها وجتديدها.

الفرع.الثالث
رخ�سة.قيادة.موؤقتة.للتعلم

مادة.)261(
فيما عدا رخ�س قيادة مركبات الأمن العام وقوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وجهاز 
ا�شتبدال رخ�شة قيادة �شيارة خا�شة بحرينية عادية  الآلية، وحالة  والدراجات  الوطني  الأمن 
برخ�شة قيادة �شيارة خا�شة موؤقتة لغري البحريني عماًل باملواد من )287( اإلى )289( من هذه 
الالئحة، يجب على كل من يطلب احل�شول على اإحدى رخ�س القيادة املذكورة يف هذه الالئحة 
اأن يح�شل اأوًل على رخ�شة قيادة موؤقتة للتعلم، ت�شمح له بتعلم قيادة املركبات يف اإطار ال�شوابط 

وال�شروط املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها. 
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وُيقدم طلب احل�شول على رخ�شة قيادة موؤقتة للتعلم بوا�شطة �شاحب ال�شاأن اأو من ميثله 
وفق اأحكام هذه الالئحة، على النموذج ووفق الآلية اللتان حتددهما الإدارة.

مادة.)262(
 ُي�شرتط فيمن ت�شدر له الإدارة رخ�شة قيادة موؤقتة للتعلم ما يلي:

التي يطلب احل�شول  العادية  القيادة  بالن�شبة لنوع رخ�شة  ال�شن املطلوبة  بلغ  اأن يكون قد   -1
عليها بعد ح�شوله على رخ�شة القيادة املوؤقتة للتعلم وا�شتنفاذ الغر�س منها. ويجوز لالإدارة 
– كلما راأت مربرًا لذلك - اأن تخف�س ال�شن املذكورة يف حدود �شتة اأ�شهر عن ال�شن املحددة 

لرخ�شة القيادة العادية التي يطلب املتقدم احل�شول عليها.
2- اأن ينجح يف اختبار النظر، واأن يثبت خلوه من الإعاقات التي تعجزه عن القيادة، واأن ي�شتويف 
كافة ال�شرتاطات الأخرى للح�شول رخ�شة القيادة العادية التي يطلبها، وذلك بح�شب نوع 
رخ�شة القيادة العادية املطلوبة وعلى التف�شيل الوارد يف املواد من )223( اإلى )252( من 

هذه الالئحة.
مادة.)263(

ال�شروط  كافة  وا�شتوفى  النظر  اختبار  يف  للتعلم  املوؤقتة  القيادة  رخ�شة  طالب  جنح  اإذا 
املطلوبة للح�شول على الرخ�شة، وجب على الإدارة اأن ت�شدر له الرخ�شة على النموذج الذي 

تعده لهذا الغر�س، بعد اأن يقوم باأداء الر�شوم املقررة.
مادة.)264(

ت�شري رخ�شة القيادة املوؤقتة للتعلم ملدة �شنة من تاريخ اإ�شدارها، ويجوز طلب جتديدها 
يومًا  الثالثني  خالل  وذلك  الإدارة،  حتددها  التي  الآلية  وفق  يقدم  طلب  على  بناًء  مدتها  ملثل 

ال�شابقة على تاريخ انتهاء مدتها، وبعد اأداء الر�شوم املقررة.
وتنتهي رخ�شة القيادة للتعلم بانتهاء مدتها دون جتديدها اأو بح�شول حاملها على رخ�شة قيادة 

جديدة.

الفرع.الرابع
رخ�سة.قيادة.للتعليم

مادة.)265(
قيادة  رخ�شة  على  احل�شول  بعد  اإل  املركبات  قيادة  معلم  مهنة  ممار�شة  لأحد  يجوز  ل 
لقيادة  معلمني  اإلى  حاجة  يف  كانت  اإذا  اإل  الرخ�شة  هذه  اإ�شدار  لالإدارة  يجوز  ول  للتعليم، 

املركبات، ويف حدود هذه احلاجة فقط.
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مادة.)266(
املادة )224(  الثانية من  الفقرة  اإلى )5( من  البنود من )2(  باأحكام  الإخالل  مع عدم 
واأحكام البندين )1( و)2( من املادة )225( هذه الالئحة، ُي�شرتط يف من يطلب احل�شول على 

رخ�شة قيادة للتعليم ما يلي:
1- اأن يكون بحريني اجلن�شية.

2- اأن يكون محمود ال�شرية ح�شن ال�شلوك وملمًا بالقراءة والكتابة.
3- األ يكون من العاملني باحلكومة اأو الهيئات واملوؤ�ش�شات التابعة لها اأو باأية جهة خا�شة. 

4- األ يكون حائزًا على �شجل جتاري. 
5- اأن يكون متفرغًا لتعليم قيادة املركبات.

6- عدم �شبق ح�شوله على ترخي�س �شاري املفعول لإحدى مركبات النقل العام. 
7- عدم �شبق احلكم عليه يف جرمية قتل اأو اإ�شابة خطاأ ب�شبب قيادة املركبة، وذلك ملدة ثالث 

�شنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة اأو من تاريخ احلكم اإذا اقرتن بوقف التنفيذ.
8- عدم �شبق احلكم عليه يف جرمية من جرائم ال�شكر اأو حيازة اأو اإحراز املواد املخدرة، وذلك 

ملدة �شنة من تاريخ تنفيذ العقوبة اأو من تاريخ احلكم اإذا اقرتن بوقف التنفيذ. 
اجلرائم  من  جرمية  يف  اأو  الأمانة،  اأو  بال�شرف  مخلة  جرمية  يف  عليه  احلكم  �شبق  عدم   -9
املن�شو�س عليها يف قانون امل�شكرات رقم )11( ل�شنة 1956 اأو يف القانون رقم )15( ل�شنة 
2007 ب�شاأن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية اأو يف املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1976 
طبقًا  وقائية  اإجراءات  �شده  اُتخذت  قد  يكون  اأو  والذخائر،  والأ�شلحة  املفرقعات  ب�شاأن 

للقانون. 
ويف حالة زيادة املتقدمني الذين توافرت فيهم �شروط احل�شول على الرخ�شة عن العدد 
ثم  للمتزوج،  ثم  اأبناًء،  ويعول  للمتزوج  بينهم  املفا�شلة  يف  الأولوية  تكون  الإدارة،  تطلبه  الذي 

لالأكرث حاجة من بني غري املتزوجني بح�شب ما تقدره الإدارة.
مادة.)267(

يكون الختبار الفني لطالب احل�شول على رخ�شة القيادة للتعليم يف اإطار برنامج تدريبي 
مل�شتوى معلم قيادة ت�شعه الإدارة، ويعترب را�شبًا يف هذا الختبار من مل يح�شل على 90% من 

جمموع الدرجات التي قدرتها الإدارة لعنا�شر الختبار.
واإذا كانت الرخ�شة املطلوبة، جتيز قيادة مركبة تعليم ميكن اأن يلحق بها مقطورة اأو ن�شف 
مقطورة، وجب اأن يجرى الختبار الفني على مركبة ذات اأكرث من محورين يلحق بها مقطورات 
ون�شف مقطورات، وعند اإ�شدار الرخ�شة يجب على الإدارة الن�س فيها على املركبة اأو املركبات 

حلاملها بقيادتها للتعليم. 
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مادة.)268(
اإذا جنح طالب احل�شول على رخ�شة القيادة للتعليم يف الختبار املذكور يف املادة )267( 
من هذه الالئحة وا�شتوفى �شائر ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )266( منها وبقية ال�شروط 
التي يتطلبها القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وجب على الإدارة اإعطاءه 

�شهادة بذلك لتقدميها �شمن م�شتندات طلب الرتخي�س ملركبة تعليم القيادة. 
مادة.)269(

�شروط احل�شول  ا�شتوفى  الذي  لطالبها  للتعليم  القيادة  ت�شرف رخ�شة  اأن  الإدارة  على 
عليها، بعد الطالع على ترخي�س مركبة القيادة اخلا�شة به. وعلى الإدارة اأن تثبت ترخي�س 
املركبة يف رخ�شة القيادة، ف�شاًل عن اإثبات ال�شوابط وال�شروط التي ترى وجوب التزام حامل 

رخ�شة القيادة )معلم القيادة( بها، وعلى الأخ�س ما يلي:
1- اأن يتاأكد معلم القيادة من اأن طالب تعلم القيادة حا�شاًل على رخ�شة قيادة موؤقتة للتعلم 

�شارية املفعول.
2- اأن يكون معلم القيادة دائمًا بجوار طالب تعلم القيادة اأثناء تعليم القيادة، واأل يرتكه وحده 

باملركبة حتت اأي ظرف من الظروف. 
3- األ يتواجد باملركبة اأحد �شوى معلم القيادة وطالب التعلم، اإل بت�شريح من الإدارة. 

التي  الأماكن  اأو يف  املزدحمة  الأماكن غري  الأولى يف  التعليم يف مراحله  يكون  اأن  4- �شرورة 
حتددها الإدارة.

5- التزام معلم القيادة ب�شاعات واأجور �شاعات التعليم التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير. 
يقع  ما  كل  وعن  التعليم  اأثناء  تقع  التي  احلوادث  كافة  عن  جنائيًا  القيادة  معلم  م�شئولية   -6
اأن  يثُبت  ما مل  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  القرارات  الالئحة  القانون وهذه  لأحكام  باملخالفة 
اأو ت�شبب فيه باملخالفة لتعليمات معلم القيادة  طالب تعلم القيادة هو من ارتكب احلادث 

ورغم تنبيهه وحتذيره. 
7- األ ميتنع معلم القيادة - بغري مربر مقبول - عن تعليم من يحمل رخ�شة قيادة موؤقتة للتعلم 

�شارية املفعول.
8- التزام معلم القيادة بتوجيهات الإدارة يف �شاأن توزيع املتعلمني على املعلمني.

9- امتناع معلم القيادة عن العمل باجلهات احلكومية واخلا�شة. 
10- تفرغ معلم القيادة ملمار�شة مهنة تعليم القيادة، واأن ميار�شها بالفعل وفقًا لقدرات املعلمني 

اليومية التي تقدرها الإدارة.
11- التزام معلم القيادة بال�شوابط التي حتددها الإدارة يف �شبيل انتظام عملية تعليم قيادة 

املركبات.
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ويف حالة مخالفة معلم القيادة لل�شوابط املن�شو�س عليها يف البنود )5(، )7(، )8(، )9( 
و)10( من الفقرة الأولى من هذه املادة اأو حالة تخلف اأحد ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة 
اإلغاء رخ�شة تعليم القيادة اخلا�شة به، كما يحق لها  )266( من هذه الالئحة، يحق لالإدارة 
اإلغاء رخ�شة تعليم القيادة اإذا خالف معلم القيادة اأي �شابط من ال�شوابط املذكورة يف هذه 

الفقرة ثالث مرات فاأكرث. 
.مادة.)270(

ملثل  ويجوز طلب جتديدها  اإ�شدارها،  تاريخ  �شنة من  ملدة  للتعليم  القيادة  ت�شري رخ�شة 
خالل  وذلك  الغر�س،  لهذا  حتددها  التي  الآلية  وفق  الإدارة  اإلى  يقدم  طلب  على  بناًء  مدتها 
الثالثني يومًا ال�شابقة على تاريخ انتهاء مدة الرخ�شة وبعد اأداء الر�شوم املقررة، وعلى الإدارة 

عدم جتديد الرخ�شة و�شحبها اإذا بلغ حاملها �شن اخلام�شة وال�شتني.
مادة.)271(

لهذا  الإدارة  تعده  الذي  النموذج  على  القيادة  تعلم  وطالب  القيادة  معلم  بني  عقد  ُيحرر 
الغر�س، وعلى طريف العقد اللتزام بال�شرتاطات التي ن�شت عليها بنوده، ول يجوز تعديل تلك 

ال�شروط اإل مبوافقة مكتوبة من الإدارة. 
مادة.)272(

تتولى الإدارة توزيع طالب تعلم القيادة على معلمي القيادة وفق ترتيب زمني محدد وفقًا 
لقدرات املعلمني اليومية التي تقدرها الإدارة.

مادة.)273(
يف حالة عجز معلم القيادة عن القيام باأعمال التعليم لأي �شبب من الأ�شباب، يحق لالإدارة 
�شحب رخ�شة القيادة للتعليم ال�شادرة له اإلى حني زوال �شبب العجز، ويف حالة ا�شتمرار �شبب 

العجز يحق لالإدارة اإلغاء الرخ�شة. 
مادة.)274(

يف حالة رغبة معلم القيادة التوقف عن مزاولة مهنة تعليم القيادة ملدة زمنية محددة �شواًء 
للراحة اأو لظروف اأخرى، يجب عليه اإخطار الإدارة بذلك قبل التوقف مبدة كافية حتى تتمكن 
من ترتيب اأو�شاعها، ول يجوز لالإدارة اأن ت�شمح له بالتوقف عن التعليم ملدة تزيد على ت�شعني 

يومًا، واإذا زاد توقفه عن تلك املدة جاز لالإدارة اإلغاء رخ�شته. 
مادة.)275(

بتعليم  بناًء على طلبها  واخلا�شة  العامة  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  ت�شرح  اأن  لالإدارة  يجوز 
موظفيها وعمالها قيادة املركبات داخل من�شاآتها، مع مراعاة ال�شوابط وال�شروط الآتية:

الالئحة  املن�شو�س عليها يف هذه  لل�شروط  امل�شتخدمة م�شتوفاة  التعليم  تكون مركبات  اأن   -1
ي�شدر  واأن  ال�شركة  اأو  املوؤ�ش�شة  با�شم  م�شجلة  تكون  واأن  لها  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات 
بها  املرخ�س  املركبات  عدد  يتجاوز  اأن  يجوز  ول  ال�شركة،  اأو  املوؤ�ش�شة  با�شم  ترخي�شها 

مركبتني فقط. 



91
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

2- اأن يكون عدد املوظفني اأو العمال املطلوب تعليمهم القيادة كافيًا لتطبيق هذا النظام بح�شب 
تقدير الإدارة وبالرجوع اإلى حجم املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة، واأن يحمل كل منهم رخ�شة قيادة 

موؤقتة للتعلم طبقًا للقانون وهذه الالئحة. 
اأو عمالها لتويل  اأو اثنني على الأكرث من موظفيها  اأو �شركة �شخ�شًا  اأن تختار كل موؤ�ش�شة   -3
مهمة التعليم، وي�شرتط فيهم ما حتدده الإدارة من ال�شروط الواجب توافرها معلم القيادة 
من حيث ال�شروط العامة ومن حيث الختبار الفني، ويجوز لالإدارة اأن ت�شرح بزيادة عدد 

معلمي القيادة لدى املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة عند القت�شاء.
اأو ال�شركة  اأو العمال الذين ر�شحتهم املوؤ�ش�شة  4- اأن ت�شدر رخ�س القيادة للتعليم للموظفني 
وتوافرت فيهم �شروط احل�شول على الرخ�شة. ول يجوز ا�شتعمال هذه الرخ�شة اإل لتعليم 

القيادة ووفقًا لل�شوابط الآتية:
اأ- اأن يقت�شر التعليم على مركبات املرخ�س بها من قبل الإدارة.

ب- اأن يقت�شر التعليم على موظفي وعمال املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة، واأن يكون ذلك اأثناء فرتة 
دوامهم الر�شمي.

ج- اأن يكون التعليم داخل من�شاآت املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة، اأو يف غري ذلك من الأماكن التي 
حتددها الإدارة.

ر�شحتهم  الذين  العمال  اأو  للموظفني  للتعليم  القيادة  رخ�س  اإ�شدار  على  يرتتب  األ  د- 
اأو  اأثناء عملية تعليم القيادة  ِقَبل الإدارة  اأية حقوق بالن�شبة لهم  اأو ال�شركة  املوؤ�ش�شة 

بعد انتهائها اأو بعد تركهم العمل يف املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة. 
قيادة  وعمالها  موظفيها  بتعليم  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  الت�شريح  عملية  تخ�شع  اأن  هـ- 
املركبات داخل من�شاآتها للمراقبة امل�شتمرة من جانب الإدارة، من حيث توزيع املتعلمني 
على معلمي القيادة ومراقبة مختلف جوانب العملية ومدى �شريها ب�شكل �شليم واللتزام 
ب�شروطها و�شوابطها و�شحب اأو وقف اأو اإلغاء ترخي�س مركبة التعليم ورخ�س معلمي 

القيادة.
و- اعتبار رخ�س القيادة للتعليم ال�شادرة للموظفني اأو العمال الذين ر�شحتهم املوؤ�ش�شة اأو 
ال�شركة منتهية بانتهاء املهمة املكلف بها معلم القيادة يف املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة اأو انتهاء 

عمله يف املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة.
الأولى  الفقرة  من  و)3(  و)2(   )1( البنود  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شوابط  ت�شري  اأن  ز- 
من املادة )269( من هذه الالئحة على معلمي القيادة من املوظفني اأو العمال الذين 

ر�شحتهم املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة.
ويجب  الإدارة،  التي حتددها  للمدة  �شاريًا  املوؤ�ش�شة  اأو  لل�شركة  ال�شادر  الت�شريح  ويعترب 

جتديده يف املواعيد التي حتددها الإدارة. 
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الفرع.اخلام�س.
رخ�سة.قيادة.مركبة.اأمن.عام

مادة.)276(
ل يجوز قيادة مركبات الأمن العام اإل برخ�شة قيادة ت�شدر طبقًا لأحكام القانون وهذه 

الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
مادة.)277(

ت�شدر الإدارة رخ�شة قيادة مركبة اأمن عام ملن يتم تر�شيحهم من اأع�شاء اأفراد الأمن 
العام مبعرفة مدير الإدارة املعنية بالوزارة، ب�شرط األ تقل �شنة عن ثماين ع�شرة �شنة ميالدية 
واأن ينجح يف اختبار النظر والختبارين النظري والفني طبقًا ل�شوابط خا�شة حتددها الإدارة. 

مادة.)278(
ُيعفى املر�شح للح�شول على رخ�شة قيادة مركبة اأمن عام من اختبار النظر اإذا كان يحمل 
�شيقود  كان  اإذا  الفني  الختبار  من  ُيعفى  كما  الإدارة،  اأ�شدرتها  خا�شة  �شيارة  قيادة  رخ�شة 
اجتياز  عليه  ويتعني  الإدارة،  عن  �شادرة  لقيادتها  رخ�شة  يحمل  التي  للمركبة  مماثلة  مركبة 

الختبار الفني اإذا كان املطلوب هو احل�شول على رخ�شة لقيادة اأي من املركبات الأخرى.
مادة.)279(

تكون رخ�شة قيادة مركبة اأمن عام �شاحلة لقيادة جميع اأنواع مركبات الأمن العام، اإل اإذا 
اقت�شرت – بالتفاق بني الإدارة ومدير الإدارة املعنية بالوزارة - على قيادة اأنواع معينة منها. 
اأن ينجح حاملها يف الختبار  اأنواع املركبات، يجب  ويف حالة �شالحية الرخ�شة لقيادة جميع 

الفني املقرر جلميع هذه املركبات.
ول يجوز ملن يحمل رخ�شة قيادة مركبة اأمن عام اأن ي�شتعملها يف قيادة مركبات اأخرى غري 

مركبات الأمن العام. 
مادة.)280(

يف  املخت�س  املوظف  بوا�شطة  عام  اأمن  مركبة  قيادة  رخ�شة  على  احل�شول  طلب  يقدم 
الإدارة املعنية بالوزارة، على النموذج الذي تعده الإدارة. وت�شدر الإدارة الرخ�شة على النموذج 
الذي تعده لهذا الغر�س، ويجب اأن تكون ال�شورة املل�شقة على هذه الرخ�شة بالزي الع�شكري 

حلاملها.
مادة.)281(

املركبات  بقيادة  حاملها  عمل  فرتة  طيلة  �شاحلة  عام  اأمن  مركبة  قيادة  رخ�شة  تعترب 
قيادة  غري  فيها  اآخر  بعمل  بتكليفه  اأو  الوزارة  يف  عمله  بانتهاء  �شالحيتها  وتنتهي  بالوزارة، 
القيادة لالإدارة املعنية بالوزارة، وعلى هذه  املركبات، ويف احلالتني يجب عليه ت�شليم رخ�شة 

الأخرية ت�شليمها لالإدارة. 
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واإذا كانت �شالحية الرخ�شة قد انتهت بتكليف حاملها بعمل اآخر يف الوزارة غري قيادة 
املركبات و�شلم الرخ�شة على اإثر ذلك، ثم اأُعيد تكليفه مرة اأخرى بقيادة املركبات يف الوزارة، 

وجب اإ�شدار رخ�شة جديدة له باإجراءات جديدة. 
الفرع.ال�ساد�س

رخ�س.قيادة.مركبات.النقل.العام
مادة.)282(

جتيز رخ�س قيادة مركبات النقل العام حلامليها قيادة مركبات النقل العام، وتتنوع هذه 
الرخ�س و�شروط  اأنواع هذه  باملوا�شالت  املعنية  الوزارة  املركبات. وحتدد  تلك  بتنوع  الرخ�س 
احل�شول عليها بالتن�شيق مع الإدارة، عماًل بحكم البند )1( من الفقرة الأولى من املادة )18( 

من القانون. 
وُتقدم طلبات احل�شول على رخ�س قيادة مركبات النقل العام على النماذج التي حتددها 
الإدارة بالتفاق مع الوزارة املعنية باملوا�شالت، بوا�شطة الأ�شخا�س الذين حتددهم تلك الوزارة.
 وي�شري ب�شاأن مدد �شالحية وجتديد رخ�س قيادة مركبات النقل العام ما ت�شدره الوزارة املعنية 

باملوا�شالت من قرارات بالتن�شيق مع الإدارة، عماًل باملادتني )17( و)18( من القانون. 
وفيما عدا ذلك، ت�شري ب�شاأن اإ�شدار الإدارة لرخ�س قيادة مركبات النقل العام – بح�شب 
نوع كل رخ�شة منها - �شوابط و�شروط واإجراءات اإ�شدار رخ�س القيادة واملن�شو�س عليها يف 

املواد من )223( اإلى )252( من هذه الالئحة.
مادة.)283(

ُي�شرتط يف من ُت�شرف له رخ�شة قيادة مركبة نقل عام ما يلي:
1- اأن يكون قد بلغ ال�شن املطلوبة، واأن ينجح يف اختبار النظر ويثبت خلوه من الإعاقات التي 
تعجزه عن القيادة، واأن ي�شتويف كافة ال�شرتاطات الأخرى للح�شول رخ�شة القيادة، وذلك 
اإلى  املواد من )223(  الوارد يف  التف�شيل  وعلى  املطلوبة  القيادة  نوع رخ�شة  بح�شب  كله 

)252( من هذه الالئحة.
اإلى )9( من الفقرة الأولى من املادة  اأن تتوافر فيه ال�شروط املذكورة يف البنود من )7(   -2

)266( من هذه الالئحة.
الفرع.ال�سابع.

رخ�سة.قيادة.للتجربة
مادة.)284(

ت�شدر الإدارة رخ�شة قيادة للتجربة ملن يطلبها وتتوافر فيه �شروط احل�شول عليها من 
البحرينيني اأو املقيمني اأيًا كانت جن�شيتهم ممن تقت�شي طبيعة عملهم القيام باختبار �شالحية 

املركبات، �شواء يف اجلهات احلكومية اأو اخلا�شة. 
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وجتيز الرخ�شة حلاملها قيادة جميع املركبات اأو بع�س اأنواع منها بح�شب الطلب املقدم 
لها،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة  هذه  مبقت�شى  املقررة  الختبارات  ونتيجة  لالإدارة 

ويجب على الإدارة اأن تثبت على الرخ�شة نوع املركبات امل�شموح حلاملها بقيادتها للتجربة.
مادة.)285(

يقدم طلب احل�شول على رخ�شة قيادة للتجربة اإلى الإدارة، ويرفق بالطلب ما يفيد �شداد 
الر�شوم املقررة وباأن طبيعة عمل �شاحب الطلب تقت�شي منه القيام باختبار �شالحية املركبات، واإذا 
كان الطلب بتجديد الرخ�شة، فعلى �شاحبه اأن يرفق به ما يفيد ا�شتمرار قيامة بتجربة املركبات.

مادة.)286(
ل يجوز للمرخ�س له ا�شتعمال رخ�شة القيادة للتجربة اإل عند جتربة املركبات امل�شموح له 

بتجربتها واملثبتة بالرخ�شة. 

الفرع.الثامن
رخ�سة.قيادة.�سيارة.خا�سة.موؤقتة.لغري.البحرينيني

مادة.)287(
بلغ من  الذي  البحريني  اأن ت�شدر رخ�شة قيادة �شيارة خا�شة موؤقتة لغري  يجوز لالإدارة 
العمر ثماين ع�شرة �شنة ميالدية، ويحمل رخ�شة قيادة �شيارة خا�شة �شادرة من جهة ر�شمية 

اأجنبية، وذلك بعد اعتماد رخ�شة القيادة الأجنبية التي يحملها واأداء الر�شوم املقررة.
ويجوز لالإدارة - كلما راأت �شرورة لذلك - اأن ت�شرتط اجتياز طالب الرخ�شة املوؤقتة لختبار 
القيادة النظري والفني اأو اأحدهما واإجراء فح�س طبي للنظر على النحو املقرر يف هذه الالئحة.

مادة.)288(
يقت�شر ا�شتخدام رخ�شة القيادة املوؤقتة على قيادة ال�شيارات اخلا�شة التي ل يزيد عدد ركابها 

على اثني ع�شر �شخ�شًا مبن فيهم قائدها، ولغر�س وحيد هو التنقل داخل حدود مملكة البحرين.
مادة.)289(

تكون رخ�شة القيادة املوؤقتة �شاحله ملدة �شنة واحدة من تاريخ اإ�شدارها وغري قابلة للتجديد.
واإذا اقت�شت ظروف حامل رخ�شة القيادة املوؤقتة البقاء يف اململكة بعد انتهاء مدة الرخ�شة، 
ميكنه التوجه بطلب اإلى الإدارة لكي ت�شتبدل بها رخ�شة قيادة عادية، وتبت الإدارة يف الطلب 
ح�شب الإجراءات وال�شوابط وال�شروط املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا لها.
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الفرع.التا�سع
رخ�س.القيادة.الدولية

اأوًل
رخ�س.القيادة.الدولية.التي.ت�سدرها.الإدارة

مادة.)290(
تتولى الإدارة اأو اأية جهة اأخرى حتددها اإ�شدار رخ�س القيادة الدولية املبينة يف التفاقيات 

الدولية النافذة يف مملكة البحرين. 
وي�شرتط ملنح رخ�شة القيادة الدولية ما يلي:

طلب  تقدمي  وقت  البحرين  مملكة  يف  مقيمًا  اأجنبيًا  اأو  بحرينيًا  الرخ�شة  طالب  يكون  اأن   -1
احل�شول على الرخ�شة.

للقانون  �شادرة طبقًا  املفعول  �شارية  قيادة  الرخ�شة حا�شاًل على رخ�شة  يكون طالب  اأن   -2
وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 

مادة.)291(
ت�شدر الإدارة رخ�س القيادة الدولية بح�شب نوع رخ�شة القيادة البحرينية �شارية املفعول 

التي يحملها �شاحب الطلب، وذلك بعد ا�شتيفاء ال�شروط املطلوبة واأداء الر�شوم املقررة.
وتكون رخ�شة القيادة الدولية �شاحلة ملدة �شنة واحدة من تاريخ اإ�شدارها، ويجوز طلب 
جتديدها اأكرث من مرة ملثل مدتها بناًء على طلب يقدمه حاملها للجهة التي اأ�شدرتها قبل انتهاء 
مدتها وبعد اأداء الر�شوم املقررة. ول يجوز ا�شتخدام رخ�س القيادة الدولية ال�شادرة يف مملكة 

البحرين يف القيادة داخل اململكة. 
مادة.)292(

جهة  الإدارة  اعتمدت  واإذا  ت�شدرها.  التي  الدولية  القيادة  رخ�س  طباعة  الإدارة  تتولى 
معينة لإ�شدار هذه الرخ�س، فينبغي عليها اأن تدفع لتلك اجلهة مقابل تكاليف طباعتها.

ويف جميع احلالت، ُتعطى رخ�س القيادة الدولية اأرقامًا م�شل�شلة.
مادة.)293(

ُت�شجل اأرقام رخ�س القيادة الدولية التي تزود الإدارة بها اجلهة التي قد تعتمدها لإ�شدارها 
يف �شجل خا�س بالإدارة. ويجب على تلك اجلهة اإخطار الإدارة ببيان عن كل رخ�شة ت�شدرها، 
على اأن يت�شمن هذا البيان رقم الرخ�شة وتاريخ اإ�شدارها وا�شم حاملها وجن�شيته ونوع ورقم 
جتديد  مت  كلما  الإدارة  اإخطار  عليها  يجب  كما  الإدارة،  من  ال�شادرة  العادية  قيادته  رخ�شة 

رخ�شة القيادة الدولية. 
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ثانياً
رخ�س.القيادة.الدولية.ال�سادرة.من.دول.اأخرى

مادة.)294(
ت�شري يف مملكة البحرين رخ�س القيادة الدولية التي يحملها غري البحرينيني وال�شادرة 
بقيادة  اململكة  يف  املوجودين  حلامليها  وُي�شمح  �شالحيتها،  مدة  طيلة  وذلك  اأخرى،  دول  يف 
املركبات التي جتيز لهم تلك الرخ�س قيادتها، ول يعتد بتجديد تلك الرخ�س اإذا مت اأثناء وجود 

حامل الرخ�شة يف اململكة. 
مادة.)295(

قبل  الإدارة  اإلى  بتقدميها  اأخرى  دول  يف  ال�شادرة  الدولية  القيادة  رخ�شة  حامل  يلتزم 
ا�شتعمالها يف مملكة البحرين ملراجعتها وقيدها ب�شجالتها، وي�شتثنى من ذلك العابر اأو ال�شائح 
اإذ يجوز لهما ا�شتعمال رخ�شة القيادة الدولية يف دولة اأخرى مبجرد و�شولهما اإلى اململكة ب�شرط 

اأن يتم عر�س الرخ�شة على الإدارة يف اليوم التايل لو�شولهما.
باعتماد  اأخرى  جهات  اأية  اأو  ال�شيارات  تاأجري  و�شركات  موؤ�ش�شات  تكليف  لالإدارة  ويجوز 

رخ�س القيادة الدولية. 
مادة.)296(

ت�شري اأحكام املادتني )235( و)242( من هذه الالئحة يف حالة الطلب املقدم من حامل 
وهذه  القانون  لأحكام  طبقًا  قيادة  رخ�شة  على  للح�شول  الإدارة  اإلى  الدولية  القيادة  رخ�شة 

الالئحة انطالقًا من رخ�شة القيادة الدولية التي يحملها. 

الباب.الثاين
�سحب.واإلغاء.رخ�س.القيادة

مادة.)297(
ت�شدر قرارات �شحب اأو اإلغاء رخ�س القيادة يف احلالت املن�شو�س عليها يف القانون وهذه 

الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما من مدير اإدارة الرتاخي�س اأو من ينوب عنه.
ويجوز لأفراد الأمن العام اأو اأفراد املرور- بعد �شبط املخالفة - التحفظ على رخ�س القيادة 
بغر�س عر�شها - يف اليوم التايل مبا�شرًة اأو يف اأول يوم عمل - على مدير اإدارة الرتاخي�س اأو 

من ينوب عنه ل�شحب الرخ�شة اأو اإلغائها اأو اتخاذ ما يراه ب�شاأنها.
ووقف رخ�س  واإلغاء  ب�شحب  املوا�شالت  ب�شئون  املعنية  الوزارة  باخت�شا�س  ول يخل ذلك 

قيادة مركبات النقل العام ا�شتنادًا للبند )5( من الفقرة الأولى من املادة )18( من القانون.
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الق�سم.اخلام�س
فقد.ال�سهادات.والرخ�س.والرتاخي�س

مادة.)298(
اإذا ُفقدت �شهادة الت�شجيل اأو �شهادة امللكية اأو ترخي�س املركبة اأو رخ�شة القيادة اأو اأية 
�شهادات اأو تراخي�س اأخرى، اأو تلفت اأو ُطم�شت واأ�شبحت ل تقراأ، وجب على حاملها اأن يطلب 

فورًا من الإدارة احل�شول على بدل فاقد اأو تالف منها.
مادة.)299(

تخطر الإدارة اأق�شام الأمن العام املختلفة بفقد ال�شهادات والرتاخي�س والرخ�س املذكورة 
يف املادة )298( من هذه الالئحة وببياناتها كاملة اأوًل باأول، وتطلب اإر�شالها اإليها عند العثور 

عليها.
.مادة.)300(

والرخ�س  والرتاخي�س  ال�شهادات  من  تالف  اأو  فاقد  بدل  على  احل�شول  طلبات  تقدم 
املذكورة يف املادة )298( من هذه الالئحة على النماذج التي تقرها الإدارة ووفق الآليات التي 
حتددها، وُيرفق بالطلب كافة الإثباتات وامل�شتندات التي تطلبها الإدارة، ف�شاًل عما يفيد ب�شداد 

الر�شوم املقررة. 
.مادة.)301(

تتولى الإدارة بحث الطلبات املذكورة يف املادة )300( من هذه الالئحة ومطابقة بياناتها 
لأ�شحاب  ت�شرف  البيانات  مطابقة  من  التحقق  وبعد  لديها،  املوجودة  امللفات  بيانات  على 
الطلبات ال�شهادات اأو الرتاخي�س اأو الرخ�س البديلة والتي يجب اأن حتمل كافة البيانات الأ�شلية 

لل�شهادات اأو الرخ�س اأو الرتاخي�س املفقودة اأو التالفة.
مادة.)302(

الإدارة  على  وجب  الإدارة،  اإلى  املفقودة  الرخ�شة  اأو  الرتخي�س  اأو  ال�شهادة  وردت  اإذا 
التاأ�شري عليها بكلمة "لغي" واإرفاقها بامللف اخلا�س ب�شاحب ال�شاأن اأو اإتالفها، بعد التاأكد من 

ح�شوله على بدل فاقد منها. 
واإذا وردت ال�شهادة اأو الرتخي�س اأو الرخ�شة املفقودة اإلى �شاحبها، وجب عليه ردها اإلى 

الإدارة للت�شرف فيها على النحو املذكور يف الفقرة الأولى من هذه املادة.
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الق�سم.ال�ساد�س
الإعفاءات

مادة.)303(.
ُتعفى املركبات التي تنتهي مدة �شالحية �شهادات ت�شجيلها من الر�شوم املقررة عن التاأخر 

يف التجديد، وذلك يف احلالت الآتية:
1- املركبات التي تتطلب اإ�شالحات ملدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر. 

2- املركبات التي تتعر�س حلوادث مرورية ويتعذر اإ�شالحها لوجود منازعات ق�شائية ب�شاأنها.
3- املركبات التي �شافر مالكوها خارج البالد اأو العمل لأي �شبب اآخر ملدة تزيد على �شنة. 

4- املركبات اململوكة للمر�شى الذين تتجاوز فرتة عالجهم املدة املقررة مليعاد الت�شجيل.
5- املركبات التي تويف مالكها وتعذر على الورثة ال�شرعيني جتديدها. 

6- املركبات امل�شجلة باأ�شماء اأ�شخا�س محكوم عليهم بعقوبة �شالبة للحرية تزيد على �شنة. 
7- املركبات التي يتم ت�شديرها موؤقتًا �شحبة مالكيها خارج البالد ملدة تزيد على �شنة واحدة. 

8- املركبات التي حُتجز باأمر اإداري اأو ق�شائي من ال�شلطات املخت�شة. 
9- املركبات امل�شروقة التي يتم العثور عليها بعد اإنهاء ت�شجيلها.

مادة.)304(.
ُتعفى من كافة الر�شوم املقررة جميع املركبات التابعة للديوان امللكي ورئا�شة جمل�س الوزراء 
وديوان ويل العهد وقوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني. 
وُتعفى مركبات الهيئات ال�شيا�شية والقن�شلية العاملة يف مملكة البحرين من الر�شوم يف نطاق 
لالإدارة من  ترد  التي  الإخطارات  باملثل، وذلك على �شوء  املعاملة  وقاعدة  الدولية  التفاقيات 

وزارة اخلارجية يف هذا ال�شاأن.
.مادة.)305(

ُتعفى رخ�شة قيادة مركبة اأمن عام من كافة الر�شوم املقررة. 
مادة.)306(

يجوز لالإدارة اأن ُتعفي من ر�شوم التاأخري يف جتديد رخ�س القيادة للمر�شى الذين متنعهم 
ظروفهم ال�شحية من التجديد يف موعده مبقت�شى �شهادة طبية بذلك تقبلها الإدارة، واملبتعثني 
خارج اململكة يف مهمات ر�شمية، واملحكوم عليهم بعقوبة �شالبة للحرية، وكذلك يف حالت �شحب 

رخ�س القيادة.
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الق�سم.ال�سابع
اأحكام.ختامية.واأحكام.انتقالية

مادة.)307(
اأو  اأو ت�شدرها الإدارة  ف�شاًل عن اخلدمات وال�شهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها 
ت�شدرها مبقت�شى القانون وهذه الالئحة، تتولى الإدارة حتديد بقية ما تقدمه اأو ت�شدره من 
خدمات و�شهادات وتقارير وبيانات واإجراءات تقدميها واإ�شدارها، وذلك يف حدود اخت�شا�شاتها 

مبقت�شى القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
مادة.)308(

تظل ال�شهادات والرخ�س والرتاخي�س التي �شدرت طبقًا لقانون املرور ال�شادر باملر�شوم 
 1979 ل�شنة   )28( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته   1979 ل�شنة   )9( رقم  بقانون 
والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما ومل تنته مدتها بعد، �شارية بعد العمل بهذه الالئحة اإلى نهاية 
الالئحة  وهذه  القانون  يف  عليها  املن�شو�س  لالإجراءات  طبقًا  جتديدها  يكون  اأن  على  مدتها، 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.
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وزارة.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)93(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.اإعادة.ت�سكيل.مجل�س.اإدارة.�سندوق.النفقة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على القانون رقم )34( ل�شنة 2005 باإن�شاء �شندوق النفقة املعدل بالقانون 

رقم )33( ل�شنة 2009، وعلى الأخ�س املادة )3(منه،
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2006 بت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة ونظام العمل فيه 

املعدل بالقرار رقم )48( ل�شنة 2006،
وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة،

وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

يعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة على النحو الآتي:
1- ال�شيدة اإميان محمد ال�شعد 

الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق
وزارةرئي�شًا للمجل�س عـــــن    ممـــثـــلـــني 

ــــــدل والــــ�ــــشــــئــــون ــــــع   ال

الإ�ــشــالمــيــة والأوقـــــاف

2- ال�شيد محمد عبدالرحيم بوجريي

مدير اإدارة املحاكم
نائبًا للرئي�س

ع�شو3- الدكتور/ عبداهلل عبدالكرمي الدنا�شوري
ـــيـــةع�شو4- ال�شيد/ عي�شى ر�شي العرادي املـــال وزارة  عـــــن 

الـــعـــمـــل  ع�شو5- ال�شيخة/ عائ�شة بنت علي اآل خليفة وزارة  عـــــن 

والــتــنــمــيــة الإجــتــمــاعــيــة
عن املجل�س الأعلى للمراأةع�شو6- ال�شيدة/ رنا اأحمد خليفة اأحمد 

ـــــة جتــــــارة  ع�شو7- ال�شيد/ عبداحلكيم اإبراهيم ال�شمري  عــــــن غـــــرف

ــن ــحــري ــب و�ـــشـــنـــاعـــة ال

ع�شو8- ال�شيد/ يو�شف عبداهلل املحميد
اجلمعيات عن  ممثالن 

ع�شو9- ال�شيدة/ خديجة ال�شيد علي ال�شيد خليل
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وتكون مدة الع�شوية �شنتني قابلة للتجديد.
املادة.الثانية

ُيلغىالقرار رقم)44( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة.

املادة.الثالثة
لتاريخ                   التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
...خالد.بن.علي.بن.عبد.اهلل.اآل.خليفة . . . . . .

�شـدر بتاريخ: 13 مـحرم 1437هـ 
املـــــــوافــــــــق: 27 اأكتـوبـر 2015م
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وزارة.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)95(.ل�سنة.2015

.باإعادة.ت�سكيل.لجنة.امتحان.طالبي.القيد.في.جدول
المحامين.لغير.الدار�سين.لل�سريعة.الإ�سالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون   باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الإطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2013 باإعادة بت�شكيل جلنة امتحان طالبي القيد يف جدول 

املحامني لغري الدار�شني لل�شريعة الإ�شالمية،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل.
 

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

الإ�شالمية  لل�شريعة  الدار�شني  املحامني لغري  القيد يف جدول  امتحان طالبي  ُت�شكل جلنة 
على النحو الآتي:

رئي�شًا. 1- القا�شي عبداهلل يعقوب عبدالرحمن – قا�س مبحكمة التمييز 

ع�شوًا. 2- ال�شيخ عدنان عبداهلل القطان – قا�س مبحكمة التمييز 

ع�شوًا. 3- ال�شيخ نا�شر اأحمد خلف الع�شفور – قا�س مبحكمة التمييز  

املادة.الثانية
يكون ت�شكيل اللجنة امل�شار اإليها يف املادة ال�شابقة ملدة �شنتني من تاريخ العمل بهذا القرار.

املادة.الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.
وزير.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف

خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة . . . . . .
�شدر بتاريخ: 18 محرم 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 1 نوفمبـــر 2015م
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وزارة.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)98(.ل�سنة.2015

.ب�ساأن.تخويل.اأحد.موظفي.اأمانة.العا�سمة
.�سفة.ماأموري.ال�سبط.الق�سائي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته 

وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و �شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ال�شبط  ماأموري  �شفة  العا�شمة  باأمانة  املوظف  نعمة،  عبداحل�شن  جعفر  علي  ال�شيد  ُيخول 
الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شه باملخالفة لأحكام قانون البلديات 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

املادة.الثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبد.اهلل.اآل.خليفة . . . . . .

�شدر بتاريخ: 19 محرم 1437هـ
املــــــوافـــــــق: 2 نوفمبــــر 2015م
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وزارة.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)99(.ل�سنه.2015

.ب�ساأن.تعديل.المادة.الرابعة.من.القرار.رقم.)69(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإعادة.تنظيم.هيئة.فرز.الأمالك

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قرار جمل�س الوزراء ال�شادر بتاريخ )24( دي�شمرب 1975 باإعادة تنظيم 

هيئه فرز الأمالك،
وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة فرز الأمالك،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل.

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُي�شتبدل بن�س املادة الرابعة من القرار رقم )69( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة 
فرز الأمالك، الن�س الآتي: 

املادة.الرابعة:
ت�شكل الهيئة من اأربع دوائر على النحو املبني باجلدول املرافق لهذا القرار وتتكون كل دائرة من 

رئي�س ونائب للرئي�س وع�شو واحد على الأقل.
على اأن تخت�س الدائرة الرابعة مبا يحال اإليها من الوزير.

املادة.الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره ، وين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.                                

وزير.العدل.وال�سئون.الإ�سالمية.والأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة . . . . . .

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 4 نـوفمبــر 2015م
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جدول.دوائر.هيئة.فرز.الأمالك

الدائرة.الأولى: 
1- عي�شى عبدالرحمن البوعينني                  رئي�شًا 

2- كاظم علي عبداللطيف                             نائبًا للرئي�س 
3- محمد اإبراهيم العامري 

4- عمار يا�شر عبدالكرمي
5- يو�شف على جناحي 

الدائرة..الثانية:
1- عثمان نعمة العمادي                                 رئي�شًا 

2- خالد �شاهني البوعينني            نائبًا للرئي�س
3- عارف جا�شم �شند  
4- وداد من�شور نعمة 

5- اأحمد عبداهلل الدوي

الدائرة.الثالثة:
1- فرا�س عبا�س اأمني                                     رئي�شًا 

2- �شوقي جمعة منديل             نائبًا للرئي�س
3- محمد ح�شن اجلار  
4- اأنوار فالح البنفالح 

5- عبدالرحمن جا�شم عبدالرحمن هزمي

الدائرة.الرابعة:
1- خالد عبداهلل عبدالعزيز ال�شوملي           رئي�شًا

2- عبداهلل يو�شف طالب                                نائبًا للرئي�س
3- �شمري اأحمد احلالويل

4- اإبراهيم محمد الهرم�شي الهاجري



106
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)19(.ل�سنة.2015

.ب�ساأن.�سحب.ترخي�س.معهد.بروفي�سنل.للتدريب
خا�سة" تدريبية. "موؤ�س�سة.

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 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 007/ م ت ت/2001 ب�شاأن اإن�شاء موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة2013 ب�شاأن نقل ترخي�س و ا�شتبدال ت�شمية معهد املحرتفون 

للتدريب)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،
يف  املوؤرخ   )A/2015/7( رقم  التدريبية  للموؤ�ش�شة  التفتي�شية  الزيارة  تقرير  وعلى 

،2015/4/21
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب،

 
قرر.الآتي:.

مادة.-1-
لل�شادة/�شركة معهد  املمنوح  ل�شنة 2013  بالقرار رقم )13(  ال�شادر  الرتخي�س  ُي�شحب 
بروفي�شنل للتدريب ذ.م.م �شجل جتاري رقم)68437/1( وذلك للمخالفات املحررة �شد املوؤ�ش�شة 
 2015/4/21 املوؤرخة   )A/2015/7( رقم  الزيارة  واآخرها  التفتي�شية  الزيارات  يف  التدريبية 

وعلى الأخ�س عدم ممار�شة الن�شاط التدريبي لعدم وجود مقر م�شتقل للموؤ�ش�شة التدريبية.
مادة.-2-

يتحمل �شاحب املوؤ�ش�شة التدريبية كافة امل�شئوليات والتبعات املالية والقانونية املرتتبة على 
تنفيذ هذا القرار.

مادة.-3-
على الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جمي��ل.ب�ن.مح�م�د.عل�ي.ح�مي�دان

�شدر يف: 8 محــرم 1437هـ
املـوافــق: 22 اأكتوبر 2015م
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وزارة.العمل.و.التنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)102(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.تعيين.مجل�س.اإدارة.موؤقت.لجمعية.تطوير.الم�ساريع.ال�سغيرة.)اآفاق(
وزير العمل و التنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف 
ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، 

وتعديالته،
امل�شاريع  تطوير  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )72( رقم  القرار  وعلى 

ال�شغرية )اآفاق(،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية تطوير امل�شاريع ال�شغرية )اآفاق(،

فيها  والثابت   2015/7/23 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )46،39،38،33،32( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية تطوير امل�شاريع ال�شغرية )اآفاق(،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

اأ�شهر  ثمانية  ملدة  )اآفاق(  ال�شغرية  امل�شاريع  تطوير  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعني 
برئا�شة ال�شيد/ ابراهيم مبارك محمد ثاين الدو�شري، وع�شوية ُكل من:

1- محمود اأحمد ح�شني عبداهلل النامليتي
2- فخرية اأحمد ح�شن ح�شني

3- ريا�س طاهر ح�شن املحرو�س
4- اأ�شامة محمد معني ح�شن

5- عائ�شة محمد يعقوب �شلطان يعقوبي
6- عبداحلميد محمد �شريف حامت 
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مادة.)2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
مادة.)3(

اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمني  على 
اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة.)4(
اأو�شاع  التنمية الجتماعية ب�شاأن  ُيعد جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدم لوزارة العمل و 
اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم 
اأ�شهر من  اأربعة  اإليهما وذلك خالل  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  بها وفقًا لأحكام  العمل 

تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة.)5(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
مادة.)6(

على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جمي��ل.ب�ن.مح�م�د.عل�ي.حم�ي��دان......................................................................

�شدر يف: 9 محـرم 1437هـ
املـوافــق: 22 اأكتوبر 2015م
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هيئة.تنظيم.الت�سالت
اإعالن.�سادر.عن.هيئة.تنظيم.الت�سالت

.باإلغاء.ترخي�س.الفي�سات..VSAT.املمنوح.اإلى.
مخترب.اجلي�س.الأمريكي.ل�سواريخ.الدفاع.الع�سكرية

بالإ�شارة اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"( املن�شور بتاريخ 24 
�شبتمرب   2015 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3228( واملوقع الإلكرتوين للهيئة والتي مبوجبه 
اأخطرت الهيئة الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها باإلغاء الرتخي�س املمتاز خلدمات الفي�شات 
ل�شنة  بقانون رقم )48(  املر�شوم  لها من قبل هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب  املمنوح   VSAT

2002 ال�شادر بتاريخ 14 مار�س 2005 ودعت الأطراف اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س. 
ومبا اأن الهيئة مل ت�شتلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، وعليه يعترب الرتخي�س 
املمتاز خلدمات الفي�شات VSAT املمنوح اإلى مخترب اجلي�س الأمريكي ل�شواريخ الدفاع الع�شكرية 

ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.  

اإعالن.�سادر.عن.هيئة.تنظيم.الت�سالت
.باإلغاء.ترخي�س.بدالة.الأنرتنت.املمنوح.اإلى

�سركة.رابد.تليكوميونكي�سنز.ذ.م.م

بتاريخ  املن�شور  )"الهيئة"(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  عن  ال�شادر  الإعالن  اإلى  بالإ�شارة 
للهيئة والتي مبوجبه  الإلكرتوين  العدد )3229( واملوقع  الر�شمية  اأكتوبر 2015 يف اجلريدة   1
اأخطرت الهيئة الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها باإلغاء ترخي�س بدالة الأنرتنت املمنوح لها 
من قبل هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ال�شادر بتاريخ 

6 �شبتمرب 2009 ودعت الأطراف اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.   
ومبا اأن الهيئة مل ت�شتلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، وعليه يعترب ترخي�س 
بدالة الأنرتنت املمنوح اإلى �شركة رابد تليكوميونكي�شنز ذ.م.م ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.      
هيئة.تنظيم.الت�سالت
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة
اإعالنات.مركز.البحرين.للم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)479(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.اأعمال.ت�سفية.�سركة.

)ملكيات.ال�سرق.كابيتال.ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي بوينت لالإدارة ذ.م.م، نيابة عن اأ�شحاب �شركة ذات امل�شئولية امل�شماة )ملكيات ال�شرق 
كابيتال ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75964، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

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

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

اإعالن.رقم.)480(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
علي  عبداحل�شني  عبداهلل  منى  ال�شيدة/  عن  نيابة  هالل،  ح�شن  اأحمد  عبداهلل  علي  ال�شيد/ 
الفرع  والتجارة(، طالبًا حتويل  للتنظيفات  امل�شماة )الهنادي  الفردية  املوؤ�ش�شة  يو�شف، مالكة 
اخلام�س من املوؤ�ش�شة امل�شجل مبوجب القيد رقم 22414-5 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة 

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

اعالن.رقم.)481(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب املحامي ح�شني �شعيد املخرق للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ �شعيد 
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حميد ح�شن ال�شائغ مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مركز دزيل التجاري(، طالبًا حتويل الفرع 
الثامن من املوؤ�ش�شة امل�شجل مبوجب القيد رقم 19856-8، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )مركز 

دزيل التجاري ذ.م.م(.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)482(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية
.اإلى.�سركة.ذات.م�سوؤولية.محدودة.

تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/  نيابة عن  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة  ليلى عي�شى رم�شان  املحامية  اإليه مكتب 
لالأدوات  لين  )يوين  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  عبدامللك  يو�شف  اأحمد  عبداحلكيم 
البيطرية(، والتي ميار�س من خاللها ن�شاط ا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوية ومواد واأدوات ولوازم 
اإلى   ، رقم2-87913  القيد  امل�شجل مبوجب  املوؤ�ش�شة،  الثاين من  الفرع  بيطرية، طالبًا حتويل 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبرقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 
اأحمد  اأ�شرف محمد ح�شن رفاعي، محمود عبداهلل  ال�شادة/  دينار بحريني، وباإدخال كًل من 

اإبراهيم، واأحمد عبدالرحيم اإبراهيم اخلويل �شركاء معه يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)483(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

فرع.ال�سركة.الأجنبية.)كاو�ساكي.هيفي.اإند�سرتي�س.ليمتد(
ومكتبها.التمثيلي

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب توما�س اآند اأ�شو�شيت�س، نيابة عن ال�شركة الأجنبية امل�شماة )كاو�شاكي هيفي اإند�شرتي�س 
ليمتد(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76311، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة يف 
وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيده  و�شطب  اختيارية،  ت�شفية  التمثيلي  ومكتبها  البحرين  مملكة 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)484(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ت�سامن
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )محمد ح�شن اأحمد �شرور(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
82567، طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره مائة األف 
)100.000( دينار بحريني، وباإدخال ال�شيد/ �شمري علي عبده عواجي �شريكُا معه يف ال�شجل.

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

اإعالن.رقم.)485(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�س.الواحد

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب املحامي كميل �شادق العلوي، نيابة عن ال�شيدة/ �شي�شتي اأنديرا �شاحبة �شركة ال�شخ�س 
الواحد امل�شماة )تري�س ال�شرق الأو�شط �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 93140، طالبًا 
حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبذات رقم ال�شجل، وبراأ�شمال 
مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، وباإدخال ال�شركة الربيطانية اجلن�شية امل�شماة 

)تري�س اإنف�شمنت ليمتد( �شريكة معها يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)486(.ل�سنة..2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

فرع.�سركة.اأجنبية
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة الأجنبية امل�شماة )بيزلين اأك�شيم برايفت ليمتد، طالبة ت�شفية فرعها يف مملكة 

البحرين، امل�شجل مبوجب رقم 53005.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون 
ال�شركات التجارية البحريني ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س 
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املادة )335( من قانون ال�شركات يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى التقدم باعرتا�شهم 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة  دة واملربِّ اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل: 
HARRY MARK VICTOR CORDA / ال�شيد

رقم الت�شال: 39679789
املنامة – مملكة البحرين

.اإعالن.رقم.)487(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
للرتويج  كويك  )اإديك�شني  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  �شرب  محمد  جعفر  محمد  ال�شيد/ 
الإلكرتوين )موؤ�ش�شة فردية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 36294، طالبا تغيري ال�شكل القانوين 
لل�شلع واخلدمات  للفرع رقم 2 من املوؤ�ش�شة والذي ميار�س ن�شاط خدمات الرتويج الإلكرتوين 
ال�شيدة/ زينب جمعة عبدالوهاب  وباإدخال  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  وذلك بتحويله 
األف )20.000(  ع�شرون  مقداره  لل�شركة  وبراأ�شمال  ال�شركة،  معه يف  �شريكة  ال�شعبان  ح�شن 

دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)488(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ عي�شى جا�شم حامد املعاودة مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )املوؤ�شر للت�شويق(، امل�شجلة 
اإلى �شركة  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 84536، طالبًا تغيري  مبوجب 
بحريني،  دينار   )20،000( األف  ع�شرون  مقدار  لل�شركة  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 
ا�شمها  ي�شبح  واأن  بال�شركة،  �شريكًا  العب�شي  �شامل  را�شد  اإبراهيم  عبداهلل  ال�شيد/  وباإدخال 

التجاري �شركة )املوؤ�شر للت�شويق ذ.م.م(.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)489(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة الت�شامن )مور �شتيفينز املهنية املتخ�ش�شة(، نيابة عن ال�شيدة/ �شمية عبا�س علي قمرب 
 ،48161 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  جرافك�س(،  )اأوركيد  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة 
والتي متار�س ن�شاط دعاية واإعالن، طالبة حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة لي�شبح �شركة ذات 
قيد  وبرقم  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 
جديد، وذلك لتنازل �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية املذكورة عن هذا الفرع لكل من ال�شيدة/ �شيجي 

راجيفان، وال�شيد/ راجيفان �شايفينتي كاتيل ال�شريكني بال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

اإعالن.رقم.)490(.ل�سنة..2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

)ماغنام.لإدارة.املعار�س.واملوؤمترات.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ماغنام لإدارة املعار�س واملوؤمترات ذ.م.م(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 59156، طالبة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة رقم 
)335( من قانون ال�شركات املذكور، يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى التقدم باعرتا�شه 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة  دة واملربِّ اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:
Althea Dsouza Reeves /ال�شيد

رقم الت�شال: 36306611
 املنامة – مملكة البحرين

 
اإعالن.رقم.)491(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
محمد  عبداهلل  اأحمد  ال�شيد/  عن  نيابة  قانونيون(،  )محا�شبون  ال�شاعي  نبيل  موؤ�ش�شة  مكتب 
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مبوجب  امل�شجلة  ال�شناعية(،  لل�شالمة  )الكوهجي  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الكوهجي 
القيد رقم 44913، والتي تزاول ن�شاط ا�شترياد وت�شدير وبيع الأجهزة والأدوات الطبية والعلمية 
املوؤ�ش�شة  حتويل  طالبًا  ال�شالمة،  اأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  غيارها،  وقطع  وم�شتلزماتها 
الكوهجي،  اأحمد عبداهلل محمد  ال�شيدين/  كل من  با�شم  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى 

وعبدالرحيم عبداهلل محمد يو�شف الكوهجي.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

.اإعالن.رقم.)492(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
عبداهلل  محمد  عبدالعزيز  فاطمة  ال�شيدة/  عن  نيابًة  ال�شت�شارية،  العتماد  موؤ�ش�شة  مكتب 
 ،58304 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  نت(،  )كلري  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  الأن�شاري 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )4( من املوؤ�ش�شة امل�شمى )التوقيت بال�س ملواد البناء(  
وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 
دينار بحريني، واإدخال كل من عبداهلل عبدالعزيز محمد عبداهلل الأن�شاري، وديفادا�س بنري 
�شلفام �شريكني معها يف ال�شركة، وعلى اأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة التوقيت بال�س ملواد 

البناء ذ.م.م(.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)493(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

�سركة.)منو.اإنرتبراي�سز.ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م،  لال�شت�شارات  جيمربز  املوؤيد  �شركة  مكتب 
امل�شماة )منو اإنرتبراي�شز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 90051، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)494(.ل�سنة.2015
ب�سان.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.�سركة.
)األتايرا.ال�سرق.الأو�سط.�س.م.ب/.مقفلة(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة املوؤيد جيمربز لال�شت�شارات ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة 
امل�شماة )األتايرا ال�شرق الأو�شط �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79705. طالبًا 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

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

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

اإعالن.رقم.)495(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.تخفي�س.راأ�سمال.�سركة.

)اإكزوتك.هومز.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اإكزوتك 
هومز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89868، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من مائتني 

وثمانني األف )280.000( دينار بحريني اإلى مائتني و�شتني األف )260.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�سرين

اإعالن.2015/219
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على محمد اأ�شلم عدالرحمن عبدالرحيم من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 620078227، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م

اإعالن.2015/241
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى يو�شف عبداهلل محمد عواد من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاين 570054982، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م

اإعالن.2015/243
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى علي عبداهلل عي�شى علي يو�شف من �شكنة عراد، 
ويحمل رقم �شكاين 650008570، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م
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اإعالن.2015/244
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شفية �شلمان علي �شلمان من �شكنة بالد القدمي، 
وحتمل رقم �شكاين 690015747، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اأي ادعاء يقدم  �شوف ل تقبل الإدارة 

املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م

اإعالن.2015/245
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عادل محمد علي محمد عبداهلل من �شكنة جد 
حف�س، ويحمل رقم �شكاين 680049185، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م

اإعالن.2015/246
مدينة  �شكنة  من  الدلل  عبداهلل  علي  عادل  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
حمد، ويحمل رقم �شكاين 590133977، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م
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اإعالن.2015/247
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداحلميد عبداهلل علي اجلمري من �شكنة 
بني جمرة، ويحمل رقم �شكاين 570045754، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م

اإعالن.2001/248
ال�شعدي من �شكنة الرفاع  اأحمد  اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شني علي  نعلن للعموم 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاين 670060402، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م

اإعالن.2015/249
اأن كل من له طلب على املتوفى نادر عبد الكاظم دروي�س اخلليلي من �شكنة  نعلن للعموم 
عايل، ويحمل رقم �شكاين 720035589، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير.اإدارة.اأموال.القا�سرين

حرر في: 2015/9/20م
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.9/07405/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .MAZHAR IQBAL عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم وامل�شاريف  الدعوى:  520.126 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 201506754. مو�شوع  الرقم 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/09593/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: بالل �شبحي 
عزام. الرقم ال�شخ�شي: 820653853. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 294.96 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/09773/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عفت خريت 
 343.355 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770355552 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  متام 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/07862/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شر نا�شر 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720700833 ال�شخ�شي:  الرقم  الق�شاب.  عبدالوهاب  عبداحل�شني 

مبلغ قدره 128.398 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/07525/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عبداهلل  علي  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   487.506 الدعوى:   مو�شوع   .750572795 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعيد. 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/09329/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RANJIT SHIL LATE اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه   املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
 501.794 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650200977 ال�شخ�شي:  الرقم   .LATE SHIL

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

الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/03934/2015/02
تبليغ.باحل�سور

علي  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداملطلب اأحمد عبداهلل غربال. الرقم ال�شخ�شي: 820503649. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 478.382 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/03827/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 LIJESH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860571220 ال�شخ�شي:  الرقم   .PUTHIYA VEETTIL

283.38 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.3/06971/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 .YAMEEN :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 921018193. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 230.358 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/00262/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SAJI عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
THOMAS. الرقم ال�شخ�شي: 670427730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 136.3 دينارًا 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة.

رقم.الدعوى:.2/03089/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED JAHIR LATE LATE ALI. الرقم ال�شخ�شي 760233233. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 249.901 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/00771/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 Fourth عليها:  املدعى  التويجري.  �شالح عبدالكرمي  وكيلها عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
Dimension Advertising W L L. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 455.555 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.6/08435/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجري  النا�شر  موؤ�ش�شة  املدعية: 
 .721207146 ال�شخ�شي  الرقم  ح�شن.  عا�شور  جا�شم  محمد  منذر  عليه:  املدعى  التويجري. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4008.3 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/09565/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عبا�س  �شالح  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 860611698. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500.68 دينار 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/09557/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ZAHID FAISAL. الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   552.552 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890621667 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/09089/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني اأحمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850502063 ال�شخ�شي:  الرقم  املجيبل.  محمد  من�شور 

610.729 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.2/08776/2015/02

تبليغ.باحل�سور
اإبراهيم  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
اأحمد محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 690000863. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 424.32 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/08719/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SHANE عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
 188 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .891020675 ال�شخ�شي:  الرقم   .ASPEN PALMER

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/08049/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليها: Curtis David Carbonell. الرقم ال�شخ�شي: 201506975. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 158.667 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/07715/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .IBRAHIM MOHAMMED :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
وامل�شاريف  الر�شوم  دنانريمع   110.91 الدعوى:   مو�شوع   .890219800 ال�شخ�شي:  الرقم 

ومقابل اأتعاب املحاماة.



125
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/09671/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 MAHADEV :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ANAND CHARI. الرقم ال�شخ�شي: 610911856. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 271.342 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/09840/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
محمد عمران ح�شني عمران. الرقم ال�شخ�شي: 811104281. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/09931/2015/02
تبليغ.باحل�سور

تيمور  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .571103715 ال�شخ�شي:  الرقم  كرميي.  جمعه  عبداهلل 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/08263/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالر�شيد 
عبداحلميد عبداهلل نواب. الرقم ال�شخ�شي: 500400121. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

950.64 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.1/08978/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 CONRADO :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   810735202 ال�شخ�شي:  الرقم   .SORIANO BARIRING

333.594 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/04587/2015/02
تبليغ.باحل�سور

فا�شل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل جا�شم علي حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 811007812. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/04862/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد اإبراهيم 
عبدالنبي ح�شني الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 870404180 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1812.39 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/00452/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MD عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
KUDDUS BEPARI AZIZ AZIZ BEPARI. الرقم ال�شخ�شي 760661863. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 225.767 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/00459/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعى عليه: عبدالله  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680053204 ال�شخ�شي:  الرقم  مرهون.  اإبراهيم  كمال 

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

الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.15/2015/789/5
تبليغ.باحل�سور

 317 املنامة   1705 �شارع   419 بناية   54 مكتب  را�شد.  �شلطان  امل�شتاأنف/ طالل ح�شن محمد 
املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شدها/ فاطمة يا�شر �شلمان. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى/ 

طلب احل�شانة وطلب الغاء النفقة.
اإذا مل حت�شر يف جل�شة يوم  باأنها  امل�شتاأنف �شدها  ال�شرعية الولى  لذا تعلن املحكمة الكربى 
بحقها  ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  عنها  ينوب  من  توكل  اأو  2015/12/15م  الثالثاء 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الولى

رقم.الدعوى:.6/14350/2015/02
تبليغ.باحل�سور

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

يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       
الثالثاء 2015/11/3م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.3/15170/2015/02

تبليغ.باحل�سور
ال�شخ�شي  رقمه   .EMRAN AZIZ SIKDER عليه/  املدعى  ال�شواد.  علي  يو�شف  علي  املدعي: 

860177220. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
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يوم  جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا       
الأربعاء 2015/11/4م لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�سي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.7/03803/2013/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل املدعية: رمي ح�شنني 
ال�شخ�شي:  الرقم  اخلاجه.  �شالح  محمد  جا�شم  رائد  عليه:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3114.972 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720804272

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

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.7/00790/2015/04
بيع.باملزاد.العلني

لدى  لال�شتثمار  ابوظبي  بيت  �شركة  اأ�شهم  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
م�شرف العاملي �س.م.ب يف املزاد العلني، وذلك يوم الثنني 2015/11/2 للمزايدة عليها.

     لذا فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل اإبراهيم جعفر العرادي 17213061 اأو ادارة 
التنفيذ بوزارة العدل يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 7/00790/2015/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.7/4742/2013/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: جميل مريزا مح�شن محمد العرادي. وكيل املدعي: محمد علي الوطني. املدعى عليها: 
مونيا توتا خولبا. SABUS PANJU BEPARI. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3113 دينارًا مع 

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

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابع

رقم.الدعوى:.02./8/17719/2014
بيع.باملزاد.العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني للعقار امل�شجل مبوجب املقدمة 
1968/1987والوثيقة رقم 44229 الكائن يف حالة بوماهر من املحرق والآيل ملكيته لكل من دينا 

عبداهلل ح�شن وغريها.
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     لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل حمد احلربي   
هاتف رقم 39615015 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ قدره 180000 األف دينارًا 
لبدء   2015/11/12 اخلمي�س  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  دينارًا(  األف  وثمانون  )مائة 

املزايدة. ليعلم.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/10580/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680112448 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  خلف  حبيب  عبداجلبار 

قدره 132.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/7364/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكيه والال�شلكيه )بتلكو(. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد 
عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: جا�شم عبدالمري عبداهلل املاحوزي. الرقم ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   188.834 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720205093

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/6974/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 IMRAN عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
YOUSAF. الرقم ال�شخ�شي:860429733. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 365.83 دينارًا 

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

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.2/7370/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
ABUL HAZALER RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي 750254360 مو�شوع الدعوى: طلب  عليه: 

مبلغ قدره 130.133 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/8520/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مركز البقيع 
لالأخ�شاب واحلديد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 594.544 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/8966/215/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
اأحمد الع�شماوي. الرقم ال�شخ�شي: 790705818. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  يا�شر عبداهلل 

قدره 124.509 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/4611/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: فاطمه جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليه: ح�شن عبداهلل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .651201969 ال�شخ�شي:  الرقم  املري.  يعقوب  عبدالكرمي 

266.585 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.3/05352/2015/02

تبليغ.باحل�سور
مبارك،  ال  اإبراهيم  ال�شيخ  جميد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 201504890. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 898.134 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.5/103/2015/19
تبليغ.باحل�سور

املحاكم.  – اإدارة  املحامني  مكتب  املوؤيد.  اأمين  املحامي  للم�شتودعات  جمال  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليها/ �شركة البحرين للتكنلوجيا املياه. �شقة 2 مبنى 1992 طريق 1527 جممع 115 
الر�شمي  اجلرد  مبح�شر  تف�شيال  املبينة  املنقولت  ببيع  المر  الدعوى/اإ�شدار  �شفة  املحرق. 

املوؤرخ 2014/12/3 واإيداع ثمنها خزانة املحكمة مع اإلزامها الر�شوم وامل�شروفات.
يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�سي.املحكمة.املدنية.ال�سغرى.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.8/10636/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 BIBEK عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
KARKI. الرقم ال�شخ�شي: 950315397. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 331.371 دينارًا 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/02229/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  املدفعي   �شو�شن  املحامية  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليها: جمموعة بلو�س، كورو�س ملقاولت البناء. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4830 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.4/10753/2015/02

تبليغ.باحل�سور
ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 810709031. مو�شوع  الرقم  ال�شويعي اخللف.  عبداهلل خلف 

قدره 346.451 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.7/10760/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 DIPENDRA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
 374.743 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760717540 ال�شخ�شي:  الرقم   .ADHIKARI

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/08696/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 BILLAL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SHIRAJ. الرقم ال�شخ�شي: 880349581. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 242.48 دينارًا مع 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.1/10763/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SHAH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ISRAIL NAZRUL NAZRUL ISLAM. الرقم ال�شخ�شي 860343987. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 302.331 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.8/08692/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 APOLLO املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   721239234 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAMOS RONQUILLO

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.2/08499/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD MURAD. الرقم ال�شخ�شي: 560300824. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.2/10754/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد يو�شف 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .490901662 ال�شخ�شي:  الرقم  املرباطي.  محمود  ح�شن 

2668.307 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.7/10743/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ASHIQUE :املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
HUSSAIN NAWAB DIN. الرقم ال�شخ�شي 420032991. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

254.124 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.5/10825/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 840704470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  ح�شن خليل 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/12664/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 HARPREET :املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 841116873. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 181.411 دينارًا 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.3/12057/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890706743 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  �شيف  اإبراهيم 

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

2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/10294/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SAHAMAD :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
SAH. الرقم ال�شخ�شي: 880423854. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 397.453 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.1/10763/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 SHAH عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ISRAIL NAZRUL NAZRUL ISLAM. الرقم ال�شخ�شي 860343987. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 302.331 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.

رقم.الدعوى:.1/23341/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مهام العاملية )مهامكو(. وكيل املدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف   املدعى عليه: 
جماهد عو�س عامر. الرقم ال�شخ�شي: 201429941. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1076 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/10750/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
MENISIA JOY DAMONS. الرقم ال�شخ�شي: 630557306. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

245.495 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.8/10877/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ق�شمه نواي 
 308.606 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .621114880 ال�شخ�شي:  الرقم  رحال.  محمد 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.9/10689/2015/02

تبليغ.باحل�سور
محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبداهلل في�شل البوعينني. الرقم ال�شخ�شي: 201509566. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.8/10233/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
�شامي عبداهلل محمد ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 841007802. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1263.679 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/11501/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ROWENA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
TIAMZON MACALINO. الرقم ال�شخ�شي 771237715 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/11207/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD IMRAN. الرقم ال�شخ�شي: 880923237. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

208.79 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى.6/11125/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
AKRAM KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 680533923. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 653.688 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.2/07613/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
JIMMY MICHAEL RODRIGUEZ. الرقم ال�شخ�شي 790168600. مو�شوع الدعوى:  عليه: 

طلب مبلغ قدره 119.032 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.3/09000/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: املحامية �شو�شن املدفعي املدعى عليه: 
ح�شن عبداملجيد ح�شن ال�شهابي. الرقم ال�شخ�شي: 620117869 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 3510 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/21848/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: محل اأبو �شاجدة للهواتف، وكيلته زينب عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: منري جميد 
 321 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .761103066 ال�شخ�شي:  الرقم  عبا�س.  اأحمد  ح�شن 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



138
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.6/07225/2014/02

تبليغ.باحل�سور
�شلمى  عليها:  املدعى  املطوع.  ح�شن  جعفر  محمد  وكيله  مديفع،  جا�شم  اأحمد  جميل  املدعي: 
عبداملح�شن من�شور اإبراهيم املحرو�س. الرقم ال�شخ�شي: 620057750. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدع�وى:.7/6339/2007/02
بيع.باملزاد.العلني

امل�شجل  للعقار  العلني  باملزاد  للبيع  و�شعها  عن  الأولى  الغرفة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
مبوجب الوثيقة رقم 125800 وامل�شجل باملقدمة رقم 2004/11491 الكائن بعراد والآيل ملكيته 

اإلى عبداحل�شني عبدالرحمن وغريه. 
     لذا فاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء واملزايدة اأن يراجع الدلل علي ح�شن ال�شايغ، 
اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يزيد عن -/135000 دينارًا يف الدعوى رقم 7/6339/2007/02 

على اأن تكون جل�شة املزاد يوم الأربعاء 2015/12/2.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.7/7356/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة يونيفر�شال للعقارات. وكيل املدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي  املدعى عليه: 
اأحمد حمد �شهاب اآل براهيم. الرقم ال�شخ�شي: 700357920. مبنى 408 طريق 4107 جممع 
540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.1/8558/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة الفخامه لتاجري ال�شيارات. وكيل املدعية: عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد 
الرقم   .VETTAKKARAN KANDY ABDUL ABDUL MAJEED عليه:  املدعى  العيد. 
ال�شخ�شي: 600606678. مبنى 515 طريق 4111 جممع 341. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/6841/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين. املدعى عليه: جا�شم محمد علي 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 741206404. �شقة 11 مبنى 930 طريق 5347 جممع 574. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 290 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/10323/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: رجا ا�شعد احلمد. املدعى عليه: محمد يو�شف محمد هزاع الكعبي. الرقم ال�شخ�شي: 
670702536. مبنى 1894 طريق 5629 جممع 1056. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3000 

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

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.3/7439/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة املدينه للزجاج. وكيل املدعية: ح�شن عبا�س حيدر. املدعى عليه: م�شنع افر�شت 
لالملنيوم. مبنى ب 1485 طريق 427 جممع 704. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3523.1 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.5/7438/2015/02

تبليغ.باحل�سور
ام  �شركة  عليها:  املدعى  حيدر.  عبا�س  ح�شن  املدعية:  وكيل  للزجاج.  املدينة  �شركة  املدعية: 
ت�شنيم لأدوات البناء والزجاج. مبنى ج 2553 طريق 2165 جممع 721. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 440 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/10726/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: ال�شيخ عي�شى محمد عبداهلل ال خليفه. املدعى عليه: خالد غايل �شقر اخلالدي، الرقم 
ال�شخ�شي: 660808641، �شقة 14 مبنى 1625 طريق 3241 جممع 332 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 2136 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.14/.6/4383/2015
تبليغ.باحل�سور

�شند.   743 مبنى 887 طريق 4329 جممع   1 �شقة  اإبراهيم.  عبدالعزيز  عادل حنفي  املدعي: 
العربية.  م�شر  جمهورية  عبدالعزيز.  حنفي  عادل  دينا  عليها/  املدعى  م�شري.  وجن�شيته/ 

وجن�شيتها/ م�شرية. مو�شوع الدعوى/ نفقة.
اإذا مل  باأنه  اأعاله  الثانية للمدعى عليها املذكورة  ال�شنية  ال�شرعية  لذا تعلن املحكمة ال�شغرى 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.2/3852/2015/14
تبليغ.باحل�سور

الرفاع  مبنى 1363طريق 720 جممع 907   1 �شقة  اإبراهيم،  اإبراهيم  معيوف  بحرية  املدعية: 
ال�شرقي. اجلن�شية: �شورية. املدعى عليه: اأحمد عواد العما�س. جمهول العنوان اجلن�شية: �شوري. 

مو�شوع الدعوى: نفقة واجبة.
مل  اإذا  باأنه  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  الثالثة  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
يح�شر اأو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 فاأن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/6867/2014/02
تبليغ.باحل�سور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم. املدعى عليه  الأول: جا�شون فران�شي�شكو مندوزا. خالد خليل  ال�شوملي. املدعى عليه 
مع  دينارًا   1792.175 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ح�شن.  اإبراهيم  خليل  خالد  الثاين: 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكورين  عليهم  للمدعى  العا�شرة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/3468/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: نادية اإبراهيم عبداهلل 
علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 710303106. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 361.01 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.5/6861/2014/02
تبليغ.باحل�سور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع  ال�شخ�شي 500909970.  الرقم   .BASHAR DARKAZALLI عليه:  املدعى  ال�شوملي. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 4415.533 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/7916/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 SAQIB :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه
RAUF. الرقم ال�شخ�شي: 811246027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 550.452 دينارًا مع 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/6571/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: خلود يا�شني عبداهلل 
اإبراهيم عربي. الرقم ال�شخ�شي: 710905203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 892.347 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/5022/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: نور نا�شر عبداملح�شن 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910502110 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شليمان.  عبدالوهاب 

464.427 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة



143
العدد: 3234 - الخميس 5 نوفمبر 2015

رقم.الدعوى:.2/872/2015/02
تبليغ.باحل�سور

علي  جميلة  املدعية:  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
�شلمان اأحمد. املدعى عليه: علي عبداللطيف علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي 200007041. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 491.243 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/292/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة. وكيل املدعي: عبدالرحمن يعقوب يو�شف 
مو�شوع   .700628223 ال�شخ�شي  الرقم   .JOGI RAJU BOLISETTI عليه:  املدعى  ال�شوملي. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1061.244 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/10/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/23084/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 DENNIS عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد،  الأهلي  البنك  املدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 791233197. مو�شوع  الرقم   .ZAFICO DALAGUAN

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

يوم الأربعاء 2015/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.9/8808/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 SAHA .املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: �شركة ريتاتل
JAHAN SAIFUL. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 765.382 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.4/7971/2014/02

تبليغ.باحل�سور
�شادق  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  الأ�شرة.  بنك  �شركة  املدعية: 
عبدالهادي مري عبا�س خ�شروي. الرقم ال�شخ�شي: 740605143. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1038.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.8/11905/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: رباب علي عبدالوهاب 
علي ذياب. الرقم ال�شخ�شي: 820704180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 230.854 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.4/8747/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: بديعه يو�شف اإبراهيم 
حمدين. الرقم ال�شخ�شي: 661118770. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 442.944 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.3/20387/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 PRECIOS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعي:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
AGNELO ANTHONY ANTHONY LOUZADO. الرقم ال�شخ�شي: 801119758. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 63.12 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.7/6762/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 ALI HUSSAIN عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
HABIBULLA. الرقم ال�شخ�شي: 650329082. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 221.651 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.6/11565/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: فادي محمد كامل ابو 
عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 771044810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 112.81 دينارًا مع 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.1/11884/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ABUL KASHEM MD :املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MD KARIM. الرقم ال�شخ�شي: 830159673. مو�شوع الدعوى:  259.373 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/11928/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: فا�شل عبا�س علي ح�شني 
عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 771107307. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 353.483 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.9/11653/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 CHRISTOPHER عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   741038960 ال�شخ�شي:  الرقم   .BENCIO CANDAVA

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.2/11892/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 HILARION DE عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
DIOS DIOS TABORADA. الرقم ال�شخ�شي 590900781 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

550.392 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/8981/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ABDULLA عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED HASSAN. الرقم ال�شخ�شي: 840116870 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة

رقم.الدعوى:.7/8740/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: يا�شر مهنا يحيى النور. 
الرقم ال�شخ�شي: 931018277. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 563.348 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/10/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.العا�سرة
رقم.الدعوى:.5/08959/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة ميناتيليكوم، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عمار 
ح�شن عبا�س رم�شان قنرب. الرقم ال�شخ�شي: 830103031 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.8/02150/2015/02
تبليغ.باحل�سور

علي  وكيلهما  اخلواجة،  محمد  اأحمد  وعلي  اخلواجة  محمد  اأحمد  عبدالكرمي  املدعيان: 
ال�شخ�شي:  الرقم    ESTELA NICOLAS DOMINGUEZ عليها:  املدعى  ال�شماهيجي.  محمد 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   814 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201501738

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/01832/2015/02
تبليغ.باحل�سور

علي  عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  املدعي:  وكيل  عبا�س.  ح�شني  علي  علي  عبد  املدعي: 
 284 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590104640 ال�شخ�شي:  الرقم  �شلطان.  علي  ح�شن 

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

يوم الثنني 2015/11/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى:.3/22513/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: ليدر بوت هاو�س. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   469.671 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/03025/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
ح�شني محمد محمد را�شد باقرد. الرقم ال�شخ�شي: 940400669. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 149.194 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/08688/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عائ�شه  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
خالد يو�شف عبدالرحمن كلكوت. الرقم ال�شخ�شي: 890305285 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 323.787 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/10756/2015/02
تبليغ.باحل�سور

موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
خالد مو�شى دادى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1546.34 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.8/05632/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RAJAN عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .710570392 ال�شخ�شي  الرقم   .SOMARAJ KUZHIKANDAMCHIRA

طلب مبلغ قدره 312.151 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/05631/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 CHAMARA :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
مو�شوع   .871022630 ال�شخ�شي:  الرقم   .MADUSANKA PERERA PERERA LOKUGE

الدعوى: طلب مبلغ قدره 421.253 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.8/10085/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 CORNELIUS املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
PAYNE ROBINSON. الرقم ال�شخ�شي: 660240912 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 150 

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

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة.
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رقم.الدعوى:.9/12751/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
ROLEX NERIZON MALICDEM. الرقم ال�شخ�شي 780239725. مو�شوع الدعوى:  عليها: 

طلب مبلغ قدره 116.533 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.8/12614/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ABDUL املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  املدعية: �شركة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670405086 ال�شخ�شي  الرقم   .RAUF ABDUL GHAFOOR

قدره 173.003 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/12566/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850925843 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالقادر.  عبداهلل  عبدالعال 

قدره 258.226 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/11834/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JAMIR ABDUL عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
SALAM. الرقم ال�شخ�شي: 820667765. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 511.205 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.7/11374/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 .ABDUL MANNAN اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
الرقم ال�شخ�شي: 790942089. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 373.693 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/11384/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا، وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: غ�شان خالد 
محمود ابو�شرخ. الرقم ال�شخ�شي: 920116990. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 387.906 

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

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/11437/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعي: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عبداهلل عتيق محمد عتيق 
عنرب. الرقم ال�شخ�شي: 910410526. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 574.354 دينارًا مع 

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

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/09915/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: مطعم البواني�س. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 78.677 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.8/09292/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 SAMIR عليه  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
YESHWANT HAJARNIS. الرقم ال�شخ�شي: 680821821 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.3/13306/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 GEORGIOS املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
AGRAPIDIS. الرقم ال�شخ�شي: 701045329. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 119.3 دينارًا 

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

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/13120/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 HAFIZ عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ASIM MUNIR. الرقم ال�شخ�شي 870458361 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 611.334 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.2/07515/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: محمود محمد 
 124.847 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870826301 ال�شخ�شي:  الرقم  حليمه.  ديب 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة.
رقم.الدعوى:.1/13081/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: النا�شر لتاأجري معدات البناء. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
ال�شخ�شي:  الرقم   MOHAMMAD MILON ABDUL ABDUL ALIM عليه:  املدعى 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   136.635 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .651033020

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/12940/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: ميثم 
هاين مبارك علي احلايكي. الرقم ال�شخ�شي: 891110569. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الأحد 2015/12/06 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.5/8265/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليها:  املدعية: علي جعفر مكي اجلبل.  وكيل  ال�شيارات.  لتاجري  موؤ�ش�شة وي  املدعية: 
SAMIA ZITOUNI. الرقم ال�شخ�شي: 750181150. �شقة 22 مبنى 2448 طريق 5718 جممع 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   420 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .257
املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.7/7972/2015/02
تبليغ.باحل�سور

�شهام  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
عي�شى عبيد املحمد ال�شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 830110500. �شقة 2 مبنى 1197 طريق 2537 
جممع 925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 297.158 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.3/8333/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي محمد 
�شديق محمد �شادق بهتي. الرقم ال�شخ�شي: 940412128. �شقة 23 مبنى 1900 طريق 1124. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   841.619 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/7856/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: مها مهدي 
ال�شخ�شي: 870910906. مبنى 244 طريق 3308 جممع 633. مو�شوع  الرقم  محمد مهدي. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.116 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/7763/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
 988 مبنى   11 �شقة   .780245903 ال�شخ�شي  الرقم   .MARAVATHEVAR GANAPATHI

الر�شوم  مع  دنانري   205.463 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .328 جممع   2821 طريق 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.5/6743/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD JAVED IQBAL. الرقم ال�شخ�شي: 870836633 �شقة 22 مبنى 113 طريق 

334 جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 294.038 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.7/6336/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد خليل 
عبد �شويلم. الرقم ال�شخ�شي: 800669223. �شقة 12 مبنى 2524 طريق 1351 جممع 213. 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   310.251 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/10991/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: و�شام �شيخ 
 .1216 جممع   109 طريق   109 مبنى   .860155722 ال�شخ�شي:  الرقم  كلتود.  محمد  الدين 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 525.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.2/4970/2015/14
تبليغ.باحل�سور

بحريني.  جن�شيته   .380010445 ال�شخ�شي:  رقمه  الع�شماوي.  عبداهلل  مكي  عبداهلل  املدعي: 
 .TABSUM ASLAM DESAL  :مبنى 775 طريق 912 جممع 1209 مدينة حمد. املدعى عليها
طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .910419116 ال�شخ�شي  رقمها  هندية.  جن�شيتها: 

الطالق.
باأنها  املذكورة  للمدعى عليها  الثانية )الدائرة اجلعفرية(  ال�شرعية  الكربى  تعلن املحكمة  لذا 
اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأثنني 2015/11/23م، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الثانية

رقم.الدعوى:.3/04896/2011/02............................................................................
تبليغ.باحل�سور

املدعي: فا�شل محمد ح�شن البدو. وكيل املدعي: املحامي نبيل نا�شر الق�شاب  املدعى عليه: 
ون جايل ويباون. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

يوم الثالثاء 2015/12/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.2/16669/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ANSAR عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 196.83 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770154590 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUSHTAQ

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

يوم الأحد 2015/11/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/11149/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة اإمباكت العقارية ذ.م.م، وكيلها حميد علي اأحمد املال. املدعى عليه: ريحان نور 
عبدال�شكور باتان. نورين محمد نور عبدال�شكور عبدالغفور. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1155 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.6/01504/2011/02

تبليغ.باحل�سور
اجلندي.  اإبراهيم  اإبراهيم  نادية  وكيلته   ،SAMAN SURANGA DESIN SAMAN املدعي: 
علي  �شلوى  القطان،  اأحمد  نا�شر  علي  خديجة  بحر،  عبداهلل  اأحمد  عبداهلل  عليهم:  املدعى 
يو�شف مرهون، �شامل عبداهلل اأحمد بحر، �شكينة عبداهلل اأحمد بحر، زينب عبداهلل اأحمد بحر. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين  لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/04317/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة بو�شكو انوفي�شن ديفيلوفمنت. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 174.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/15779/2014/02
تبليغ.باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: هاله علي 
 153.396 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870300300 ال�شخ�شي:  الرقم  مهدي.  كاظم 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.7/03842/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 AWAZ عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 831468777. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 625.33 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.2/22973/2014/02

تبليغ.باحل�سور
مبارك  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
نبيل مبارك جمعه بوغنوم. الرقم ال�شخ�شي: 910407886. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/22751/2014/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
جم�شري خور�شيد جم�شري حمزه. الرقم ال�شخ�شي: 910801290. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 486.082 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/06527/2015/02
تبليغ.باحل�سور

زهرة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
ال�شيد مهدي �شادق ح�شني عبدالر�شا. الرقم ال�شخ�شي: 860603717. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 508.637 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.3/06145/2015/02
تبليغ.باحل�سور

موؤ�ش�شة  املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   254.582 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شحرية.  اليد 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.9/04262/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 930506219. مو�شوع  الرقم  ياقوت فرحان.  ادري�س عبداهلل 

قدره 1028.19 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.4/05665/2015/02
تبليغ.باحل�سور

را�شد  نادر  عليه:  املدعى  حمد.  عبداحل�شني  علي  وجيهة  وكيلتها  الو�شام.  مدر�شة  املدعية: 
مع  دينار   300 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201505034 ال�شخ�شي:  الرقم  العبا�شي. 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.3/04279/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
BEDWIND KURNIANGGA. الرقم ال�شخ�شي: 830448640 مو�شوع الدعوى: طلب  عليه: 

مبلغ قدره 58 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.7/04117/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MARY عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 529.168 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900136391 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANN OSIO

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.9/06531/2015/02

تبليغ.باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد رافت 
�شادق علي. الرقم ال�شخ�شي: 920509770. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 293.254 دينارًا 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:4/03186/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عطاهلل  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
القحطاين. الرقم ال�شخ�شي: 940514699. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 339.704 دينارًا 

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

يوم الثالثاء 2015/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.4/01535/2015/02
تبليغ.باحل�سور

املدعى عليها:  املدعية: رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف.  وكيل  الدولية.  اأ�شواق اخلليج  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   2224.835 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البناء.  مواد  لبيع  املعلم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.2/04694/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم  منريه  عليها:  املدعى  العمراين.  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  املدعي: 
ح�شن فرج. الرقم ال�شخ�شي: 660116197. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 244 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.4/01471/2015/02

تبليغ.باحل�سور
التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  محمد.  عي�شى  ر�شا  محمد  املدعي: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 650513371 مو�شوع  الرقم   .IMRAN SAKHI عليه:  املدعى 

قدره 137.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.6/15420/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم   NURHASANAH BASUKI عليه:  املدعى  الباقر.  عبداهلل  اأحمد  باقر  علي  املدعي: 
ال�شخ�شي: 780763955. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1117 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.ال�ستئناف.4/967/2014/03..
رقم.الدعوى.7/11845/2011/02..

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف/ محمد فاروق ولية وكيله املحامي نعمان ح�شن احل�شن. مكتب 43 الطابق الرابع بناية 
346 طريق 1705 جممع 317. امل�شتاأنف �شدها/ �شنيور للمقاولت. �شقة 31 مبنى 27 طريق 

336 جممع 315 مدينة املنامة محل 31 البحرين. 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليها املذكورة باحل�شور 
بنف�شها اأو مبن ينوب عنها باإعادة ال�شتئناف للمرافعة وحتديد جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/29 

لذلك. 
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ستئنافية.الدائرة.الثانية
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رقم.ال�ستئناف.8/2453/2015/03.
رقم.الدعوى.9/3292/2014/02.

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة كلتونز البحرين املحدودة – �س.ت 65147. بوا�شطة وكيلها املحامي علي جعفر 
اجلبل. امل�شتاأنف �شدها الأولى: �شفارة جمهورية �شري لنكا الدميقراطية ال�شرتاكية مبملكة 
اأم ال�شعوم جممع 333 املاحوز. امل�شتاأنف �شده الثاين: برمياتيالك  البحرين. مبنى 25 �شارع 
باندرا هيجودا. �شقه 21 مبنى 1233 )اإيفان( طريق 2421 اجلفري 324. الطلبات: اأوًل- قبول 
ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه خالل امليعاد القانوين. ثانيًا اإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء للم�شتاأنفة 
اإلزام امل�شتاأنف �شدهما بالر�شوم  لطلباتها الواردة بالئحة دعواها. ثالثًا- ويف جميع الأحوال 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن جميع درجات التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثانية املذكورة 
اأعاله باأنه اذا مل يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/12/20 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقما.ال�ستئناف:.3/2601/2014/03.
.9/3015/2014/03.............................

رقم.الدعوى:.2/10259/2013/02.
تبليغ.باحل�سور

وكيلتها  بوا�شطة  )مقفلة(.  �س.م.ب  البحرين   – العقارية  الفطيم  ماجد  �شركة  امل�شتاأنفة: 
املحامية/ جليلة ال�شيد. امل�شتاأنف �شدها الأولى: �شركة كي األين�س القاب�شة ذ.م.م. �شقة 12 
مبنى 5 طريق 3001 اأبو غزال 330 املنامة. امل�شتاأنف �شده الثاين: �شلمان يو�شف محمود. �شقة 
يو�شف  �شلمان  خالد  الثالث  �شده  امل�شتاأنف  املنامة.   330 غزال  اأبو   3001 طريق   5 مبنى   12
محمود. �شقة 12 مبنى 5 طريق 3001 اأبو غزال 330 املنامة. الطلبات: اأوًل- قبول ال�شتئناف 
�شكاًل . ثانيًا- اإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شدهم جميعًا بالت�شامن 
والت�شامم باأن يدفعوا للم�شتاأنفة مبلغًا قدره 191250 مع الفوائد بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام مع اإلزامهم بالر�شوم وامل�شاريف �شاملة مقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثالث املذكور اأعاله 
فاإن   2015/12/6 الأحد  يوم  جلل�شة  باحل�شور  عنه  ينوب  وكياًل  يعني  اأو  يح�شر  مل  اذا  باأنه 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.الثانية
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رقم.ال�ستئناف.9/627/2015/03
رقم.الدعوى.9/4435/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شعيدة مبارك عبداهلل. بوا�شطة وكيله املحامي محمد عيد احل�شيني. �شد امل�شتاأنف 
�شدهما: 1- علي عبدالرحيم عبداهلل ح�شني �شاحب/ موؤ�ش�شة اأبو اأمين ملواد الديكور واجلب�س 
ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:  عبداهلل.  عبدالرحيم  علي  عبداحلليم   -2 والنورة.  واجل�س 
�شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. 2- احلكم اإلغاء حكم محكمة اأول درجة مبا ق�شى به باإلزام 
امل�شتاأنف �شده باأن يوؤديا للم�شتاأنفة مبلغ قدره 6،732/200 دينارًا واحلكم جمددًا بتعديل املبلغ 
الباقي وهو مبلغ قدره -/4،408 دينارًا 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 
درجتي  عن  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  �شدهما  امل�شتاأنف  اإلزام   -4 التام. 

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 يوم الأحد 2015/10/25 فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقهما ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف.9/773/2015/03
رقم.الدعوى.5/9047/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: بنك البحرين الوطني. بوا�شطة وكيله املحامي عبدالغني ال�شيد حمزة قاروين 

�شكاًل  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:  الرفاعي.  م�شعود  �شامل  محمد   : �شده  امل�شتاأنف  �شد. 
اإلزام امل�شتاأنف �شده بالفائدة التاأخريية.  اإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س   -2
املبلغ  على  محت�شبة   %8.5 بواقع  التفاقي  بال�شعر  تاأخريية  فائدة  يوؤدي  باأن  باإلزامه  واحلكم 
املحكوم من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.3- احتياطيًا وقبل الف�شل يف املو�شوع ندب 
النظام  اأن  من  للتاأكد  �شده  امل�شتاأنف  قر�س  وح�شاب  البنك  �شجالت  ملراجعة  محا�شبي  خبري 
املتبلغ لدى البنك يقوم على احت�شاب الفائدة على اأ�شا�س يومي على الر�شيد املتبقي يف ح�شاب 
القر�س. وليقوم على احت�شاب الفوائد على مبلغ القر�س مقدمًا حتى انتهاء اق�شاطه. 4- اإلزام 

امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10 املوؤجلة  اإذا مل يح�شر 

اإداريًا فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف.3/1038/2015/03
رقم.الدعوى.6/10562/2014/02

تبليغ.باحل�سور
امل�شتاأنف: ح�شن علي بوخوة. بوا�شطة وكيله املحامي محمد ح�شني فتيل. �شد امل�شتاأنف �شده: 
ثنكر�س كونر�س. الطلبات. 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين. 2- احلكم 
للم�شتاأنف  توؤدي  اأن  �شدها  امل�شتاأنف  اإلزام  رف�س  من  به  ق�شى  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  باإلغاء 
اأن  �شدها  امل�شتاأنف  باإلزام  جمددًا  والق�شاء  بالعقد  اجلزائي  بال�شرط  املقررة  املبالغ  قيمة 
توؤدي للم�شتاأنف مبلغ قدره  42500 �شاماًل الفوائد القانونية وحتى ال�شداد التام، وتاأييد احلكم 
امل�شتاأنف فيما ق�شى به من اإلزام امل�شتاأنف �شدها ب�شداد متخلف اليجار املق�شي به. 3- اإلزام 

امل�شتاأنف �شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اأعاله باأنه 
املوؤجلة  الثالثاء 2015/12/15  يوم  باحل�شور جلل�شة  ينوب عنه  وكياًل  يعني  اأو  اذا مل يح�شر 

اداريًا فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/14230/2012/02
تبليغ.باحل�سور

للمقاولت  ازهار  عليها:  املدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  املدعي:  وكيل  �شينج.  هرديب  املدعي: 
والتجاره. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الثالثاء 2016/01/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.2/16137/2014/02

تبليغ.باحل�سور
املدعي: ABDUL AHAD AKHLIS ULLAH. وكيل املدعي: علي عبداهلل اخلاجة. املدعى عليه: 

جا�شم اأحمد اإبراهيم. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2016/01/17 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية.

رقم.الدعوى.3/7151/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

لولوة.عي�سى.محمد.اليا�سي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفية لولوة عي�شى محمد اليا�شي، الرقم 
ال�شخ�شي: 650303059. فعلى كل وارث للمتوفية 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 
للمتوفية اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدع�وى:.2/1248/2014/02

تبليغ.باحل�س�ور

الق�شاب.  نعيمه ر�شي عي�شى املحرو�س وغريها. املدعى عليها: مليحه ر�شي عي�شى  املدعـية: 
منزل 912 جممع 212 املنامة فريق املخارقة. �شفـة الدعوى: ت�شجيل عقار.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله بتاأجيل الدعوى 
اإداريا وباحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/17477/2015/02

فت�ح.دعوى.تركة.املتوفى

علي.ح�سن.اأحمد.ح�سن

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علي ح�شن اأحمد ح�شن، الرقم 
ال�شخ�شي: 670502715. 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. وقد حددت املحكمة جل�شة الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.9/17253/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ال�سيد.�سم�س.مح�سن.محفوظ.علي

�شم�س مح�شن محفوظ علي           املتوفى  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 260101680. 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 
لنظر  الثنني 2015/12/14  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/17253/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اإبراهيم.�سامل.�سعد.ميرب

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اإبراهيم �شامل �شعد ميرب، الرقم 
ال�شخ�شي: 250005271. 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. وقد حددت املحكمة جل�شة الثالثاء 2015/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.7/15487/2015/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ح�سني.علي.اأحمد.ال�سعدي

ال�شعدي        اأحمد  علي  ح�شني  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 881010251. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/13 لنظر 

الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.5/15006/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

حمد.اأحمد.نا�سر.اجلنيد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حمد اأحمد نا�شر اجلنيد الرقم 
ال�شخ�شي: 500021473. 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. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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تنويه

املن�شور يف عدد  الدولية لالإخطارات  بالطلبات  املتعلق  بالإعالن  ورد يف اجلدول املرفق 
اجلريدة الر�شمية رقم 3228 ال�شادر بتاريخ 24 �شبتمرب 2015، ويف ال�شفحة رقم 19، وعن 
طريق اخلطاأ اإعالن باأن عالمة جتارية م�شجلة حتت الرقم الدويل 634187، وال�شحيح اأنها 

عالمة م�شجلة يف مملكة البحرين، ولي�شت عالمة دولية.
لذا لزم التنويه.


