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قانون رقم )37( ل�سنة 2015
بتعديل المادة )110( من قانون العمل في القطاع الأهلي

ال�سادر بالقانون رقم )36( ل�سنة 2012

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

املعدل   ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  وعلى 
بالقانون رقم )31( ل�شنة 2014،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأولى
ُي�شتبدل بن�س الفقرة الأولى من املادة )110( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر 

بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 الن�س الآتي:
تقلي�س  اأو  جزئيًا  اأو  كليًا  املن�شاأة  اإغالق  ب�شبب  العمل  عقد  اإنهاء  العمل  ل�شاحب  "يجوز 
اإنهاء العقد  األ يتم  اإنتاج باآخر مبا مي�س حجم العمالة، على  اأو ا�شتبدال نظام  حجم ن�شاطها 
اإل بعد اإخطار الوزارة ب�شبب الإنهاء قبل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطار العامل بالإنهاء، ويف غري 
اإنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنف�س  حالة الإغالق الكلي للمن�شاأة يتم مراعاة عدم 

كفاءة وخربة العامل الأجنبي الذي يعمل معه يف املن�شاأة". 

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 3 ربيع الأول 1437هـ
املــوافق: 15 دي�شمرب 2015م
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اأمر ملكي رقم )54( ل�سنة 2015
بتعيين رئي�س لمجل�س الأوقاف ال�سنية

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

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  وعلى 
واإدارتيهما وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )35( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�شي الأوقاف ال�شنية واجلعفرية، 
وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعني ف�شيلة ال�شيخ الدكتور را�شد بن محمد فطي�س الهاجري رئي�شًا ملجل�س الأوقاف ال�شنية.
وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة الت�شكيل احلايل.

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

          
            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 18 ربيع الأول 1437هـ
املوافق: 29 دي�شــمبــر 2015م
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اأمر ملكي رقم )55( ل�سنة 2015
بتعيين ع�سو جديد في المجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية

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

وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 يف �شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،
وعلى الأمر امللكي رقم )39( ل�شنة 2014 بت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعني ف�شيلة ال�شيخ را�شد بن ح�شن اأحمد البوعينني ع�شوًا باملجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية.
وتكون مدة ع�شويته لنهاية مدة الت�شكيل احلايل.

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

          
            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 18 ربيع الأول 1437هـ
املوافق: 29 دي�شــمبــر 2015م
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مر�سوم رقم )72( ل�سنة 2015
بت�سمية الوزير المخت�س بتطبيق المر�سوم بقانون رقم )25( ل�سنة 2015

ب�ساأن تح�سيل كلفة اإن�ساء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير

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

البنية  وتطوير  اإن�شاء  كلفة  حت�شيل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
التحتية يف مناطق التعمري،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

يكون الوزير املعني ب�شئون التخطيط العمراين هو الوزير املخت�س بتطبيق اأحكام املر�شوم 
مناطق  يف  التحتية  البنية  وتطوير  اإن�شاء  كلفة  حت�شيل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25( رقم  بقانون 

التعمري.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 11 ربيع الأول 1437هـ
املـــوافــق: 22 دي�شمرب 2015 م
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قرار رقم )62( ل�سنة 2015
بت�سكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل كلفة اإن�شاء وتطوير 

البنية التحتية يف مناطق التعمري،
وعلى املر�شوم رقم )72( ل�شنة 2015 بت�شمية الوزير املخت�س بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون 

رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل كلفة اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري،
وبناًء على عر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُت�شكل جلنة تقدير كلفة البنية التحتية، وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، برئا�شة 
وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد بوزارة املوا�شالت والت�شالت، وع�شوية ممثلني عن اجلهات 

الآتية:
1- ممثل عن ديوان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء.

2- ممثل عن مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
3- ممثل عن قطاع الطرق بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

4- ممثل عن قطاع ال�شرف ال�شحي بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.
5- ممثل عن �شئون البلديات بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

6- ممثل عن قطاع التخطيط العمراين بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.
7- ممثل عن قطاع الكهرباء بهيئة الكهرباء واملاء.

8- ممثل عن قطاع املاء بهيئة الكهرباء واملاء.
9- ممثل عن وزارة الإ�شكان.

وعلى كل جهة من اجلهات امل�شار اإليها حتديد من ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على اأن ل يقل 
م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة مدير اإدارة.



10
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

املادة الثانية
اأي من  واإذا خال مكان  للتجديد ملدد مماثلة،  قابلة  �شنتني  اللجنة  الع�شوية يف  تكون مدة 
اأع�شائها لأي �شبب من الأ�شباب يحل محله ممثل عن ذات اجلهة ويكمل الع�شو اجلديد مدة 

�شلفه.
وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل محله يف حال غيابه. 

املادة الثالثة
املر�شوم  مـــــــــــن  ال�شاد�شة  املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الخت�شا�شات  ذات  للجنة  تكون 
بـــــــــقانون رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل كلفة اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق 

التعمري.

املادة الرابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�شها يف الزمان واملكان اللذين يحددهما، ول يكون 

اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س.
وت�شدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�س.

املادة اخلام�سة
يكون للجنة مقرر عام يختاره الرئي�س، يتولى اإعداد جداول الأعمال واإخطار الأع�شاء بها، 
وتدوين محا�شر الجتماعات، وغري ذلك من الأعمال التي تقت�شيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل 

يف اخت�شا�شاتها، والقيام باأية مهام اأخرى تكلفه بها اللجنة.

املادة ال�ساد�سة
للجنة – يف �شبيل اأداء عملها - اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني، 
التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن 
تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، ول يكون ملن ُي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.
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املادة ال�سابعة
على كافة اجلهات احلكومية التعاون مع اللجنة يف �شبيل اإجناز اأعمالها على الوجه الأكمل.

املادة الثامنة
على الوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل بـه من تـاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1437هـ
املــــــــوافـــــــــق: 22 دي�شمرب 2015 م
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تعميم
ب�ساأن

عطلة راأ�س ال�سنة الميالدية الجديدة 2016

مبنا�شبة حلول ال�شنة امليالدية اجلديدة 2016، ُتعطل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها 
العامة يوم اجلمعة الأول من �شهر يناير 2016م املوافق للحادي والع�شرين من �شهر ربيع الأول 
1437هـ، وحيث اإن هذا اليوم ي�شادف يوم عطلة اأ�شبوعية، فيعو�س عنه بيوم الأحد الثالث من 

�شهر يناير 2016م.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1437هـ
املــــــــــوافــــــــــق: 30 دي�شمرب 2015م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
قرار رقم )30( ل�سنة 2015

ب�ساأن نقل ترخي�س مركز ذا ناين للتدريب
خا�سة" تدريبية  "موؤ�س�سة 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز ذا ناين للتدريب،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر الآتي:
مادة )1(

املمنوح   THE NINE TRAINING CENTER للتدريب  ناين  ذا  مركز  ترخي�س  ُينقل 
ناين  ذا  �شركة مركز  ال�شادة/  اإلى  اآل خليفة  نورة خليفة عبدالعزيز محمد  ال�شيخة/  لل�شيدة 
التاأ�شي�س  عقد  مبوجب   )95410/1( رقم  التجاري  ال�شجل  حتت  املقيدة  �س.�س.و  للتدريب 
رقم 2015071244 املوؤرخ يف 14 اأكتوبر 2015 ويدرج يف فئة مراكز ومعاهد التدريب الإداري 

والتجاري ويقيد حتت قيد رقم )16 / م.ت.خ / 2015(.

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 17 �شفر 1437هـ
املوافق: 29 نوفمرب 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )102( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة النويدرات – مجمع 646

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة النويدرات جممع 646 اإلى ت�شنيف مناطق امل�شاريع 
ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها 
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ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

   وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 محرم 1437هـ
املــــوافـــــق: 8 نوفــــــــمرب 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )103( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة الجفير – مجمع 341

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

اإلى ت�شنيف  يغري ت�شنيف العقار رقم 03040320 الكائن يف منطقة اجلفري جممع 341 
مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
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وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 
ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 26 محرم 1437 هـ
املــــــــوافــــــــــق: 8 نوفمرب 2015 م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )105( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة المالكية – مجمع 1032

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  اإلى  املالكية جممع 1032  الكائن مبنطقة  رقم 10035332  العقار  ت�شنيف  يغري 
مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ز)sp)g  وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
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القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 
)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 5 �شفر 1437 هـ
املوافـــــــق: 17 نوفمرب 2015 م
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وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )106( ل�سنة 2015 

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقارات في منطقة الج�سرة – مجمع 1001

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين، 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وبناًء على موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيغري ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة مبنطقة اجل�شرة جممع 1001 اإلى ت�شنيف مناطق 
ال�شكن احلدائقي )RG( وذلك وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.



24
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

مادة )2(
يلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 5 �شفر 1437هـ
املـــوافـــق: 17 نوفمرب 2015 م  
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وزارة الأ�سغال و �سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )113( ل�سنة 2015

ب�ساأن تحديث ت�سنيف المخطط التف�سيلي 
لمنطقة غرب دم�ستان  وكرزكان مجمع )1019(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

دم�شتان  غرب  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  ت�شنيف  وحتديث  العقارات  من  عدد  ُي�شنَّف 
وكرزكان جممع )1019( وذلك وفقًا ملا هو وارد يف اخلرائط املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها 
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ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر يف: 6 �شفر 1437 هـــ
املوافق: 18 نوفمرب2015 م
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وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )114( ل�سنة 2015 

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة باربار – مجمع 518

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

ولئحته التنفيذية وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين، 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وبناًء على موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيغري ت�شنيف العقار رقم )05014051( الكائن مبنطقة باربار جممع 518 �شمن ت�شنيف 
القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا  وذلك   )RG( احلدائقي  ال�شكن  مناطق 
وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.
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مادة )2(
يلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 7 �شفر 1437هـ
املــــوافـق: 19 نوفمرب 2015 م  
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قرار رقم )10( ل�سنة 2015
ب�ساأن تعديل �سعر بيع الديزل والكيرو�سين

وزير الطاقة،  رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز:
بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية 
للنفط والغاز املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم 

)42( ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط البحرين،
وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها، وتعديالته،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى   

و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2013 ب�شاأن تعديل �شعر بيع الديزل ، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 بوقف تنفيذ القرار رقم )2( ل�شنة 2013 ب�شاأن تعديل 
�شعر بيع الديزل،

وعلى قرار اللجنة الوزارية لل�شئون املالية و�شبط الإنفاق رقم 01-2015/41 ب�شاأن تعديل 
�شعر الديزل والكريو�شني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

املحلي  لال�شتهالك  الديزل  بيع  �شعر  ل  ُيعدَّ املادة،  هذه  من   )2( الفقرة  حكم  مراعاة  مع   -1
على  وذلك  2016م،  يناير  �شهر  من  الأول  من  اعتبارًا  والبحرية  الأر�شية  لال�شتخدامات 

النحو الآتي:
اأ(  120 فل�شًا للرت الواحد اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2016م.

ب(  140 فل�شًا للرت الواحد اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2017م.
ج(  160 فل�شًا للرت الواحد اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2018م.

د(   180 فل�شًا للرت الواحد اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2019م. 
على اأن ي�شتمر هذا ال�شعر اإلى اأن يعدل بقراٍر لحق.
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2-   يباع الديزل لل�شيادين البحرينيني ب�شعر يقل مبقدار )30( فل�شًا للرت الواحد عن ال�شعر 
املذكور بالفقرة )1( من هذه املادة، وفقًا للكمية والآلية التي حتددها الهيئة الوطنية للنفط 

والغاز. 

املادة الثانية
ل �شعر بيع الكريو�شني لال�شتهالك  1- مع مراعاة حكمي الفقرتني )2( و)3( من هذه املادة، يعدَّ
يناير  �شهر  من  الأول  من  اعتبارًا  للطائرات  كوقود  امل�شتخدم  الكريو�شني  وي�شمل  املحلي 

2016م، وذلك على النحو الآتي:
اأ(  120 فل�شًا للرت الواحد اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2016م.

ب(  140 فل�شًا للرت الواحد اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2017م.
ج(  160 فل�شًا للرت الواحد اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2018م.

2- ي�شتمر العمل بالنظام احلايل ل�شعر لبيع الكريو�شني للمخابز بواقع 25 فل�شًا للرت الواحد، 
وذلك وفقًا للكمية والآلية التي حتددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وقود  تزويد   عن  امل�شئولة  لل�شركات  الكريو�شني  لبيع  ل�شعر  احلايل  بالنظام  العمل  ي�شتمر   -3
الطائرات يف مطار البحرين الدويل وفقًا لالأ�شعار التجارية.

املادة الثالثة
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الرابعة
على اجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من الأول من 

�شهر يناير 2016م، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
                                                                                                                                 

                                                                                                                       
وزير الطاقة

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز
الدكتور عبد احل�سني بن علي مريزا

                                                                                                                       
�شدر يف: 27 �شفر 1437هــ
املوافق: 10 دي�شمرب 2015م
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م�سرف البحرين املركزي
قرار رقم )54( ل�سنة 2015

لل�سركات  الإدارة  مجال�س  واجتماعات  المالية  البيانات  عن  الإف�ساح  ب�ساأن   
الم�ساهمة المدرجة

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

رقم )64( ل�شنة 2006، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2007 ب�شاأن الإف�شاح عن البيانات املالية واجتماعات جمال�س 

الإدارة لل�شركات امل�شاهمة املدرجة،
وعلى تعميم م�شرف البحرين املركزي رقم ODG/407/03، ال�شادر بتاريخ 3 دي�شمرب 

2003 ب�شاأن معايري الإف�شاح والن�شر،
وعلى جملد التوجيهات ال�شاد�س ال�شادر عن م�شرف البحرين املركزي، اخلا�س  باأ�شواق 

راأ�س املال،
 

قرر الآتي:
مادة )1(

تعريف ال�سركة امل�ساهمة املدرجة
لأغرا�س تطبيق هذا القرار، ُيق�شد بال�شركة امل�شاهمة املدرجة، ال�شركة امل�شاهمة العامة 
املدرجة اأوراقها املالية يف �شوق الأوراق املالية طبقًا للمادة )86( من قانون م�شرف البحرين 

املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006.

مادة )2(
حتديد مواعيد اجتماعات جمال�س الإدارة

ب�شكل  املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  اإدارات  جمال�س  لجتماعات  النهائية  املواعيد  حُتدد 
اأيام على الأقل من نهاية كل فرتة ربع  م�شبق، وُتخطر بور�شة البحرين كتابيًا بها قبل خم�شة 

�شنوية اأو نهاية ال�شنة املالية لل�شركة بح�شب الأحوال.

مادة )3( 
الإخطار عن النتائج املالية لأعمال ال�سركة

   على جمال�س اإدارات ال�شركات امل�شاهمة املدرجة اإخطار بور�شة البحرين بالنتائج املالية 
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لأعمال ال�شركة املعنية مبا�شرة، وذلك فور اإقرار البيانات املالية الربع �شنوية  اأو البيانات املالية 
ال�شنوية بح�شب الأحوال. ويجب اأن يتم الإخطار على مناذج الإخطار التي يعتمدها - من وقت 
لآخر- م�شرف البحرين املركزي من خالل جملد التوجيهات ال�شاد�س ال�شادر عنه واخلا�س 

باأ�شواق راأ�س املال.   

مادة )4(
الإف�ساح والن�سر عن البيانات املالية ال�سنوية املدققة

اأ- على جميع ال�شركات امل�شاهمة املدرجة الإف�شاح والن�شر عن بياناتها املالية ال�شنوية املدققة 
اإدارة  واملعتمدة من جمل�س  الدولية  املالية  التقارير  معايري  ملتطلبات  وفقًا  املعدة  املقارنة، 
من  يومًا  �شتون  اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  حل�شاباتها،  اخلارجي  واملدقق  املعنية  ال�شركة 

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية لل�شركة.
–  القوائم املالية اخلم�س  اأدنى  اأن تن�شر- كحد   ب- على جميع ال�شركات امل�شاهمة املدرجة 
وك�شف  ال�شامل،  الدخل  وك�شف  الدخل،  وك�شف  العمومية،  للميزانية  املت�شمنة  الرئي�شية 
التدفقات املالية، وك�شف التغري يف حقوق امل�شاهمني يف ال�شركة، وذلك خالل مدة ل تتجاوز 
للمادة  وفقًا  ال�شركة  لأعمال  املالية  النتائج  عن  الإخطار  تاريخ  من  �شاعة  وع�شرين  اأربعًا 
)3( من هذا القرار، على اأن يتم الن�شر يف جريدتني يوميتني محليتني على الأقل، ت�شدر 

اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الجنليزية.  
من  املتكاملة  الن�شخة  البحرين  بور�شة  ت�شليم  املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  جميع  على  ج- 
البيانات املالية ال�شنوية، املدققة املقارنة املعتمدة من قبل املدقق اخلارجي ، وذلك خالل 
مدة ل تتجاوز اأربعًا وع�شرين �شاعة من تاريخ الإخطار عن النتائج املالية لأعمال ال�شركة 
وفقًا للمادة )3( من هذا القرار، وذلك لغر�س الإف�شاح عنها من خالل املوقع اللكرتوين 
للبور�شة، اأو باأي من و�شائل الإف�شاح التي تعتمدها البور�شة بعد موافقة م�شرف البحرين 

املركزي.

مادة )5(
الإف�ساح والن�سر عن البيانات املالية الربع �سنوية

�شنوية  الربع  املالية  بياناتها  عن  والن�شر  الإف�شاح  املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  جميع  على  اأ- 
املراجعة املقارنة، املعدة وفقًا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية واملعتمدة من جمل�س 
خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  حل�شاباتها،  اخلارجي  واملدقق  املعنية  ال�شركة  اإدارة 

واأربعون يومًا من تاريخ انتهاء فرتة الربع املعني من ال�شنة املالية لل�شركة.
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ب- على جميع ال�شركات امل�شاهمة املدرجة اأن تن�شر - كحد اأدنى – القوائم املالية الربع �شنوية 
ال�شامل،  الدخل  وك�شف  الدخل،  وك�شف  العمومية،  للميزانية  املت�شمنة  الرئي�شية  اخلم�س 
ل  مدة  خالل  ال�شركة،  يف  امل�شاهمني  حقوق  يف  التغري  وك�شف  املالية،  التدفقات  وك�شف 
وفقًا  ال�شركة  لأعمال  املالية  النتائج  الإخطار عن  �شاعة من موعد  وع�شرين  اأربعًا  تتجاوز 
للمادة )3( من هذا القرار، على اأن يتم الن�شر يف جريدتني يوميتني محليتني على الأقل، 

ت�شدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الجنليزية.  
ج- على جميع ال�شركات امل�شاهمة املدرجة ت�شليم بور�شة البحرين الن�شخة املتكاملة من البيانات 
املالية الربع �شنوية، املراجعة من قبل املدقق اخلارجي، وذلك خالل مدة ل تتجاوز اأربعًا 
وع�شرين �شاعة من تاريخ الإخطار عن النتائج املالية لأعمال ال�شركة وفقًا للمادة )3( من 
هذا القرار، وذلك لغر�س الإف�شاح عنها من خالل املوقع اللكرتوين للبور�شة، اأو باأي من 

و�شائل الإف�شاح والن�شر التي تعتمدها البور�شة بعد موافقة م�شرف البحرين املركزي. 

مادة )6(
الإف�ساح من قبل بور�سة البحرين

بور�شة  يف  العاملة  املالية  الأوراق  يف  الو�شاطة  �شركات  تخطر  اأن  البحرين  بور�شة  على   
البحرين بنماذج الإخطار والبيانات املالية والتواريخ اخلا�شة مبواعيد انعقاد جمال�س اإدارات 
ال�شركات امل�شاهمة املدرجة مبجرد ا�شتالمها اإياها، وعليها كذلك اأن تقوم بتعميم تلك النماذج 
والبيانات والتواريخ عرب موقعها الإلكرتوين اأو عرب اأي من و�شائل الإف�شاح والن�شر التي تعتمدها 

البور�شة بعد موافقة م�شرف البحرين املركزي. 

مادة )7(
تقيد �سركات الو�ساطة يف الأوراق املالية مبتطلبات م�سرف البحرين املركزي

والتقيد  اللتزام  البحرين  بور�شة  يف  العاملة  املالية  الأوراق  يف  الو�شاطة  �شركات  على 
باملتطلبات الواردة يف هذا القرار، وذلك عند مزاولتها لكافة اأن�شطتها ب�شكل عام ويف عالقاتها 

بالعمالء على وجه اخل�شو�س.

مادة )8(
اللتزام بجميع قوانني واأنظمة �سوق راأ�س املال

القانونية  املتطلبات  كافة  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  القرار،  هذا  يف  الواردة  املتطلبات  تعترب 
والتنظيمية الأخرى لقطاع راأ�س املال يف مملكة البحرين، مبا يف ذلك متطلبات جملد التوجيهات 
البحرين  م�شرف  عن  ال�شادرة  والن�شر  الإف�شاح  معايري  يف  الواردة  واملتطلبات  ال�شاد�س 

املركزي، ولوائح واأدلة التعليمات ال�شادرة عن بور�شة البحرين يف هذا ال�شاأن.
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مادة )9(
املراكز القانونية املكت�سبة

ُيلغى القرار رقم )49( ل�شنة 2007 ب�شاأن الإف�شاح عن البيانات املالية واجتماعات جمال�س 
الإدارة لل�شركات امل�شاهمة املدرجة، دون الإخالل باملراكز القانونية املكت�شبة وفقًا لأحكامه.

مادة )10(
على الإدارات املخت�شة مب�شرف البحرين املركزي وبور�شة البحرين - كل فيما يخ�شه- 

تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل  لتاريخ ن�شره  يف اجلريدة الر�شمية. 

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سـيد محمـد املعـراج

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1437 هـ
املــــــــــوافــــــــق:  22 دي�شمرب 2015 م
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جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت
قرار رقم )13( ل�سنة 2015

باإ�سدار الالئحة التنظيمية 
SIM ب�ساأن ت�سجيل خدمات الت�سالت المدعمة ببطاقة

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وعلى 

الأخ�س املواد )3( و )35( و )78( منه،
وعلى الالئحة التنظيمية يف �شاأن اإلزام امل�شغل املرخ�س له باإن�شاء قاعدة بيانات للم�شرتكني 

يف خدمات الت�شالت املتنقلة مدفوعة الأجر، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2008،
وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة،

وبناًء على عر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر الآتي:
املادة الأولى

 ،SIM ُيعمل باأحكام الالئحة التنظيمية يف �شاأن ت�شجيل خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة
املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُتلغى الالئحة التنظيمية يف �شاأن اإلزام امل�شغل املرخ�س له باإن�شاء قاعدة بيانات للم�شرتكني 

يف خدمات الت�شالت املتنقلة مدفوعة الأجر، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2008.

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

التايل لتاريخ الن�شر.
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت

د. محمد اأحمد العامر
�شدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1437 هـ 
املـــــــــوافــــــــــــق: 27 دي�شمرب 2015 م
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الالئحة التنظيمية
SIM يف �ساأن ت�سجيل خدمات الت�سالت املدعمة ببطاقة 

مادة )1(
التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات وامل�شطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل 
منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك، كما يكون لبقية الكلمات وامل�شطلحات امل�شتخدمة 
باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  املادة )1( من   الواردة يف  املعاين  الالئحة ذات  يف هذه 

بقانون رقم )48( ل�شنة 2002: 
اململكة: مملكة البحرين.

القانون: قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.
الوزارة: الوزارة املعنية ب�شئون التجارة.

الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.
هاتف  رقم  على  حتتوي  التي   )SIM( امل�شرتك  تعريف  لوحدة  الذكية  البطاقة   :SIM بطاقة 
امل�شرتك، والتفا�شيل امل�شفرة لتعريف ال�شبكة، ورقم التعريف ال�شخ�شي، وغريها من بيانات 

امل�شتخدم مثل �شجل الأرقام.
خدمة الت�سالت املدعمة ببطاقة SIM: جميع خدمات الت�شالت التي يقدمها املرخ�س له 
اإلى امل�شرتك عن طريق بطاقة SIM ، وي�شمل ذلك خدمة الت�شالت مدفوعة الأجر، مامل يتم 

الن�س على خالف ذلك.
املرخ�س له: املرخ�س له  من قبل الهيئة بتقدمي خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM وفق 

اأحكام هذه الالئحة.
عملية نقل الأرقام: عملية حتويل رقم امل�شرتك من مرخ�س له اإلى اآخر.

امل�شرتك يف احل�شول على خدمات الت�شالت منه  الذي يرغب  له  املرخ�س  امل�ستلم:  امل�سغل 
ونقل رقمه اإليه.تفعيل اخلدمة: العملية التي يتم من خاللها تفعيل خدمات الت�شالت املدعمة 
اأي من خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة  اإلى  الو�شول  للم�شرتك  SIM بحيث ميكن  ببطاقة 

SIM حتمل جميع ت�شريفات امل�شطلح ذات املعنى والتف�شري.
احلل اللكرتوين: احلل الإلكرتوين املن�شو�س عليه يف املادة )7( من هذه الالئحة.

املوزع املعتمد: املوزع املعتمد من قبل الهيئة وفقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف املادة )12( 
من هذه الالئحة وار�شادات اعتماد املوزعني، والذي يتحمل اإلتزامات املرخ�س له  املن�شو�س 
الأجر  مدفوعة  الت�شالت  خلدمات   SIM بطاقات  بتقدمي  يتعلق  فيما  الالئحة  هذه  يف  عليها 

للم�شرتكني من الأ�شخا�س الطبيعيني.
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طلب اعتماد موزع: الطلب الذي يقدمه املرخ�س له للهيئة لعتماد موزع، والذي يحتوي على 
احلد الأدنى من املعلومات الواردة يف اإر�شادات اعتماد املوزعني ال�شادرة عن الهيئة. 

ار�سادات اعتماد املوزعني: الر�شادات التي ت�شدرها الهيئة من وقت لآخر، والتي حتدد مبوجبها 
املعايري التي تطبقها الهيئة عند اعتماد املوزعني املعتمدين وم�شئولياتهم. 

املفو�س بالتوقيع: ال�شخ�س الطبيعي املفو�س بالتوقيع عن �شخ�س اعتباري، بح�شب املعلومات 
املقيدة يف �شجله التجاري.

التفا�شيل  الأ�شلية، فيها تكون جميع  الهوية  وثيقة اعتماد  ن�شخة من  ن�سخة �سوئية وا�سحة: 
الواردة يف وثيقة اعتماد الهوية وا�شحة لقارئها، ول تعترب ن�شخة وثيقة الهوية الأ�شلية مبثابة 

الوثيقة الأ�شلية.
�سخ�س اعتباري:اأي �شخ�س اعتباري مقيد لدى الوزارة برقم �شجل جتاري �شاري املفعول.

رقم ال�سجل التجاري:رقم قيد ال�شجل التجاري املخ�ش�س لل�شخ�س العتباري وال�شادر عن 
الوزارة وفقًا للمر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري. 

وثائق اعتماد ال�سخ�س العتباري:الوثائق املذكورة يف  البند )1( من الفقرة )اأ( من املادة 
)5( من هذه الالئحة.

معلومات امل�سرتك من فئة ال�سخ�س العتباري: املعلومات امل�شجلة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني 
فيما يتعلق باأي م�شرتك يكون �شخ�شًا اعتباريًا، واملن�شو�س عليها يف البند )1( من الفقرة )ب( 

من املادة )5( من هذه الالئحة.
 ،SIM تعطيل اخلدمة:العملية التي من خاللها يتم تعطيل خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة

 .SIM بحيث يتعذر على امل�شرتك الو�شول اإلى اأي من خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة
بطاقة SIM غري �ساحلة: بطاقة SIM غري امل�ّشغلة من قبل املرخ�س له، والتي قد يتم ت�شّغلها 

بعد امتام عمليات الت�شجيل والتحقق وفقًا لأحكام هذه الالئحة.
جهاز اإلكرتوين:جهاز قادر على التحقق من هوية امل�شرتك عن طريق م�شح التحقق. 

مواطن دول جمل�س التعاون:ال�شخ�س الطبيعي الذي ينتمي بجن�شيته اإلى اإحدى الدول الأع�شاء 
يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ويحمل جواز �شفر �شاري املفعول اأو بطاقة هوية �شارية 

املفعول �شادر/ �شادرة عن تلك الدولة. 
جهة عامة:اأي من  الوزارات اأو الأجهزة احلكومية اأو الهيئات واملوؤ�ش�شات العامة يف اململكة .

وثائق اعتماد هوية اجلهة العامة: الوثائق املذكورة يف البند )2( من الفقرة )اأ( من املادة 
)5( من هذه الالئحة.

امل�شرتكني  بيانات  قاعدة  يف  امل�شجلة  العامة:املعلومات  اجلهات  فئة  من  امل�سرتك  معلومات 
واملتعلقة باأي م�شرتك يكون جهة عامة، واملحددة على وجه اخل�شو�س يف البند )2( من الفقرة 

)ب( من املادة )5( من هذه الالئحة.
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ICCID: رقم تعريف بطاقة الدوائر املدجمة.
IMSI: رقم هوية م�شرتك الهاتف املحمول.

MSISDN: رقم ال�شبكة الرقمية للخدمات املتكاملة مل�شرتك الهواتف النقالة.
وثائق اعتماد الهوية:وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي، ووثائق اعتماد ال�شخ�س العتباري، 

ووثائق اعتماد اجلهة العامة.
القا�سر:ال�شخ�س الطبيعي دون �شن ال�شاد�شة ع�شرة. 

خدمة ر�سائل الو�سائط املتعددة)MMS(: و�شيلة لإر�شال الر�شائل التي تت�شمن محتوى الو�شائط 
املتعددة من واإلى الهواتف النقالة.

يف  عليها  املن�شو�س  الوثائق  من  الأ�شلية  الطبيعي:الن�شخة  ال�سخ�س  هوية  اعتماد  وثائق 
الفقرتني )ب( و )ج( من املادة )3( من هذه الالئحة. 

معلومات امل�سرتك من فئة ال�سخ�س الطبيعي:املعلومات امل�شجلة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني 
الـــــــــــــفقرة  الذي يكون �شخ�شًا طبيعيًا، واملحددة واملن�شو�س عليها يف  بامل�شرتك  يتعلق  فيما 

)د( من  املادة )3( من هذا الالئحة.
منافذ البيع: املنافذ التابعة للمرخ�س لهم والتي يتولون من خاللها تقدمي خدمات الت�شالت 
املدعومة ببطاقة SIM ، �شواء كانت ذات طبيعة موؤقتة اأو دائمة، و�شواء كانت مملوكة للمرخ�س 
للمرخ�س  الداخلية  الإلكرتونية  بالأنظمة  مبا�شر  ب�شكل  واملرتبطة  قبلهم،  من  موؤجرة  او  لهم 
خلدمات  الت�شجيل  وجتديد  والتحقق  الت�شجيل  عمليات  لأغرا�س  ا�شتخدامها  يتم  بحيث  لهم 
وكالء  البيع  منافذ  تعريف  �شمن  يندرج  ال�شك،  ولتجنب   .SIM ببطاقة  املدعمة  الت�شالت 
املبيعات لدى املرخ�س لهم  الذين يقومون بزيارة امل�شرتكني اأو امل�شرتكني املحتملني والذين يتاح 

لهم النفاذ اإلى الأنظمة الإلكرتونية الداخلية للمرخ�س له . 
خدمة الت�سالت مدفوعة الأجر: خدمة ات�شالت يقدمها املرخ�س له للم�شرتك عن طريق 
بطاقة SIM على اأ�شا�س الدفع امل�شبق و ي�شمل ذلك - دون ح�شر- اإجراء وا�شتقبال املكاملات، 

.)MMS( ور�شائل الو�شائط املتعددة )SMS( واإر�شال اأو ا�شتقبال الر�شائل الق�شرية
املوظف العام:م�شئول لدى جهة عامة ل تقل درجته عن درجة مدير والذي يتم تخوليه من قبل 

اجلهة العامة لتمثيلها لأغرا�س هذه الالئحة.
بيانات  قاعدة  يف  امل�شرتك  بيانات  ت�شجيل  خاللها  من  يتم  التي  الت�سجيل:العملية  عميلة 

امل�شرتكني.
لأغرا�س  الالئحة،  املادة )9( من هذه  املن�شو�س عليها يف  الت�سجيل:العملية  عملية جتديد 

التاأكد من وثائق اعتماد هوية امل�شرتكني.
املوزع: اأي موزع لبطاقات SIM او بائع يعيد بيعها باأ�شتثناء كل مايندرج يف تعريف منافذ البيع 

الوارد اأعاله.



43
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

عملية اإعادة اإثبات �سحة البيانات:العملية املن�شو�س عليها يف املادة )10( من هذه الالئحة، 
لأغرا�س اإعادة اإثبات �شحة معلومات امل�شرتك املخزنة على قاعدة بيانات امل�شرتكني.

خدمة الر�سائل الق�سرية )SMS(: خدمة يقدمها املرخ�س له،  وت�شتخدم لإر�شال وا�شتقبال 
 .)SMS(الر�شائل الن�شية الق�شرية من واإلى الأجهزة املدعمة بخدمة الر�شائل الق�شرية

امل�سرتك:ال�شخ�س الطبيعي اأو ال�شخ�س العتباري اأو اجلهة العامة ممن يقومون بال�شرتاك يف 
 SIM اأو ال�شرتاك يف خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة

بتاريخ العمل بهذه الالئحة.
يتم  والتي  امل�شرتكني  معلومات  على  حتتوي  التي  البيانات  امل�سرتكني:قاعدة  بيانات  قاعدة 

ان�شاوؤها وحتديثها من قبل املرخ�س له  وفقًا للمادة )11(  من هذه الالئحة.
معلومات امل�سرتك: معلومات امل�شرتك من فئة ال�شخ�س الطبيعي، ومعلومات امل�شرتك من فئة 

ال�شخ�س العتباري ومعلومات امل�شرتك من فئة اجلهات العامة.
 SIM ببطاقة  املدعمة  الت�شالت  خدمة  تعليق  خاللها  من  يتم  التي  اخلدمة:العملية  تعليق 
 SIM ببطاقة  املدعمة  الت�شالت  اأي من خدمات  اإلى  الو�شول  للم�شرتك  يتعذر  بحيث  موؤقتًا، 
خدمة  واأرقام  للرتقيم  الوطنية  اخلطة  مبوجب  املحددة  الطوارئ  خدمات  اأرقام  با�شتثناء   ،
العمالء للمرخ�س له. ولتجنب ال�شك خالل فرتة تعليق اخلدمة، ل ُي�شمح  للم�شرتك با�شتالم 
اأي مكاملات اأو ر�شائل ن�شية ق�شرية )SMS( اأو ر�شائل الو�شائط املتعددة)MMS( خالل فرتة 

تعليق اخلدمة. 
 )4( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الهوية  اعتماد  وثائق  دقة  من  التاأكيد  التحقق:عملية  عملية 

بالن�شبة لالأ�شخا�س الطبيعيني واملادة )6( لالأ�شخا�س العتباريني واجلهات العامة. 
م�شح التحقق: امل�شح الذي يتم اإجراوؤه من خالل جهاز اإلكرتوين لغر�س حتديد هوية اأي 

�شخ�س طبيعي.
نقطة البيع: نقطة البيع التي مت من خاللها ال�شرتاك يف خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة 

SIM، وت�شمل نقاط البيع و املوزعني املعتمدين ومنافذ البيع.

   
مادة )2(

نطاق �سريان الالئحة
اأ- ت�شري اأحكام هذه الالئحة على جميع املرخ�س لهم، ما مل يتم الن�س على خالف ذلك.

 ب- على جميع املرخ�س لهم  التاأكد من امتام عمليات الت�شجيل والتحقق والتفعيل وفقًا لأحكام 
.SIM هذه الالئحة لكل خدمة من خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة

ج- ل يجوز للمرخ�س له تقدمي خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM اإلى اأي م�شرتك اإل بعد 
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التاأكد من اأن امل�شرتك لي�س قا�شرًا يف تاريخ طلب اخلدمة واإمتام عمليات الت�شجيل والتحقق 
والتفعيل وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )3(
 عملية ت�سجيل امل�سرتكني من فئة ال�سخ�س الطبيعي

اأ- ت�شري احكام هذه املادة على جميع امل�شرتكني من فئة ال�شخ�س الطبيعي.  
ب- خالل �شبعة  اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة، ي�شمن املرخ�س له  التزام كل 
اأي دولة من دول جمل�س التعاون  م�شرتك جديد من فئة ال�شخ�س الطبيعي يحمل جن�شية 
لأغرا�س   - ادنى  -كحد  التالية   الطبيعي  ال�شخ�س  هوية  اعتماد  وثائق  بتقدمي  اخلليجي 

البدء يف عملية الت�شجيل:
1- جواز �شفر �شاري املفعول �شادر عن الدولة التي يحمل ال�شخ�س الطبيعي جن�شيتها، اأو 

بطاقة هوية وطنية �شارية املفعول �شادرة عن تلك الدولة.
2- م�شح التحقق. 

التزام كل  باأحكام هذه الالئحة، ي�شمن املرخ�س له   اأ�شهر من تاريخ العمل  ج- خالل �شبعة 
م�شرتك جديد ل يحمل جن�شية اأي دولة من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتقدمي 
عملية  البدء يف  – لأغرا�س  اأدنى  – كحد  التالية  الطبيعي  ال�شخ�س  هوية  اعتماد  وثائق 

الت�شجيل:
الطبيعي  ال�شخ�س  يــــــــــحمل  الـــــــــــتي  الدولة  عن  �شادر  املفعول  �شاري  �شفر  جواز   -1

جن�شيتها، اأو بطاقة هوية وطنية �شارية املفعول �شادرة عن اململكة.
2- م�شح التحقق. 

د- عند ا�شتالم وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي ، يلتزم املرخ�س له  بت�شجيل املعلومات 
–  يف قاعدة بيانات امل�شرتكني: التالية – كحد ادنى 

1- ال�شم الكامل للم�شرتك كما هو مبني يف جواز ال�شفر اأو بطاقة الهوية الوطنية. 
2- جن�س امل�شرتك وجن�شيته.

3- �شورة �شوئية وا�شحة من جواز ال�شفر اأو بطاقة الهوية الوطنية.
4- رقم جواز ال�شفر اأو بطاقة الهوية الوطنية.

5- �شورة �شوئية وا�شحة ل�شتمارة ت�شجيل خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM تبني 
توقيع امل�شرتك.

6- دليل يوؤكد اإمتام عملية م�شح التحقق بنجاح. 
.SIM اخلا�س ببطاقة )ICCID( 7- رقم تعريف بطاقة الدوائر املدجمة
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.SIM اخلا�س ببطاقة )IMSI( 8- رقم تعريف م�شرتك الهاتف املحمول الدويل
9-  رقم ال�شبكة الرقمية للخدمات املتكاملة مل�شرتك الهواتف النقالة )MSISDN( اخلا�س 

.SIM ببطاقة
الت�شجيل  بعمليات  يقوم  الذي  الطبيعي  لل�شخ�س  الكامل  الوظيفي  وامل�شمى  ال�شم   -10

والتحقق.
11- نقطة البيع وتفا�شيلها اإن وجدت.

هـ- يلتزم املرخ�س له - يف جميع الأوقات - مبا يلي:
من  اأق�شى  حد  اأي  اأو  الجر،  مدفوعة   SIM بطاقات  ع�شر   من  اأكرث  ت�شجيل  عدم   -1

البطاقات تقرره الهيئة من وقت لآخر لل�شخ�س الطبيعي الواحد.
2- تقدمي وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي املطلوبة لغر�س عملية الت�شجيل، والتحقق 

.SIM منها يف كل مرة يتقدم امل�شرتك بطلب خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقات

مادة )4(
عملية التحقق من امل�سرتكني من فئة ال�سخ�س الطبيعي

اأ-  يلتزم املرخ�س له  بالتحقق من هوية امل�شرتك ال�شخ�س الطبيعي، عن طريق مطابقة وثائق 
اعتماد هويته الأ�شلية يف نقطة البيع وبح�شوره ، وذلك من خالل اخلطوات التالية:

وثائق  املوجودة على جميع  الفوتوغرافية  لل�شور  امل�شرتك  التاأكد ب�شريًا من مطابقة   -1
اعتماد الهوية اخلا�شة به.

2- التحقق من اأن احلل اللكرتوين قد اأمت عملية م�شح التحقق بنجاح.
3- التحقق من اأن توقيع امل�شرتك مطابق لتوقيعه املوجود يف جواز ال�شفر اأو بطاقة الهوية 
الوطنية التي مت تقدميها لأغرا�س الت�شجيل، واأن امل�شرتك قد ا�شتخدم التوقيع ذاته يف 

جميع الوثائق التي قدمها لأغرا�س الت�شجيل. 
4- التاأكد الب�شري من �شحة وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي امل�شرتك فيما يتعلق 

ب�شحتها ودقتها.
ب- يف حال تعذر على املرخ�س له  التحقق من وثائق اعتماد هوية امل�شرتك ال�شخ�س الطبيعي 
التي قدمها امل�شرتك للت�شجيل وفقا للخطوات املو�شحة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ، تعترب 

عملية التحقق غري تامة.
مادة )5(

ت�سجيل امل�سرتكني من فئة ال�سخ�س العتباري ومن فئة اجلهات العامة
كل  التزام  له   املرخ�س  ي�شمن  الالئحة،  باأحكام هذه  العمل  تاريخ  اأ�شهر من  �شبعة  اأ- خالل 
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م�شرتك جديد من الفئات املذكورة يف هذه الفقرة بتقدمي الوثائق التالية - كحد ادنى - يف 
نقطة البيع لأغرا�س البدء يف عملية الت�شجيل:

1- بالن�شبة للم�شرتكني من فئة ال�شخ�س العتباري:
1( ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري �شارية املفعول ال�شادرة عن الوزارة، مرفق بها 

ا�شتمارة تفوي�س تبني املفو�شني بالتوقيع عن ال�شخ�س العتباري.
العتباري  ال�شخ�س  نيابة عن  امل�شوؤولية  قبول  مفاده  بالتوقيع  املفو�س  يوقعه  اقرار   )2

لأغرا�س هذه الالئحة. 
3( وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي املفو�س بالتوقيع.

2- بالن�شبة للم�شرتكني من فئة اجلهات العامة:
1( خطاب موقع من قبل امل�شئول يف اجلهة العامة مختوم بختمها الر�شمي ، يخول مبوجبه 
هذا  يت�شمن  ان  على  الالئحة،  هذه  لأغرا�س  العامة  اجلهة  بتمثيل  العام  املوظف 
العامة وعنوانها الربيدي، وتاريخ  القانوين للجهة  اأدنى - ال�شم  اخلطاب - كحد 
والت�شرف  العامة  اجلهة  بتمثيل  تفوي�شه  الذي مت  املوظف  وا�شم  حترير اخلطاب 
نيابة عنها ، كما يجب اأن يتم توقيع اخلطاب من قبل املوظف العام  لتاأكيد قبوله 

حتمل امل�شوؤولية عن اجلهة العامة لأغرا�س هذه الالئحة.
2( وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي اخلا�شة باملوظف العام.

ب- عند احل�شول على وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س العتباري اأو وثائق اعتماد اجلهة العامة 
– كحد ادنى - يف قاعدة  بح�شب الحوال، يلتزم املرخ�س له  بت�شجيل املعلومات التالية 

بيانات امل�شرتكني:
1- بالن�شبة لالأ�شخا�س العتباريني:

1( ال�شم الكامل ورقم ال�شجل التجاري لل�شخ�س العتباري.
2( �شورة �شوئية وا�شحة من جميع الوثائق املذكورة يف البند )1( من الفقرة )اأ( من 

هذه املادة.
3( �شورة �شوئية وا�شحة من جواز ال�شفر اأو بطاقة الهوية الوطنية للمفو�س بالتوقيع عن 

ال�شخ�س العتباري.
4( رقم جواز ال�شفر اأو بطاقة الهوية الوطنية للمفو�س بالتوقيع عن ال�شخ�س العتباري.

 SIM 5( �شورة �شوئية وا�شحة من ا�شتمارة ت�شجيل خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة
تبني توقيع املفو�س بالتوقيع.

6( دليل يوؤكد اإمتام عملية م�شح التحقق بنجاح. 
.SIM اخلا�س ببطاقة )ICCID( رقم تعريف بطاقة الدوائر املدجمة )7



47
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

 8 جن�شية املفو�س بالتوقيع. 
.SIM اخلا�س ببطاقة )IMSI( رقم تعريف م�شرتك الهاتف املحمول الدويل )9 

 )MSISDN( النقالة  الهواتف  مل�شرتك  املتكاملة  للخدمات  الرقمية  ال�شبكة  رقم   )10
.SIM اخلا�س ببطاقة

11( ال�شم وامل�شمى الوظيفي الكامل لل�شخ�س الطبيعي الذي يقوم بعمليات الت�شجيل 
والتحقق.

12( نقطة البيع وتفا�شيلها اإن وجدت.
2- فيما يتعلق باجلهات العامة:

1( ال�شم الكامل للجهة العامة.
2( �شورة �شوئية وا�شحة من جميع الوثائق املذكورة يف البند )2( من هذه الفقرة.

املفو�س  للموظف  الوطنية  الهوية  اأو بطاقة  ال�شفر  3( �شورة �شوئية وا�شحة من جواز 
بتمثيل اجلهة العامة.

4( رقم جواز ال�شفر اأو بطاقة الهوية الوطنية للموظف بتمثيل اجلهة العامة .
 SIM 5( �شورة �شوئية وا�شحة من ا�شتمارة ت�شجيل خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة

تبني توقيع املوظف العام بتمثيل اجلهة العامة.
6( دليل يوؤكد اإمتام عملية م�شح التحقق بنجاح.  

.SIM اخلا�س ببطاقة )ICCID( رقم تعريف بطاقة الدوائر املدجمة )7 
 8( جن�شية املوظف العام. 

.SIM اخلا�س ببطاقة )IMSI( رقم تعريف م�شرتك الهاتف املحمول الدويل )9
 )MSISDN( النقالة  الهواتف  مل�شرتك  املتكاملة  للخدمات  الرقمية  ال�شبكة  رقم   )10

.SIM اخلا�س ببطاقة
11( ال�شم وامل�شمى الوظيفي الكامل لل�شخ�س الطبيعي الذي يقوم بعمليات الت�شجيل 

والتحقق.
12( نقطة البيع وتفا�شيلها اإن وجدت.

 SIM ج- يلتزم املرخ�س له - يف جميع الوقات - بعدم ت�شجيل اأكرث من مائتي  بطاقة
مدفوعة الأجر اأو اأي حد اأق�شى اآخر تقرره الهيئة من وقت لآخر لل�شخ�س العتباري 
الواحد. ويف حال طلب ال�شخ�س العتباري ت�شجيل عدد من بطاقات SIM مدفوعة 
الأجر يفوق احلد الق�شى املذكور اأعاله، يجوز للمرخ�س له  اأن يطلب كتابيًا موافقة 
الهيئة على ت�شجيل عدد  من بطاقات SIM يفوق احلد الأق�شى للت�شجيل مبا يتنا�شب 
مع احتياجات ال�شخ�س العتباري مقدم الطلب مع بيان املربرات املنا�شبة لذلك. 

وللهيئة ال�شلطة التقديرية املطلقة يف قبول اأو رف�س الطلب املذكور.
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مادة )6(
التحقق من امل�سرتكني من فئة ال�سخ�س العتباري اأو من فئة اجلهات العامة

اأ- فيما يتعلق بامل�شرتكني من فئة ال�شخ�س العتباري اأو من فئة اجلهات العامة ، يلتزم املرخ�س 
اأو هوية املوظف العام بح�شب الأحوال ، وذلك يف  له  بالتحقق من هوية املفو�س بالتوقيع 

نقطة البيع ومن خالل اخلطوات التالية، كحد اأدنى: 
الفوتوغرافية  لل�شور  العام  املوظف  اأو  بالتوقيع  املفو�س  مطابقة   من  ب�شريًا  التاأكد   -1
املوجودة على جميع وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي  املن�شو�س عليها يف هذه 

الالئحة. 
2- التحقق من اأن احلل اللكرتوين قد اأمت عملية م�شح التحقق بنجاح. 

3- التحقق من اأن توقيع املفو�س بالتوقيع اأو املوظف العام مطابق لتوقيعه املوجود يف وثائق 
اعتماد هوية ال�شخ�س الطبيعي اخلا�شة به ، واأنه  قد ا�شتخدم التوقيع ذاته يف جميع 

الوثائق التي قدمها لأغرا�س الت�شجيل.
4- التاأكد ب�شريًا من �شحة وثائق اعتماد هوية ال�شخ�س العتباري اأو وثائق اعتماد هوية 

اجلهة العامة، فيما يتعلق ب�شحتها ودقتها.
وثائق  اأو  ال�شخ�س العتباري  اعتماد هوية  وثائق  التحقق من  له  تعذر على  املرخ�س  اإذا  ب- 
اعتماد هوية اجلهة العامة املقدمة لغر�س الت�شجيل وفقا للخطوات املو�شحة يف الفقرة )اأ( 

من هذه املادة، تعترب عملية التحقق غري تامة. 

مادة )7(
احلل اللكرتوين

خالل �شبعة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة، يلتزم املرخ�س له  بتوفري وتطبيق 
جهاز اإلكرتوين ميكنه من خالله اإجراء م�شح التحقق ، ويجب اأن توافق الهيئة على هذا اجلهاز 

قبل تطبيقه. 
ومع ذلك، يجوز للهيئة اأن حتدد حاًل اإلكرتونيًا موحدًا للمرخ�س لهم لإجراء م�شح التحقق، 

وذلك بعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة.
 مادة )8(

تفعيل اخلدمة
باأحكام هذه الالئحة- بعدم  العمل  تاريخ  اأ�شهر من  له - بعد م�شي �شبعة  يلتزم املرخ�س  اأ- 
تفعيل اأي خدمة ات�شالت مدعمة ببطاقة SIM ، اإل بعد اإمتام عمليات الت�شجيل والتحقق 

وفقًا لأحكام هذه الالئحة.
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املدعمة  الت�شالت  بت�شجيل عدد من خدمات  العام  املوظف  اأو  بالتوقيع  املفو�س  قام  اإذا  ب- 
ببطاقة SIM يف اآن واحد، يعترب اإمتام عملية التفعيل لإحدى هذه اخلدمات امتامًا لعملية 

تفعيل جميع خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM التي قام بت�شجيلها.
ج- اإذا �شرع امل�شرتك يف عملية نقل الأرقام على النحو الوارد يف الالئحة التنظيمية حول اإمكانية 
نقل الأرقام ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2010 واملعدلة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2014 
اإمتام  قبل   SIM ببطاقة  املدعمة  الت�شالت  خدمات  تفعيل  امل�شتلم  للم�شغل  يجوز  فال   ،

عمليات الت�شجيل والتحقق بنجاح. 
د- يف حالة نقل خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM من م�شرتك اإلى اآخر، يلتزم املرخ�س له  

بالتاأكد من اإمتام امل�شرتك اجلديد لعمليات الت�شجيل والتحقق وتفعيل اخلدمة.

مادة )9(
جتديد الت�سجيل

اأ- يلتزم املرخ�س له  باإمتام عمليات الت�شجيل والتحقق لكل امل�شرتكني احلاليني لديه يف خدمة 
ت�شجيل  عملية  واإمتام   ، الالئحة  هذه  �شريان  يف  البدء  وقت  الأجر  مدفوعة  الت�شالت 
م�شرتكني  كانوا  لو  كما  الالئحة،  هذه  لأحكام  وفقًا  امل�شرتكني  بيانات  قاعدة  يف  بياناتهم 
جددًا ، وذلك خالل �شبعة وع�شرين �شهرًا من تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة. ول يجوز 
تف�شري التزام املرخ�س له يف هذا اخل�شو�س على اأنه التزام للم�شرتك بتوقيع عقد جديد 

مع املرخ�س له .
يف  لديه  احلاليني  امل�شرتكني  لكل  والتحقق  الت�شجيل  عمليات  باإمتام  له   املرخ�س  يلتزم  ب- 
خدمات الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM اآجلة الدفع وقت البدء يف �شريان هذه الالئحة ، 
واإمتام ت�شجيل بياناتهم يف قاعدة بيانات امل�شرتكني وفقًا لأحكام هذه الالئحة ، كما لو كانوا 
م�شرتكني جددا ، وذلك خالل ثمانية ع�شر �شهرًا من تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة. ول 
يجوز تف�شري التزام املرخ�س له يف هذا اخل�شو�س على اأنه التزام للم�شرتك بتوقيع عقد 

جديد مع املرخ�س له. 
عملية جتديد  تتم  SIM مل  ببطاقة  ات�شالت مدعمة  اأي خدمة  بتعليق  له  املرخ�س  يلتزم  ج- 
ت�شجيلها بنجاح خالل املدد املحددة يف الفقرتني )اأ( و )ب( من هذه املادة، وذلك  اإلى حني 
اأن يقوم باإمتام عملية جتديد الت�شجيل بنجاح اأو اإلى حني تعطيل اخلدمة  بانق�شاء املدد 
املن�شو�س عليها يف الفقرتني )د( و )هـ(  من هذه املادة. وعلى املرخ�س له  ت�شجيل تعليق 

اخلدمة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني اخلا�شة به.
د- يلتزم املرخ�س له  بتعطيل اأي خدمة ات�شالت مدعمة ببطاقة SIM مدفوعة الأجر مل تتم 
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عملية جتديد ت�شجيلها بنجاح وفقًا للفقرة )اأ( من هذه املادة خالل ثالثني �شهرًا من تاريخ 
امل�شرتكني  بيانات  قاعدة  يف  اخلدمة  تعطيل  ت�شجيل  وعليه  الالئحة،  هذه  باأحكام  العمل 

اخلا�شة به.
هـ - يلتزم املرخ�س له بتعطيل اأي خدمة ات�شالت مدعمة ببطاقة SIM اآجلة الدفع مل تتم عملية 
جتديد ت�شجيلها بنجاح وفقًا للفقرة )ب( من هذه املادة خالل واحد وع�شرين �شهرًا من 
تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة، وعليه ت�شجيل تعطيل اخلدمة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني 

اخلا�شة به. 
اأن وثائق اعتماد الهوية املقدمة التي مت تقدميها لأغرا�س  و- يلتزم املرخ�س له بالتحقق من 

عملية جتديد الت�شجيل تتوافق مع تلك املطلوب ت�شجيلها يف قاعدة بيانات امل�شرتكني.

مادة )10(
اإعادة اإثبات �سحة معلومات امل�سرتك

املدعمة  الت�شالت  باأن يطلب من كل م�شرتك يف خدمة  �شنوي  وب�شكل  له  املرخ�س  يلتزم  اأ- 
امل�شتخدم  هوية  اعتماد  بوثائق  اخلا�س  الهوية  برقم  تزويده  الجر  مدفوعة   SIM ببطاقة 
لغر�س الت�شجيل، وذلك خالل �شهرين من تاريخ الطلب، على اأن تتم عملية اإعادة التحقق 
بعد م�شي اثني ع�شر �شهرًا من تاريخ امتام عملية الت�شجيل اأو اإعادة الت�شجيل للم�شرتك يف 

خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM مدفوعة الأجر. 
ب- يجب على املرخ�س له التاأكد من مطابقة رقم الهوية املقدم من قبل امل�شرتك اأو املفو�س 
بالتوقيع اأو املوظف العام -  بح�شب الحوال - للرقم امل�شجل لهم يف قاعدة بيانات امل�شرتكني.
الت�شالت  خدمات  من  عدد  عن  م�شئوًل  العام  املوظف  اأو  بالتوقيع  املفو�س  كان  حال  يف  ج- 
SIM يف اآن واحد، يعترب اإمتام عملية اإعادة التحقق لأحد هذه اخلدمات  املدعمة ببطاقة 
يكون  التي   SIM ببطاقة  املدعمة  الت�شالت  التحقق جلميع خدمات  اإعادة  لعملية  اإمتامًا 

املفو�س بالتوقيع او املوظف العام م�شئوًل عنها.
د- مع مراعاة حكم  الفقرة )هـ( من هذه املادة ، يلتزم املرخ�س له  بتعليق خدمة الت�شالت 
املدعمة ببطاقة  SIM مدفوعة الأجر اإلى حني تزويده باملعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة 
)اأ( من هذه املادة ، ويلتزم  بت�شجيل تعليق اخلدمة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني يف احلالت 

التالية:
1- اذا مل يتم الرد على طلبه املذكور يف الفقرة )اأ( من هذه املادة من قبل املفو�س بالتوقيع 

اأو املوظف العام خالل �شهرين من تاريخ الطلب.
التعريف  لرقم  مطابق  تعريف  برقم  العام  املوظف  اأو  بالتوقيع  املفو�س  يزّوده  مل  اذا   -2
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امل�شجل يف قاعدة بيانات امل�شرتكني خالل �شهرين من تاريخ طلب ذلك مبوجب  الفقرة 
)اأ( من هذه املادة .

هـ- يلتزم املرخ�س له بتعطيل خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM مدفوعة الأجر وت�شجيل 
تعطيل اخلدمة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني اإذا مل يتم تقدمي رقم التعريف اخلا�س لوثائق 
اعتماد الهوية امل�شتخدم لغر�س الت�شجيل خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ طلب  املرخ�س له 

ذلك مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة.

مادة )11(
قاعدة بيانات امل�سرتك

اأ- يلتزم املرخ�س له ب�شمان حفظ معلومات امل�شرتكني التي مت التحقق منها وت�شجيلها وفقًا 
للمواد )3( و )4(  و )5( و )6( و )9( من هذه الالئحة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني طوال 
الفرتة التي يتم خاللها تقدمي خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM اإلى امل�شرتك وملدة 

عام واحد بعد اإنهاء اخلدمة.
ب- يجب على املرخ�س له اأن يحّدث قاعدة امل�شرتكني اخلا�شة به ب�شكل دوري كلما طراأ تغيري يف 
معلومات امل�شرتك، اأو كلما كان هناك تغيري يف حالة امل�شرتك، وي�شمل ذلك - دون ح�شر- 
 SIM ت�شجيل اخلدمة  وتفعيلها وتعليقها وتعطيلها، ونقل خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة
اأو املوظف العام. كما يلتزم املرخ�س له -  اآخر، وا�شتبدال املفو�س بالتوقيع  اإلى م�شرتك 
على وجه اخل�شو�س - بتحديث وثائق اعتماد الهوية لأي م�شرتك بناًء على طلبه يف اأي وقت 

بعد امتام عملية الت�شجيل اأو عملية جتديد الت�شجيل.
ج- لأغرا�س التحقق من التزام املرخ�س له  باأحكام هذه الالئحة، يجوز للهيئة اأن تطلب من اأي 
مرخ�س له  توفري جميع املعلومات املوجودة يف قاعدة بيانات امل�شرتكني اخلا�شة به، وذلك 
خالل اأربع وع�شرين  �شاعة من تاريخ ا�شتالم طلب الهيئة وبال�شكل والو�شائل التي حتددها 

الهيئة من وقت لآخر.
د- مع عدم الخالل باأحكام الفقرات من )اأ( اإلى )ج( من هذه املادة، يجب على املرخ�س له - 
بناًء على طلب الهيئة- تقدمي البيانات التالية ، خالل اربع وع�شرين �شاعة من وقت ا�شتالم 

الطلب:
1- القائمة الكاملة جلميع امل�شرتكني.

2- التفا�شيل املتعلقة بكون ال�شخ�س الطبيعي اأو املفو�س بالتوقيع اأو املوظف العام امل�شجل 
يف قاعدة بيانات امل�شرتكني من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأو 

من غري مواطنيها.



52
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

اأو  اأو اعتباريني  اأ�شخا�شًا طبيعيني  اإذا كانوا  3- ت�شنيف امل�شرتكني بح�شب فئاتهم ، وما 
جهات عامة.

4- ت�شنيف امل�شرتكني بح�شب حالة اخلدمة اخلا�شة بهم، وما اإذا كانت خدمة ن�شطة اأو 
غري ن�شطة اأو متوقفة.

تعبئة  اآخر  وتاريخ  تفعيلها  وتاريخ  البطاقة،  بيع  تاريخ   ،SIM بطاقة  بكل  يتعلق  فيما   -5
للر�شيد.

6- اأية معلومات اأخرى قد تطلبها الهيئة من حني الى اآخر.

مادة )12(
SIM القيود على بيع خدمات الت�سالت املدعمة ببطاقة

اأو   SIM اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة، يحظر بيع بطاقات  اأ- بعد م�شي �شبعة 
عر�شها للبيع اإل من خالل نقاط البيع، اإل اذا ح�شل املرخ�س له على موافقة كتابية من 

الهيئة على البيع او العر�س من خالل منافذ اخرى. 
ب- مع عدم الخالل بحكم الفقرة )اأ( من هذه املادة، وبعد م�شي �شبعة  اأ�شهر من تاريخ العمل 
باأحكام هذه الالئحة، يلتزم املرخ�س له بتحويل جميع بطاقات SIM التي يف حوزة اأي موزع  
مل يتم اعتماده وفق اأحكام هذه الالئحة اإلى بطاقات SIM غري �شاحلة، ويجوز اإعادتها الى 

بطاقة قابلة للت�شغيل بعد اإمتام عمليات الت�شجيل والتحقق وفقًا لأحكام هذه الالئحة. 
بهذه  العمل  تاريخ  من  ال�شابع   ال�شهر  – خالل   للهيئة   يقدم  اأن  له  املرخ�س  على  يجب  ج- 

الالئحة- تقريرًا مبا يلي:
1- عدد بطاقات SIM التي يف حوزة كل املوزعني التابعني له. 

اأ�شبحت  قد  املادة  الفقرة )ب( من هذه  املذكورة يف   SIM باأن جميع بطاقات  اقرار   -2
بطاقات SIM غري �شاحلة للعمل. 

ا�شتالمها  بعد  الطبيعيني، وذلك  SIM لالأ�شخا�س  لبيع بطاقات  اعتماد موزع  للهيئة  د- يجوز 
طلب اعتماد موزع وفقًا لإر�شادات اعتماد املوزعني ال�شادرة عن الهيئة واملعدلة من وقت 
اإلى ًاخر. ول يجوز للمرخ�س له  ابرام اتفاقية توزيع ح�شرية اأو اأي اتفاق اآخر مينع مبوجبه 
املوزع املعتمد من اأن يكون موزعًا معتمدًا ملرخ�س له  اآخر دون موافقة الهيئة الكتابية على 

ذلك. 
هـ - يجوز للهيئة الغاء موافقتها على املوزع املعتمد دون اإ�شعار م�شبق وباأثر فوري، اإذا تبني للهيئة 
اإر�شادات  اأو  الالئحة  هذه  يف  عليها  املن�شو�س  اللتزامات  من  باأي  املعتمد  املوزع  اإخالل 

اعتماد املوزعني اأو اأية لوائح تنظيمية ت�شدرها الهيئة من وقت اإلى َاخر. 
و- يف حال ممار�شة الهيئة �شالحيتها يف اإلغاء موافقتها على موزع معتمد، يلتزم املرخ�س له 
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املعني ذي ال�شلة باملوزع املعتمد با�شتعادة اأو اإتالف جميع بطاقات SIM املتبقية يف حوزة 
ذلك املوزع. كما يجب على املرخ�س له املعني اأن يقدم للهيئة - خالل �شبعة  اأيام من الغاء 
موافقتها -  قائمة بجميع بطاقات SIM التي مت ا�شتعادتها اأو اإتالفها بالإ�شافة الى املعلومات 

املن�شو�س عليها يف الفقرة )ج( من هذه املادة ، واأية معلومات اخرى تطلبها الهيئة. 

مادة )13(
 SIM نقل عقود  خدمة الت�سالت املدعمة ببطاقة

رقم  ، مبا يف ذلك   SIM ببطاقة  املدعمة  الت�شالت  بنقل عقد خدمة  له   املرخ�س  يلتزم  اأ- 
ال�شبكة الرقمية للخدمات املتكاملة مل�شرتك الهواتف النقالة )MSISDN( من م�شرتك اإلى 

اآخر، اذا حتققت ال�شروط التالية:
1-  تقدمي طلب النقل من قبل امل�شرتك الناقل واملوافقة عليه من قبل امل�شرتك الذي �شيتم 

نقل عقد خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM اإليه.
.SIM 2-  تقدمي طلب النقل خالل فرتة �شريان عقد خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة

3- ا�شتكمال امل�شرتك الذي �شيتم نقل عقد خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM اإليه 
لعمليات الت�شجيل والتحقق والتفعيل بنجاح.

ب- يلتزم املرخ�س لهم  بتنفيذ وتطبيق اأحكام جميع الوثائق القانونية املتعلقة بنقل عقد خدمة 
الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM املعمول بها، وي�شمل ذلك - دون ح�شر- الالئحة التنظيمية 
حول اإمكانية نقل الأرقام، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2010 واملعدلة بالقرار رقــــــــــم 

)1( ل�شنة 2014. 

مادة )14(
�سرية معلومات امل�سرتك

يلتزم املرخ�س له  باتخاذ جميع ما يلزم ل�شمان خ�شو�شية و�شرية معلومات امل�شرتكني 
التي مت احل�شول عليها من خالل تطبيقهم لأحكام هذه الالئحة، ول يجوز اف�شاء مــــــــعلومات 
امل�شرتكني اإل يف احلدود املن�شو�س عليها يف قوانني اململكة، مبا يف ذلك تزويد اأي جهاز امني 

باملعلومات مبوجب املادة 78 من القانون.

مادة )15(
تنفيذ احكام هذه الالئحة وتعليق وتعطيل اخلدمة

اأ-  مع عدم الإخالل ب�شالحيات الهيئة املن�شو�س عليها يف القانون واملتمثلة يف �شمان اللتزام 
باأحكام هذه الالئحة، يلتزم املرخ�س له بتنفيذ اأي اأمر طارئ ي�شدر كتابًة عن املخت�شني 
يف الهيئة لتخاذ اإجراءات ت�شحيحية تهدف اإلى �شمان اللتزام باأحكام هذه الالئحة فور 
�شدورها. وي�شمل ذلك - دون ح�شر - الأمر باإيقاف اأو تعطيل خدمة الت�شالت املدعمة 
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ببطاقة SIM لأي م�شرتك ولأي �شبب من الأ�شباب، مبا يف ذلك �شدور الأمر ا�شتنادًا اإلى 
طلب كتابي من اإحدى اجلهات الأمنية يف اململكة . ودون الخالل مبا �شبق، يف حال ك�شفت 
اكتمال  اأو  دقة  الالئحة عدم  املادة  )11( من هذه  من  للفقرة )ج(  وفقًا  التحقق  عملية 
املعلومات اخلا�شة بامل�شرتك، يجوز للهيئة اإ�شدار اأمر طارئ تطلب مبوجبه من املرخ�س له 

املعني اإيقاف خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM للم�شرتك املعني على الفور.
ب- يلتزم املرخ�س له  بتعطيل خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM لأي م�شرتك، اإذا كانت 

لديه  اأ�شباب معقولة تدعوه لل�شك يف �شحة وثائق اعتماد الهوية املقدمة من امل�شرتك.
ج - يلتزم املرخ�س له بتعليق اأي بطاقة SIM فور التبليغ بفقدانها اأو �شرقتها، كما يلتزم بتعطيل 
خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM اخلا�شة  بالبطاقة املفقودة اإذا مل يبلغه امل�شرتك 

با�شرتدادها خالل ثالثني  يومًا من تعليقها. 
اإعادة ا�شتخدام  SIM، يجوز للمرخ�س له  د - عند تعطيل خدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة 

الرقم املرتبط بخدمة الت�شالت املدعمة ببطاقة SIM املعطلة دون اإ�شعار اآخر.
هـ - مع عدم الإخالل باأحكام هذه املادة، اإذا قررت الهيئة اأن عمليات الـــــــــــت�شجيل او الـــــــــتحقق 
اأو التفعيل مل يتم تنفيذها وفقًا لأحكام هذه الالئحة، اأو اأن الت�شجيل اأو التحقق اأو التفعيل 
غري �شحيح، اأو اأن قاعدة بيانات امل�شرتك غري �شحيحة، اأو اأن اأيًا من البيانات املقدمة من 
قبل املرخ�س له املعني وفقًا لأحكام هذه الالئحة غري �شحيح اأو مت التالعب فيه ، فاإنه يجوز 
للهيئة اأن تفرت�س اأن املرخ�س له املعني قد اأخل اإخالًل ج�شيمًا باأحكام هذه الالئحة ، و اأن 

ت�شدر بناًء على ذلك قرارًا بفر�س غرامة منا�شبة  مبوجب املادة )35( من القانون.
تتخذ  اأن  للهيئة  يجوز   ، القانون  يف  عليها  املن�شو�س  الهيئة  ب�شالحيات  الخالل  عدم  مع  و- 

الإجراءات التالية يف حالة اإخالل املرخ�س له  باأي حكم من اأحكام هذه الالئحة. 
1- فر�س غرامة منا�شبة  مبوجب املادة )35(  من القانون.

2- اإلزام املرخ�س له  بوقف اي فعل يعترب اإخالًل باأحكام هذه الالئحة.
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة
 

 باسم صاحب الجاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة
 ممك مممكة البحرين
 المحكمة الدستورية

 
 ىـ ،2548 ربيع األول 21، الموافق  م3126 ديسمبر 32 ثنينإلابالجمسة العمنية المنعقدة يوم 
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 وعيسىإبراىيم الزياني ، ونوفل بن عبدالسالم غربال ، وعمي عبداهلل الدويشان ، وسعيد حسن الحايكي ، 

 . المحكمةأعضاء مبارك الكعبي ، 
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 .  الصحة وزارة  -3

 جياز قضايا الدولة . ويمثميما
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 : اإلجراءات
 

العامة لممحكمة  األمانة  المدعي صحيفة ىذه الدعوى  م ، أودع3125/أكتوبر/41بتاريخ 
( لسنة 59/ط( من قانون الخدمة المدنية رقم )36طالًبا الحكم بعدم دستورية المادة ) الدستورية ،

( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر 353( والمادة )352/9والمادة )، م 3121
 م . 3117( لسنة 46بالقانون رقم )

 

أواًل : بعدم قبول الدعوى النتفاء  ،الحكم فييا ذكرة طمب دولة م  جياز قضايا الم ممثـــل قد  و 
 المصمحة . وثانًيا : برفض الدعوى مع إلزام رافعيا الرسوم . 

 

 وطمب الحكم لو بطمباتو الواردة بالئحة دعواه .، م وكيل المدعي مذكرة برده وقد  
 

النطق بالحكم ن بمحاضر الجمسات ، وقررت المحكمة بي  رت الدعوى عمى النحو الم  ظ  ون  
 . اليومبجمسة 

 : المحكمة
 

 . عمى األوراق والمداولة االطالعبعد 
 

ل في أن ــتتحصعمى ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر األوراق ،  –وحيث إن الوقائع 
 رئيس مجمس الوزراء -2عمييما  المدعىمختصًما  24586/3123رقم االبتدائية أقام دعواه المدعي 

لغائ، م 3122( لسنة 74الن القرار رقم )ـــــ( ببط2أصمًيا :  مــــــالحك، طال ًبا  ةـــــالصحوزارة  -3 ـــــــو. وا 
)مائتان وأربعون ألًفا  ادينارً  351,659/- مبمغإليو عمييا الثانية بأن تؤدي  ( إلزام المدعى3
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بو من جراء  ت( تعويًضا عن األضرار المادية واألدبية التي لحق اوأربعون دينارً وثمانية وخمسمائة 
صدر ،  م3121بريل/إ/32عمى سند من القول بأنو بتاريخ ، مشروع بفصمو من وظيفتو الالقرار غير 
نو مديًرا بالوكالة إلدارة الموارد المالية ين سمو رئيس مجمس الوزراء بتعيع( 36/3121) القرار رقم
منذ  فيوالدولي الذي كان يعمل ستقالتو من بنك الخميج ، األمر الذي دعاه إلى تقديم ا حةبوزارة الص

ن سمو رئيس مجمس الوزراء برقم عصدر قرار ، م 3122/سبتمبر/26م ، ثم بتاريخ 3116عام 
بنقل مدير إدارة الموارد بوزارة الصحة ليكون مديًرا إلدارة الموارد المالية )أي ، م 3122( لسنة 74)

من ، م 3122/أكتوبر/28بتاريخ وظيفة المدعي( وباستعالمو عن وضعو الوظيفي تسمم خطاًبا 
مفاده  الوكيل المساعد لمموارد البشرية والخدمات القائم بأعمال الوكيل المساعد لمموارد المالية والفنية

إلدارة المالية مؤداه إنياء   ن سمو رئيس مجمس الوزراء بتعيين آخرع( 74ن صدور القرار رقم )أ
 .بالطمبات سالفة البيان م ، فأقام دعواه الموضوعية 3122/سبتمبر/27من ابتداًء خدمات المدعي 

 

أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكميا في الدعوى برفضيا ، م 3124/ديسمبر/42وبجمسة 
ولم يمق ىذا الحكم قبواًل من المدعي فطعن عميو باالستئناف رقم  .وألزمت المدعي بالمصروفات 

أصمًيا : بقبول االستئناف شكاًل ، وفي الموضوع : الحكم بإلغاء الحكم طالًبا الحكم ( 795/3125)
لزام المستأنف ضدىا الثانية ، م 3122( لسنة 74المستأنف والقضاء ببطالن القرار رقم ) لغائو وا  وا 

)مائتان وأربعون ألًفا وخمسمائة وثمانية  ادينارً  351,659/-مستأنف مبمًغا وقدره إلى البأن تؤدي 
مشروع بفصمو البو جراء القرار غير  تديناًرا( تعويًضا عن األضرار المادية واألدبية التي لحقوأربعون 

لزام المستأنف ضدى من وظيفتو ا بالرسوم والمصاريف شاممة أتعاب المحاماة وعمى سبيل االحتياط موا 
، م 3121( لسنة 59/ط( من قانون الخدمة المدنية رقم )36تقدير جدية الدفع بعدم دستورية المادة )

، م 3117لسنة ( 46( من الالئحة التنفيذية لممرسوم بقانون رقم )353( و)352/9والمادتين )
  .الدعوى الدستورية بعدم دستورية المواد المذكورة  مةف من إقاوتمكين المستأن  
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 شكالاالستئناف قضت محكمة االستئناف العميا المدنية بقبول ، م 3125/سبتمبر/41وبجمسة 
محكمة  ومن ثم  تكونف برفع الدعوى الدستورية ، وقبل الفصل في الموضوع بالتصريح لممستأن  

ًفا عن النصوص محل الموضوع قد قدرت ضمًنا جدية الدفع الم ثار من الطاعن، فيعد قرارىا كا ش 
 .  توعمال المحكمة تقديرىا لجديإعمى  الدفع وداال

 

ن يقوم أبوحيث إن المصمحة الشخصية المباشرة وىي شرط قبول الدعوى الدستورية مناطيا 
مة في النزاع الموضوعي ، وبذلك يكون الحكم الصادر في ثمة ارتباط بينيا وبين المصمحة القائ

المسائل الدستورية مؤثًرا في الطمبات الموضوعية المرتبطة بيا والمطروحة عمى محكمة الموضوع ، 
بحيث يتغير المركز القانوني لمطاعن في النزاع الموضوعي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما 

أوليما : أن يقوم الدليل عمى أن ضرًرا واقعًيا  ،إال باجتماع شرطين ، وال يتم ذلك كان عميو قبميا 
عن مجرد مخالفتو لمدستور.  بيق النص محل الطعن عميو ومنفصالومباشًرا لحق بالمدعي نتيجة تط

وثانييما : أن يكون ىذا الضرر عائًدا في مصدره وسببو إلى النص محل الطعن وليس ضرًرا متوىًما 
 أو منتحاًل . 

 

بإصدار قانون ، م 3121( لسنة 59/ط( من المرسوم بقانون رقم )36المادة ) حيث إنو 
)الفقرة ط(   : تنتيي خدمة الموظف ألحد األسباب التالية... ط :  ))الخدمة المدنية تنص عمى أنو : 

ذلك دون ، و الفصل بغير الطريق التأديبي وفًقا لمحاالت والضوابط التي تحددىا الالئحة التنفيذية 
( من قرار مجمس الوزراء 352/9وتنص المادة )،  ((إخالل بأحكام القوانين واألنظمة المقررة لذلك 

، م3117( لسنة 46( بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم )48رقم )
الفصل بغير الطريق التأديبي :  9: ...  تنتيي خدمة الموظف ألحد األسباب التالية ))عمى أنو : 

( 353ا تنص المادة )ــــ. كم ((( من ىذه الالئحة 353ألي من األسباب المنصوص عمييا في المادة )
ر مرسوم أو أمر ممكي أو و يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صد ))منيا عمى أنو : 
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ميا ومن في حكميم في ذات الوظيفة قرار من رئيس مجمس الوزراء بتعيين أحد شاغمي الوظائف الع
 . ((التي يشغميا الموظف 

 

وكان النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول طمب الحكم ببطالن القرار رقم كان ذلك  الم  
ن سمو رئيس مجمس الوزراء بفصل المدعي بغير الطريق التأديبي عالصادر ، م 3122( لسنة 74)

لغائو مواد المطعون عمييا سالفة البيان إلى الاستناًدا  مع التعويض ، فإن المصمحة الشخصية وا 
المباشرة لممدعي تتحقق في الدعوى الدستورية الماثمة بحسبان أن الحكم الصادر بعدم دستورية 

 .ينشدىاالنصوص المطعون عمييا ينعكس عمى طمبات المدعي الموضوعية ويحقق لو الفائدة التي 
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة ، م 3123( لسنة 62لك صدور القرار رقم )وال يغير من ذ

والمنشور ، م 3123/أغسطس/39بتاريخ ، م 3121( لسنة 59المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
والتي عمل بيا من اليوم التالي لتاريخ النشر والذي نص ، م 3123/سبتمبر/7بالجريدة الرسمية في 

، م3117( لسنة 46الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ) تمغى ))ن : عمى أ
م ، كما يمغى كل حكم يخالف أحكام الالئحة التنفيذية المرافقة 3118( لسنة 48والصادرة بالقرار رقم )

النص التشريعي المطعون ستقر عمى أن إلغاء اذلك أن قضاء المحكمة الدستورية قد   . ((بيذا القرار 
بق عمييم ذلك النص عميو ال يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من ط  

ه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إلييم وبالتالي توافرت ليم مصمحة شخصية في ذخالل فترة نفا
نونية أنيا تسري عمى الوقائع التي تتم ذلك أن األصل في تطبيق القاعدة القا .ة دستوريالالطعن بعدم 

ت لغائيا ، فإذا ألغيت ىذه القاعدة وحم  إفي ظميا  أي خالل الفترة من تاريخ العمل بيا حتى تاريخ 
محميا قاعدة قانونية أخرى ، فإن القاعدة الجديدة تسري في الوقت المحدد لنفاذىا ويقف سريان 

ين، تك يتحقق النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيلغائيا ، وبذلإالقاعدة القديمة من تاريخ 
لو وما  عةظل خاضتومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارىا في ظل القانون القديم 

 في ظل القانون الجديد يخضع ليذا القانون وحده .  انشأ من مراكز قانونية وترتبت آثارى



61
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

 

 

 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  المحكمة عضو  عضو المحكمة
             

-5- 

بطمباتو ، م 3123/سبتمبر/34قد أقام دعواه الموضوعية بتاريخ لما كان ذلك وكان المدعي و 
سالفة البيان ، وقام بالطعن بعدم الدستورية عمى المواد سالفة الذكر باعتبارىا المنطبقة عمى واقعة 

بفصمو بغير الطريق إلييا استناًدا ، م 3122( لسنة 74الدعوى الموضوعية والتي صدر القرار رقم )
( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 353( و)352/9لك رغم إلغاء المادتين )وكل ذ، التأديبي 

بتاريخ ، م 3118( لسنة 48والصادر بقرار مجمس الوزراء رقم )، م 3117ة ــــ( لسن46م )ـــة رقـــالمدني
ومن ثم فقد توافرت لممدعي ، م 3118/يوليو/37م والمنشور بالجريدة الرسمية في 3118/يوليو/:2

/ط( من 36المصمحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثمة بالطعن بعدم الدستورية عمى المادة )
( 352/9المادتين )و بإصدار قانون الخدمة المدنية ، م 3121( لسنة 59المرسوم بقانون رقم )

ة لقانون الخدمة المدنية بإصدار الالئحة التنفيذي، م 3118( لسنة 48( من القرار رقم )353و)
باعتبارىا تمثل عائًقا يحول دون الحكم لو بطمباتو في ، م 3117( لسنة 46الصادر بالقانون رقم )

دعواه الموضوعية ويتغير بيا مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عميو قبل 
بعدم قبول الدعوى الدستورية الماثمة  من جياز قضايا الدولة بدىومن ثم يكون الدفع الم  ، رفعيا 

وتغدو من ثم مصمحة المدعي في دعواه الدستورية  نتفاء المصمحة في غير محمو متعين الرفض ،ال
عمييما من  من ذلك ما ورد بمذكرة ممثل المدعىوال ينال  .م حدد  نطاقيا في النصوص الطعينة قائًما

يا النصوص المطعون عمييا وبالتالي فال يقبل منو الستفادتو من مزاأن دعوى المدعي غير مقبولة 
الطعن عمييا بعدم الدستورية ، وذلك ألن اإلخالل بالحقوق التي يدعييا المدعي ترجع إلى صدور 

عماالم 3122( لسنة 74قرار رئيس مجمس الوزراء رقم ) ليا ، األمر الذي يؤكد  ، استناًدا إلييا وا 
 في الدعوى الموضوعية . توستورية الماثمة الرتباطيا بمصمحتوافر شرط المصمحة بقبول دعواه الد

 

( من الدستور التي 24) ا المادةمخالفتي ةالطعين وصوحيث إن المدعي ينعى عمى النص
ولكل ، تقتضيو الكرامة ويستوجبو الخير العام ،  العمل واجب عمى كل مواطن )) : تنص  عمى أن

خالليا بالمادة ) (( لمنظام العام واآلداب اوفقً مواطن الحق  في العمل وفي اختيار نوعو  /أ( التي 27، وا 
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، ويستيدف موظفو الدولة في  الوظائف العام ة خدمة وطنية تناط بالقائمين بيا -أ )) : تنص  عمى أن
لمشروط  واء في تولي الوظائف العام ة وفًقاالمواطنون س -... ب.  المصمحة العامة وظائفيمأداء 
ىداره أحكام المادة ) (( القانونرىا قر  التي ي   يا اآلتي29. وا  الناس سواسية في  )) : ( من الدستور ونص 

، ال تمييز بينيم في  ةالعام ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات، نسانية إلالكرامة ا
( من الدستور 42) . ومخالفتيا المادة (( غة أو الدين أو العقيدةمل  ا ذلك بسبب الجنس أو األصل أو

ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عمييا في ىذا الدستور أو  )) : التي جرت باآلتي
و التحديد من جوىر الحق أو أوال يجوز أن ينال التنظيم .  عميو أو بناءً ، ا إال بقانون ـــتحديدى
، مراسيم يضع الممك، ب ))/أ( والتي تنص عمى أن : :4وكذلك مخالفتيا لنص المادة ) . (( ةــــالحري

ويجوز إعفاء من تنفيذىا ، أو ليا  تعطيالفييا أو  يذ القوانين بما ال يتضمن تعديالالموائح الالزمة لتنف
 . ((القانون أداة أدنى من المرسوم إلصدار الموائح الالزمة لتنفيذه يعين أن 

 

ىا ، بعد استظيار حقيقة أبعادتتحد د وحيث إن مطاعن المد عي عمى النصوص الط عينة
 في ثالثة أوجو:دون تقي د بمبانييا، من ومرامييا 

 

( لسنة 59الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) الخدمة المدنيةقانون /ط( من 36المادة ) مخالفة أوليا:
 ( من الدستور.42ممادة )لم، 3121

 

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون ، م 3118( لسنة 48القرار رقم )( من 353المادة ) إخالل :ثانييا
/أ( من الدستور :4بأحكام المادة ) م3117( لسنة 46الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم )

من  لمقوانين أو تعطيال ليا أو إعفاءً فيما اقتضتو من أال  تتض من الموائح التنفيذية تعديال 
 فيذىا.تن

 

 ( من الدستور. 29مخالفة المادة ذاتيا لمبدأ المساواة المنصوص عميو في المادة) ثالثيا:
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ع الدستوري قد عيد إلى القانون الم شر  األول القاضي بأن  وحيث إنو عن النعي في وجيو
تنظيم تولي الوظائف العامة واإلعفاء منيا ، ومنع األدوات التشريعية األدنى تنظيم ىذه المسائل ، 

المسائل ، وعيد  ىذه ع يكون قد تنصل من اختصاص مناط بو ، إن ىو أىمل تنظيمالم شر   أن بمعنى
( 51المادة ) نظمو الدستور فييتيا ، وىو ما بيا إلى سمطة أخرى تييمن عمييا ، وتبسط عمييا وال

ظفين المدنيين والعسكريين والممثمين السياسيين لدى الدول و ن الممك المعي  ي   )): التي تنص عمى أنو 
رىا القانونوفقً ، األجنبية والييئات الدولية، ويعفييم من مناصبيم   . (( ... ا لمحدود واألوضاع التي يقر 

 

( آنفة الذكر قد نظمت أسباب انتياء الخدمة في الوظائف 36المادة )ود عميو في أن دفمر 
الفصل  -ط ...:  ب التاليةباتنتيي خدمة الموظف ألحد األس )) :، والتي نصت عمى أنو المدنية 

خالل إئحة التنفيذية. وذلك دون البغير الطريق التأديبي وفقا لمحاالت والضوابط التي تحددىا ال
ى تحديد أسباب انتياء ىذا النص أن المشر ع تول   فاد. وم (( واألنظمة المقررة لذلكبأحكام القوانين 

ال  بشأن الفصل بغير الطريق جم  الخدمة ، ولم يزد عمى أن عيد إلى السمطة التنفيذية بيان ما جاء م  
درة قالسمطة المشرفة عمى الجياز الحكومي واألكثر  اعتبارىاب ،التأديبي من حيث حاالتو وضوابطو

( من /أ58أحكام المادة ) ، كل ذلك في إطار عمى تنظيمو والوقوف عمى متطمبات العمل اإلداري
، عمى  شراف عمى سير العمل في الجياز الحكوميإلفيما عيدت بو إلى السمطة التنفيذية ا الدستور

يرعى مجمس الوزراء مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة  -أ ))مقتضى ما نصت عميو من أن 
ومن ثم  يغدو النعي ،  ((لمحكومة ، ويتابع تنفيذىا ، ويشرف عمى سير العمل في الجياز الحكومي 

 . بالرفض جيو األول غير قائم عمى سند، حري افي و 
 

ئحة التنفيذية لقانون ال( من ال353المادة ) بمخالفةوحيث إنو عن النعي في وجيو الثاني 
ال  تتضم ن الموائح التنفيذية أ/أ( من الدستور فيما اقتضتو من وجوب :4لممادة ) ، الخدمة المدنية

من بيان  خالية . وذلك لورود المادة الطعينة عفاء من تنفيذىاإتعطيال ليا أو  تعديال في القوانين أو
  .الذكر الفة/ط( س36ادة )الحاالت والضوابط التي نصت عمييا الم
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( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، 353وحيث إن ىذا النعي مردود بأن المادة )
ر مرسوم أو أمر و ظف بغير الطريق التأديبي متى صديجوز فصل المو  )) : والطعينة، إذ جرت بأن

في ذات  ممكي أو قرار من مجمس الوزراء بتعيين أحد شاغمي الوظائف العميا ومن في حكميم
ؤدى ذلك أن النص الطعين قد حدد لمفصل بغير الطريق ، فإن م   (( الوظيفة التي يشغميا الموظف...

مو إال  في حدودىا. فقد اقتضى النص الطعين  التأديبي حاالت ثالث ال تممك السمطة التنفيذية أن تعم 
يقتصر عمييما حيث إنو ،  اءالممك ورئيس الوزر  يذا الشكل من أشكال نياية الخدمة إال  ب يختص  ال  أ

 . شارةإلسابقة ا( من الدستور 51، وفي ذلك قياٌم بموجبات المادة ) وال يتخطاىما
 

 منع تطبيقو في حق بأن ،  بي ضوابطأن النص الطعين جعل لمفصل بغير الطريق التأدي اكم
الموظفين غير شاغمي الوظائف العميا منو، إذ غل  يد السمطة التنفيذية عن إعمالو في حق يم وىم 

ذلك قيدا وضابطا عمى ىذه  كونالغالبية العظمى من الموظفين، تقييدا لسمطاتيا بيذا الشأن، لي
تضتيا والضوابط التي اق الحاالت. وىو ما يجعل من نعي المدعي خمو  النص الطعين من  السمطة
 . باإلطراح ا، جدير فاقدا لمسند الً و ق/ط( من قانون الخدمة المدنية 36المادة)

 

فيذية لقانون ن( من الالئحة الت353لمادة )م فاد ه أن اومن حيث إن النعي في وجيو الثالث 
( من الدستور، فإنو نعي مردود 29المساواة المنصوص عميو في المادة ) ألمبد مخالفةالخدمة المدنية 

مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عميو في  بما استقر عميو قضاء ىذه المحكمة من أن
ختالفيا أساًسا اساسية لمحقوق والحريات عمى أل( من الدستور، بحسبانو الركيزة ا29( و)5المادتين )
التي تنال منيا ، غايت و صون الحقوق والحريات في مواجية صور التمييز  ماعيتجالم المعدل والسم

ال تتناول القانون من  ية المتكافئة أمام القانون التي اعتد بيا الدستور،اأن الحم أو تقي د ممارستيا. إال
نما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتيا أوضاع ليا مشكالتيا. مفيوم مجر  د، وا 

ن خالل الوسائل التي حددىا، وكم ما كان نيا تحقيق أغراض بذاتيا موأنو تغيأ بالنصوص التي تضم  
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، وكان تقديره في  القانون مغايرا بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص ال تتحد واقعا فيما بينيا
وحدة القاعدة لوكافال  ،ذلك قائما عمى أسس موضوعية، مستيدفا غايات ال نزاع في مشروعيتيا

تطمبات تمك الغايات، كان واقعا في إطار مال يجاوز القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفيم بما 
 . السمطة التقديرية التي يممكيا المشر ع

 

القائمين بأعباء تنفيذ السياسة العامة  اعتبارىممتى كان ذلك وكان شاغمو الوظائف العميا بو 
ليات إدارية جسيمة دون سؤو معون فييا بمفق التي يتولون فييا مناصبيم ويضطلمحكومة في المرا

 يمتد  ال فعمى المشر ع إن ىو أفردىم بتنظيم خاص يقتصر عمييم  تثريبغيرىم من الموظفين، فإنو ال 
فضال  . عن سائر الموظفين فٌة عناصر همإلى غيرىم من الموظفين، لوجودىم في مركز قانوني مخت

ل ىو إجراء تدرأ بو السمطة التنفيذية ليس عقوبة في حد ذاتو، ب التأديبين الفصل بغير الطريق عمى أ
ليتيا ؤو عن جيازىا اإلداري ما قد يعوقو عن أداء ميامو عمى الوجو الذي يالئم اضطالعيا بمس

 بأن قصره عمى شاغمي الوظائف العميا يخ ل   فإن القول ومن ثم   ن العامةؤو دارة الشإالدستورية في 
 . اضً و رفا منعيً بمبدأ المساواة يغدو 

 

بو  وصمياشوبة بما وحيث إن الحاصل من جماع ما تقد م أن النصوص الطعينة غير م  
مادة في الدستور، فإن الحكم برفض الدعوى يكون من ثم ،  ، وغير مخالفة أليمطاعنالمدعي من 

 متعينا.
 

 فمهذه األسباب
 

 . حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )585( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ِلَكي  )بندق  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  فواز،  الدين  مظهر  محمد  مرمي  ال�شيدة/  اإليه 
املالب�س(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 45856، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )27( 
اإلى �شركة ذات م�شئوليه محدودة،  من املوؤ�ش�شة امل�شمى )كينج باك للتجارة(، وذلك بتحويله 
 )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للتجارة  باك  )كينج  �شركة  ا�شم  حتت 
ها�شم  ال�شيد/  من  كل  واإدخال  محدودة  م�شوؤوليه  ذات  �شركة  بذلك  لت�شبح  بحريني،  دينار 

بوثان، وال�شيد/ ن�شار تايولتيل �شريكني بال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )586( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مالكا  اجلن�شية،  بحرينيا  باقر،  اأ�شد  عبدالر�شا  وروؤيا  اإبراهيم  علي  حمزة  حبيب  ال�شيدان/ 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )�شماء بدر للم�شاريع ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
بناء  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 90436، طالَبني 
على تنازل ال�شريك حبيب حمزة علي اإبراهيم عن كامل ح�ش�شه لل�شريكة روؤيا عبدالر�شا اأ�شد 

باقر، وخروجه من ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )587( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )اإي اأوردر مي ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شئولية  ذات  لل�شركة  قانونيًا  م�شفيًا  ب�شفته  لُّوم  ال�شَّ �شباح  �شلمان  �شامل  نادر  ال�شيد/  اإليه 
املحدودة امل�شماة )اإي اأوردر مي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 60826، طالبًا اإ�شهار انتهاء 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

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

اإعالن رقم )588( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )اجلنان ل�سمكرة و�سباغة ال�سيارات(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ طارق يو�شف زينل، نيابة عن ال�شركة امل�شماة )اجلنان ل�شمكرة و�شباغة ال�شيارات(، 
ت�شفية  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،48004 القيد  مبوجب  امل�شجلة 
اختيارية، وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة فرديه بعد تنازل جميع ال�شركاء عن ح�ش�شهم اإلى ال�شيدة/ 
خريية اأكرب جواد، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )589( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب جرانت ثورنتون عبد العال للتدقيق، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
ال�شكل  تغيري  رقم 52201، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  الزخارف ذ.م.م(،  امل�شماة )م�شنع 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بعد تنازل كل من ال�شيدين/ علي 
�شركات  اإلى جمموعة  بحرينيا اجلن�شية،  �شاهني،  �شاهني �شقر  و�شقر  �شاهني،  �شاهني �شقر 

�شاهني �س.م.ب مقفلة )�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة(.



68
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

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

اإعالن رقم )590( ل�سنة 2015

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

 اإلى �سركة م�ساهمه بحرينيه مقفلة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة  نيابة عن  املوؤيد جيمربز لال�شت�شارات ذ.م.م،  مكتب 
ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،18808 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  البحرين  كوكاكول  )تعبئة 
التجاري  ال�شم  حتت  مقفلة،  بحرينية  م�شاهمة  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين 
ت�شعة ماليني وثالثمائة  البحرين �س.م.ب مقفلة(، وبراأ�شمال مقداره  �شركة )تعبئة كوكاكول 

واأربعة اآلف وثالثمائة )9.304.300.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )591( ل�سنة  2015  

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )�سندوق جلف وورل   د وايد اإنف�ستمنت�س �س.م.ب.م(

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب اآر اإ�س اإم ميزان، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )�شندوق جلف 
اإ�شهار  طالبًا  رقم 86984،  القيد  امل�شجلة مبوجب  مقفلة(،  �س.م.ب.  اإنف�شتمنت�س  وايد  وورلد 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )592( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )تي اإ�س تي فيدكو �س.م.ب.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب )كي بوينت بزنز �شريف�شز(، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )تي 
اإ�س تي فيدكو �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75831، طالبًا باعتباره م�شفيًا 
لل�شركة املذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 

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

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

اإعالن رقم )593( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )اأمانة كوهجي للمقاولت ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب طالل اأبوغزاله و�شركاه الدولية، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأمانة 
كوهجي للمقاولت ذ.م.م( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76756، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة 
وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  املذكورة 

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

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

اإعالن رقم )594( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )1919 لنقل الأثاث ذ.م.م(

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  مرزوق،  �شالح  اإبراهيم  منتَظر  ال�شيد/ 
م�شفيًا  باعتباره  طالبًا   ،88623 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  الأثاث  لنقل   1919(
لل�شركة املذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 

وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )595( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )فرونت لين للتجارة العامة واملقالت(، اململوكة لل�شيدة/ بتول ال�شيد 
علي �شعيد علي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89556، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )2( 
من املوؤ�ش�شة، وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وباإدخال ال�شيدين/ دارماجنار 
زبري عبداللطيف وترهايل محمد عبدالواحد �شريكني فيها، وبراأ�شمال لل�شركة مقداره ع�شرون 

األف )20.000( دينار بحريني. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )596( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه املوؤ�ش�شة 
الفردية امل�شماة )اأبل للتجارة(، اململوكة لل�شيد/ ح�شني اأبل ح�شن ح�شني، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 19396، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )2( من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويله اإلى �شركة 
 MOHAMED BASHEERو  CHILLIYIL HASSAN /ذات م�شئولية محدودة، باإدخال ال�شيدين
MOOSSAN �شريكني يف ال�شركة، وبراأ�شمال مقداره األف ومائتان وخم�شون )1.250( دينارًا 

بحرينيًا. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )597( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الفردية امل�شماة )املْغني لنقل  املوؤ�ش�شة  املْغني، �شاحب  اأحمد  اإبراهيم حبيب عبداهلل  ال�شيد/ 
الب�شائع والتخلي�س(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78314، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرعني 
رقم 1 ورقم 2 من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويلهما اإلى �شركة ت�شامن، واإدخال ال�شيدة/ نرج�س مهدي 
حبيب علي محمد الِعكر، البحرينية اجلن�شية، �شريكه يف ال�شركة، وبراأ�شمال لل�شركة مقداره 

ع�شرة اآلف )10.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )598( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة اإف اإم جى اإنرتنا�سونال تكنولوجي ذ.م.م(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ في�شل اأحمد �شرف اآل �شرف، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اإف اإم 
جى اإنرتنا�شونال تكنولوجي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 61467، طالبًا ب�شفته م�شفيًا 
لل�شركة املذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 

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

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

اإعالن رقم )599( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة 

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  والإعالن  للدعاية  �شكيل  )جراي  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
ال�شخ�س  اإلى �شركة  القانوين وذلك بتحويلها  القيد رقم 95147، طالبة تغيري �شكلها  مبوجب 
ال�شيد /محمد ب�شري محمد رفيق مياه، عن كامل ح�ش�شه  ال�شريك  تنازل  بناًء على  الواحد، 
 ، SHEHZAD AMEEN/يف ال�شركة البالغة )102( �شهمًا وبن�شبة 51%  من ملكيتها اإلى ال�شيد
وبتخفي�س راأ�شمال من ع�شرين األف )20.000( دينار بحريني اإلى ع�شرة اآلف )10.0000( 

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

اإعالن رقم )600( ل�سنة 2015

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )جمموعة �سركات فيا �س.�س.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
)جمموعة  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  الفار�س،  �شامل  �شلطان  اإلهام  ال�شيدة/ 
قانونيًا  باعتبارها م�شفيًا  القيد رقم 88505، طالبة  امل�شجلة مبوجب  فيا �س.�س.و(،  �شركات 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  املذكورة  لل�شركة 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري، 

 .2001
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )601( ل�سنة 2015

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )باتيا هري�س ولبدا�س(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 9027، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة املذكورة بتحويلها اإلى 
اجلن�شية  البحرينية  كيولرام،  هريدا�س  �شوندردا�س  كي�شور  ال�شيدة/  واإدخال  ت�شامن،  �شركة 

�شريكًا فيها، وبراأ�شمال لل�شركة مقداره ع�شرة اآلف )10.000( دينار بحريني. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )602( ل�سنة  2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )تي ا�س تي نومكو �س.م.ب.م( 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب كي بوينت بزنز �شريفي�شز، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )تي ا�س 
تي نومكو �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75833، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة 
وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  املذكورة 

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

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

اإعالن رقم )603( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى فرع من �سركة ال�سخ�س الواحد

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شماة )علياء  الفردية  للموؤ�ش�شة  املالكة  ال�شيدة/ علياء عبدالعزيز من�شور علي ح�شن،  اإليه 
عبدالعزيز من�شور ح�شن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81245، التي تزاول من خاللها ن�شاط 
اجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الهاتف،  وم�شتلزمات  اك�ش�شوارات  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد 
الكمبيوتر وم�شتلزماته، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )4( من املوؤ�ش�شة املذكورة اإلى 
فرع من �شركة )كوكي درمي للمقالت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96080، ملالكتها 
 KOKY( )علياء عبدالعزيز، على اأْن ي�شبح ال�شم التجاري للفرع املنقول )كوكي لند للكمبيوتر

.)LAND COMPUTER

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

رقم الدعوى: 7/04519/2015/14
تبليغ باحل�سور

املدعية: زينب عبدالنبي ح�شن ال�شني. رقمها ال�شخ�شي: 781201144. جن�شيتها بحرينية. �شقة 
 .ELIOT NICHOLAS   TOMEO 1، مبنى 2308، طريق 2160، جدعلي 721. املدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول  امريكي.  جن�شيتها:   .610227807 ال�شخ�شي:  رقمه 

الطالق.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه 
اإذا مل يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يـوم الثنني 2016/01/11م، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدعوى: 6/5226/2015/14
تبليغ باحل�سور

بحريني.  جن�شيته:   .830107525 ال�شخ�شي:  رقمه  عو�س.  محمد  علي  رجب  ح�شني  املدعي: 
بوا�شطته وكيلته املحامية ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. املدعى عليها: را�شيه كرامت اله   انوري 
الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهولة  اإيرانية.  جن�شيتها:   .840435789 ال�شخ�شي:  رقمها  بور. 

الغاء موؤخر ال�شداق.
اأعاله  لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة 
باأنه اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الثنني 2016/01/11م، 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدعوى: 7/5430/2015/14 
تبلـيغ باحل�ســور

 .304 مبنى 2890 طريق 447 جممع  اأحمد.  عبدالرحمن  الرحمن خان  �شفيق  منى  املدعية/ 
اأحمد. باك�شتاين. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق.  املدعى عليه/ هارون نثار نثار 
باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية وذلك بكافة طرق  وعليه حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
الأثبات القانونية مبا فيها البينة و�شهادة ال�شهود ال�شرر الواقع عليها من املدعى عليه و�شرحت 
التحقيق  لإجراء  2016/2/4م  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  الطرق  بذات  النفي  عليه  للمدعى 

واعالن املدعى عليه بوا�شطة الن�شر باجلريدة الر�شمية.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
به  يق�شي  مبا  بحقه  ت�شري  �شوف  2016/2/4م  جلل�شة  باحل�شور  عنه  ينوب  له  وكياًل  يعني  اأو 

ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الثانية
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رقم الدعوى: 14/2015/5652/9
تبليغ باحل�سور

املدعي/ عبداهلل علي محمد را�شد العامري. مبنى 117 طريق 3504 جممع 335 املنامة. املدعي 
عليه/ rahima sukur. مبنى 117 طريق 3504 جممع 335 املنامة. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
يوم 2016/1/24م اأو توكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدعوى: 14/2015/5632/9
تبليغ باحل�سور

 714 جممع   1406 طريق   178 مبنى   23 �شقة  عبدالغفور.  عبدالرحيم  عبدالغفار  املدعي/ 
�شلماباد.   714 1406 جممع  178 طريق  مبنى   23 �شقة   .saim umer عليه/  املدعي  �شلماباد. 

مو�شوع الدعوى/ الطالق.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم 2016/1/26م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدعوى: 14/2015/5517/6
تبليغ باحل�سور

املدعي/ علي نزار عاكف. مبنى 2784 طريق 743 جممع 507 مقابة. املدعى عليها: �شفاف 
ري�شان في�شل. العراق. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
يوم 2016/1/24م اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدعوى: 14/2015/5599/9
تبليغ باحل�سور

املدعي/ ح�شن محمد �شيد بازيد. �شقة 22 مبنى 463 طريق 813 جممع 308 املنامة. املدعى 
عليها/ اأمرية محمد احلبيب �شايه. �شقة 22 مبنى 463 طريق 813 جممع 308 املنامة. مو�شوع 

الدعوى/الطالق.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر يف جل�شة 
يوم 2016/1/26م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى
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رقم الدعوى: 14/ 4/4241/2015
تبليغ باحل�سور

البحرين  بناية  بوعلي  عبداهلل  عادل  املحامي  بوا�شطة  فليفل.  محمد  جا�شم  عادل  املدعي/ 
والكويت للتامني 168 مكتب 61 طريق 1703 جممع 317 الدبلوما�شية وجن�شيته بحريني. املدعى 
ANNE CHERIE WINDSOR. مبنى 57 طريق 1201 جممع 112 احلد. وجن�شيتها/  عليها/ 

اأ�شرتالية. مو�شوع الدعوى/ احل�شانة.
اإذا مل  باأنه  اأعاله  للمدعي عليها املذكورة  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  تعلن املحكمة ال�شغرى  لذا 
اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2016/1/4م فاأن املحكمة  حت�شر 

�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 14/2015/00821/6
تبليغ باحل�سور

ال�شخ�شي 930401654.  رقمه  بحريني.  العنزي.  برج�س  املدعي/ عبدالرحمن خلف فرحان 
املدعى عليها/ مها محمد فرحان العنزي. مبنى 2416 طريق 1439 جممع 1214 مدينة حمد. 

اجلن�شية/ �شعودية. مو�شوع الدعوى/ اثبات احل�شانة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها املذكورة اأعاله باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكيال لها  ينوب عنها  باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2016/1/24م   فاأن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى:1/02001/2015/14
تبليغ باحل�سور

املدعية: زهره �شلمان ح�شن �شلمان. رقمها ال�شخ�شي: 850911028. بحرينية. �شقة 21 مبنى 
جن�شيته:  �شبيب.  علي  اإبراهيم  خليل  عليه:  املدعى  جرداب.   729 جممع   2933 طريق   1194

بحريني. رقمه ال�شخ�شي: 490025870. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: نفقة موؤقتة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا 
مل يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الربعاء 2016/1/20م، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية الأولى

رقم الدعوى: 9/9195/2013/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني ال�شيارة رقم 248748 خ�شو�شي تويوتا ا�شود 
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عليه/  باملحكوم  اخلا�شة  وا�شود 2009   + ابي�س  �شوزوكي  رقم 8082  النارية  والدراجه   2005
علي عبدال�شالم الغزاين واملتواجدة يف م�شاحة بيت التمويل الكويتي. وقد حددت املحكمة يوم 

2016/1/18 للمزايدة. 
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل اأحمد عيد اأحمد الهاجري هاتف 36700040 
اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب 

ملف التنفيذ رقم 9/09195/2013/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 7/00790/2015/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن و�شعها فى املزاد العلني اأ�شهم �شركة بيت اأبوظبي لال�شتثمار 
لدى م�شرف العاملي �س.م.ب يف املزاد العلني، وذلك بتاريخ 2016/1/4 للمزايدة عليها.

فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مراجعة الدلل اإبراهيم جعفر العرادي 17213061 اأو ادارة 
التنفيذ بوزارة العدل يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 7/00790/2015/04.
قا�سي محكمة التنفيذ الرابعة

رقم الدعوى :6/1150/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها  املدعى  عبدالعزيز.  وطالل  جا�شم  ليلى  املحاميان  وكيله  الع�شفور  اأحمد  علي  املدعي: 
الهيئة. املدعى  البحرية والبيئية واحلياة الفطرية. مبنى  العامة حلماية الرثوة  الهيئة  الأولى: 
مبنى 105 طريق 1702 جممع  �شقة 302  البحرية.  للجرافات  ابو ظبي  �شركة  الثانية/  عليها 

257. �شفة الدعوى: ندب خبري.
لذا تعلن املحكمة امل�شتعجلة الدائرة الثانية للمدعي عليهما بانهما اإذا مل يح�شرا او يعينا وكيل 

عنهما للح�شور جلل�شة 2016/01/11 فاأنها �شوف ت�شري يف الإجراءات ليعلم. 
قا�سي املحكمة امل�ستعجلة الدائرة الثانية

رقم الدعوى :6/00872/2015/01
تبليغ باحل�سور

جا�شم  محمد  اأحمد  املحامي  وكيله   .FARQUE AHMED SAIDUR RAHMAN املدعية:   
ت�شليم  الدعوى:  �شفة  العنوان.  جمهولة  للمقاولت.  العط�شان  �شركة  عليها:  املدعى  النم�شان. 

جواز �شفر.
لذا تعلن املحكمة امل�شتعجلة الدائرة الثانية للمدعي عليها املذكورة بح�شور من ميثلها بنف�شها اأو 

بوكيل عنها وقد حددت جل�شة 2016/01/11 لنظر الدعوى. ليعلم.
قا�سي املحكمة امل�ستعجلة الدائرة الثانية
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رقم الدعوى :6/00872/2015/01
تبليغ باحل�سور

 املدعي: علي اأحمد علي محمد الع�شفور وكيلته املحامية ليلى جا�شم محمد جواد املدعى عليها: 
الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية. جمهولة العنوان. �شفة الدعوى: 

ت�شليم جواز �شفر.
لذا تعلن املحكمة امل�شتعجلة الدائرة الثانية للمدعي عليها املذكورة بح�شور من ميثلها بنف�شها اأو 

بوكيل عنها وقد حددت جل�شة 2016/01/11 لنظر الدعوى. ليعلم.
قا�سي املحكمة امل�ستعجلة الدائرة الثانية

رقم الدعوى: 6/19256/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ذهب علي اأحمد
الرقم  اأحمد.  علي  ذهب  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 480100000. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/19179/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
محمد يو�سف احلايكي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد يو�شف احلايكي الرقم 
ال�شخ�شي: 430104260. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 7/19071/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمد قايد نا�سر الفتيني
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد قايد نا�شر الفتيني، 
الرقم ال�شخ�شي: 760913919. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعـوى: 9/10801/2011/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعية خاتون كاظم عدنان محمد علي املو�شوي 
والت�شجيل  امل�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقامت هذه  قد  املحامي عبدالرحمن اخل�شرم.  وكيلها 
العقاري طالبة فيها احلكم بثبوت ملكية العقار مل�شتحقها 3400 �شهم من ا�شل 19400 �شهم من 
جمموع امل�شاحة الكلية 326 مرت مربع مبا يعادل م�شتحق املطلوب اثباته57.09 مرتًا مربعًا اأي 

ما يعادل 3509.064 اأقدام مربعة واإ�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعية اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2016/1/13 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/19363/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

يو�سف اأحمد را�سد علي احلو�سني
علي  را�شد  اأحمد  يو�شف  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأو من يدعي باأية  احلو�شني. الرقم ال�شخ�شي: 340102810. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/27 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/19584/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
TAMANG NAVIN

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى TAMANG NAVIN الرقم 
ال�شخ�شي: 660328291. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 7/19586/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ال�سيد طالب ها�سم علي اأحمد اخلورجاين
اأحمد  علي  ها�شم  طالب  ال�شيد  املتوفى  تركة  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اخلورجاين. الرقم ال�شخ�شي: 660116910. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/9319/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

�سريفة عبداهلل محمد ها�سم
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفاة �شريفة عبداهلل محمد ها�شم 
الرقم ال�شخ�شي: 220102180. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 6/21075/2014/02
بدل فاقد لوثيقة عقارية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعية لطايف عبداهلل اخلليفة ال�شباح. قد 
وثيقة  باإ�شدار  العقاري طالبه فيها احلكم  والت�شجيل  امل�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقامت هذه 

عقارية بدل فاقد للعقار امل�شجل مبوجب الوثيقة رقم 83908 واملقدمة رقم 1994/6342.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2015/12/13 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 9/8568/2015/02
بدل فاقد لوثيقة عقارية

املدعي عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن.  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
با�شدار  احلكم  فيها  طالب  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقاموا  قد 
وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن مبنطقة عراد من املحرق وامل�شجل بالوثيقة العقارية رقم 

)63584( ورقم املقدمة )1990/8314( وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
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فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 
اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2015/12/30 موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 9/20025/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
نا�سر عبداهلل محمد البكري

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى نا�شر عبداهلل محمد البكري. 
الرقم ال�شخ�شي: 721214525. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/19733/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ماجد اأحمد يحيى عبدالكرمي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ماجد اأحمد يحيى عبدالكرمي. 
الرقم ال�شخ�شي: 670302805. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/4956/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

�سابر عبدالعليم عبداللطيف
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة �شابر عبدالعليم عبداللطيف. الرقم 
ال�شخ�شي: 551105135. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 7/23416/2014/02
تبليـغ باحل�سـور

اإلهام علي. املدعى عليها: ليال طعان حرب. �شفـة  املدعي: وين مايكل كوت�س وكيلته املحامية 
الدعــوى: ديون.
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لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/1/25

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 9/10508/2009/02

تبليغ باحل�سـور
الثانية:  املدعى عليها  اأنور محمد.  اإ�شامة  املحامي  وكيلها  لل�شيارات.  الكبي�شى  �شركة  املدعية: 
�شديقه ح�شني غلوم عبا�س. �شقة 11 مبنى 181 طريق 2507 جد حف�س 425 �شفـة الدعــوى: 

ديون. 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعوى 8/20146/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبداهلل حمد را�سد علي الرميحي
علي  را�شد  حمد  عبداهلل  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  للمتوفى املذكور  ال�شخ�شي: 710406371. فعلى كل وارث  الرقم  الرميحي. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/9 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/7825/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

علي مو�سى هالل الدروبي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة علي مو�شى هالل الدروبي. الرقم 
ال�شخ�شي: 630127565. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 1/18740/2014/02
تبليغ باحل�سـور

عليها:  املدعى  فاطمة ح�شن احلواج.  املحامية  وكيلتها  اأبي خليل وغريه.  ايلي  روجيه  املدعية: 
�شركة اركا انترييرز. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: حل ال�شركة.
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لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/27 موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    
رقم الدعـوى: 9/23415/2014/02

تبليغ باحل�سـور
املدعي: مروان اأحمد ه�شام زيني. وكيله املحامي اأمين توفيق املوؤيد. املدعى عليها: �شركة ار اي 
البحرين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 86086/452 

دينارًا.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/25 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعـوى: 4/17671/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعى  اخل�شرم.  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  املحامي  وكيلها  العقارية.  ناردين  �شركة  املدعية: 
عليه: عبداهلل نا�شر �شبيب اجلرب النعيمي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى طلب اإلزام املدعى 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره -/74624 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/27.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 3/15007/2015/02
بدل فاقد لوثيقة عقارية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي اإبراهيم قا�شم مثنى غالب مقبل وغريه. 
قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبني فيها احلكم باإ�شدار وثيقة 
عقارية بدل فاقد للعقار الكائن يف الق�شيبة من املنامة وامل�شجل برقم الوثيقة 1976/223 با�شم 

مورثهم.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2016/1/28 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 3/16061/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. ممثلها جمال عي�شى اأحمد خليفة املال  املدعى عليها: 
باأن يدفع  اإلزام املدعى عليه  الدعــوى: طلب  العنوان. �شفـة  انيرت يرز. جمهول  بلو�س  موؤ�ش�شة 

للمدعية مبلغا قدره 53035/638 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/28.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 9/15723/2015/02

تبليـغ باحل�سـور
ال�شفاف.  اإبراهيم  با�شم  املحامي  وكيله  الغتم.  عبدالنبي  اإبراهيم  عبدالنبي  عمار  املدعي: 
اإلزام  الدعــوى: طلب  العنوان. �شفـة  اإبراهيم ح�شني هنون. جمهول  املدعى عليه: علي ح�شن 

املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره -/90000 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/13.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 4/11935/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

بدرية �سلمان جا�سم الرميحي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة بدرية �شلمان جا�شم الرميحي 
الرقم ال�شخ�شي: 430026684. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/19582/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

محمد عبدالرحيم عبداهلل را�سد احلايكي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح محمد عبدالرحيم عبداهلل را�شد احلايكي ورقمه 
ال�شخ�شي 880508922. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/25 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/17410/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

�سعد �سالح ح�سن احل�سن
ورقمه  احل�شن  ح�شن  �شالح  �شعد  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 340005718. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
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بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/27 لنظر الدعوى

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/19635/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
yam bahadur gurung

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى yam bahadur gurung الرقم 
ال�شخ�شي: 610081748. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/19580/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

عادل الفاحت اإبراهيم وهبي
رقمه  وهبي،  اإبراهيم  الفاحت  عادل  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 610054791. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/13259/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

علي �سلمان داود عبدالنبي
ورقمه  عبدالنبي  داود  �شلمان  علي  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 600101223. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 9/7095/2013/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعني علي يو�شف محمد وغريه قد اأقاموا رقم 
الدعوى 9/7095/2013/02 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبني فيها 
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باإثبات ملكية العقار الكائن يف دم�شتان من املنامة والبالغ م�شاحتها 38، 7500 قدم مربع و ذلك 
با�شم املدعني البالغ ن�شيبهم 316200 �شهم من اأ�شل 342720 �شهما وفقا للفري�شة ال�شرعية 

رقم 2008/1021.
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 7/11083/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

– وكيله املحامي فريد عبداهلل ح�شاين. املدعى عليه: راكي�س كابيال.  اأم اأي بنك  املدعي: بي 
�شقة 21 مبنى 216 �شارع الق�شر 308 الق�شيبية. �شفـة الدعــوى: ديون. 

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/10.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 5/9528/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
في�سل عبداحلميد محمد جا�سم

محمد  عبداحلميد  في�شل  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 520106466. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/17253/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ال�سيد �سم�س مح�سن محفوظ علي
�شم�س مح�شن محفوظ علي           املتوفى  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 260101680. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعـوى: 4/11238/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اأحمد جعفر �شرحان وكيله املحامي �شعيد جواد �شرحان. املدعى عليه: م�شنع غياث 
لالأثاث �شجلها التجاري رقم 2-26809. �شفـة الدعــوى: املنازعات العمالية.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة 2016/2/9 ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعـوى: 9/17770/2012/02

اإثبات ملكية العقار
قد  وغريه.  علي  خليل  اإبراهيم  علي  املدعني  باأن  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأقاموا رقم الدعوى 9/17770/2012/02 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. 
طالبني فيها بثبوت ملكية املدعني ملا جمموعة 315 مرت مربع تقريبا من العقار الكائن يف الدراز 

من املنامة وامل�شمى ال�شدرة الدكان 
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/15487/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ح�سني علي اأحمد ال�سعدي
ال�شعدي        اأحمد  علي  ح�شني  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 881010251. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/15006/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
حمد اأحمد نا�سر اجلنيد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حمد اأحمد نا�شر اجلنيد الرقم 
ال�شخ�شي: 500021473. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعـوى: 8/15271/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  املحامي  ميثلها  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
جممع   1703 طريق   168 مبنى   1101 مكتب   .27456-1 التجاري  �شجلها  �شبنج  دملون  �شركة 

317. �شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة 2016/2/8 ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 7/13183/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  املحامي  ميثلها  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة فيال اإم فا�شن �شجلها التجاري رقم 1-66266. مكتب 141 مبنى 956 طريق 1702 جممع 

317. �شفـة الدعوى: ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة 2016/2/8 ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 5/16195/2013/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعني ورثة عبداهلل كاظم ح�شني. قد اأقاموا 
رقم الدعوى 5/16195/2013/02 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبني 
فيها اثبات ملكيتهم للعقار الكائن يف املقابة عنوان رقم 1578 ممر 958 جممع 509 واليل لهم 

بالإرث ال�شرعي والبالغ م�شاحته 361 مرت مربع اأي ما يعادل 3886 قدم مربع تقريبا
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/13379/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبدالرحمن اأحمد يو�سف جعفر
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدالرحمن اأحمد يو�شف جعفر 
الرقم ال�شخ�شي: 500118787. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2/20068/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمد نا�سر محمد �سميم اهلل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد نا�شر محمد �شميم اهلل. 
الرقم ال�شخ�شي: 670119261. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 8/7719/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: �شركة عبدعلي عي�شى اآل نوح واأولده ذ.م.م – وكيلها املحامي اأمين توفيق املوؤيد. املدعى 
عليهم: 1- �شركة �شيديا بينا ا�س دي ان بي ات�س دي �س.ت. 2- �شركة �شيديا بينا ا�س دي ان بي 
ات�س دي �س.ت – فرع ال�شركة املاليزية يف مملكة البحرين �س.ت )63349(. 3- يو جي جوجن 
)مدير ال�شركة(. �شقة 15 مبنى 2821 طريق 328 جممع 357 الربهامه. �شفـة الدعــوى: ديون. 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة 2016/1/26
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/21874/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: عبا�س من�شور اأحمد مكي اأحمد وغريه. املدعى عليه: اإبراهيم خليل اإبراهيم بوح�شني. 
منزل 1245 طريق 2457 كرزكان 1025. مو�شوع الدعوى: الزام املدعى عليهما مببلغ -/50000 

دينار ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة 2016/2/4م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم ال�ستئناف: 2/3641/2015/03
رقم الدعوى:   3/5027/2015/02

تبليغ باحل�سور
 .PETER HARDING JONES امل�شتاأنفة: �شركة مينا تيلكوم. امل�شتاأنف �شده: بيرت هاردينق جونز
�شقة 38 مبنى 781 طريق 3630 جممع 336 املنامة مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر 

من املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة يف رقم الدعوى 3/5027/2015/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 
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بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/2/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم ال�ستئناف: 3/1878/2015/03
رقم الدعوى: 5/14449/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: حميد عبا�س عبدالوهاب. مبنى 1533 طريق 
املدنية  ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .603 جممع   246

الثامنة يف رقم الدعوى 5/14449/2012/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/2/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم ال�ستئناف: 9/2038/2015/03
رقم الدعوى:    1/7841/2013/02

تبليغ باحل�سور
 536 مبنى  امان.  يو�شف  علي  يو�شف  حميد  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
طريق 1135 جممع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 1/7841/2013/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/2م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم ال�ستئناف: 9/2037/2015/03
رقم الدعوى:  6/13762/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: ANKIT BIRJUKA. مبنى F.11 طريق 3963 
جممع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 6/13762/2012/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/2م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم ال�ستئناف: 7/2039/2015/03
رقم الدعوى:  7/12425/2012/02

تبليغ باحل�سور
عبداهلل.  نور محمد  عبدالغفار  علي  اح�شان  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  املنامة. مو�شوع  مبنى 1943 طريق 1835 جممع 318 

املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 7/12425/2012/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/2م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/19943/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

Lester Patrick Al-Meida
ال�شخ�شي  الرقم   .Lester Patrick Al-Meida املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  680504540. فعلى كل 
دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر 

املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/1/18م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم ال�ستئناف: 3/2495/2015/03
رقم الدعوى:    2/2674/2014/02

تبليغ باحل�سور
 134 مبنى   13 �شقة  مي�شرا.  راجان جواهار  �شده:  امل�شتاأنف  املتحد.  الأهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  الق�شيبية.   325 جممع   2504 طريق 

ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 2/2674/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/7م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم ال�ستئناف: 7/2445/2015/03
رقم الدعوى:   5/19741/2014/02

تبليغ باحل�سور
 1253 مبنى  راماناند.  كاماث  راداكري�شنا  �شده:  امل�شتاأنف  املتحد.  الأهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
طريق 325 جممع 303 املنامة. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 5/19741/2014/02.
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او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/7م موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم ال�ستئناف: 2/2490/2015/03

رقم الدعوى:  9/2644/2014/02
تبليغ باحل�سور

امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: جابي ملنا �شوبيدى. �شقة 23 مبنى 264 �شارع 
ال�شيخ �شلمان جممع 356 ال�شاحلية. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة 

ال�شغرى املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 9/2644/2014/02.
او  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/7م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 3/10801/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690909934 ال�شخ�شي:  الرقم   .BADSHAH KHAN

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/12100/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 740107330  الرقم   .MUHAMMAD IRFAN DILSHAD

مبلغ قدره 186.65 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/19647/2014/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد جميد املاجد املدعى  ال�شيد علوي  ال�شرق الأو�شط. وكيلتها نبيلة  اأمك�س  املدعية: �شركة 
عليه: ISMAIL KHAN PALAKAD SULTAN MOHAMED. الرقم ال�شخ�شي: 661114961. 
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اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2149.66 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/11578/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليها:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
XIN HE. الرقم ال�شخ�شي: 880934174. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 579.424 دينارًا 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/10793/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   910504741 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالكرمي.  خمي�س  جمعه  عي�شى  عبداهلل 

طلب مبلغ قدره 149.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/12446/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: دلل �شباح 
 125.343 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850503094 ال�شخ�شي:  الرقم  داود.  ح�شني 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/23725/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمود زهري 
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�شعيد قداده. الرقم ال�شخ�شي: 801148227. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 495.47 دينارًا 
مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/5261/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شمري بلعيدي. 
الرقم ال�شخ�شي: 851126251. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 515.3 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/23240/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد عبدالرزاق 
جعدون. الرقم ال�شخ�شي: 870573802. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 169.226 دينارًا مع 

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

2015/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/8924/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .750107006 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  اأحمد  فرحان  رمله  عليها:  املدعى 

طلب مبلغ قدره 1546.21 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/8912/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل املدعي: جميلة علي �شلمان اأحمد. 
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الدعوى:  مو�شوع   .580132889 ال�شخ�شي  الرقم  علي جواهري.  اأ�شرف مريزا  عليه:  املدعى 
طلب مبلغ قدره 631.892 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/8335/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب )مقفلة(. وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى 
عليه: CARLOS II MANUEL PEREZ. الرقم ال�شخ�شي 711033471. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 204 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/8343/2014/02
تبليغ باحل�سور

عا�شم  عليه:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنني  رمي  وكيلتها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
ار�شد بركات ما�شي �شمويل. الرقم ال�شخ�شي: 880412089. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/1273/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شن نبيل محمد 
 157.884 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870700600 ال�شخ�شي:  الرقم  يعقوب.  علي 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/4787/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبدالعزيز  عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 940302977.  الرقم  العنزي.  فيحان  اإبراهيم حرير 
قدره 580.226 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/20797/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة اأمك�س ال�شرق الأو�شط. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى 
مو�شوع   .780711211 ال�شخ�شي  الرقم  جهانكيز.  محمد  الدين  محي  غالم  �شعديه  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 3768.361 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/21538/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمود ح�شن علي عبدي. الرقم ال�شخ�شي: 730035255. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/12333/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املاجد.  ال�شيد جميد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
فاطمة يو�شف علي اأحمد عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 800610083 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 228.715 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/12160/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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THANATHANEE SRIMAKUT. الرقم ال�شخ�شي 640631029 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 144.278 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/10965/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مازن عمر عثمان املر�شي عثمان. الرقم ال�شخ�شي: 861206517 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 175.225 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/22634/2014/02
تبليغ باحل�سور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 881102261. مو�شوع  الرقم  ال�شيد محمد ح�شن علي.  رباب 

قدره 212.661 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/4900/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد جا�شم 
محمد را�شد عتيق. الرقم ال�شخ�شي: 940904063. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 496.36 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/4894/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خالد �شرحان 
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 573.424 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910115028 ال�شخ�شي:  الرقم  هتيمي.  خاتل 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/5010/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: فهد مط�شر رافع 
�شاري العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 860602320. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 573.516 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى: 3/5660/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
ح�شن ع�شمت �شالح ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 781226732. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/5334/2015/02
تبليغ باحل�سور

جميله  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
عبداهلل علي مدن. الرقم ال�شخ�شي: 750702630. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 342.2 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/7588/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880315709 مو�شوع  الرقم  امل�شيفري.  يون�س دروي�س ن�شيب 
قدره 650.639 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/3678/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عبدالرحمن محمد حامد. الرقم ال�شخ�شي: 590317008. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 340.723 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/12076/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720312264 ال�شخ�شي:  الرقم   .BEVERLY VIEGAS

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/11778/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مرمي اأحمد يو�شف بوعالي. الرقم ال�شخ�شي: 680702431. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

396.482 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/3589/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ليت �شبيد. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .631200207 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  محمد  يو�شف 
100.517 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/3171/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: في�شل عبداهلل 
محمد عبداهلل عبدالغفار. الرقم ال�شخ�شي: 861000870. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/5011/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد حبيب  اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  البحرين. وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630702624 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شني.  ح�شن  مرحمت 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/6299/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
KAREN GOMEZ REYES. الرقم ال�شخ�شي: 730840239. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/6223/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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خالد مهدي �شيف مهدى اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 810807130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
قدره 314.702 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/7264/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
نوح محمد اإبراهيم علي اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 900408960. مو�شوع الدعوى: 130.004 

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/5009/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها: عاطفه علي  اإبراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610101498 ال�شخ�شي:  الرقم  املوؤمن.  علي  عبداهلل 

579.593 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/7162/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ولء ماجد 
�شيد علي. الرقم ال�شخ�شي: 940907941. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 140.195 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/4676/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
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امينه عبداهلل علي ح�شن بو�شنيده. الرقم ال�شخ�شي: 841200157. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
قدره 192 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/7607/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851241573 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAZHAR SALEEM

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

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/7600/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201412402 ال�شخ�شي  الرقم   .PAUL PARTHASARATHY

قدره 210.82 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/22571/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MICHELLE املدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه
SANTELICES CARREON. الرقم ال�شخ�شي 760714045 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

2146.875 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/9910/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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محمد اأحمد اإبراهيم ح�شني الب�شري. الرقم ال�شخ�شي: 931108225. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ قدره 210.376 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/8553/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
SUSHANTO CHANDRO SARKAR. الرقم ال�شخ�شي: 830260641 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 329.713 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/4437/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد �شمري  البحرين. وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
بنمخلوف. الرقم ال�شخ�شي: 680437681. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.562 دينارًا 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/23280/2014/02
تبليغ باحل�سور

لتاأجري  مندور  عليه:  املدعى  اأحمد.  علي  عي�شى  عبدال�شهيد  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ال�شيارات. الرقم ال�شخ�شي: 201502115. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1551.34 دينارًا 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/1826/2015/02
تبليغ باحل�سور

اآمنه قي�س �شالح.  انور محمد. املدعى عليها:  التامني اليرانية. وكيلها ا�شامة  املدعية: �شركة 
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مع  دينارًا   1149.478 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201502150 ال�شخ�شي:  الرقم 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/23326/2014/02

تبليغ باحل�سور
 BENRIE JAMES املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
BASA NUFABLE. الرقم ال�شخ�شي 830826815. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 804.368 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/8691/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها ح�شن عبا�س جعفر محمد. املدعى عليها: �شركة بود�شتور لتاأجري 
املعدات الثقيلة. الرقم ال�شخ�شي: 48764. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 713.559 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/8689/2014/02
تبليغ باحل�سور

لالأنرتنت.  اورفان  عليه:  املدعى  اأحمد.  علي  عي�شى  عبدال�شهيد  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 47840-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 517.969 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/9674/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
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MUHAMMAD SHABBIR. الرقم ال�شخ�شي: 860230635. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/7888/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
TIMOTHY LAVONE ARMSTRONG. الرقم ال�شخ�شي 680592407 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 111.636 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/20175/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شلتاق  خالد  عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
خلف ال�شمري �شاحب وكالة الرفة للعقارات واملقاولت. الرقم ال�شخ�شي 201426108. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 207 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/8222/2014/02
تبليغ باحل�سور

 EDDIE عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
WALKER. الرقم ال�شخ�شي: 831100508. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 809 دنانري مع 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/9227/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خالد مبارك 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720109280 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  �شالح  حلدان 
1093.412 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/13668/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شركة بي دي 
قدره 1334.621  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 1-77515.  الرقم  ذ.م.م.  بلو  �شي 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/10413/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 338.193 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201509322 ال�شخ�شي:  الرقم   .Jalal Hasan

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/10968/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
محمد اأحمد اأحمد علي اجلفني. الرقم ال�شخ�شي: 820602310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 119.406 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/9912/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
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�شويلح �شليم �شليمان زايد. الرقم ال�شخ�شي: 880152796. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
280.303 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/15409/2014/02

تبليغ باحل�سور
محمود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 861008103  مو�شوع  الرقم  اإبراهيم علي.  عبدالر�شول علي 

قدره 184.871 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/8216/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOHN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
HAWTHORNE. الرقم ال�شخ�شي: 720701856. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 836.422 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/23042/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830547924 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAJAGOPAL RAJEEV

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/1261/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فندق الزبارة 
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ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 31026-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 291.834 دينارًا مع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/207/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل اأحمد عبداملجيد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 890909695. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 820.579 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/625/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SELEBALENG MAGDELINE NCHWE. الرقم ال�شخ�شي 640204201. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 595.68 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/866/2015/02
تبليغ باحل�سور

كفاح  عليها  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
اأحمد خليل اإبراهيم احللو. الرقم ال�شخ�شي: 660104296. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/6499/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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عادل حميد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 4-29748. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.333 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/7761/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شني علي مكي ال �شعيد. الرقم ال�شخ�شي: 790709295. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/6511/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOSEPH عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750343346 ال�شخ�شي  الرقم   .MICHAEL KALLOOR

1574.171 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/8193/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: م�شعب عي�شى 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830912851 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شرتيحي.  اأحمد  اني�س 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/9520/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه: جا�شم  املدعى  العو�شي.  �شالح عبداهلل  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
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قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 850800439. مو�شوع  الرقم  اأحمد علي.  محمد عي�شى 
4182.117 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/6905/2015/02

تبليغ باحل�سور
�شريفه  عليه  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .621121746 ال�شخ�شي:  الرقم  العوامي.  �شلمان  ح�شني 

3410.138 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/8985/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عبداهلل ح�شن 
محمد علي احللي. الرقم ال�شخ�شي: 830100482. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 111.677 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/555/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه يو�شف دادي 
 432.842 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530402220 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  مراد 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/8452/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MAHALINGAM :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
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ANBALAGAN. الرقم ال�شخ�شي: 840226276 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1527.478 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/22398/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MANESH عليه:  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيلة  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
THOTTATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 720439841. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 738.983 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/9247/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: فواز مبارك 
 269.814 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770209513 ال�شخ�شي:  الرقم  زايد.  خمي�س 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/9247/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: فواز مبارك 
 269.814 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770209513 ال�شخ�شي:  الرقم  زايد.  خمي�س 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/13643/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  علي  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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عبداهلل علي ابل. الرقم ال�شخ�شي: 871005328. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 102.553 
دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/9849/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .RASIKA SAMPATH WIJESUNDERA APPUHAMILAGE عليه: 
810571773. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 170.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/18028/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليهما: عبدالعزيز 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .ASGHAR DIN MUHAMMADو العبدالقادر  محمد 

1582.919 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/19387/2014/02
تبليغ باحل�سور

فوؤاد  اأحمد  عليه:  املدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  وكيله عي�شى  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
م�شطفى عيد. الرقم ال�شخ�شي: 730339394. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 934.895 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 6/8309/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMED املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
IQBAL ABDUL HAMEED. الرقم ال�شخ�شي 660640155 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/6482/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليه: محمد ح�شن  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670007455 ال�شخ�شي:  الرقم  العرادي.  علي  محمد 

1186.451 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/4450/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .HASAN ERKAN املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 840846533. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 131.17 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/9531/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   820520969 ال�شخ�شي:  الرقم   .DILOFAR EBINE YOUSUFF MOIDU

طلب مبلغ قدره 466.85 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 9/2431/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ح�شن عبداهلل عبدالعزيز 
ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 550135677. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 705.353 دنانري مع 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/8306/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: ب�شار انطون باليكى. 
الرقم ال�شخ�شي: 740919164. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1580.85 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/7070/2015/02
تبليغ باحل�سور

 IAN GADIAN:عليه املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيله  بنك.  �شيتي  املدعي: 
DIAMANTE. الرقم ال�شخ�شي: 781045509. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2413.938 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/6994/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيله علي محمد ح�شن كمال الدين. املدعى عليه: عادل اأدهم 
م�شعود فريوز. الرقم ال�شخ�شي: 800210565. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2494.077 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 9/15581/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
JAYACHANDRA KURUP BHASKARAN PILLAI. الرقم ال�شخ�شي 640564208. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 597.683 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/9056/2014/02
تبليغ باحل�سور

 KUNHI عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED POOLAKKAL. الرقم ال�شخ�شي: 740590456 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 276.673 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/11323/2014/02
تبليغ باحل�سور

 AJAY PAL :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 650103947.  الرقم   .SINGH RANDHAWA

400.6 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/8836/2014/02
تبليغ باحل�سور

 AGUSTIN عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   570530695 ال�شخ�شي:  الرقم   .TUAZON VILLEGAS

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 2/8894/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: اأمرية كاظم 
 274.998 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640056318 ال�شخ�شي:  الرقم  غلوم.  ح�شني 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكوةر اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/7762/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 850507553. مو�شوع  الرقم  اإبراهيم �شخنيني.  محمد خليل 

قدره 116.586 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/11797/2014/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ح�شني ح�شن علي اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 900101261. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/7427/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شمري عبدالعزيز حمد جرب الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 730806030 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 150.96 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 5/3944/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: هاين اإبراهيم 
فاعور. الرقم ال�شخ�شي: 740932470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 744.654 دينارًا مع 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/8784/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SENTHIL عليه  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   800127498 ال�شخ�شي  الرقم   .KUMAR MADASAMY

2388.564 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/22564/2014/02
تبليغ باحل�سور

 RAJESH عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
 628.16 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740114662 ال�شخ�شي:  الرقم   .SEBASTIAN

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/23071/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MOIZ AHMED :املدعى عليه .MOIZ AHMED SYED املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله
SYED. الرقم ال�شخ�شي: 750147849. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1032.855 دينارًا 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 9/10459/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيله �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه: عبداهلل اأحمد عقيل 
محمد اجلناحي. الرقم ال�شخ�شي: 830401423. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2500 دينار 

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

2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/6563/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك البحرين الوطني، وكيله عبدالغني ال�شيد حمزة قاروين. املدعى عليه: عبدالرحمن 
ربيعه خليفة ربيعه العطاوي. الرقم ال�شخ�شي: 870706276 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1700.733 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/8189/2014/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد  بتول  عليها:  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 890401489.  الرقم  مكي.  ها�شم  ر�شي  هادي 

843.865 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/8808/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   765.382 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .SAHA JAHAN SAIFUL،ريتاتل

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 4/19330/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOSEPH :املدعية: �شركة بيت التمويل الوطني. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليه
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 770302491.  الرقم   .ESTRADA MANAOIS

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

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/5714/2015/02
تبليغ باحل�سور

بدور  عليها:  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 810203731. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  عبداحلميد علي 

1807.012 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/9697/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
علي عبداحلميد عبدالرحمن اإبراهيم عو�شي. الرقم ال�شخ�شي 930304837 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 204.51 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/635/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شي زارو�س 
قدره 692.39  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 1-67026.  الرقم  والعالن.  للدعاية 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 8/267/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مو�شوع   .740159011 ال�شخ�شي  الرقم   .FARIDA BEGUM ABDUS ABDUS SALAM

الدعوى: طلب مبلغ قدره 291.66 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/7027/2014/02
تبليغ باحل�سور

 HAQ عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
NAWAZ. الرقم ال�شخ�شي: 750239620. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 675.318 دينارًا 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/15604/2014/02
تبليغ باحل�سور

 NAMAL عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
SAMEERA RANASINGHE. الرقم ال�شخ�شي 860413306 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

983.021 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/2444/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SUHAS ANANT   املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
KULKARNI. الرقم ال�شخ�شي: 600553698. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2761.813 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 9/9254/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: غلوم محمد 
مبلغ قدره 245.188  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 540070181. مو�شوع  الرقم  حاجي ح�شني. 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/14189/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
CHITRNAGDAN SYAM KUNJU KUNJU KRISHNAN. الرقم ال�شخ�شي: 690572840. 

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2115.572 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/15372/2014/02

تبليغ باحل�سور
 MANOJ عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730565467 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUBRAMANIYAN

1914.561 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/18352/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: اأحمد محمد 
محمود �شعد. الرقم ال�شخ�شي: 770828299. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1104.095 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/20326/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ANILKUMAR :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
REVENDRAN. الرقم ال�شخ�شي: 700577769 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1472.171 

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

2016/1/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/13217/2014/02
تبليغ باحل�سور

 NITHEESH اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  البحرين. وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870726617 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARAVINDAKSHAN

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

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/13388/2014/02
تبليغ باحل�سور

 .ABDUL SAMI :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 911125485. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 289.046 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/13726/2014/02
تبليغ باحل�سور

 HAMED K املدعى عليه  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 450.309 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .541118340 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALATASSI

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/07238/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  عليه: حبيب  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
حبيب يو�شف مدن. الرقم ال�شخ�شي: 880603755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 409.362 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/07116/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عايد عبداهلل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880700106 ال�شخ�شي:  الرقم  العنزي.  غربه  فرحان 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/07106/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليها ال�شيخة لولوه 
�شلمان اأحمد علي ال خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 600313948. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

285.58 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/03137/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليها: هناء 
جا�شم محمد مفتاح �شليم. الرقم ال�شخ�شي: 801009162. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

109.099 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/09795/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  جا�شم  راين  عليه:  املدعى  جواد.  ليلى  املحامية  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
ال�شايغ. الرقم ال�شخ�شي: 1006319451. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 154.5 دينارًا مع 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/11331/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   82474 ال�شخ�شي:  الرقم  الإدارية.  لال�شت�شارات  برونكر  �شركة 

قدره 303.041 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/09720/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه ر�شا  املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها 
عبدالنبي �شرحان اأحمد �شرحان. الرقم ال�شخ�شي: 871010909. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 105.443 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/09689/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MARVIN عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
JOSHEY. الرقم ال�شخ�شي: 831235780. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 498.18 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/09687/2015/02
تبليغ باحل�سور

 PETER GARY :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   650302141 ال�شخ�شي  الرقم   .DARREL WOODRUFF

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/06831/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة اك�شيم لإدارة 
املعار�س الريا�شية. الرقم ال�شخ�شي: 67112-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 374.54 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/09684/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MAJID عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED BANAFA. الرقم ال�شخ�شي: 820596035. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/08291/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(، وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
محمد ال خليفة. املدعى عليه: SHABAB FASHIONS. الرقم ال�شخ�شي 201507105. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 173.39 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/07620/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: مبارك محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790405563 ال�شخ�شي:  الرقم  التميمي.  اأحمد  مبارك 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/07705/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ثابت عبدالنبي 
مع  دينارًا   237.812 الدعوى:  مو�شوع   .690109245 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  عبدالر�شول 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/07446/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
 .510502938 ال�شخ�شي  الرقم  اأحمد.  محمد  �شيد  ي�شري  عليها:  املدعى  خليفة.  ال  محمد 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   114.536 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/03391/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شن يو�شف  البحرين. وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
غلوم عبا�س علي. الرقم ال�شخ�شي: 770504809. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 317.122 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 1/03442/2015/02

تبليغ باحل�سور
عي�شى  را�شد  عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
را�شد را�شد العالن. الرقم ال�شخ�شي: 871109050. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 49.255 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/03609/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: ال�شيد ح�شني جواد 
اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 781206367. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 45 دينارًا مع 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/04796/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SHAKIL AHMED :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 651039240. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 557.193 دينارًا 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/04867/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: �شند محمد علي 
امل�شانده. الرقم ال�شخ�شي: 201504217. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 73.452 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



128
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 4/05102/2015/02

تبليغ باحل�سور
�شامي  اأحمد  عليه:  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890407436 ال�شخ�شي:  الرقم  العريبي.  محمد  اأحمد 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/09328/2015/02
تبليغ باحل�سور

 LEO عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850839726 ال�شخ�شي:  الرقم   .AUGUSTUS DE AGLIAM

قدره 540.766 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/05260/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ASHOK عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
KUMAR LAMA. الرقم ال�شخ�شي: 841027820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 503.53 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/15132/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليه:  التويجري.  وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
كرمي اأحمد محرو�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 891024107. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

846.968 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 9/15133/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
PAUL HERBY LARA FLORES. الرقم ال�شخ�شي 790628279 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 206.667 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/04944/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شني عبداهلل 
علي ماجد بدر. الرقم ال�شخ�شي: 831201614. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 512.698 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/07316/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  للخدمات،  الدغا�س  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1352.912 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-80706 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/07315/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلتها املحامية �شو�شن املدفعي. املدعى عليه: فهد 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   1-71871 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شبيعي.  العامري  مبارك  عبداهلل 

قدره 182 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/1 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 1/10035/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلتها املحامية �شو�شن املدفعي. املدعى عليه: على 
عدنان اخل�شراوي، �شركة ان�شول اك�شرب�س �س.�س.و.مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 777.3 

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

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/11051/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة بي اآي بي كون�شالتن�س. الرقم ال�شخ�شي: 201509926.مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

3030.8 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/10564/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: علي بن عبدال�شالم 
الفزاين. الرقم ال�شخ�شي: 711032300. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 170.009 دينارًا 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/10946/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: علي 
محمد �شليمان اخلليل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 801216249. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 130.328 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 5/12865/2015/02

تبليغ باحل�سور
التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   830307117 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  اأحمد  محمد  اأحمد  ثاجبه 

مبلغ قدره 236.502 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/12968/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MARIA MEI عليه  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
FLOR CAPILI. الرقم ال�شخ�شي: 700592652. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 430.997 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/13100/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SUNA MIAH :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
 249.18 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690165676 ال�شخ�شي:  الرقم   .RIAJULLAH

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.    
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/13134/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ANDREW عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   671033476 ال�شخ�شي:  الرقم   .KINGSTON BROUGHTON

قدره 120.1 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/31 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 3/13273/2015/02

تبليغ باحل�سور
 .KEVIN BLAIR املدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تلكوم.  �شركة مينا  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 560323433. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 119.95 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/04304/2015/02
تبليغ باحل�سور

النور�س  �شركة  عليها:  املدعى  اأحمد.  علي  عي�شى  عبدال�شهيد  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
 2038.116 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201506841 ال�شخ�شي:  الرقم  لل�شفريات. 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/11598/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RAJEEVAN اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
VADAKKE PARAMBIL. الرقم ال�شخ�شي: 720462673 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/09715/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة اليت لتاجري ال�شيارات. وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد. املدعى 
عليه: محمد �شامي جمعه حمد الزويري. الرقم ال�شخ�شي 831209607. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ قدره 510 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/01998/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: محمد ر�شا عي�شى محمد نا�شر. وكيله عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى 
مو�شوع   .760117519 ال�شخ�شي  الرقم   .BIJU KIZHAKKE AREEKKACHALIL عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 472.16 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/31 لنظر الدعوى للمرافعة.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/15087/2014/02
بيع باملزاد العلني

عليها  املدعى  �شد  ن�شف  عي�شى  عبداهلل  بدرية  املدعـية/  من  املرفوعة  الدعوى  اإلى  اإ�شارة 
الأولى/ �شلوى عبداهلل عي�شى ن�شف املدعى عليها الثانية/ جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. 
بتعذر الق�شمة وببيع العقار محل التداعي امل�شجل بالوثيقة العقارية رقم 45692 واملقدمة رقم 
9309 ل�شنة 2004 والكائن مبدينة عي�شى باملزاد العلني وفقا للثمن ال�شا�شي املقدر له بتقرير 
هيئة فرز المالك الدائرة الأولى ب مببلغ 92000 دينار )اثنني وت�شعون الف دينار( وعلي من 
يرغب من ال�شركاء يف انهاء حالة ال�شيوع اتخاذ اجراءات البيع املن�شو�س عليها قانونا واألزمت 
املدعى عليها بامل�شاريف ومبلغ ع�شرة دنانري مقابل اأتعاب املحاماة. وذلك يف اجلل�شة املحددة 
الدلل محمد  يراجع  ان  املزايدة  او  ال�شراء  املزاد على  الرغبة يف  لديه  ومن  2016/02/07م 

محمد ح�شن على الهاتف رقم: 39444828
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 6/18303/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
جناة جا�شم علي اأحمد ال�شمخ. الرقم ال�شخ�شي: 910601623 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 331.508 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/17755/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: �شادق كاظم يو�شف 
مع  دينارًا   95.1 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690106203 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم. 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/18310/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   730143465 ال�شخ�شي  الرقم   .ANTONIO BAGAYPO CATITO

مبلغ قدره 316.79 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/03803/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول 
خلف. املدعى عليه: رائد جا�شم محمد �شالح اخلاجه. الرقم ال�شخ�شي 720804272. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 3114.972 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/17076/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MARRIAM JANNAH ROMERO DAVID. الرقم ال�شخ�شي 870116134. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 481.332 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/17075/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: زهري 
علي محمد دياب. الرقم ال�شخ�شي: 811204189. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 373.112 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/17087/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد يحي محمد الف�شلي. الرقم ال�شخ�شي: 840455224. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/17550/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبدالرحمن  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شن املحمود. الرقم ال�شخ�شي: 880527331. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 497.204 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/17079/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شن عي�شى عبداهلل الق�شا�س. الرقم ال�شخ�شي: 950202681. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 327.202 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/17084/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690826141 ال�شخ�شي:  الرقم   .HILAL ALI KHAN

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/17580/2015/02
تبليغ باحل�سور

مو�شى  عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجري  اآ�شيا  موؤ�ش�شة  املدعية: 
يو�شف محمد ع�شاف. الرقم ال�شخ�شي: 681219530. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 200 

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

2016/2/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/17814/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. املدعى عليها: رفعت قاعود 
ح�شني ال�شربى. الرقم ال�شخ�شي: 800190980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 200.261 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/18499/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها زينات عبدالرحمن املن�شوري. املدعى عليه: رمي عبداهلل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810801353 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  عبدالرحمن 

2128.665 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/16761/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد 
قدره 312.512  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 831151404.  الرقم  محمد محمد. 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/16471/2015/02
تبليغ باحل�سور

يو�شف  محمود  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860203450 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  ح�شني  اإبراهيم 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/15221/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   880168838 ال�شخ�شي  الرقم   .REZAUL KARIM DULAL MIAH

مبلغ قدره 253.09 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/17185/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
PALAKKAL KUNHUMON MOIDEEN. الرقم ال�شخ�شي 590710362. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 353.904 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/17228/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليها  ايفاجنلني بوتي�شتا 
فلي�شيانو بوتي�شتا. الرقم ال�شخ�شي: 620711337. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 51.933 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى:5/16365/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة اوال لالألبان. وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليها: ناديه محمد عبداهلل 
محمد ال�شديقي. الرقم ال�شخ�شي: 661100103. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4219.61 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى:2/16022/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700722297 ال�شخ�شي:  الرقم   .PANKAJ MARYA

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/5880/2013/02
اإثبات ملكية عقار

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة باأن املدعيني/عبدالرحمن محمد جا�شم �شيادي وغريه 
الدعوى 1/5880/2013/02. �شد  رقم  اأقاموا  قد  الها�شمي  يو�شف  املحامي/ال�شيد  وكيلهم/ 
فيها:  طالبني  املنامة.   – احلكومة  العقاري-�شارع  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  عليها/  املدعى 
للورثة  القي�شرية رقم 91 باملحرق 215  الكائن يف �شارع �شوق  العقار  1- احلكم بثبوت ملكية 
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املذكورين بالفري�شة ال�شرعية رقم 47 ل�شنة 2007 واملوؤرخة يف 2007/1/17 البالغة م�شاحتة 
ب�شجالتها  ذلك  بت�شجيل  عليها  املدعى  اإلزام   -2 ال�شكني.  والدور  الدكاكني  واملت�شمن  م   80

الر�شمية.
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعيني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اإعرتا�شه وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/8م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/16778/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ALAM اإ�شماعيل. املدعى عليه:  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. وكيله ح�شن علي 
KADER MOLLA. الرقم ال�شخ�شي: 860361950. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 191.1 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/15699/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاريا لاللكرتونيات. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. املدعى عليها: فاطمة ثاين 
�شامل �شليم الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 500029750. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 884 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/16184/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: اأحمد محمد علي اكرب. املدعى عليه: MELCHORA SAYRITAN LANARIO. الرقم 
ال�شخ�شي: 660450690. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 850 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/17630/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JOSEPH عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 436.458 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .700150960 ال�شخ�شي:  الرقم   .MATHEW

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

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/14103/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .MUHAMMAD KHALID :املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 870630539. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 205.253 دنانري مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/18209/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: جامعة اململكة. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: مح�شن 
خليل اأحمد علي عبدالعزيز. الرقم ال�شخ�شي: 860304582. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1370 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/15023/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 910615276. مو�شوع  الرقم  الرئي�شي.  اإبراهيم خالد حبيب 

قدره 94.273 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/14790/2015/02
تبليغ باحل�سور

 BLESSON عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870327160 ال�شخ�شي:  الرقم   .PHILIP THOMAS

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/6182/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SHEWAYE MEKONNEN عليه:  املدعى  الكعبي.  �شلهام  علي  عي�شى  محمد  املدعي: 
MIDEKSA. الرقم ال�شخ�شي: 921019882. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 770 دينارًا مع 

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

2016/1/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/15957/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: نرج�س محمد 
مريزا عبا�س اأحمد منديل. الرقم ال�شخ�شي: 850700078. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/15883/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شمري عبداهلل 
عبدالرحمن جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 780407180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 55.735 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 3/15377/2015/02
تبليغ باحل�سور

 BENJY عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
VARUGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 660164060. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 171.69 

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/16746/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ERSEN عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
 438.487 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810941694 ال�شخ�شي:  الرقم   .BALTACI

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

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/689/2012/02
تبليغ باحل�سور

واإميان  مرزوق  محمد  �شالح  و�شعيد  مرزوق  محمد  �شالح  واأنعام  كفوزي  �شعيد  نهله  املدعون: 
املدعى عليهم: هيفاء �شالح محمد  نقول قيوجمي.  روفان  زياد  وكيلهم  �شالح محمد مرزوق. 
مرزوق  �شالح محمد  وهنادي  مرزوق  �شالح محمد  و�شعد  مرزوق  �شالح محمد  وهاله  مرزوق 
وم�شعل �شالح محمد مرزوق ومحمد �شالح محمد مرزوق وهدى �شالح محمد مرزوق وهيا �شالح 
محمد مرزوق ومباركه دهام �شعد وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري ووزارة الإ�شكان. مو�شوع 
الدعوى: 1- احلكم ببيع ال�شيارة نوع هونداي رقم 151647 يف املزاد العلني وت�شفيه ح�ش�س 
املدعني البالغة 113 �شهما من عامة ال�شهم البالغة 360 �شهما طبقا للفري�شة ال�شرعية. 2- 
ح�ش�س  وت�شفية  العلني  املزاد  يف   2009 ل�شنة   782 رقم  باملقدمة  امل�شاع  العقار  ببيع  احلكم 
املدعني منه البالغة 113 �شهما من عامة ال�شهم البالغة 360 �شهما طبقا للفري�شة ال�شرعية. 
3- الزام املدعي عليهم ماعدا املدعى عليها العا�شرة واحلاديه ع�شر بامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/1/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/7505/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: عبد علي اأحمد اأحمد مح�شن الق�شاب. وكيل املدعي: اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن. 
املدعى عليهم: افراح اأحمد اأحمد الق�شاب. جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري

مو�شوع الدعوى: 1- احلكم بفرز م�شتحق املدعي البالغ م�شتحق املدعي 9 ا�شهم من عامة 10 
ا�شهم من العقار الكائن يف جدحف�س من املنامة و امل�شجل برقم الوثيقة 109376 واملقدمات 
املدعي  م�شتحق  يعادل  مبا  2006/15689م  رقم  و  2003/11118م  رقم  و   2000/415 رقم 
بالزام  2-احلكم  مربع.  قدم   1259.400 الكليه  امل�شاحه  جمموع  من  مربع  قدم   1133.554
املدعى عليها الثانيه جهاز امل�شاحه والت�شجيل العقاري با�شدار وثيقة عقاريه بذلك. 3- احلكم 

باإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/15281/2015/02
تبليغ باحل�سور

 NOZRUL :املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س، وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل.  املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850249260 ال�شخ�شي  الرقم   .ISLAM LATE LATE

1003.5 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/10445/2013/02
تبليغ باحل�سور

ورا�شد  الرويعي  خليفة  عبدالرحمن  وعائ�شة  الرويعي  خليفة  عبدالرحمن  لولوة  املدعون: 
عبدالرحمن خليفة خليفة الرويعي. ونورة عبدالرحمن خليفة جابر الرويعي وهود عبدالرحمن 
خليفة الرويعي وهدى عبدالرحمن خليفة جابر الرويعي واأحمد عبدالرحمن خليفة جابر الرويعي، 
وكيلهم فريد غازي جا�شم رفيع. املدعى عليهم: عي�شى محمد �شلطان الكواري وعبداهلل عي�شى 
�شلطان  محمد  عي�شى  وح�شة  الكواري  �شلطان  محمد  عي�شى  وعالية  الكواري  �شلطان  محمد 
عبدالرحمن خليفة  املتوفىة مرمي  وابناء  زوج  الكواري  �شلطان  عي�شى محمد  ومنرية  الكواري 
العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  وجهاز  الرويعي  جابر  خليفة  عبدالرحمن  وجابر  الرويعي  جابر 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2016/1/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/18698/2014/02

تبليغ باحل�سور
من�شور  عي�شى  ليلى  عليها:  املدعى  العريبي.  اأحمد عبداهلل  علي  وكيلها  فودز.  �شوبر  املدعية: 
 1494.2 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680049533 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شني 

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

2016/1/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/15349/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: عادل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650112970 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شائغ.  يعقوب  ح�شن 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/2015/7859/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: كاظم ال�شيد عبداهلل 
 216.31 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .720705037 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  اأحمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/2219/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ANEESH :املدعية: �شركة بتلكو �س.م.ب مقفلة. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   781243629 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAHUL HAMEED

206.767 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/15282/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   670168319 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD IQBAL

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/8923/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MATTHEW :املدعية: �شركة مينا تيلكوم ذ.م.م، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
ERNEST DRYDEN. الرقم ال�شخ�شي: 790168286 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 175 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2015/14819/2
تبليغ باحل�سور

املدعي: اإ�شماعيل جعفر ح�شن اإ�شماعيل. املدعى عليه: JASHIM UDDIN MISIR ALI. الرقم 
ال�شخ�شي: 860233014. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 02/2015/11336/4
تبليغ باحل�سور

الرقم  ح�شني،  ح�شن  اديب  حمزة  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دنانري   503.449 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510353 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/10325/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شفاء محمود غلوم. وكيلتها نعيمه رم�شان حياه علي امل�شخ�س. املدعى عليه: محمد 
اأحمد اأكرب م�شطفى عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 881211648 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1012.8 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/08956/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: خالد بن عمر بن محمد ال�شويان. املدعى عليه: محمد علو�س محمد ال�شحيمي، الرقم 
ال�شخ�شي: 201507630. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 4000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10267/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  نبيه حلمي.  اإبراهيم  عليه:  املدعى  خليل.  �شياء خلف  وكيلها  تايلو�س.  املدعية: مطبعة 
ال�شخ�شي: 201510090. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3700 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/11945/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: حياة عبداهلل حبيب جا�شم العقبة. املدعى عليه: جا�شم علي جا�شم محمد املع�شادي، 
اإدارة ال�شحة العامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/19036/2014/02
تبليغ باحل�سور

الرقم   .NEZIFA ABATEMAM ABABOR عليه:  املدعى  العرب.  علي  حبيب  جعفر  املدعي: 
ال�شخ�شي: 850945151. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 800 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/1/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى:6/15319/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليها: ليلى محمد را�شد. 
الرقم ال�شخ�شي: 201513667. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 76.734 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/16857/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شني  علي  املدعي:  وكيل   .SUNILKUMAR KOCHUVILAYIL SREEDHARAN املدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .RAM CHANDRA GANGARAM DINGANKAR عليه:  املدعى  ثامر. 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 5000  مبلغ  الدعوى: طلب  790318628. مو�شوع 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/12381/2011/02
تبليغ باحل�سور

�شلمان  علي  وعبا�س  ها�شم  �شرب  محمد  ال�شيد  وح�شينية  �شويد  عي�شى  محمد  تاجه  املدعون: 
محمد  ال�شيد  وليلى  ها�شم  �شرب  محمد  طالب  وال�شيد  ها�شم.  �شرب  محمد  �شرب  وال�شيد  عياد 
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�شرب ها�شم وحميده ال�شيد محمد �شرب ها�شم وال�شيد جعفر محمد �شرب ها�شم وال�شيد قا�شم 
محمد �شرب ها�شم، وكيلهم عبدعلي حمزه مال اإبراهيم الع�شفور. املدعى عليه: جهاز امل�شاحة 
مع  دينار  قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-G01 ال�شخ�شي:  الرقم  العقاري.  والت�شجيل 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/11739/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: محمد عبداهلل حميدان النجدى، وكيله عبدعلي حمزة الع�شفور  املدعى عليهما: جمال 
عبداهلل عبدالكرمي. ح�شني عبداهلل عبدالكرمي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1700 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/00719/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: طالل اأحمد العبدالظاهر، وكيله عبدالرحمن محمد غنيم. املدعى عليه: عبداهلل ح�شني 
حمود العبد. الرقم ال�شخ�شي: 201301103. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ قدره 4000 دينار مع 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/09860/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين املدعى عليها: 
�شركة �شايا ارت اند انتيك�س. الرقم ال�شخ�شي: 66442. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 230 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/21241/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ح�شني جا�شم محمد ال�شعيد. وكيله عارف �شالح عبدالقادر تقي. املدعى عليه: ح�شن 
عبداجلليل اإبراهيم جا�شم �شهاب. الرقم ال�شخ�شي: 801204038. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 3060 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/09972/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شيام للطباعة والن�شر. وكيل املدعية: ال�شيخ عي�شى بن محمد اآل خليفة. املدعى عليها: 
مبلغ قدره 295  الدعوى: طلب  ن�شيم. مو�شوع  بارونز  رانا  ماركيتنغ،  اند  افينت�س  روبي  �شركة 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/14556/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  جا�شم.  عبدالكرمي  جا�شم  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دنانري   809.632 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513051 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/05064/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: جميد ال�شيخ اإبراهيم نا�شر اآل مبارك. 
الرقم ال�شخ�شي: 201504606. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1178.035 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/14221/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. املدعى عليه: نرج�س خمي�س علي يو�شف خمي�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 720705967. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1640.027 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10348/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املدفعي  علي  �شو�شن جعفر  وكيلتها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة بحرين بال�س للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 65206. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/09394/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  علي جعفر مكي اجلبل.  املدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
فوزيه عبدالقادر محمد ال�شيباين. الرقم ال�شخ�شي: 791226980. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1512 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10351/2015/02
تبليغ باحل�سور

املحدودة.  الوطنية  املقاولت  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 53722-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 391.842 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/18781/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  ال�شيد.  يو�شف محمد  نواف محمد  وكيلها  وداد محمد علي �شقر اجلالهمة،  املدعية: 
عليه: ح�شني يو�شف حيدر حجي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 801207258. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 4320 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/11914/2015/02
تبليغ باحل�سور

محمد  �شالح  جمال  نوف  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شريف. الرقم ال�شخ�شي: 83614-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1757.01 دينارًا مع 

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

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/03412/2015/02
تبليغ باحل�سور

عو�س  �شعيد  عليهما:  املدعى  الوطني.  علي  محمد  املدعية:  وكيل  ال�شالم.  مدر�شة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   688 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  محمد.  العربي  وفاطمة  ال�شهراين 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/02808/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الريح اإبراهيم اأحمد اإبراهيم، وكيلته مي حامد ال�شيد جالل. املدعى عليها: الفوار�س 
لالإلكرتونيات. الرقم ال�شخ�شي: 8-13191. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 100 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/00262/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SAJI :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه
THOMAS. الرقم ال�شخ�شي: 670427730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 136.3 دينارًا 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/08263/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالر�شيد عبداحلميد عبداهلل نواب. الرقم ال�شخ�شي: 500400121 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 950.64 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/03934/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: علي 
عبداملطلب اأحمد عبداهلل غربال. الرقم ال�شخ�شي: 820503649. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 478.382 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/00452/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MD :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه
KUDDUS BEPARI AZIZ AZIZ BEPARI. الرقم ال�شخ�شي 760661863. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 225.767 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/09671/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MAHADEV ANAND CHARI. الرقم ال�شخ�شي 610911856 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 271.342 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/09840/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: محمد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811104281 ال�شخ�شي:  الرقم  عمران.  ح�شني  عمران 

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

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/08978/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
CONRADO SORIANO BARIRING. الرقم ال�شخ�شي 810735202. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 333.594 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/01219/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ال�شيد كاظم مح�شن الدرازي. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي  املدعى عليه: 
محمد علي عبداهلل عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 201501059. مو�شوع الدعوى: حكمت املحكمة 
وقبل الف�شل يف املو�شوع باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الإثبات القانوينة 
للمدعي عليه  لها مببلغ املطالبة و�شببها و�شرحت  ال�شهود مديونية املدعي عليه  ومنها �شهادة 
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النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 2015/9/14 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من 
اإعالن  الكتاب  قلم  وعلى  املو�شوع  الف�شل يف  امل�شروفات حلني  الف�شل يف  واأبقت  بدءه  تاريخ 

منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/15385/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة الكرار لتاأجري املعدات. وكيل املدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي املدعى عليه: 
 3339 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880137835 ال�شخ�شي:  الرقم   .USMAN ISRAR

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/12323/2015/02
تبليغ باحل�سور

 GAJI املدعية: موؤ�ش�شة فا�شل ال�شماهيجي، وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليه: 
MIAH LATE LATE MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 830351671 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

4400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10396/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبدالله  عودة،علي  �شالح  معاذ  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
علي ح�شن،�شركة النجم اخلالد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 483.6 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/12369/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة عدنان محمد تركي، الرقم 
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الر�شوم  مع  دينارًا   1171.14 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201511192 ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/10954/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اإبراهيم خمي�س اأحمد �شاحب. وكيل املدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: حجي 
اإبراهيم بن حجي علي. الرقم ال�شخ�شي: 410105139. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 150 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/18124/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاريا لاللكرتونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعية: طيبه اأحمد ايوب 
اأحمد حميد. املدعى عليه: حمد ح�شن مرهون اأحمد. الرقم ال�شخ�شي 850904714. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 1222 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/16235/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: املحرق خلدمات الكمبيوتر والنرتنت،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعي: 
الرقم  اأبو�شقر،  محمود  فريد  الدين  �شياء  عليه:  املدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبة 
ال�شخ�شي: 660112582. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 482 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 4/16214/2015/02
تبليغ باحل�سور

 KHALID املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
MAHMOOD FARZAND FARZAND ALI. الرقم ال�شخ�شي 840238029. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 74.65 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/10707/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: علي ح�شن يعقوب يو�شف العايل. وكيل املدعية: اإميان محمد علي العرادي املدعى عليه: 
JOYDAD MD SARI MIHA. الرقم ال�شخ�شي: 780934872 مو�شوع الدعوى: 1-الزام املدعي 

عليه بدفع مبلغ 408 دينار متخلف اليجار. 2- اإلزام املدعى عليه برد قيمة املعدات والتي تقدر 
مببلغ 127 دينارًا. 3- الزام املدعي عليه بالفوائد القانونية بواقع 10% �شنويا والزامة بالر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/17934/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد  عليه:  املدعى  التويجري   �شالح عبدالكرمي  وكيلها عبدالكرمي  اململكة.  املدعية: جامعة 
 2665 طريق   2499 مبنى   800208838 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  محمد  طاهر  باقر  محمد 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1440 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .526 جممع 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/6743/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
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MUHAMMAD JAVED IQBAL. الرقم ال�شخ�شي 870836633، �شقة 22 مبنى 113 طريق 

334 جممع 302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 294.038 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/7417/2015/02

تبليغ باحل�سور
عبد  الهادى  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 301 طريق   13 مبنى   37 �شقة   .780183924 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ال�شالم  عبد  الغفار 
جممع 803. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 547.181 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/7906/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RICO املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه 
 4019 طريق   891 مبنى   12 �شقة   .730540960 ال�شخ�شي:  الرقم   .MENDOZA RAMOS

جممع 340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 202.885 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2016/2/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 5/10839/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
جممع   1111 طريق   204 مبنى   .890608024 ال�شخ�شي:  الرقم  العلي.  محمد  مروان  يو�شف 
311. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 436.824 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 1/8995/2015/02
تبليغ باحل�سور

جولدن  �شركة  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
هايند لال�شت�شارات. الرقم ال�شخ�شي: 75774. الدور الثاين مبنى انف�شتورز بنك طريق 2811 
جممع428. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 174.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/16598/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعون: عيد عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن و�شمرية عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن ومرمي 
عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن وفاطمة عبدالرحمن �شالح عبدالرحمن و�شامي عبدالرحمن 
املدعى  عبدالرحمن.  �شالح  عبدالرحمن  �شامي   :4،3،2 املدعني  وكيل  عبدالرحمن.  �شالح 
اأحمد  اأحمد ح�شن وجا�شم محمد  وفاطمة محمد  ال�شعيان  اأحمد ح�شن  اأحمد محمد  عليهم: 
اأحمد  اأحمد ح�شن وجمال محمد  ال�شعيان وعبداهلل محمد  اأحمد ح�شن  ح�شن وح�شن محمد 
ح�شن ولولوه محمد اأحمد ح�شن ال�شعيان وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: 

فرز م�شتحق/ ق�شمة عقار.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/15364/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
 101 طريق   67 مبنى   891204067 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  عبا�س  اإبراهيم  عبداهلل  عفاف 
جممع 301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 520.702 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/15355/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  املدعية: �شركة ميناتيليكوم البحرين. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
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طريق   128 مبنى   201 �شقة   .10549 ال�شخ�شي:  الرقم   .National Computer عليه:  املدعى 
383 جممع 316. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1075.274 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/18561/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: SANTHOSH KUMAR KANDAMPULLY RAJAN. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. 
 .201515884 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAMESH PUTHUPULLY SIVARAMAN عليه:  املدعى 
�شقة 12 مبنى 2698 طريق 537 جممع 905. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 3000 دينار مع 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/12813/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: فوزي علي محمود ال محمود، وكيله عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليهم: عي�شى على ال محمود وح�شني علي ال محمود ومحمد علي ال محمود واأني�شة على ال 
محمود ووداد علي ال محمود وفايزة على ال محمود وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع 

الدعوى: فرز م�شتحق/ق�شمة عقار.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/17932/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري  املدعى عليه: جيهان  املدعية: جامعة اململكة، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
عبدالهادي اأحمد را�شد ر�شتم. الرقم ال�شخ�شي: 820508292، مبنى 262 طريق 1409 جممع 
1214. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1619.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 6/15286/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبنى 1722 طريق 516 جممع 2050.  ال�شخ�شي: 890823910.  الرقم   .SAJJAD AHMAD

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 282.71 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/15507/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
عليه: محمد جابر غي�شان. الرقم ال�شخ�شي: 201513758. مبنى 109 طريق 607 جممع 206 
املحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2175.098 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/15380/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: رائد محمود محمد املردي، وكيله علي اأحمد عياد. املدعى عليه اأحمد محمد عبدالوهاب 
علي عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 870902261. �شقة 14 مبنى 1000 طريق 1813 جممع 318. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 2500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10991/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: و�شام 
�شيخ الدين محمد كلتود. الرقم ال�شخ�شي: 860155722. مبنى 109 طريق 109 جممع 1216. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 525.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/15315/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه: علي  املدعى  ال خليفة.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  وكيلها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
حبيب علي خمي�س عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 820601985. �شقة 13 مبنى 229 طريق 303 
جممع 336. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 269.107 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/15073/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: هود 
لتخلي�س املعامالت. الرقم ال�شخ�شي: 56108-1. مبنى 577 طريق 2115 جممع 3210. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 313.238 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/20157937/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاطمة غامن عيد محمد الظاعن. وكيل املدعية: نوره اإبراهيم عبداهلل �شويطر. املدعى 
عليه: خليفة حمد خلقون مهنا. الرقم ال�شخ�شي: 201507124. منزل 104 طريق 3320 جممع 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره 4449.2  البحري. مو�شوع  ـ  ال�شرقي  الرفاع   933

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/15259/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: حميد محمود خ�شر دخيل. املدعى عليه: عطااهلل حامد خلف ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 
840511876. �شقة 2 مبنى 890 طريق 114 جممع 911 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2/19728/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: محمود غلوم ح�شن �شم�شي. وكيله ح�شني محمد اإ�شماعيل احلداد املدعى عليه: محمد 
ال�شخ�شي: 620068167. فيال 1295 طريق 2628 جممع 262  الرقم  يو�شف محمد مرهون. 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   600 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربية.  العكر 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/18283/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري  املدعى عليه:  املدعية: جامعة اململكة. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
الهام خليل محمد اإ�شماعيل احلمادي. الرقم ال�شخ�شي: 860903001 مبنى 855 طريق 420 
جممع 104. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 930 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/15210/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: محمد 
يو�شف جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 201513499. مبنى 1233 طريق 2111 جممع 321. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 280.426 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/8430/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليه: SOHEL AYUB. الرقم ال�شخ�شي 690229216. مبنى 1627 طريق 343 جممع 
203. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 126.503 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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



163
العدد: 3242 - الخميس 31 ديسمبر 2015

2016/2/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/317/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شامي ح�شن ال�شيد عبدهلل �شعيد. وكيل املدعي: هدى را�شد املهزع. املدعى عليه: با�شل 
اإبراهيم اأحمد. طريق 1507 جممع 615 املحافظة الو�شطى اأم البي�س محل رقم 62. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 1400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. حكمت 
الإثبات  بكافة طرق  املدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  املحكمة 
القانونية ومنها �شهادة ال�شهود ت�شلم املدعي عليه مبلغ 1500 دينار مقابل �شراء ماكينات بحرية 
وان املدعي عليه اأخل بالتزاماته ومل يرد املبلغ امل�شتلم و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق 
اأ�شهر من تاريخ بدئه  وحددت جل�شة 2015/10/19 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة 
واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف املو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا 

احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
عبداحل�شني  عليه:  املدعى  ال�شباغ.  محمد  اإبت�شام  وكيلتها  عبداهلل،  اإ�شماعيل  اآمنة  املدعية: 
العقار  و�شف  الدعوى:   مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحه  ح�شني،جهاز  غلوم  عبدالرحمن 
الكائن مبنطقة عراد من  و  املقدمه 2004/11491  امل�شجل مبوجب  العقار  عباره عن  و  املبيع 
املحرق وهو عباره عن بيت من دور واحد فيال و يحدد من ال�شمال العقار رقم 7520 بيت ملك 
ال�شكان و من ال�شرق طريق 4309 و من اجلنوب العقار رقم 2544 ملك داود محمد غلوم و من 
الغرب العقارين 7522،7523 ملك ال�شكان ، و تبلغ م�شاحته ثالثمائة و ثمانون مرتا مربعا و 

ذلك من واقع وثيقة ملكية العقار املرفقني بالأوراق .
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   1 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/1/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1


