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مر�سوم رقم )120( ل�سنة 2021 بالعفو الخا�ص عما تبقى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية 

المحكوم بها في بع�ص الدعاوى���������������������������������������������������������������������������� 5

قرار رقم )134( ل�سنة 2021 باإ�سدار الئحة اإجراءات ت�سوية المنازعات التي تخت�ص 

 بها غرفة البحرين لت�سوية المنازعات بموجب الف�سل االأول من الباب الثاني 

 من المر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009  ب�ساأن غرفة البحرين لت�سوية

10 ����������������������������������������������������������� المنازعات االقت�سادية والمالية واال�ستثمارية

 قرار رقم )21( ل�سنة 2021 بتعيين القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي لكلية البحرين التَِّقنية

)بوليتكنك البحرين(�������������������������������������������������������������������������������������� ٧0

قرار رقم )42( ل�سنة 2021 ب�ساأن الموافقة على طلب تحويل كافة اأعمال �سركة اأي اأف ويل�ص

٧1 ��������������������������������� البحرين �ص�م�ب )معفاة( اإلى �سركة اأيه اأف ويل�ص البحرين )ذ�م�م( 

قرار رقم )48( ل�سنة 2021 باإلغاء الترخي�ص الممنوح 

٧2 ���������������������������������������������������������� لـ »تقاعد لالدخار والتقاعد �ص�م�ب� )مقفلة(«

 قرار رقم )49( ل�سنة 2021 باإلغاء الترخي�ص الممنوح

٧3 ������������������������������������������������������������� لـ »الباين ويلث منجمنت �ص�م�ب� )مقفلة(«

 قرار رقم )50( ل�سنة 2021 باإلغاء الترخي�ص الممنوح

٧4 ������������������������������������������������������������������������ لـ »نومورا انترنا�سونال بي ال �سي«

 اإعالن رقم )11( ل�سنة 2021 ب�ساأن قرارات التر�سية ال�سادرة في المناق�سات والمزايدات 

خالل �سهر نوفمبر 2021 ���������������������������������������������������������������������������������� ٧5

84 ����������������������������������������������������������������������������������������� قرارات اال�ستمالك

 االإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات االختراع ونماذج المنفعة، المعدل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006  

108 ����������������������������������������������������������������������������� اإعالن رقم )24( ل�سنة 2021

 االإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

11٧ ����������������������������������������������������������������������������� اإعالن رقم )29( ل�سنة 2021

119 ���������������������������������������������������������������������������������� اإعالنات اإدارة الت�سجيل
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مر�سوم رقم )120( ل�سنة 2021
بالعفو اخلا�ص عما تبقى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية 

املحكوم بها يف بع�ص الدعاوى

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و )91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأوىل   

ي�شقط ما تبقى من مدة العقوبات ال�شالبة للحرية وعقوبات الغرامة املحكوم بها على التالية 

اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبينة قرين كل منهم:

رقم الق�شية الرقم ال�شخ�شي ال�شم ت

7202106108 222057868 MAURICIO MARUZZI .1

7202106108 222057869 KEMAL ALAY .2

7202104751 951001353 خالد اإبراهيم علي اأحمد العري .3

7202104729 770200540 MOHAMMED ISMAIL MOHAMMAD  RAHMAN .4

7202104852 870474910 MOHAMMED SOHAG KHORSHED ALAM .5

7202106875 880227494 �شاجد �شو يمبي�شيم .6

7202101037 760597570 ميونيا �شامي بيتت�شال .7

7202101037 820674826 فيال �شامي مونيا �شوامي مونيا �شوامي .8

7202101037 880493399 بالنيناثان كيوبيوت�شامي .9

7202104695 941004813 مجتبى زيد اإبراهيم كاظم بوحميد .10

7202104833 921009046 ه�شام اأحمد �شلمان اأحمد البلو�شي .11

7202104951 881210102 اأحمد عبدالنبي عبداهلل العني�شي .12
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 7202104668

 7202104773

030700167 خليفة حمد �شلطان محمد الغانم .13

7202104943 860976670 GUO CHENGJUN .14

7202106379 850493757

 NAYANI SAMANMALEE LEKAM WASAM
LIYANAGE

.15

7202106875 860473066 AJESH KOROTH .16

 7202104927

7202103501

880805684 فا�شل عبا�س ال�شيد عبداهلل ح�شن ها�شم .17

7202106875 970416628 FIROS KANHOTT S/O KOYAKUTTY .18

7202105371 222054951 IZDEK ASGADINOVA .19

8202101134 841100420 عمر عبدالغفور محمد �شريف .20

7202105371 920904335 محمد عبدالكريم نا�شر �شلمان ال�شيخ نا�شر .21

7202105066 890616027 ليث نا�شر ب�شير التل .22

7202105186 791337286 PITUCKCHAI SODATA .23

7202105186 901163740 THANANPHAT KRIRATTHAWRONKUN .24

7202105186 991126688 CHETSADAKON PROMSON .25

8202102723 881054860 JORDAN MANUEL VIGO .26

7202102714 900470585 AGNES NASERIAN SARBABI .27

7202105180 750253681 محمد ح�شن عبدالجليل .28

7202106862 931041309 WILLIAM ESSLE WILLIAM ESSLE .29

7202104529 931208203 محمد هاني محمود ح�شن الكعبي .30

7202105160 850705860 يو�شف عبدالر�شا جا�شم عبدالجليل عبدالنبي .31

7202105454 930323025 SHEIK HAMRAZ .32

7202105454 970616899 SUBIN SUDHAKARAN S/O SUDHAKARAN .33

7202106903 990708144 يا�شر عبا�س غالم قا�شم اأحمد .34

7202105014 850709890 �شهزاد �شرور بالن في�س اأحمد .35

7202105313 940339021 HARBANS SINGH S/O SIKANDER SINGH .36

7202105313 890928185 JASWINDER SINGH S/O MANDER SINGH .37

7202105327 910209758 محمد را�شد �شعد ظافر الدو�شري .38

7202105313 950138673 TERENCE SUMIT GOMES S/O PETER GOMES .39

7202004393 840112203 عبدالرحمن محمد عبدالعزيز محمد المرباطي .40

7202103337 991100166 علي عبدالح�شين عبداهلل ح�شن ح�شين .41

7202105401 770807992 حمد مجيد حاجي الرحمن بهمن .42

7202105411 720505283 اأنور عبدالنبي �شالم اإبراهيم العري�س .43

7202105230 880597259 RAHMOT ULLAH FARID .44

7202105971 830344357 MOSTAFA KAMAL EBRAHIM KHALIL .45

7202105892 860850242 MOSARAF SIRAJ   MIA .46

7202105971 880567392 MOHAMMAD AMAN MD MIAH .47

7202105539 941230279 عمر اأنور م�شطفى زيتاوي .48
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7202105399 800662237
 AJIM ABDUL HAMID PARDESHI S/O

PARDESHI ISMAIL
.49

7202105398 950402907 علي مول بخ�س علي اأحمد محمد .50

7202105501 771206178 هاني يو�شف مح�شن حبيب المحا�شنيه .51

7202105379 881301728 MOHAMMAD SUMON POTOWARY GONE .52

7202105521 910954534 HAMZA HASHIM MOHAMED .53

7202105410 990319504

 ROOPESH KAMALON S/O BALAKRISHNAN
KANAKKARAMKODI

.54

 7202101985

7202106040

951006436 م�شعل اإبراهيم علي �شيف العجمي .55

7202105483 020608209 جا�شم محمد يعقوب يو�شف علي .56

7202105483 021001375 ح�شين علي يعقوب يو�شف علي .57

7202100516 910500100 محمد غلوم ح�شن الم�شخ�س .58

7202105506 990201716 ح�شن اأ�شامه قمبر محمد كويتان .59

7202105540 691102082 في�شل علي غلوم  علي .60

7202105975 860704211 محمد يو�شف اإبراهيم عبداهلل المهزع .61

7202103365 960114971 ناجي من�شر مح�شن �شالح العمري .62

7202105536 740364855 ALAM BHUIYAN ABDUL BARIK .63

7202105536 750150076 JAHANGIR JABED MOLLA .64

7202106193 750107499 يون�س عبدالحميد اأحمد غلوم .65

 7202100111

7202008423

700035540 محمد عبدعلي محمد علي المادح .66

7202106283 861046269 MOHAMMAD FAKRUL MIAH RATAN MIAH .67

7202103152 900925264 NAZIR AHMED .68

7202102693 851210236 عبداهلل �شيف هالل المعولي .69

7202105161 222057094 SAADET KAZIKHAANOVA .70

7202103862 880574453 RAMJAN MIAH MOBARAK MIAH .71

7202103862 900341300 اإيمون محمد ها�شم مياه .72

7202104594 830542663 MOMEN ABDUL MOTIN .73

7202104594 910643830 MOHAMMAD FARHAD MOHAMMAD  AHAMMAD .74

7202105280 222041831 PHRAEOPHRAI CHINNAKHOT .75

7202102418 821503502 اإيمان ماجد مو�شى ال�شبلي .76

2018/9405 991004949 فار�س اأديب ح�شن ح�شين .77

7202107193 910658030

 MUHAMMAD RIZWAN HANIF MUHAMMAD
HANIF

.78

7201802691 840104146 في�شل اأحمد اإبراهيم اأحمد اإبراهيم .79

7202007249 820597740 GOKUL SASIDHARAN .80

7202107265 881285854 GANGA BARAL S/O BHAGABAN BARAL .81

7202107259 870378503 MUTYAM RATNAPURAM .82
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7202106772 820308269 خالد ب�شير عي�شى هويكل العنزي .83

7202107311 831462221
  MOHAMMAD MORSHED MOHAMMAD

ALAM
.84

2021/2/م ع 

�س/185

870201883 �شالح علي �شالح  يو�شف .85

7202107354 730801527 عبدالأمير عبدالكريم محمد علي الع�شافره .86

7202107354 730305538 هاني ميرزا اأحمد م�شيمع .87

7202106228 840124570 اأحمد ح�شين اإبراهيم محمد طه .88

7202107266 870853635 ARMAN MUSLAM .89

7202107573 222058229 MISS KULKANYA KAEWKLA .90

7202107573 222058228 MISS SIRIWIMON YAEMMUN .91

7202107311 800381475 SITI BADRIYA BT MIRSAD SANIIH .92

7202107311 840689985 EMI EMIN SAAN .93

7202107311 830299424 DASIAH BT WACUM .94

8202005953 950728357 HAMZA MIR .95

8202102818 940345919 XU BINGYU .96

8202101874 950916579 ADIL RAJ .97

8202102906 881159530 SANDEEP SINGH S/O JASWINDER SINGH .98

8202102939 930922972 RYAN DAVE SALONGA LARDIZABAL .99

8202102940 861052137

 MOHAMMED RASEL MOHAMMED RAHIM
UKKAH

.100

8202102949 900214457 ASHIF MANNETHEM PADATH .101

8202102973 1021270671 عماد عبدالعزيز محمد ال�شيف .102

8202102313 900381124 MOHAMED NAZMI NAJEEM .103

8202103010 890572887 SIMPLICE MBANGWEI  NDOH .104

7202008515 661200906 اأحمد عبداهلل ح�شن عبداهلل .105
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املادة الثانية
تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، ويعمل به من  على وزير 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

وزير الداخلية
الفريق اأول 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 11 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 15 ديــ�شــمــبـــــــــر 2021م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )134( ل�سنة 2021
 باإ�سدار الئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين

 لت�سوية املنازعات مبوجب الف�سل االأول من الباب الثاين 
 من املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009  ب�ساأن غرفة البحرين لت�سوية

املنازعات االقت�سادية واملالية واال�ستثمارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية، وتعديالته،

وعلى قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون )26( ل�شنة 1980، وتعديالته،

وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته،

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

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )26( منه،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت اللكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

2018، املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2021,

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

ال�شادرة   2009 ل�شنة  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2021 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات،

الدعاوى  الق�شائية يف  ن�ْشر الإعالنات  ب�شاأن اعتماد   2021 ل�شنة  القرار رقم )40(  وعلى 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات على موقع اجلريدة الر�شمية بهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية،
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وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2021 ب�شاأن تنظيم الإعالن بالو�شائل الإلكرتونية يف الدعاوى 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر االآتي:
املادة االأوىل

لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باأحكام  ُيعمل 

املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، 

املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُتلغى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

ال�شادرة   2009 ل�شنة  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009.

املادة الثالثة
ُيـن�َشـر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل بهما من اليوم التايل 

لتاريخ الن�شر.

وزير العدل 
وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 
 

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 دي�شـمـبــــــــــر 2021م
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الئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات
 التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

مبوجب الف�سل االأول من الباب الثاين
من املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009 ب�ساأن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

االقت�سادية واملالية واال�ستثمارية

تنظيم االإجراءات
باب متهيدي

مادة )1(
تعاريف 

كلٍّ  قرين  ـنة  املبيَّ املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
المجل�ص: المجل�س الأعلى للق�شاء.

الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون العدل.
الغرفة: غرفة البحرين لت�شوية المنازعات.

القانــون: المر�شــوم بقانــون رقم )30( ل�شــنة 2009 ب�شــاأن غرفــة البحرين لت�شــوية المنازعات 
القت�شادية والمالية وال�شتثمارية.

ـــن طبقــًا لأحكام البنــد )6( من الفقــرة )اأ( من  الرئي�ــص التنفيــذي: الرئي�ــس التنفيــذي المعيَّ
المادة )5( من القانون.

ـل طبقًا لأحكام المادة )35( من هذه الالئحة. الهيئة: هيئة ت�شوية النزاع التي ت�شكَّ
القا�سي المنتَدب: القا�شي المنتَدب من المجل�س طبقًا لأحكام المادة )31( من القانون.

دة للخ�شــوم لتقديم كافــة الأمور  جــدول المواعيــد: الجــدول الــذي ُتــدَرج فيــه الآجــال المحــدَّ
المتعلقــة بالدعوى واإثباتهــا، ومواعيد الجتماعات حال تقريرها طبًقا لأحكام المادة )28( من 

هذه الالئحة.

الو�سائل المعتَمـدة: هي الو�شائل التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير. 
ـــن طبقًا لأحكام البند )7( من الفقرة )اأ( من المادة )5( من  ـــل العام المعيَّ ـــل: الم�شجِّ الم�سجِّ

القانون.

مدير الدعوى: المدير المخت�س باإدارة الدعوى طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )2(
نطاق ال�سريان

ـق هذه الالئحة على املنازعات التي تنظرها الغرفة طبقًا للف�شل الأول من الباب الثاين  ُتـطبَّ

من القانون.
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مادة )3(
اإ�سراف املجل�ص

ُيـ�شِرف املجل�س على ُحـ�ْشـن �شري العمل بالغرفة فيما يتعلق باملنازعات التي تخت�س بنظرها 

�شبيل مبا�شرة مهام  وللمجل�س يف  الالئحة،  لأحكام هذه  اخت�شا�س ق�شائي طبقًا  كهيئة ذات 

الإ�شراف ما ياأتي:

درا�شــة التقارير الدورية التي ترفعها الغرفة اإلى المجل�ــس كل �شــتة اأ�شهر عن ن�شاطها ب�شاأن   -1

ـــق ب�شــاأنها هذه الالئحة، و�شــير العمل المتعلق بتلك المنازعات وما تم  المنازعات التي تطبَّ

اإنجازه ب�شاأنها، وتحديد معوقات الأداء، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.

للمجل�ــس اأن يطلــب مــن الغرفــة تزويــده باأيــة بيانــات اأو معلومــات اأو تقاريــر لزمــة لقيامه   -2

ـق ب�شاأنها هذه الالئحة. بالإ�شراف على اأعمال الغرفة ب�شاأن المنازعات التي تطبَّ

ـق ب�شاأنها اأحكام  متابعة توفير ودعم الغرفة لبرامج التدريب المتعلقة بالمنازعات التي تطبَّ  -3

هذه الالئحة.

مادة )4(
مكان اإدارة الدعوى وعْقـد جل�سات الهيئة

ده  ُتـدار الدعوى وَتـعِقـد الهيئة جل�شاتها يف مقر الغرفة اأو يف اأيِّ مكان اآخر داخل اململكة يحدِّ

الوزير بناًء على طلب من الرئي�س التنفيذي. 

ويجوز اأن ُتـدار الدعوى اأو ُتـعَقـد جل�شات الهيئة با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة املجل�س.

مادة )5(
اللغات امل�ستخَدمة اأمام الغرفة وترجمة امل�ستندات واالأوراق

تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغة الم�شــتخَدمة في اإجــراءات ت�شــوية المنازعات اأمــام الغرفة،  اأ- 

ويجــوز لأطــراف النــزاع اأن يتفقوا كتابًة علــى اختيار اللغــة الإنجليزية كلغة ُتـــ�شتخَدم اأمام 

الغرفة عند نظر الدعوى، ِوْفـقًا لل�شروط الآتية:

رًا بلغة اأخرى غير اللغة العربية. 1- اأن يكون العقد �شند الدعوى محرَّ

2- اأن يكون التفاق على اختيار اللغة الإنجليزية من�شو�شًا عليه في العقد �شند الدعوى اأو 

في المرا�شالت بين اأطراف العقد اأو في اتفاق خا�س.

اإدارة  اأثناء  الغرفة  اأمام  ُتـ�شتخَدم  كلغة  الإنجليزية  اللغة  اختيار  على  التفاق  م  يقدَّ 3- اأن 

دة لذلك بجدول المواعيد. الدعوى وخالل الآجال المحدَّ
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لذلك  د  املحدَّ الأجل  خالل  الإجنليزية  اللغة  اختيار  على  التفاق  الأطراف  م  يقدِّ مل  فاإذا 

بجدول املواعيد كانت اللغة العربية هي امل�شتخَدمة يف اإجراءات ت�شوية النزاع.

م اإلى مدير الدعوى اأو الهيئة  -بح�شــب الأحوال- ترجمة  على كل طرف في الدعوى اأن يقدِّ ب- 

رة بلغــة اأجنبية اإلى اللغــة العربية، اأو اإلى اللغــة الإنجليزية اإذا  للم�شــتندات والأوراق المحــرَّ

رة بلغة غيرها. اتُّـِفـق على ا�شتخدامها طبقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة اإذا كانت محرَّ

الهيئــة                           اأو  اإلــى مديــر الدعــوى  اأطــراف الدعــوى  اأيٍّ مــن  مــة مــن  ُيـــعتد بالترجمــة المقدَّ ج- 

-بح�شــب الأحــوال- مــا لم ينــاِزع الطرف الآخر فيهــا، فاإذا نــاَزع الطرف الآخــر في �شحة 

م الترجمــة الأولى في  الترجمــة وَجـــب عليــه تقديــم ترجمة بديلــة، فاإذا نــاَزع الطرف مقــدِّ

ـق المتناَزع عليه من الترجمة. الترجمة البديلة، جاز للهيئة ال�شتعانة بالخبرة في ال�شِّ

مادة )6(
احت�ساب املواعيد

رًا بالأيام اأو بالأ�شهر  ـن القانون ميعادًا حل�شول الإجراء مقدَّ لأغرا�س هذه الالئحة، اإذا عيَّ

اأو بال�شنني فال ُيـح�َشـب منه يوم حدوث الأمر املعتَبـر ُمـجريًا للميعاد، اأما اإذا كان امليعاد مما 

يجب انق�شاوؤه قبل الإجراء فال يجوز ح�شول الإجراء اإل بعد انق�شاء اليوم الأخري منه.

وينق�شي امليعاد بانق�شاء اليوم الأخري منه اإذا كان خالل فرتة يجب اأن يح�شل فيها الإجراء. 

دة بالأ�شهر من يوم ابتدائها اإىل اليوم الذي يقابله من الأ�شهر التالية. وُتـح�شب املدة املحدَّ

وُتـح�شب مدة اليوم من منت�شف الليل اإىل منت�شف الليل التايل، واليوم وال�شاعة اللذين 

املهلة  فيهما  تنتهي  اللذان  وال�شاعة  اليوم  اأما  ح�شابها،  يف  يدخالن  ل  للمهلة  مبداأ  يكونان 

فيدخالن يف ح�شابها.

واإذا �شادف اآخر امليعاد عطلة ر�شمية امتدَّ اإىل اأول يوم عمل بعدها.

مادة )٧(
ـرات والطلبات �سوابط تقدمي اللوائح واملذكِّ

وطلبات  والأدلة  والدفوع  الدفاع   وطلبات  ـرات  واملذكِّ الدعوى  لوائح  تقدمي  يف  ُيـراعى 

ـل واخت�شام الغري والطلبات العار�شة والإجراءات الوقتية  ـَدخُّ اإجراءات الإثبات والإدخال والتَّ

م طبقًا لأحكام هذه الالئحة، اأن تتوافر فيها ذات ال�شوابط املعتَمـدة اأمام  ـظية التي تقدَّ ـَحـفُّ والتَّ

املحاكم، مبا يف ذلك: 

1- اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بخط وا�شح.

2- اأن تت�شمن رقم الدعوى -اإْن ُوِجـد- واأ�شماء اأطراف الدعوى.
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مها. ـعة من الطرف الذي قدَّ 3- اأن تكون موقَّ

اأو الهيئة  اإىل مدير الدعوى  اأوراقًا  اأو  اأو م�شتندات  ـرات  اأو مذكِّ اأيُّ طرف لوائح  م  واإذا قدَّ

م �شورًا منها بقدر عدد اأطراف الدعوى ون�شخة اإلكرتونية  -بح�شب الأحوال- وَجـب عليه اأن يقدِّ

منها.

الباب االأول
اإجراءات رْفـع الدعوى واأوامر االأداء واالإعالن ومتثيل االأطراف

الف�سل االأول
رْفـع الدعوى

مادة )8(
اإجراءات رْفـع الدعـوى 

اأ-  ُتـرفع الدعوى اإلى الغرفة بناًء على طلب المدعي بالو�شائل المعتَمـدة بما في ذلك الو�شائل 

الإلكترونية بموجب لئحة ت�شتمل على الآتي:

1- ا�شم المدعي ولقبه ومهنته اأو وظيفته ومحل اإقامته اأو موطنه المختار، ورقمه ال�شخ�شي 

اأو رقم �شجله التجاري، ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال، والبريد الإلكتروني، 

المختار،  موطنه  اأو  اإقامته  ومحل  و�شفته  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  ـله  يمثِّ َمـن  وا�شم 

ورقمه ال�شخ�شي، ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.

المختار، ورقم  اأو موطنه  اإقامته  اأو وظيفته ومحل  ولقبه ومهنته  المدعى عليه  ا�شم   -2

له  لم يكن  فاإن  ُوِجـد-،  -اإْن  الإلكتروني  والبريد  النقال  الهاتف  الثابت ورقم  الهاتف 

محل اإقامة معلوم وقت رْفـع الدعوى فاآخر محل اإقامة معلوم كان له.

3- وقائع الدعوى وطلبات المدعي.

عى به. 4- تحديد المبلغ المدَّ

اإليها في دعواه مرفقة بها قائمة بمفردات هذه  5- حافظة م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند 

رة بلغة اأجنبية فيجب عليه تقديم ترجمة  الحافظة، واإذا كانت الم�شتندات اأو بع�شها محرَّ

ـفقوا على اختيار اللغة الإنجليزية  لها اإلى اللغة العربية، ما لم يكن اأطراف الدعوى قد اتَّ

كلغة ُتـ�شتخَدم في اإجراءات نظر النزاع، وفي هذه الحالة يجب عليهم تقديم ترجمة اإلى 

رة بلغة غيرها. اللغة الإنجليزية اإذا كانت محرَّ

ب-  على المدعي �شْرد وقائع ومو�شوع الدعوى واأ�شبابها، وطلباته واأ�شانيده بو�شوح وجالء.

ج-  يجــب اأن تكــون الدعــوى �شــاملة لجميــع مــا يحق للمدعــي المطالبة به بالن�شــبة اإلى اأ�شــباب 
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دة تقوم على �شــبب قانوني  الدعــوى, ويجــوز للمدعي اأن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعدِّ

دة. واحد اأو على اأ�شباب اأو وقائع قانونية متعدِّ

ـنات اأو الم�شتندات المعتَمـدة   د-   يجب ا�شتيفاء اأية بيانات وتقديم اأية م�شتندات اأخرى، بذات البيِّ

اأمام المحاكم. 

 هـ- يكون رافع الدعوى م�شئوًل عن ا�شتيفاء و�شحة البيانات والم�شتندات الالزمة لرْفـع الدعوى.

مادة )9(
قْيـد الئحة الدعوى 

على المدعي عند تقديم لئحة الدعوى اأْن يوؤدي الر�شم كاماًل. اأ- 

ـــق من �شــداد الر�شــم وا�شــتيفاء كافــة البيانات والم�شــتندات بقْيد  ـَحـقُّ تقــوم الغرفــة بعد التَّ ب- 

الدعــوى فــي �شــجل الغرفــة الخا�ــس بذلــك واإيــداع لئحة الدعــوى واإي�شال �شــداد الر�شــم 

والم�شتندات في ملف الدعوى.  

ُيعَلن المدعي بما يفيد قْيـد دعواه بجدول المواعيد.  ج- 

مادة )10(
  ر�سوم الدعوى 

ر قيمة الدعاوى والطلبات والأوامر التي ُتـــرفع اإلى الغرفة طبقًا لأحكام قانون الر�شــوم  تقدَّ اأ- 

ـنة بقرار الوزير. الق�شائية، وُتـ�شتوَفـى عنها الر�شوم طبقًا للفئات المبيَّ

ـــن لمديــر الدعــوى عدم ا�شــتكمال اأو �شــداد الر�شــم المقرر َكـلَّـــف المدعــي اأو وكيله  اإذا تبيَّ ب- 

ـــنة بجدول المواعيد،  دها، دون اإخالل بالآجال المبيَّ با�شــتكماله اأو �شــداده خالل مهلة يحدِّ

دة يحيل مدير الدعوى ملف  فاإذا لم يلتزم المدعي اأو وكيله بهذا التكليف خالل المهلة المحدَّ

الدعوى بحالته اإلى القا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- ليقرر �شْطـب الدعوى في 

ـْطـــب باإجراءات �شحيحة، ويتولى مدير  هــذه الحالة، ويجوز للمدعي اإعادة الدعوى من ال�شَّ

ـى من اإجراءات مرحلة اإدارة الدعوى. الدعوى و�شع جدول جديد ل�شتكمال ما تَبـقَّ

ر اأو ا�شــتكماله خــالل المهلة  فــي حالــة عــدم قيــام المدعــي اأو وكيله ب�شــداد الر�شــم المقــرَّ ج- 

دة، يعر�س مدير الدعوى الأمر على القا�شي المنتَدب لالأمر ب�شْطـِبـها، واإذا ا�شتمرت  المحدَّ

الدعــوى م�شــطوبة لمــدة �شــتين يومًا ولم يطلــب اأحد الخ�شوم ال�شــير فيها اأ�شــدر القا�شي 

المنتــَدب قــراًرا باعتبار الدعــوى كاأن لم تكن دون حاجة اإلى تقديــم طلب بذلك من اأيٍّ من 

الطرفين. 
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م قبل  يجوز بقرار من الوزير تاأجيل �شــداد الر�شــوم اأو الإعفاء منها كليًا اأو جزئيًا بطلب يقدَّ د- 

قْيد الدعوى اأمام الغرفة.

 مادة )11(
اآثار قْيـد الالئحة وقْيـد طلب االأمر باالأداء

يرتتب على قْيـد لئحة الدعوى اأو قْيـد طلب الأمر بالأداء يف الغرفة طبقًا لأحكام املادتني 

)9( و)13( من هذه الالئحة ما ياأتي:

قْطـع مرور الزمن ال�شاري لم�شلحة المدعى عليه.  -1

�شريان الفوائد التاأخيرية ما لم تكن �شارية من وقت اآخر بحكم القانون اأو العرف التجاري   -2

اأو التفاق.

الف�سل الثاين
اأوامر االأداء
مادة )12(

�سروط طلب اأمر االأداء
مع عدم الإخالل باحلق يف رْفـع الدعوى طبقًا للقواعد املن�شو�س عليها يف الف�شل ال�شابق، 

يجوز ل�شاحب احلق اأْن ي�شت�شدر اأمر اأداء طبقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل مبوجب طلب 

م للغرفة متى توافرت ال�شروط الآتية: يقدَّ

ـنًا بذاته اأو بنوعه ومقداره. ـن المقدار اأو منقوًل معيَّ اأن يكون الحق َدينًا من النقود معيَّ  -1

اأن يكون الحق ثابتًا بالكتابة.  -2

اأن يكون الحق حال الأداء.  -3

اأن يكون مو�شوع اأمر الأداء مما يدخل في اخت�شا�س الغرفة.  -4

ـبع هذه الأحكام اإذا كان �شاحب احلق دائنًا بورقة جتارية واقت�شر طلبه على الرجوع  وُتـتَّ

ر اأو القابل اأو ال�شامن الحتياطي لأحدهم، اأما اإذا اأراد الرجوع على غري  على ال�شاحب اأو املحرِّ

ـباع الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة ب�شاأن رْفـع الدعوى. هوؤلء وَجـب عليه اتِّ

مادة )13(
اإجراءات اإ�سدار اأمر االأداء

علــى الدائــن الــذي تتوافر فــي َدينه ال�شــروط المن�شو�س عليهــا في المــادة )12( من هذه  اأ- 
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ـــف المدين بالوفــاء اأوًل خالل �شــبعة اأيام  الالئحــة واختــار �شــلك طريق اأمــر الأداء، اأْن يكلِّ

علــى الأقــل ثم ي�شــت�شدر اأمر الأداء مــن القا�شي المنتَدب، ويكون التكليــف بالوفاء بموجب 

ـل بعلم الو�شول اأو ير�َشـل اإلى المدين بالو�شائل المعتَمـدة، بما في ذلك الو�شائل  كتاب م�شجَّ

فع مقام هذا التكليف. الإلكترونية، ويقوم احتجاج عدم الدَّ

م الدائــن طلب اإ�شدار اأمر الأداء اإلى الغرفة بالئحــة يراعى فيها البيانات المن�شو�س  ُيـــقدِّ ب- 

ين وما ُيـثِبـــت  عليها في الفقرة )اأ( من المادة )8( من هذه الالئحة، ويرِفـــق بها �شــند الدَّ

ـــد في �شــجل الغرفة الخا�س بذلك  ر، وتقيَّ ح�شول التكليف بوفائه بعد �شــداد الر�شــم المقرَّ

طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )9( من هذه الالئحة.

م �شورًا منها وكافة مرفقاتها بقْدر عدد املدعى  وعلى الدائن عند تقدمي الالئحة اأن يقدِّ

عليهم ويبقى اأ�شل الالئحة يف الغرفة.

ـن  ويبيَّ تقدميه  يوم  من  الأكرث  على  اأيام  ثالثة  خالل  املنتَدب  القا�شي  من  الأمر  وي�شدر 

اأو ما اأمر باأدائه من منقول -بح�شب الأحوال- وكذا  اأداوؤه من اأ�شل وفوائد  فيه املبلغ الواجب 

امل�شروفات.

م من الأمر. ـَظـلُـّ ين بعد �شدور اأمر الأداء يف الغرفة اإىل اأن مي�شي ميعاد التَّ ويبقى �شند الدَّ

مادة )14(
االمتناع عن اإ�سدار اأمر االأداء

اإذا راأى القا�شي املنتَدب األ يجيب الطالب اإىل كل طلباته كان عليه اأْن ميتنع عن اإ�شدار 

الأمر واأْن يحيل الأوراق اإىل الغرفة لإدارة الدعوى ونظرها طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )15(
ـَظـلُّـم من اأمر االأداء االإعالن والتَّ

يعَلــن المديــن بالطلب وبالأمر ال�شــادر �شده بالأداء، وُيـعتَبـــر الطلب والأمــر ال�شادر عليه  اأ- 

بالأداء كاأْن لم يكن اإذا لم يتم اإعالنهما خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ �شدور الأمر.

ــم من الأمر خالل خم�شــة وخم�شــين يومًا من تاريخ  ـَظـلُـّ يجوز لل�شادر عليه الأمر بالأداء التَّ ب- 

رة لرْفـع  م اإلى الغرفة وتراعى فيه الإجراءات المقرَّ م بالئحة تقدَّ ـَظـلُـّ اإعالنه اإليه، وُيـرفع التَّ

الدعوى بالو�شــائل المعتَمـــدة بما في ذلك الو�شــائل الإلكترونية طبقًا لأحكام هذه الالئحة، 

ـبًا واإل كان غير مقبول. م م�شبَّ ـَظـلُـّ ويجب اأن يكون التَّ

رة  م القواعد والإجراءات المقرَّ ـَظـلُـّ يعتبر الُمـَتـَظـلِّـم في ُحـْكـم المدعي، ويراعى عند نظر التَّ ج- 

لإدارة الدعوى ونظرها اأمام الهيئة طبقًا لأحكام هذه الالئحة.
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الف�سل الثالث
االإعالن

مادة )16(
اإ�سدار م�ستند االإعالن 

فــي غيــر حالــة الإعالن بوا�شــطة الو�شــائل الإلكترونية، يجــب اأن يكون م�شــتند الإعالن من  اأ- 

ـعه مدير الدعوى اأو اأمين �شر الهيئة -بح�شب الأحوال- وُيـخَتـم بخاتم الغرفة،  ن�شختين ويوقِّ

وُيـعتَبـــر الإعــالن بالو�شــائل الإلكترونيــة ُمـنِتـــجًا لآثاره من تاريخ اإر�شــاله اإلى المعَلـــن اإليه، 

وت�شــري في �شــاأن الإعالن بالو�شــائل الإلكترونية القواعد والإجراءات المن�شو�س عليها في 

قرار الوزير ال�شادر بهذا ال�شاأن.

يتولى مدير الدعوى اأو اأمين �شر الهيئة -بح�شب الأحوال- الإ�شراف على مهمة الإعالن. ب- 

مادة )1٧(
بيانات م�ستند االإعالن

اأ- يجب اأن ي�شتمل م�شتند الإعالن على البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.

ـله ولقبه وموطنه ومهنته. 2- ا�شم طالب الإعالن ولقبه وموطنه وا�شم َمن يمثِّ

3- ا�شم المعَلـن اإليه ولقبه وموطنه ومهنته، فاإْن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعالن فُيـعتدُّ 

باآخر موطن كان له.

4- ا�شم القائم بالإعالن ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأ�شل ون�شخة منه، ما لم 

تقت�س طبيعة الإعالن بالو�شائل الإلكترونية غير ذلك.

5- مو�شوع الإعالن.

دة. 6- تاريخ الجتماع اأو الجل�شة اإْن كان هناك اجتماع اأو جل�شة محدَّ

7- ا�شم َمن �ُشـلِّـم اإليه م�شتند الإعالن ولقبه و�شفته واإم�شاوؤه اأو خْتـمه اأو ب�شمة اإبهامه على 

ـن اإثبات ذلك و�شببه بح�شور �شاهد، ما  الأ�شل بما يفيد الت�شليم، وفي حالة امتناعه يتعيَّ

لم تقت�س طبيعة الإعالن بالو�شائل الإلكترونية غير ذلك.

ـل المعَلـن اإليه. 8- عنوان البريد الإلكتروني لالأطراف اأو اأرقام َتـوا�شُ

ب- يكــون الإعــالن بوا�شــطة اأيِّ موظف عام مكلَّـــف بذلك، اأو بوا�شــطة الو�شــائل الإلكترونية، اأو 

دها الوزير بعد موافقة المجل�س. بوا�شطة اأية جهة اأخرى يحدِّ
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مادة )18(
ت�سليم ن�سخة االإعالن

بالو�شائل  الإعالن  يقت�شيه  ما  ومبراعاة  خا�س  قانون  اأيِّ  يف  عليه  ُنـ�س  ما  عدا  فيما 

الإلكرتونية، ت�َشـلَّـم ن�شخة الإعالن اإىل ال�شخ�س املراد اإعالنه اأو يف موطنه على الوجه الآتي:

ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والموؤ�ش�شــات العامة على اختالفها، ت�َشـــلم   -1

ـلها قانونًا. اإلى َمـن يمثِّ

ما يتعلق بال�شركات والجمعيات والموؤ�ش�شات الخا�شة و�شائر الأ�شخا�س العتبارية الخا�شة،   -2

ت�َشـلَّـــم بمركــز اإدارتهــا للنائــب عنها قانونــًا اأو لمن يقــوم مقامه، وفي حالة عــدم وجودهما 

ت�َشـلَّـــم �شورة الإعالن لأحد موظفي مكتبيهما، فاإذا لم يكن لها مركز اإدارة ت�َشـلَّـــم ال�شورة 

للنائب عنها ل�شخ�شه اأو في موطنه.

مــا يتعلــق بال�شــركات الأجنبيــة التي لها فــرع اأو مكتب في المملكة، ت�َشـلَّـــم اإلى م�شــئول فرع   -3

ـــلها قانونًا في المملكة، وفي حالة عدم وجوده ت�َشـلَّـــم اإلى اأحد  ال�شركة اأو مكتبها اأو َمـــن يمثِّ

موظفي مكتبه.

ما يتعلق باأفراد قوة دفاع البحرين اأو قوات الأمن العام اأو من في حكمهم، ت�َشـلَّـم اإلى الجهة   -4

المخت�شة التابعين لها لتبليغها اإليهم.

ما يتعلق بالم�شجونين، ت�َشـلَّـم اإلى اإدارة المكان الموَدعين فيه لتبليغها اإليهم.  -5

ـله لتبليغها  ما يتعلق ببحارة ال�شفن التجارية اأو العاملين فيها، ت�َشـلَّـــم اإلى الربان اأو َمـــن يمثِّ  -6

اإليهم.

مادة )19(
عدم وجود ال�سخ�ص املطلوب اإعالنه

مع مراعاة ما يقت�شيه الإعالن بالو�شائل الإلكرتونية، اإذا مل يجد القائم بالإعالن ال�شخ�س 

املطلوب اإعالنه يف موطنه، كان عليه ما يلي:

ر اأنه وكيله اأو اأنه يعمل في خدمته اأو اأنه من ال�شاكنين معه  ت�شليم ن�شخة الإعالن اإلى َمن يقرِّ  -1

من الأزواج اأو الأقارب اأو الأ�شهار.

اإذا لــم يوجــد اأحــد ممن ي�شحُّ ت�شــليم ن�شــخة الإعالن اإليهــم طبقًا لأحكام الفقرة ال�شــابقة   -2

ــمه، وَجب علــى القائم بالإعالن اإثبات ذلك في ن�شــختي  اأو امتنــع َمـــن ُوِجـــد منهم عن ت�َشـلُـّ

ـق اإحداهما على باب المقر اأو المكان الذي يقيم فيه المراد اإعالنه. الإعالن وُتـل�شَ
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مادة )20(
االإم�ساء اأو اخلْتـم على ن�سخة االإعالن

ـع اإم�شائه  اإذا كان ال�شخ�س الذي �ُشـلِّـم اإليه م�شتند الإعالن اأو ُتـِرك لديه غري قادر على و�شْ

اأو خْتمه، وَجـب على القائم بالإعالن ت�شليم م�شتند الإعالن اأو تْرِكـه بح�شور �شاهد.

مادة )21(
اإثبات ح�سول االإعالن

ـع  اأنه �شادر وموقَّ اإقرار كتابي يظهر  ـنة لإثبات ح�شول الإعالن، كل  البيِّ ُيـقبل يف معر�س 

ـعة بالكيفية  من القائم بالإعالن اأو من �شاِهـد الإعالن، وكذلك كل ن�شخة من الإعالن تبدو موقَّ

اإثبات  باأية و�شيلة  اأو  ـنة يف البند )7( من الفقرة )اأ( من املادة )17( من هذه الالئحة،  املبيَّ

رة قانونًا اإذا كان الإعالن قد مت بوا�شطة و�شيلة اإلكرتونية. اإلكرتونية مقرَّ

مادة )22(
االإعالن يف اجلريدة الر�سمية وال�سحف واملوقع االإلكرتوين للغرفة

اإذا ثبت ملدير الدعوى اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- اأنه ل �شبيل لإجراء الإعالن طبقًا لأحكام 

املواد ال�شابقة لأيِّ �شبب، جاز اإجراء الإعالن على النحو الآتي:

الإعــالن على موقع الجريدة الر�شــمية بهيئــة المعلومات والحكومــة الإلكترونية وفي الموقع   -1

الإلكتروني للغرفة، وُيـعتَبـر تاريخ ن�ْشـر الإعالن تاريخًا لإجراء الإعالن. 

يجــوز بالإ�شافــة اإلــى مــا ورد في البند ال�شــابق، ن�ْشـــُر اإعالن فــي اأية �شحيفة يومية وا�شــعة   -2

النت�شــار ت�شــدر فــي المملكة باللغــة العربيــة اأو باللغة الإنجليزيــة اإذا اقت�شــى الأمر ذلك، 

وُيـعتَبـر تاريخ ن�ْشـر الإعالن تاريخًا لإجراء الإعالن.

فــي غيــر حالــة الإعــالن بوا�شــطة الو�شــائل اللكترونيــة، اإذا ثبت لمديــر الدعــوى اأو الهيئة                -3

ــم  - بح�شــب الأحــوال- اأن المطلــوب اإعالنــه يقيم خارج المملكة ولي�ــس له ممثل فيها لَتـ�َشـلُـّ

ـــل  الإعــالن نيابــة عنه وكان له موطن معلوم في الخارج، تم اإعالنه بوا�شــطة البريد الم�شجَّ

على عنوانه الذي يقيم فيه، وجاز طلب الأمر باإعالنه بالطرق الدبلوما�شــية اإْن اأمكن ذلك، 

اأو ن�ْشـــُر الإعالن في �شحيفة وا�شعة النت�شار في البلد الذي يقيم فيه المطلوب اإعالنه على 

ـم طرق الإعالن في هذه الحالة باتفاقيات خا�شة.  نفقة طالب الإعالن، ما لم تنظَّ
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الف�سل الرابع
متثيل اأطراف الدعوى 

مادة )23(
احل�سور اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة 

مــع مراعاة ُحـْكـــم الفقــرة )ب( من هذه المــادة، يكون ح�شور اأطراف الدعــوى اأمام مدير  اأ- 

الدعوى اأو الهيئة باأنف�شهم اأو َمـن يوكلونهم من المحامين اأو الوكالء طبقًا لقانون المحاماة.

ل يجــوز للمحاميــن غير البحرينيين تمثيل اأطــراف الدعوى اأو الح�شور عنهم اأو القيام باأيٍّ  ب- 

مــن الأعمــال اأو الإجــراءات الالزمة لرْفـــع الدعــوى اإلى الغرفــة اأو متابعتهــا اأو الدفاع فيها 

اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة اإل بال�شــتراك مع اأحد المحامين البحرينيين المجازين اأمام 

محكمة التمييز.

بمجرد �شدور التوكيل من اأحد الخ�شوم لوكيله، يكون محل وكيله وعنوان بريده الإلكتروني  ج- 

معتَبـرًا في اإعالن الأوراق الق�شائية الالزمة لل�شير في الدعوى. 

ـــى عن الوكالة في وقت غير منا�شــب، �شــواء كان اأثناء اإدارة الدعوى  ل يجوز للوكيل اأْن يتنحَّ د- 

اأو اأثناء نظرها اأمام الهيئة.  

علــى الوكيــل اأن يــوِدع ملــف الدعــوى �شورة من �شــند الوكالة، بعد اْطـــالع مديــر الدعوى اأو  هـ- 

الهيئة -بح�شب الأحوال- على اأ�شل التوكيل.

ـــرة اأو م�شتنًدا  يترتب على ح�شور الخ�شوم اأو وكالئهم لدى مدير الدعوى اأو تقديمهم مذكِّ و- 

اأو طلبًا بالو�شــائل المعتَمـــدة بما في ذلك الو�شــائل الإلكترونية، اعتبار الخ�شومة ح�شورية 

فــي حقهــم ولو لم يح�شــروا ابتداًء اأو تَخـلَّـــفوا عن الح�شور بعد ذلك لــدى مدير الدعوى اأو 

الهيئة. 

مادة )24(
التوكيل باخل�سومة 

ل التوكيل باخل�شومة  مع مراعاة ُحـْكـم الفقرة )ب( من املادة )23( من هذه الالئحة، يخوِّ

والدفاع  ومتابعتها  واإدارتها  الدعوى  لرْفـع  الالزمة  والإجراءات  بالأعمال  القيام  �شلطة  الوكيَل 

احلكم  هذا  واإعالن  مو�شوعها  يف  احلكم  ي�شدر  اأْن  اإىل  ـظية  ـَحـفُّ التَّ الإجراءات  واتخاذ  فيها 

وقْبـ�س الر�شوم وامل�شاريف، وذلك يف غري احلالت التي يوِجـب فيها القانون تفوي�شًا خا�شًا، 

م ل ُيـحتج به على الطرف الآخر. وكل قْيـد يرد يف �شند التوكيل على خالف ما تقدَّ
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مادة )25(
اخت�سا�ص الوكيل

ـــله في اجتماع اإدارة الدعوى اأو الجل�شة اأثناء نظر الدعوى  ره الوكيل بح�شور موكِّ كل ما يقرِّ اأ- 

ـل نف�شه اإل اإذا كان قد نفاه في ذات الجتماع اأو ذات الجل�شة. ره الموكِّ يكون بمثابة ما يقرِّ

َعـــى بــه اأو التنازل عنــه اأو ال�شلح اأو قبول  ل ي�شــح بغيــر تفوي�ــس خا�س الإقرار بالحق المدَّ ب- 

هــا اأو تــْرك الخ�شومة اأو التنازل عن الحكم كليًا اأو جزئيًا اأو رْفـــع  اليميــن اأو توجيههــا اأو ردِّ

عاء بالتزوير اأو ردِّ ع�شــو الهيئة اأو الخبير  يــن اأو الدِّ الحجــز اأو تــْرك التاأمينــات مع بقاء الدَّ

ـــل اأو اإجراء اأيِّ  اأو العْر�ــس الحقيقــي اأو قبولــه، اأو قْبـــ�س المبالــغ من الغرفة لح�شــاب الموكِّ

ـل طلب  ف اآخر يوِجـب فيه القانون تفوي�شًا خا�شًا، وكل ما يقع خالف ذلك يجوز للموكِّ ت�شرُّ

عدم العتداد به.

مادة )26(
ـي الوكيل  عْزُل اأو تنحِّ

مع عدم الإخالل بحكم الفقرة )ج( من املادة )63( من هذه الالئحة:

ـل بتعيين بدٍل منه  ل يحول عْزُل الوكيل دون �شير الإجراءات في مواجهته اإل اإذا اأعلنه الموكِّ  -1

اأو بعزمه على مبا�شرة الدعوى بنف�شه.

ـــي، اأو مح�شر الجتماع اأو  ـَنـحِّ ـــل بن�شخة من طلب التَّ ـــى الوكيل وَجـــب اإعالن الموكِّ اإذا تَنـحَّ  -2

ـي الوكيل. ثِبـت فيها تَنـحِّ
ُ
الجل�شة التي اأ

الباب الثاين
اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى

مادة )2٧(
عدم �سالحية مدير الدعوى

كان  اإذا  الدعوى  اإدارة  ب�شاأن  اإليه  امل�شَنـدة  املهام  ملبا�شرة  الدعوى غري �شالح  يكون مدير 

ـمًا يف الدعوى، اأو كانت تربطه �شلة قرابة اأو م�شاهرة حتى الدرجة الرابعة باأحد اخل�شوم  خ�شْ

ـله اأو املداِفـع عنه، اأو كانت له يف الدعوى م�شلحة �شخ�شية، اأو كان قد اأفتى اأو َتـراَفـع عن  اأو ممثِّ

اأحد اخل�شوم يف الدعوى اأو كتب فيها.

وعلى مدير الدعوى يف حالة عدم �شالحيته ملبا�شرة تلك الإجراءات يف اأيٍّ من الدعاوى اأن 

وُيـثَبـت ذلك يف  مبا�شرتها،  يحل حمله يف  ـي وحتديد من  ـَنـحِّ التَّ له يف  لالإذن  ـل  امل�شجِّ ُيـخِطـر 

حم�شر خا�س يوَدع مبلف الدعوى.
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مادة )28(
جدول املواعيد

اأ-  ي�شتمل جدول المواعيد على ما ياأتي:

  1- رقم الدعوى واأ�شماء الخ�شوم فيها.

ـرات  دة للخ�شوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من مذكِّ   2- الآجال المحدَّ

،بح�شب  الثالث  والع�شو  التطبيق  الواجب  والقانون  اللغة  واختيار  وطلبات،  وم�شتندات 

الأحوال.

دة لالجتماعات حال تقريرها.   3- المواعيد المحدَّ

دة لنظر الدعوى اأمام الهيئة.    4- تاريخ الجل�شة المحدَّ

دة في جدول المواعيد، فاإذا تَخـــلَّف اأيٌّ منهم   ب-  يجــب علــى الخ�شوم اللتزام بالآجال المحدَّ

دة بجدول المواعيد جاز  ـــرة اأو م�شــتند اأو طلب خالل اأيٍّ من الآجال المحــدَّ عــن تقديم مذكِّ

ــق من �شحة اإعالن َمـن تَخـلَّـف منهم، اأْن يحيل الدعوى بحالتها  ـَحـقُّ لمدير الدعوى، بعد التَّ

اإلى الهيئة.

دة لذلك  ـرة اأو م�شتند اأو طلب خالل الآجال المحدَّ  ج-   اإذا تَخـلَّـف المدعى عليه عن تقديم مذكِّ

بجــدول المواعيــد، وفي غ�شون ال�شــهر الأول من مــدة اإدارة الدعــوى المن�شو�س عليها في 

ـق من �شحة اإعالن المدعى  ـَحـقُّ المادة )33( من هذه الالئحة، جاز لمدير الدعوى، بعد التَّ

دة بجــدول المواعيد في حالــة عدم تقديــم الرد على  عليــه، اعتمــاد تاريــخ الجل�شــة المحــدَّ

الدعوى، مع اإحالة ملفها اإلى الهيئة.

د-  اإذا ا�شتلزمت اإدارة الدعوى عْقـد اجتماعات بين الخ�شوم اأو طَلـب اأحدهم ذلك، جاز لمدير 

الدعــوى تحديــد مواعيد انعقادها واإدراجها في جدول المواعيد واإعالن الخ�شوم بها، واإذا 

ـق من  ـَحـقُّ ر جاز لمدير الدعوى، بعد التَّ تَخـلَّـف اأيٌّ من الخ�شوم عن ح�شور اأيِّ اجتماع مقرَّ

�شحة اإعالن َمـــن تَخـلَّـــف عن الح�شور، ال�ّشـَْيـــر فــي اإجراءات اإدارة الدعــوى بح�شور باقي 

الخ�شوم.

ر عطلة  دة بجدول المواعيد اأو تاريخ الجتماع المقرَّ هـــ-  اإذا �شــادف اآخر يوم من الآجال المحدَّ

ر�شــمية، وَجــب علــى الخ�شــوم تقديم ما يلــزم تقديمــه اأو الح�شور في اأول يــوم عمل بعدها 

-بح�شب الأحوال- دون الحاجة اإلى اإعادة اإعالن اأيٍّ منهم.

ـــل واإعالن  دة بجدول المواعيد بعد اعتماد الم�شجِّ  و-  يجــوز لمديــر الدعوى تعديل الآجال المحدَّ

رة في ح�شور الخ�شوم، فاإذا  الخ�شــوم بهــا، كما يجوز له تعديل مواعيــد الجتماعات المقرَّ

تــم تعديلهــا في غيبة اأيٍّ منهم وَجـــب اإعالن الخ�شم الغائب، ويجــب على مدير الدعوى في 

دة لإدارة الدعوى طبًقا لأحــكام المادة )33( من هذه  جميــع الأحوال مراعــاة المدة المحدَّ

الالئحة.
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 ز- يراعــى فــي اإعــداد جــدول المواعيــد الم�شــاواة بيــن الخ�شوم بمــا يتيح لكل خ�شــم الفر�شة 

الكافية لتقديم دفاعه وم�شتنداته وعْر�س اأدلته.

م الخ�شم  ـــرات اأو م�شــتندات اأو طلبات، واإذا قدَّ  ح-  يجب اإثبات تاريخ تقديم الخ�شم لأية مذكِّ

ـن كتابًة اأ�شباب وظروف  د بجدول المواعيد وَجـب عليه اأن يبيِّ اأيًا من ذلك بعد الأجل المحدَّ

ـــخذ الإجراءات الالزمة  رات والم�شــتندات والطلبات ملف الدعوى، وُتـتَّ ذلــك، وتــوَدع المذكِّ

طبًقا لأحكام هذه الالئحة بما في ذلك اإعالن الخ�شوم.

 ط- يتولى مدير الدعوى تحـرير محا�شر اجتماعات اإدارة الدعـوى، وله في �شبيل ذلك ا�شتخدام 

الو�شــائل الإلكترونيــة المعتَمـــدة، وتودع المحا�شـــر ملف الدعــوى بعد اعتمادها من ِقـَبـــله، 

ـــل ت�شمية اأميٍن لل�شـر يتولى تحـرير محا�شر الجتماعات وِحـْفـَظـها  ويجوز بقرار من الم�شجِّ

فـي ملف الدعوى بعـد اعتمادها من مديـر الدعوى.

مادة )29(
ـرات وامل�ستندات والطلبات واالأدلة تقدمي املذكِّ

اإىل تقدمي ما يلزم تقدميه للف�شل يف الدعوى، مبا يف ذلك  اأن يبادر  يجب على اخل�شم 

دة لذلك  ـرات وامل�شتندات والطلبات املتعلقة باإجراءات الإثبات، وذلك خالل الآجال املحدَّ املذكِّ

بجدول املواعيد، وله على الأخ�س تقدمي ما ياأتي:

ـرات بالدفاع والدفوع. مذكِّ  -1

حوافظ م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند اإليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.  -2

الطلبات العار�شة والدعاوى المتقابلة.  -3

طلبات اخت�شام الغير والإدخال.  -4

ـظية والوقتية. ـَحـفُّ الطلبات الم�شتعَجـلة والإجراءات التَّ  -5

تقارير الخبراء.  -6

ـنة. طلب �شماع ال�شهود، وبيان الوقائع التي يرغب في اإثباتها بالبيِّ  -7

طلب تمكين الخبير من مبا�شرة عمله، مع �شرورة بيان الم�شائل المراد اإثباتها بالخبرة.  -8

طلب الإنكار اأو الدعاء بالتزوير.  -9

رات الموجودة تحت يده. 10- طلب اإلزام الخ�شم الآخر في الدعوى بتقديم المحرَّ

11- طلب اإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد تكون لديها من معلومات اأو وثائق.

12- طلب اإلزام الغير بعْر�س ما يحوزه اأو ُيـحِرزه من اأ�شياء.
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13- طلب ا�شتجواب الخ�شوم.

14- طلــب توجيــه اليميــن الحا�شــمة، وبيــان الوقائع التي يريد ا�شــتحالف خ�شمه عليها وِذْكـــر 

�شيغة اليمين.

15- طلب اإجراء المعاينة.

16- التفــاق علــى اللغــة الإنجليزية كلغة ُتـــ�شتخَدم في اإجراءات ت�شــوية النزاع، ِوْفـــقًا لل�شــروط 

المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذه الالئحة.

17- التفاق على القانون واجب التطبيق على مو�شوع النزاع، اإْن ُوِجـد.

ـفق الأطراف على قانون  18- تقديم ن�شو�س القانون واجب التطبيق على مو�شوع النزاع، اإذا اتَّ

اآخر غير القانون البحريني.

19- ك�ْشـف بم�شروفات الدعوى، اإْن ُوِجـد.

20- ك�ْشـف باأتعاب المحاماة، اإْن ُوِجـد.

الإثبات  باإجراءات  املتعلقة  والطلبات  وامل�شتندات  ـرات  املذكِّ بكافة  الدعوى  اأطراف  ويعَلـن 

املن�شو�س عليها يف هذه املادة، وذلك ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة.

ـنة يف البنود )5، 10، 11، 12( من  وينظر القا�شي املنتَدب يف هذه املرحلة الطلبات املبيَّ

هذه املادة والتي ُتـرفع تبعًا للطلب الأ�شلي بالئحة الدعوى.

مادة )30(
اأ�سباب رد الدعوى وعدم قبولها

د لذلك بجدول المواعيد  يجــوز للمدعى عليه فــي مرحلة اإدارة الدعوى وخالل الأجل المحدَّ اأ- 

اأن يدفــع بعــدم جواز نظر الدعوى ل�شــابقة الف�شل فيها، اأو بعدم �شــماعها لمرور الزمن، اأو 

ر قانونًا، اأو بعدم قبولها لنعدام �شفة اأو اأهلية المدعي، اأو لنتفاء  لرْفـعها بعد الميعاد المقرَّ

اأو لزوال �شْرط الم�شلحة في الدعوى، اأو لرْفـــعها بغير الطريق الذي ر�شمه القانون، اأو لأيِّ 

�شبب اآخر.

ب- اإذا اكتفى المدعى عليه بالرد على الدعوى باأيٍّ من الدفوع الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة 

دون تقديــم دفــاع مو�شوعي اآخر، اأعــدَّ مدير الدعوى تقريرًا يت�شمــن وقائع الدعوى وحجج 

موا بها من طلبات، ويعر�س  الأطراف وطلباتهم ودفاعهم وما ا�شتندوا اإليه من اأدلة وما تقدَّ

ملــف الدعوى على الهيئة مرِفـــقًا به التقريـــر الم�شــار اإليه، ول يجوز للهيئــة في هذه الحالة 

اإعادة الدعوى لمدير الدعوى بعد اإحالتها اإليها.
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مادة )31(
االتفاق على القانون واجب التطبيق 

ـفقوا على القانون واجب التطبيق على مو�شوع النزاع قبل  اإذا لم يكن اأطراف الدعوى قد اتَّ اأ- 

ـفاقهم في هذا ال�شاأن اإلى  رْفـع الدعوى ورغبوا في التفاق على ذلك، وَجـب عليهم تقديم اتِّ

د لذلك بجدول المواعيد. مدير الدعوى خالل الأجل المحدَّ

ـــفق اأطراف الدعوى على قانون غير القانون البحريني، وَجـــب عليهم تقديم ن�شو�س  اإذا اتَّ ب- 

د لذلك بجدول المواعيد. ذلك القانون اإلى مدير الدعوى خالل الأجل المحدَّ

ـِفـق اأطراف الدعوى على اختيار القانون واجب التطبيق قبل رْفـع الدعوى اأو خالل  اإذا لم يتَّ ج- 

موا ن�شو�س القانون الأجنبي طبقًا لأحكام  د لذلك بجدول المواعيد، اأو لم يقدِّ الأجل المحدَّ

الفقرة )ب( من هذه المادة، كان القانون البحريني هو القانون واجب التطبيق على مو�شوع 

النزاع.

ـــد  موا اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- ما يوؤيِّ يجوز لأطراف الدعوى اأن يقدِّ د- 

دفاعهم اأو دفوعهم من اأحكام ق�شائية اأو اآراء فقهية حول ن�شو�س القانون واجب التطبيق.

على الهيئة اأن تراعي في تطبيق اأحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق على المناَزعة طرق  هـ- 

موا تلك الأحكام. تطبيق وتف�شير اأحكام ذلك القانون، اإذا كان اأطراف الدعوى قد قدَّ

فــي جميــع الأحــوال يكــون القانــون البحرينــي هــو القانــون واجــب التطبيــق علــى الم�شــائل  و- 

ـظية والوقتية. ـَحـفُّ الم�شتعَجـلة التي ُتـرفع تَبـعًا للطلب الأ�شلي، والطلبات التَّ

ـِفـــق اأطراف الدعوى على تطبيقه على مو�شوع  ُيـــ�شتَرط في القانون واجب التطبيق الذي يتَّ ز- 

النزاع، األ تكون اأحكامه مخاِلـفة للنظام العام في المملكة.

وَجـب  اململكة  العام يف  النظام  التطبيق تخالف  القانون واجب  اأحكام  اأن  الهيئة  راأت  واإذا 

ـن لالأطراف اأوجه خمالفته للنظام  ر ا�شتبعاد تطبيق القانون الأجنبي، اأْن تبيِّ عليها، قبل اأْن تقرِّ

دها الهيئة. موا دفاعهم يف هذا ال�شاأن خالل اجلل�شة التي حتدِّ العام، ولالأطراف اأن يقدِّ

ويف حالة ا�شتبعاد القانون الأجنبي ملخالفته للنظام العام، يجب على الهيئة اأن تطبق القانون 

البحريني. 

مادة )32(
 ت�سوية النزاع عن طريق ال�سلح اأو الو�ساطة

ـفق الأطراف  ـلحًا، فاإذا اتَّ يجوز للخ�شوم خالل مرحلة اإدارة الدعوى اإثبات ت�شوية النزاع �شُ اأ- 

ـــفقوا عليه فــي مح�شر تكون له قوة ال�شــند التنفيذي بعــد توقيعه من  علــى ذلــك اأثبـــت ما اتَّ

ـــباع  ـــع ال�شيغــة التنفيذية عليه بعد اتِّ الخ�شــوم اأو مــن وكالئهــم ومــن مدير الدعــوى وو�شْ
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ل ن�شف الر�شــم  الإجــراءات المن�شو�ــس عليها في المادة )76( من هذه الالئحة،  وُيـَحـــ�شَّ

ـــفاق الخ�شوم على ت�شــوية النزاع  ر اأو ُيَردُّ ما زاد عنه -بح�شــب الأحوال- في حالة اتِّ المقرَّ

ـلحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.  �شُ

يجوز للخ�شوم خالل مرحلة اإدارة الدعوى ت�شوية النزاع القائم بينهم عن طريق الو�شاطة،  ب- 

ـلوا اإلى الت�شوية كليًا اأو جزئيًا يكون لتفاق الت�شوية قوة ال�شند التنفيذي بعد توثيقه  فاإذا تو�شَّ

اأو الت�شديــق عليــه مــن القا�شي المنتَدب. وُيـعَفـــى رافــع الدعوى كليًا من الر�شــم الق�شائي 

بخ�شو�س ما تمت ت�شويته من النزاع اإذا تم اإيداع اتفاق الت�شوية خالل �شهر من تاريخ قْيـد 

الدعــوى، وُيـعَفـــى مــن ن�شف الر�شــم بخ�شو�س ما تم ت�شــويته من النزاع اإذا تــم اإيداع هذا 

ر القا�شي المنتــَدب الإعفاء من  التفــاق خــالل اأربعة اأ�شــهر مــن تاريخ قْيـــد الدعوى، ويقــرِّ

ه اإليه  ـــى منه اأو ردِّ ـــه اأو بع�شه اأو اإلزام رافع الدعوى باأداء الر�شم كاماًل اأو ما تَبـقَّ الر�شم كلِّ

،بح�شب الأحوال.

ـفاق الأطراف وْقـف  ر بناًء على اتِّ للهيئة اأثناء نظر الدعوى وفي اأية حالة تكون عليها، اأن تقرِّ ج- 

الدعوى واإحالة النزاع القائم بينهم للت�شــوية عن طريق الو�شــاطة، وُتـثِبـــت ذلك في مح�شر 

جل�شتها والمدة التي ُتـوَقـف الدعوى خاللها.

مادة )33(
مدة اإدارة الدعوى وانتهاوؤها

تكون مدة اإدارة الدعوى )30( يومًا من تاريخ قْيـد الدعوى يف حالة عدم ردِّ املدعى عليه 

ه عليها. على لئحة الدعوى، وت�شاف مدة )30( يومًا اأخرى يف حالة ردِّ

ـفاق  اتِّ بناًء على  ـل،  امل�شجِّ بقرار من  اأخرى  يوًما  املدة مبا ل يجاِوز )60(  ويجوز مدُّ هذه 

ـب من مدير الدعوى مرفق به جدول باآجال جديدة، بح�شب الأحوال. اخل�شوم اأو طلب م�شبَّ

ومع عدم الإخالل بحكم الفقرة )ب( من املادة )28( من هذه الالئحة، تنتهي اإجراءات 

اإدارة الدعوى بانتهاء مدتها طبًقا للفقرتني ال�شابقتني من هذه املادة، اأو اإذا اكتفى اخل�شوم مبا 

ـرات وم�شتندات وطلبات يف الدعوى، اأو اإذا تو�شل الأطراف اإىل اتفاق لت�شوية  مت تقدميه من مذكِّ

النزاع كليًا عن طريق ال�شلح اأو الو�شاطة.

مادة )34(
اإحالة الدعوى اإىل الهيئة

وحجج  الدعوى  وقائع  يت�شمن  تقريرًا  الدعوى  اإدارة  من  انتهائه  بعد  الدعوى  مدير  ُيـِعـدُّ 

تتعلق  طلبات  من  به  موا  تقدَّ وما  اأدلة  من  عليه  ا�شتندوا  وما  ودفاعهم  وطلباتهم  الأطراف 
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باإجراءات الإثبات، ويجب عليه اإحالة ملف الدعوى خالل )3( اأيام عمل اإىل الهيئة مرِفـقًا به 

التقرير امل�شار اإليه.

الباب الثالث
نظر الدعوى اأمام الهيئة

الف�سل االأول
ت�سكيل الهيئة وحاالت عدم �سالحية اأحد اأع�سائها

مادة )35(
ت�سكيل الهيئة 

ـل الهيئة من ثالثة اأع�شاء خالل )60( يوًما من تاريخ تقديم لئحة الدعوى اإلى الغرفة،  ُت�شكَّ اأ- 

ـل، ويعَلـن اأطراف الدعوى بن�شخة من القرار  وي�شدر بت�شمية اأع�شاء الهيئة قرار من الم�شجِّ

ـ�َشـْلـ�ُشـــل في قوائم  فــور �شــدوره، علــى اأن يراعــى في اختيــار اأع�شاء الهيئــة من الق�شــاة التَّ

ـ�شات تَبـًعا لقوائم  ـ�َشـْلـ�ُشـل في جدول التخ�شُّ اللغات، كما يراعى في اختيار الع�شو الثالث التَّ

اللغات في كل تخ�ش�س.

يكــون ت�شــكيل الهيئــة من ع�شوين مــن الق�شاة المدَرجة اأ�شــماوؤهم في القوائــم المن�شو�س  ب- 

عليهــا فــي الفقرة )ج( من هذه المادة، ويتولى اأقدمهما رئا�شــة الهيئة، وع�شو ثالث يختاره 

ـــل من بين المدَرجين في الجدول المن�شو�س عليه في الفقرة )د( من هذه المادة،  الم�شجِّ

بعد اأْخـــذ راأي اأقدم الق�شاة المدَرجة اأ�شماوؤهم في قوائم اللغات، على اأن ُيـراَعـــى في هذا 

ـ�َشـْلـ�ُشـل في قائمة اللغة التي ُتـ�شتخَدم في ت�شوية النزاع اأمام الغرفة. الختيار التَّ

ـفاق  وا�شتثناًء من ذلك يجوز لأطراف النزاع خالل )30( يومًا من تاريخ قْيـد الدعوى التِّ

ـلوا اأية م�شاريف اإ�شافية قد ترتتب على  على اأْن يختاروا الع�شو الثالث يف الهيئة، على اأن يتحمَّ

هذا الختيار.

ج-  ُيـِعـــدُّ الرئي�ــس التنفيــذي قوائــم باأ�شــماء الق�شــاة الذيــن يندبهــم المجل�ــس بنــاًء على طلب 

الوزيــر، علــى اأن تت�شمن تلك القوائم اأ�شــماء ق�شــاة لنظر الدعاوى باللغــة العربية واآخرين 

لنظرها باللغة الإنجليزية، اأو باللغتين، على األ تقل درجة اأيٍّ منهم عن درجة قا�ٍس بمحكمة 

ال�شتئناف العليا.

ـ�شات، ويت�شمن  د- ُتـِعـدُّ الغرفة جدول اختيار الع�شو الثالث في الهيئة ويكون مبنيًا على التخ�شُّ

ـ�س لنظر الدعاوى باللغة العربية اأوباللغة الإنجليزية اأوباللغتين، ويجوز اأن  قائمة لكل تخ�شُّ

ـ�شات  ي�شمل الجدول اأ�شماًء للق�شاة الذين يعتمد المجل�س اأ�شماءهم كع�شو ثالث تَبـعًا للتخ�شُّ

الــواردة في جــدول اختيار الع�شــو الثالث وبذات تق�شــيم اللغات، ولأغرا�ــس اختيار اأع�شاء 

ـــحهما  ـــل لجنة برئا�شــة الرئي�ــس التنفيــذي وع�شوين ير�شِّ الجــدول مــن غيــر الق�شاة، ت�شكَّ
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ـــحه  ـــحه الوزير وع�شو ير�شِّ ـــهما مجل�س اأمناء الغرفة وع�شو ير�شِّ المجل�ــس وع�شوين ير�شحِّ

ـــحه  ـــحه مجل�ــس التنميــة القت�شادية وع�شو تر�شِّ م�شــرف البحريــن المركزي وع�شو ير�شِّ

غرفــة تجــارة و�شناعة البحرين، وتنعقد اللجنة لختيار الأع�شاء من غير الق�شاة ِمـــن بين 

ـ�شات المعتَمـدة بالجدول،  َمـــن تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لنظر المنازعات تَبـــًعا للتخ�شُّ

وذلــك عــن طريق فْتـــح باب التر�شــيح لمن يرغب من هوؤلء وبعد الت�شــاور مــع الجهات ذات 

العالقــة، وتقــوم اللجنــة باعتماد جدول الأ�شــماء وتحديثه بذات الطريقة مرة كل �شــنة على 

الأقل، ويجوز لها النعقاد في اأيِّ وقت عند القت�شاء.

هـ- يجب اأن يتمتع اأع�شاء الهيئة بالحْيـــدة وال�شــتقالل، وعلى كلٍّ منهم عند ت�شــميته ع�شوًا في 

ـــل عن اأية ظروف اأو مالب�شات ُيـحتَمـــل اأْن توؤدي اإلى اإثارة �شكوك  ـــح للم�شجِّ الهيئة اأن ُيـف�شِ

ت اأيٌّ من تلك الظروف اأو المالب�شــات بعد ت�شميته  حول حْيـــدته اأو ا�شــتقالله، فاإذا ا�شــتجدَّ

ـل. ـح عن ذلك اإلى الم�شجِّ وَجـب عليه اأن ُيـف�شِ

مادة )36(
حاالت عدم �سالحية ع�سو الهيئة

ه اأحد اأطراف  يكون ع�شو الهيئة غير �شالح لنظر الدعوى ممنوعًا من �شــماعها، ولو لم يُردَّ اأ- 

الدعوى، في اأيٍّ من الحالت الآتية:

1- اإذا كان طرفًا في الدعوى المنظورة اأمام الهيئة.

2- اإذا كانت تربطه �شلة قرابة اأو م�شاهرة حتى الدرجة الرابعة باأحد اأطراف الدعوى اأو 

ـله اأو َمـن يدافع عنه. ممثِّ

3- اإذا كانت له في الدعوى م�شلحة �شخ�شية.

4- اإذا كان قد اأفتى اأو َتـراَفـع عن اأحد الأطراف في الدعوى اأو كتب فيها.

ـي ع�شو الهيئة عن نظر الدعوى يف اأيٍّ من هذه احلالت بعد ا�شتئذان املجل�س اإذا  ويكون تنحِّ

كان من الق�شاة اأو اإخطار الرئي�س التنفيذي اإذا كان ع�شًوا ثالًثا.

ب-  ل يجــوز اأن تكــون هنــاك �شلة قرابــة اأو م�شاهرة حتى الدرجة الرابعة بيــن اأع�شاء الهيئة، 

ـــى اأحدهما، واإذا ُوِجـــدت هذه  فــاإذا ُوِجـــدت هــذه ال�شلة بين ع�شوين منهم وَجـــب اأْن يتنحَّ

ـــى اثنان منهم، وذلك بعد ا�شتئذان المجل�س  ال�شلة بين جميع اأع�شاء الهيئة وَجـــب اأْن يتنحَّ

ـي من الق�شاة اأو بعد اإخطار الرئي�س التنفيذي اإذا كان ع�شوًا ثالثًا. اإذا كان الع�شو المتنحِّ

اإذا لــم يتنــحَّ ع�شــو الهيئة في الحــالت المن�شو�س عليها في الفقرتيــن )اأ( و)ب( من هذه  ج- 

م اإلــى الهيئة بطلب ردِّ ذلــك الع�شو بالئحة  المــادة، جــاز لأيٍّ مــن اأطراف الدعــوى اأن يتقدَّ

ُتـرفع وُتـعَلـن طبقًا لأحكام هذه الالئحة، ويكون حكم الهيئة في طلب الردِّ نهائيًا وغير قابل 
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ـْعـن بالبطالن في الحكم  للطعن عليه باأيِّ وجه، وذلك دون الإخالل بحق طالب الردِّ في الطَّ

النهائــي ال�شــادر من الهيئة اأمــام محكمة التمييز طبقًا لأحكام البنــد )2( من الفقرة )اأ( 

من المادة )13( من القانون.

يقع باطاًل، طبقًا لحكم البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )13( من القانون، عمل ع�شو  د- 

الهيئــة فــي الأحــوال المن�شو�س عليها في الفقرتين )اأ( و )ب( مــن هذه المادة ما لم يتفق 

اأطراف الدعوى جميعًا على خالف ذلك.

يجوز لع�شو الهيئة، حتى ولو كان �شالحًا لنظر الدعوى ولم يقم به �شــبب من اأ�شــباب الرد،  هـ- 

ـى عن نظرها اإذا ا�شت�شعر الحرج، وذلك بعد ا�شتئذان المجل�س اإذا كان من الق�شاة  اأن يتنحَّ

اأو اإخطار الرئي�س التنفيذي اإذا كان ع�شوًا ثالثًا.

اإذا قام اأيُّ �شــبب من الأ�شــباب التي تجعل ع�شو الهيئة غير �شالح اأو غير قادر على موا�شلة  و- 

ال�شــير فــي اإجراءات نظــر الدعوى، يتم ت�شــمية ع�شو اآخر يحــل محله بــذات الطريقة التي 

ـــي بهــا ذلــك الع�شــو وذلك خــالل )30( يومًا مــن قيام ال�شــبب. واإذا كان ع�شــو الهيئة  �ُشـمِّ

ـــل ت�شــمية ع�شو  ـــى الم�شجِّ ـــفاق الأطراف ولم يبادروا اإلى اختيار ع�شو اآخر، تولَّ مختارًا باتِّ

يحل محله من بين المدَرجين في جدول اختيار الع�شو الثالث بالغرفة.

مادة )3٧(
اأمني �سر الهيئة

ر املح�شر بوا�شطة اأجهزة احلا�شب  يجب اأن يح�شر مع الهيئة يف اجلل�شات اأمني �شر يحرِّ

رة  ر اإلكرتونيًا ذات احلجية املقرَّ ـع رئي�س الهيئة على املح�شر، وتكون للمح�شر املحرَّ الآيل، ويوقِّ

للم�شتند الر�شمي.

 

الف�سل الثاين
اإعالن االأطراف واإجراءات اجلل�سات ونظامها

مادة )38(
اإعالن اأطراف الدعوى

اإذا مل يعَلـن اأحد اأطراف الدعوى اإعالنًا �شحيحًا، وَجـب اإعالنه طبقًا لأحكام الف�شل الثالث 

من الباب الأول من هذه الالئحة.

ويعَلـن اأطراف الدعوى بجميع اللوائح وامل�شتندات.
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مادة )39(
نظام اجلل�سات والتاأجيالت

يتوىل رئي�س اجلل�شة �شْبـط اجلل�شات واإدارتها، ويكون له يف �شبيل ذلك اأن ُيـخِرج من قاعة 

اجلل�شة َمـن ُيـِخـل بنظامها.

ويكون احلد الأق�شى لتاأجيالت نظر الدعوى )10( جل�شات، ول يتجاوز حتى الف�شل فيها 

مدة )180( يومًا من تاريخ قْيـدها.

ول يتم تاأجيل نظر الدعوى لتقدمي طلب اأو دْفـع اأو دفاع اأو دليل جديد لأول مرة اأمام الهيئة، 

دة بجدول املواعيد، اإل يف  م من ذلك يف مرحلة اإدارة الدعوى خارج الآجال املحدَّ ول ُيـعَتـدُّ مبا ُقـدِّ

احلالت والظروف ال�شتثنائية املن�شو�س عليها يف املادة )41( من هذه الالئحة اأو اإذا ا�شتلزم 

اإمتام الإجراء اأكرث من جل�شة اأو اأكرث من يوم.

 

مادة )40(
ـق من �سحة الئحة الدعوى ـَحـقُّ التَّ

اجلل�شة  ويف  الدعوى  مو�شوع  نظر  قبل  الدعوى،  لئحة  �شحة  من  ـق  تتحقَّ اأن  الهيئة  على 

دة لنظرها. الأوىل املحدَّ

 يف تقدير قيمة مو�شوع الدعوى اأو قيمة 
ً
 اأو نق�شًا يف الدعوى اأو خطاأ

ً
 فاإذا وجدت الهيئة خطاأ

اأو تكملة الر�شم خالل  اأو تكملة البيان الناق�س  اأمرت املدعي بت�شحيح ذلك اخلطاأ  الر�شوم، 

رت �شْطـب الدعوى، اأو ا�شتمرت يف نظرها بحالتها.  مدة ل تتجاوز )14( يومًا، واإل قرَّ

مادة )41(
حاالت تقدمي دفاع اأو دفوع اأو اأدلة جديدة اأمام الهيئة

م باأيِّ طلب اأو دْفـع اأو دفاع  ل يجوز لأيٍّ من الخ�شوم في الدعوى بعد انتهاء اإدارتها اأن يتقدَّ اأ- 

دة لذلك بجدول المواعيد،  لم ي�شبق تقديمه في مرحلة اإدارة الدعوى وخالل الآجال المحدَّ

فاع لمواجهة  ْفع اأو الدِّ ْفع متعلقًا بالنظام العام، اأو اإذا كان تقديم الطلب اأو الدَّ اإل اإذا كان الدَّ

د لذلك بجدول المواعيــد، اأو اإذا ن�سَّ اأيُّ قانون  ـــنت بعد الأجــل المحدَّ ظــروف طراأت اأو تبيَّ

فاع فــي اأية حالة تكون عليها الدعوى، اأو  ْفـــع اأو الدِّ اآخــر علــى جواز تقديم ذلك الطلب اأو الدَّ

ـن للهيئة اأن الخ�شم لم يعَلـن اإعالنًا �شحيحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى. اإذا تبيَّ

ل يجــوز لأيٍّ مــن الخ�شوم فــي الدعوى تقديم اأية اأدلة جديدة اأو طلــب اإجراء من اإجراءات  ب- 

م الدليل اأو  ـــن لهــا اأن الخ�شم لم يقــدِّ الإثبــات اأمــام الهيئــة بعــد انتهــاء اإدارتها، اإل اإذا تبيَّ

د لذلك بجدول المواعيد لأ�شباب  طلب الإجراء في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ
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خارجــة عــن اإرادتــه، اأو كان تقديــم ذلــك الدليــل اأو طلب الإجــراء لمواجهة ظــروف طراأت 

دة لذلــك بجدول المواعيــد، اأو اإذا ن�ــسَّ اأيُّ قانــون اآخر على  ـــنت بعــد الآجــال المحــدَّ اأو تبيَّ

ـــن للهيئة اأن  جــواز تقديــم ذلك الطلب اأو الدليل في اأية حالة تكون عليها الدعوى، اأو اإذا تبيَّ

الخ�شم لم يعَلـن اإعالنًا �شحيحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.

ج- اإذا وافقــت الهيئــة علــى تقديــم الدليــل الجديــد اأو طلِب اإجراء مــن اإجراءات الإثبــات طبقًا 

لأحكام الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة، وَجـب عليها اأن تعطي الطرف الآخر الفر�شة 

في نْقـ�س واإثبات عك�س ذلك الدليل اأو الإجراء.

ـــن للهيئــة اأن مــا قدمــه اأحد اأطراف الدعوى من دْفـــع اأو دفاع اأو اأدلــة جديدة اأو طلب  د- اإذا تبيَّ

اإجــراء مــن اإجــراءات الإثبات طبقًا لأحــكام الفقرتين )اأ( و)ب( من هــذه المادة ل تتوافر 

مه  فيها ال�شــروط المن�شو�س عليها في هاتين الفقرتين، وَجـــب عليها عدم العتداد بما قدَّ

ذلك الطرف.

مادة )42(
علنية املرافعة

تكون املرافعة اأمام الهيئة علنية اإل اإذا راأت الهيئة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب اأحد 

اأطراف الدعوى اإجراءها �شرًا حمافظًة على النظام العام اأو مراعاة لالآداب اأو حلرمة الأ�شرة.

 

مادة )43(
ترجمة اأقوال اأطراف الدعوى اأو ال�سهود

مع مراعاة حكم الفقرة )اأ( من املادة )5( من هذه الالئحة، يجوز للهيئة اأن ت�شمع اأقوال 

اأطراف الدعوى اأو ال�شهود الذين يجهلون اللغة اأو اللغات امل�شتخَدمة يف اإجراءات ت�شوية النزاع 

اأو ي�شرح  الرتجمة،  الدقة واحلق يف  يلتزم وجه  باأْن  اليمني  اأن يحلف  بعد  عن طريق مرتجم 

ت�شريحًا ر�شميًا بقول احلق. 

مادة )44(
حمو العبارات املخالفة

للهيئة -ولو من تلقاء نف�شها- اأن تاأمر مبحو العبارات اخلارجة اأو املخاِلـفة لالآداب اأو النظام 

ـرات املوَدعة فيها. العام من اأية ورقة من اأوراق الدعوى اأو املذكِّ
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مادة )45(
ح�سور اأطراف الدعوى باأنف�سهم اأمام الهيئة 

لذلك،  ـنها  تعيِّ جل�شة  يف  اأمامها  باأنف�شهم  الدعوى  اأطراف  بح�شور  تاأمر  اأن  للهيئة  يجوز 

واإذا كان للمطلوب ح�شوره عذر مقبول مَنـَعـه من احل�شور جاز للهيئة اأن تنتقل اأو تنُدب اأحد 

الآخر  الطرف  يعلن  اأن  الهيئة  �شر  اأمني  وعلى  لذلك،  ـنه  تعيِّ ميعاد  اأقواله يف  لي�شمع  اأع�شائها 

ـع عليه رئي�س الهيئة اأو ع�شو الهيئة املنتَدب  ر حم�شرًا باأقوال الأطراف يوقِّ بهذا امليعاد واأْن يحرِّ

،بح�شب الأحوال.

مادة )46(
نظر الدعوى يف غري مواعيد اجلل�سات 

دة لنظر الدعوى، اأن ت�شتمع اإلى اأي تو�شيحات من  ل يجوز للهيئة، في غير الجل�شات المحدَّ اأ- 

اأحد اأطراف الدعوى اإل في ح�شور الطرف الآخر.

ـــرات من اأحد  مــع مراعــاة اأحــكام المــادة )41( من هذه الالئحــة، يجوز للهيئــة قبول مذكِّ ب- 

ـــرًا عليها بال�شــتالم من الطرف الآخر، اأو كانت معَلـــنة اإليه  اأطــراف الدعــوى اإذا كان موؤ�شَّ

طبقًا لأحكام الف�شل الثالث من الباب الأول من هذه الالئحة.

الف�سل الثالث
ـظية الوقتية ـَحـفُّ الطلبات امل�ستعَجـلة واالإجراءات التَّ

مادة )4٧(
اخت�سا�ص القا�سي املنتَدب 

يخت�ــسُّ القا�شــي المنتــَدب باإ�شــدار الأوامــر والقرارات الالزمة لل�شــير في اإجــراءات نظر  اأ- 

ـاًل ق�شائيًا فيما بين رْفـع النزاع اإلى الغرفة وت�شكيل الهيئة، وي�شمل  النزاع والتي تتطلب تَدخُّ

ـظية والوقتية والم�شائل الم�شتعَجـلة، والأمر بتعيين الحار�س الق�شائي،  ـَحـفُّ ذلك الطلبات التَّ

ووْقـــف الدعــوى اتفاقــًا، و�شْطـــب الدعوى، والتقريــر بتْرك الدعــوى، والتقرير في الر�شــوم 

م بوا�شــطة  والم�شروفــات بنــاًء على اتفاق الت�شــوية اأثنــاء مرحلــة اإدارة الدعوى، والتي تقدَّ

الو�شــائل الإلكترونيــة المعتَمـــدة تَبـــعًا للطلــب الأ�شلــي اأو في الحــالت ال�شــتثنائية التي قد 

َتـُحـْول دون نظر الهيئة لتلك الطلبات.

ـَظلُّمات التي لم ُيَبت فيها. يحيل القا�شي المنتَدب اإلى الهيئة فور ت�شكيلها كافة الطلبات والتَّ ب- 

تخت�سُّ الهيئة فور ت�شكيلها بنظر كافة لطلبات الم�شتعَجـــلة التي ُتـرَفـــع تَبـــعًا للطلب الأ�شلي  ج- 

ـظية والوقتية. ـَحـفُّ والطلبات التَّ



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

35

م لرْفـــع  يخت�ــسُّ القا�شــي المنتــَدب، بعد �شدور الحكم مــن الهيئة، بنظر الطلبات التي تقدَّ د- 

ـــظية التي اتُّـِخـــذت اأثناء نظر الدعوى، ما لم يتم فْتـُح ملف  ـَحـفُّ كافة الإجراءات الوقتية والتَّ

التنفيذ فينعقد الخت�شا�س بنظر هذه الطلبات لقا�شي محكمة التنفيذ.

مادة )48(
ـظية والوقتية ـَحـفُّ االإجراءات التَّ

يجــوز للمدعــي اأن يطلب من القا�شي المنتَدب اأو الهيئة في الدعاوى المرفوعة اأمام الغرفة  اأ- 

-بح�شب الأحوال- اإ�شدار الأمر بما ياأتي:

ـق الوجود وحالِّ الأداء  1-  مْنـع المدعى عليه من ال�شفر اإذا ا�شتندت المطالبة اإلى َدين محقَّ

ـح وجود الحق من ظاهر الأوراق وقامت اأ�شباب جدية تدعو اإلى  وثابت بالكتابة، اأو ُيـَرجَّ

الظن باأنَّ ِفـرار المدعى عليه من الخ�شومة اأمر قريب الوقوع.

ول ُيـِخـلُّ �شدور اأمر املْنـع من ال�شفر من تنفيذ حكم الإبعاد الباتِّ ال�شادر بحق املدعى عليه 

اأو ب�شلطة الإدارة يف اإنهاء اإقامة الأجنبي اأو اأْمـِره مبغادرة البالد طبقًا لأحكام القانون. 

وينق�شي اأمر املْنـع من ال�شفر اإذا مل يقم املدعي باإعالن َمـن �شدر الأمر بحقه طبقًا لأحكام 

الفقرة )د( من هذه املادة، اأو اإذا �شقط �شرط من ال�شروط الالزم توافرها لالأمر باملْنـع من 

م املدعى عليه كفياًل مقبوًل لدى القا�شي املنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال-  ال�شفر، اأو اإذا قدَّ

ره القا�شي املنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- ل�شمان تنفيذ ما  م تاأمينًا نقديًا يقدِّ اأو اإذا قدَّ

ع�شى اأن يحكم به عليه يف الدعوى، اأو اإذا انق�شت مدة �شتني يومًا على �شدور احلكم يف دعوى 

م الدائن املحكوم له اإىل  اأن يتقدَّ اأمر املْنـع من ال�شفر لقت�شائه دون  ين ال�شادر  املطالبة بالدَّ

حمكمة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم.

المدعي  اإذا خ�شي  ـها  بع�شِ اأو  كلِّـها  عليه  المدعى  اأموال  على  الحتياطي  الحجز  2- توقيع 

فيها  الت�شرف  اأو  الخارج  اإلى  اأمواله  تهريب  اأو  المدعى عليه  ِفـرار  لأ�شباب جدية من 

ـد عرقلة اأو تاأخير تنفيذ اأيِّ حكم اأو قرار ي�شدر في حقه. بق�شْ

ـــظية  ـَحـفُّ ب-    مــا لــم تت�شمن لئحة الدعوى الأ�شليــة طلب اإ�شدار الأمر باتخاذ الإجراءات التَّ

والوقتيــة الم�شــار اإليهــا فــي الفقرة )اأ( من هــذه المادة، يكــون طلب اإ�شــدار الأمر بموجب 

لئحة ُتـرَفـع طبقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب الأول من هذه الالئحة.

ج-    يجوز للقا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- اأن ُيـ�شِدر اأمره الم�شار اإليه في الفقرة 

)اأ( من هذه المادة على وجه ال�شتعجال دون اإعالن الطرف الآخر.

ـظي اأو الوقتي ال�شادر من القا�شي  ـَحـفُّ د-  يجب على المدعي اإعالن المدعى عليه، بالإجراء التَّ

المنتــَدب اأو الهيئة -بح�شــب الأحــوال- اإذا �شدر في غيبة المدعى عليــه، خالل ثمانية اأيام 
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ـــل بعلــم الو�شول اأو با�شــتخدام الو�شــائل  مــن تاريــخ �شــدوره، وذلــك بموجب خطــاب م�شجَّ

الإلكترونية المعتَمـدة.

م اإلى القا�شي  ـَظـلُـّ هـ-  للمدعي اإذا �شدر الأمر برْفـ�س طلبه، ولل�شادر عليه الأمر، الحق في التَّ

المنتَدب اأو الهيئة -بح�شــب الأحوال- خالل ثمانية اأيام من تاريخ �شدور الأمر، ول ي�شــري 

هــذا الميعــاد في حق َمـــن �شدر عليــه الأمر اإل من تاريــخ اإعالنه به، وللقا�شــي المنتَدب اأو 

م  ـَظـلُـّ الهيئة -بح�شب الأحوال- تاأييد الأمر اأو تعديله اأو اإلغائه، ويكون القرار ال�شادر في التَّ

ـْعـن عليه. نهائيًا وغير قابل للطَّ

مادة )49(
تعيني حار�ص على االأموال املحجوزة 

يجوز للقا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شــب الأحوال- اأن تاأمر بناًء على طلب اأيٍّ من اأطراف  اأ- 

الدعوى بتعيين حار�ــس ق�شائي على الأموال المحجوزة طبقًا لأحكام المادة )48( من هذه 

ـــل الحار�س بِحـفِظـــها واإدارتها مع تقديم ح�شاب عنها اإلى القا�شي المنتَدب  الالئحة، ويتكفَّ

اأو الهيئــة -بح�شــب الأحوال- ويكون تقديــم طلب الأمر بتعيين حار�ــس ق�شائي على الأموال 

المحجوزة بالئحة ُتـرَفـع وتعَلـن طبقًا لأحكام هذه لالئحة.

د القرار ال�شادر بتعيين الحار�ــس الق�شائي ما على الحار�ــس من التزامات وما َلـــه من  يحدِّ ب- 

ره القا�شي اأو الهيئة ،بح�شــب  �شالحيــات وحقــوق، ويجــوز للحار�ــس اأن يتقا�شى اأجــرًا يقــرِّ

الأحوال.

ـــفاق اأطراف الدعوى اأو بقرار من القا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شــب  تنتهي الحرا�شــة باتِّ ج- 

الأحــوال-، وعلــى الحار�ــس حينئٍذ اأن يبادر اإلى ردِّ ال�شــيء المعهود اإليه بحرا�شــته اإلى َمـــن 

ـنه القا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- مع تقديم الح�شاب  يختاره الأطراف اأو يعيِّ

ـدًا بالم�شتندات. عن اإدارته موؤيَّ

الباب الرابع
اأ�سباب الدعوى ومو�سوعها واأطرافها والطلبات العار�سة

الف�سل االأول
د االأطراف نطاق الدعوى واأ�سبابها وتعدُّ

مادة )50(
نطاق الدعوى 

د نطاق الدعوى، �شواًء من حيث مو�شوعها اأو �شببها اأو اأطرافها، بالطلبات الأ�شلية  يتحدَّ
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الواردة يف لئحة الدعوى، وذلك مع مراعاة الأحكام املن�شو�س عليها يف هذا الباب.

مادة )51(
الدعوى التي تت�سمن اأكرث من �سبب

اإذا كانت الدعوى تنطوي على عدة اأ�شباب وظهر للهيئة اأنه ل ي�شعها اأْن تف�شل فيها جمتمعة 

ُتـ�شِدر  اأن  اأو  الأ�شباب على حدة  تلك  �شبب من  ر نظر كل  تقرِّ اأن  لها  على وجه منا�شب، جاز 

القرار الذي ت�شت�شوبه.

مادة )52(
د اأطراف الدعوى  تعدُّ

د املدعني يف الدعوى من �شاأنه اأْن ُيـحِدث ارتباكًا اأو تاأخريًا يف نظرها،  اإذا ظهر للهيئة اأن تعدُّ

ر من تلقاء نف�شها  جاز لها اأن تطلب من املدعني اأن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اأو اأن تقرِّ

اإ�شدار اأحكام م�شتقلة فيها اأو ُتـ�شِدر القرار الذي ت�شت�شوبه.

ويجوز لعدد من اخل�شوم يف الدعوى الواحدة، اأن يدخلوا طرفًا يف الدعوى ب�شفتهم مدعني 

ـوا يف الدعوى كمدعى عليهم، وذلك اإذا كانت هناك �شلة يف مو�شوع الدعوى اأو �شببها،  اأو ُيـ�شمُّ

بحيث لو اأقيمت اأو اأقاموا دعاوى على انفراد لظهر اأن بني هذه الدعاوى م�شاألة قانونية اأو واقعية 

م�شرَتكة.

وُتـ�شِدر الهيئة حكمها لواحد اأو اأكرث من املدعني كل مبقدار ما يثبت له من ا�شتحقاق يف 

الدعوى، وعلى واحد اأو اأكرث من املدعى عليهم كل مبقدار ما يثبت عليه من التزام.

الف�سل الثاين
الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة

مادة )53(
الطلبات العار�سة من املدعي 

م من  اأن يقدِّ د بجدول املواعيد  اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدَّ يجوز للمدعي يف مرحلة 

الطلبات العار�شة على مو�شوع الدعوى الأ�شلي ما ياأتي:

ـنت بعد  ما يت�شمن ت�شحيح الطلب الأ�شلي اأو تعديل مو�شوعه لمواجهة ظروف طراأت اأو تبيَّ  -1

رْفـع الدعوى.

ما يت�شمن اإ�شافًة اأو تغييرًا في �شبب الدعوى مع بقاء المو�شوع على حاله.  -2

ـبًا عليه اأو متَّ�شاًل به ات�شاًل ل يقبل التجزئة. ـاًل لمو�شوع الطلب الأ�شلي اأو مترتِّ ما يكون مكمِّ  -3
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مادة )54(
الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة من املدعى عليه

م  د بجدول املواعيد اأن يقدِّ يجوز للمدعى عليه يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدَّ

من الطلبات العار�شة والدعاوى املتقابلة ما ياأتي:

ـة الق�شائية. طلب المقا�شَّ  -1

طلب الحكم بت�شمينات عن �شرر لِحـَقـه من الدعوى الأ�شلية اأو من اإجراء فيها.  -2

ـــها اأو اأن ُيـحَكـم له بها  ـــها اأو بع�شِ اأيُّ طلب يترتب على اإجابته األ ُيـحَكـــم للمدعي بطلباته كلِّ  -3

ـدة بقْيـد لم�شلحة المدعى عليه. مقيَّ

اأيُّ طلب يكون مرتبطًا اأو متَّـ�شاًل بالدعوى الأ�شلية ات�شاًل ل يقبل التجزئة.  -4

مادة )55(
اإجراء تقدمي الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة 

م الطلبات العار�شة اأو الدعاوى املتقابلة املن�شو�س عليها يف هذا الف�شل بالئحة ُتـرَفـع  تقدَّ

وتعَلـن طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )56(
احلكم يف الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة

حتُكـم الهيئة يف الطلبات العار�شة اأو الدعاوى املتقابلة مع الدعوى الأ�شلية كلما اأمكن ذلك، 

واإل ا�شتْبـقت الطلب العار�س للحكم فيه بعد حتقيقه.

الف�سل الثالث
ـل واالإدخال طلبات التَّـَدخُّ

مادة )5٧(
ـل يف الدعوى التَّـَدخُّ

يجوز لكل ذي م�شلحة اأن يتدخل يف الدعوى من�شمًا لأحد الأطراف، اأو طالبًا احلكم لنف�شه 

بطلب مرتبط بالدعوى. 

مادة )58(
اإدخال الغري 

د بجدول املواعيد اأن  يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى يف مرحلة اإدارتها وخالل الأجل املحدَّ
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ُيـدِخـل فيها َمـن كان ي�شح اخت�شامه عند رْفـِعـها وذلك ِوْفـقًا لالآتي:

عــى المدعــى عليــه اأن لــه حقــًا في الرجــوع بمبلغ من المال على �شــخ�س لي�ــس طرفًا  اإذا ادَّ  -1

د لذلك بجدول  م في مرحلــة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحــدَّ فــي الدعــوى جاز لــه اأن يقدِّ

عاء واأ�شــبابه ويطلــب اإدخال ذلك ال�شــخ�س طرفًا في  ـــن فيه ماهية الدِّ المواعيــد طلبــًا يبيِّ

الدعوى. 

ر تحت يده اأو �شورة ر�شــمية  يجوز لأيٍّ من الطرفين طلب اإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّ  -2

منه.

اإذا راأت الهيئــة قبــول اأيٍّ من الطلبات الم�شــار اإليها في البنديــن )1( و)2( من هذه المادة   -3

اأمرت باإدخال ذلك ال�شخ�س طرفًا في الدعوى واإعالنه ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة.

للهيئــة -ولــو مــن تلقاء نف�شــها- اأْن تاأمر باإدخال َمـــن تربطــه باأحد اأطــراف الدعوى رابطة   -4

ت�شامن اأو َمـن قد ي�شارَّ من الحكم في الدعوى، اإذا بدت للهيئة دلئل جدية على التواطوؤ اأو 

الِغـ�س اأو التق�شير من جانب اأطراف الدعوى، ويتم اإعالنه ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة. 

مادة )59(
ـل اإجراءات تقدمي طلبات االإدخال والتَّـَدخُّ

هذه  لأحكام  طبقًا  وتعَلـن  ُتـرَفـع  بالئحة  الف�شل  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الطلبات  م  تقدَّ

الالئحة.

مادة )60(
ـل احلكم يف طلبات االإدخال اأو التَّـَدخُّ

ـل والدعوى الأ�شلية بحكم واحد كلما اأمكن  ـَدخُّ حتُكـم الهيئة يف مو�شوع طلب الإدخال اأو التَّ

ـل بعد احلكم يف الدعوى الأ�شلية. ـَدخُّ ذلك، واإل ف�شلت الهيئة يف مو�شوع طلب الإدخال اأو التَّ

الباب اخلام�ص
عوار�ص اخل�سومة

مادة )61(
وْقـف الدعوى

يجــوز للهيئــة اأن تاأمر بوْقـــف الدعــوى اإذا راأت تعليق الحكم في مو�شوعهــا على الف�شل في  اأ- 

ـف عليها الحكم، وبمجرد زوال �شبب الوْقـف ت�شتاأنف الهيئة نظر الدعوى  م�شاألة اأخرى يتوقَّ

من النقطة التي وقفت عندها.
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ـــفاق اأطرافها على عدم ال�شــير فيهــا مدة ل تزيد على اأربعة  يجــوز وْقف الدعوى بناًء على اتِّ ب- 

اأ�شــهر من تاريخ اإقرار الهيئة لتفاقهم، اأو من تاريخ اإقرار القا�شي المنتَدب لذلك التفاق 

ـــل الدعوى  ـــفاق فــي مرحلــة اإدارة الدعــوى اأو قبل ت�شــكيل الهيئة، واإذا لم تعجَّ م التِّ اإذا ُقـــدِّ

خالل ثمانية اأيام من تاريخ انتهاء مدة الوْقـــف، حكمت الهيئة باعتبار المدعي تاركًا دعواه 

دة لإدارة الدعــوى  واألزمتــه بم�شروفاتهــا، ول ُتـح�َشـــب مــدة الوْقـــف �شمــن المــدة المحــدَّ

المن�شو�س عليها في المادة )33( من هذه الالئحة.

اإذا ح�شل اأثناء ال�شير في اإجراءات نظر الدعوى اأنَّ اأحَد اأع�شاء الهيئة اأ�شبح غير �شالح اأو  ج- 

ـن ع�شو  غير قادر على موا�شلة ال�شير في اإجراءات نظر الدعوى، ُتـوَقـف الدعوى اإلى اأْن يعيَّ

اآخــر يحــل محله طبقــًا لالإجــراءات المن�شو�س عليها فــي المادة )35( من هــذه الالئحة، 

وت�شــتاأنف الهيئة نظر الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. ويجوز للهيئة من تلقاء نف�شــها 

اأو بنــاًء علــى طلــب اأحد اأطــراف الدعــوى اأْن تعيد التحقيق فــي الدعوى واأْن ت�شــتدعي ثانيًة 

جميع ال�شهود اأو اأيًا منهم.

مادة )62(
تْرك اخل�سومة 

م فــي مرحلــة اإدارة الدعوى اأو اأمــام الهيئة  يجــوز للمدعــي اأن يتــرك الخ�شومــة بطلــب يقدَّ اأ- 

-بح�شب الأحوال- ويعَلـن الطلب للطرف الآخر. 

ل يتــم التــْرك بعــد اإبــداء المدعى عليه طلباتــه اإل بقبولــه، ويترتب على التــْرك اإلغاء جميع  ب- 

اإجراءات الدعوى بما في ذلك لئحتها، ول يم�س ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

ُتـــ�شِدر الهيئة اأو القا�شي المنتَدب -بح�شب الأحوال- قراًرا باإلزام تارك الدعوى بالر�شوم  ج- 

والم�شاريف.

مادة )63(
انقطاع �سْيـر اخل�سومة 

ينقطع �شْيـر الخ�شومة بوفاة اأحد اأطراف الدعوى اأو بَفـْقـِده اأهليَتـه اأو بزوال �شفة َمـن كان  اأ- 

يبا�شر الخ�شومة عنه من النائِبـين، مالم تكن الدعوى منظورة اأمام الهيئة و�شالحة للحكم 

في مو�شوعها.

ب- اإذا حدث �شبب من اأ�شباب النقطاع المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة وكانت 

الدعــوى �شالحــة للحكــم في مو�شوعها، جاز للهيئــة اأن تحكم فيها ِوْفـــًقا لالأقوال والطلبات 

ـة الخ�شومة  ـَي اأو َمن فقَد اأهليَّ ـلها بناًء على طلب َمـن قام مقام الذي ُتـُوفِّ الختامية، اأو اأن توؤجِّ
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ـاأة للحكم في  اأو َمن زالت �شفته اأو بناًء على طلب طرف الدعوى الآخر، وُتـعتَبـر الدعوى مهيَّ

مو�شوعها متى كان الأطراف قد اأبدوا دفوعهم وطلباتهم الختامية في جل�شة المرافعة قبل 

ـة الخ�شومة اأو زوال ال�شفة. الوفاة اأو فْقـِد اأهليَّ

ـي، وللهيئة  ل تنقطع الخ�شومة بموت الوكيل في الدعوى ول بانق�شاء وكالته بالعْزل اأو التنحِّ ج- 

اأن تمنح اأجاًل منا�شبًا للطرف الذي مات وكيله اأو انق�شت وكالته اإذا كان قد بادر اإلى تعيين 

وكيل جديد خالل الخم�شة ع�شر يومًا التالية لنق�شاء الوكالة الأولى.

ـب على انقطاع �شْيـر الخ�شومة وْقـُف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الأطراف  يترتَّ د- 

وبطالن جميع الإجراءات التي تح�شل اأثناء النقطاع.

مادة )64(
�سقوط اخل�سومة 

لــكل ذي م�شلحــة مــن اأطراف الدعــوى، في حالة عدم ال�شْيـــر فــي اإجراءات نظــر الدعوى  اأ- 

بِفـْعـــل المدعي اأو امتناعه، اأن يطلب الحكم ب�شــقوط الخ�شومة متى انق�شت �شــنة من اآخر 

اإجراء �شحيح من اإجراءات نظر الدعوى، ول يبداأ ح�شاب مدة �شقوط الخ�شومة في حالت 

انقطــاع �شْيـــرها اإل من اليــوم الذي قام فيه َمـــن يطلب الحكم ب�شــقوط الخ�شومة باإخطار 

ـــته للخ�شومة اأو مقام َمـــن زالت  ـــَي اأو َمـــن قام مقــام َمن فَقَد اأهليَّ ورثــة الطــرف الذي ُتـُوفِّ

�شفته بوجود الدعوى بينه وبين الطرف الأ�شلي. 

اأو        وت�شري مدة �شقوط اخل�شومة يف حق جميع الأ�شخا�س، ولو كانوا عدميي الأهلية 

ناق�شيها.

م طلب الحكم ب�شــقوط الخ�شومة للهيئة، ويجوز تقديم هذا الطلب في �شورة دْفـــع اإذا  يقدَّ ب- 

ـــل المدعــي دعواه بعد انق�شاء ال�شــنة، ويكون تقديمه �شد جميــع المدعين واإل كان غير  عجَّ

مه اأحد الأطراف ا�شتفاد منه الباقون. مقبول، واإذا قدَّ

الحكــم ب�شــقوط الخ�شومــة يترتب عليه �شــقوط الأحــكام باإجــراءات الإثبــات واإلغاء جميع  ج- 

اإجراءات الخ�شومة بما في ذلك لئحة الدعوى، ولكنه ل ُيـ�شِقط الحق في اأ�شل الدعوى، ول 

في الأحكام القطعية ال�شادرة فيها، ول في الإجراءات ال�شــابقة لهذه الأحكام اأو الإقرارات 

يمان التي حَلـفوها، على اأن هذا ال�شقوط ل يمنع الأطراف 
َ
ال�شادرة من اأطراف الدعوى اأو الأ

من اأْن يتم�شكوا باإجراءات التحقيق واأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة )65(
انق�ساء اخل�سومة 

�شحيح  اإجراء  اآخر  على  �شنوات  انق�شت خم�س  اإذا  تنق�شي اخل�شومة  الأحوال  يف جميع 

فيها.
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الباب ال�ساد�ص
االأحكام

مادة )66(
املداولة واإ�سدار االأحكام

تكــون المداولة في الأحكام �شــرية، وت�شدر الأحــكام باأغلبية الآراء، فاإذا لم تتوافر الأغلبية  اأ- 

ــــبت الآراء باأكثر من راأيين، وجب تعيين قا�ٍس طبقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها في  وت�َشعَّ

المادة )35( من هذه الالئحة لترجيح اأحد الآراء.

تنطق الهيئة بالحكم بتالوة منطوِقه في جل�شة علنية. ب- 

مادة )6٧(
ْطق بها االأحكام االإلكرتونية والنُّ

داتها. ت�شُدر الأحكام وُتـحَفظ مبلف الدعوى دون حاجة لإيداع م�شوَّ

ـن  ويكون الّنـْطـق باحلكم فور ختام نظر الدعوى اإْن اأمكن ذلك، واإل ففي جل�شة اأخرى ُتـعيَّ

لهذا الغر�س.

ويكون النُّـْطـق باحلكم بتالوة منطوِقـه يف جل�شة علنية اأو ن�ْشـِره بالو�شائل الإلكرتونية يف مقر 

الغرفة والنظام الإلكرتوين.

 مادة )68(
احلكم ال�سادر من الهيئة 

يجب اأن يت�شمن الحكم ال�شادر من الهيئة ما ياأتي: اأ- 

1- اأ�شماء اأع�شاء الهيئة وتوقيعهم للحكم، واإذا رف�س اأحد اأع�شاء الهيئة توقيع الحكم اأو 

توقيع من  تم  اإذا  الحكم �شحيحًا  ويكون  فيه،  ُذِكـر ذلك  يمنعه من ذلك  �شبب  به  قام 

الع�شوين الآخرين.

2- اأ�شماء اأطراف الدعوى و�شفاتهم وموطن كل منهم وح�شورهم وغيابهم واأ�شماء وكالئهم 

اإْن ُوِجـدوا.

اإليها من  ا�شتندوا  وما  دفوع  اأو  دفاع  اأو  الدعوى من طلبات  اأطــراف  مه  قدَّ ما  3- خال�شة 

الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى.

4- اأ�شباب الحكم ومنطوقه.

ـظية المتَخـذة اأثناء نظر الدعوى. ـَحـفُّ 5- التقرير في كافة الإجراءات الوقتية والتَّ

الق�شور في اأ�شباب الحكم الواقعية اأو الخطاأ الج�شيم في اأ�شماء الأطراف و�شفاتهم وكذلك  ب- 

عدم بيان اأ�شماء وتوقيع اأع�شاء الهيئة طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة يترتب عليه 

بطالن الحكم.
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مادة )69(
اإغفال الطلبات وتف�سري االأحكام

اإذا اأغفلت الهيئة الحكم في بع�س الطلبات المو�شوعية جاز ل�شاحب ال�شــاأن اأن يتقدم اإلى  اأ- 

الغرفــة بالئحة ُتـرَفـــع وتعَلـــن طبقــًا لأحكام هذه الالئحــة، وذلك لنظر هــذه الطلبات اأمام 

الهيئة والحكم فيها.

م  يجــوز للخ�شــوم اأن يطلبــوا تف�شــير مــا وقع في منطــوق الحكم مــن غمو�س اأو اإبهــام ويقدَّ ب- 

الطلب اإلى الهيئة بالئحة ُتـرَفـــع وتعَلـــن طبقًا لأحكام هذه الالئحة، وُيـَعـــدُّ الحكم ال�شادر 

ـره. ـمًا للحكم الذي يف�شِّ بالتف�شير متمِّ

مادة )٧0(
ت�سحيح االأخطاء املادية يف احلكم

تتولــى الهيئــة ت�شحيــح ما يقع في حكمهــا من اأخطاء ماديــة بحتة كتابية اأو ح�شــابية وذلك  اأ- 

مه اأطراف الدعوى ِوْفـــقًا لأحكام هذه  بقرار ُتـــ�شِدره من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب يقدِّ

ـــعه اأع�شاء  الالئحــة مــن غير مرافعــة، ويجري الت�شحيح على ن�شــخة الحكــم الأ�شلية ويوقِّ

الهيئة.

ـــها  يجوز الطعن اأمام محكمة التمييز في القرار ال�شادر بالت�شحيح اإذا تجاوزت الهيئة حقَّ ب- 

المن�شو�ــس عليــه فــي الفقــرة )اأ( من هذه المــادة، وذلك طبقــًا لأحكام المــادة )13( من 

القانون.

ـْعـن ا�شتقالًل في القرار ال�شادر برْفـ�س الت�شحيح. ل يجوز الطَّ ج- 

مادة )٧1(
احلكم مب�سروفات الدعوى

على الهيئة عند اإ�شدار الحكم الذي تنتهي به الخ�شومة اأمامها اأن تحكم من تلقاء نف�شها في  اأ- 

م�شاريف الدعوى، وتحكم الهيئة بم�شروفات الدعوى، بما في ذلك مقابل اأتعاب المحاماة 

على خا�شر الدعوى، واإذا تعددوا تحكم بق�شمة الم�شروفات بينهم بن�شبة م�شلحة كل منهم 

ره الهيئة، ول يلزمون بالت�شامن اإل اإذا كانوا مت�شامنين في  في الدعوى على ح�شــب ما تقدِّ

ـيِّ فيه. اأ�شل التزامهم المْقـ�شِ

يجب على اأطراف الدعوى اأن ُيـرِفـقوا ك�شفًا بم�شروفات الدعوى واأتعاب المحاماة مع ملف  ب- 

الدعــوى، وعليهــم كذلك اإرفاق ك�شــوف باأيــة م�شروفــات اأو اأتعاب اأثناء نظرهــا وذلك قبل 

حْجـــز الدعــوى للحكم، وفــي حالة اإغفــال التقدير في الحكــم، تاأمر الهيئة باإلــزام الطرف 

مه ذوو ال�شاأن،  ـــد بالم�شــتندات يقدِّ بالم�شاريف بعد �شــماع اأقواله وذلك بناًء على طلب موؤيَّ
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ـن الهيئة الم�شاريف والأتعاب الم�شتَحـقة للمحامين وتاأمر بالدفع. وتعيِّ

ـــي  ُيـحَكـــم بم�شاريف تدقيق الخط والخْتـــم والإم�شاء وب�شمة الإ�شبع على ُمـْنـِكـــِره اأو مدعِّ ج- 

عائه اأو اإنكاره. تزويره، وذلك اإذا ثبت من نتيجة التحقيق والم�شاهاة عدم �شحة ادِّ

ـــل ُيـحَكـــم بها على المتدخل اإذا كانت له طلبات م�شتقلة وُحـِكـم بعدم قبول  ـَدخُّ م�شاريف التَّ د- 

ـله اأو برْفـ�س طلباته. َتـَدخُّ

ـها اإذا كان الحق م�َشـلَّـمًا به  يجوز للهيئة اأْن تحكم باإلزام المدعي بالم�شاريف كلِّـها اأو بع�شِ هـ- 

ـــب في اإنفاق م�شاريف ل فائدة منها، اأو كان  من المدعى عليه، اأو اإذا كان المدعي قد ت�شبَّ

قد ترك المدعى عليه على جْهـــل بما كان تحت يده من الم�شــتندات القاطعة في الدعوى اأو 

بم�شمون تلك الم�شتندات.

ـــل كل طرف بما  اإذا اأخفــق كلٌّ مــن طرفــي الدعوى في بع�س الطلبات، جاز الحكم باأن يتحمَّ و- 

ره الهيئة  دفعه من الم�شاريف، اأو بتق�شيم تلك الم�شاريف بين الطرفين على ح�شب ما تقدِّ

في حكمها، كما يجوز اأن تحكم بها جميعًا على اأحدهما.

الباب ال�سابع
اأحكام متفرقة

مادة )٧2(
العْر�ص بالوفاء اأثناء �سْيـر اإجراءات الدعوى 

يجــوز العْر�ــس بالوفاء في مرحلــة اإدارة الدعوى اأو في مرحلة نظرها اأمام الهيئة -بح�شــب  اأ- 

ل  ـــه اإليــه العْر�س حا�شرًا بنف�شــه اأو بوكيل مخوَّ الأحــوال- بــدون اإجراءات اإذا كان َمـــن يوجَّ

ها لمدير الدعوى اأو اأمين �شر الهيئة  ـــه، وت�َشـلَّـــم النقود عند رْفـــ�شِ في قبول الوفاء اأو رْفـ�شِ

-بح�شــب الأحــوال- لإيداعهــا، خزانــة الغرفــة، وعليــه تحريــر مح�شــر بالإيداع تثَبـــت فيه 

ـــه، واإذا كان المعرو�س الوفاء به من غير  تقريرات الأطراف ب�شاأن العْر�س بالوفاء اأو رْفـ�شِ

النقود وَجـب على العار�س اأن يطلب تعيين حار�س عليه لِحـْفـِظـه اأو بيعه بالمزاد، وعلى مدير 

الدعــوى اأو اأمين ال�شــر -بح�شــب الأحــوال- عْر�س الطلب علــى القا�شي المنتــَدب اأو الهيئة 

-بح�شب الأحوال- لتعيين حار�س عليه وبيعه في المزاد، بعد تحرير مح�شر بالإيداع ُيـثِبـت 

ـه، واإذا ظل العْر�س بالوفاء قائمًا حتى  فيه تقريرات الأطراف ب�شاأن العْر�س بالوفاء اأو رْفـ�شِ

الحكــم فــي مو�شــوع الدعوى يجــب اأن يت�شمن الحكم الف�شــل في �شحة اأو بطــالن العْر�س 

بالوفاء والإيداع. 

ـــه واأن يت�شلَّـــم ما اأودع على ذمته  يجوز للمعرو�س عليه اأن يقبل عْر�شًا بالوفاء �شبق له رْفـ�شُ ب- 

ـــه اأو ت�َشـلَّـــمه، ويترتب  ـــم الغرفة اأو الحار�س مخال�شة بما قَبـ�شَ خزانة الغرفة، وعليه اأن ي�شلِّ
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م المعرو�س عليه براءة ذمة العار�س من النقود اأو الأ�شياء المعرو�شة بالوفاء بها  على ت�َشـلُـّ

من يوم اإيداعها.

ـــل المعرو�س  يترتب على الحكم ب�شحة العْر�س بالوفاء والإيداع وْقـــف �شريان الفوائد وتَحمُّ ج- 

عليــه تِبـــعة هالك ال�شــيء محل الحرا�شــة اأو تلفه من تاريــخ الإيداع اأو �شــدور الأمر بتعيين 

حار�س عليه اأو بيعه، ويكون المعرو�س عليه الذي ُيـحَكـم في مواجهته ب�شحة العْر�س بالوفاء 

رة قانونًا وبم�شاريف اإجراءات الحرا�شة اأو البيع. والإيداع ملَزمًا بالر�شوم المقرَّ

ل يجوز الرجوع في العْر�س ول ا�شترداد المودع، على اأنه اإذا قِبـل الدائن من المدين رجوعه  د- 

فــي العْر�ــس فــال يكون له في هذه الحالة اأن يتم�شــك بعــد ذلك بما يكفل حقــه من تاأمينات 

ين وذمة ال�شامن.  ذمة ال�شركاء في الدَّ
ُ
وتبراأ

رة. ت�شري على اإجراءات العْر�س بالوفاء والإيداع قواعد الر�شوم المقرَّ هـ- 

مادة )٧3(
احل�سول على ن�سخة من احلكم اأو االأمر اأو املح�سر 

اأو اأمر �شادر من الهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال-  ـه حكم  لكل ذي �شاأن مي�شُّ

الن�شخة  تلك  له  وُتـعَطـى  املح�شر،  اآخر من  اأو جزء  الأمر  اأو  ن�شخة من احلكم  احل�شول على 

م بالو�شائل املعتَمـدة ومبوافقة الهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال- بعد �شداد  بطلب يقدَّ

ر. الر�شم املقرَّ

مادة )٧4(
اعرتا�ص اخلارج عن اخل�سومة على احلكم ال�سادر يف الدعوى 

فــي الحــالت التــي يكون فيهــا الحكم ال�شادر في الدعوى حجًة على ال�شــخ�س اأو ُيـلِحـــق به  اأ- 

ـــله في الدعوى، يكون لهذا ال�شــخ�س الحق في العترا�س  �شررًا ولم ي�شــبق اإدخاله اأو َتـَدخُّ

م طلب العترا�س اإلى الغرفة بالئحة  على هذا الحكم ما لم ي�شقط حُقـه بمرور الزمن، ويقدَّ

ُتـرَفـع وتعَلـن طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

يترتب على العترا�س على الحكم اإعادة طْرح الخ�شومة على الهيئة من جديد، ول ي�شتفيد  ب- 

من الحكم ال�شادر فيه غير َمـن َرَفـَعـه.

العترا�س على الحكم ل يوِقـف تنفيَذه ما لم تاأمر الهيئة بوْقـِفـه لأ�شباب جدية. ج- 
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مادة )٧5(
طلب اإعادة نظر النزاع 

للخ�شوم اأن يطلبوا اإعادة النظر يف املنازعة بالن�شبة لالأحكام ال�شادرة ب�شفة انتهائية من 

الهيئة، وذلك لأيِّ �شبب من الأ�شباب الآتية:

اإذا وقعت من الخ�شم اأو من وكيله حيلة اأو ِغـ�س كان من �شاأنه التاأثير في الحكم.  -1

ـــَي بتزويرها، اأو اإذا كان  اإذا ح�شل بعد الحكم اإقرار بتزوير الأوراق التي ُبـِنـــَي عليها اأو ُقـ�شِ  -2

الحكم قد ُبـِنـَي على �شهادة �شاهد ق�شَي بعد �شدورها باأنها �شهادة زور.

اإذا ح�شــل الخ�شــم بعــد �شدور الحكم علــى اأوراق قاطعة في الدعــوى كان خ�شمه قد حال   -3

دون تقديمها.

اإذا ق�شى الحكم ب�شيء لم يطلبه الخ�شوم اأو باأكثر مما طلبوه.  -4

اإذا �شدر حكمان متناق�شان والخ�شمان كالهما ذاتًا و�شفة والدعوى هي الدعوى ال�شابقة،   -5

وب�شرط األ تكون قد ظهرت مادة يمكن اأن تكون بح�شب القانون �شببًا ل�شدور حكم مغاير.

مادة )٧6(
و�سع ال�سيغة التنفيذية

م طلبات ا�شتالم ن�شخة م�شمولة بال�شيغة التنفيذية على الأحكام والأوامر والقرارات  تقدَّ

مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ التَّ بعد  ل  امل�شجِّ ويقوم  املعتَمـدة،  بالو�شائل  الو�شاطة  اأو  ال�شلح  وحما�شر 

ـع ال�شيغة التنفيذية. للن�شخة الأ�شلية املودعة يف الدعوى، باعتماد الطلب وو�شْ

بعد  تنفيذها  يف  م�شلحة  له  تكون  ملن  اإل  التنفيذية  بال�شيغة  امل�شمولة  الن�شخة  ت�شلَّـم  ول 

ر. �شداد الر�شم املقرَّ

له  َمـن  يتقدم  اأن  بعد  اإل  التنفيذية  بال�شيغة  م�شمولة  اأخرى  ن�شخة  ت�شليم  يجوز  ل   كما 

ـد الأ�شباب التي  م�شلحة يف التنفيذ بطلب يذكر فيه �شبب طلبه لن�شخة اأخرى مع تقدمي ما يوؤيِّ

ر.  يذكرها بعد �شداد الر�شم املقرَّ

مادة )٧٧(
بطالن حكم الهيئة 

ل يكون احلكم ال�شادر من الهيئة باطاًل اإل يف الأحوال املن�شو�س عليها �شراحة يف هذه 

ـْعـن يف احلكم بالبطالن اأمام حمكمة التمييز طبقًا لأحكام املادة )13( من  الالئحة، ويجوز الطَّ

القانون.
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مادة )٧8(
الكيدية يف الدعوى اأو الدفاع

اإذا ق�شد من الدعوى اأو الدفاع فيها جمرد الكيد، جاز احلكم بالتعوي�س على من ق�شد 

ذلك.

الباب الثامن
االإثبات

مادة )٧9(
�سوابط االإثبات 

�س منه. على الدائن اإثبات اللتزام، وعلى المدين اإثبات التخلُـّ اأ- 

يجب اأن تكون الوقائع المراد اإثباتها متعلقة بالدعوى، منِتـجة فيها، وجائزًا قبولها. ب- 

مادة )80(
مبا�سرة اإجراءات االإثبات 

تقوم الهيئة بمبا�شــرة اإجراءات الإثبات ويجوز لها اأن تندب اأحد اأع�شائها لمبا�شــرة اإجراء  اأ- 

من اإجراءاته، واإذا ندبت الهيئة اأحد اأع�شائها لمبا�شرة اإجراء من اإجراءات الإثبات وَجـب 

د اأجــاًل ل يتجــاوز )21( يوًما للبــدء فــي مبا�شــرة هــذا الإجراء واأجــاًل اآخر  عليهــا اأن تحــدِّ

لإتمامه، وتاأذن الهيئة عند القت�شاء في مدِّ هذا الأجل.

اإذا انتدبت الهيئة اأحد اأع�شائها لمبا�شرة اإجراء من اإجراءات الإثبات اخت�سَّ ع�شو الهيئة  ب- 

المنتَدب بكل ما يتعلق باإجراء الإثبات المنتَدب لإجرائه بما في ذلك التوقيع على المحا�شر 

التي ت�شترط توقيع رئي�س الهيئة عليها والحكم بالغرامات طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

اإذا ا�شــتلزم اإتمام الإجراء اأكثر من جل�شــة ُذِكـــر في المح�شر اليوم وال�شاعة اللذان يح�شل  ج- 

التاأجيل اإليهما، ول محل لإخطار َمـــن يكون غائبًا بهذا التاأجيل اإذا �شبق اإعالنه اأو ح�شوره 

عند مبا�شرة الإجراء ال�شابق.

م الم�شائل العار�شة المتعلقة باإجراءات الإثبات للهيئة اأو لع�شو الهيئة المنتَدب -بح�شب  تقدَّ د- 

ـه منها على  الأحوال- ول يجوز اأن يثار اأمام الهيئة من الم�شائل العار�شة ما لم ي�شبق عْر�شُ

ع�شــو الهيئــة المنتَدب، وتكون قراراته ب�شــاأن هذه الم�شــائل واجبة النفــاذ دون اإخالل بحق 

الأطراف في اإعادة عْر�س تلك الم�شائل على الهيئة عند نظر الدعوى.

ـــن لها اأقرب جل�شــة، مع  اإذا اأحــال ع�شــو الهيئــة المنتــَدب الدعوى اإلى الهيئة لأيِّ �شــبب َعـيَّ هـ- 

اإعالن َمـن لم يح�شر من الأطراف بوا�شطة اأمين �شر الهيئة بتاريخ الجل�شة.
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مادة )81(
االأحكام واالأوامر ال�سادرة باإجراءات االإثبات

ـن حكمًا قطعيًا. اأ- الأحكام ال�شادرة باإجراءات الإثبات، ل يلزم ت�شبيبها، ما لم تت�شمَّ

يجب اإعالن منطوق الأحكام ال�شادرة باإجراءات الإثبات اإلى َمـــن لم يح�شر جل�شة النُّـْطـق  ب- 

بها، كما يجب اإعالن الأوامر ال�شادرة بتعيين تاريخ اإجراء الإثبات، اإذا كان تحديد الميعاد 

قــد تــم فــي غيبــة الأطراف اأو في جل�شــة لم يتم اإعــالن الأطــراف بهــا، اإل اإذا كان الإجراء 

باطاًل.

ــن اأ�شــباب العدول  للهيئــة اأن َتـْعـــِدل عمــا حكمــت بــه مــن اإجــراءات الإثبــات ب�شــرط اأن تبيِّ ج- 

ـن اأ�شباب ذلك في حكمها. بالمح�شر، ويجوز لها األ تاأخذ بنتيجة الإجراء ب�شرط اأن تبيِّ

مادة )82(
رات وال�سجالت والتوقيعات االإلكرتونية  املحرَّ

الإلكرتونية  وال�شجالت  اإلكرتونية  ب�شورة  رة  املحرَّ رات  باملحرَّ يتعلق  ما  كل  ب�شاأن  ـق  تطبَّ

الإلكرتونية  واملعامالت  قانون اخلطابات  عليها يف  املن�شو�س  الأحكاُم  الإلكرتونية  والتوقيعات 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018.

الباب التا�سع
االأدلة الكتابية
الف�سل االأول

رات الر�سمية املحرَّ
مادة )83(

ر الر�سمي  ماهية املحرَّ
رات الر�شمية هي التي ُيـثِبـت فيها موظف عام اأو �شخ�س مكلَّـف بخدمة عامة ما يتم  المحرَّ اأ- 

ـــاه من ذوي ال�شــاأن، وذلــك طبقًا لالأو�شاع القانونية وفي حدود �شــلطته  علــى يديه اأو ما تَلـقَّ

واخت�شا�شه.

رات الُعـــْرفية  رات �شفة الر�شــمية، فــال تكون لها اإل قيمة المحرَّ اإذا لــم تكت�شــب هذه المحرَّ ب- 

ـعوها باإم�شاءاتهم اأو باأختامهم اأو بب�شمات اأ�شابعهم. متى كان ذوو ال�شاأن قد وقَّ
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مادة )84(
رات الر�سمية ـة املحرَّ حجيَّ

ُرها يف حدود  بها حمرِّ قام  اأمور  من  فيها  ن  ُدوِّ ـة مبا  الكافَّ على  ـة  الر�شمية حجَّ رات  املحرَّ

رة قانونًا. اأما ما  ـن تزويرها بالطرق املقرَّ ـعت من ذوي ال�شاأن يف ح�شوره ما مل يتبيَّ مهمته اأو ُوقِّ

اإثبات عدم �شحتها بالطرق العادية  اأو اإقرارات فيجوز  ورد على ل�شان ذوي ال�شاأن من بيانات 

طبقًا للقواعد العامة.

مادة )85(
رات الر�سمية  حجيَّـة �سور املحرَّ

ر الر�شــمي موجودًا فاإن �شورته الر�شــمية خطيًة كانت اأو فوتوغرافيًة اأو  اإذا كان اأ�شل المحرَّ اأ- 

ـة بالقْدر الذي تكون فيه مطاِبـقة لالأ�شل. اإلكترونيًة تكون حجَّ

ُتـعتَبـــر ال�شورة مطاِبـــقة لالأ�شل ما لم يناِزع في ذلك اأحد طرفي الدعوى في مرحلة اإدارة  ب- 

د لذلك بجدول المواعيد، وفي هذه الحالة تراَجـع ال�شورة على  الدعوى خالل الأجل المحدَّ

الأ�شل، على اأن تتم المراجعة في مواجهة الأطراف.

ـة على الوجه الآتي: ر الر�شمي، كانت ال�شورة الر�شمية حجَّ اإذا لم يوجد اأ�شل المحرَّ ج- 

1- تكون لل�شورة الر�شمية الأ�شلية تنفيذيًة كانت اأو غير تنفيذيًة حجيُّـُة الأ�شل متى كان 

مظهرها الخارجي ل ي�شمح بال�شك في مطابقتها لالأ�شل.

ـُة ذاتها، ولكن يجوز في  2-  تكون لل�شورة الر�شمية الماأخوذة من ال�شورة الأ�شلية الحجيَّ

الأجل  خالل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  في  يطلب  اأن  الدعوى  طرفي  من  لكلٍّ  الحالة  هذه 

ِخـذت منها.
ُ
د لذلك بجدول المواعيد مراجعتها على ال�شورة الأ�شلية التي اأ المحدَّ

3-  ما يوؤخذ من �شور ر�شمية لل�شور الماأخوذة من ال�شورة الأ�شلية، ل ُيـعـتدُّ به اإل لمجرد 

ال�شتئنا�س تَبـعًا للظروف.

الف�سل الثاين
رات الُعـْرفية املحرَّ

مادة )86(
ر الُعـْريف  املحرَّ

ـــعه ما لم ينِكـر �شراحة ما هو من�شوب اإليه من خط  ر الُعـــْرفي �شادرًا ممن وقَّ ُيـعتَبـــر المحرَّ اأ- 

اأو اإم�شاء اأو خْتـم اأو ب�شمة.
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ل ُيـطَلـــب مــن الــوارث اأو الخَلـــف الإنــكار، ويكفــي اأن يحلف يمينــًا باأنه ل يعلــم اأنَّ الخط اأو  ب- 

ـى عنه الحق. الإم�شاء اأو الخْتـم اأو الب�شمة هي لَمن تَلـقَّ

ر ُعـــْرفي وناق�ــس مو�شوعه ل ُيـقَبـــل منــه اإنكار الخــط اأو الإم�شاء اأو  َمـــن احُتـــجَّ عليه بمحرَّ ج- 

الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع، �شواء اأكانت مناق�شته قبل الإنكار اأم بعده. 

مادة )8٧(
ر الُعـْريف اإثبات تاريخ املحرَّ

ـــة على الغير في تاريخه اإل منذ اأن يكون له تاريخ ثابت، ويكون  ر الُعـــْرفي حجَّ ل يكون المحرَّ اأ- 

ر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية: للمحرَّ

ـد في ال�شجل المعد لذلك. 1-  من يوم اأْن يقيَّ

2- من يوم اأْن ُيـثَبـت م�شمونه في ورقة اأخرى ثابتة التاريخ.

ـر عليه من موظف عام مخت�س. 3- من يوم اأْن يوؤ�شَّ

ر اأثر معتَرف به من خط اأو اإم�شاء اأو ب�شمة اأو  4- من يوم وفاة اأحدٍّ ممن لهم على المحرَّ

ـم لعلَّـة في ج�شمه. من يوم اأْن ي�شبح م�شتحياًل على اأحِد هوؤلء اأْن يكتب اأو يب�شُ

5- من يوم وقوع اأيِّ حادث اآخر يكون قاطعًا في اأنَّ الورقة قد �شدرت قبل وقوعه.

ـق حكم هذه المادة على المخال�شات. ب-     يجوز للهيئة تـبـعـًا للظروف األ تطبِّ

مادة )88(
ـة الر�سائل والربقيات واملكاتبات حجيَّ

ر الُعـــْرفي مــن حيث الإثبــات، وتكــون للبرقيات  ـــع عليهــا قيمــة المحرَّ تكــون للر�شــائل الموقَّ اأ- 

ـعًا عليه من مر�ِشـلها،  والمكاتبات هذه القيمة اإذا كان اأ�شلها الموَدع في مكان الت�شدير مَوقَّ

اأو من �شخ�س ينوب عنه اأو مكلَّـف من ِقـَبـله باإر�شالها.

ُتـعتَبـر البرقيات والمكاتبات مطاِبـقة لأ�شلها حتى يقوم الدليل على عك�س ذلك. ب- 

عِدم اأ�شل البرقيات والمرا�شالت فال ُيـعَتدُّ بها اإل لمجرد ال�شتئنا�س.
ُ
اإذا اأ ج- 

مادة )89(
ـة الدفاتر  حجيَّ

ده التجار  ـة على غير التجار، غير اأن البيانات المثَبـتة فيها عما ورَّ دفاتر التجار ل تكون حجَّ اأ- 

ـــمة اإلى اأيٍّ من الطرفين وذلك فيما يجوز  ـــه اليمين المتمِّ ت�شلح اأ�شا�شًا يجيز للهيئة اأن توجِّ

ـنة. اإثباته بالبيِّ
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ـــة عليهم، واإذا كانت هــذه الدفاتر منتظمة فال يجــوز لمن يريد اأْن  تكــون دفاتــر التجار حجَّ ب- 

ىء ما ورد فيها وي�شتبعد منه ما كان مناِقـ�شًا لدعواه. ي�شتخل�س منها دلياًل لنف�شه اأْن يَجـزِّ

ـــنتين اأو  ـــا اإهدار البيِّ ر اإمَّ اإذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجَرين، جاز للهيئة اأن تقرِّ ج- 

الأْخـذ باإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر لها من ظروف الدعوى.

اإذا ا�شــتند اأحــد الطرفيــن التاجَرين اإلى دفاتر الطرف الآخر و�شلَّـــم مقدمــًا بما ورد فيها،  د- 

ـــمة له على �شحة دعواه اإذا امتنــع الطرف الآخر دون مبرر  جــاز للهيئــة توجيه اليمين المتمِّ

عن اإبراز دفاتره.

ـة على َمـن �شدرت منه اإل في الحالتين الآتيتين: ل تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجَّ هـ- 

1- اإذا ذكر فيها �شراحة اأنه ا�شتوفى دينًا.

ـَنـد لمن اأثبتت  نه في هذه الأوراق اأْن تقوم مقام ال�شَّ 2- اإذا ذكر �شراحة اأنه ق�شد بما دوَّ

حقًا لم�شلحته.

مادة )90(
ين  التاأ�سري على �َسـَنـد الدَّ

اإىل  الدائن  ـة على  ي�شتفاد منه براءة ذمة املدين يكون حجَّ ين مبا  الدَّ �َشـَنـد  التاأ�شري على 

ـَنـد مل يخرج من حيازته. وي�شري  ـعًا منه ما دام ال�شَّ اأن يثُبـت العك�س، ولو مل يكن التاأ�شري موقَّ

ـه دون توقيع ما ي�شتفاد منه براءة ذمة املدين يف ن�شخة  هذا احلكم كذلك اإذا اأثبت الدائن بخطِّ

ـَنـد اأو يف خمال�شة وكانت الن�شخة اأو املخال�شة يف يد املدين. اأ�شلية لل�شَّ

الف�سل الثالث
رات واملعلومات والوثائق وعْر�ص االأ�سياء طلبات تقدمي املحرَّ

مادة )91(
رات املوجودة حتت يده اإلزام الطرف بتقدمي املحرَّ

د بجدول المواعيد اأن  اأ- يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى في مرحلة اإدارتها وخالل الأجل المحدَّ

رات منِتـــجة في الدعوى تكون تحت يده  م بطلب لإلزام الطرف الآخر بتقديم اأية محرَّ يتقدَّ

في الأحوال الآتية:

1- اإذا كان يجوز قانونًا مطالبته بتقديمها اأو ت�شليمها.

رات م�شتَركة، على الأخ�س،  2- اإذا كانت م�شتَركة بينه وبين الطرف الآخر، وُتـعتَبـر المحرَّ

رة لم�شلحة الطرفين اأو كانت مثِبـتة للتزاماتهما وحقوقهما المتباَدلة. اإذا كانت محرَّ
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3- اإذا ا�شتند الطرف الآخر اإليها في اأية مرحلة من مراحل الدعوى.

م للهيئة  ب- يعَر�س الطلب على القا�شي المنتَدب ليقرر ما يراه في هذا ال�شاأن، كما يجوز التقدُّ

بذات الطلب في الأحوال المن�شو�س عليها في المادة )41( من هذه الالئحة.

ـن في الطلب الم�شار اإليه بالفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة ما ياأتي: ج-    يجب اأن يبيَّ

رات. 1- اأو�شاف المحرَّ

رات بالتف�شيل قْدر الإمكان. 2- م�شمون المحرَّ

رات عليها. 3- الواقعة التي ُيـ�شت�شَهـد بالمحرَّ

رات تحت يد الطرف الآخر. ـد اأن المحرَّ 4- الدلئل والظروف التي توؤيِّ

5- وجه اإلزام الطرف الآخر بتقديم المحررات.

د-   ل ُيـقبل الطلب اإذا لم تراَع فيه الأحكام المن�شو�س عليها في الفقرتين )اأ( و)ج( من هذه 

المادة.

م الطالــب طلبه الم�شــار اإليه فــي الفقرة )اأ( من هــذه المادة، واأقــرَّ الطرف الآخر  هـــ-  اإذا قــدَّ

ر في حوزته اأو �شــكت، اأمرت الهيئة اأو اأمر القا�شي المنتَدب -بح�شــب الأحوال- باأن المحرَّ

م  ر فــي الحال اأو فــي اأقرب موعــد يتم تحديــده، واإذا اأنكر الطــرف ولم يقدِّ بتقديــم المحــرَّ

ر ل وجود له  الطالب اإثباتًا كافيًا ل�شحة الطلب، وَجـــب اأن يحلف الطرف المنِكـــر اأن المحرَّ

اأو اأنــه ل يعلــم بوجــوده ول مكانه واأنه لم ُيـْخـِفـــه اأو لم يهمل في البحــث عنه ليحُرم الطالب 

من ال�شت�شهاد به.

د في الفقــرة ال�شــابقة وامتنع عن  ر فــي الموعــد المحدَّ و-  اإذا لــم يقــم الطــرف بتقديــم المحرَّ

م الطلب �شحيحة  مها الطرف مقدِّ ر التي قدَّ حلف اليمين المذكورة، اعُتـِبـــرت �شورة المحرَّ

ر جاز الأْخـــذ بقوله  م �شــورة من المحرَّ مطاِبـــقة لأ�شلهــا، فــاإْن لم يكــن ذلك الطرف قد قدَّ

فيما يتعلق ب�شكله ومو�شوعه.

ر لال�شــتدلل به في الدعوى فال يجوز �شْحـُبـــه اإل باإذن من الهيئة اأو القا�شي  م محرَّ ز-   اإذا ُقدِّ

مه بعــد اأن تودع  المنتــَدب -بح�شــب الأحــوال- بنــاًء علــى طلب كتابــي من الطرف الــذي قدَّ

ـر عليها بمطابقتها لالأ�شل. �شورة منه في ملف الدعوى موؤ�شَّ

مادة )92(
تقدمي اجلهة االإدارية للمعلومات والوثائق

د بجدول املواعيد اأن  يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى يف مرحلة اإدارتها وخالل الأجل املحدَّ

م بطلب لإلزام اجلهات الإدارية بتقدمي ما قد تكون لديها من معلومات اأو وثائق، يف الأحوال  يتقدَّ

الآتية:
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اأْن تكون المعلومات اأو الوثائق لزمة لل�شير في اإجراءات الدعوى.   -1

ـن تقديم تلك المعلومات اأو الوثائق مخاَلـفة للقانون اأو اإ�شرارًا بالم�شلحة العامة. األ يت�شمَّ  -2

ويعَر�س الطلب على القا�شي املنتَدب للبت فيه.

الأوىل من هذه  الفقرة  ـن يف  املبيَّ الطلب  بذات  للهيئة  م  التقدُّ الدعوى  لأطراف  يجوز  كما 

املادة، وللهيئة من تلقاء نف�شها اأْن تطلب من اجلهات الإدارية تلك املعلومات اأو الوثائق، وذلك 

ـنة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة. كله مبا ل يخالف الأحوال املبيَّ

مادة )93(
اإلزام الغري بعْر�ص ما يحوزه اأو يحِرزه من اأ�سياء

يجــوز لأيٍّ مــن اأطــراف الدعوى في مرحلة اإدارتها وخالل الأجــل َّ المحدد بجدول المواعيد  اأ- 

م الطلب متى  م بطلب لإلزام َمـــن يحوز �شيئًا اأو يحِرزه اأْن يعر�شه على الطرف مقدِّ اأن يتقدَّ

كان فح�س ذلك ال�شيء �شروريًا للبتِّ في الدعوى، فاإذا كان الأمر متعلقًا ب�شندات اأو اأوراق 

ـــها على الطرف  اأخــرى، فيجوز للهيئة اأو القا�شي المنتَدب -بح�شــب الأحوال- الأمر بعْر�شِ

م الطلــب وبتقديمها عند الحاجة اإلى الهيئة اأو بتقديم �شورة منها للهيئة بعد التاأ�شــير  مقــدِّ

عليها من مدير الدعوى اأو اأمين ال�شر -بح�شب الأحوال- بمطابقتها لالأ�شل.

يجوز للهيئة رْفـــ�ُس اإ�شدار الأمر بعْر�س ال�شيء اإذا كانت لمن اأحرزه م�شلحة م�شروعة في  ب- 

ه، كما يجوز للقا�شي المنتَدب المتناع عن اإ�شدار الأمر وتْرك البتِّ فيه  المتناع عن عْر�شِ

للهيئة. 

ج-     يكــون عْر�س ال�شــيء في المكان الذي يوجد فيه وقــت طلب العْر�س ما لم يتم تعيين مكان 

ـــق عْر�س  مــًا، وللهيئة اأن تعلِّ اآخــر، وعلــى الطــرف طالــب العْر�س اأن يقوم بدفــع نفقاته مقدَّ

ـَمـــن لمن يحوز ال�شــيء اأو يحِرزه تعوي�س ما قد يحدث له من  ال�شــيء على تقديم كفالة ت�شْ

�شرر ب�شبب العْر�س.

الف�سل الرابع
رات اإثبات �سحة املحرَّ

مادة )94(
ر يف االإثبات اإ�سقاط قيمة املحرَّ

ـْحـ�ِشـير وغير ذلك من العيوب المادية  ر ما يترتب على الك�ْشـــط اأو المْحـــو اأوالتَّ للهيئة اأن تقدِّ اأ- 

ر من اإ�شقاط قيمته في الإثبات اأو اإنقا�شها. في المحرَّ

ر محل �شك في نظر الهيئة جاز لها من تلقاء نف�شها اأن تدعو الموظف  اإذا كانت �شحة المحرَّ ب- 
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ـح حقيقة الأمر فيه. ره ليبدَي ما يو�شِّ الذي �شدر عنه اأو ال�شخ�س الذي حرَّ

ـــا  رات غير الر�شمية، اأمَّ اإنكار الخط اأو الخْتـــم اأو الإم�شاء اأو ب�شمة الأ�شبع يِرد على المحرَّ ج- 

ررات الر�شمية وغير الر�شمية. عاء التزوير فيِرد على جميع المحَّ ادِّ

مادة )95(
اإنكار اخلط اأو االإم�ساء اأو اخلتم اأو ب�سمة االإ�سبع

ر اأن ينكر خطه اأو اإم�شاءه اأو خْتـمه اأو ب�شمة اإ�شبعه في مرحلة  يجوز لَمـن ي�شهد عليه المحرَّ اأ- 

د لذلك بجدول المواعيد. اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ

ر خطه اأو اإم�شاءه اأو خْتـــمه اأو ب�شمة اإ�شبعه، اأو حلف وارثه  اإذا اأنكر َمـــن ي�شهد عليه المحرَّ ب- 

ـــى عنه  اأو خَلـــفه يمينًا باأنه ل يعلم باأن الخط اأو الإم�شاء اأو الخْتـــم اأو الب�شمة هي لمن تَلـقَّ

ر منِتـــجًا  الحــق طبقــًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )86( من هذه الالئحة، وكان المحرَّ

في النزاع ولم تْكـــِف وقائع الدعوى وم�شتنداتها لتكوين عقيدة الهيئة في �شاأن �شحة الخط 

اأو الإم�شاء اأو الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع حكمت الهيئة بتحقيقه بالم�شاهاة اأو ب�شماع ال�شهود 

اأو بكليهما.

ع رئي�ــس الهيئة على ذلك  ر واأو�شافه بيانًا كافيــًا، ويوقَّ ـــن بــه حالة المحــرَّ ر مح�شر تبيَّ يحــرَّ ج- 

ر. المح�شر والمحرَّ

مادة )96(
اإجراءات امل�ساهاة

ي�شتمل منطوق الحكم ال�شادر باإجراء التحقيق بالم�شاهاة على: اأ- 

1- نْدب اأحد اأع�شائها لمبا�شرة التحقيق بالم�شاهاة اإذا راأت الهيئة ذلك.

2- تعيين خبير اأو ثالثة خبراء من بين قائمة الخبراء التي ي�شدر بها قرار من الوزير اأمام 

المحاكم.

3- تحديد اليوم وال�شاعة اللذين يجرى فيهما التحقيق بالم�شاهاة.

ـيِّ بتحقيقه لدى اأمين �شر الهيئة بعد بيان حالته على الوجه  ر المق�شِ 4- الأمر باإيداع المحرَّ

ـن بالمادة ال�شابقة. المبيَّ

5- تحديد اأتعاب الخبير وم�شاريفه واإيداعها خزانة الغرفة قبل مبا�شرة عمله ِمـن ِقـَبـل َمـن 

ر الإجراء لم�شلحته. تقرَّ

يكلِّــف اأميــن ال�شــر الخبيــر بالح�شــور اأمــام الهيئــة في اليــوم وال�شــاعة المعينين لمبا�شــرة  ب- 

التحقيق بالم�شاهاة.
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علــى الأطــراف في الدعــوى اأن يح�شروا في الموعد الم�شــار اإليه في الفقــرة )ب( من هذه  ج- 

المــادة لتقديــم مــا لديهــم مــن اأوراق الم�شاهاة والتفــاق على مــا ي�شلح منها لذلــك، فاإْن 

تخلَّـف الطرف المكلَّـف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم ب�شقوط حقه في الإثبات، واإذا تخلَّـف 

مة �شالحة للم�شاهاة. الطرف الآخر جاز اعتبار الأوراق المقدَّ

ر اأن يح�شر بنف�شــه لال�شــتكتاب في الموعد الذي  على الطرف الذي يناِزع في �شحة المحرَّ د- 

ر. ـنه الهيئة، فاإْن امتنع عن الح�شور بغير عذر مقبول جاز الحكم ب�شحة المحرَّ تعيِّ

مادة )9٧(
كيفية امل�ساهاة

تكون م�شاهاة الخط اأو الإم�شاء اأو الخْتـــم اأو ب�شمة الإ�شبع الذي ح�شل اإنكاره على ما هو  اأ- 

ر من خط اأو اإم�شاء اأو خْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع. ثابت لَمـن ي�شهد عليه المحرَّ

ل ُيـقبل للم�شاهاة في حالة عدم اتفاق الأطراف اإل: ب- 

رات  رات ر�شمية، اأو محرَّ 1- الخط اأو الإم�شاء اأو الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع المو�شوع على محرَّ

ُعـْرفية يعترف الطرف ب�شحتها بعد اإنكاره اإياها.

ر المقت�شي تحقيقه. 2- الجزء الذي يعترف الطرف ب�شحته من المحرَّ

3- خط الطرف اأو اإم�شاوؤه الذي يكتبه اأو الب�شمة التي يطبعها اأمام الهيئة وبح�شور الخبير.

رات الر�شمية المطلوبة للم�شاهاة عليها من الجهة التي  يجوز للهيئة اأْن تاأمر باإح�شار المحرَّ ج- 

تكون بها اأو تاأمر الخبير بالنتقال اإلى محلها لالطالع عليها.

ـــع الخبيــر والأطــراف ورئي�ــس الهيئــة علــى اأوراق الم�شاهاة قبل ال�شــروع فــي التحقيق،  يوقِّ د- 

وُيـذَكـر ذلك في المح�شر.

تراعــى فيمــا يتعلق بذوي الخبرة الأحكام المن�شو�س عليها في الباب الثالث ع�شــر من هذه  هـ- 

الالئحة.

مادة )98(
ر  �سماع ال�سهود ب�ساأن �سحة املحرَّ

اأ-    اإذا حكمــت الهيئــة باإجراء التحقيق ب�شــماع ال�شــهود طبقًا لأحكام الفقــرة )ب( من المادة 

)95( والفقرة )اأ( من المادة )102( من هذه الالئحة، ل ُتـــ�شمع �شــهادة ال�شــهود اإل فيما 

ر المقت�شي  يتعلق باإثبات ح�شول الكتابة اأو الإم�شاء اأو الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع على المحرَّ

تحقيقه ممن ن�شبت اإليه.
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ب- تراعــى فيمــا يتعلــق ب�شــماع ال�شــهود طبقــًا لأحــكام الفقــرة )اأ( من هــذه المــادة، الأحكام 

المن�شو�س عليها في الباب العا�شر من هذه الالئحة.

مادة )99(
ر احلكم ب�سحة املحرَّ

ـباع اإجراءات تحقيق الخطوط اأو بعد  ر كلِّـه، �شواء كان ذلك دون اتِّ اأ-    اإذا ُحـِكـم ب�شحة المحرَّ

ـباعها، فيحكم على َمـن اأنكره بغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تجاوز خم�شمائة دينار.  اتِّ

ب- ل ُيـحَكـــم بالغرامة على الوارث اأو الخَلـــف الذي اقت�شر طْعـُنـه على عدم علمه باأنَّ الخط اأو 

د الورثة اأو  د الغرامة بتعدُّ ـــى الحق عنه، ول تتعدَّ الإم�شاء اأو الخْتـــم اأو الب�شمة هي لمن تَلـقَّ

الخَلـف.

ه اأو ب�شــقوط الحــق في اإثبات  ر اأو بردِّ ج-  ل يجــوز للهيئــة اأن تحكــم بحكــم واحد ب�شحــة المحرَّ

�شحته وفي مو�شوع الدعوى.

د  ه اأو ب�شقوط الحق في اإثبات �شحته وَجـب اأْن تحدِّ ر اأو بردِّ د-   اإذا حكمت الهيئة ب�شحة المحرَّ

جل�شة قبل الف�شل في المو�شوع ليبدَي الأطراف مرافعاتهم الختامية.

مادة )100(
اإجراءات االدِّعاء بالتزوير 

د لذلك  عاء بالتزوير في مرحلة اإدارة الدعــوى خالل الأجل المحدَّ م طلب الدِّ اأ-   يجــب اأن يقــدَّ

ـــن فيها كل موا�شع التزوير المدَعـــى به و�شواهد  بجدول المواعيد وذلك بمذكرة مكتوبة ُتـبيَّ

عاء بالتزوير باطاًل. التزوير واإجراءات التحقيق التي ُيـطَلـب اإثباته بها، واإل كان الدِّ

ب- على مدِعـي التزوير عند تقديمه الطلب الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة اأن يودع 

في خزانة الغرفة كفالة مقدارها مائة دينار لتعوي�س ما قد ي�شيب الطرف الآخر من �شرر.

ر المطعون فيه اإْن كان تحت يده اأو �شورة  ج-  على مدِعـي التزوير اأن ي�شلِّـم مدير الدعوى المحرَّ

ر تحت يده. منه اإْن لم يكن المحرَّ

ـــالعها على مذكرة  ر تحــت يد اأحــد الأطراف في الدعوى جاز للهيئة بعد اطِّ د-  اإذا كان المحــرَّ

عاء بالتزوير اأن تاأمر ذلك الطرف باإيداعه ملف الدعوى، فاإذا امتنع ذلك الطرف عن  الدِّ

ر اعُتـِبـر غير موجود، ول يمنع هذا من اإيداعه فيما بعد اإْن اأمكن. اإيداع المحرَّ

هـ-    فــي الأحــوال التي تقبل فيها الهيئة م�شــتندًا طبقًا لأحكام المــادة )41( من هذه الالئحة، 

اأو اإذا اأمــرت باإدخال �شــخ�س في الدعوى لتقديم م�شــتند تحت يده طبقــًا لحكم البند )2( 



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

57

من المادة )58( من هذه الالئحة، اأو اإذا اأمرت اأحد اأطراف الدعوى بتقديم م�شــتند تحت 

يــده طبقــًا لأحــكام المادة )91( من هذه الالئحــة، جاز لأيِّ طرف فــي الدعوى خالل )7( 

اأيام من تاريخ تقديم ذلك الم�شــتند اأو اإعالنه به -بح�شــب الأحوال- اأْن يدعَي فيه بالتزوير 

م اإلى اأمين �شر الهيئة تراعى ب�شاأنها اأحكام الفقرتين )اأ( و)ب(  وذلك بمذكرة مكتوبة تقدَّ

من هذه المادة.

مادة )101(
رات وال�سجالت والتوقيعات االإلكرتونية االدِّعاء بالتزوير ب�ساأن املحرَّ

د بجدول المواعيد  اأ-  يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ

رة ب�شورة اإلكترونية اأو ال�شجالت  رات المحرَّ عاء بالتزوير ب�شاأن المحرَّ م بطلب الدِّ اأن يتقدَّ

الإلكترونيــة اأو التوقيعــات الإلكترونية وذلك طبقًا لالإجــراءات المن�شو�س عليها في المادة 

)100( من هذه الالئحة.

عاء بالتزوير الم�شــار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة طبقًا  ـــل الهيئة في طلب الدِّ ب- تْفـ�شِ

رات وال�شــجالت الإلكترونيــة والتوقيعات  لأحــكام هــذه الالئحــة وبمــا يتفق وطبيعــة المحــرَّ

الإلكترونية.

مادة )102(
الف�سل يف االدِّعاء بالتزوير

عــاء بالتزويــر منِتـــجًا في النزاع ولم تْكـــِف وقائع الدعوى وم�شــتنداتها لقتناع  اأ-    اإذا كان الدِّ

ر اأو بتزويره وراأت اأن اإجراء التحقيق الذي طلبه مدِعـــي التزوير منِتـــج  الهيئة ب�شحة المحرَّ

وجائز حكمت باإجراء التحقيق بالم�شاهاة اأو ب�شماع ال�شهود اأو بكليهما.

ب- ي�شتمل الحكم ال�شادر بالتحقيق بالم�شاهاة على البيانات المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( 

من المادة )96( من هذه الالئحة، ويجري التحقيق بالم�شاهاة طبقًا لالأحكام المن�شو�س 

عليها في المادة )97( من هذه الالئحة.

ج- يجري التحقيق ب�شــهادة ال�شــهود طبقًا لالأحكام المن�شو�س عليها في المادة )98( من هذه 

الالئحة.

مادة )103(
احلكم بالغرامة على املدِعـي بالتزوير

ـــه ُحـِكـــم عليه بغرامة ل تقل  عائه اأو برْفـ�شِ اأ-    اإذا ُحـِكـــم ب�شقوط حق المدِعـــي بالتزوير في ادِّ

عاه. عن )250( دينارًا ول تجاوز )1000( دينار، ول ُيـحَكـم عليه ب�شيء اإذا ثبت بع�س ما ادَّ



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

58

د الأوراق المدَعـى بتزويرها اإل اإذا ُوِجـد ارتباط بينها. د الغرامة بتعدُّ ب-    تتعدَّ

 

مادة )104(
ر ـك باملحرَّ تناُزل املدعى عليه بالتزوير عن التم�سُّ

عاء بالتزوير يف اأية حالة كانت عليها بنزوله عن  للمدعى عليه بالتزوير اإنهاء اإجراءات الدِّ

ر املطعون فيه، وللهيئة يف هذه احلالة اأن تاأمر املدعى عليه بالتزوير باإيداع ذلك  ـك باملحرَّ التم�شُّ

ر ملف الدعوى اإذا طلب مدِعـي التزوير ذلك مل�شلحة م�شروعة. املحرَّ

مادة )105(
رات دون االدِّعاء بالتزوير  ردُّ الهيئة للمحرَّ

هذه  يف  عليها  املن�شو�س  بالإجراءات  بالتزوير  اأمامها  عاء  الدِّ يتم  ولو مل  للهيئة،  يجوز 

ر وبطالنه اإذا ظهر لها بجالء من حالته اأو من ظروف الدعوى  الالئحة، اأْن حتكم بردِّ اأيِّ حمرَّ

ـن يف حكمها الظروف والقرائن التي ا�شتندت اإليها  ر، ويجب عليها يف هذه احلالة اأن تبيِّ اأنه مزوَّ

ر. يف احلكم بردِّ وبطالن املحرَّ

الباب العا�سر
�سهادة ال�سهود

مادة )106(
اأهلية وموانع ال�سهادة 

ـــه )15( �شنة، على اأنه يجوز اأن ُتـــ�شمع اأقوال َمـن لم  اأ-    ل يكون اأهاًل لل�شهادة َمـــن لم يبلغ �ِشـنُّ

يبلغ هذه ال�شن بغير يمين على �شبيل ال�شتئنا�س، ول يكون اأهاًل لل�شهادة كذلك من لم يكن 

�شليم الإدراك.

ب- الموظفــون والمكلَّـــفون بخدمة عامة ل ي�شــهدون، ولو بعد تْركهــم العمل، عما يكون قد و�شل 

اإلى علمهم في اأثناء قيامهم به من معلومات لم ُتـن�َشـر بالطريق القانوني ولم تاأَذن ال�شلطة 

ـــة في اإذاعتها، ومع ذلك فلهذه ال�شــلطة اأن تاأَذن لهم في ال�شــهادة بناًء على طلب  المخت�شَّ

الهيئة اأو اأحد الأطراف.

ـــقي الح�شابات وغيرهم عن  ج-  ل يجوز لَمـــن عِلـــم من المحامين اأو الوكالء اأو الأطباء اأو مدقِّ

طريق مهنته اأو �شفته بواقعة اأو بمعلومات اأْن ُيـف�ِشـَيـها ولو بعد انتهاء الخدمة اأو زوال �شفته، 

ما لم يكن ِذْكـــرها له مق�شودًا به ارتكاب جناية اأو جنحة، ومع ذلك يجب على الأ�شــخا�س 

وا ال�شــهادة علــى تلــك الوقائــع اأو المعلومات متى َطـــَلب منهــم ذلك من  المذكوريــن اأن يــوؤدُّ
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وا  د من اأ�شــرُّ ها اإليهــم، علــى األ يخــلَّ ذلــك باأحــكام القوانيــن الخا�شة بهــم، واإذا تعدَّ اأ�شــرَّ

ـنت موافقتهم جميعًا على اإف�شائها. بالواقعة تَعيَّ

د-   ل يجوز لأحد الزوجين اأْن ُيـف�ِشـــي بغير ر�شاء الطرف الآخر ما اأبلغه اإليه اأثناء قيام عالقة 

الزوجية ولو بعد انق�شائها، اإل في حالة رْفـع دعوى من اأحدهما على الآخر.

هـــ-  ل يجــوز ردُّ ال�شــاهد ولــو كان قريبــًا اأو �شهــرًا لأحــد الأطــراف اإل اأن يكون غير قــادر على 

التمييز ب�شبب ِهـَرم اأو حداثة اأو مر�س اأو لأيِّ �شبب اآخر.

مادة )10٧(
اإجراءات االإثبات ب�سهادة ال�سهود 

ـــن في  اأ-   علــى الطــرف الــذي طلب الإثبات ب�شــهادة ال�شــهود فــي مرحلــة اإدارة الدعوى اأن يبيِّ

د لذلك بجدول  تلك المرحلة الوقائع التي يريد اإثباتها ب�شــهادة ال�شــهود خالل الأجل المحدَّ

ـن للهيئة اإذا اأمرت باإحالة الدعوى للتحقيق، كتابة اأو �شفاهة في الجل�شة،  المواعيد، واأن يبيِّ

اأ�شماء الأ�شخا�س الذين يطُلـب �شماع �شهادتهم واأرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني 

الخا�شة بهم ومحال اإقامتهم.

ب- للهيئة من تلقاء نف�شها اأْن تحكم بالإثبات ب�شهادة ال�شهود متى راأت في ذلك اإظهارًا للحقيقة، 

كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما حكمت بالإثبات ب�شهادة ال�شهود اأن ت�شتدعي لل�شهادة 

َمـن ترى لزوم �شماع �شهادته اإظهارًا للحقيقة.

ـن في منطوق حكم الإثبات ب�شهادة ال�شهود كل واقعة من الوقائع الماأمور باإثباتها  ج-  يجب اأن تبيَّ

ـــن كذلك في الحكم اليوم الذي يبداأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب  واإل كان باطاًل، ويبيَّ

اأن يتم فيه.

ـا ب�شهادة ال�شهود يقت�شي دائمًا اأن يكون للطرف الآخر  د-   الإْذن لأحد الأطراف باإثبات واقعة مَّ

الحق في نْفـِيـها بهذا الطريق.

مادة )108(
�سماع ال�سهود يف جل�سات التحقيق

د لذلك من  ـْفـي في الميعاد المحدَّ اأ-   ي�شتمر التحقيق اإلى اأن يتم �شماع جميع �شهود الإثبات والنَّ

الهيئة، واإذا تم تاأجيل التحقيق لجل�شة اأخرى كان النُّـْطـق بالتاأجيل بمثابة تكليف لَمـن يكون 

حا�شرًا من ال�شهود بالح�شور اأمام الهيئة اإل اإذا اأْعـَفـتهم الهيئة �شراحة من الح�شور.

د للتحقيق مدَّ الميعاد ف�شلت الهيئة على الفور  ب- اإذا طلب اأحد الأطراف خالل الميعاد المحدَّ

فــي الطلــب بقرار ُيـثَبـــت في مح�شر الجل�شــة، واإذا انتدبــت الهيئة اأحد اأع�شائها لمبا�شــرة 
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ــم اإلى الهيئة بناًء على طلب  ـَظـلُـّ التحقيــق ورف�ــس ع�شو الهيئة المنتَدب مدَّ الميعاد، جاز التَّ

�شــفوي ُيـثَبـــت في مح�شر التحقيق، وتف�شل الهيئة في الطلب على وجه ال�شــرعة، ول يجوز 

ـْعـن في قرار الهيئة باأيِّ طريق، ول يجوز للهيئة مدُّ الميعاد لأكثر من مرة واحدة. الطَّ

ج-  ل يجوز بعد انق�شاء ميعاد التحقيق �شماع �شهادة �شهود بناًء على طلب الأطراف.

مادة )109(
تَخـلُّـف ال�سهود عن احل�سور 

دة  ـــر طــرف الدعــوى �شاِهـــده اأو لم يتم تكليفــه بالح�شور في الجل�شــة المحدَّ اأ-    اإذا لــم ُيـح�شِ

رت الهيئة اإلزام ذلك الطرف باإح�شاره اأو بتكليفه بالح�شور لجل�شة اأخرى ما دام الميعاد  قرَّ

د للتحقيق لم ينق�س، فاإذا لم يفعل �شقط حقه في ال�شت�شهاد به. المحدَّ

ب- اإذا ُكـلِّـف ال�شاهد بالح�شور تكليفًا �شحيحًا ولم يح�شر حكمت عليه الهيئة بغرامة مقدارها 

ـْعـن، ويجوز للهيئة اأْن ُتـ�شِدر  ع�شرون دينارًا، وُيـثَبـت الحكم في المح�شر ول يكون قاباًل للطَّ

اأمــرًا باإح�شار ال�شــاهد واأْن تاأمــر باإعادة تكليفه بالح�شور، فاإذا تَخـلَّـــف حكمت عليه الهيئة 

ب�شعف الغرامة المذكورة، ويجوز للهيئة اإعفاء ال�شاهد من الغرامة اإذا ح�شر اأمامها واأبدى 

عذرًا مقبوًل.

ر قانوني عــن اأداء اليميــن اأو عن الإجابة ُحـِكـــم عليه  ج-  اإذا ح�شــر ال�شــاهد وامتنــع بغيــر مبــرِّ

طبقــًا لأحــكام الفقــرة )ب( من هذه المادة بغرامة ل تجاوز مائة دينار، وُيـثَبـــت الحكم في 

ـْعـن. المح�شر ول يكون قاباًل للطَّ

مادة )110(
اإجراءات �سماع ال�سهادة 

اأ-   يكون �شــماع ال�شــهود اأمام الهيئة بح�شور الأطراف، واإذا كان لل�شاهد عذر مقبول يمنعه من 

الح�شور جاز النتقال اإليه ل�شــماع �شــهادته، وُيـــدعى الأطراف لح�شور تاأدية هذه ال�شــهادة 

ـعه رئي�س الهيئة. ر مح�شر بها ويوقِّ ويحرَّ

غ  ـــرات مكتوبة اإل باإذن الهيئة وحيث ُتـــ�شوِّ ى ال�شــهادة �شــفاهة، ول يجوز ال�شتعانة بمذكِّ ب- توؤدَّ

طبيعة الدعوى ذلك.

ـن مراده، بالكتابة اأو بالإ�شارة. ي َمـن ل قدرة له على الكالم ال�شهادة، اإذا اأمكن له اأن يبيِّ ج-  يوؤدِّ

ي كل �شاهد �شهادته على انفراد بغير ح�شور باقي ال�شهود الذين لم ُتـ�شمع �شهادتهم. د-  يوؤدِّ

ـــن قرابته اأو م�شاهرته  ـــه وموطنه واأن يبيِّ هـ-  على ال�شــاهد اأن يذكر ا�شــمه ولقبه ومهنته و�ِشـنَّ
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ـن كذلك اإْن كان يعمل عند اأحدهم. ودرجتها اإْن كان قريبًا اأو �شهرًا لأحد الأطراف ويبيِّ

و-  علــى ال�شــاهد اأن يحلــف يمينــًا بــاأْن يقــول الحق، كل الحــق، ول �شــيء غير الحــق، واإل كانت 

�شهادته باطلة، ويكون الحلف ح�شب الأو�شاع الخا�شة بديانته اإْن طَلـب ذلك.

مادة )111(
ا�ستجواب ال�ساهد

اأ-    يكون توجيه الأ�شــئلة اإلى ال�شــاهد من الهيئة، ويجيب ال�شــاهد اأوًل عن اأ�شــئلة الطرف الذي 

ا�شت�شــهد بــه ثم عن اأ�شــئلة الطــرف الآخر دون اأْن يقطع اأحد الأطــراف كالم الآخر اأو كالم 

ال�شاهد وقت اأداء ال�شهادة.

ب- اإذا انتهى الطرف من ا�شتجواب ال�شاهد فال يجوز له اإبداء اأ�شئلة جديدة اإل باإذن الهيئة.

ـــه لل�شــاهد مبا�شــرة ما يراه من الأ�شئلة مفيدًا في  ج- لرئي�ــس الهيئة اأو لأيٍّ من اأع�شائها اأن يوجِّ

ك�ْشـف الحقيقة.

ـــعها بعد ت�شحيح مــا يرى لزوم  د-   ُتـثَبـــت اإجابــات ال�شــاهد فــي المح�شــر ثم ُتـْتـَلـــى عليه ويوقِّ

ت�شحيحه منها، واإذا امتنع عن التوقيع ُذِكـر ذلك و�شببه في المح�شر.

ر م�شاريــف ال�شــهود ومقابل تعطيلهم بنــاًء على طلبهم ويعطى ال�شــاهد �شورة من اأمر  هـ- تقــدَّ

باع الإجراءات المن�شو�س عليها في  التقدير تكون نافذة على الطرف الذي ا�شتدعاه بعد اتِّ

المادة )76( من هذه الالئحة.

مادة )112(
بيانات حم�سر التحقيق 

اأ- ي�شتمل مح�شر التحقيق على البيانات الآتية:

1-  يوم ومكان و�شاعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجل�شات التي ا�شتغرقها.

2-  اأ�شماء الأطراف واألقابهم وِذْكـر ح�شورهم اأو غيابهم وطلباتهم.

3-  اأ�شماء ال�شهود واألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وِذْكـر ح�شورهم اأو غيابهم وما �شدر 

ب�شاأنهم من الأوامر.

4-  ما يبديه ال�شهود وِذْكـر تحليفهم اليمين.

العار�شة  الم�شائل  ن�شاأ عن ذلك من  تولَّـى توجيهها وما  وَمـن  اإليهم  ـهة  الموجَّ الأ�شئلة    -5

ون�س اإجابة ال�شاهد على كل �شوؤال.

6-  توقيع ال�شاهد على اإجابته بعد اإثبات تالوتها ومالحظاته عليها.
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7-  قرار تقدير م�شروفات ال�شاهد اإذا كان قد طلب ذلك.

8-  توقيع رئي�س الهيئة.

ـــن الهيئة اأقرب جل�شــة لنظر  د لإتمامه تعيِّ ب- بمجرد انتهاء التحقيق اأو انق�شاء الميعاد المحدَّ

الدعوى ويقوم اأمين �شر الهيئة بتبليغ الطرف الغائب.

الباب احلادي ع�سر
ـيِّ واالإقرار وا�ستجواب االأطراف واملعاينة ـة االأمر املْقـ�سِ القرائن وحجيَّ

مادة )113(
القرائن 

اأ-    القرائــن التي ين�س عليها القانون تْغـــني َمـــن َّ تقررت لم�شلحته عــن اأية طريقة اأخرى من 

طرق الإثبات، على اأنه يجوز نْقـــ�س هذه القرينة بالدليل العك�شي، ما لم يوجد ن�س يق�شي 

بغير ذلك.

ب- القرائــن الق�شائيــة هــي التي لم ين�س عليهــا القانون، وللهيئة ا�شــتنباط كل قرينة منها من 

ظروف الدعوى وتقدير مدى دللتها على الأمر المراد اإثباته.

مادة )114(
ـي  ـة االأمر املْقـ�سِ حجيَّ

ـي تكون حجة فيما ف�شلت فيه من الحقوق، ول يجوز  اأ -    الأحكام التي حازت قوة الأمر المْقـ�شِ

ـــة اإل في نزاٍع قام بين  ـــة، ول تكون لتلك الأحكام هذه الحجيَّ قبول دليل ينُقـــ�س هذه الحجيَّ

اأطــراف الدعــوى اأنف�شــهم دون اأن تتغير �شفاتهــم وتتعلق بذات الحق محاًل و�شــببًا، وتحكم 

ـة من تلقاء نف�شها. الهيئة بهذه الحجيَّ

ـُلـــه  ـــد الهيئــة بالحكــم الجنائــي اإل في الوقائع التــي ف�شل فيها هذا الحكم وكان ف�شْ ب- ل تتقيَّ

فيها �شروريًا.

مادة )115(
االإقرار

ـــد اعتبار تلك الواقعة  اأ- الإقرار هو اعتراف �شــخ�س بواقعة قانونية مدَعًى عليه بها لآخر بق�شْ

ثابته في ذمته، ويكون ق�شائيا اأو غير ق�شائي.

ب- الإقــرار الق�شائــي هو اعتراف الطرف اأمام الق�شاء بواقعة قانونية مدَعـــًى بها عليه، وذلك 

اأثنــاء ال�شــير في الدعــوى المتعلقة بهذه الواقعة، وُيـعتَبـــر اإقرار الطرف اأمــام الهيئة بواقعة 
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قانونية مدَعـًى بها عليه اأثناء ال�شير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة اإقرارًا ق�شائيًا.

ج- الإقــرار غيــر الق�شائــي هو اعتراف الطرف بواقعة قانونية مدَعـــًى بهــا عليه، وذلك في غير 

حالة العتراف اأمام الق�شاء اأو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المَقـرِّ بها.

ة قاطعة على الُمـِقـــر وقا�شرة عليه وملزمــة له، ول يتجزاأ الإقرار على  د- الإقــرار الق�شائــي حجَّ

دة، وكـــان وجـــود واقـعـــة مـنـهـا  �شاحبه، ومع ذلك يتجزاأ الإقرار اإذا ان�شبَّ على وقائع متعدِّ

ل ي�شتلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.

مادة )116(
ا�ستجواب االأطراف 

م من اأحد الأطراف في مرحلة اإدارة الدعوى  اأ-    للهيئة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب مقدَّ

د لذلك بجدول المواعيد اأن ت�شتجوب َمـن يكون حا�شرًا من الأطراف اأو  خالل الأجل المحدَّ

تاأمر بح�شورهم باأنف�شهم اأمامها ل�شتجوابهم متى راأت موِجـبًا لذلك.

ب- ُيـ�شتَرط اأن يكون المراد ا�شتجوابه اأهاًل للت�شرف في الحق المتناَزع فيه.

ـــها، جــاز ا�شــتجواب َمـــن ينــوب عنه وجــاز للهيئة  ج-  اإذا كان الطــرف عديــم الأهليــة اأو ناق�شَ

ـزا في الأمور الماأذون بها. مناق�شته هوْ  اإن كان مميِّ

د-   يجوز بالن�شبة اإلى الأ�شخا�س العتبارية توجيه ال�شتجواب اإلى َمـن يمثلها قانونًا.

هـ- اإذا راأت الهيئة اأن الدعوى لي�شت في حاجة اإلى ا�شتجواب، رف�شت طلب ال�شتجواب.

ـه اإليه كذلك ما يطلب الطرف  ـه الهيئة الأ�شئلة التي تراها اإلى الطرف الم�شتجَوب، وتوجِّ و- توجِّ

الآخــر توجيهــه منهــا، وتكــون الإجابــة فــي الجل�شــة ذاتهــا اإل اإذا راأت الهيئة اإعطــاء ميعاد 

لالإجابة.

ز-   تكون الإجابة في مواجهة الأطراف، ولكن ل يتوقف ال�شتجواب على ح�شورهم.

ـع عليها رئي�س  ـة في مح�شر الجل�شة، وبعد تالوتها يوقِّ ن الأ�شئلة والأجوبة بالتف�شيل والدقَّ ح- تدوَّ

الهيئــة والم�شــتجَوب، واإذا امتنع الم�شــتجَوب عــن الإجابة اأو عن التوقيع ُذِكـــر في المح�شر 

امتناعه و�شببه.

ط- اإذا كان للطــرف عــذر مقبــول يمنعــه مــن الح�شور لال�شــتجواب، جــاز للهيئة النتقــال اإليه 

ل�شتجوابه.
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مادة )11٧(
املعاينة 

م من اأحد اأطراف الدعوى  للهيئة من تلقاء نف�شــها اأو  للقا�شي المنتَدب بناًء على طلب مقدَّ اأ- 

د لذلك بجدول  م ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ يقدَّ

المواعيد، النتقال لمعاينة المتناَزع فيه.

ـــعه رئي�ــس الهيئة اأو  ـــن فيه جميع الأعمــال المتعلقــة بالمعاينة ويوقِّ يتــم تحريــر مح�شــر تبيَّ ب- 

القا�شي المنتَدب -بح�شب الأحوال- و اإل كان العمل باطاًل.

للهيئة اأو للقا�شي المنتَدب -بح�شــب الأحوال- حال النتقال للمعاينة �شــماع َمـــن يرى لزوم  ج- 

�شماعه من ال�شهود، وتكون دعوة هوؤلء للح�شور بطلب ولو �شفويًا من اأمين �شر الهيئة اأو من 

مدير الدعوى ،بح�شب الأحوال.

الباب الثاين ع�سر
ـمة اليمني احلا�سمة واليمني املتمِّ

مادة )118(
توجيه اليمني احلا�سمة 

ـهها اأحد الأطراف للطرف الآخر لُيـح�َشـم بها النزاع. اأ- اليمين الحا�شمة هي التي يوجِّ

ـــه  ب- يجــوز لــكل ِمـــن طرفي الدعــوى، في اأيــة حالة كانت عليهــا الدعوى اأمــام الهيئة، اأن يوجِّ

اليميــن الحا�شــمة اإلــى الطرف الآخر، على اأنه يجــوز للهيئة اأن تمنع توجيــه اليمين اإذا كان 

ـــهها، على  ها على َمـــن وجَّ ـــهت اإليه اليمين اأن يردَّ ـــفًا في توجيهها، ولَمـــن ُوجِّ الطرف متع�شِّ

ـــت اليميــن على واقعة ل ي�شــترك فيهــا الطرفان، بل ي�شــتقل بها  اأنــه ل يجــوز الــردُّ اإذ ان�شبَّ

ها اأن يرجع في ذلك متى  ـــه اليمين اأو لَمـــن ردَّ ـــهت اإليه، ول يجوز لَمـــن وجَّ �شخ�س َمـــن ُوجِّ

قِبـل الطرف الآخر اأن يحلف.

ج-  ل يجوز توجيه اليمين الحا�شــمة في واقعة مخاِلـــفة للنظام العام اأو الآداب، ويجب اأن تكون 

ـهت اإليه، فاإذا كانت غير �شخ�شية  الواقعة التي تن�شبُّ عليها اليمين متعلقة ب�شخ�س َمـن ُوجِّ

ـت على مجرد علمه بها. له ان�شبَّ

ـــه اليمين الحا�شــمة فيما يجوز له الت�شرف  ـــم اأو وكيل الغائب اأن يوجِّ د-   يجوز للو�شي اأو الَقـيِّ

ها على الطرف  فيه، ولكن ل يجوز للوكيل في الدعوى توجيه اليمين الحا�شمة اأو قبولها اأو ردِّ

الآخر اإل بتفوي�س خا�س طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )25( من هذه الالئحة.
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مادة )119(
اإجراءات توجيه وحلف اليمني احلا�سمة

ـــة الوقائع التي يريد ا�شــتحالف الطرف الآخر  ـــن بالدقَّ ـــه اليمين اأْن يبيِّ اأ-  يجب على َمـــن يوجِّ

ل �شيغة  ـــهها اإليــه بعبارة وا�شحة، وللهيئــة اأْن تعدِّ عليهــا. واأْن يذكــر �شيغة اليمين التي يوجِّ

ـــة علــى الواقعة المطلــوب الحلف عليهــا، ويحلف الطرف  ـــه بو�شوح ودقَّ اليميــن بحيــث توجَّ

اليمين بنف�شه، ول يجوز له اإنابة غيره في تاأديتها.

ِقـــها بالدعوى، وَجـــب عليه،  ـــهت اإليه اليمين، ل في جوازها ول في تعلُـّ ب- اإذا لم ينازع َمـــن ُوجِّ

ـهها، واإل اعُتـِبـر ناكاًل. ويجوز  ها على َمـن وجَّ اإْن كان حا�شرًا بنف�شه، اأْن يحلفها فورًا اأو يردَّ

للهيئــة اأْن تعطَيـــه ميعــادًا للحلــف اإذا راأت وجهــًا لذلــك، فاإْن لــم يكن حا�شرًا وَجـــب تبليغه 

ده، فــاإن ح�شر وامتنع  تها الهيئــة وفي اليوم الذي تحدِّ بالح�شــور لحلفهــا بال�شيغــة التي اأقرَّ

دون اأن يناِزع اأو تَخـلَّـف بغير عذر مقبول اعُتـِبـر ناكاًل.

ـهت اإليه اليمين في جوازها اأو في تعُلـِقـها بالدعوى، ورف�شت الهيئة مناَزعته  ج-  اإذا ناَزع َمـن ُوجِّ

ـــنت فــي منطوق حكمها �شيغة اليمين، وُيـعَلـــن هذا المنطــوق له اإْن لم  وحكمــت بتحليفه، بيَّ

ـــبع في هذا ال�شــاأن الإجراءات المن�شو�س عليها في الفقرة )ب(  يكن حا�شرًا بنف�شــه، وُتـتَّ

من هذه المادة.

ـهت اإليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الح�شور، انتقلت اإليه الهيئة لتحليفه. د-  اإذا كان لَمـن ُوجِّ

تها الهيئة.  حلف(( ثم يذكــر ال�شيغة التــي اأقرَّ
َ
هـ-  تكــون تاأديــة اليمين بــاأْن يقول الحالــف ))اأ

رة في ديانتــه اإذا طلب  يها بنف�شــه طبقًا لالأو�شــاع المقرَّ ولمــن يكلَّـــف بحلف اليميــن اأْن يوؤدِّ

ذلك.

ه لليمين، اإ�شارته المعهودة اإذا كان ل يعرف الكتابة، فاإن  و-  ُتـعتَبـر في حلف الأخر�س ونكوله وردِّ

ه يكون بها. كان يعرفها فحلفه ونكوله وردُّ

ـعه الحالف ورئي�س الهيئة. ر مح�شر بحلف اليمين يوقِّ ز-   يحرَّ

ـــنات بالن�شــبة للواقعة التي  ح-  يترتب على توجيه اليمين الحا�شــمة التنازل عما عداها من البيِّ

ت  ـــت اإليه اأو ُردَّ يها الطرف الذي وُجـهِّ تــرد عليهــا، ول يجــوز اإثبات كذب اليمين بعــد اأن يوؤدِّ

عليــه، علــى اأنه اإذا ثبت كذب اليميــن بحكم جنائي، فاإن للطرف الذي اأ�شابه �شرر منها اأن 

يطالب بالتعوي�س، دون اإخالل باأيِّ حق قانوني اآخر ب�شبب اليمين الكاذبة.

ـــهت اإليــه اليمين الحا�شــمة فحلفها ُحـِكـــم ل�شالحه، اأما اإذا نــكل عنها دون اأن  ط-  كل َمـــن ُوجِّ

ت عليه هذه اليمين فنكل عنها. ها على الطرف الآخر خ�ِشـر دعواه، وكذلك من ُردَّ يردَّ
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مادة )120(
ـمة اليمني املتمِّ

ـــهها الهيئة من تلقاء نف�شها لأيٍّ من الطرفين لتبني على ذلك  ـــمة هي التي توجِّ اأ-  اليمين المتمِّ

حكمها في مو�شوع الدعوى اأو في قيمة ما تحكم به.

ـــمة األ يكون في الدعوى دليل كامل، واأل تكون الدعوى خالية  ب- ُيـــ�شتَرط لتوجيه اليمين المتمِّ

من اأيِّ دليل.

ها على الطرف الآخر. ـمة اأن يردَّ ـهت اإليه الهيئة اليمين المتمِّ ج-  ل يجوز للطرف الذي ُوجِّ

ـــمة لتحديد قيمة المدَعـــى بــه اإل اإذا  ـــه اإلــى المدِعـــي اليمين المتمِّ د-   ل يجــوز للهيئــة اأْن توجِّ

د الهيئة، حتى في هذه الحالة، حدًا اأق�شى  ا�شتحال تحديد هذه القيمة بطريقة اأخرى، وتحدِّ

ق فيها المدعي بيمينه. للقيمة التي ي�شدَّ

رة فــي المادتيــن )118( و)119( مــن هذه  ـــمة الأحــكام المقــرَّ هـ-  ت�شــري علــى اليميــن المتمِّ

الالئحة، وذلك فيما ل يتعار�س مع الأحكام الواردة في هذه المادة.

الباب الثالث ع�سر
 اخلربة    
 مادة )121(

 اخلربة
علمية  اأو  فنية  معرفة  اإىل  حتتاج  م�شاألة  لإثبات  الالزم  الفني  الراأي  باخلربة  ـد  ُيـق�شَ

متخ�ش�شة.

مادة )122(
اخلرباء واال�ستعانة بهم

امل�شاألة  الكافية يف  والدراية  املعرفة  لديه  اعتباري  اأو  �شخ�س طبيعي  كل  باخلبري  ـد  ُيـق�شَ

الفنية اأو العلمية املعرو�شة عليه ويكون قادرًا على اإعداد تقرير خربة فيها.

اأنف�شهم حق اللجوء اإىل اخلربة، ولأيٍّ منهم تعيني خبري م�شتقل عن  وللخ�شوم من تلقاء 

راأي اخلبري  يكون  ل  الأحوال  تعيني خبري م�شرَتك، ويف جميع  التفاق على  لهم  ويجوز  الآخر، 

ملزمًا للهيئة.

مادة )123(
التزام اخلبري وكفاءته وال�سروط واملعايري

يجب على اخلبري اأْن مُيار�س عمله يف حدود امل�شاألة الفنية املعرو�شة عليه، واأْن يكون لديه 
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القْدر الكايف من العلم واملعرفة واخلربة والتدريب يف جمال عمله. 

ويجوز للوزير بعد موافقة املجل�س اأن ُيـ�شِدر قرارًا بال�شروط واملعايري التي يلزم توافرها يف 

اخلبري يف م�شائل معينة، وباملبادىء التوجيهية اخلا�شة مبتطلبات اإعداد التقرير الفني.

مادة )124(
احلْيـدة وال�سالحية 

يجب اأن يتمتع اخلبري باحلْيـدة والنزاهة يف عمله جتاه اأطراف الدعوى، وعليه قبل مبا�شرة 

ـح يف ال�شتمارة املعتَمـدة لذلك عن اأية م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة  عمله اأْن ُيـف�شِ

اأو نزاهته مبا  اإثارة �شكوك حول حْيدته  اأْن توؤدي اإىل  ُيـحـتـَمـل  اأو مالب�شات  اأية ظـروف  اأو عن 

يتعار�س مع مقت�شيات عمله، فاإذا ا�شتجدت اأيٌّ من تلك الظروف اأو املالب�شات اأثناء عمله وَجب 

ح عن ذلك فورًا ودون تراٍخ للهيئة وجلميع اأطراف الدعوى ب�شكل كتابي. عليه اأن ُيف�شِ

ـق من  ـَحقُّ وتت�شمن ال�شتمارة املن�شو�س عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ا�شتبانة التَّ

احلْيـدة والنزاهة ِوْفـقًا للقرار ال�شادر من الوزير بتنظيم ذلك اأمام املحاكم، ويتعنيَّ على اخلبري 

الإجابة عليها وتقدميها ِوْفقًا لأحكام هذه املادة، كما يجب الإف�شاح فورًا باأيِّ تغيري يطراأ على 

املعلومات الواردة يف اإجابة ال�شتبانة.

ـنة  ويتحمل الطرف الذي يتعاقد مع اخلبري اأو كالهما -بح�شب الأحوال- تكاليف اأتعابه املبيَّ

يف العقد كاملة.

ـدها لقاء اأعمال اخلربة الالزمة وال�شرورية  وُتـعتَبـر اأتعاب اخلبري، وبدل امل�شاريف التي تَكـبَّ

لإعداد التقرير من �شمن م�شاريف الدعوى، وحتُكـم بها الهيئة من تلقاء نف�شها عند الف�شل 

يف الدعوى. 

مادة )125(
تقدمي تقارير اخلرباء ومتكينهم

موا تقرير اخلربة ابتداًء عند قْيـد الالئحة، اأو اأثناء ال�شري  للخ�شوم عند القت�شاء اأن يقدِّ

دة بجدول املواعيد.  يف اإجراءاتها، مع مراعاة الآجال املحدَّ

م اإىل الهيئة اأو للقا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال- احل�شول  وللخ�شوم بناًء على طلب يقدَّ

على اإذن بتمكني اخلبري متى كان هناك عائق يحول دون مبا�شرة عمله. 

ـن طلب التمكني و�شفًا دقيقًا للم�شاألة الفنية التي ُيـ�شتلَزم بحثها اأو تقديرها  ويجب اأن يت�شمَّ

من ِقـَبـل اخلبري، وحتديد طبيعة العائق الذي يحول دون مبا�شرة عمله.  
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مادة )126(
اإجراءات االأمر بتمكني اخلبري

اإذا راأت الهيئة اأنَّ امل�شاألة حمل اخلربة جمدية يف الدعوى ولزمة للف�شل فيها، واأنَّ الطلب 

املعرو�س ي�شتلزم متكني اخلبري من مبا�شرة عمله، ي�شدر الأمر بتمكينه من ذلك. 

د بيانًا دقيقًا بحدود العمل املُـناط به ونطاق  وعلى الهيئة عند الأمر بتمكني اخلبري اأن حتدِّ

دة  ـخاذها، واملدة املحدَّ بحث امل�شائل الفنية املتعلقة بالنزاع، والتدابري العاجلة التي يوؤَذن له باتِّ

لإيداع التقرير. 

مادة )12٧(
االأمر بتمكني اخلبري

ل يجوز لأية وزارة، اأو اإدارة حكومية، اأو هيئة عامة، اأو موؤ�ش�شة عامة اأو اأية جمعية تعاونية 

ر قانوين عن اإطـالع  اأو �شركة اأو ُمـن�شاأة فردية اأو اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو معنوي اأن ميتنع بغري مربِّ

ـالع عليه تنفيذًا لالأمر ال�شادر بتمكني اخلبري. اخلبري على ما يلزم الطِّ

مادة )128(
اإيداع تقرير اخلبري

م تقرير اخلربة اإىل الهيئة م�شتماًل على الراأي الفني الذي انتهى اإليه اخلبري ونتيجة  يقدَّ

اأعماله والأوجه التي ا�شتند اإليها يف اإعداد التقرير، على اأن يكون م�شفوعًا ببيان واٍف ب�شريته 

الذاتية وخرباته العملية، واإقرار اأداء العمل بحْيـدة ونزاهة.

كما يجب اأن يرَفـق بالتقرير َّ اإىل الهيئة اأو ملدير الدعوى -بح�شب الأحوال- ن�شخة من عْقـد 

تقدمي اخلربة املرَبم مع اخلبري.

وُيـعتَمـد اأمام الغرفة منوذج عْقـد تقدمي اخلربة واإقرار اأداء اخلبري لعمله، املعمول به اأمام 

املحاكم. 

مادة )129(
مناق�سة اخلبري

يف  م  املقدَّ تقريره  يف  الغمو�س  جوانب  ل�شتي�شاح  مكتوبة  اأ�شئلة  اخلبري  اإىل  الهيئة  ـه  توجِّ

ـن لها من وجوه اخلطاأ يف التقرير اأو ا�شتكمال نق�س يف  الدعوى، اأو تطلب منه ت�شحيح ما تبيَّ

الأبحاث التي اأجراها، وذلك متى كان التقرير منِتـجًا يف النزاع املعرو�س عليها، وعلى الهيئة اأْن 

تتيح للخ�شوم فر�شة تقدمي الأ�شئلة كتابة ليتم توجيهها اإىل اخلبري، وعليه يف جميع الأحوال اأْن 

ده الهيئة. يرد على تلك الأ�شئلة كتابًة خالل الأجل الذي حتدِّ
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ويجوز للهيئة عند القت�شاء، اأو بناًء على طلب اخل�شوم، ا�شتدعاء اخلرباء للمناق�شة حول 

التقارير وما مت اإبداوؤه من الأ�شئلة.

مادة )130(
التقارير التكميلية 

اإذا ارتاأت الهيئة اأن التقارير املعرو�شة ت�شتلزم تقدمي راأي م�شرتك حيالها من طرف اخلرباء 

وا تلك التقارير ووافق اخل�شوم على ذلك اأمرت بتقدمي تقرير تكميلي م�شرَتك. الذين اأعدُّ

اأو راأت الهيئة اأن هناك  ر التفاق بني اخل�شوم على تقدمي تقرير خربة تكميلي،  واإذا تعذَّ

م�شاألة فنية تتطلب اإبداء راأي فني للحكم فيها، فيجوز للهيئة اأن تاأمر َمـن ترى لزوم تكليفه من 

اخل�شوم بتقدمي تقرير خربة يف هذه امل�شاألة.

ويجوز ملن مل يتم تكليفه من اخل�شوم تقدمي تقرير اخلربة اخلا�س به يف ذات امل�شاألة التي 

اأمرت بها الهيئة، اإذا ارتاأوا مالءمة ذلك.

وت�شري على الأمر ال�شادر من الهيئة بتقدمي تقرير اخلربة اأحكام الفقرة الثانية من املادة 

)126( من هذه الالئحة.

مادة )131(
ُمـدد تقدمي التقرير

دها الهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب  يلتزم اخلبري بتقدمي التقرير خالل املدة التي حتدِّ

دة  الأحوال- ومبا ل يجاوز �شتني يومًا من تاريخ الأمر بتمكينه، على اأن تتم مراعاة الآجال املحدَّ

لذلك بجدول املواعيد، كما يجوز للهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال- بناًء على طلب 

ها ملدة اأخرى مماثلة.  اخلبري مدُّ

مادة )132(
املبادىء االأ�سا�سية لعمل اخلبري

اخلرباء هم اأعوان الق�شاء عند مبا�شرة اأعمالهم ِوْفـقًا للمبادىء الآتية:

ُيـعتَبـر الخبير مكلَّـفًا من ِقـَبـل الهيئة عند مبا�شرة عمله.  -1

ـــلع عليهــا الخبيــر قبل تقديــم تقريره للهيئــة من ِقـَبـــل الطرف  ُتـعتَبـــر المعلومــات التــي يطَّ  -2

المتعاِقـــد معــه اأو الأطراف -بح�شــب الأحوال- خا�شعــة لاللتزام بال�شــرية وذلك حتى يتم 

تقديم التقرير للهيئة.

ـــلع عليها الخبير مــن معلومات وبيانات بمــا ل يخلُّ بواجبه عن  يكــون اإطار ال�شــرية فيما يطَّ  -3

الإبالغ عن جريمة اأو مْنـع وقوعها وكذلك واجبه من اإْطـالع الهيئة المعنية على كل المعلومات 

والبيانات التي تتوافر لديه في اإطار عمله.

تقت�شــر الم�شــئولية العقديــة للخبيــر تجــاه الطــرف اأو الأطــراف المتعاقدة معــه على تعمد   -4

الإخالل بالعقد اأو الخطاأ المهني الج�شيم فيما يتعلق بمبا�شرته لعمله.



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

70

جمل�ص اأمناء كلية البحرين التَِّقنية )بوليتكنك البحرين(

 قرار رقم )21( ل�سنة 2021
 بتعيني القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي لكلية البحرين التَِّقنية

)بوليتكنك البحرين(

َقنية )بوليتكنك البحرين(: رئي�س مجل�س اأمناء كلية البحرين التِّ

َقنية )بوليتكنك  2018 ب�شاأن كلية البحرين التِّ بعد الطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 

البحرين(،

)بوليتكنك  َقنية  التِّ البحرين  كلية  وتنظيم  باإن�شاء   2008 ل�شنة   )65( رقم  املر�شوم  وعلى 

البحرين(،

َقنية  التِّ البحرين  اأمناء كلية  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2021 ل�شنة  وعلى املر�شوم رقم )55( 

)بوليتكنك البحرين(،

َقنية )بوليتكنك البحرين(، وبعد موافقة جمل�س اأمناء كلية البحرين التِّ

قرر االآتي:
املادة االأوىل

يتوىل الربوفي�شور كريان اأوكايذان القيام باأعمال الرئي�س التنفيذي وذلك يف الفرتة من 6 

يناير 2022 وحتى 31 دي�شمرب 2022.

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

رئي�ص جمل�ص اأمناء كلية البحرين التَِّقنية )بوليتكنك البحرين(
وائل بن نا�سر املبارك

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1443هـ

المــــــوافــــــق: 21 دي�شـمـبــــــــــــــر 2021م



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

71

م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )42( ل�سنة 2021
 ب�ساأن املوافقة على طلب حتويل كافة اأعمال 

 �سركة اأي اأف ويل�ص البحرين �ص�م�ب )معفاة(
 اإىل �سركة اأيه اأف ويل�ص البحرين )ذ�م�م( 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

اأعمال  مبزاولة  لهم  ـ�س  املرخَّ اأعمال  حتويل  طلب  يف  البتِّ  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

التاأمني يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009,

وعلى طلب �شركة اأي اأف ويل�س البحرين �س.م.ب )معفاة( بتحويل كافة اأعمالها اإىل �شركة 

اإيه اإف ويل�س البحرين )ذ.م.م(، 

وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن طلب حتويل كافة اأعمال �شركة 

اأي اأف ويل�س البحرين �س.م.ب )معفاة( اإىل �شركة اأيه اأف ويل�س البحرين )ذ.م.م( املن�شور يف 

اجلريدة الر�شمية العدد )3545( املوؤرخ يف 12 اأغ�شط�س 2021 ويف جريدتني حمليتني،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر االآتي:
مادة )1(

ـق على طلب �شركة اأي اأف ويل�س البحرين �س.م.ب )معفاة( بتحويل كافة اأعمالها اإىل  ُووِفِ

�شركة اأيه اأف ويل�س البحرين )ذ.م.م(.

مادة )2(
على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1443هـ

الـمــــوافـــــق: 15 دي�شـمبــــــــــــــــر 2021م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )48( ل�سنة 2021
 باإلغاء الرتخي�ص املمنوح

لـ »تقاعد لالدخار والتقاعد �ص�م�ب� )مقفلة(«

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيلغى ترخي�س »تقاعد لالدخار والتقاعد �س.م.ب. )مقفلة(« - �شركة اأعمال ا�شتثمارية- 

الفئة 1 املمنوح بتاريخ 28 اأغ�شط�س 2011 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 77961.

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1443هـ

المــــــوافــــــق: 23 دي�شمـبــــــــــــــر 2021م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )49( ل�سنة 2021
 باإلغاء الرتخي�ص املمنوح

لـ »الباين ويلث منجمنت �ص�م�ب� )مقفلة(«

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر االآتي:
مادة )1(

يلغى ترخي�س »الباين ويلث منجمنت �س.م.ب. )مقفلة(« -�شركة اأعمال ا�شتثمارية-   الفئة 

2 املمنوح بتاريخ 19 مايو 2004 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 54380.

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1443هـ

المــــــوافــــــق: 23 دي�شمـبــــــــــــــر 2021م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )50( ل�سنة 2021
 باإلغاء الرتخي�ص املمنوح

لـ »نومورا انرتنا�سونال بي ال �سي«

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

2007 ب�شاأن اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر االآتي:
مادة )1(

يلغى ترخي�س »نومورا انرتنا�شونال بي ال �شي« -مكتب متثيلي- املمنوح بتاريخ 21 دي�شمرب 

2017 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 116189.

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1443هـ

المــــــوافــــــق: 23 دي�شمـبــــــــــــــر 2021م
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 اإعالن رقم )11( ل�سنة 2021 
 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات واملزايدات 

خالل �سهر نوفمرب 2021 

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

ال�شادرة يف  الرت�شية  قرارات  ُتـن�َشـر  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

املناق�شات واملزايدات الآتية:

صفحة 1 من 18

تقرير الترسيات الشهري 
2021/ 30/11من: إلـى:  01/11 /2021

والرياضةالمجلس األعلى للشباب 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع ع الموضو النوع  رقم المناقصة #

34,650.000 COMPUTER WORLD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مطلوب مهندس نظم واحد ومهندس نظم اول لدعم البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا  
 .المعلومات ودعم المستخدم 

مناقصة 1/2020  1

-12,127.500 COMPUTER WORLD 1 ستثمار الخدمات والمزايدات واال نظم واحد ومهندس نظم اول لدعم البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا  مهندس  مطلوب  
 .المعلومات ودعم المستخدم

أمر تغييري  1/2020  2

22,522.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

المجلس األعلى للقضاء  
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع ع وضوالم النوع  رقم المناقصة #

18,060.000 AL YAMAMA HOUSE FOR CLEANING 
CONTRACTING

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تجديد عقد خدمات تنظيف تجديد  TB/31036/2021 1

18,060.000 ريني:مجموع الترسيات بالدينار البح

عي هيئة العامة للتأمين االجتماال
رى عمالت أخ دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

64,864.800 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  IBM SOFTWAREصيانة  تجديد  TB/19604/2014 1

30,555.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 مار ثت زايدات واالسالخدمات والم  تجديد عقد صيانة  
IBM SUPPORT LINE

تجديد  TB/20296/2015 2

77,175.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  IBM MACHINESعقد صيانة  تجديد  TB/20306/2015 3

172,594.800 وع الترسيات بالدينار البحريني:مجم

صفحة 2 من 18

ن والخدمات الصحيةم المهلتنظي الوطنيةالهيئة 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

11,340.000 E-BAHRAIN INFORMATION 
TECHNOLOGY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ( اخصائي حاسب آلي1يد عقد توفير عدد ) تجد  تجديد  TB/25465/2018 1

10,800.000 RARE TECH 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار    ENHRA LICENSURE SYSTEMمناقصة محدودة الستحداث نظام 
االلكتروني لتسجيل وترخيص المؤسسات الصحية وتطوير نظام تسجيل وترخيص  

في مملكة البحرين العاملين الصحيين 

أمر تغييري  RFP-NHRA-2020-2 2

22,140.000 بحريني:بالدينار ال موع الترسياتجم

بناغاز
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

137,566.414 شركة االبرقية للتجارة   1 المواد والمعدات 3راء قطع غيار لمصنع الغاز المركزي رقم ش مناقصة TB21/07004F-NAK 1

137,566.414 ات بالدينار البحريني:الترسيمجموع 

بنك األسكان
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

67,095.000 KPMG/FAKHRO 1 مات والمزايدات واالستثمار الخد ن طلب الموافقة على مناقصة لتعيين مدققين خارجيين لبنك االسكا تجديد  EB/2016/E04 1

67,095.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

تمكين 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

35,000.000 BDO CONSULTING W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  لتمكين  تقديم خدمات التدقيق الداخلي ةمناقص TC-474 1

35,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

حلبة البحرين الدولية
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع ع الموضو النوع  رقم المناقصة #

166,710.000 GLOBAL EVENTS & ATTRACTIONS 
LIMITED

1

109,158.000 SEBASTIAN KUCHENMEISTER E.K 2

70,568.000 U CARGO 3

67,159.000 AGILITY BAHRAIN BSC CLOSED 4

42,592.000 SKY HIGH BUNGEE LTD 5

الخدمات والمزايدات واالستثمار  جائزة البحرين الكبرى لطيران   الحفالت الموسيقية والفعاليات المصاحبة لسباق 
2021وان   للفورموالالخليج 

مناقصة TB/29808/2021 1
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صفحة 3 من 18

21,956.000 FAIRPLAY GAMES UK 6

17,127.000 GULF HOTEL BAHRAIN 7

17,068.000 BPM SFX LIMITED 8

12,955.000 DELIRIA.ORG 9

420.000 SOLAR SHIELD EUROPE 10

525,713 المجموع )د.ب.(: 

293,963.000 مجموعة من الموردين والمقاولين 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  المباشر لتجهيز منطقة فحص واستقبال الزوار والفرق المشاركة لسباق  اقد التع
وان  للفورموال زة البحرين الكبرى لطيران الخليج البحرين للتحمل وسباق جائ 

2020وسباق رولكس الصخير الكبرى   2020

مناقصة TB/29343/2020 2

40,110.000 EURO MOTORS CO. W.L.L 1 والمعداتالمواد TENDER FOR RENTAL OF LUXURY VEHICLES F1 
2022 TESTING AND RACE EVENTS

مناقصة BIC/12/2021  3

859,786.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مكتب رئيس مجلس الوزراء 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

58,275.000 LUXURY TRADING 1 والمعداتالمواد FACES OF BAHRAIN 2ND EDITION مناقصة TB/31105/2021 1

58,275.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

العقاري لالستثمارشركة البحرين 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

742,451.690 BANZ GROUP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  بانز(   )مجموعةة للتعاقد المباشر مع طلب الموافق تمديد Edamah-2019-456 1

2,655,529.621 TRIDENT WAREHOUSING BAHRAIN 1 المواد والمعدات مستودعات في منطقة سترة بندر الدار تأجير  مزايدة TB/30614/2021 2

3,397,981.311 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بابكو للتزويد ش.ش.و. شركة 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

190,697.436 ALI AHMED AL KUWAITI 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  وادي حيان لمدة سبع بلي وسيارات في محطتي خدمة توتأجير مرافق للعناية بال
 سنوات. 

مزايدة TB21004  1

190,697.436 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 4 من 18

شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري ذ.م.م. 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

1,068,245.000 MOHAMED SALAHUDDIN
CONSULTING ENGINEERING

1 واالستشارات اإلنشاءات 
الهندسية

توفير الخدمات االستشارية المتعلقة بالتصميم واالشراف على مشروع تطوير عدد 
 نجوم ونادي شاطئي في منطقة بالج الجزائر  4فندقين من فئة 

أمر تغييري  RFP/BAJRD/2020/01 1

1,068,245.000 البحريني: مجموع الترسيات بالدينار

شركة تطوير للبترول
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

37,736.000 NUTECH ENERGY ALLIANCE 1 النفط تقديم خدمات التحليل البيتوفيزيائي وخدمات تقييم األصول  تجديد  RFP/Tatweer/112/2018  1

62,199.000 HALLIBURTON WORLDWIDE LTD 1 النفط PACKER RUNNING AND RETRIEVAL SERVICES مناقصة TB/26254/2018 2

14,256,135.000 BMMI 1

14,041,929.000 WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL

2

28,298,064 المجموع )د.ب.(: 

النفط FIVE (05) YEARS LONG TERM PURCHASE 
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF COMPLETION 

EQUIPMENT

مناقصة TP-702-2020 3

1,638,483.200 TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 1 النفط مناقصة بناء مبنى مكاتب جديد بأربعة طوابق مع مقصف في منطقة الجبل  TP-743-2021_CO-532-
2021  

4

341,542.000 HERTEL  W.L.L 1 النفط مناقصة والوقائية ر عوازل االنابيب لعمليات الصيانة الدورية  توفي TP-763-2021 5

3,094,984.800 MOHAMMED JALAL & SONS 
TECHNOLOGY

1 النفط THREE YEAR CONTRACT FOR GAS LIFT CHOKE 
AUTOMATION SERVICES - FULL FIELD (120 WELLS)

مناقصة TP-776-2021  6

172,944.000 PARAMOUNT COMPUTER SYSTEMS 1 النفط توريد حلول مكافحة البرامج الضارة / اي كاب / كيوسك / نقل الملفات مع ثالثة  
 سنوات من الصيانة 

مناقصة TP-808-2021  7

562,500.000 AL HARAM FIBERGLASS FACTORY 1 النفط FIVE(5) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF NECK
LOCKS - 359/2021/BTB

مناقصة TP-766-2021  8

201,884.000 ALMOAYYED COMPUTERS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  إعادة تشكيل أوراكل والخدمات المرتبطة بها  تمديد RFP/Tatweer/101/2017  9

9,612.000 KPMG/FAKHRO 1 النفط تجديد  لثابتة ووضع العالمات عليهاا ولتوفير خدمة التحقق من األص RFP/Tatweer/460/2020  10

9,775.000 NASS LANDSCAPES 1 النفط PROVISION OF AGRICULTURE AND LANDSCAPING 
MAINTENANCE SERVICES

تجديد  TB/31109/2021 11

663,021.281 WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL

1

205,968.088 SPECTRUM OILFIELD SOLUTIONS 
CO

2

النفط FIVE (5) YEARS LTPA FOR SUPPLY OF SLICKLINE 
EQUIPMENT

مناقصة TP-559-2020 12

صفحة 3 من 18

21,956.000 FAIRPLAY GAMES UK 6

17,127.000 GULF HOTEL BAHRAIN 7

17,068.000 BPM SFX LIMITED 8

12,955.000 DELIRIA.ORG 9

420.000 SOLAR SHIELD EUROPE 10

525,713 المجموع )د.ب.(: 

293,963.000 مجموعة من الموردين والمقاولين 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  المباشر لتجهيز منطقة فحص واستقبال الزوار والفرق المشاركة لسباق  اقد التع
وان  للفورموال زة البحرين الكبرى لطيران الخليج البحرين للتحمل وسباق جائ 

2020وسباق رولكس الصخير الكبرى   2020

مناقصة TB/29343/2020 2

40,110.000 EURO MOTORS CO. W.L.L 1 والمعداتالمواد TENDER FOR RENTAL OF LUXURY VEHICLES F1 
2022 TESTING AND RACE EVENTS

مناقصة BIC/12/2021  3

859,786.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مكتب رئيس مجلس الوزراء 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

58,275.000 LUXURY TRADING 1 والمعداتالمواد FACES OF BAHRAIN 2ND EDITION مناقصة TB/31105/2021 1

58,275.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

العقاري لالستثمارشركة البحرين 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

742,451.690 BANZ GROUP 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  بانز(   )مجموعةة للتعاقد المباشر مع طلب الموافق تمديد Edamah-2019-456 1

2,655,529.621 TRIDENT WAREHOUSING BAHRAIN 1 المواد والمعدات مستودعات في منطقة سترة بندر الدار تأجير  مزايدة TB/30614/2021 2

3,397,981.311 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة بابكو للتزوید ذ.م.م
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

190,697.436 ALI AHMED AL KUWAITI 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  وادي حيان لمدة سبع بلي وسيارات في محطتي خدمة توتأجير مرافق للعناية بال
سنوات. 

مزايدة TB21004 1

190,697.436 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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صفحة 5 من 18

868,989.369 المجموع )د.ب.(: 

224,271.800 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1 النفط ةمناقص اير  كومب هواء من شركة صيانة ضاغط ال TP-784-2021  13

342,200.000 ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN 1 النفط LEASE AGREEMENT WITH ROYAL UNIVERSITY FOR 
WOMEN

مناقصة TB/30834/2021 14

322,160.000 STREAM-FLO INDUSTRIES LTD (SFI) 1 واالستثمار والمزايداتالخدمات EXISTING SERVICE ORDER NO. SO-435-2014 FOR 
THE PROVISION OF WELLHEAD SERVICE 

TECHNICIAN

أمر تغييري  TB/24484/2017 15

498,888.000 SCIENTIFIC DRILLING CONTROLS 
(SDC)

1 النفط مناقصة توفير خدمات مسح الجيرو TP-720-2021 16

3,859,366.000 FMC TECHNOLOGIES SINGAPORE 
PTE. LTD

1 طنفال FIVE (5) YEARS CALL-OFF LONG TERMS PURCHASE 
AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF WELLHEAD 

SYSTEM

أمر تغييري  RFP/Tatweer/211/2019 17

63,901.480 ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 النفط SUPPLY OF CISCO CALL MANAGER UPGRADE WITH 
INTERNET PROTOCOL (IP) PHONES

مناقصة TP-793-2021  18

79,110.000 CUTWATR W.L.L 1 النفط مناقصة توفير خدمات دعم إدارة إصدار البرامج TP-727-2021 19

54,270.000 YUSUF BIN AHMED KANOO 
COMPANY W.L.L.

1 النفط SUPPLY OF SICK FLOWMETER مناقصة TP-814-2021  20

3,712,075.000 WEATHERFORD DRILLING  
INTERNATIONAL

1 النفط PROVISION OF DIRECTIONAL DRILLING & LOGGING 
WHILE DRILLING SERVICES

تمديد CO-309-2015 21

1,360,737.000 TECHNO-LINE TRADING & 
SERVICES

1 النفط مناقصة وق الصوتية بالموجات فاس التدفق عقد لمدة خمس سنوات لتوريد أجهزة قي  TP-778-2021 22

130,500.000 NAN TECHNICAL TRADING 1 النفط توريد صمامات إيقاف التشغيل في حاالت الطوارئ مناقصة TP-810-2021  23

107,524.190 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 النفط SUPPLY OF PACKET BROKER اقصةمن  TP-815-2021 24

53,115.200 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 النفط SUPPLY OF KOSO SPARES مناقصة TPC-1480-2021 25

46,106,832.039 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 6 من 18

شركة مطار البحرين
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # طاعالق الموضوع  النوع  م المناقصةقر #

68,500.000 CROWN INDUSTRIES 1 الطيران مناقصة أعمال هدم منشأة مناولة األمتعة الخارجية بمطار البحرين الدولي  RFP-BAC-2021-48 1

196,084.000 ADPI 1 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

EXPANSION PROJECT - DESIGN & SUPERVISION
CONSULTANCY SERVICES FOR THE TERMINAL 
EXPANSION AND REFURBISHMENT PROJECT 

BAC/14/13/2012 2 أمر تغييري 

52,230.000 AECOM MIDDLE EAST 1 واالستشارات اإلنشاءات
 الهندسية

EXPANSION PROJECT - DESIGN & SUPERVISION 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE TERMINAL 
EXPANSION AND REFURBISHMENT PROJECT 

BAC/14/13/2012 3 أمر تغييري 

316,814.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة ممتلكات البحرين القابضة
عمالت أخرى  يدينار بحرين العطاء الفائز  # القطاع ع وضوالم النوع  رقم المناقصة #

1,236,150.028 MOHAMMED JALAL CONTRACTING 
CO

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة تجديد مكاتب شركة ممتلكات البحرين القابضة  RFP-BMHC-001-2021 1

1,236,150.028 وع الترسيات بالدينار البحريني:مجم

شركة نفط البحرين
أخرى ت عمال دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

70,500.000 KANOO VEHICLE LEASING 1 النفط اإلدارة المؤجرة لمجلستوفير المركبات  تجديد  T160091 )43( 1

68,193.680 MARTINZING LAUNDRY W.L.L 1 طالنف مناقصة المصفاة دة ف الجاف لمستشفى عوالي وعياتوفير خدمات الغسيل والتنظي  T26750 )19( 2

332,509.400 Y.K ALMOAYYED & SONS 1 النفط ء  سنوات لتوفير خدمات الصيانة الوقائية وإصالح األعطال والطال 5اتفاقية لمدة 
 لمعدات السيارات التابعة للشركة

مناقصة T24271)11(  3

USD 417,200.000 157,701.600* ARKEMA FRANCE 1 النفط توفير ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد الستعماله كعامل كبريتيد لغرض ما قبل الكبريت  
 ٢قم نزع الكبريت الهيدروجيني ر ووحدة ١لوحدة التكسير الهيدروجيني رقم 

مناقصة Q26387)53( 4

USD 3,743,396.570 1,415,003.903* ORACLE SYSTEMS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة توفير صيانة البرامج وخدمات الدعم لمنتجات أوراكل   T29601 )24( 5

71,654.858 BMMI 1 النفط و   2021الداخلية لسنة  والمبيعات والدارمبيعات )مشروبات( لنادي العوالي 
 شراء 2022

مناقصة Q29635 )26( 6

194,762.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 النفط ( VEEAMتوفير التراخيص وخدمات الدعم لبرنامج النسخ االحتياطي للبيانات )
 ( سنوات 3لمدة ثالث )

مناقصة T29725)24( 7
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صفحة 7 من 18

1,492,742.860 VIBRANT SERVICES 1 النفط وتوفير   للمناطق ذات المناظر الطبيعية( سنوات لتوفير صيانة 4اتفاقية لمدة أربع )
 خدمات القوى العاملة في داخل مناطق الشركة )بابكو(. 

مناقصة T27786 8

3,093,655.000 RAMSIS ENGINEERING 1 النفط مناقصة تصليح الغاليات والملفات األنبوبية سنوات لتوفير خدمات   5عقد زمني لمدة  T21917)65( 9

225,600.000 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEM 
SAUDI ARABIA

1 النفط مناقصة مناقصة ترقية نظام االغالق في حالة الطوارئ Q27379 )17(  10

445,624.000 YUHAN TECH CO. 1

395,176.000 SPECIALIST TECHNICAL SERVICES 
CO

2

840,800 المجموع )د.ب.(: 

النفط LONG TERM AGREEMENT FOR FIVE (5) YEARS FOR 
THE PROVISION OF CATALYST HANDLING 
SERVICES FOR SINGLE BED REACTORS

مناقصة T20388)65(  11

1,883,310.276 KAVALANI & SONS W.L.L 1 النفط العاملين في منطقة العمليات  والزائرينمقاومة للهب لموظفي بابكو توفير بدالت 
 لمدة اربع سنوات 

مناقصة T26171 )26(  12

117,000.000 Y.K ALMOAYYED & SONS 1 النفط مناقصة مناقصة توريد األسالك ذات الجهد العالي  Q29807 13

301,640.000 AIRMECH COMPANY W.L.L 1 النفط مناقصة استبدال مبردات مختبر المصفاة  T24257 14

81,318.000 A.K.ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 النفط PROVISION OF MAINTENANCE SERVICES SUPPORT 
FOR COMPRESSOR ANTI-SURGE CONTROL 

SYSTEMS BY CCC

مناقصة T24395 )11( 15

2,808,975.000 EBRAHIM HASAN MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE

1 النفط الشركة لخمس  توفير خدمات التوظيب واالعمال الخفيفة لمناطق التشغيل في 
 سنوات 

مناقصة T27774)65(  16

102,768.750 ENERSERV WLL 1 النفط SUPPLY OF TUBES FOR STG CONDENSER مناقصة Q26587 )65(  17

JPY 56,592,492.000 169,777.476* HOWDEN THOMASSEN M.E 1 النفط SUPPLY OF SPARE PART FOR COMPRESSORS مناقصة Q27710)48(  18

13,427,912.803 الترسيات بالدينار البحريني:وع مجم

طيران الخليج 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  اقصةرقم المن #

19,368.000 CONCOURSE COMMUNICATIONS 
MIDDLE EAST

1 الطيران INTERNET CONNECTIVITY WIFI AT GULF AIR
LOUNGE IN DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT (DXB)   

تجديد  TB/31123/2021 1

62,811.000 REHMAN TRANSPORT 1 الطيران مناقصة طيران الخليج في مطار بومبي الدوليخدمات النقل لموظفات شركة  20-06-2157-BTB 2

17,923.500 EGYPTAIR MAINTENANCE & 
ENGINEERING

1 الطيران مصر  –ة الدولي ة في مطار االسكندري الدعم الفني والصيان  تجديد  18-4-1834-BTB 3

35,061.000 AVIASEVEN 1 الطيران مناقصة صيانة الخطوط ، مطار أثينا الدولي ، اليونان  للطائرات،الدعم الفني  21-06-2300-BTB 4

صفحة 8 من 18

USD 2,314,398.550 874,842.652* HULL SPARES AND LIABILITIES 1 نالطيرا APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 5

USD 242,426.770 91,637.319* EXCESS WAR LIABILITIES AVN52E 1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 6

USD 797,075.620 301,294.584* HULL WAR RISKS 1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 7

650,915.020 AVIATION HULL DEDUCTIBLE 
INSURANCE

1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 8

GBP 7,873.980 4,803.128* UK COMMERCIAL COMBINED 
COVER 

1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 9

USD 119,219.520 45,064.979* PILOTS INCOME INSURANCE 1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 10

126,901.040 EMPLOYERS LIABILITY 1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 11

USD 74,694.600 28,234.559* EMPLOYERS LIABILITY USA & 
CANADA

1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES

تجديد  15-5-1374-ITC 12

33,740.000 LIFE INSURANCE 1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 13

USD 87,179.490 32,953.847* DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY 1 الطيران APPOINTMENT OF AVIATION INSURANCE BROKER 
FOR GULF AIR AND ASSOCIATED COMPANIES 

تجديد  15-5-1374-ITC 14

126,483.520 IAI BEDEK AVIATION 1 الطيران TECHNICAL SUPPORT, LINE MAINTENANCE AT BEN 
GURION AIRPORT - TEL AVIV (TLV) ISRAEL

تجديد  TB/30794/2021 15

122,998.000 BCUBE - FIUMICINO LOGISTICA 
EUROPA SRL

1 الطيران   -يتشينو الدولي ليوناردو دافنشي خدمات مناولة البضائع والبريد في مطار فيوم
 إيطاليا روما،

مناقصة 21-03-2268-BTB 16

156,952.000 GMR AERO TECHNIC LIMITED 1 الطيران AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE
MAINTENANCE AT HYDERABAD INTERNATIONAL 

AIRPORT/HYDERABAD (HYD) - INDIA 

تجديد  14-11-1317-ITC 17

109,736.380 FBS INTERNATIONAL 1 الطيران توفير المشروبات لدرجة الصقر الذهبي تجديد  18-05-1855-BTB 18

461,759.000 EGYPT AIR 1 الطيران CARGO HANDLING SERVICES AGREEMENT AT 
CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT (CAI)

مناقصة TB/23636/2017 19

38,973.000 AIR FRANCE 1 الطيران ( CDGخدمات الشحن والتعامل مع البريد في مطار باريس شارل ديغول ) مناقصة 19-05-1965-BTB 20

9,518.000 INTER ISLAND 1 الطيران SECURITY SERVICES AT NINOY AQUINO 
INTERNATIONAL AIRPORT. PHILIPPINES 

أمر تغييري  TB/30108/2021 21

-77,946.000 FRANCE CARGO HANDLING 1 الطيران ( CDGخدمات الشحن والتعامل مع البريد في مطار باريس شارل ديغول ) أمر تغييري  19-05-1965-BTB 22

3,516.000 SOCIETE INTERNATIONAL DE 
TELECOUNICATIONS 
AERONAUTIQUES (SITA)

1 والمعداتالمواد BAGGAGE RECONCILIATION SYSTEM AT CHENNAI 
AIRPORT (MAA)

تمديد TB/17123/2013 23
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صفحة 9 من 18

63,420.000 ABDUL GHAFOOR ABDULLA EST 1 الطيران PREVENTATIVE MAINTENANCE FOR EQUIPMENT & 
PLANTS AT GULF AIR HEADQUARTER PREMISES & 

AIRSIDE 

تجديد  15-2-1336-ITC 24

81,782.000 LUFTHANSA TECHNIK AG 1 الطيران ميالن ايطاليا –االرضية للطائرات في مطار مالبنسا الدولي  والصيانةالدعم الفني  مناقصة 21-04-2277-BTB 25

507,083.000 MANZIES AVIATION SERVICES 1

197,387.000 NATIONAL AVIATION SERVICES 2

704,470 )د.ب.(: المجموع 

الطيران GROUND HANDLING SERVICES AT BAGHDAD مناقصة 20-05-2151-BTB 26

132,930.667 PRIORITY SERVICE LOUNGE 1 الطيران DIRECT APPOINTMENT OF LOUNGE SERVICES AT 
FLUGHAFEN FRANKFURT INTERNATIONAL AIRPORT

- TERMINAL2, GERMANY.

مناقصة TB/30876/2021 27

4,260,143.195 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

االقتصاديةمجلس التنمية 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

33,336.000 SAP MIDDLE EAST & NORTH 
AFRICA

1 ستثمار الخدمات والمزايدات واال للموارد البشرية EMPLOYEE CENTRALلنظام  SAPتجديد تراخيص  تجديد TB/31101/2021 1

38,178.000 6CONNEX INC 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  CONNEX 6تراخيص منصة الفعاليات االفتراضية  تجديد  TB/31264/2021 2

5,032.125 BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE CO

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  توفير خدمات التوظيف الشاملة لمقر مجلس التنمية االقتصادية مع شركه  
BASMA

أمر تغييري  TB/30665/2021 3

76,546.125 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مجلس الشورى 
الت أخرى مع دينار بحريني لفائز اء االعط # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

15,729.000 شركة االمثل لالستشارات والبرمجة  1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تجديد تعاقد مجلس الشورى مع شركة األمثل لالستشارات والبرمجة  تجديد  TB/23695/2017 1

22,915.410 ط  مؤيد للكمبيوتر الشرق األوسلا 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تجديد تعاقد مجلس الشورى مع المؤيد للكمبيوتر الشرق االوسط لتجديد تصاريح 
2022االوراكل لسنة 

تجديد  TB/31263/2021 2

38,644.410 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مجلس النواب
عمالت أخرى  بحرينيار دين العطاء الفائز  # القطاع لموضوع ا النوع  رقم المناقصة #

60,432.000 خليفة خالد مطر  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  أرض لمواقف سيارات موظفي األمانة العامة بمجلس النواب  استئجار تجديد  TB/26429/2018 1

28,098.000 AROMA GARDEN 1 ستشارات اإلنشاءات واال
يةالهندس

مناقصة المسطحات الخضراء الخارجية والداخلية ة توفير خدم Public 2/2021 2

صفحة 10 من 18

88,530.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  ع النو رقم المناقصة #

50,606.010 MOVA PRODUCTIONS CO W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  الملتقى العالمي لمراكز الفكر وملتقى الشرق االوسط وشمال  -الخدمات اللوجستية
 افريقيا

مناقصة DERASAT/3/2021 1

50,606.010 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

السياسية لبحرين للتنميةد امعه
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

18,574.500 TAKAFUL INTERNATIONAL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  خدمات التأمين الصحي لموظفي المعهد  تجديد  BIPD-01/2020 1

18,574.500 دينار البحريني:ت بالمجموع الترسيا 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

75,600.000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة ة واآلثار هيئة البحرين للثقاف لمواقعتابعة صيانة المناطق الزراعية ال 3/2021 1

53,424.000 MOHAMMED AHMADI CO W.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  توفير عمالة خاصة بفريق الترميم والتدخل الطارئ والصيانة للبيوت التراثية  
ضمن مشروع طريق اللؤلؤ

تمديد 02/2019 2

129,024.000 بالدينار البحريني: مجموع الترسيات

والمعارضهيئة البحرين للسياحة 
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

USD 298,000.000 112,644.000* UNGRBOECK SYSTEM 
INTERNATIONAL 

1 ثمار الخدمات والمزايدات واالست  الحجوزات االلكترونية  شراء انظمة مناقصة TB/31125/2021 1

36,750.000 PICO INTERNATIONAL 1 المواد والمعدات مناقصة 2022تشغيل االلعاب النارية لفعالية رأس السنة الميالدية  BTEA 187/2021  2

174,090.000 PICO INTERNATIONAL 1 دات واالستثمار الخدمات والمزاي  مناقصة 2022السنة الميالدية لعام الفعالية واالنشطة الترفيهية لرأس اداره  BTEA/186/2021 3

323,484.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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صفحة 11 من 18

هيئة الكهرباء والماء
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  مناقصةرقم ال #

45,877.000 SIEMENS W.L.L 1 واالستثمار زايداتوالمالخدمات TELEPERM XP DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE 

تجديد  2014-308-RS-EPD 1

36,796.000 ABB TECHNOLOGIES W.L.L 1 واالستشاراتاإلنشاءات
الهندسية

ABB P14 DCS CONTROL SYSTEM SERVICE 
MAINTENANCE CONTRACT AT RPS FOR TWO 

YEARS

تجديد  2016-101-PS-EPD 2

90,000.000 YQ BAHRAIN W.L.L 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  YQ?BAHRAINتحصيل ايرادات الهيئة عن طريق اجهزة  تجديد  2015-157-ps-isd 3

532,800.000 MICROCENTER 1 ات والمزايدات واالستثمار الخدم عقد   -نظام المعلومات الجغرافية  يات المسح لشبكة توزيع الكهرباء فياجراء عمل
 لمدة عامين 

مناقصة 2020-172-RP-EDD 4

164,220.000 MODERN MECHANICAL, 
ELECTRICAL & TRANSPORT CO

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ناقصةم ملم لمدينة الملك عبدهللا الطبية  400مد خطوط مياه بقطر  2021-074-PP-WDD  5

1,912,500.000 PH TRADING 1 المواد والمعدات التعاقد المباشر لشراء عدادات كهربائية ذكية  مناقصة TB/31191/2021 6

40,515.000 UNIVERSAL ENTERPRISES 1 المواد والمعدات مناقصة ماءلحواسب االلية المحمولة في هيئة الكهرباء والتوفير أجهزة ا 2021-116-PP-ISD 7

292,330.000 خدمات الكوهجي  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار   صيانة المولدات الكهربائية الخاصة بمواقع 
VIP

تجديد  116/2000/6010 8

151,393.027 SAP MIDDLE EAST & NORTH 
AFRICA

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار   نظام   وأتمتةمشروع تطوير  
SAP )CRM-ISU-EAM(.

مر تغييري أ 2018-072-PP-ISD 9

2,427,750.000 EMCO CO 1 والمعدات SMART METER المواد
 

PT/CSD/MM/2021/074   10 مناقصة

58,571.640 اي بي بي للتكنلوجيا  1  قطع غيار إلدارة نقل الكهرباء  واد والمعداتالم
 

PT/CSD/OK/2021/057   11 مناقصة

285,120.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1  مصابيح إنارة  المواد والمعدات
 

PT/CSD/MH/2021/082   12 مناقصة

37,440.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1  اف عازلة إلدارة نقل الكهرباء أطر المواد والمعدات
 

PT/CSD/SH/2021/084   13 مناقصة

216,880.400 ENERGYA CABLES INTERNATIONAL 
CO 

1  كابالت كهربائية إلدارة نقل الكهرباء  المواد والمعدات
 

PT/CSD/AY/2021/086 14 مناقصة

6,292,193.067 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

صفحة 12 من 18

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى  دينار بحريني عطاء الفائز ال # طاعالق الموضوع  ع النو رقم المناقصة #

18,375.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 واالستشاراتاإلنشاءات
الهندسية

SECURE APPLICATION AND SERVICE DELIVERY تجديد  CITO/2012/09 1

343,588.236 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1  اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

دة عدد تطبيقات اي بي ام المستضافة في ادارة تقنية  راء تراخيص اضافية لزياش
المعلومات  

تجديد  TB/19300/2014 2

9,450.000 BUSINESS INTERNATIONAL 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

صيانة وتوفير المستلزمات للطابعات المركزية في الهيئة  تجديد  TB/26550/2019 3

62,757.450 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  تجربة المستخدمين    وتحسينتطوير البوابة الوطنية لمواكبة المتطلبات التقنية   أمر تغييري  TB/29996/2021 4

50,400.000 MOVENPICK HOTELS & RESORTS 
MANAGEMENT AG

1 يدات واالستثمار االخدمات والمز ارات لموظفي الهيئة في فندق الموفنبك  تأجير مواقف السي  تجديد  TB/23321/2017 5

484,570.686 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم االتصاالت
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

110,170.200 SOLIDARITY BAHRAIN 1 ات والمزايدات واالستثمار الخدم مناقصة االتصاالت التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم  TRA/RFP/2021/086 1

110,170.200 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم سوق العمل
عمالت أخرى  دينار بحريني لفائز العطاء ا # القطاع وع الموض النوع  رقم المناقصة #

11,104.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  التعاقد لتوفير مبرمجي انظمة الحاسب اآللي تمديد LMRA/2017/11 1

108,123.295 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الستثمار الخدمات والمزايدات وا لسنوية لصيانة ودعم اجهرة آي بي أمتجديد االتفاقية ا تجديد  LMRA/2018/08 2

-4,080.000 SEEF PROPERTIES B.S.C 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  موقع خاص للهيئة في مجمع سيف المحرق  استئجار أمر تغييري  TB/24161/2017 3

264,558.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 زايدات واالستثمار الخدمات والم مناقصة مبرمجي أنظمة الحاسب اآلليالتعاقد لتوفير  LMRA/2021/03 4

404,727.614 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة التعاقد لتوفير خدمات الدعم الفني ألنظمة هيئة تنظيم سوق العمل  LMRA/2021/04 5

784,432.909 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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وشؤون البلديات والتخطيط العمراني   وزارة األشغال
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

179,519.619 A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
ندسيةاله

مناقصة 362مجمع  –ديم بالد الق  ،6217والطريق    61ين طريق تحس  RDS-21/0024  1

-53,079.000 TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  التنظيفات العامة بمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مشتمالً على األيدي  
الحمأةة والتخلص من العامة والمعدات والتنقي 

أمر تغييري  SES-17/0014 2

400,000.000 YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

( عشر سنوات لسنتين  10األمطار مع ضمان ) مياهالمقاولة الزمنية لعوازل  
(2023-2021 ) 

مناقصة BMD-21/0009  3

58,793.799 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES 1 ستشارات اإلنشاءات واال
الهندسية

مجمع   -  3157 3129انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الدير طريق 
231 

مناقصة SES-19/0023 4

62,451.470 AMEERI ELECTRICAL SERVICES 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ح الميثاق الوطني بالصخير صيانة الوقائية لصر تجديد  BMD-18/0007 5

127,100.200 JAHECON 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة 704مجمع  –: سلماباد 408مدخل إلى شارع الشيخ سلمان من طريق  RDS-21/0048  6

3,000.000 ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL 
CO. W.L.L 

1 ات واالستشارات اإلنشاء
الهندسية

ساكنة ألنواع مختلفة من محركات  إعادة لف األجزاء ال-الصرف الصحي مشاريع
المضخات الغاطسة لمضخات المحطات الفرعية 

تمديد SES-17/0037 7

100,000.000 BYRNELOOBY 1

100,000.000 P2M MIDDEL EAST - FOREIGN 
BRANCH

2

100,000.000 AECOM MIDDLE EAST LIMITED 
FOREIGN BRANCHES COMPANY

3

300,000 ع )د.ب.(: المجمو 

اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي 
 المرحلة الثالثة -

مناقصة SES-20/0005 8

39,891.600 I WORLD CONNECT 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة ة الخوادمصيان  IT/CTSS/21/04  9

-916.750 TRANS GLOBAL CONTRACTING 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
الطارئة

أمر تغييري  SES-16/0009 10

2,119.400 ORANGE CONTRACTING 1 واالستشارات  اإلنشاءات
الهندسية

ف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ خدمات تنظي 
الطارئة

أمر تغييري  SES-16/0009 11

-6,038.600 JAHECON 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه 
الطارئة

مر تغييري أ SES-16/0009 12

-4,761.800 AQUA TECHNOLOGY TRANSFER 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

خدمات تنظيف وصيانة فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ 
الطارئة

أمر تغييري  SES-16/0009 13

77.000 امسي للصيانة والتعمير  1 ارات اإلنشاءات واالستش
الهندسية

فتحات مياه األمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ   خدمات تنظيف وصيانة
الطارئة

أمر تغييري  SES-16/0009 14

صفحة 14 من 18

101,832.466 ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة 609مجمع  -ء شبكة الصرف الصحي في منطقة سترة انشا SES-19/0019  15

773,863.198 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 النباتات و نظام الري في الشوارع الرئيسية في أمانة العاصمة وتشغيلصيانة 
 

MUN/CM/18/2021  16 مناقصة

7,583,021.849 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 RDS-21/0027   17 مناقصة ة التحتية لمنطقة وادي البحير )المرحلة األولى( مناقصة تطوير البني  ستثمار ات واالالخدمات والمزايد

47,881.116 SAYED KADHEM AL DURAZI & SONS 1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 754مشروع منزل في منطقة بوري مجمع 
 

MUN/CMS/03/2021 18 مناقصة

15,771.420 MICROCENTER 1 TB/24994/2018 19 تجديد  2020-2018لسنة  ARCGISالصيانة الدورية لمنتجات  ايدات واالستثمار الخدمات والمز

35,040.600 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

BMD-19/0013 20 تجديد  المنامة ب أعمال الصيانة الوقائية لمدة سنتين لمقر وزارة الخارجية 

219,324.000 SMART SIGNS 1  من نوع يوني بول بمحافظة المحرق   6مزايدة تأجير وتشغيل مواقع إعالنية عدد  الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 

MUH/MM/A04/2021  21 مزايدة

50,000.000 شركة يوكو للهندسة المحدودة  1 ارات ستشاإلنشاءات واال
 الهندسية

لتصريف مياه األمطار لتوصيل المشروع االسكاني في منطقة  بناء الخط الرئيسي 
 العكر

SES-19/0003 22 أمر تغييري 

38,000.000 ORANGE CONTRACTING 1 MUN/CM/04/2019 23 أمر تغييري  مناقصة خدمات شفط مياه المجاري ألمانة العاصمة لمدة أربع سنوات المواد والمعدات

-20,000.000 ندس األردني االستشاريةشركة المه 1 اإلنشاءات واالستشارات 
 الهندسية

 مشاريع الطرق 
 الخدمات االستشارية إلعداد قانون الطرق 

RDS-18/0009 24 أمر تغييري 

52,800.000 محمد سعد العجمي   1 TB/18102/2013 25 يد تجد  بلدي لبلدية المنطقة الجنوبية استئجار مبنى للمجلس ال  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

501,739.464 الشيخة حصة بن علي بن حمد آل خليفة  1 TB/5678/2007 26 تجديد  ايجار مكاتب إلدارات الموارد البشرية والتطوير والبحوث  الخدمات والمزايدات واالستثمار 

-33,933.800 عمال والمهن البحرينية  االتحاد النسائي لصاحبات األ 1 MMUN/AU/05/2012 27 أمر تغييري  304استثمار المباني التجارية بحديقة االندلس بالمنامة مجمع  ت والمزايدات واالستثمار االخدم

10,473,497.251 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الخارجية 
الت أخرى عم دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  اقصةرقم المن #

72,000.000 BAHRAIN CAR PARKS CO. B.S.C. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  استئجار مواقف سيارات تجديد  TB/26203/2018 1

75,600.000 BAHRAIN CAR PARKS CO. B.S.C. 1 ات والمزايدات واالستثمار الخدم اراتاستئجار مواقف سي  تجديد  TB/26203/2018 2

18,100.775 علياء أمير صالح عباسي 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار    31لغاية  2022يناير  1عقد المستشار بسفارة البحرين في إسالم آباد للفترة من 
2022ديسمبر 

تجديد  TB/31038/2021 3
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10,200.000 HORTI GROUP S .P.C OWNER MOZA 
JASSIM ABD

1 االستثمار الخدمات والمزايدات و  خدمات الزراعة بمبنى وزارة الخارجية   تجديد  TB/30147/2021 4

115,710.000 UNION LUMPINI CO.LTD 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  لبحرين في بانكوك  المعين حديثا مقر سكن لسعادة رئيس  بعثة مملكة ا  مناقصة TB/31126/2021 5

176,138.745 M BORGESالسادة  الترسية على 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTD    
 Defeo Angelo Marcioبدالً من السادة 

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  استئجار مقر لسعادة سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية البرازيل اإلتحادية   مناقصة TB/31077/2021 6

137,993.907 CAMBRIDGE INVESTORS LLC 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  دة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في استئجار مقر لسعا
2022نوفمبر  19لغاية  2021نوفمبر   19نيويورك للفترة من 

مناقصة TB/31192/2021 7

114,506.987 SIGNATURE HOTEL MGT - FOUR 
SEASONS 

1 لمزايدات واالستثمار الخدمات وا نوفمبر   21لغاية  2021نوفمبر  19من حوار المنامة خالل الفترة  تكاليف مؤتمر  
2021

مناقصة TB/31239/2021 8

24,980.000 PRIMA CAR RENTAL CO 1

24,980.000 A.A CAR RENTAL CO.W.L.L 2

49,960 المجموع )د.ب.(: 

والمزايدات واالستثمار  الخدمات   17فترة من توفير المواصالت لكبار الشخصيات خالل مؤتمر حوار المنامة لل
2021نوفمبر  21لغاية  2021مبر نوف

مناقصة TB/31258/2021 9

36,816.795 المفاهيم العربية للمقاوالت  1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة ارجيةالمقر الرئيسي لوزارة الخ  في مبنىأعمال تجديد المرافق  MOFA/PPO/2021/02 10

148,480.104 AETNA INTERNATIONAL 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  التعاقد بشأن التأمين الصحي لموظفي البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم  
المتحدة بنيويورك 

تجديد  TB/29476/2020 11

USD 44,400.000 16,783.200* HUNG EFFIE 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  عنزي السكرتير أول بسفارة مملكة البحرين  لسيدة نسرين الطلب تجديد عقد سكن ا
في جاكرتا

مناقصة TB/30579/2021 12

972,290.513 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة 
ت أخرى عمال دينار بحريني العطاء الفائز  # طاعالق الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

1,800.000 YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO 1 المواد والمعدات أمر تغييري  شـراء و تزويد أثاث ومواد مكتبية لمركز مدينة خليفة الصحي .  MOH/121/2020  1

-1,800.000 ALSATTER TRADING &
CONTRACTING  WLL

1 المواد والمعدات تغييري  أمر ء و تزويد أثاث ومواد مكتبية لمركز مدينة خليفة الصحي . شـرا MOH/121/2020  2

3,009,166.736 مجموعة من الموردين والمقاولين 1 المواد والمعدات  وللعالج وللوقاية الشراء المباشر لألجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف
COVID19 -من فايروس كورونا التاجي  

مناقصة TB/31256/2021 3

USD 81,993,600.000 30,993,580.800* زر شركة فاي  1 المواد والمعدات  PFIZER GULF FZالموافقة على توقيع عقد شراء مباشر مع شركة فايزر 
LLC  

مناقصة TB/31307/2021 4

-26,460.000 EUROPEAN EGYPTION PHARM 1 المواد والمعدات موحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  الشراء ال أمر تغييري  GHC-41/2019 5

-47,282.130 PHARMA INTERNATIONAL 
COMPANY

1 المواد والمعدات لدول مجلس التعاون   الشراء الموحد لمناقصة األدوية من خالل مجلس الصحة ييري أمر تغ  GHC-41/2019 6

صفحة 16 من 18

-10,814.580 FOROOGHI PHARMACY 1 المواد والمعدات من خالل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  ناقصة األدوية  الشراء الموحد لم  أمر تغييري  GHC-41/2019 7

33,918,190.826 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

ارة الصناعة والتجارة والسياحةوز
عمالت أخرى  دينار بحريني الفائز العطاء  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

82,070.000 مجوهرات صدف  1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مزايدة معروضة للمزايدة  -سبائك وقشارات الذهب   AUC/MOICT/2021/01  1

82,070.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

واألوقاف وزارة العدل والشئون اإلسالمية
عمالت أخرى  دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

90,346.200 BASMA SECURITY 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  لمحاكم توريد حجاب لقاعات ا تجديد  2/2017 1

90,346.200 BASMA SECURITY 1 ر الخدمات والمزايدات واالستثما لعدل و  حارس امن لوزارة ا  17 وعددحاجب   62مناقصة عامة لتوفير عدد 
 اإلسالمية و جميع المباني التابعة لها  الشئون

تجديد  4/2020 2

180,692.400 ريني:مجموع الترسيات بالدينار البح

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
عمالت أخرى  ينار بحرينيد العطاء الفائز  # اعالقط الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

371,400.000 اعدين الحكمة للمتق جمعية دار 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة  االجتماعيةإدارة وتشغيل دار الكرامة للرعاية    RFP/MLSD/2021/14 1

4,158.000 Y. K. ALMOAYYED & SONS 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ة لمدة أربع  مركبة صالون لوزارة العمل والتنمية االجتماعي   13استئجار عدد 
نوات س

تجديد  MOSD/RFP/2016-21  2

66,949.580 TECHNOLOGIES RELEVANT 1 مات والمزايدات واالستثمار الخد صةمناق ة والمباني التابعة للوزارة مشروع تحديث كاميرات المراقبة األمنية بمبنى الوزار RFP/MLSD/2021/15 3

442,507.580 البحريني: مجموع الترسيات بالدينار

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
عمالت أخرى  دينار بحريني الفائز العطاء  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

8,694.000 MAGIC SHINE CLEANING 1 ر الخدمات والمزايدات واالستثما ن عدد خدمة المراسلي توفير القوى العاملة للمشاركة في المناقصة العامة لتوفير  
سنتين  مراسل بحريني الجنسية وذلك لتلبية احتياجات الوزارة، بعقد لمدة 19

تمديد HFR/11/2019 1

9,996.000 URBAN VISION CO. S.P.C 1 تشارات اإلنشاءات واالس
الهندسية

اصة بتجهيز مكاتب وزارة المالية واالقتصاد الوطني لعشرة خدمات استشارية خ 
زارة الكائن في المنطقة الدبلوماسية ق في مبنى الو طواب

أمر تغييري  HFR/08/2019 2

18,690.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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وزارة المواصالت واالتصاالت
رى عمالت أخ دينار بحريني العطاء الفائز  # القطاع الموضوع  النوع  رقم المناقصة #

86,940.000 WHITE FALCON PRIVATE SERVICE 
CO. W.L.L

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  مناقصة واالتصاالتمة الحراسات األمنية للمباني التابعة لوزارة المواصالت توفير خد  MTT/HRD/01/2021 1

107,181.600 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ال لشؤون الطيران المدني م خدمات االتصتقدي  مناقصة TB/30995/2021 2

48,340.845 AFFNO MIDDLE EAST 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  فن، نظام بوابة الشؤون الجارية  نظام تسجيل الس-صيانة نظام بوابة مراسي 
الموانئ مليات وع

مناقصة TB/31166/2021 3

161,390.000 RINA CONSULTING SPA- ABU DHABI 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لدراسة جدوى لربط مسار مترو البحرين للمرحلة األولي   االستشاريةخدمات ال
 بالمدينة الرياضية 

مناقصة MTT/LTD/02/2021 4

USD 632,215.000 238,977.270* INDRA NAVIA AS 1 واالستثمار والمزايداتالخدمات NEW NAVIGATIONAL AIDS SUPPORT AND 
MAINTENANCE

مناقصة TB/30902/2021 5

397,622.294 EMPRESA DE SERVICOS E 
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 
S.A - EDISOFT

1 يدات واالستثمار الخدمات والمزا ل الرسائل المالحية  صيانة لنظام تباد مناقصة TB/31259/2021 6

85,469.607  ن المالي مرفأ البحري 
)استئجار مبنى( 

1 ومواقف سيارات للوزارة بدل المبنى الحالي بالمنطقة استئجار مبنى جديد   الخدمات والمزايدات واالستثمار 
 الدبلوماسية

TB/15951/2012 7 تمديد

1,125,921.616 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

موزارة شئون اإلعال
عمالت أخرى  بحرينيدينار  العطاء الفائز  # القطاع موضوع ال النوع  رقم المناقصة #

8,925.000 AL MOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  PILLER UPSتعاقد مع شركة المؤيد للتجارة والمقاوالت لصيانة جهاز  تجديد  TB/31085/2021 1

167,980.924 ِARAB CONCEPTS CONSTRUCTION 1 الستشارات اإلنشاءات وا
الهندسية

عالم وموقع رأس زارة شؤون اإلمشروع أعمال صيانة إنشائية عامة لمباني و
 1حيان 

مناقصة INFO/2/2021  2

7,105.800 ALMOAYED GROUP W.L.L. 1 الخدمات والمزايدات واالستثمار  ي والتقني مشروع توفير خدمات الصيانة والدعم الفن  أمر تغييري  MIA/9/2016 3

14,213.025 BAHRAIN BUSINESS MACHINES 1 ستثمار لمزايدات واالالخدمات وا طرح مناقصة عامة )محلية( لمشروع توفير خدمات الدعم الفني والمهني بوزارة  
شؤون االعالم 

أمر تغييري  INFO/6/2019 4

80,000.016 ARAB NEWS AGENCY (ANA) 1 ار الخدمات والمزايدات واالستثم السنوية للوكاالت اإلخبارية  االشتراكات تجديد  TB/12441/2010 5

صفحة 18 من 18

51,100.875 INTERNATIONAL AGENCIES CO 1 المواد والمعدات التلفزيوني  مشروع تجديد جميع وحدات التكييف في عربات النقل الخارجي
 وعربات اإلرسال 

مناقصة INFO/9/2021  6

293,280.000 ASSOCIATED PRESS TELEVISION 
NEWS LIMITED

1 تثمار الخدمات والمزايدات واالس السنوية للوكاالت اإلخبارية  االشتراكات تجديد  TB/12441/2010 7

622,605.640 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون الشباب والرياضة 
عمالت أخرى  حرينيدينار ب العطاء الفائز  # القطاع وضوع الم النوع  رقم المناقصة #

117,865.455 YOUSIF AL ZAYANI TRADING & 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مناقصة اصالح واستبدال أنظمة عزل المياه في مرافق وزارة شؤون الشباب والرياضة RFPMYS/9/2021 1

73,500.000 CLAVIS EVENTS 1 زايدات واالستثمار لمالخدمات وا صر بن حمد  روع جائزة نامناقصة عامة لحفل ختام و مطبوعات ومعرض ود
 العالمية لإلبداع الشبابي

مناقصة RFPMYS/20/2021 2

161,575.000 GULF FENCING & SPECIALIST 
SURFACING EST.

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ناقصةم نشاء مركز الزالق الشبابي إ RFPMYS/6/2021 3

108,486.000 طالل ابوغزالة   1 ت واالستثمار ات والمزايداالخدم مناقصة التدقيق على حسابات األندية الوطنية  RFPMYS/17/2021 4

461,426.455 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

عملة األخرى. ة األصلي بال* مبلغ الترسي
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اإدارة اال�ستمالك والتعوي�ص

قرارات اال�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )182( ل�سنة 2021 
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

 قـررت ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ عبدالرحمن اأحمد يو�شف خالد املخيزمي، الكائن 

اأجل  من  وذلك   ،09022689 رقم  العقار   2017/10057 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  احلنينية،  يف 

م�شاريع الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  �شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )183( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  بوقوة،  يف  الكائن  اجلال�شي،  حمود  زهية  ال�شيدة/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،04032153 رقم  العقار   ،1362/739 رقم  املقدمة  مبوجب 

التف�شيلي اجلزئي ملنطقة بوقوة - جممع 457، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(   العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )184( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيدة/ جميلة عبداهلل علي حجري و�شركائها، الكائن يف بوقوة، 

اأجل م�شروع  04032150، وذلك من  العقار رقم   ،2013/3009 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي اجلزئي ملنطقة بوقوة - جممع 457، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )185( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ حممد خليل من�شور العري�س، الكائن يف بوقوة، وامل�شجل 

اأجل م�شروع املخطط  04031544، وذلك من  العقار رقم   ،1978/2090 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي اجلزئي ملنطقة بوقوة - جممع 457، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )186( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ حممد خليل من�شور العري�س، الكائن يف بوقوة، وامل�شجل 

اأجل م�شروع املخطط  04032156، وذلك من  العقار رقم   ،1978/2094 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي اجلزئي ملنطقة بوقوة - جممع 457، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )18٧( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ اإبراهيم �شعيد اإبراهيم علي الو�شطي، الكائن يف بوقوة، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2003/1، العقار رقم 04035172، وذلك من اأجل م�شروع املخطط 

التف�شيلي اجلزئي ملنطقة بوقوة - جممع 457، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )188( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

بوقوة،  يف  الكائن  علي،  اأحمد  حممد  عبداللطيف  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع  04035743، وذلك من  العقار رقم   ،2006/8098 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي اجلزئي ملنطقة بوقوة - جممع 457، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوينlac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )189( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

يف  الكائن  و�شركاه،  الها�شمي  ح�شني  ال�شيد  ه�شام  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

�شلماباد، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2002/14641، العقار رقم 07015488، وذلك من اأجل 

م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شلماباد - جممع 708، ح�شب طلب هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )190( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيخة لولوة بنت �شلمان بن خالد اآل خليفة، الكائن يف �شلماباد، 

اأجل م�شروع  07013867، وذلك من  العقار رقم   ،2000/9872 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شلماباد - جممع 708، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )191( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

�شلماباد،  يف  الكائن  خليفة،  اآل  خليفة  بن  را�شد  ال�شيخ  ورثة  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،07012050 رقم  العقار   ،1958/275 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

املخطط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شلماباد - جممع 708، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )192( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيخة لولوة بنت �شلمان بن خالد اآل خليفة، الكائن يف �شلماباد، 

اأجل م�شروع  07015675، وذلك من  العقار رقم   ،2000/9869 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شلماباد - جممع 708، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )193( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ورثة ال�شيخه �شريفه بنت خليفة بن حممد اآل خليفة، الكائن يف 

�شلماباد، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1993/9141، العقار رقم 07015725، وذلك من اأجل 

م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شلماباد - جممع 708، ح�شب طلب هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )194( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيخ جابر بن ال�شيخ عبدالعزيز بن جابر اآل خليفة و�شركائه، 

 ،07018448 رقم  العقار   ،2010/11230 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  �شلماباد،  يف  الكائن 

708، ح�شب طلب  وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شلماباد - جممع 

هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )195( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

�شلماباد،  يف  الكائن  خليفة،  اآل  خليفة  بن  را�شد  ال�شيخ  ورثة  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،07015448 رقم  العقار   ،1958/300 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

املخطط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شلماباد - جممع 708، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

91

قرار اال�ستمالك رقم )196( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ ح�شني ال�شيد علي القطري، الكائن يف توبلي - الكورة، 

اأجل م�شروع  08002439، وذلك من  العقار رقم   ،1973/1224 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة توبلي - الكورة - جممع 705، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )19٧( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ ح�شني علي اإبراهيم حممد ال�شوفه و�شركائه، الكائن يف 

توبلي - الكورة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2005/13062، العقار رقم 08012429، وذلك 

هيئة  705، ح�شب طلب  الكورة - جممع   - توبلي  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من 

التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )198( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

الكائن  العريبي،  اأحمد  اإبنا  وال�شيد/ عبداهلل  ال�شيد/ عي�شى  ا�شتمالك عقار ملك  قررت 

يف توبلي - الكورة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1360/637، العقار رقم 08002191، وذلك 

هيئة  705، ح�شب طلب  الكورة - جممع   - توبلي  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من 

التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )199( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ عي�شى عبد احل�شني اأحمد جعفر، الكائن يف توبلي - 

اأجل  08008952، وذلك من  1997/6267، العقار رقم  الكورة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

705، ح�شب طلب هيئة التخطيط  م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة توبلي - الكورة - جممع 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )200( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

 - توبلي  يف  الكائن  و�شركائه،  جعفرالعريبي  حممد  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل  من  وذلك   ،08002200 رقم  العقار   ،1975/336 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  الكورة، 

705، ح�شب طلب هيئة التخطيط  م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة توبلي - الكورة - جممع 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )201( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

الكورة،   - توبلي  يف  الكائن  علي،  عبداهلل  حممود  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع  08001684، وذلك من  العقار رقم   ،1992/4677 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة توبلي - الكورة - جممع 705، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )202( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ علوي ال�شيد حمزة ال�شيد �شلمان، الكائن يف توبلي - 

اأجل  08002450، وذلك من  1995/2116، العقار رقم  الكورة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

705، ح�شب طلب هيئة التخطيط  م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة توبلي - الكورة - جممع 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )203( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

اإبراهيم �شرب ح�شني علوي و�شركاه، الكائن يف �شرتة  قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ 

- مهزة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2015/6498، العقار رقم 06011153، وذلك من اأجل 

التخطيط  602، ح�شب طلب هيئة  التف�شيلي ملنطقة �شرتة - مهزة - جممع  م�شروع املخطط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )204( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

اإبراهيم �شرب ح�شني علوي و�شركاه، الكائن يف �شرتة  قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ 

- مهزة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2015/6496، العقار رقم 06014337، وذلك من اأجل 

التخطيط  602، ح�شب طلب هيئة  التف�شيلي ملنطقة �شرتة - مهزة - جممع  م�شروع املخطط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )205( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ حممد خليل من�شور العري�س، الكائن يف �شرتة - مهزة، 

اأجل م�شروع  06014339، وذلك من  العقار رقم   ،1986/1829 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة �شرتة - مهزة - جممع 602، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )206( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

 - �شرتة  يف  الكائن  العري�س،  من�شور  جميل  حممد  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل  من  وذلك   ،06003935 رقم  العقار   ،1973/3985 رقم  املقدمة  وامل�شجل مبوجب  مهزة، 

التخطيط  602، ح�شب طلب هيئة  التف�شيلي ملنطقة �شرتة - مهزة - جممع  م�شروع املخطط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )20٧( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

الكائن  ب�شري احلق،  اإظهار احلق  �شيخ  �شاجد  ال�شيد/ حممد  ا�شتمالك عقار ملك  قررت 

 ،02030189 رقم  العقار   ،2012/12175 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  ال�شاية،  �شاحية  يف 

وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )208( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

يف  الكائن  وغريها،  الدو�شري  را�شد  عبداهلل  هدى  ال�شيدة/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

�شاحية ال�شاية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2019/23520، العقار رقم 02030135، وذلك 

من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )209( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

يف  الكائن  املهزع،  عبدالرحمن  ال�شيخ  اأحمد  جا�شم  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

�شاحية ال�شاية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2012/5176، العقار رقم 02030263، وذلك من 

اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )210( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  ال�شاية،  �شاحية  يف  الكائن  الكويتي،  التمويل  بيت  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  02030250، وذلك من  العقار رقم   ،2009/6730 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )211( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  ال�شاية،  �شاحية  يف  الكائن  الكويتي،  التمويل  بيت  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  02030251، وذلك من  العقار رقم   ،2009/6729 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )212( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  ال�شاية،  �شاحية  يف  الكائن  الكويتي،  التمويل  بيت  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  02030252، وذلك من  العقار رقم   ،2009/6728 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )213( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  ال�شاية،  �شاحية  يف  الكائن  الكويتي،  التمويل  بيت  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  02030254، وذلك من  العقار رقم   ،2009/6726 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )214( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  ال�شاية،  �شاحية  يف  الكائن  الكويتي،  التمويل  بيت  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  02030253، وذلك من  العقار رقم   ،2009/6727 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )215( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  ال�شاية،  �شاحية  يف  الكائن  الكويتي،  التمويل  بيت  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  02030032، وذلك من  العقار رقم   ،2008/6336 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة �شاحية ال�شاية، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )216( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  دم�شتان،  الكائن يف  اأحمد،  اإبراهيم �شيف  ال�شيد/  ملك  ا�شتمالك عقار  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  10007751، وذلك من  العقار رقم   ،1990/1360 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة دم�شتان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )21٧( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  دم�شتان،  الكائن يف  اأحمد،  اإبراهيم �شيف  ال�شيد/  ملك  ا�شتمالك عقار  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  10001669، وذلك من  العقار رقم   ،1982/3700 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة دم�شتان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )218( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  دم�شتان،  الكائن يف  اأحمد،  اإبراهيم �شيف  ال�شيد/  ملك  ا�شتمالك عقار  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  10026596، وذلك من  العقار رقم   ،1977/2599 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة دم�شتان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )219( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

دم�شتان،  يف  الكائن  و�شركائه،  ها�شم  م�شعود  كفاح  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2006/11722، العقار رقم 10007812، وذلك من اأجل م�شروع 

والتطوير  التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب   ،1019 جممع   - دم�شتان  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )220( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شادة/ ورثة اأحمد حممد �شالح، الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل 

مبوجب املقدمة رقم 2021/12036، العقار رقم 10010751، وذلك من اأجل خمطط م�شروع 

والتطوير  التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب   ،1019 جممع   - دم�شتان  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

العمراين. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )221( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  دم�شتان،  الكائن يف  اأحمد،  اإبراهيم �شيف  ال�شيد/  ملك  ا�شتمالك عقار  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  10023381، وذلك من  العقار رقم   ،2004/2060 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة دم�شتان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )222( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

دم�شتان،  يف  الكائن  ال�شائغ،  �شلمان  حممد  جا�شم  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع  10005436، وذلك من  العقار رقم   ،1995/5806 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

والتطوير  التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب   ،1019 جممع   - دم�شتان  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )223( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك �شركة �شرياميكا دملون، الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2003/7789، العقار رقم 10023547، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة دم�شتان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )224( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

وامل�شجل  دم�شتان،  الكائن يف  �شيف،  اآل  علي  ال�شيد/ حممد  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  10011464، وذلك من  العقار رقم   ،1993/3151 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة دم�شتان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )225( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ يو�شف حبيب يعقوب اآل داغر، الكائن يف بابار، وامل�شجل 

اأجل م�شروع املخطط  05010696، وذلك من  العقار رقم   ،1987/2492 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي اجلزئي ملنطقة باربار - جممع 526، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )226( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ علي ال�شيخ اإبراهيم نا�شر اآل املبارك، الكائن يف غرب 

دم�شتان، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2012/9094، العقار رقم 10011830، وذلك من اأجل 

هيئة  1017، ح�شب طلب  دم�شتان - جممع  ملنطقة غرب  التف�شيلي اجلزئي  املخطط  م�شروع 

التخطيط والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار اال�ستمالك رقم )22٧( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

دم�شتان،  غرب  يف  الكائن  اأحمد،  �شيف  اإبراهيم  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع  10011380، وذلك من  العقار رقم   ،1995/6005 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي اجلزئي ملنطقة غرب دم�شتان - جممع 1017، ح�شب طلب هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار اال�ستمالك رقم )228( ل�سنة 2021
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

دم�شتان،  غرب  يف  الكائن  حممد،  عبداهلل  �شعيد  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع  10007763، وذلك من  العقار رقم   ،1986/5670 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي اجلزئي ملنطقة غرب دم�شتان - جممع 1017، ح�شب طلب هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )229( ل�سنة 2021 
اإن وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  ال�شتمالك يف  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شادة/ جهان ومرمي ونا�شر اأبناء حممد جميل من�شور العري�س، 

الكائن يف بوقوة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 2014/14495، العقار رقم 04033930، وذلك 

هيئة  طلب  ح�شب   ،457 جممع   - بوقوة  ملنطقة  اجلزئي  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من 

التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  �شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                   وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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 االإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004
  ب�ساأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة، املعدل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006  

اإعالن رقم )24( ل�سنة 2021

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
   1698   :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/2021/ 9 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 
 

 20150140 :بلطلا مقر ]21[
 20/09/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2014/055532 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
 EP 13160229.4 :ةیولوألا ]30[
]31[ 20/03/2013 
 :نوعرتخملا ]72[
 يدور نایتسیرك -3 ،بیل نافیتس -2 ،يلاداتس رغلوھ -1
 رید جنردروف روز تفاشلسیج-رفوھنوارف :ةءاربلا كلام ]73[
 .يف .يئ غنشروف نتدناویجنا
 ایناملأ ،خینویم 80686 ،يس 27  ھسارتشازناھ  :كلاملا ناونع
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: H04L 1/00  

 
 
 :عجارملا ]56[

 
D1: EP 2178237 A1  
D2: WO 2008/066347 A1 

 
  تانایبلا قفدت لقنل نیتلحرم ىلع تاراشإ لاسرإ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ,لاسرإلا ةدحو ةھج نم .لابقتسا ةدحو ىلإ لاسرإ ةدحو نم تانایب قفدت لقن لجأ نم نیتلحرم ىلع تاراشإ لاسرإ موھفم میدقت مت  
 ةلومحلا تانایبل ب1238 ,أ1238 تانایبلا لاسرإل طباوض راطإ ةمدقم لك نمضتتو ,PLH راطإلا تامدقم نم دیدعلا دیلوت متی

 لك نمضتی .تاراطإلا نم دیدعلا يسیئرلا راطإلا نمضتیو يسیئرلا راطإلل SFH يسیئر راطإ ةمدقم دیلوت متی .ب1236 ,أ1236
 لاسرإ طباوض نم ةعومجم ىلإ يسیئرلا راطإلا ةمدقم ریشت .ب1236 ,أ1236 ةلومحلا تانایبو PLH راطإلا تامدقم ىدحإ راطإ
 ةدحو موقت .يسیئرلا راطإلاب ةصاخلا تاراطإلا نم دیدعلل راطإلا تامدقمل 1218 يسیئرلا راطإلاب ةصاخلا ةتباثلا راطإلا ةمدقم
 دعب متی يتلاو ,1218 يسیئرلا راطإلل ةتباث راطإ ةمدقم لاسرإ طباوض ىلع لوصحلل SFH يسیئرلا راطإلا ةمدقم مییقتب لابقتسالا
 نیمأتب موھفملا اذھ مھاسی .ب1238 ,أ1238 تانایبلا لاسرإ طباوض عاجرتسال PLH راطإلا تامدقم نم دیدعلا مییقتل اھمادختسا كلذ
 .ةضفخنم SNR تایوتسم دنع لابقتسالا ةدحو ءادأ نیسحت وأ/و ,ریشأتلل ةدئازلا ةلومحلا فیفختو ,ةیفاضإ ةنورم
 
 
 
 17 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1699 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 2021/ 12 / 8 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 
 

 20130068 :بلطلا مقر ]21[
 30/05/2013 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  PCT/US2011/062555 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[
]31[  US 61/417,948  

 [32] 30/11/2010 
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ثلاثلا دلانودكام .يت نوج -2 ،دلانودكام .يت نوج -1
 . لإ . لإ زیجولونكت دنآ ستكدورب نیرج :ةءاربلا كلام ]73[
 . يس
 ادیرولف ،نروبلیم ،لكریس سیرجورب 7705  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا ، 32904
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07C 229/08 

 
 :عجارملا ]56[

D1: H ASHASSI-SORKHABI ET AL: "Investigation of 
inhibition effect of some amino acids against steel 
corrosion in HCI solution", APPLIED SURFACE 
SCIENCE, vol. 225, no. 1-4, 1 March 2004, pages 176-
185 
D2: AMIN MA ET AL: "Testing validity of the Tafel 
extrapolation method for monitoring corrosion of cold 
rolled steel in HCI solutions-Experimental and theoretical 
studies", CORROSION SCIENCE, OXFORD, GB, vol. 
52, no. 1, 1 September 2009, pages 140-151 
D3: US 4988789 A (LINDER JEROME) 29 January 1991 
D4: US 2005/256300 A1 (GARETZ BRUCE A ET AL) 
17 November 2005  
D5: Lian Yu ET AL: "Glycine Crystallization during 
Spray Drying: The pH Effect on Salt and Polymorphic 
Forms", Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 91, no. 
11, 1 November 2002, pages 2367-2375  

 
 
 ھب ةطبترم لئاسوو يعانطصا ضمح  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ضماح لثم ةیوقلا ضامحالا ثلاثم عیمج ةلازا ھنأش نم يعانطصا ضمح لمع يف ھمادختسا نكمی يوضع بكرم وھ نیسیلجلا  
 لولحملا جزم متی 5:1 ىلإ 1:1 ةیبیرقتلا ھتبسن نزو يف ءاملا يف نیسلیجلا ةباذإ قیرط نع دیدجلا بكرملا عنصیو .كیرولكوردیھلا
 بكرملا جاتنإل لولحملا يف نیجوردیھلا دیرولك زاغ ةباذإ متت لولحملا لامتكا يدلو . لماك وحن ىلع ءاملا يف نیسلیجلا ةباذإ متت ىتح
 . نیجوردیھلا نیسلیج ھتیمست نكمی يذلاو دیدجلا

 
 
 
 8 :ةیامحلا رصانع ددع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

111

 
 
 
 
 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1700 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/2021/ 8 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150103 :بلطلا مقر ]21[
 29/07/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  PCT/EP2013/051672 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  - :ةیولوألا ]30[
 :نوعرتخملا ]72[
 درالیج فوتسیرك-ناج 
 يج ھیإ لانوشانرتنإ لا سا يف :ةءاربلا كلام ]73[
 ارسیوس ، زینوك 3098-شتا يس ،76 ةسارتشغاس:كلاملا ناونع
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  E02D 17/13, E02F 3/20, E02F 3/24, 
E02F 5/08, E21B 10/50  

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: DE 19838513 A1  
D2: US 5924222 A 

 

 
 صرقلا ةیداحأ عطق تالجع يذ ةیئام ةنوحاط سرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لوح رودتل ةبترم )4( ةناوطسأ ىلع سرتلا لمتشیو .ةدلص روخص يف قدنخ رفحل )5( ةیئام ةنوحاط سرتب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 ،)5( ةناوطسألا طیحم ىلع ةبكرم )11( صرقلا ةیداحأ تاعطاق نم ةعومجم ىلعً اضیأ )4( سرتلا لمتشیو .)A، B( اھروحم
 .رفحلا ءانثأ روخصلا قحستو عم سمالتتل ةبترم )11( نارودلل لباق يداحأ عطق صرق اھل يتلا )11( صرقلا ةیداحأ ةعطاقلا نوكتو
 .عطقلا صرق رطق نم ٪70 ىلإ ٪20 نم )A، B( ةناوطسألا روحم ىلع )11( عطقلا صارقأ ضعبل طاقسإلل ةدعابملا ةفاسم حوارتتو
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1701  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/2021/ 6  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140014 :بلطلا مقر ]21[
 18/02/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2012/049415  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[
]31[   US 61/530,108 

[32] 1 /09/2011 
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،.ھیب ویثام ، زدوو -3 ،نان ، نیش -2 ،.ھیب لیراد ، نیلك -1
 ونورب ، يسسین -4 
 يس لا لا زیجولونكت غننیافر دسنافدأ :ةءاربلا كلام ]73[
 21044 دنالیریم ،ایبمولوك فیارد سیرج 7500  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا ،
 يب ما يت مھؤاكرشو اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: B01J 23/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 4066574 A  
D2: US 4225421 A  
D3: US 2006/011510 A1  
D4: US 2004/0050754 A1  
D5: US 5089463 A 
D6: US 5968348 A  

 
 اھنم ةرضحم تازفحمو ةلماح زفحم ةماعد  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ىلع زفحملا لمتشی ثیح ،نوبركوردیھ ةیذغت ماخ داومل ةیئایمیكلا ریركتلا تایلمع يف دیفم موعدم زفحم ریضحتب عارتخالا قلعتی
 ،نداعملا دجوت امدنع ثیح ،روفسوف ایرایتخاو 10 وأ 9 ،8 تاعومجملا نم ندعمو ،يرودلا لودجلا نم 6 ةعومجملا نم ندعم
 مجح اھل ةیماسم تانیمولأ ىلع لضفم لكشب ةمعادلا وأ ةلماحلا ةداملا لمتشت ،ةیماسم ةمعاد وأ ةلماح ةدام ىلع اھلمح متی ،روفسوفلاو
 78 يلاوح نم ربكأ وأ يواسی ام )أ( :نمضتتو مج /بعكم مس 1.1 يلاوح ىلإ مج /بعكم مس 0.6 يلاوح نم )TPV( يلامجإ يماسم

 يلاوح نم لقأ ىلإ 2 يلاوح نم ربكأ )ب( ؛)Å( مورتسجنأ 200 يلاوح نم لقأ رطق اھل ماسم يف TPV نم % 95 يلاوح ىلإ %
 3 نم ربكأ وأ يواسی ام )ج( ؛مورتسجنأ 1000 يلاوح نم لقأ ىلإ )مورتسجنأ( 200 يلاوح نم رطق اھل ماسم يف TPV نم % 19

 نم ربكأ وأ يواسی يماسم طمن )د(و ؛مورتسجنأ 1000 يلاوح نم ربكأ وأ يواسی رطق اھل ماسم يف TPV نم % 12 نم لقأ ىلإ
 لقأو مورتسجنأ 100 يلاوح نم ربكأ d50 لضفم لكشب ةمعادلا ةداملا رھظت .مورتسجنأ 160 يلاوح نم لقأو مورتسجنأ 90 يلاوح
 .مورتسجنأ 150 يلاوح نم
 
 
 26 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1702   :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/2021/ 5  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140146 :بلطلا مقر ]21[
 16/10/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  PCT/KR2013/009696 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[
]31[     KR 10-2012-0126516  

[32] 11/09/2012 
 ةیبونجلا ایروك ]33[
 وب غنوج ،میك :نوعرتخملا ]72[
 دتیمیل ،.وك سكینورتكلإ يس وی نا :ةءاربلا كلام ]73[
 ایروك ،858-702 وغیاد ،وغ-كوب ،ور-نوون ،280  :كلاملا ناونع
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
 

Int. Cl.:  A47J 19/02, A47J 19/06,  
A47J 43/07, B02C 15/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 5906154 A  
D2: US 8091473 B2  
D3: US 2004/0231529 A1  
D4: KR 10-2000-0074251 A  
D5: KR 20-0376615 Y1  
D6: KR 20-0322266 Y1  
D7: KR 10-2005-0101127 A  

 
 
 ةراَّصعب ةصاخ ریصعلا جارختسال ةیطمن ةدحو  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ریصعلا غیرفتل ذفنمب ةدوزم 100 ةیواح ىلع لمتشت ثیح ،ةراَّصعب ةصاخ ریصعلا جارختسال ةیطمن ةدحوب يلاحلا عارتخالا قلعتی  

 ءاطغ ؛ةدام نم ریصعلا جارختسال 200 لخنملا لخاد عوضوم 300 بلولم دومع ؛100 ةیواحلا لخاد عوضوم 200 لخنم ؛101
 صالختسال ةیطمنلا ةدحولا لمتشت .ھلالخ نم ةداملا لاخدإ متی 410 لاخدإ ءزجب دوزمو 100 ةیواحلل يولع فرطب نرتقم 400

 ىلع 500 قحسلا ءزج لمتشیو ،ىلعأ ىلإ قیضیل 300 بلولملا دومعلل يولعلا فرطلا ىلع نوكتم 500 قحس ءزج ىلع ریصعلا
 ءاطغلل يلفسلا ءزجلا يف نوكتمو 410 لاخدإلا ذفنمب لصتم 600 قحسلاب مایقلل صصخم ءزجو ؛ھیلع نوكتم 510 قحس لصن

 .500 قحسلا ءزج باعیتسال ًارعقم نوكیل 400
 
 
 
 17 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
   1703  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/12/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 
 

 20150027 :بلطلا مقر ]21[
 19/02/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  PCT/IB2013/058056 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
    :ةیولوألا ]30[
]31[  IN 2505/MUM/2012  

[32] 29/08/2012 
 دنھلا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،كابید ،يلوت -3 ،ناملیت يراج دیولل -2 ،جونام ،راموك -1
 راموك ،ردنیفار ،ارتوھلام -4 ،راموك
 دتیمیل نشیروبروك لیوأ نایدنإ :ةءاربلا كلام ]73[
 ،)تسیإ( اردناب ،غرام غنج رافای يلع ،9-يج  :كلاملا ناونع
 دنھلا ،400051 يابموم
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  C02F 3/34, C12N 1/20, C12R 1/125, 
C12R 1/40 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2011/161695 A2  
D2: US 2007/205149 A1  
D3: US 2002/179525 A1  
D4: US 2009/325271 A1  
D5: US 2010/274069 A1  

 
 

 
 ةقفدتملا تارایتلا ةجلاعم يف ھمادختساو يویح حاقل  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 .ةجلاعملاب ةصاخلا ةیعانصلا تایلمعلا نم ةقفدتملا تارایتلا يف تاثولملا لیلقت يف ھمادختساو يویح حاقلب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 
 
 
 9 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1704  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/12/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150164 :بلطلا مقر ]21[
 08/11/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  PCT/US2014/036569 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

  US 61/821,618[31] 
[32] 05/09/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،ترام .ھیج زلراشت -2 ،بورثرون توكس لواب -1
 نانیلوك میت .ھیج -3
 شتریسیر میرتسبا لیبوم نوسكا :ةءاربلا كلام ]73[
 ينبمك
 ،ياوكراب جالیف زدووغنیربس 22777  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،77389 ساسكت ،غنیربس
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  B01D 53/14, B01D 53/18, B01F 3/04, 
B01F 5/04, C01B 17/04, C01B 17/16, 
 C01B 32/50 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2012/238793 A1  
D2: US 3989811 A  
D3: US 2003/155436 A1  
D4: US 5093094 A  
D5: US 2009/213687 A1  
D6: US 2011/217218 A1 

 

 
 قفدتت ةسمالم ةمظنأ مادختساب يعیبط زاغ رایت نم نیجوردیھلا دیتیربكو نوبركلا دیسكأ يناث لصف  :عارتخالا مسا ]54[
 هاجتالا سفنب تارایتلا اھیف
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةسمالم ةمظنأ نم ىلوأ ةقلح ىلع ماظنلا لمتشیو .يعیبط زاغ رایت نم H2S و CO2 لصفل قرطو ةمظنأ يلاحلا عارتخالا دوزی
 اھیف قفدتت ةسمالم ةمظنأ نم ةیناث ةقلحو يعیبط زاغ رایت نم CO2 و H2S ةلازإل ةلكشم هاجتالا سفنب تارایتلا اھیف قفدتت
 .CO2 نم H2S ةلازإل ةلكشم هاجتالا سفنب تارایتلا

 
 
 
 12 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[

 
 

 1705 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 2021/ 12/ 2 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140097 :بلطلا مقر ]21[
 23/07/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 -  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 13/57258 [31]    
[32] 23/07/2013 

 اسنرف ]33[
 :نوعرتخملا ]72[

 زیوسنارف - نأ -2 ،ریرا وجید يل يرریث -1  
 لكیام نایج -4 ،كراتس تونیب موریج -3 ،كیزولیوج
 سمیج -6 ،نوسدیفاد لوب دراودا سمیج -5 ،نیلنیھ
،نیش نیج -يأ -8 ،سجیف ىرما -7 ،ياروم كورب  
 ریدید -11 ،ياتات سوناج -10 ،تسنیج رفیلوأ -9 
،سیجرین سولكیم -13 ،ناریت يل دوانرأ -12 ،دنارود  
لیتنان يد مویالیوج -14   
 زیلانریف -2 ،ریفریس  روتاروبال يل -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يد يت لإ )يد دنأ رآ(
 نسریس 92284 ، نادریف عراش 35 -1  :كلاملا ناونع
 ،دور غنیدیر 613 ،تروك نیدكوأ -2 ،اسنرف ،سكدس
 ایناطیرب ،ھیإ وی 5 41يج رأ ،شیرنیو
 .ش.ش ةیركفلا ةیكلملل ةیصمق ةكرش :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: C07D 401/14, C07D 405/14, 
A61K 31/4709, C07D 401/10, C07D 
471/04, A61P 35/00, A61P 37/00, C07D 
491/10 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2012/162365 A1 
D2: WO 2006/023778 A2 

 
 

 
 اھیوتحت ةیئاود تابیكرتو اھریضحتل ةیلمع ،ةدیدج لوریب تابكرم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 :(I) ةغيصلا نم تابكرم

 

 .اGHوتحت ةيئاود تابيكرتو اهCDضحتل ةيلمع ؛ةفصاوملا ي8 ددحت امك Tو A1، A2، Ra، Rb، Rc، Rd، R3، R4، R5 ثيح

 
 35 :ةیامحلا رصانع ددع
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 االإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 
 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )29( ل�سنة 2021

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .

5- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب .

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1851
ا�سم الطالب :  فكتورياز �شيكرت �شتورز براند مانجمنت، ال ال �شي .

عنوانه : فور ليمتد باركواي، رينولدزبورغ، اوهايو 43068، الوليات المتحدة المريكية
تاريخ تقديم الطلب: 15/ 8 /2021

و�سف طلب الت�سميم: زجاجة م�شتح�شرات تجميل
 الت�سنيف: 09-01

ا�سم الوكيل المفو�ص: �شيدر وايت برادلي لال�شت�شارات ذ م م 
عنوانــه: و�شــط المنامــة مجمــع 316 طريــق 365 مبنــى 1ب �شــقة 924، �ــس.ب 2215  - مملكة 

البحرين.
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )934( ل�سنة 2021
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة  

ال�شيخ حمد محمد عبداهلل  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 ،16755 اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا الرفاعين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 

4,000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيخ حمد محمد عبداهلل اآل خليفة )ن�شبة 80%(، و

AHMET KUZU  )ن�شبة %20(.

اإعالن رقم )935( ل�سنة 2021
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن
 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة )مدينة ال�شالم 

للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109587، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ت�شامن.

اإعالن رقم )936( ل�سنة 2021
ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ با�شمة جا�شم ح�شن 

عبداهلل ال�شبع، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الزامل الخليج القاب�شة 

�س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 63338-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250,000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني .

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.  
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اإعالن رقم )93٧( ل�سنة 2021
ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب )البز لال�شت�شارات(، نيابة 

عن ال�شيد/ مهدي عبدالر�شا محمد عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فاتي باتي لل�شندوي�شات  

الثالث  الفرعين  تحويل  طالبًا   ،131858 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)FATTY PATTY SANDWICHES

500 )خم�شمائة(  وبراأ�شمال مقداره  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  والخام�س من 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مهدي عبدالر�شا محمد عبداهلل )ن�شبة 50%(، وح�شين يو�شف غلوم عبا�س 

 FATTY علي )ن�شبة 50%(، وتغيير ال�شم التجاري للفرع الثالث اإلى )فاتي باتي و�شي جيز لل�شندوي�شات ذ.م.م

.)PATTY & SAY CHEESE SANDWICHES W.L.L

الإدارة  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اآنفًا  المذكور  للفرع  التجاري  ال�شم  تغيير  اعترا�س على  لديه  كل من  فعلى 

المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )938( ل�سنة 2021
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ر�شا يو�شف عبداهلل 

يو�شف القالف، نيابة عن ال�شيدة/ زكية محمد اأحمد قمدان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مزادات 

اأطل�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 54902، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1,000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: افتخار اأحمد محمد ح�شين محمد 

علي محمد خان )ن�شبة 1%(، وJAGATHEESAN KANNATH )ن�شبة %99(.

اإعالن رقم )939( ل�سنة 2021
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليها ال�شيد/ جعفر حمزة محمد  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

زيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوك�شوبيا لال�شت�شارات الت�شويقية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

79461، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة بوك�شوبيا لال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2,500 )األفين وخم�شمائة( دينار بحريني، 

50%(،  ومحمد بن عبداللطيف بن �شالح العبداللطيف  وت�شجل با�شم كل من: جعفر حمزة محمد زيد )ن�شبة 

)ن�شبة %50(.


