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قانون رقم ( )60ل�سنة 2014
ب�ش�أن جرائم تقنية المعلومات
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم
( )23ل�سنة ،2013
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش ـ�أن املعامـالت الإلكرتونية وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر،
وعلى قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2002
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2004باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل الربوتوكولني
االختياريني ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف ال�صراعات امل�سلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد
الإباحية عن الأطفال ،امللحقني باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية واملعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2013
وعلى القانون رقم ( )64ل�سنة  2006ب�إ�صدار قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات
املالية،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

ف�صل متهيدي
مادة ( ) 1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك.
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تقنية املعلومات :وت�شمل كل �أ�شكال التقنية امل�ستخدمة لإن�شاء ومعاجلة وتخزين وتبادل
وا�ستخدام وعر�ض املعلومات مبختلف �صيغها.
املعلومات :كل ما ميكن تخزينه ومعاجلته وتوليده ونقله با�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات
وبوجه خا�ص الكتابة وال�صور الثابتة واملتحركة وال�صوت والأرقام واحلروف والرموز والإ�شارات
وغريها.
و�سيلة تقنية املعلومات� :أية �أداة �أو و�سيلة �إلكرتونية �أو مغناطي�سية �أو ب�صرية �أو كهروكيميائية
�أو �أية �أداة تدمج بني تقنيات االت�صال واحلو�سبة �أو �أية �أداة �أخرى لديها القدرة على ا�ستقبال �أو
�إر�سال البيانات ومعاجلتها وتخزينها وا�سرتجاعها ب�سرعة فائقة.
نظام تقنية املعلومات� :أداة �أو جمموعة �أدوات مت�صلة �أو ذات �صلة ببع�ضها ،ويقوم واحد منها
�أو �أكرث مبعاجلة �آلية لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات وفق ًا لربنامج.
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات :متثيل حلقائق �أو لوقائع �أو ملعلومات �أو ملفاهيم يف �صورة منا�سبة
ت�سمح لنظام تقنية املعلومات مبعاجلتها.
برنامج :جمموعة تعليمات معرب ًا عنها بكلمات �أو رموز �أو طرق �أو ب�صورة �أخرى� ،إذا ت�ضمنتها
�أي من الو�سائط التي ميكن قراءتها �آلي ًا ،تكون قادرة على جعل و�سيلة تقنية املعلومات ت�ؤدي
عم ًال معين ًا �أو حتدث نتيجة حمددة.
مزود خدمة� ،أي مما ي�أتي:
�أ� -أية جهة عامة �أو خا�صة توفر مل�ستخدمي خدمتها �إمكانية االت�صال بوا�سطة نظام تقنية
املعلومات.
ب� -أية جهة �أخرى تقوم مبعاجلة �أو تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات نيابة عن اجلهة
امل�شار �إليها يف البند (�أ) من هذه الفقرة �أو عن م�ستخدمي خدماتها.
بيانات خط ال�سري :بيانات و�سيلة تقنية املعلومات ينتجها نظام تقنية املعلومات خا�صة باالت�صال
بوا�سطة نظام تقنية املعلومات ت�شكل جزء ًا من �سل�سلة هذا االت�صال.
بيانات املحتوى :بيانات و�سيلة تقنية املعلومات ،خالف ًا لبيانات خط ال�سري ،يتم �إر�سالها كجزء
من ات�صال.
تلف :تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب بيانات
و�سيلة تقنية املعلومات� ،أو تعييب �أو �إعاقة نظام تقنية املعلومات.
الت�شفري :عملية حتويل املعلومات �أو نظم �أو و�سائل تقنية املعلومات �أو االت�صاالت �إىل رموز غري
مفهومة �أو مبعرثة بحيث ي�صعب قراءتها �أو معرفتها دون �إعادتها �إىل هيئتها الأ�صلية با�ستخدام
كلمة �سرية معينة �أو �أداة الت�شفري امل�ستخدمة.
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الف�صل الأول
العقوبات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات
الفرع الأول
اجلرائم الواقعة على �أنظمة وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات
مادة ( ) 2

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،من قام دون م�سوغ قانوين بالدخول �إىل نظام تقنية املعلومات �أو جزء منه.
و�إذا نتج عن الدخول �إف�شاء للبيانات المخزنة في و�سيلة �أو نظام تقنية المعلومات �أو جزء
منه ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.

مادة ( ) 3

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من
�أحدث تلف ًا يف بيانات و�سيلة تقنية املعلومات �أو نظام تقنية املعلومات.
وت�ضاعف العقوبة �إذا ترتب على ارتكاب الجريمة �أي مما يلي:
�أ� -إعاقة ل�سري �أي من املرافق العامة �أو لأعمال ذات منفعة عامة.
ب -تهديد حلياة النا�س �أو �أمنهم �أو �صحتهم.
ج -م�سا�س ب�سالمة بدن �إن�سان.
د -تغيري �أو تعييب �أو �شطب فحو�ص طبية �أو ت�شخي�ص طبي �أو عالج �إن�سان.
وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت �إذا ترتب على ارتكاب اجلرمية موت �إن�سان عمد ًا.

مادة ()4

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز
مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من تن�صت �أو التقط �أو اعرت�ض دون م�سوغ قانوين
م�ستخدم ًا و�سائل فنية� ،إر�سا ًال غري موجه للعموم لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات� ،سواء كانت
البيانات مر�سلة من نظام تقنية املعلومات �أو �إليه �أو �ضمنه ،وي�شمل هذا الإر�سال �أي انبعاثات
ملوجات كهرومغناطي�سية من نظام تقنية املعلومات حتمل معها هذه البيانات.
و �إذا نتج عن التن�صت �أو االلتقاط �أو االعرتا�ض �إف�شاء للإر�سال �أو جزء منه دون م�سوغ
قانوين ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.

مادة ()5

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز
ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من قام ب�إر�سال بيانات و�سيلة تقنية املعلومات

7
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تت�ضمن تهديد ًا ب�إحداث تلف حلمل غريه على �أن يقدم له �أو لغريه عطية �أو مزية من �أي نوع �أو
�أداء عمل �أو االمتناع عنه.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنني والغرامة التي ال جتاوز �ستني �ألف دينار
�إذا بلغ اجلاين مق�صده.

مادة ( ) 6

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،من قام بق�صد ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد (،4 ،3 ،2
 )5من هذا القانون ب�إنتاج �أو ا�سترياد �أو �شراء �أو بيع� ،أو عر�ض للبيع �أو لال�ستخدام� ،أو توزيع �أو
تداول �أو حيازة �أو ن�شر �أو �إتاحة:
�أ� -أداة  -مبا يف ذلك �أي برنامج  -مت ت�صميمها �أو حتويرها ب�صفة �أ�سا�سية لغر�ض ارتكاب
�أي من اجلرائم امل�شار �إليها.
ب -كلمة مرور �أو �شفرة دخول �أو �أي رمز دخول �أو �أية بيانات و�سيلة تقنية املعلومات �أخرى
مماثلة ،ميكن بوا�سطتها الدخول �إىل نظام تقنية املعلومات �أو �أي جزء منه.

الفرع الثاين
اجلرائم ذات ال�صلة بو�سائل تقنية املعلومات
مادة ( ) 7

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنني من قام ب�إدخال �أو تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء
�أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب بيانات و�سيلة تقنية املعلومات تخ�ص
�إحدى امل�صالح احلكومية �أو اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة ( )107من قانون العقوبات ،على
نحو من �ش�أنه �إظهار بيانات غري �صحيحة على �أنها �صحيحة ،بنية ا�ستعمالها كبيانات �صحيحة،
�سواء كانت هذه البيانات مفهومة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وتكون العقوبة احلب�س �إذا ارتكبت اجلرمية ب�ش�أن بيانات و�سيلة تقنية املعلومات ال تخ�ص
�إحدى امل�صالح �أو اجلهات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �إذا كان من �ش�أن ذلك �إحداث �ضرر.

مادة ()8

يعاقب باحلب�س من تو�صل دون م�سوغ قانوين �إىل اال�ستيالء على مال مملوك للغري �أو ح�صل
على �أية مزية لنف�سه �أو لغريه �أو �إىل توقيع �سند �أو �إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله باتخاذ ا�سم كاذب
�أو �صفة غري �صحيحة �أو باال�ستعانة بطريقة احتيالية ،وذلك من خالل �أي فعل مما يلي:
�أ� -إدخال �أو تعييب �أو تعطيل �أو �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو تغيري �أو تعديل �أو حتريف �أو حجب
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
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ب -القيام ب�أي تدخل يف عمل نظام تقنية املعلومات.
وي�سري ب�ش�أن هذه اجلرمية الظرف امل�شدد املن�صو�ص عليه يف كل من املادتني ( )391فقرة
ثانية و( )392فقرة ثانية من قانون العقوبات.

مادة ( ) 9

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
قام با�ستخدام الت�شفري يف �سبيل ارتكاب �أو �إخفاء �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون �أو �أي قانون �آخر.

الفرع الثالث
اجلرائم ذات ال�صلة باملحتوى
مادة ( ) 10

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر:
 -1يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي ًا مما يلي:
�أ� -أنتج مادة �إباحية بق�صد توزيعها بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
ب -ا�ستورد �أو باع� ،أو عر�ض للبيع �أو اال�ستخدام� ،أو تداول �أو نقل �أو وزع �أو �أر�سل �أو ن�شر �أو
�أتاح مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال� ،أو و�ضعت يف متناولهم.
 -2يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أتى �أي فعل مما يلي:
�أ -ح�صل لنف�سه �أو لغريه على مادة �إباحية بوا�سطة نظام تقنية املعلومات.
ب -حاز مادة �إباحية داخل نظام تقنية املعلومات �أو يف �أية و�سيلة تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت املادة الإباحية موجهة �إىل الأطفال� ،أو و�ضعت يف متناولهم.
 -3يف تطبيق �أحكام هذه املادة يق�صد بعبارة «مادة �إباحية عن الأطفال» التعريف الوارد للمواد
الإباحية عن الأطفال يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع
الأطفال وبغاء الأطفال واملواد الإباحية عن الأطفال.
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الف�صل الثاين
الإجراءات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات
مادة ( ) 11

ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ما يلي:
�أ -اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول من هذا القانون.
ب -اجلرائم املن�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر �إذا ارتكبت با�ستخدام نظام تقنية
املعلومات.
ج -جمع الأدلة التي تكون يف �صورة �إلكرتونية واملتعلقة ب�أية جرمية.

مادة ()12

 -1للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص بالقيام على وجه ال�سرعة باحلفاظ على �سالمة بيانات
معينة لو�سيلة تقنية املعلومات ،مبا يف ذلك بيانات خط ال�سري املخزنة داخل نظام تقنية
املعلومات ،تكون يف حيازته �أو حتت �سيطرته وبالإبقاء على �سالمة هذه البيانات متى ر�أت
احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف �أية جرمية وتوافرت لديها دالئل حتملها على االعتقاد ب�أن
هذه البيانات عر�ضة للفقد �أو التغيري.
 -2للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة باحلفاظ على
البيانات والإبقاء على �سالمتها ملدة ال تزيد على ت�سعني يوم ًا ،وللمحكمة الكربى اجلنائية
م�شفوع باملربرات يقدم قبل
منعقدة يف غرفة امل�شورة �أن ت�أذن للنيابة العامة ،بناء على طلب
ٍ
انق�ضاء املدة امل�شار �إليها بثالثة �أيام ،مد هذه الفرتة ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها
على ت�سعني يوم ًا �أخرى .وعلى املحكمة – كلما �أمكن ذلك � -سماع �أقوال ال�شخ�ص امل�شار
�إليه.
 -3للنيابة العامة �أن ت�أمر ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة باملحافظة على
�سرية الأمر ال�صادر له وفق ًا لأحكام �أي من الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة ملدة ال تزيد
على ت�سعني يوم ًا ،قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على ت�سعني يوم ًا
�أخرى وبالإجراء املن�صو�ص عليه بالفقرة ( )2امل�شار �إليها.

مادة ( ) 13

 -1للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي �شخ�ص يكون حائز ًا �أو حتت �سيطرته بيانات معينة لو�سيلة تقنية
املعلومات بتقدميها على وجه ال�سرعة مبا يف ذلك البيانات املخزنة داخل نظام تقنية
معلومات �أو �أية و�سيلة تقنية املعلومات.
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 -2للنيابة العامة �أن ت�أمر �أي مزود خدمة بتقدمي �أية معلومات تكون يف حيازته �أو حتت �سيطرته
عن �أي م�شرتك يف خدماته �أو م�ستخدم لها� ،سواء كانت هذه املعلومات يف �صورة بيانات و�سيلة
تقنية املعلومات �أو يف �أية �صورة �أخرى وال يدخل يف ذلك بيانات خط ال�سري واملحتوى.
وذلك كله متى ر�أت النيابة العامة احلاجة لذلك لإظهار احلقيقة يف اجلرمية.

مادة ( ) 14

لقا�ضي املحكمة ال�صغرى ،بناء على طلب النيابة العامة ،وبعد اطالعه على الأوراق �أن ي�أمر
مبا يلي:
�أ -القيام على وجه ال�سرعة باحلفاظ على بيانات خط ال�سري املت�صلة باجلرمية �سواء كان
الإر�سال قد مت بثه من خالل مزود خدمة واحد �أو �أكرث.
ب -الك�شف عن قدر كاف من بيانات خط ال�سري لتمكني النيابة العامة من حتديد مزود
اخلدمة وامل�سار الذي مت �إر�سال هذه البيانات من خالله ،متى كان ذلك ي�ساهم يف �إظهار
احلقيقة يف جرمية معاقب عليها مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .وي�صدر القا�ضي
�أمره يف هذه احلالة م�سبب ًا.

مادة ( ) 15

 -1للنيابة العامة �أن ت�صدر �أمر ًا م�سبب ًا بالدخول �إىل ما يلي وتفتي�شه:
�أ -نظام تقنية املعلومات املت�صل باجلرمية �أو �أي جزء منه و�أية بيانات لو�سيلة تقنية املعلومات
خمزنة فيه.
ب� -أي من و�سائط تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات التي من املحتمل �أن يكون خمزن ًا
عليها بيانات مت�صلة باجلرمية.
� -2إذا قامت لدى النيابة العامة �أثناء تنفيذ الأمر امل�شار �إليه يف البند (�أ) من الفقرة ( )1من
هذه املادة �أمارات قوية ب�أن البيانات املت�صلة باجلرمية خمزنة يف نظام تقنية املعلومات
�آخر �أو يف جزء منه ،وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول �إليها من خالل نظام تقنية
املعلومات الأول �أو متاحة من خالله على نحو م�شروع ،ف�إن للنيابة العامة �أن ت�صدر �أمر ًا
م�سبب ًا مبد الدخول والتفتي�ش �إىل النظام الآخر.

مادة ( ) 16

 -1للنيابة العامة �سلطة ال�ضبط والتحفظ على بيانات و�سيلة تقنية املعلومات التي يتم الدخول
�إليها ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادة ( )15من هذا القانون ،وي�شمل ذلك ما يلي:
�أ -ال�ضبط والتحفظ على نظام تقنية املعلومات� ،أو �أي جزء منه� ،أو �أي من و�سائط تخزين
بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
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ب-ا�ستن�ساخ بيانات و�سيلة تقنية املعلومات واالحتفاظ بالن�سخة.
ج-املحافظة على �سالمة بيانات و�سيلة تقنية املعلومات.
د -رفع بيانات و�سيلة تقنية املعلومات من نظام تقنية املعلومات الذي مت الدخول �إليه �أو جعل
الدخول �إليها غري متاح.
 -2ال ت�شمل �سلطة ال�ضبط والتحفظ امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ما يكون قد
و�ضعه املتهم حتت ت�صرف املدافع عنه �أو اخلبري اال�ست�شاري لأداء املهمة التي عهد �إليهما
بها وال املرا�سالت املتبادلة بينهما يف الق�ضية.

مادة ( ) 17

لقا�ضي املحكمة ال�صغرى ،بنا ًء على طلب النيابة العامة ،وبعد اطالعه على الأوراق �أن ي�أمر
�أي �شخ�ص خمت�ص �أو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية املعلومات وبالتدابري املطبقة حلماية
البيانات املخزنة يف هذا النظام ب�أن يوفر لها ،وبالقدر املعقول ،املعلومات الالزمة لتمكينها من
تنفيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )15و( )16من هذا القانون .ويقدر القا�ضي –
�إن كان لذلك مقت�ضى – �أتعاب من قام بتكليفه ب�أداء الأمر.

مادة ( ) 18

 -1مع مراعاة ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف البند (ب) من املادة ( )14من هذا القانون ،يجوز
للنيابة العامة بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي املحكمة ال�صغرى القيام مبا يلي:
�أ -تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص بالقيام بجمع وت�سجيل بيانات خط ال�سير وبيانات المحتوى،
�أو �أي منهما ،المتعلقة بات�صاالت م��ح��ددة يتم �إر�سالها بوا�سطة نظام تقنية
المعلومات ،وذلك حين حدوث هذه االت�صاالت.
ب -تكليف �أي م��زود خدمة ،بالقيام بالأعمال الم�شار �إليها في البند (�أ) �أو تقديم
الم�ساعدة الالزمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال.
ج -تكليف �أي �شخ�ص مخت�ص للقيام بحجب بيانات محتوى �أية و�سيلة تقنية المعلومات
�أو �أي جزء منها ارتكبت بوا�سطتها �أي من جرائم تقنية المعلومات.
وفي جميع الأحوال يجب �أن يكون الإذن لمدة ال تزيد على ثالثين يوم ًا قابلة للتجديد
لمدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
 -2يحظر على من مت تكليفه وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة الك�شف دون م�سوغ يف
القانون لأي �شخ�ص �آخر عن هذا التكليف �أو ب�أية معلومات ذات �صلة به �أو االنتفاع بها ب�أية
طريقة.
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مادة ( ) 19

 –1يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من مل ميتثل ،قبل انق�ضاء املهلة التي حددها قا�ضي املحكمة ال�صغرى
�أو النيابة العامة بح�سب الأحوال ،لأمر �أو تكليف �صدر له وفق ًا حلكم �أي من الفقرتني ()1
�أو ( )2من املادة (� ،)12أو �أي من املادتني (� )13أو (� ،)14أو الفقرة ( )1من املادة ()18
من هذا القانون.
 -2يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من خالف:
�أ – الأمر امل�شار �إليه يف الفقرة (  ) 3من املادة (  ) 12من هذا القانون.
ب– حكم الفقرة (  ) 2من املادة (  ) 18من هذا القانون.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنني �إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو مكلف ًا
بخدمة عامة.

الف�صل الثالث
�أحكام متفرقة
مادة ( ) 20

يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بن�صف العقوبة املقررة
للجرمية التامة.

مادة ( ) 21

مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري بالغرامة
املقررة للجرمية �إذا ارتكبت با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة موافقة �أو ت�سرت �أو �إهمال ج�سيم من �أي ع�ضو جمل�س
�إدارة �أو رئي�س �أو مدير �أو �أي م�سئول �آخر مفو�ض من قبل ذلك ال�شخ�ص االعتباري.
ويف حال العود يجوز �أن حتكم املحكمة بحل ال�شخ�ص االعتباري �أو غلق املقر الذي متت فيه
اجلرمية �أو املقار التي ميار�س فيها ن�شاط ًا يتعلق باجلرمية غلق ًا نهائي ًا �أو للمدة التي تقدرها
املحكمة.

مادة ( ) 22

 -1فيما عدا ما ورد الن�ص عليه يف الف�صل الثاين من هذا القانون ،ت�سري على اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية مبا يتنا�سب مع ،وبقدر
ما ت�سمح به ،طبيعة نظام وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات وو�سائط تخزين هذه البيانات.
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 -2يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،ت�شمل معنى كلمة «�شيء» �أو «�أ�شياء» الواردة يف قانون الإجراءات
اجلنائية عبارة « نظام تقنية املعلومات » �أو «�أي جزء منه» و «بيانات و�سيلة تقنية املعلومات»
و «�أي من و�سائط تخزين بيانات و�سيلة تقنية املعلومات» الواردة يف هذا القانون.
وي�شمل معنى كلمات «الأوراق» و«امل�ستندات و«املحررات» و«اخلطابات» و«الر�سائل
و«املطبوعات» الواردة يف قانون الإجراءات اجلنائية عبارة «بيانات و�سيلة تقنية املعلومات»
الواردة يف هذا القانون.

مادة ( ) 23
فيما ع ــدا ما ورد ب�ش ـ ـ�أنه نـ ــ�ص خ ـ ــا�ص يف ه ـ ــذا الق ـ ــانـ ــون ،من قـ ـ ــام بارتكـ ــاب
ج ـ ــرمي ـ ــة من�صـ ــو�ص عليهـ ــا يف �أي قـ ــان ـ ــون �آخـ ـ ــر بوا�سـ ـ ــطة نظ ـ ــام �أو �أية و�سـ ــيلة تقنـ ــية
معلـ ــومـ ــات ،يع ــاق ــب بالع ــقوبة املق ـ ــررة لتــلك اجل ـ ــرميـ ــة.

مادة ( ) 24

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به بعد �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتـاريخ 6 :ذي احلجة 1435هـ
املوافق� 30 :س ـبـتمبــر 2014م

مـــلك مـمـلـكــة الـبــحـــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قانون رقم ( )61ل�سنة 2014
ب�ش�أن �صندوق تعوي�ض املت�ضررين من حوادث املركبات
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )9ل�سنة  1979ب�إ�صدار قانون املرور ،املعدل باملر�سوم بقانون
رقم ( )2ل�سنة ،1985
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1987يف �ش�أن الت�أمني الإجباري عن امل�سئولية املدنية
النا�شئة عن حوادث املركبات ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة ،1996
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  2001ب�إ�صدار القانون املدين،
وعلى القانون رقم ( )64ل�سنة  2006ب�إ�صدار قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات
املالية،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
اململكة :مملكة البحرين.
املحافظ :حمافظ م�صرف البحرين املركزي.
ال�صندوق� :صندوق تعوي�ض املت�ضررين من حوادث املركبات.
املجل�س :جمل�س �إدارة ال�صندوق.
الرئي�س :رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق.
نائب الرئي�س :نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق.
اللجنة :اللجنة التنفيذية لل�صندوق.
�أمني ال�سر� :أمني �سر املجل�س.
امل� ِّؤمن :كل �شركة ت�أمني �أو �شركة تكافل مرخ�ص لها بالعمل يف الت�أمينات العامة باململكة.
طالب التعوي�ض :ال�شخ�ص املت�ضرر مبا�شرة من احلادث �أو ورثته ،بح�سب الأحوال.
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املركبة :كل و�سيلة من و�سائل النقل ينطبق عليها و�صف املركبة يف تطبيق �أحكام قانون املرور
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )9ل�سنة  ،1979واخلا�ضعة للت�أمني الإجباري مبقت�ضى املر�سوم
بقانون رقم ( )3ل�سنة  1987يف �ش�أن الت�أمني الإجباري عن امل�سئولية املدنية النا�شئة عن حوادث
املركبات.
قائد املركبة :كل �شخ�ص يتوىل قيادة مركبة� ،سواء كان مالكها �أو غري مالكها.

مادة ()2

ُين�ش�أ ،مبوجب هذا القانون� ،صندوق ُي�سمى «�صندوق تعوي�ض املت�ضررين من حوادث
املركبات» ،تكون له ال�شخ�صية االعتبارية ويتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،ويخ�ضع لرقابة و
�إ�شراف املحافظ.

مادة()3

يكون مقر ال�صندوق يف املكان الذي يحدده املجل�س.

مادة ()4

ميثل الرئي�س ال�صندوق �أمام الق�ضاء ويف �صالته بالغري ,ويجوز للرئي�س �أن يفو�ض �أي من
�أع�ضاء املجل�س يف بع�ض اخت�صا�صاته املقررة يف هذا القانون.

الف�صل الثاين
�أهداف ال�صندوق
مادة ()5

يهدف ال�صندوق �إىل تغطية الأ�ضرار الناجتة عن حوادث املركبات ،يف �أي من احلاالت
الآتية:
 –1عدم وجود غطاء ت�أميني للمركبة املت�سببة يف احلادث وقت وقوعه.
 –2عدم التحقق من هوية املركبة املت�سببة يف احلادث.
� -3إفال�س امل� ِؤمن ،ويعترب ال�صندوق من دائني امل�ؤ ّمن املفل�س مببلغ التعوي�ض الذي �أداه.
� - 4إذا مل تكن هناك جهة �أخرى يتوجب عليها �أداء التعوي�ض مبقت�ضى القوانني املعمول بها.

مادة ()6

تقت�صر التغطية التي يكفلها ال�صندوق على الأ�ضرار الناجتة عن حوادث املركبات من حاالت
وفاة �أو عجز كلي �أو جزئي ،وما يرتتب عليها من �أ�ضرار معنوية ،وفق ًا للقواعد املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )22من هذا القانون ،وال يلتزم ال�صندوق بتغطية الأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات.
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الف�صل الثالث
�إدارة ال�صندوق
مادة ()7

يكـ ــون لل�صـ ــندوق جمل ــ�س �إدارة ُي�ش ــكل بق ـ ــرار من املح ـ ــافـ ــظ ،ويتك ـ ــون م ــن �سـ ــبعة
�أع�ضـ ـ ــاء ،على النحـ ـ ــو الآت ــي:
 - 1ع�ضوان ميثالن م�صرف البحرين املركزي ،يختارهما املحافظ ،ويكون �أحدهما رئي�س ًا
والآخر نائب ًا للرئي�س.
 -2ع�ضو ميثل الإدارة العامة للمرور ،ير�شحه وزير الداخلية.
 – 3ع�ضوان ميثالن جمعية الت�أمني البحرينية ،ير�شحهما جمل�س �إدارة اجلمعية.
و�إذا مل تبادر اجلمعية �إىل تر�شيح ممثليها خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطارها ،وكذا يف
حالة حل اجلمعية ،يتوىل املحافظ هذا الرت�شيح.
 –4ع�ضوان من ذوي االخت�صا�ص واخلربة يف اخلدمات املالية والت�أمينية يختارهما املحافظ.
وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة ،وتحُ دد
مكاف�آت الرئي�س والأع�ضاء بقرار من املحافظ.
ويف حالة خلو حمل �أي من �أع�ضاء املجل�س ،لأي �سبب من الأ�سبابُ ،يعني من يحل حمله
بذات الطريقة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.

مادة ()8

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س مرة كل ثالثة �أ�شهر ،ويجوز للرئي�س دعوته الجتماع غري
عادي كلما ر�أى �ضرورة لذلك� ،أو بناء على طلب ثالثة على الأقل من الأع�ضاء.
وللمحافظ طلب اجتماع املجل�س يف �أي وقت لعر�ض ما يراه من مو�ضوعات تت�صل ب�أي من
�شئون ال�صندوق ،وله يف هذه احلالة ح�ضور االجتماع دون �أن يكون له �صوت معدود فيما يتخذه
املجل�س من قرارات �أو تو�صيات.
وتوجه الدعوة لالجتماع العادي قبل موعده ب�سبعة �أيام على الأقل ،ويف حالة االجتماع غري
العادي توجه الدعوة قبل موعده بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل.
وللرئي�س ،عند احلاجة� ،أن يدعو ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لال�شرتاك يف اجتماعات املجل�س،
دون �أن يكون لهم �صوت معدود فيما يتخذه املجل�س من قرارات وتو�صيات.

مادة ()9

ير�أ�س الرئي�س اجتماعات املجل�س ،ويف حالة غيابه يحل حمله نائب الرئي�س ،وال يكون اجتماع
املجل�س �صحيح ًا �إال بح�ضور �أربعة من �أع�ضائه على الأقل ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو
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نائب الرئي�س ،وت�صدر قرارات وتو�صيات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،وعند الت�ساوي
ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.

مادة ()10

يتوىل املجل�س �إدارة ال�صندوق وت�صريف �شئونه وا�ستغالل موارده ،وله يف �سبيل ذلك ممار�سة
االخت�صا�صات الآتية:
 -1اتخاذ القرارات الالزمة لإدارة ال�صندوق وحتديد هيكله التنظيمي.
 -2و�ضع �سيا�سة �آمنة ال�ستثمار �أموال ال�صندوق.
� -3إقرار ميزانية ال�صندوق وح�سابه اخلتامي ومركزه املايل.
 -4قبول امل�ساعدات والهبات والتربعات واملنح التي ترد با�سم ال�صندوق ،مبا ال يتعار�ض مع
القوانني املعمول بها يف اململكة.
 -5النظر يف التظلمات من القرارات التي ت�صدرها اللجنة ب�ش�أن التعوي�ضات املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون.
 -6ت�شكيل اللجنة.
 -7تعيني �أمني �سر للمجل�س وللجنة وحتديد اخت�صا�صاته.
 -8تعيني مدقق حل�سابات ال�صندوق.
 -9درا�سة واعتماد التقارير الدورية ال�سنوية والن�صف �سنوية املرفوعة �إليه من اللجنة عن ن�شاط
ال�صندوق و�سري العمل به ومركزه املايل ،ورفعها �إىل املحافظ.
 -10النظر يف كل ما يرى املحافظ �أو الرئي�س عر�ضه عليه من م�سائل تت�صل بن�شاط
ال�صندوق.

مادة ()11

ُت�شكل اللجنة بقرار من املجل�س من بني �أع�ضائه ،من رئي�س وع�ضوين ،ويحدد املحافظ ما
يتقا�ضاه �أع�ضا�ؤها من مكاف�آت.
جتتمع اللجنة مرة كل �شهر على الأقل� ،أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك ،وتتخذ قراراتها يف
امل�سائل املعرو�ضة عليها ب�أغلبية �أع�ضائها.

مادة ()12

تكون اللجنة م�سئولة �أمام املجل�س عن �سري �أعمال ال�صندوق ،يف حدود قرارات وتو�صيات
املجل�س.
ويف �سبيل ذلك ،متار�س اللجنة االخت�صا�صات الآتية:
 -1الإ�شراف على �سري العمل بال�صندوق.
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 -2تنفيذ قرارات وتو�صيات املجل�س.
 -3البت يف طلبات التعوي�ض املقدمة لل�صندوق.
� -4إعداد م�شروع ميزانية لل�صندوق وح�سابه اخلتامي وبيان عن مركزه املايل ،ورفع كل ذلك �إىل
الرئي�س خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ انق�ضاء ال�سنة املالية ،متهيد ًا لعر�ضه على املجل�س.
� -5إعداد تقارير دورية ن�صف �سنوية عن ن�شاط ال�صندوق و�سري العمل به ومركزه املايل،
ورفعها �إىل الرئي�س متهيد ًا لعر�ضها على املجل�س ،و�إعداد تقرير �سنوي مف�صل عن ن�شاط
ال�صندوق ،ورفعه يف ختام كل �سنة �إىل الرئي�س متهيد ًا لعر�ضه على املجل�س ،و ُير�سل هذا
التقرير �إىل املحافظ مبجرد �إقراره من قبل املجل�س.
� -6أية اخت�صا�صات �أو مهام �أخرى ُتكلف بها من قبل املجل�س �أو من قبل الرئي�س.
وللجنة �أن ت�ستعني يف ممار�سة اخت�صا�صاتها مبن تراه من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،بعد
موافقة املجل�س.

مادة ()13

حتتفظ اللجنة ،يف مقر ال�صندوق ،بال�سجالت وامللفات املت�صلة بن�شاط ال�صندوق وعمل
املجل�س ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي:
� – 1سجل الإيرادات.
� – 2سجل التعوي�ضات وامل�صروفات.
� – 3سجل اال�ستثمار.
 – 4الدفاتر املحا�سبية الالزمة لإي�ضاح املركز املايل لل�صندوق ،وفق ًا للقواعد املعمول بها.
 -5ال�سجالت وامللفات اخلا�صة بجل�سات املجل�س وحما�ضر اجتماعاته وقراراته وتو�صياته
ومكاتباته ال�صادرة والواردة ،وما �إىل ذلك من �أمور ،وذلك بالكيفية التي يقررها املجل�س.
� -6أية �سجالت �أو ملفات �أخرى يقررها املجل�س.

الف�صل الرابع
مالية ال�صندوق
مادة()14

تكون لل�صندوق ميزانية م�ستقلة ،وتبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق يف �أول يناير وتنتهي يف 31
دي�سمرب من كل عام.
وا�ستثنا ًء من ذلك ،تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل لل�صندوق من تاريخ بدء عمل ال�صندوق ،وتنتهي
يف  31دي�سمرب من ذات العام.
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مادة ()15

تتكون املوارد املالية لل�صندوق مما ي�أتي:
 –1ن�سبة  %1من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة على املركبات لدى كل م� ِؤمـّن �أو مبلغ خم�سة
�آالف دينار �أيهما �أكرث ،تحُ �سب يف بداية كل �سنة مالية على �أ�سا�س ال�سنة املالية املنق�ضية
لكل م� ِؤمـّن ،وت�ستحق خالل ت�سعني يوم ًا من تاريخ بدء ال�سنة املالية الأوىل لل�صندوق ،وخالل
ت�سعني يوما من انق�ضاء ال�سنة املالية لكل م�ؤ ّمن بالن�سبة لل�سنوات املالية التالية لل�صندوق.
ويبد�أ احت�ساب هذه الن�سبة للم� ِؤمـّن بعد انق�ضاء ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ ح�صوله على
الرتخي�ص بالعمل يف اململكة.
ويجوز للمجل�س زيادة الن�سبة املذكورة كلما ر�أى �ضرورة لذلك ,بعد الت�شاور مع امل� ِؤمـّـنني
واملحافظ.
 -2امل�ساعدات والهبات والتربعات واملنح التي ترد با�سم ال�صندوق ويقرر جمل�س الإدارة
قبولها.
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
 -4التعوي�ضات امل�سرتدة طبق ًا لأحكام القانون.
ويحتفظ ال�صندوق بفائ�ض �إيراداته لتمويل ن�شاطه امل�ستقبلي.

مادة ()16

ي�ستخدم ال�صندوق موارده املالية ،يف الأوجه الآتية:
 -1تغطية الأ�ضرار املرتتبة على حوادث املركبات ،يف الأحوال وبال�شروط املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون ويف القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
 -2مواجهة التكاليف الإدارية والت�شغيلية لل�صندوق.
 -3دفع املكاف�آت املقررة لأع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء اللجنة وتلك التي يقررها املجل�س لغريهم
ممن يتم اال�ستعانة بهم يف ن�شاط ال�صندوق.
� -4أي ا�ستثمارات �آمنة يقررها جمل�س �إدارة ال�صندوق ،مبا ال يخالف �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
� -5صيانة الأموال العقارية واملنقولة اململوكة لل�صندوق.

مادة ()17

يكون لل�صندوق ح�ساب �إيرادات وم�صروفات ،و ُتقيد يف جانب الإيرادات املوارد املالية
لل�صندوق املن�صو�ص عليها يف املادة ( )15من هذا القانون� ،أما جانب امل�صروفات ،فتُقيد فيه
نفقات ال�صندوق املن�صو�ص عليها يف املادة ( )16منه.
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مادة ()18

يتوىل مدقق احل�سابات تدقيق ح�سابات ال�صندوق و�سائر البيانات التف�صيلية امللحقة،
وتقدمي تقرير بذلك �إىل املجل�س خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية
لل�صندوق ،ويتحمل ال�صندوق �أتعاب املدقق.
وللمحافظ �أن يندب من يراه لفح�ص ح�سابات و�أعمال ال�صندوق.

الف�صل اخلام�س
طلبات التعوي�ض
مادة ()19

ُتقدم طلبات التعوي�ض �إىل ال�صندوق مبعرفة طالب التعوي�ض �أو من ميثله قانون ًا.
وال ُتقبل �أية مطالبات �إال بعد ا�ستيفاء كافة امل�ستندات التي يقررها املجل�س.
ويف حالة كفاية موارد ال�صندوق ،يتم �صرف مبالغ التعوي�ض بالن�سبة لكافة الطلبات خالل
�شهر من تاريخ ا�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة� ،أما يف حال عدم كفاية موارد ال�صندوق فيكون
ال�صرف وفق ًا لأ�سبقية تاريخ تقدمي املطالبة.
وي�سقط احلق باملطالبة بالتعوي�ض بعد انق�ضاء ثالث �سنوات من تاريخ وقوع احلادث.

مادة ()20

لطالب التعوي�ض التظلم من قرارات اللجنة �أمام املجل�س خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إخطاره
بها ،وعلى املجل�س البت يف التظلم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،وملن ُرف�ض تظلمه الطعن
يف قرار الرف�ض �أمام املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �صدوره �أو �إعالنه به� ،أو من
تاريخ انق�ضاء امليعاد املحدد للبت يف التظلم دون رد.

مادة ()21

لل�صندوق ،وفق ًا للقواعد التي يحددها املجل�س ،الرجوع بقيمة ما يكون قد �أداه من تعوي�ض
�أو جزء منه على املت�ضرر من احلادث �أو على املت�سبب فيه �أو على امل� ِؤمـّن �أو على اجلهة امللتزمة
بتعوي�ض ال�ضرر ،بح�سب الأحوال ،ال�سرتداد ما دفعه من تعوي�ضات ،وذلك يف احلاالت الآتية:
� – 1صدور حكم ق�ضائي نهائي ب�أن ال�ضرر يعود بكامله �أو يف جزء منه �إىل خط�أ من جانب
املت�ضرر من احلادث.
 - 2التعرف على هوية املركبة املت�سببة يف احلادث �أو قائدها.
 - 3اكت�شاف وجود وثيقة ت�أمني �سارية املفعول للمركبة املت�سببة يف احلادث وقت وقوع احلادث.
 -4ظهور جهة �أخرى كان يتوجب عليها �أداء التعوي�ض ،مبقت�ضى القوانني املعمول بها.
 -5الرجوع على مالك املركبة الذي مل ي�ؤمن على مركبته لدى �شركات الت�أمني.
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مادة ()22

يتم احت�ساب التعوي�ضات التي يوفرها ال�صندوق وفق ًا للقواعد الآتية:
 -1مبلغ  10.000دينار عن كل حالة وفاة تدفع �إىل الورثة ال�شرعيني وقت وقوع احلادث.
 -2مبلغ  10.000دينار بحريني عن كل حالة عجز كلي.
 -3مبلغ  10.000دينار بحريني عن كل عجز جزئي دائم م�ضروبة يف ن�سبة العجز.
 -4مبلغ 1000دينار بحريني ُيدفع للم�صاب بعجز كلي عن الأ�ضرار املعنوية.
 -5مبلغ  500دينار بحريني ُيدفع للم�صاب بعجز جزئي دائم عن الأ�ضرار املعنوية.
 -6مبلغ  300دينار بحريني ُيدفع لكل فرد عن ال�ضرر املعنوي الناجت عن الوفاة �أو العجز الكلي,
ويكون  200دينار بحريني يف حالة العجز الدائم ،ويدفع لكل من الأب و الأم والزوج والأبناء
بحد �أق�صى  3000دينار.
ويتم اجلمع بني التعوي�ض الوارد يف �أي من البنود ( )3,2,1والتعوي�ض الوارد يف �أي من البنود
(.)6,5,4

مادة ()23

ال يج ـ ــوز للجه ـ ــات احلكـ ــوميـ ــة �أو غري احلكـ ــوميـ ـ ــة الـ ــرجـ ــوع على ال�ص ـ ــندوق مبا
تكـ ــون قد دفع ــته للمت�ضـ ـ ــررين م ـ ــن حـ ـ ــوادث املـ ــركبــات من تعـ ــوي�ض ـ ــات تلتزم بها مبوجب
الق ـ ــوانني �أو مب ــوجــب عـ ـ ــالق ــة عق ــدية.

الف�صل ال�ساد�س
العقوبات
مادة ()24

تعترب �أموال ال�صندوق �أموا ًال عامة يف تطبيق �أحكام قانون العقوبات ،ويتوىل ديوان الرقابة
املالية والإدارية الرقابة عليها.

مادة ()25

ُيعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال تزيد على ثالثة
�آالف دينار� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من ح�صل على �أية مبالغ من ال�صندوق على �سبيل
التعوي�ض ا�ستناد ًا �إىل م�ستندات �أو �أدلة خمالفة للحقيقة ،مع علمه بذلك ،ويف حالة احلكم
بالإدانة تق�ضي املحكمة برد املبالغ املذكورة �إىل ال�صندوق.
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الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
مادة ()26

ي�صدر املحافظ القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

مادة ()27

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به اعتبار ًا
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 6 :ذي احلجة 1435هـ
املوافق� 30 :س ـبـتـمـرب 2014م

مــلك مـمـلـكــة الـبــحــريـن
حمد بن عي�سى ال خليفة
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قانون رقم ( )62ل�سنة 2014
ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  1975ب�ش�أن ال�صحة العامة ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1975بتحديد الأ�سعار والرقابة عليها ،املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة ،1977
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1977اخلا�ص باملوازين واملقايي�س واملكاييل ،املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1983
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1985ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1985ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س ،املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1992
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،1987وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1997يف �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز
ال�صيدلية،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002املعدل
بالقانون رقم ( )41ل�سنة ، 2005
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2003ب�ش�أن الأ�سرار التجارية ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2006ب�ش�أن العالمات التجارية،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2012ب�ش�أن حماية امل�ستهلك،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

مادة ()1

يقت�ض ُ
�سياق الن�ص
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل ِ
َ
خالف ذلك:
 -1الوزارة :الوزارة املعنية ب�شئون التجارة.
 -2الوزير :الوزير املعني ب�شئون التجارة.
 -3اجلهة املخت�صة :اجلهة �أو اجلهات امل�سئولة عن تنفيذ �أحكام هذا القانون.
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 -4ال�سلعة :جميع �أنواع املواد الغذائية واملنتجات الأ�سا�سية والكمالية والعقاقري الطبية والأدوية
والنباتات الطبية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وم�ستح�ضرات التجميل امل�ستعملة يف الأغرا�ض
الطبية واحلا�صالت الزراعية واملنتجات احليوانية والنباتية واملواد اخلام امل�صنعة ون�صف
امل�صنعة وغري ذلك مما ينتج �أو ي�صنع �أو يزرع �أو ي�ستنبت.
 -5ال�سلع املغ�شو�شة :هي كل �سلعة �أدخل عليها تغيري �أو عبث بها ب�صورة ما ،مما �أفقدها �شيئ ًا
من قيمتها املادية �أو املعنوية� ،سواء كان ذلك بالإ�ضافة �أو بالإنقا�ص �أو بتغيري يف ذاتها �أو
طبيعتها �أو جن�سها �أو نوعها �أو خوا�صها �أو �شكلها �أو عنا�صرها �أو كيلها �أو مقا�سها �أو عددها
�أو طاقتها �أو عيارها �أو من�شئها �أو م�صدرها ،كما تعد الب�ضائع مغ�شو�شة يف حال خمالفتها
للوائح الفنية الوطنية� ،أو �إذا كانت البيانات موجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها،
�أو �إذا جرى �إخفاء ف�سادها �أو تلفها �أو فوات مدة �صالحيتها لال�ستعمال.
 -6ال�سلعة الفا�سدة :ال�سلعة التي تغريت خوا�صها نتيجة التحلل الكيماوي �أو امليكروبي� ،أو �إذا
احتوت على يرقات �أو ديدان �أو ح�شرات �أو ف�ضالت �أو خملفات حيوانية� ،أو �إذا انتهت مدة
�صالحيتها لال�ستعمال.
 -7املزود� :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم با�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير �أو ت�صنيع
�أو ت�سويق �أو ت�صريف �أو بيع �أو تخزين �أو عر�ض الب�ضائع للبيع حل�سابه �أو حل�ساب الغري
�سواء كان تاجر ًا باجلملة �أو بالتجزئة �أو م�صنع ًا �أو وكي ًال جتاري ًا �أو بائع ًا متجو ًال.

مادة ()2

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على
�سنتني وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خدع �أو �شرع
يف �أن يخدع املتعاقد معه ب�أية طريقة من الطرق يف �أحد الأمور الآتية:
 -1ذاتية ال�سلعة �أو طبيعتها �أو نوعها �أو �صفاتها اجلوهرية �أو ما حتويه من عنا�صر نافعة وبوجه
عام العنا�صر الداخلة يف تركيبها �إذا كان ما �سلم منها غري ما مت التعاقد عليه.
 -2نوع ال�سلعة �أو من�شئها �أو �أ�صلها �أو م�صدرها يف الأحوال التي يعترب فيها النوع �أو املن�ش�أ
�أو الأ�صل �أو امل�صدر امل�سند غ�ش ًا �إىل ال�سلعة مبوجب االتفاق �أو العرف �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف
التعاقد.
 -3و�صف ال�سلعة �سواء يف املقدار �أو الوزن �أو الكيل �أو املقا�س �أو الطاقة �أو العدد.
وت�ضاعف العقوبة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة �إذا ارتكبت اجلرمية �أو �شرع يف ارتكابها
با�ستعمال موازين �أو مقايي�س �أو مكاييل �أو دمغات �أو �أختام �أو �آالت فح�ص �أخرى مزيفة �أو
طرق �أو و�سائل �أو م�ستندات من �ش�أنها جعل عملية وزن ال�سلعة �أو قيا�سها �أو كيلها �أو فح�صها
غري �صحيحة.
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مادة ()3

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على
خم�س �سنوات وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
معد للبيع من �أغذية الإن�سان �أو احليوان �أو العقاقري �أو
 -1كل من غ�ش �أو �شرع يف غ�ش �شيءٍ ٍ
النباتات الطبية �أو الأدوية �أو احلا�صالت الزراعية �أو املنتجات الطبيعية �أو ال�صناعية.
 -2كل من طرح �أو عر�ض للبيع �أو باع �شيئ ًا من �أغذية الإن�سان �أو احليوان �أو العقاقري �أو النباتات
الطبية �أو الأدوية �أو احلا�صالت الزراعية �أو املنتجات الطبيعية �أو ال�صناعية متى كانت
مغ�شو�شة �أو فا�سدة �أو انتهى تاريخ �صالحيتها مع علمه بذلك.
 -3كل من �صنع �أو �أعاد ت�صنيع �أو طرح �أو عر�ض للبيع �أو باع مواد �أو عبوات �أو �أغلفة مما ي�ستعمل
يف غ�ش �أغذية الإن�سان �أو احليوان �أو العقاقري �أو النباتات الطبية �أو الأدوية �أو احلا�صالت
الزراعية �أو املنتجات الطبيعية �أو ال�صناعية على وجه ينفي جواز ا�ستعمالها ا�ستعما ًال
م�شروع ًا �أو بق�صد الغ�ش ،وكل من حر�ض �أو �ساعد على ا�ستعمالها يف الغ�ش بوا�سطة ن�شرات
�أو مطبوعات �أو ب�أية و�سيلة �أخرى من �أي نوع كانت.
وت�ضاعف العقوبة �إذا كانت �أغذية الإن�سان �أو احليوان �أو العقاقري �أو النباتات الطبية �أو
الأدوية �أو احلا�صالت الزراعية �أو املنتجات الطبيعية �أو ال�صناعية �أو املواد �أو العبوات �أو الأغلفة
امل�شار �إليها بالبنود ( )3( ،)2( ،)1من هذه املادة �ضارة ب�صحة الإن�سان �أو احليوان.

مادة ()4

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على
�سنة وبالغرامة التي ال جتاوز �ألف دينار �أو ما يعادل قيمة ال�سلعة مو�ضوع اجلرمية �أيهما �أكرب
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حاز بق�صد التداول �شيئ ًا من �أغذية الإن�سان �أو احليوان �أو
احلا�صالت الزراعية �أو املنتجات الطبيعية �أو ال�صناعية املغ�شو�شة �أو الفا�سدة �أو التي انتهى
تاريخ �صالحيتها� ،أو املواد �أو العبوات �أو الأغلفة التي ت�ستعمل يف غ�ش �أي منها.
وت�ضاعف العقوبة على كل من حاز بق�صد التداول لغر�ض غري م�شروع �شيئ ًا من الأغذية
�أو احلا�صالت �أو العقاقري �أو النباتات الطبية �أو الأدوية التي ت�ستخدم يف عالج الإن�سان �أو
احليوان.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف
دينار وال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ما يعادل قيمة ال�سلعة مو�ضوع اجلرمية �أيهما �أكرب �إذا كانت
الأغذية �أو احلا�صالت �أو املنتجات �أو العقاقري �أو النباتات الطبية �أو الأدوية �أو املواد امل�شار �إليها
يف املواد ال�سابقة �ضارة ب�صحة الإن�سان �أو احليوان.
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مادة ()5

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد
على خم�س �سنوات وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سة �آالف دينار �أو ما يعادل قيمة ال�سلعة مو�ضوع
اجلرمية �أيهما �أكرب� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ا�ستورد �أو جلب �إىل البالد �شيئ ًا من
�أغذية الإن�سان �أو احليوان �أو العقاقري �أو النباتات الطبية �أو الأدوية �أو احلا�صالت الزراعية �أو
املنتجات الطبيعية �أو ال�صناعية املغ�شو�شة �أو الفا�سدة مع علمه بذلك ،وتعترب كذلك �إذا كانت
غري مطابقة للوائح الفنية الوطنية �أو كانت غري �صاحلة لال�ستعمال �أو انتهى تاريخ ال�صالحية
املدون عليها من تاريخ الإنتاج يف بلد امل�صدر.
ومع مراعاة حكم املادة ( )10من هذا القانون تتوىل اجلهة املخت�صة �إعدام املواد امل�شار
�إليها يف الفقرة ال�سابقة على نفقة املر�سل �إليه� ،إذا كان عامل ًا ب�أنها مغ�شو�شة �أو فا�سدة ،وحتدد
له ميعاد ًا لإعادة ت�صديرها �إىل اخلارج �إذا مل يكن عامل ًا ب�أنها مغ�شو�شة �أو فا�سدة ف�إذا مل يقم
بذلك يف امليعاد املحدد تعدم هذه املواد على نفقته.

مادة ()6

�إذا ن�ش�أ عن ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد ( )4( ،)3( ،)2من هذا
القانون �إ�صابة �شخ�ص بعاهة م�ستدمية فتكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تزيد على ع�شر �سنوات
والغرامة التي ال جتاوز ع�شرة �آالف دينار �أو ما يعادل قيمة ال�سلعة مو�ضوع اجلرمية �أيهما �أكرب،
و�إذا طبقت املحكمة حكم املادة ( )72من قانون العقوبات يف هذه احلالة فال يجوز النزول
بالعقوبة املقيدة للحرية عن احلب�س ملدة �سنة واحدة.
و�إذا ن�ش�أ عن اجلرمية وفاة �شخ�ص �أو �أكرث تكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد وغرامة ال جتاوز
ع�شرين �ألف دينار �أو ما يعادل قيمة ال�سلعة مو�ضوع اجلرمية �أيهما �أكرب.

مادة ()7

ي�صدر الوزير قرارات �إدارية ب�ش�أن ما يلي:
 -1فر�ض ا�ستعمال �أوان �أو �أوعية �أو عبوات �أو �أغلفة معينة يف جتهيز �أو حت�ضري ما يكون معد ًا
للبيع من �أغذية الإن�سان �أو احليوان �أو العقاقري �أو النباتات الطبية �أو الأدوية �أو احلا�صالت
الزراعية �أو املنتجات الطبيعية �أو ال�صناعية وتنظيم تعبئتها �أو حزمها �أو حفظها �أو توزيعها
�أو �صنعها �أو نقلها بق�صد طرحها للبيع �أو بيعها.
 -2بيان �شروط وطرق ا�ستعمال �أو ا�ستهالك ال�سلع واملواد امل�شار �إليها بالبند ال�سابق واحلاالت
التي تكون فيها غري �صاحلة لال�ستهالك ،وبيان ا�سمها وم�صدرها وحمل �صنعها وا�سم
�صانعها وغري ذلك من البيانات الالزمة للتعريف عنها.
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 -3حتديد الكيفية التي تدون بها البيانات امل�شار �إليها يف البند ال�سابق.
 -4بيان كيفية تنظيم ال�سجالت والدفاتر اخلا�صة بال�سلع �أو املواد امل�شار �إليها يف البند ( )1من
هذه املادة ،وطريقة �إم�ساك هذه ال�سجالت والدفاتر ومراجعتها و�إعطاء ال�شهادات اخلا�صة
بها �أو اعتمادها.
 -5بيان العنا�صر والن�سب الواجب توافرها يف تركيب ال�سلع واملواد امل�شار �إليها يف البند ( )1من
هذه املادة بعد حتديدها من املخت�صني طبق ًا لأحكام القوانني واللوائح املعمول بها ،وذلك
لإمكان بيعها �أو عر�ضها للبيع �أو ا�ستعمالها �أو ا�ستهالكها.
 -6بيان كيفية ت�صدير هذه ال�سلع وا�ستريادها �أو �صنعها �أو حيازتها بق�صد البيع �أو عر�ضها للبيع
�أو بيعها.
 -7حتديد كيفية ت�صريف ال�سلع امل�شار �إليها يف البند ( )1من هذه املادة والتي تكون خمالفة
لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وحتديد املدة الالزمة
لت�صريفها.
ويعاقب كل من يخالف �أحكام هذه القرارات امل�شار �إليها بالبنود ال�سابقة باحلب�س مدة ال
تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

مادة ()8

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،تكون العقوبة احلب�س مدة ال
تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ن�صف احلد الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني �إذا ارتكبت �أي من اجلرائم امل�شار �إليها يف املواد ( )4( ،)3( ،)2من هذا
القانون بطريق الإهمال �أو ب�سبب عدم االحتياط �أو التحرز �أو الإخالل بواجب الرقابة.

مادة ()9

مع عدم الإخالل مب�سئولية ال�شخ�ص الطبيعي ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا �إذا ارتكبت
�أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه وبوا�سطة �أحد
�أجهزته �أو ممثليه �أو �أحد العاملني لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة املقررة للجرمية
التي وقعت ويجوز للمحكمة �أن تق�ضي بوقف ن�شاط ال�شخ�ص االعتباري املتعلق باجلرمية ملدة ال
تزيد على �سنة ،ويف حالة العود يجوز احلكم بوقف الن�شاط ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات �أو ب�إلغاء
الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة الن�شاط نهائي ًا.

مادة ()10

يف حالة �صدور احلكم بالإدانة يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون،
يجوز احلكم ،ف�ض ًال عن العقوبة املقررة للجرمية ،مبا يلي:
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 -1م�صادرة ال�سلع واملواد مو�ضوع اجلرمية �أو �إعدامها على نفقة املحكوم عليه.
 -2ن�شر ملخ�ص احلكم يف جريدتني يوميتني حمليتني على نفقة املحكوم عليه.

مادة ()11

مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون العقوبات وبحكم املادة ( )8من هذا القانون ،ت�ضاعف
العقوبة املقررة لأي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون يف حالة العود الرتكابها،
وتعترب متماثلة يف العود اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واجلرائم املن�صو�ص عليها
يف املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1975بتحديد الأ�سعار والرقابة عليها ،واملر�سوم بقانون
رقم ( )6ل�سنة  1977اخلا�ص باملوازين واملقايي�س واملكاييل ،واملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة
 1985ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة ،واملر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1985ب�ش�أن
املوا�صفات واملقايي�س ،والقانون رقم ( )11ل�سنة  2006ب�ش�أن العالمات التجارية.

مادة ()12

يكون للموظفني الذين يخولهم الوزير املخت�ص ب�شئون العدل باالتفاق مع الوزير �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون وتقع يف دوائر
اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم.
ويكون له�ؤالء املوظفني �سلطة دخول الأماكن ذات العالقة واالطالع على ما بها من �سجالت
وم�ستندات وطلب املعلومات والبيانات الالزمة للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون واللوائح
والأنظمة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
و�إذا وجدت لدى املوظفني امل�شار �إليهم يف هذه املادة �أ�سباب قوية حتملهم على االعتقاد ب�أن
ثمة خمالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم �ضبط ال�سلع واملواد امل�شتبه فيها ب�صفة م�ؤقتة ،ويدعى
�أ�صحاب ال�ش�أن للح�ضور وحترز ثالث عينات على الأقل من ال�سلع واملواد امل�ضبوطة بق�صد
حتليلها وتختم جميع ًا وت�سلم �إحدى هذه العينات لأ�صحاب ال�ش�أن ،ويحرر حم�ضر بذلك ي�شتمل
على جميع البيانات الالزمة للتثبت من ذات العينات وال�سلع واملواد التي �أخذت منها ،وي�صدر
بتنظيم �أخذ العينات وحفظها وحتليلها قرار من الوزير.
ويتم عر�ض حم�ضر ال�ضبط على قا�ضي املحكمة ال�صغرى �أو قا�ضي التحقيق ح�سب الأحوال
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ال�ضبط لتقرر ت�أييد ال�ضبط �أو الإفراج عن املواد امل�ضبوطة ،و�إذا مل
يتم عر�ض املح�ضر على ال�سلطة املخت�صة خالل املدة املقررة يفرج عن الب�ضاعة بقوة القانون.

مادة ()13

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سمائة دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حال دون ت�أدية املوظفني امل�شار �إليهم باملادة ( )12من هذا
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القانون �أعمال وظائفهم �سواء مبنعهم من دخول املخازن �أو امل�صانع �أو املتاجر التي توجد بها
ال�سلع واملواد مو�ضوع املخالفة �أو احل�صول على عينات منها �أو ب�أية طريقة �أخرى.

مادة ()14

ي�صدر الوزير بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة اللوائح والأنظمة والقرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القانون ،خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بالقانون ،و�إىل �أن ت�صدر هذه القرارات،
ي�ستمر العمل بالقرارات والنظم املعمول بها حالي ًا فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة ()15

ُيلغى كل حكم يتعار�ض و�أحكام هذا القانون.

مادة ()16

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 6 :ذي احلجة 1435هـ
املوافق� 30 :س ـبـتــمرب 2014م

مــــلك مـمـلـكـة الـبـحـريـن
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قرار رقم ( )44ل�سنة 2014
بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2006ب�إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم ،وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض وزير التربية والتعليم،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيع َّين في وزارة التربية والتعليم ُك ٌل من-:
 -1ال�سيد /عبداهلل خليفة �أحمد الكعبي
 -2ال�سيد /م�شعل �أحمد قا�سم الربدويل
 -3ال�سيدة �أحالم �أحمد خليفة العامر
 -4ال�سيد /جعفر علي ال�شيخ ح�سن ال�سرتي
 -5ال�سيدة كوثر را�شد عبداهلل املعاودة
 -6ال�سيدة �شيخة عبداهلل حممد مفيز
 -7الدكتور حممد عبدالرزاق �شريف ال�صديقي
 -8ال�سيدة كفاية حبيب العنزور
 -9ال�سيدة فاطمة �شاهني جا�سم البوعينني
 -10الدكتور جا�سم �سامل عتيق بونوفل

مدير ًا لإدارة الإ�شراف الرتبوي.
مدير ًا لإدارة تقنيات وم�صادر التعلم.
مدير ًا لإدارة التعليم اخلا�ص.
مدير ًا لإدارة التعليم امل�ستمر.
مدير ًا لإدارة التدريب والتطوير املهني.
مدير ًا لإدارة التخطيط وامل�شاريع الرتبوية.
مدير ًا لإدارة التعليم الفني واملهني.
مدير ًا لإدارة �شئون املنظمات واللجان.
مدير ًا لإدارة التعليم االبتدائي.
مدير ًا لإدارة االمتحانات.

املادة الثانية

على وزي��ر التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في
الجريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 8 :ذي احلجة 1435هـ
املـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق� 2 :أكـتـ ــوب ـ ـ ــر 2014م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم ( )121ل�سنة 2014
ب�ش�أن ت�صنيف عقارات مبنطقة جري ال�شيخ – جممع 920

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1993وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،والئحته التنفيذية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدة للتعمري والتطوير،
والئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام املرا�سيم بقوانني ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�سيم الأرا�ضي املعدة للتعمري
والتطوير و�إ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة 2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط
العمراين،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة ،2009
وعلى الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�ض علينا،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُت�صنف العقارات الكائنة مبنطقة جري ال�شيخ جممع  920ح�سب احلدود املبينة يف اخلارطة
املرفقة �ضمن مناطق ال�سكن اخلا�ص �أ ( )R Aوفقـ ًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا
القرار ،وتطبـ ــق عليهـ ــا اال�ش ـ ــرتاطـ ــات التنظيم ــية للتعمـ ــري الـ ــواردة يف ق ـ ــرار رئي�س جمل ــ�س
الـ ــوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009
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ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراين
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
							
�صدر بتاريـخ 4 :ذي احلجة 1435هـ
املـ ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 28 :س ـبـتـمــرب 2014م
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وزارة العمل

قرار رقم ( )38ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة حلماية العمال
من املخاطر امليكانيكية وبيئة العمل

وزير العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )25ل�سنة  2009باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )155ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة
العمل،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى الأخ�ص
املادة ( )166منه،
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم االحتياطات الالزمة حلماية العمال
من �أخطار التجليخ،
وعلى القرار رقم ( )15ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال اثناء العمل من الآالت اخلطرة،
وعلى القرار رقم ( )26ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة
لوقاية عيون العمال �أثناء العمل من �أخطار العمل والآالت،
وعلى القرار رقم ( )27ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال من �أخطار الآالت امل�ستخدمة يف ا�شغال النجارة،
وبعد �أخذ ر�أي اجلهات املعنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

يف تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
مامل ِ
موقع العمل :املكان الذي هُ يئ من قبل �صاحب العمل لقيام العامل بت�أدية العمل فيه ويكون
�أي�ض ًا من �ضمن مواقع العمل الآتي:
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 �أي مكان من املن�ش�أة ميكن �أن يتواجد فيه العمال. �أي حجرة �أو ممر �أو قاعة �أو غرفة �أو ُ�سلم �أو طريق �أو �أي مكان �آخر داخل املن�ش�أة ي�ستخدممن قبل العمال للدخول �أو اخلروج ملوقع العمل.
�آالت نقل احلركة :كل عمود تدوير �أو عجلة �أو قر�ص �أو بكرة �أو جمموعة بكرات ت�شغيل �أو �أية
�أداة �أخرى ينقل احلركة بوا�سطتها بادئ احلركة �إىل �أية �آلة �أو جهاز.
عجلة التجليخ :عجلة �أو �أ�سطوانة �أو قر�ص �أو �أداة م�سنونة الطرف �أو خمروط تكون م�صنوعة
من معدن �أو خ�شب �أو قما�ش �أو لباد �أو مطاط �أو ورق به جزئيات كا�شطة ،ميكن تدويرها بوا�سطة
طاقة حمركة وت�ستعمل يف عمليات التجليخ �أو القطع.
من�شار �آيل دائري :من�شار يعمل بالطاقة مثبت على قاعدة يتكون من قر�ص م�سنن يدور ب�سرعة
عالية على حمور ي�ستعمل لقطع مواد خمتلفة.

املادة الثانية

على العامل �أال ي�ستعمل معدات العمل غري املجهزة بو�سائل الوقاية الالزمة ،وال يجوز له �أن
يعطل �أو يوقف ما يوفر له الوقاية ،و�أن يبلغ عن كل خلل �أو عطل فني يف املعدات �أو الآالت يعر�ضه
للخطر ،و�أن يتبع الإر�شادات التحذيرية والتعليمات املو�ضحة للمحافظة على �سالمته ووقايته من
خماطر العمل.

املادة الثالثة

 -1يجب على �أي �شخ�ص ي�صمم �أو ي�صنع �أو ي�ستورد �أية معدات ال�ستخدامها يف العمل مراعاة
ما يلي:
�أ� -أن ي�ضمن ب�شكل عملي ومعقول �أن تكون املعدة م�صممة ومركبة بطريقة تكفل ال�سالمة
وبدون �أية �أخطار عند ا�ستعمالها اال�ستعمال املنا�سب ،و�أن تكون ح�سب املوا�صفات
القيا�سية اخلليجية املوحدة.
ب� -أن يو�ضح املعلومات الكافية اخلا�صة بطريقة ا�ستعمال املعدة يف الأوجه التي �صممت
ومتت جتربتها من �أجلها واتخاذ التدابري الوقائية الالزمة و�إعطاء التعليمات لكفالة
�ضمان ال�سالمة وجتنب حدوث �أي خطر عند اال�ستعمال.
ج� -أن يقوم بكل التجارب والفحو�صات الالزمة للتحقق من ح�سن �أداء املعدة لال�ستخدامات
املفرت�ضة منها.
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 -2توفري الآالت واملعدات والأجهزة التي يتطلبها العمل بحيث تكون مالئمة ومنا�سبة للغر�ض
املخ�ص�صة له وبيئة اال�ستخدام التي �صممت من �أجلها.

املادة الرابعة

ي�شرتط يف كافة العدد اليدوية العادية والآالت والأجهزة التي تدار بالكهرباء �أو الهواء
امل�ضغوط �أو ب�أي و�سيلة من و�سائل الطاقة ما يلي:
� -1أن تكون مزودة بحواجز الوقاية املنا�سبة ( �إذا تطلب ذلك ).
� -2أن تتوافر فيها الوقاية من �أخطار ال�صعق الكهربائي ،ويراعى فيها �أن تكون مف�صولة عن
م�صادر الطاقة بالو�سائل املنا�سبة.
� -3أن يتم فح�صها قبل وبعد العمل بها للت�أكد من �سالمتها.
� -4أن تكون العالمات الإر�شادية لال�ستخدام مو�ضحة فيها وت�شمل ( مفاتيح الت�شغيل وتغيري
ال�سرعة وغريها ).
� -5أن تو�ضح عليها الإر�شادات التحذيرية والإجراءات الوقائية.
� -6أن تتوافر فيها و�سائل الإ�ضاءة املنا�سبة.

املادة اخلام�سة

يجب مراعاة ما يلي يف بيئة العمل:
 -1ترك م�سافة كافية حول معدات العمل ب�شكل ي�سمح بالف�صل الوا�ضح بني العامل واملارة
واملعدات واملكان املخ�ص�ص لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال اجلارية.
 -2عدم و�ضع �أي من معدات العمل ذات عربة متحركة �أو دوارة يف و�ضع يكون فيه �أي عامل
عر�ضة لأن يح�صر بني تلك العربة و�أي جزء ثابت من املبنى ،مامل يكن الو�صول �إىل نقطة
االنح�صار ممنوع ًا بوا�سطة �سياج �آمن.

املادة ال�ساد�سة

يجب تزويد معدات العمل مبفاتيح حتكم يف مكان ظاهر �سهل الو�صول �إليه لأغرا�ض بدء
الت�شغيل والإيقاف والتحكم ما مل تكن املفاتيح غري الزمة ،وينبغي �أن تعطل مفاتيح الإيقاف يف
احلاالت الطارئة بجميع مفاتيح التحكم لأخرى.

املادة ال�سابعة

 -1يجب على �صاحب العمل �أن ي�سور دائم ًا بحواجز الوقاية املنا�سبة الأجزاء املتحركة من
مولدات احلركة و�أجهزة نقل احلركة والأجزاء اخلطرة من الآالت� ،سواء كانت ثابتة �أو
متحركة �أو متنقلة كلما �أمكن ذلك ،ويجب �أن يراعي يف ت�صميمها �أو تركيبها �أن تكفل
الوقاية التامة و�أن تكون مزودة بو�سائل الأمان املنا�سبة للعمل.
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 -2يجب على �صاحب العمل �أن ال ي�سمح ب�إزالة �أو تركيب �أي حواجز وقاية �إال �إذا كانت الآلة
متوقفة عن العمل على �أن يعاد احلاجز عند الإزالة �إىل مكانه قبل �إعادة الت�شغيل.
 -3يجب مراعاة تركيب ال�سواتر واحلواجز الثابتة التي توقف معدات العمل �أوتوماتيكي ًا عند
�إزالتها� ،أو ال�سواتر القابلة للتعديل� ،أو ال�سواتر التي تعمل بح�سا�سية ال�ضوء �أو الليزر �أو
ا�ستخدام الآالت التي ال تعمل �إال بال�ضغط على �أزرار العمل باليدين ،وذلك بح�سب احلاجة
وطبيعة العمل.

املادة الثامنة

يجب على �صاحب العمل اتخاذ التدابري الوقائية املنا�سبة من حيث �إجراء ال�صيانة الوقائية
والفح�ص الدوري على الأجزاء واملج�سمات امل�ستخدمة ك�سواتر للآالت اخلطرة للمراقبة والت�أكد
من �سالمتها.

املادة التا�سعة

يتعني عند ا�ستخدام �آالت النجارة مراعاة اال�شرتاطات التالية:
 -1توفري �أ�ساليب فعالة ال�ستخال�ص العادم وال�شظايا والأج�سام ال�صغرية الناجمة عن عمليات
النجارة.
 -2توفري و�سيلة منا�سبة ومالئمة لدفع القطعة املراد ت�سوية �سطحها �أو ت�شكيلها.
 -3عدم ا�ستخدام معدات و�آالت النجارة لغري الأغرا�ض التي �صممت من �أجلها.

املادة العا�شرة

يتعني عند ا�ستخدام املن�شار الآيل الدائري مراعاة اال�شرتاطات التالية:
� -1أن يكون قر�ص املن�شار املوجود حتت القاعدة م�ستور ًا ب�شكل كامل.
� -2أن ي�سرت اجلزء الظاهر من قر�ص املن�شار املمتد فوق القاعدة ب�ساتر متني يف و�ضع قابل
للحركة للأعلى بحيث ميتد من �أعلى القر�ص �إىل ما فوق ال�سطح العلوي للمادة اجلاري
قطعها تكون حافة جانبية بارزة ذات عمق كاف على كل جانبي قر�ص املن�شار ،ويو�ضع
ب�إحكام بحيث متتد احلافتان ما بعد �أ�سنان القر�ص.
 -3توفري ق�ضيب دفع منا�سب واالحتفاظ به يف متناول اليد ال�ستعماله لدى كل من�شار �آيل
دائري يجرى تقدمي املادة �إليه باليد ،وفيما عدا احلاالت التي تكون فيها امل�سافة بني قر�ص
املن�شار الدائري واحلاجز وا�سعة �أو عندما تكون و�سيلة تقدمي املادة لقر�ص املن�شار ميكن
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معها اال�ستغناء عن ق�ضيب الدفع ب�أمان ،ف�إن ق�ضيب الدفع يجب �أن ي�ستخدم يف الأغرا�ض
التالية:
�أ -دفع املادة املطلوب قطعها بني �سالح املن�شار واحلاجز يف جميع حاالت القطع.
ب -دفع املادة املطلوب قطعها بني �سالح املن�شار وال�سور �أثناء الـ  300مليمرت الأخرية من �أي
عملية تقطيع تزيد �أطوالها على  300مليمرت.
ج� -إزاحة قطع املادة التي قطعت من مكانها بني �سالح املن�شار واحلاجز.

املادة احلادية ع�شرة

يتعني عند ا�ستخدام معدات التجليخ مراعاة اال�شرتاطات التالية:
 -1توفري �ساتر �آمن يحتفظ به يف و�ضع منا�سب لدى �أية عجلة جتليخ تكون يف حالة حركة كلما
كان ذلك ممكن ًا عملي ًا.
 -2و�ضع لوائح الإر�شادات والتحذير من الأخطار الناجمة عن ا�ستعمال عجالت التجليخ
واالحتياطات الوقائية يف املكان الذي جتري فيه عادة �أعمال التجليخ �أو القطع بوا�سطة
عجالت التجليخ �أو يف مكان وا�ضح بحيث ميكن ر�ؤيتها ب�سهولة بوا�سطة الأ�شخا�ص العاملني
يف التجليخ �أو القطع.
 -3اختيار عجلة جتليخ جيدة ال�صنع منا�سبة للعمل املراد �إجنازه.

املادة الثانية ع�شرة

يجب على �صاحب العمل �إجراء ال�صيانة الدورية للأجهزة ومعدات العمل والت�أكد من �أن
�أعمال ال�صيانة يتم تنفيذها بطريقة �آمنة.
ويحظر تنظيم �أو ت�شحيم �أو تزييت معدات العمل �أثناء دورانها ما مل تكن مزودة بو�سائل
منا�سبة من �ش�أنها منع وقوع املخاطر.

املادة الثالثة ع�شرة

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية العاملني من �أخطار ال�شرر �أو ال�شظايا �أو الأج�سام
احلادة وذلك بطرق الأمان املنا�سبة واملالئمة.
ويحظر على �صاحب العمل ا�ستعمال املاكينات التي ال تتوفر يف الأجزاء اخلطرة منها و�سائل
الوقاية الكافية.

املادة الرابعة ع�شرة

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية العمال من �أخطار الغبار والبخار الذي ي�ضر ب�صحة
و�سالمة العمال املتولد عن �إحدى عمليات الت�صنيع �أو اجللخ �أو تنظيف املواد �أو نفثها �أو ر�شها �أو
معاجلتها بذلك بتوفري التهوية والكمامات وغريها من و�سائل الوقاية واحلماية.
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ويحظر ا�ستعمال املحركات الداخلية االحرتاق الثابتة يف مكان مغلق �إال بعد اتخاذ الإجراءات
الالزمة لنقل غازات االحرتاق والأبخرة من املحرك �إىل الف�ضاء �أو باتخاذ غريها من اخلطوات
التي تكفل درء خطر هذه الغازات عن �صحة العاملني مع مراعاة اال�شرتاطات البيئية.

املادة اخلام�سة ع�شرة

يجب �أن يكون تداول اخلامات ومعدات و�أدوات العمل ومواد الإنتاج بطريقة �آمنة و�سليمة ال
يرتتب عليها �أي �ضرر للعمال ،وال يجوز مطالبة العامل برفع �أو نقل �أو حتريك حمل ثقيل يحتمل
�أن ي�سبب له �إ�صابة يف ج�سمه.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة

يراعى عند ا�ستعمال املركبات امليكانيكية والرافعات ال�شوكية وال�شاحنات واجلرارات
واجلرافات �أو �أي مركبة ميكانيكية �أخرى يف مواقع العمل الآتي:
� -1أن تكون يف عهدة �شخ�ص م�ؤهل وجماز ب�سياقتها برخ�صة بحرينية �سارية املفعول.
� -2أن تكون يف حالة جيدة و�صاحلة و�سليمة وتتم �صيانتها ب�شكل دوري.
� -3أن ت�ستعمل ا�ستعما ًال منا�سب ًا و�أن حتمل بطريقة �صحيحة وللغر�ض الذي �صممت من �أجله،
و�أن ال يتم حتميلها بحيث يخل ت�شغيلها على الوجه ال�سليم.
� -4أن تكون مزودة مبقاعد منا�سبة لعدد الركاب �إن كانت ت�ستعمل لنقل الأ�شخا�ص.
� -5أن يتم توفري دعامة احتياطية متينة ومالئمة للحيلولة دون نزول املركبات عند عطل معدات
احلمل.

املادة ال�سابعة ع�شرة

يتعني �أثناء القيام ب�أعمال ال�صيانة يف املركبات امليكانيكية مراعاة اال�شرتاطات التالية:
 -1ف�صل التيار الكهربائي كلما كان ذلك ممكن ًا عملي ًا مع اتخاذ الالزم ملنع حدوث حريق حال
تو�صيل التيار الكهربائي.
 -2و�ضع دعامات منا�سبة ملنع حترك املركبة للأمام �أو اخللف �أو نزولها.

املادة الثامنة ع�شرة

يتعني عند القيام ب�أعمال اللحام مراعاة االحتياطات واال�شرتاطات التالية:
 -1الت�أكد من عدم وجود مواد قابلة لال�شتعال قريبة من �أعمال اللحام �أو يف حيز ال�شرر الناجت
عنها.
� -2أن يعهد ب�أعمال اللحام �إىل �أ�شخا�ص م�ؤهلني على دراية ب�أعمال الإطفاء واال�سعافات الأولية
للإ�صابات الناجتة عن �أعمال اللحام.
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� -3إجراء عمليات اللحام على من�صات خم�ص�صة لذلك من مواد غري قابلة لال�شتعال ذات
مقاومة عالية للنريان.
 -4جتهيز معدات اللحام الوم�ضي بغطاء للتحكم يف الوهج املتطاير ،وت�أمني تهوية طبيعية
و�صناعية.
 -5توفري التهوية الطبيعية وال�صناعية املنا�سبة والالزمة لتفادي تركيز االلتهاب يف مواقع �أعمال
اللحام وعلى الأخ�ص الأماكن املغلقة.
 -6جتهيز مواقع اللحام بو�سائل مكافحة احلريق املنا�سبة والكافية.
� -7أن تكون التو�صيالت واملعدات يف حالة جيدة ومنا�سبة لأداء العمل و�أن تكون ال�صمامات
املنظمة لل�ضغط ومعدت قيا�س ال�ضغط بحالة جيدة عند القيام باللحام بوا�سطة الغاز مع
مراعاة �إجراء االختبارات والفحو�ص قبل وبعد اال�ستخدام.
 -8توفري معدات الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة للعمال عند القيام ب�أعمال اللحام و�إلزامهم
با�ستخدامها.

املادة التا�سعة ع�شرة
ت�سري �أحكام هذا القرار على جميع املن�ش�آت ومواقع العمل اخلا�ضعة لأحكام قانون العمل يف
القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

املادة الع�شرون
يجب على جميع املن�ش�آت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق �أو�ضاعها مبا
يتفق و�أحكامه خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

املادة الواحدة والع�شرون
ُيعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )192من
قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

املادة الثانية والع�شرون
تلغى قرارات وزير العمل وال�شئون االجتماعية التالية:
 -1القرار رقم ( )13ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم االحتياطات الالزمة حلماية العمال من
�أخطار التجليخ.
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 -2القرار رقم ( )15ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة حلماية
العمال �أثناء العمل من الآالت اخلطرة.
 -3القرار رقم ( )26ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة لوقاية
عيون العمال �أثناء العمل من �أخطار العمل والآالت.
 -4القرار رقم ( )27ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة حلماية
العمال من �أخطار الآالت امل�ستخدمة يف �أ�شغال النجارة.

املادة الثالثة والع�شرون

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 5 :ذي احلجة 1435هـ
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 29 :سـبـتـمـبــر 2014م

وزير العمل
جميل بن حممد حميدان
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وزارة ال�صناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )501ل�سنة 2014
ب�ش�أن� إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (جلف هيفى ليفتنج �أك�سي�سوريز تريدنج ذ.م.م)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم اليه مكتب
توما�س �آند �أ�سو�سيت�س ،بالنيابة عن ال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة الم�سماة (جلف هيفى
ليفتنج �أك�سي�سوريز تريدنج ذ.م.م) (�شركة �أجنبية) ،والم�سجلة بموجب القيد رقم ،69637
طالبين �إ�شهار انتهاء �أعمال ال�شركة ت�صفية ال�شركة و�شطبها من ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام
قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
الم�ؤ ِّيدة
ِّ

�إعالن رقم ( )502ل�سنة 2014
ب�ش�أن تحويل من �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة
�إلى �شركات ت�ضامن

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم اليه مكتب �شركة
�سيدني لال�ست�شارات والتطوير ذ.م.م ،نيابة عن �شركة ذات الم�سئولية المحدودة الم�سماة
(حركات ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،83417والتي تمار�س �أن�شطة �صالة لألعاب
الت�سلية والترفيه وا�ستيراد وت�صدير وبيع العاب االطفال وادوات الزخرفة والزينة للمنا�سبات
وبيع المواد الغذائية والم�شروبات ماعدا الم�شروبات الكحولية ،طالب ًا تحويل ال�شكل القانوني
لل�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة �إلى �شركة ت�ضامن ،بر�أ�سمال مقداره ع�شرون �ألف
( )20,000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
الم�ؤ ِّيدة
ِّ
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالنات المحاكم

رقم الدعوى 6/10920/2014/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
�أنور عبداهلل يو�سف ها�شم مكالي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح دعوى تركة املتوفى �أنور عبداهلل يو�سف ها�شم
مكالي  ،رقمه ال�شخ�صي  ،550600604فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 5/14197 /2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :روليك�س �أ�س �أيه ،املدعى عليه� :شركة اوباال للتجارة ذ.م.م ،رقم ال�سجل01-79190 :
العنوان :جمهول� ،صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الثالثاء  2014/11/18لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 9/7450 /2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية� :شركة املحيط للغو�ص واخلدمات البحرية .املدعى عليها� :شركة التفوق للحلول
البحرية ،جمهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها
وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2014/11/23لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 4/10675/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عادل علي �ضيف حممد البناء
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح دعوى تركة املتوفى عادل علي �ضيف حممد
البناء ،رقمه ال�شخ�صي  ،590103814فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
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عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 7/1013/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية� :شركة ناردين للعقارات ،املدعى عليه :ميو انياجن اميا ،رقم اجلواز،099005595 :
جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 7/15059/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة ناردين للعقارات ،املدعى عليه :داريو�س ميكيليون�س ،رقم اجلواز21127213 :
العنوان :جمهول� ،صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 7/14705/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية� :شركة ناردين للعقارات ،املدعى عليه� :أحمد جواد ح�سن �أحمد الب�صري ،رقمه
ال�شخ�صي  ،770401902جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الإثنني  2014/9/22لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 9/15429/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة نار دين للعقارات ،املدعى عليه :م�صطفى عبدالعزيز بن عبدالعزيز �أبو غامن
رقم جواز ال�سفر ،133720632 :العنوان :جمهول� ،صفة الدعوى :طلب ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الإثنني  2014/9/22لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعـوى 6/7032/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــية� :شركة اململكة للطابوق وكيلها :املحامي ماجد �شهاب ،املدعى عليه :نيكوال�س جابا�س
ريج�س� ،صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 5/3821/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــية� :شركة اوال للخر�سانة اجلاهزة وكيلتها املحامية �سهام �صليبيخ ،املدعى عليها� :شركة
نات�شر تكنولوجي للبناء وتن�سيق احلدائق� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 9/4993/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها :املحامي عبدالرحمن ال�شوملي .املدعى
عليهما�-1 :أم.ا�س الدارة العقارات �ش�.ش.و -2 .حممد �شاجو ثارميال� .صفـة الدعــوى :طلب
ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 5/7444/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلهتا املحامية �إلهام علي .املدعى عليه :جا�سم
�أحمد علي الوايف� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 4/3273/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :فادي انطانيو�س معو�ض وكيلته املحامية رغداء العلوي .املدعى عليه :نادر علي �سعد
ال�صادق� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 9/4435/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :سعيدة مبارك عبداهلل وكيلها :املحامي حممد عيد احل�سيني ،املدعى عليه :علي
عبدالرحيم عبداهلل ح�سني �صاحب /ابو امين ملواد الديكور واجلب�س واجل�ص والنورة� .صفـة
الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 9/9299/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــي :حممود رفاعي علي عبداجلليل وكيله :املحامي يو�سف الها�شمي ،املدعى عليه :حممد
طلعت خلف اهلل ،رقمه ال�شخ�صي � .900113456صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 3/1679/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :فهد حممد �أحمد باخ�ضري وكيلته املحامية هدى �سعد .املدعى عليه� :شجاع حممد علي
اخلطاطبة ،العنوان :جمهول العنوان ،املو�ضوع :طلب دين.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأربعاء  2014/10/22موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 6/5605/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــى� :ستاندرد ت�شاترد بنك وكيله املحامي ح�سان املحرقي ،املدعى عليه :علي طيب �أحمد
�صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  ،2014/10/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 1/10704/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :علي ح�سن يعقوب العايل ب�صفته �صاحب م�ؤ�س�سة اخلما�سية وكيلته املحامية �إميان
العرادي .املدعى عليه :حمد �سعد حمد م�سفر� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  ،2014/10/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 3/3766/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــي :جا�سم �أحمد عبدالكرمي ال�سعيدي وكيله املحامي فريد غازي .املدعى عليه� :سعيد علي
ح�سن خمي�س� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/27ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 2/17322/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعيان :عي�سى علي �سعد البو�سميط وموزة يعقوب يو�سف املقلة ،وكيلهما املحامي حممد
احل�سيني .املدعى عليها� :شركة التكافل الدولية� .صفـة الدعــوى :تعوي�ضات.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/29ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 9/16715/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــي :بيت التمويل الوطني وكيلته املحامية جميلة �سلمان .املدعى عليها :م�ؤ�س�سة العمران
لل�شحن والتفريغ� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 6/6236/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده .املدعى عليهم� :سينيور للمقاوالت وال�شيخة �أمل
�إبراهيم حممد ال خليفة وال�شيخة ح�صة �إبراهيم حممد ال خليفة وال�شيخة عائ�شة �إبراهيم
حممد ال خليفة ،العنوان� :شقة  31مبنى  27طريق  336املنامة  .315مو�ضوع الدعوى� :إلزام
املدعى عليهم مببلغ  39000/-دينار والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهم املذكورين باحل�ضور ب�أنف�سهم �أو بوكيل
عنهم وذلك جلل�سة يوم الأحد  2014/11/16موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 5/12703/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :يو�سف �أحمد عبدالر�ضا �أحمد .املدعى عليهم� :أمل �سلطان مبارك وحمد عبداهلل حمد
املن�صوري و�سارة عبداهلل حمد املن�صوري ونورة عبداهلل حمد املن�صوري ودانة عبداهلل حمد
املن�صوري و�شيماء عبداهلل حمد املن�صوري و�أمينة حممد عبداهلل عبداجلليل وعبداحلكيم
عبداهلل حمد املن�صوري و�إينا�س عبداهلل حمد املن�صوري وزكية عبداهلل حمد املن�صوري و�سلوى
عبداهلل حمد املن�صوري وفوزية عبداهلل حمد املن�صوري وعواطف عبداهلل حمد املن�صوري،
و�سمرية عبداهلل حمد املن�صوري ،جمهولو العنوان .مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليهم مببلغ
 51040/-دينار ًا والر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهم املذكورين باحل�ضور ب�أنف�سهم او بوكيل
عنهم وذلك جلل�سة يوم الأربعاء  2014/11/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 1/5440/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :را�شد عبداهلل را�شد الظاعن وغريه ،املدعى عليهم� :شركة نواز �أحمد للمقاوالت ونواز
�أحمد عبد الرحمن وباتيا ديليب تول�سيدا�س و�سا�شني كاكو باتيا ،العنوان :مبنى  34طريق 3401
املعامري  ،634مو�ضوع الدعوى :ندب خبري.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهم املذكورين باحل�ضور ب�أنف�سهم �أو بوكيل
عنهم وذلك جلل�سة يوم الأربعاء  2014/11/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 4/5248/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :بنك البحرين والكويت ،املدعى عليهما� :شركة بي دي �سي العاملية �ش�.ش.و ،وح�سان
يو�سف �أحمد علي مطر ،العنــوان :منزل  1814طريق  1453جممع  814مدينة عي�سى .مو�ضوع
الدعوى� :إ�شهار �إفال�س.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما او مبن
ميثلهما او بوكيل عنهما وذلك جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/11/12ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف 2/1537/2014/03
رقم الدعوى 3/4618/2012/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف� :شركة زين البحرين ،امل�ست�أنف �ضده :ح�سن ح�سني قمرب يو�سف ،مبنى  582طريق
 620جممع  ،206مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
يف رقم الدعوى .3/4618/2012/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني  2014/10/27موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم اال�ستئناف 1/1546/2014/03
رقم الدعوى 4/17246/2012/02

تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف� :شركة زين البحرين ،امل�ست�أنف �ضده :جابر عبدعلي �أحمد عبداهلل ،مبنى 1482
طريق  8138جممع  ،381مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى
املدنية الثامنة يف رقم الدعوى .4/17246/2012/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني  2014/10/27موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 8/7451/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :وزارة الإ�سكان ،املدعى عليه :مكي حممد كاظم ح�سني ،جمهول العنوان .مو�ضوع
الدعوى� :إلزام املدعي ب�إخالء العقار رقم  07015399يف منطقة �سلماباد.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الأربعاء  2014/11/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعـوى 1/06314/2014/02
تبليغ باحل�ضـور
املدعي :ح�سني علي �شبيب �صاحب م�ؤ�س�سة مارفلو�س لتخلي�ص املعامالت والداللة وكليه املحامي
عبدالرحمن ال�شوملي ،املدعى عليه الثانية� :شركة مريكوري اجننريجن ليميتد ،جمهول العنوان،
�صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره  26.209.500دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/15ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى1/15823/2014/02 :
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :ال�سيد فريد عبداهلل نا�صر العلوي وكليه املحامي عبد العزيز عبداهلل الأيوبي ،املدعى
عليه� :أحمد عبداهلل الطيار ،جمهول العنوان� ،صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ
قدره 11,550دينار ًا.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/15ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعـوى 4/3587/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :او�سكار لت�أجري ال�سيارات وكيلته املحامية �سناء حممد قا�سم بوحمود ،املدعى عليه :وليد
عبداللطيف را�شد ال�سندي ،العنوان :جمهول العنوان� ،صفـة الدعوى� :إلزام املدعى عليه بدفع
مبلغ قدره  7331.700دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/15ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى 7/11993/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها املحامية ليلى عي�سى علي ح�سن الب�صري.
املدعى عليه :عي�سى جمعة زايد البداعي ،جمهول العنوان� ،صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه
بدفع مبلغ قدره  9059.023دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/14ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى 5/13082/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعـية :ليلى عيد �صقر ب�شري وكيلتها املحامية ن�سرين جا�سم نا�صر عبا�س ،املدعى عليها الأوىل
زينب حاجي عبداهلل زينل ،املدعى عليها الثانية :نورة حممد حممود حممد ح�سني ،املدعى
عليها الثالثة� :شركة �صالون فالريا للتجميل ذ.م.م ،جمهولة العنوان� ،صفـة الدعــوى� :إلزام
املدعى عليهم بدفع مبلغ قدره  15000.000دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهم املذكورين باحل�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم جلل�سة يوم الأحد  ،2014/10/12ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
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رقم الدعـوى 4/14763/2013/02

تبليـغ باحل�ضـور
املدعية :بنك البحرين والكويت وكيله املحامي عربا�شد عبدالرحمن �إبراهيم ،املدعى عليه
ح�سني حم�سن �أحمد على عبدالنبي ،جمهول العنوان� ،صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع
مبلغ قدره  6417.000دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  ،2014/10/26ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى6/7259/2013/2 :
تبليغ باحل�ضور
املدعية :نعيمة حمد ربيعة حممد وغريها .املدعى عليهم :ورثة املرحوم �صالح بوجفال وغريه،
العنوان :طريق  2012جممع  320املنامة م�ؤ�س�سة هنكو لت�أجري ال�سيارات� ،صفة الدعوى :ندب
هيئة فرز االمالك لفرز م�ستحق املدعني من عقار التداعي ،واحلكم بفرز م�ستحق املدعني من
عقار التداعي املقيد باملقدمة رقم  1992/4935رقم الوثيقة  7245مبا ن�سبته �سهمان من عامة
� 7أ�سهم م�شاعة والبالغ م�ساحته  53مرت مربع  568/955قدم مربع من عامة185/-مرت ًا مربع ًَا،
و�إلزام املدعى عيها الرابعة (جهاز امل�ساحة و الت�سجيل العقاري) بت�سجيل ذلك ب�سجالتها
وا�صدار وثيقة ملكية عقارية بن�صيبهم بعد الفرز ،و�إلزام املدعى عليهم بامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/10/22لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/6802/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :ال�سيد فا�ضل ح�سن �سامل وكيله املحامي �أحمد جا�سم .املدعى عليهم :نقليات رم�ضان
(�س.ت  )1-29637وخليل �إبراهيم عبا�س رم�ضان وجابر �إبراهيم عبا�س رم�ضان ،العنوان:
مبنى  993طريق  31جممع  634املعامري� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  3000/-دينار مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/10/23لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/5416/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :عبدالعزيز يعقوب حممد عا�شري ،رقمه ال�شخ�صي  ،210100206وكيلته املحامية هدى
�سعد ،مكتب  - 142برج الر�صي�ص  -الدور الرابع ع�شر  -كو�ستا كويف املنطقة الدبلوما�سية،
املدعى عليه :بو�س فيالرا ابراهام ،رقمه ال�شخ�صي ( 610324535هندي اجلن�سية) ،حمل رقم
 - 440بناية  - 442طريق  - 513جممع  / 205املحرق� ،صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 1125/-
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/10/23لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 3/6000/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة مرياكل جرافيك ل�صاحبها  /خالد جمعان وكيلتها املحامية مها حم�سن جابر.
املدعى عليها� :شركة اد�شوب ذ.م.م ،مبنى � 7شقة � 35شارع  308جممع  304املنامة ،قررت
املحكمة توجيه اليمني احلا�سمة للمدعى عليه بال�صيغة الآتية�( :أحلف باهلل العظيم ب�أن املدعى
عليها مل تكلف املدعية ب�أعمال طباعة الفتات وبو�سرتات دعائية واعالنية ،و�أن ذمة املدعى عليها
بريئة من مبلغ  613دينار ل�صالح املدعية واهلل على ما �أقول �شهيد) وحددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12حل�ضور املدعى عليه �شخ�صي ًا حللفها.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 4/2917/2003/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :حمي الدين بومنيلي كاندي وكيلها  /املحامي �سامي عي�سى �سيادي ،املدعى عليه �صادق
�إبراهيم ح�سن ،منزل - 2726طريق - 543جممع - 1205مدينة حمد .مو�ضوع الدعوى طلب
مبلغ قدره  1000/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليها املذكور ب�أنها عجلت الدعوى وحددت
جل�سة يوم الأحد  2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 3/2125/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :مركز الديوانية العقارية ل�صاحبه نا�صر �إ�سماعيل عبداهلل اخلان وكيله املحامي �أحمد

العدد - 3178 :الخميس  9أكتوبر 2014

ال�سكران .املدعى عليها :ب�شرى عثمان حممد عثمان� ،شقة  12مبنى � 1215شارع  523جممع 305
املنامة� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ  1150دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 1/12098/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة االوذين التجارية وكيلتها املحامية وجيهة علي حمد .املدعى عليه� :أحمد �سعيد
حممد علي عبداهلل ال�صددي� ،شقة  2مبنى  309طريق  51جممع  206املحرق� ،صفة الدعوى:
طلب مبلغ – 440/دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 3/8213/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :حممد من�صور علي املن�صور وكيله املحامي عبدالعزيز عبداهلل الأيوبي .املدعى عليـه:
عبدالهادي عبداهلل �أحمد الزاكي  /مالك النريوز لالن�شاء و التعمري ،العنوان :حمل � 53شارع
 73جممع  471ابو�صيبع� ،صفة الدعوى طلب مبلغ  1900/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2014/10/29لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 4/08543/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :عي�سى عبداهلل عبدالعزيز العثمان( ،كويتي اجلن�سية) وكيلته املحامية فاطمة حممد
الرببوري� ،شقة  14بناية  367طريق  1805جممع  / 318احلورة ،املدعى عليهما-1 :البريق
الذهبي للدعاية والإعالن ،ل�صاحبته /ابت�سام مو�سى جاروك الزدجايل-2 .خالد �سعد عي�سى
الزباري ،جمهوال العنوان� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1000/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليهما املذكورين ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/10/29لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 4/13709/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :عبدعلي علي ح�سني عبا�س ،وكيله املحامي ح�سن علي �إ�سماعيل ،املدعى عليهSOMAN :
 ،NAIR KAVINTEرقمة ال�شخ�صي � ،610544047صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 844/350
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى الثانية للمدعى عليه ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء 2014/10/29
لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 6/04289/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :خليل غالم ا�سماعيل غالم ،وكيله املحامي ح�سن علي �إ�سماعيل ،املدعى عليه :را�شد
علي را�شد عي�سى ،رقمه ال�شخ�صي � ،610106848صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 250/000
دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى الثانية للمدعى عليه ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء 2014/10/29
لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 6/5208/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :طارق �سلمان علي احل�سن وكيله املحامي �أ�سامة �أنور .املدعى عليه � /إبراهيم �إبراهيم
عبدالكرمي حممد ،رقمه ال�شخ�صي � ،770105165شقة 13مبنى  574ممر  514جممع 105
احلد ،تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة �إنها حكمت و قبل الف�صل يف املو�ضوع ب�إحالة
الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي بكافة طرق االثبات القانونية و منها �شهادة ال�شهود اال�ضرار
التي حدثت له نتيجة عدم �صرف بنك البحرين الوطني لل�شيك مو�ضوع الدعوى و قيمة التعوي�ض
اجلابر لها ,و �صرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق و ابقت الف�صل يف امل�صروفات.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه الثاين املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ليعلم
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 9/14709/2011/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :حممود ح�سن علي كاظم وكيله املحامي مهدي برين .املدعى عليه :عبدالعزيز �سلمان
حممد ح�سن دهنيم عن نف�سه و ب�صفته ولي ًا طبيعي ًا على ابنته رو�ضة عبدالعزيز �سلمان دهنيم،
�شقة  12مبنى  1112طريق  918جممع � .918صفة الدعوى طلب مبلغ  5000/-دينار مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/10/15لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 9/13916/2011/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي� :أحمد ح�سني علي اجلناحي وكيله املحامي ماجد حممد جممدم .املدعى عليها :ندى
�أنور عبداهلل مكالي ،وكيله املحامي فا�ضل ال�سواد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  2200دينار مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 1/12560/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة ايزي برو�س�س ل�صاحبها ال�سيد علي علوي العلوي .املدعى عليه :فكري �إبراهيم
نا�صر ال�صقر ،رقمه ال�شخ�صي  ،741005913جمهول العنوان� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 510/دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 2/5670/2011/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة ح�سن وحبيب �أبناء حممود وكيلها املحامي خليل �أديب .املدعى عليه :توفيق
�أحمد �سلمان �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،780402383مبنى � 702شقة � 302شارع  5115جممع
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 351املنامة� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ  500/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنه حددت جل�سة يوم الإثنني
2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 1/12697/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :م�ؤ�س�سة الكويت لت�أجري ال�سيارات وكيلتها املحامية دالل الزايد .املدعى عليه :حممد
داوود بخيت جيدان بالل ،رقمه ال�شخ�صي � ،821112325شقة  22مبنى  2301طريق 1013
جممع � ،801صفة الدعوى :طلب مبلغ  740/-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/10/15لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 9/6830/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة موتور �ستي القاب�ضة وكيلتها املحامية جميلة علي �سلمان .املدعى عليها :جميلة
علي فردان مكي � /صاحبة م�ؤ�س�سة دعاء لزينة ال�سيارات ،مبنى  499جممع  456طريق  60حمل
 1كرانه� ،صفة الدعوى  /طلب مبلغ  1636/500دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 6/845/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :جمموعة العوجان التجارية وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليـها:
م�ؤ�س�سة ج�سر ا�سطنبول ملالكتها ليلى ال�سيد ها�شم علي امل�شعل (�س.ت  ،)47521-3العنوان:
مبنى  47طريق � 19شارع الديبل جممع � ،923صفة الدعوى :طلب مبلغ  479/410دينار ًا مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 5/4956/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بري للإ�ست�شارات الإدارية وكيلها املحامي ف�ؤاد قريني�س .املدعى عليـه :علي نا�صر
علي عبداهلل ،العنوان :الفار�س لالجنحة املفرو�شة �شقة  805بناية  4933طريق  2466جممع
 324اجلفري� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ 5000/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014 /10/13وقد ورد الئحة تعديل لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 5/16041/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة عبدالعزيزعلي لبيع املواد الغذائية وكيلها املحامي جا�سم �سرحان .املدعى عليها:
روين �ساها ،رقمه ال�شخ�صي � ،820171042شقة  129طريق  14مبنى  51النعيم� ،صفة الدعوى:
طلب مبلغ  3000/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
2014/10/13م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 7/5230/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة البحرين للخدمات وال�صيانة (ب�سمة) وكيلها املحامي كميل العلوي .املدعى
عليهما :م�ؤ�س�سة ريفريا �سكيور �س ت 20749-7 /وحممد �أحمد �إبراهيم الن�شاوي ،مبنى 14730
طريق  4630جممع  646النويدرات� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ  3704/500دنانري مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني 2014/10/13م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 7/11697/2011/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :برييل بيال بيل .املدعى عليها :مرمي عادل عمران علي عمران وكيلتها املحامية فاطمة
احلواج ،العنوان /برج الدبلومات -املنطقة الدبلوما�سية� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ 200/000
دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 6/3273/2010/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :عي�سى فرج بور�شيد وكيلته املحامية �صاحلة بور�شيد .املدعى عليه :ع�صمت علي
خور�شيد ،جمهول العنوان� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ – 600/دينار مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه الثاين املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 5/8002/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة اول للخر�سانه اجلاهزة .املدعى عليه :بالويندر �سينج ،جمهول العنوان� ،صفة
الدعوى :طلب مبلغ  750/000دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء 2014/10/15م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 6/8713/2011/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :جامبارايل فيالي دان ،رقمه ال�شخ�صي  540320137وكيلته املحامية �سهى اخلزرجي.
املدعى عليه :راجند ران ناير كاري�شان ،رقمه ال�شخ�صي � ،570805724شقة  1مبنى 2862
طريق  587جممع  704توبلي� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ  642/-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعـوى 7/16840/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :علي عبداللطيف �سليمان الدلهان ،املدعى عليه� ، yeta yesh abera :صفة
الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي مبلغ ًا قدره  250/-دينار ًا ،و�إلزامه بامل�صروفات
والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل املدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2014/10/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة املدنية ال�صغرى التا�سعة
رقم الدعوى 7/9046/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة عقارات الزياين ،وكيلها ر�شا حممد �سيف ،املدعى عليه :ن�سيم يو�سف خليفة،
�صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعية مبلغ ًا قدره  1500/-دينار ،و�إلزامه
بامل�صروفات والر�سوم ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل املدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2014/10/23لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة املدنية ال�صغرى الثانية
رقم الدعوى 9/15110/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي� :سلمان علي �سلمان �شهاب ،املدعى عليه� ،mayah jahidi kasman :صفة
الدعوى اوال� :إلزام املدعى عليه ب�إن يدفع مبلغ قدره  920/-دينار ًا ،و�إلزامه بامل�صروفات
والر�سوم.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل املدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة املدنية ال�صغرى التا�سعة
رقم الدعـوى 3/6442/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي� :أحمد حممد جواد اخلزاعي ،وكيلها املحامي عادل املرتوك ،املدعى عليها :ن�سرين
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�سروري� ،صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليها ب�أن تدفع للمدعي مبلغ ًا قدره  285/-دينار ًا،
و�إلزامها بامل�صروفات والر�سوم ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل املدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/10/29لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة املدنية ال�صغرى الثانية
رقم الدعوى 7/3652/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :علي عبدهلل ح�سني هالل ،وكيلته املحامية �شهالن خمي�س ،املدعى عليها :الدكة ملقاوالت
البناء� ،صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليها ب�أن تدفع للمدعي مبلغ ًا قدره  2092/-دينار ًا،
و�إلزامها بامل�صروفات والر�سوم و مقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل املدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2014/10/28لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة املدنية ال�صغرى الثانية

رقم التنفيذ6/8771/2011/04:

تعلن محكمة التنفيذ الخام�سة عن و�ضعها العقارات الخا�صة بالمحكوم عليه /يعقوب علي
محمد فرج في المزاد العلني وذلك بتاريخ  2014/10/30وهي كاالتي:
 العقار الكائن في البديع من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رقم ()1991/3935والت�سجيل رقم ( )67410ب�سعر �أ�سا�سي قدرة  817000دينار ًا.
 العقار الكائن في ر�أ�س زويد من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رقم ()2003/9024والت�سجيل رقم ( )121789ب�سعر �أ�سا�سي قدرة  629000دينار ًا.
 العقار الكائن في ر�أ�س زويد من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رقم )2003/9023والت�سجيل رقم ( )121793ب�سعر �أ�سا�سي قدرة  629000دينار ًا.
 العقار الكائن في ر�أ�س زويد من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رقم ()2003/3935والت�سجيل رقم ( )121933ب�سعر �أ�سا�سي قدرة  523887دينار ًا.
 العقار الكائن في �سند من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رق��م ()2006/15033والت�سجيل رقم ( )61079ب�سعر �أ�سا�سي قدرة  177000دينار ًا.
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 العقار الكائن في �سند من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رق��م (،2004/10211 )1999/2488والت�سجيل رقم ( )99956ب�سعر �أ�سا�سي قدرة  335000دينار ًا.
 العقار الكائن في �سند من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رق��م ()1998/5720والت�سجيل رقم (.)99955
 العقار الكائن في �سند من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رق��م ()2005/1953والت�سجيل رقم (.)132834
 العقار الكائن في �سند من المنامة الم�سجل بموجب المقدمة رق��م ()2002/11130والت�سجيل رقم ( )99926ب�سعر �أ�سا�سي اجمالي قدره  782000دينار للعقارات الثالثة رقم
( 9،8،7الكائنة في �سند من المنامة المذكورة)
فعلى ك��ل م��ن لديه رغبه ف��ي ال�شراء مراجعة ال���دالل ع��ب��داهلل يو�سف علي ق��راط��ة هاتف
( )33109691والدالل احمد عيد احمد الهاجري هاتف رقم ( )36700040والدالل عبداهلل
جعفر عبدالر�ؤوف هاتف رقم ( )39465261او مكتب التنفيذ ب���إدارة المحاكم في �أوقات
الدوام الر�سمي بموجب ملف التنفيذ رقم .04/2011/08771/6

قا�ضي محكمة التنفيذ الخام�سة
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�إعالنات �إدارة �أموال القا�صرين
�إعالن 2014/256

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عمر عبداهلل احمد القعيطي من �سكنة احلد
ويحمل رقم �سكاين � ،420107304أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر يف2014/10/1 :م

�إعالن 2014/255

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عبا�س عبداملهدي من�شد مهدي من �سكنة مدينة
حمد ويحمل رقم �سكاين � ،570105927أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إىل الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/261

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى علي حم�سن حم�سن �أحمد من �سكنة �سافرة ويحمل
رقم �سكاين � ،580139360أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل الإدارة
خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف ال تقبل
الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور ،عليه
�إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م
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�إعالن 2014/269
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حممد ظفر �إقبال �صادق برخودار من �سكنة
املحرق ،ويحمل رقم �سكاين � ،630905363أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إىل الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/259
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل بدير عبدالباقي من �سكنة الهملة ويحمل
رقم �سكاين � ،440109493أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل الإدارة
خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف ال تقبل
الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور ،عليه
�إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/262
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى  Rasool Baksh Pir Bakshمن �سكنة �أم البي�ض
ويحمل رقم �سكاين � ،610138553أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إىل الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفاة
املذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م
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�إعالن 2014/268
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى زياد عبدالعزيز فتح اهلل احمد من �سكنة النويدرات
ويحمل رقم �سكاين � ،750306491أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/69
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفاة �إبت�سام حممد علي �صالح قرا�ضه من �سكنة املنامة
وحتمل رقم �سكاين � ،550029826أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إىل الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفاة
املذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/257
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عبدالعزيز حممد عبداهلل علي احل�سن من �سكنة
احلد ويحمل رقم �سكاين � ،551100036أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إىل الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م
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�إعالن 2014/264
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى يو�سف �أحمد �سلمان �أحمد حجاب من �سكنة
مدينة حمد ويحمل رقم �سكاين � ،630115079أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم
طلب ًا كتابي ًا �إىل الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/265
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى ح�سن �إبراهيم حممد حممد من �سكنة �سماهيج
ويحمل رقم �سكاين � ،680104941أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 1984/119
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل را�شد علي را�شد من �سكنة مدينة عي�سى
ويحمل رقم �سكاين � ،600921441أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفىاملذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م
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�إعالن 2014/258
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى �أحمد حبيب �إبراهيم حممد من �سكنة عراد
ويحمل رقم �سكاين � ،410017469أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/260
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حممد ر�ضا حميد من�صور الن�شيط من �سكنة
املنامة ويحمل رقم �سكاين � ،570714974أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إىل الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م

�إعالن 2014/144
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عابد ح�سني �شاه كرم �شاه من �سكنة �سلماباد
ويحمل رقم �سكاين � ،600106039أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفىاملذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م
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�إعالن 2014/239
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى علي جعفر علي ح�سن زبيل من �سكنة �سلماباد
ويحمل رقم �سكاين � ،620110171أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إىل
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفىاملذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر يف2014/١/١٠ :م
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