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 قانون رقم )2( ل�صنة 2016
 بالت�صديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963

 ب�صاأن  الجرائم وبع�ض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة  ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
التي ترتكب على منت  الأفعال الأخرى  ب�شاأن  اجلرائم وبع�س  اتفاقية طوكيو 1963  وعلى 

الطائرات املوقعة يف طوكيو بتاريخ 14 �شبتمرب 1963،
التي  الأخرى  الأفعال  وبع�س  اجلرائم  ب�شاأن   1963 طوكيو  اتفاقية  تعديل  بروتوكول  وعلى 

ترتكب على منت الطائرات واملوقع يف مونرتيال  بتاريخ 4 ابريل2014،
اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأولى

ودق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963 ب�شاأن اجلرائم وبع�س الأفعال الأخرى  �شُ
ابريل  2014 م، واملرافق لهذا  بتاريخ 4  التي ترتكب على منت الطائرات واملوقع يف مونرتيال 

القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون ، ويعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره  يف اجلريدة الر�شمية .   

مـــلك ممــلــكــة البحــــريــن

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 9 ربيع الثاين 1437 هـ
املوافق:  19 يــنـــــايــــــر 2016م
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 قرار رقم )1( ل�صنة 2016
 ب�صاأن ال�صماح لل�صركات ذات الراأ�ض المال الأجنبي

 بمزاولة ن�صاط اإعادة الت�صدير والخدمات اللوج�صتية
ذات القيمة الم�صافة

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه،
وبعد التن�شيق مع الوزير املعني باجلهة الإدارية املخت�شة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  من   )345( املادة  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع 
ُي�شمح لل�شركات ذات الراأ�س املال الأجنبي بالتملك  باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

بن�شبة )100%( يف ن�شاط اإعادة الت�شدير واخلدمات اللوج�شتية ذات القيمة امل�شافة.

املادة الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 27 يــنــــــايـــــــر 2016م
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 قرار رقم )2( ل�صنة 2016
 ب�صاأن ال�صماح لل�صركات ذات الراأ�ض المال الأجنبي

بمزاولة ن�صاط التغليف

رئي�س جمل�س الوزراء:
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه،
وبعد التن�شيق مع الوزير املعني باجلهة الإدارية املخت�شة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأولى

ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  من   )345( املادة  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع 
ُي�شمح لل�شركات ذات الراأ�س املال الأجنبي بالتملك  باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 
اأر�شفة  يتعدى  الذي  التو�شيل  ن�شاط  معه  يدرج  اأن  على  التغليف،  ن�شاط  يف   )%100( بن�شبة 

ال�شحن اإلى الوجهة النهائية.

املادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 27 يـنــــــايــــــــر 2016م
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 قرار رقم )3( ل�صنة 2016
 ب�صاأن ال�صماح لل�صركات ذات الراأ�ض المال الأجنبي

بمزاولة اأن�صطة وكالء ال�صحن الجوي والبري والبحري

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه،
وبعد التن�شيق مع الوزير املعني باجلهة الإدارية املخت�شة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  من   )345( املادة  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع 
ُي�شمح لل�شركات ذات الراأ�س املال الأجنبي بالتملك  باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

بن�شبة )49%( يف اأن�شطة وكالء ال�شحن اجلوي والربي والبحري.

املادة الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 27 يـنــــــايــــــــر 2016م
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 قرار رقم )1( ل�صنة 2016
 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )1( ل�صنة 2011

ب�صاأن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والت�صالت بالجهات الحكومية

رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت:
بعد الطالع على القرار رقم )25( ل�شنة 2005 باإن�شاء وت�شكيل جلنة عليا لتقنية املعلومات 

والت�شالت، املعدل بالقرار رقم )4( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2011 ب�شاأن جلنة حوكمة تقنية املعلومات والت�شالت باجلهات 

احلكومية، املعدل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2014،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ي�شتبدل بن�س املادتني )1( و)2( من القرار رقم )1( ل�شنة 2011 ب�شاأن جلنة حوكمة تقنية 
املعلومات والت�شالت باجلهات احلكومية، الن�شان الآتيان:

مادة )1(:
تن�شاأ جلنة ت�شمى "جلنة حوكمة تقنية املعلومات والت�شالت باجلهات احلكومية"، وُي�شار اإليها 
يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، برئا�شة الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

وع�شوية ُكل من:
1- ممثلني عن هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

2- ممثاًل عن وزارة املالية.
3- ممثاًل عن وزارة ال�شحة.

4- ممثاًل عن جمل�س التنمية القت�شادية.
املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  مكتب  عن  ممثاًل   -5

والت�شالت.
6- ممثاًل عن وزارة الرتبية والتعليم.

7- ممثاًل عن جامعة البحرين.
وعلى كل جهة من اجلهات امل�شار اإليها حتديد من ميثلها يف ع�شوية اللجنة، على اأن ل يقل 

م�شتوى التمثيل عن درجة وكيل م�شاعد اأو من يف حكمه.
وتختار اللجنة نائبًا للرئي�س من بني اأع�شائها يف اأول اجتماع لها.
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مادة )2(:
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز جتديد 

هذه املدة ملدة اأخرى مماثلة.
واإذا خال مكان اأي من اأع�شاء اللجنة لأي �شبب، يحل محله ممثل عن ذات اجلهة، ويكمل 

الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء
رئي�ض اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�صالت
محمد بن مبارك اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 31 يــنــــــايــــــــر 2016م
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف
 قرار رقم )4( ل�صنة 2016

ب�صاأن ت�صكيل مجل�ض تاأديب الماأذونين ال�صرعيين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
واأحكام  ال�شرعيني  املاأذونني  لئحة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )1( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

توثيق املحررات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية ،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
مادة )1(

وال�شئون  العدل  بوزارة  الأول  امل�شت�شار  برئا�شة  ال�شرعيني  املاأذونني  تاأديب  جمل�س  ي�شكل 
الإ�شالمية والأوقاف/ �شعيد محمد عبداملطلب، وع�شوية كل من:

1- ال�شيدة/ لبنى عبدالعزيز املو�شى    رئي�س ق�شم توثيق العقارات ومكتب املحاكم.
2- ال�شيد/ عي�شى اأحمد محمد  الباحث ال�شرعي باإدارة املحاكم.

مادة )2(
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأخر 1437هـ 
املـــــــوافـــــــق: 24 ينـــــايــــــــــر 2016م
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 قرار رقم )1( ل�صنة 2015
ب�صاأن معايير الإ�صراف والرقابة على المحتوى الإعالمي

نائب رئي�س الهيئة العليا لالإعالم والت�شال:
لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�شادر  الإن�شان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  على  الطالع  بعد 

املتحدة بتاريخ 10 دي�شمرب 1948، وعلى الأخ�س املادة )19( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر،

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002،
وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2004 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإلى معاهدة 

الويبو ب�شاأن الأداء والت�شجيل ال�شوتي،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006 بالت�شديق على امليثاق العربي حلقوق الإن�شان،

العهد  اإلى  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  باملوافقة   2006 ل�شنة   )56( رقم  القانون  وعلى 
الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية،

وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2013 باإن�شاء الهيئة العليا لالإعالم والت�شال، وعلى الأخ�س 
املادة الثالثة منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )29( ل�شنة 2013 بت�شكيل الهيئة العليا لالإعالم والت�شال،
لالإعالم  العليا  الهيئة  لرئي�س  نائب  بتعيني   2015 ل�شنة   )35( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

والإت�شال،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )65( ل�شنة 2015 بتعديل وزاري،

وبعد العر�س على الهيئة العليا لالإعالم والت�شال، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

اململكة  يف  والإلكرتونية  واملقروءة  وامل�شموعة  املرئية  الإعالم  و�شائل  موؤ�ش�شات  جميع  على 
وكذلك  ال�شلة  ذات  الأخرى  والقوانني  والن�شر  والطباعة  ال�شحافة  تنظيم  بقانون  الإلتزام 

مراعاة ال�شوابط واملعايري الآتية يف ممار�شة العمل الإعالمي:
اأ- احرتام نظام احلكم يف مملكة البحرين ورموزه وموؤ�ش�شاته وهيئاته النظامية.

ب- المتناع عن بث ون�شر اأية معلومات اأو اأخبار اأو غريها من املواد التي من �شاأنها اأن توؤدي 
الداخلية،  �شئونها  تدخاًل يف  اأو متثل  الأخرى،  الدول  مع  اململكة  �شفو عالقات  تعكري  اإلى 

وبالأخ�س دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول العربية وال�شديقة.
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ج- األ يكون املحتوى الإعالمي باأي �شكل من الأ�شكال اأو باأي �شورة من ال�شور منربًا للتهجم اأو 
الإ�شاءة للمملكة اأو لدولة �شقيقة اأو �شديقة اأو التدخل يف �شئونها الداخلية اأو التحيز لدولة 

اأو طرف �شد اآخر.
العربية  والدول  العربي  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  لقادة  ال�شخ�شية  الإ�شاءة  عدم  د- 

ال�شقيقة والدول ال�شديقة وامل�شئولني فيها.
هـ- احرتام الأديان وعدم امل�شا�س بالهوية الوطنية والدينية والعادات والقيم التاريخية ململكة 

البحرين ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
باأ�شلوب يحقق مبداأ  والق�شايا املجتمعية  الأحداث  تناول  املتنوعة يف  النظر  و- عر�س وجهات 

احليادية واملو�شوعية.
ز- حتري الدقة والأمانة واملو�شوعية وامل�شداقية يف الو�شائل الإعالمية التي يتم البث اأو الن�شر 

من خاللها.
ح- عدم الإ�شاءة للوحدة الوطنية والتما�شك الجتماعي.

ط- احرتام املبادئ واملواثيق الخالقية يف العمل الإعالمي.
ي- احرتام حقوق امللكية الفكرية.

ك- عدم توظيف اأو دعم، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر يف الداخل واخلارج، لأي �شخ�س اأو اأي 
و�شيلة اإعالمية ممن له توجهات ت�شئ اإلى اململكة اأو اإلى اأية دولة من دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربي وغريها من الدول العربية ال�شقيقة والدول ال�شديقة.

املادة الثانية
تتولى الأمانة العامة للهيئة العليا لالإعالم والت�شال وبالتن�شيق مع وزارة �شئون الإعالم التاأكد 
من �شمان التزام موؤ�ش�شات و�شائل الإعالم املرئية وامل�شموعة واملقروءة والإلكرتونية املرخ�س 

لها مبملكة البحرين باملعايري وال�شوابط امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار.

املادة الثالثة
يحق   ال�شارية،  القوانني  يف  عليها  من�شو�س  اإجراءات  اأو  عقوبات  باأية  الإخالل  عدم  مع 

لوزارة �شئون الإعالم اتخاذ اأي من الإجراءات الآتية يف حال ثبوت املخالفة:
1- النذار.

2- اإلزام املوؤ�ش�شة املخالفة بالعتذار اأو الت�شحيح ومنح حق الرد.
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3- اإزالة ال�شرر النا�شئ عن املخالفة.
4- وقف اأو اإلغاء ترخي�س و�شائل الإعالم املرئية وامل�شموعة واملقروءة والإلكرتونية وفقًا للقوانني 

والأنظمة املعمول بها.
املادة الرابعة

على وزير �شئون الإعالم و�شئون جمل�شي ال�شورى والنواب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

نائب رئي�ض الهيئة العليا لالإعالم والت�صال
عي�صى بن عبدالرحمن احلمادي

�شدر بتاريخ: 28 �شــفـــــر 1437هـ
املـــــوافـــــــــق: 10 دي�شمرب 2015م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )4( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعديل النظام الأ�صا�صي لجمعية مركز �صماهيج الإ�صالمي
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
�شماهيج  مركز  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

ال�شالمي،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية مركز �شماهيج ال�شالمي املنعقدة بتاريخ 
27 �شبتمرب 2015،

قرر الآتي :
مادة - 1 -

ٌيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية جلمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي ال�شـادر بـجل�شتها املنعقدة بـتاريـخ 27 �شبتمرب 2015 

وهو كالآتي:
ُي�شاف اإلى املادة رقم ) 9 ( من النظام الأ�شا�شي للجمعية اخلا�شة بو�شائل حتقيق اأهداف 

اجلمعية بند جديد كالآتي: 
البند رقم ) 8 ( " اإن�شاء وت�شغيل دار لرعاية الوالدين " 

 
مادة - 2 –

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   
   

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 10 ربيع الثاين 1437هـ
املــوافــق: 20 يــنـــايـــــــــر 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )5( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعديل النظام الأ�صا�صي لنادي ليونز العرين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى   

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2009 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل نادي ليونز العرين،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي ليونز العرين،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية لنادي ليونز العرين املنعقدة بتاريخ 11 مايو 2015،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية لنادي ليونز العرين ال�شـادر بـجل�شتها املنعقدة بـتاريـخ 11 مايو 2015م وهو كالتايل :

ُيعدل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للنادي لي�شبح " يتكون جمل�س الإدارة من اثنى 
ع�شر ع�شوًا تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر" .

مادة - 2 -
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 10 ربيع الثاين 1437هـ
املــوافــق: 20 يــنـــايـــــــــر 2016م



32
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )6( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعديل النظام الأ�صا�صي لنادي الخطابة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
 وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1992 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل نادي اخلطابة،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 
اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي اخلطابة،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية لنادي اخلطابة املنعقدة بتاريخ 27 / 6 / 2015،

قرر الآتي :
مادة - 1 -

ٌيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية لنادي اخلطابة ال�شـادر بـجل�شتها املنعقدة بـتاريـخ 27 / 6 / 2015 وهو كالتايل :

تغيري ت�شمية النادي »نادي اخلطابة «  اإلى الت�شمية اجلديدة وهي " نادي املنامة للتو�شتما�شرتز 
. النادي  بت�شجيل  بالرتخي�س  اخلا�س  القرار  ويف  للنادي  الأ�شا�شي  النظام  يف  وردت  " اأينما 

مادة - 2 -
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 10ربيع الثاين 1437هـ
املــوافــق: 20 يــنـــايـــــــــر 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )7( ل�صنة 2016

ب�صاأن الترخي�ض بت�صجيل نادي باب البحرين الجتماعي
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي باب البحرين الجتماعي،

قرر الآتي:
مادة)1(

ي�شجـل نادي باب البـحرين الجتماعي يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
حتت قيـد رقـم )4/ن /اأج(.

مادة )2(
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 10 ربيع الثاين 1437هـ 
املوافـــق: 20 يــنـــايــــــــــر  2016م
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بيان باأ�صماء الأع�صاء املوؤ�ص�صني
لنادي باب البحرين الجتماعي

1- بديع اأحمد عي�شى بو ب�شيت
2- ح�شني خلف عبد اهلل القطاف

3- د. خليل اإبراهيم ثامر الكبي�شي
4- د. زياد عبد الرزاق محمد اأ�شود

5- د.�شعيد ح�شب اهلل عبد اهلل الأو�شي
6- عبد الرحمن علي ح�شني العريفي

7- د. عبد ال�شتار اإبراهيم رحيم ال�شمري
8- عي�شى عبد اهلل علي محمد املعيلي

9- د. فرحان اإ�شماعيل دخيل مال
10- د. محمد عبد القادر اإ�شماعيل خنجي
11- د. محمد راغب فخري يو�شف العاين

12- د. مروان محمد محرو�س املدر�س
13- د. هالل محمد يو�شف البياتي
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ملخ�ض النظام الأ�صا�صي
لنادي باب البحرين الجتماعي

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن النادي قد تاأ�ش�س مبملكة البحرين يف عام 
2016م حتت قيد رقم ) 4/ن/اأج ( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ي�شجل النادي بوزارة العمل والتنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية  للنادي من 
تاريخ ن�شر ت�شجيله يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف 
�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 
مقر النادي  ومركز اإدارته هو بناية رقم 378/�شارع 360/ املجمع 1203/ �شقة رقم 26/ 

مدينة حمد. �شوق واقف -مملكة البحرين .
ول يجوز للنادي ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز له اأن ينت�شب 
اأو ي�شرتك اأو ين�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن 

م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
حتقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  النادي  ويقوم     

الأهداف التالية وذلك بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة:-
املجتمع  تطوير  يف  لالإ�شهام  الجتماعي  والتوا�شل  الوطني  التالحم  تعزيز  على  العمل   -1

البحريني.
2- العمل على تعزيز روابط العالقات الجتماعية بني اأع�شاء النادي، وت�شجيعهم على العمل 

اجلماعي التطوعي خلدمة املجتمع.
نفو�س  وتعزيزها يف  الأ�شلية  واملفاهيم  الجتماعية  والعادات  الن�شانية  والقيم  املثل  3- غر�س 

اأفراد املجتمع.
4- تقدمي امل�شاعدات املادية والعينية ح�شب امكانيات النادي.

بالو�شائل  البحرين  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافه  لتحقيق  النادي  وي�شعى      
التالية:

من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  النادي  بن�شاط  العالقة  ذات  واملوؤمترات  الفعاليات  اإقامة   -1
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اجلهات احلكومية املخت�شة .
2- عقد الندوات والدورات وور�س عمل تدريبية يف نف�س املجال بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات احلكومية املخت�شة .
من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  املر�شومة  النادي  اأهداف  وفق  ومطبوعات  ن�شرات  اإ�شدار   -3

اجلهات احلكومية املخت�شة .
اجلهات  من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  النرتنت  �شبكة  على  للنادي  الكرتوين  موقع  اإن�شاء   -4

احلكومية املخت�شة.
5- التعاون والتوا�شل مع جميع منظمات املجتمع املدين ذات ال�شلة والعالقة باأهداف النادي  

لإثراء العمل الجتماعي .
وي�شتهدف النادي القيام بالأن�شطة الجتماعية.

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف النادي وهي على النحو التايل:-
1(  األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(  اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأل يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة بال�شرف اأو الأمانة 
اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.

وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من النادي، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التظلم من قرار 
ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف 

هذا ال�شاأن.
وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للنادي فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية 
هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة النادي ومراقبة تطبيقها وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
العادية منها وغري  العمومية  انعقاد اجلمعية  الأ�شا�شي كيفية  النظام   َ وَبنينَّ واأع�شائها  وجلانها 
وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عقدها  عند  اإتباعها  الواجب  وال�شروط  العادية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء   )9( من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنينَّ  كما 
العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع 

ال�شري املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للنادي  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
َ النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل اللجان  للنادي وَبنينَّ
َد النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل  املختلفة واأن اجتماعاته مرة كل �شهر، كما َحدنَّ
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املجل�س.
َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد النادي تتكون من:-  وحول مالية النادي َبنينَّ
1(   ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويته.

2(    ا�شرتاكات الأع�شاء.
3(   الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4(   اإيرادات احلفالت واملعار�س والأ�شواق اخلريية التي يقيمها اأو ي�شرتك فيها النادي بعد اأخذ 
موافقة  اجلهات املخت�شة. 

5(   الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال النادي يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.  
لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  النادي   احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  بنينَّ  كما 
يناير  اأول  للنادي من  املالية  ال�شنة  تبداأ  اأن  اإيداعها على  الأموال وطرق  واأوجه �شرف  اأعماله 
وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وت�شتثنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 
من تاريخ ن�شر ت�شجيله يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 
طبقًا لالئحة املالية للنادي وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على 

اجلمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات النادي .
حله   وقواعد  تق�شيمه  اأو  النادي  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنينَّ  واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأمواله عند احلل.
وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على النوادي التي تعمل يف 

ميدان عمل النادي.
واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدد وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال النادي اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
  قرار رقم )8( ل�صنة 2016

ب�صاأن الترخي�ض بت�صجيل جمعية اأ�صدقاء مر�صى الكبد

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
 بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
والأندية  للجمعيات  املال  بجمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شدقاء مر�شى الكبد،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ت�شجل جمعية اأ�شدقاء مر�شى الكبد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
حتت قيد رقم   ) 5 /ج/اأج/ث(.

مادة - 2 -
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر. 
وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان
�شدر يف: 10 ربيع الثاين 1437هـ
املــوافــق: 20 يــنـــايـــــــــر 2016م
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بيان باأ�صماء الأع�صاء املوؤ�ص�صني
جلمعية اأ�صدقاء مر�صى الكبد

1- محمد علي عبدالنبي يو�شف 
2- ال�شيد ح�شن باقر علوي �شلمان

3- ح�شني عبداهلل عبدالعلي محمد علي واثقي
4- ال�شيد ح�شن اأحمد ح�شن اأحمد

5- عادل مهدي مكي �شرحان
6- ال�شيد �شرف محمد ح�شن ر�شي حميدان

7- علي ح�شني علي ح�شني ال�شعيد
8- ال�شيد محمد جميل محمد علوي محمد

9- ال�شيد عبا�س �شعيد �شلمان جمعة العلوي
10- ال�شيد جميل محمد علوي محمد
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ملخ�ض النظام الأ�صا�صي
جلمعية اأ�صدقاء مر�صى الكبد

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2016م حتت قيد رقم )5/ج/اأج/ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ُت�شجل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من 
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف 
�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  )�شقة 33 – مبنى 771 – طريق 143 – جممع 771 – 

مدينة عي�شى - مملكة البحرين(.
اأن  لها  الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز  اأو  بال�شيا�شة  للجمعية ال�شتغال  ول يجوز 
تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- تعزيز الوعي الأ�شري ب�شاأن املر�س.

2- غر�س وتكري�س املبادئ الإ�شالمية وتنمية الوازع الديني لدى املر�شى املتربعني.
3- حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة ملر�شى الكبد .

4- دعم املر�شى نف�شيًا واجتماعيًا.
5- اإبراز التعاون املتكامل لالأن�شطة الر�شمية والأهلية املعنية ب�شئون املر�شى.

الطبي  والطاقم  املر�شى  بني  التعامل  اأ�شا�شيات  لو�شع  املخت�شة  اجلهات  لدى  ال�شعي   -6
والتمري�س.

7- امل�شاهمة يف دعم املر�شى املحتاجني معنويًا وفقًا لالئحة الداخلية للجمعية.
8- التوا�شل بني اجلمعية ووزارة ال�شحة للتباحث يف �شئون املر�شى وما يحدث من م�شتجدات.

9- التوا�شل بني اجلمعية وموؤ�ش�شات اململكة يف الأمور التي من �شاأنها م�شاعدة املر�شى.
10- التاأكيد على اأهمية و�شع ا�شرتاتيجيات عامة لإعداد املر�شى.
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وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 
التالية:-

1- عقد الندوات واملوؤمترات والربامج وتنظيم ور�س عمل ودورات تدريبية.
2- تنظيم دورات تاأهيلية للمر�شى.

3- اإ�شدار وتقدمي املطبوعات والن�شرات التوعوية للمجتمع البحريني ذات ال�شلة باملر�س ب�شكل 
دوري.

4- اإقامة معار�س �شحية واإتاحة الفر�س للمر�شى للم�شاركة يف الفعاليات املحلية والقليمية.
5- دعوة املخت�شني وامل�شئولني يف كافة املجالت للحوار املبا�شر مع املجتمع واملر�شى يف مختلف 

الق�شايا ال�شحية والجتماعية والثقافية وغريها.
6- امل�شاهمة وامل�شاركة معنويًا يف الفعاليات واملنا�شبات الوطنية واإبراز دور اجلمعية يف تنمية 

جمتمعنا املعا�شر.
7- اإقامة عالقات تعاون مع املهتمني ب�شئون املر�شى والتن�شيق مع مختلف املوؤ�ش�شات الر�شمية 

والأهلية ذات العالقة باأهداف اجلمعية.
8- حتقيق الأهداف التي ت�شبو اجلمعية لتنفيذها بكل و�شيلة ممكنة.

اإلكرتوين على �شبكة النرتنت للجمعية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات  اإن�شاء موقع   -9
احلكومية املخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:
 1-  اجتماعية.  2- توعوية.

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-
1(  اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(  اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
اأو  بال�شرف  واأن ل يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة  وال�شلوك  ال�شمعة  اأن يكون ح�شن    )3

الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التظلم من 
قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.
وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية 
جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�شم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 
َ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها  اأجهزتها وجلانها واأع�شائها وَبنينَّ
وغري العادية وال�شروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�شاب القانوين الواجب توافره وكيفية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
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د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ
كما بنينَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من 7 اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري 

املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام   َ وَبنينَّ للجمعية 
الت�شويت  طريقة  الأ�شا�شي  النظام  َد  َحدنَّ كما  �شهر،  كل  مرة  اجتماعاته  واأن  املختلفة  اللجان 

وكيفية حل املجل�س.
َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنينَّ

1(  ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2(  ا�شرتاكات الأع�شاء.

3(  الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
اأو ت�شرتك فيها اجلمعية بعد  اإيرادات احلفالت واملعار�س والأ�شواق اخلريية التي تقيمها    )4

اأخذ موافقة  اجلهات املخت�شة. 
5(  الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.  
لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنينَّ 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وت�شتثنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 
من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 
الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.
واأخريًا بنينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.
واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدد وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل و التنمية الجتماعية
 قرار رقم )9( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعيين مجل�ض اإدارة موؤقت للجمعية البحرينية للتخطيط ال�صتراتيجي

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية للتخطيط 

ال�شرتاتيجي،
وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،

فيها  والثابت   2015/5/25 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل باجلمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

اأ�شهر  ثمانية  ملدة  ال�شرتاتيجي  للتخطيط  البحرينية  للجمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعني 
برئا�شة ال�شيد/ ابراهيم خليفة �شعد الدو�شري، وع�شوية ُكل من:

1- هالة بدر اأحمد عبداهلل �شليبيخ
2- با�شم عبدالر�شا محمد مكي البحارنة 

3- نزار علي ح�شني الب�شري
4- يو�شف اأحمد محمد د�شكوين

5- ح�شن محمد ح�شن محمد
6- محمد �شلمان مح�شن علي �شالح العرادي

7- اأحمد محمد عبداهلل ح�شني البناء
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مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 
اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(
اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  التنمية  و  العمل  لوزارة  يقدم  تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيعد جمل�س 
اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم 
اأ�شهر من  اأربعة  اإليهما وذلك خالل  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  بها وفقًا لأحكام  العمل 

تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة )5(

اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
مادة )6(

على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 11 ربيع الثاين 1437هــ 
املـوافـــق: 21 يــنـــــايــــــــــر 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية:
 قرار رقم )10( ل�صنة 2016

ب�صاأن الترخي�ض باإن�صاء دار ح�صانة ال�صم�ض الم�صرقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء دور احل�شانة، املعدل بالقرار رقم )46( 
ل�شنة 2014،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

يرخ�س لل�شيدة اآ�شيا محمد ح�شني فولذ باإن�شاء دار ح�شانة ال�شم�س امل�شرقة ملدة �شنتني 
حتت قيد )01/د ح/2016(.

مادة )2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية 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: 16 ربيع الثاين 1437هـ 
املــوافــق: 26 يــنــــــايــــــــر 2016م
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وزارة ال�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )26( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير  ت�صنيف مجموعة من العقارات بمنطقة الزلق– مجمع 1057

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  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  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(

ت�شنيف  اإلى    1057 جممع  الزلق  مبنطقة  الكائنة  العقارات  من  جمموعة  ت�شنيف  يغري 
القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   SP(g( ز  اخلا�شة  الطبيعة  ذات  م�شاريع 
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وتطبق عليها 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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الثاين  1437هـ
الـمــــوافــــــق: 28 يــنــــايـــــــــــر 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )27( ل�صنة 2016

ب�صاأن   ت�صنيف مجموعة من العقارات بمنطقة بالج الجزاير– مجمع 1063

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  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  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(

اإلى ت�شنيف  ت�شنف جمموعة من العقارات الكائنة مبنطقة بالج اجلزاير جممع 1063  
مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ) SP( 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( 
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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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الثاين  1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 28 يـــنـــــايــــــــر 2016م
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 قرار رقم )1( ل�صنة 2016
ب�صاأن تعرفة ا�صتهالك الكهرباء والماء

وزير الطاقة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
الإ�شراف  يتولى  الذي  الوزير  و�شالحيات  بت�شمية   2008 ل�شنة   )3( رقم  املر�شوم  وعلى 

والرقابة على هيئة الكهرباء واملاء،
والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيني رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
 وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1992 ب�شاأن حتديد تعرفة الكهرباء واملاء،

املنزيل  املنزيل وغري  ال�شتهالك  فئات  ب�شاأن حتديد  ل�شنة 2007  القرار رقم )2(  وعلى 
للكهرباء وتوحيد تعرفة الكهرباء لال�شتهالك غري املنزيل،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن تعرفة ا�شتهالك الكهرباء واملاء للم�شتهلكني من 
فئة ال�شتهالك غري املنزيل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
قرر الآتي:
مادة )1(

على  البحريني  للم�شرِتك  املنزيل  ال�شتهالك  فئة  من  للم�شتهلكني  الكهرباء  تعرفة  د  حتدنَّ
ح�شاب واحد على النحو التايل:

مادة )2(
البحريني  غري  للم�شرِتك  املنزيل  ال�شتهالك  فئة  من  للم�شتهلكني  الكهرباء  تعرفة  د  حتدنَّ

وعلى اأكرث من ح�شاب للم�شرِتك البحريني على النحو التايل:

 التعرفة االستهالك الشهري
 وحدة 0333 –من صفر 

 وحدة 0333 -0333من 
 وحدة 0333أكثر من 

 فلوس للوحدة الواحدة 0
 فلوس للوحدة الواحدة 9

 للوحدة الواحدةفلسًا  31
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مادة )3(
د تعرفة الكهرباء للم�شتهلكني من فئة ال�شتهالك غري املنزيل على النحو التايل: حتدنَّ

 التعرفة االستهالك الشهري
 وحدة 0000حتى -0
 
 

 6006فلوس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  6
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  00
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  60
 6002للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلسًا  62

 6006فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  00 وحدة 0000حتى  0000من 
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  02
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  60
 6002للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلسًا  62

 6006فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  02 وحدة 0000أكثر من 
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  66
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  60
 6002للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلسًا  62

 

 التعرفة االستهالك الشهري
 6061فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  61 وحدة  5و000حتى  0من 
 6061فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  61 وحدة 650000حتى  5006من 

 6062فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  66
 6062فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  65
 6061فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  61

 6061فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  66 وحدة 500و000حتى  650و006من 
 6062فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  62
 6062فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  61
 6061فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  61

 6061فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  61 وحدة 500و000أكثر من 
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مادة )4(
د تعرفة املاء للم�شتهلكني من فئة ال�شتهالك املنزيل للم�شرِتك البحريني على ح�شاب  حتدنَّ

واحد على النحو التايل:

مادة )5(
د تعرفة املاء للم�شتهلكني من فئة ال�شتهالك املنزيل للم�شرِتك غري البحريني وعلى  حتدنَّ

اأكرث من ح�شاب للم�شرِتك البحريني على النحو التايل:

 التعرفة االستهالك الشهري
 مترًا مكعباً  06 –من صفر 

 متر مكعب 666 – 06من 
 متر مكعب 666أكثر من 

 فلسًا للمتر المكعب 52
 فلسًا للمتر المكعب 06

 فلس للمتر المكعب 566
 

 التعرفة االستهالك الشهري
 6000للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلسًا  00 مترًا مكعباً  00 – 0من 

 6002فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  600
 6000فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  060
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  250

متننننننننننننننر  000 – 00مننننننننننننننن 
 مكعب

 6000للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلس  600
 6002فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  000
 6000فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  500
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  250

 6000لواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلس للوحدة ا 000 متر مكعب 000أكثر من 
 6002فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  000
 6000فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  000
 6002فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  250

 

450
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مادة )6(
د تعرفة املاء للم�شتهلكني من فئة ال�شتهالك غري املنزيل على النحو التايل: حتدنَّ

مادة )7(
على  �شهريًا  الواحد  للح�شاب  واملاء  الكهرباء  على خدمتي  الثابتة  الإدارية  الر�شوم  د  حتدنَّ

النحو الآتي:
اأ- مبلغ دينار واحد حل�شاب الكهرباء.

ب- مبلغ دينار واحد حل�شاب املاء.

مادة )8(
ُيلَغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )9(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء، تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اأول 

�شهر مار�س 2016، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير الطاقة
الوزير امل�صرف على �صئون الكهرباء واملاء

الدكتور عبداحل�صني بن علي مريزا

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الثاين 1437هـ
املــــــوافـــــــق:  3 فبـــــرايـــــــــــر 2016م

 التعرفة االستهالك الشهري
 6412فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  044 مترًا مكعباً  054حتى  1من 

  6412فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  554
 6412للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلسًا  254
 6412فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  254

 6412فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  544 متر مكعب 1444حتى  054من 
 6412فلس للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  244
 6412للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس فلس  244
 6412فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  254

 6412فلسًا للوحدة الواحدة اعتبارًا من بداية شهر مارس  254 متر مكعب 1444أكثر من 
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 قرار رقم )1(  ل�صنة2016
 ب�صاأن تعديل القرار رقم )1( ل�صنة 2007

 بتحديد فئات الر�صوم الم�صتحقة عن التراخي�ض والخدمات التي يقدمها
م�صرف البحرين المركزي

رئي�س جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 
)64( ل�شنة 2006، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )180( 

منه، 
الرتاخي�س  عن  امل�شتحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

واخلدمات التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي، وتعديالته،
وبناًء على عر�س محافظ م�شرف البحرين املركزي،

 
قرر الآتي:

املادة الأولى

ُتعدل فئات ر�شوم الرتاخي�س الواردة باجلدول املرفق بالقرار رقم )26( ل�شنة  2010 ب�شاأن 
تعديل القرار رقم )1( ل�شنة 2007 بتحديد فئات الر�شوم امل�شتحقة عن الرتاخي�س واخلدمات 
التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي، وذلك على النحو الوارد باجلدول املرفق بهذا القرار. 

املادة الثانية

جمال  يف  العاملة  ال�شركات  على  القرار،  هذا  من  الأولى  املادة  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )80( املادة  يف  اإليها  امل�شار  املالية  والأدوات  الأوراق 
واملوؤ�ش�شات املالية اخلا�شعة ملتطلبات الرتخي�س طبقًا لأحكام هذا القانون وجملد التوجيهات 
ال�شاد�س ال�شادر عن امل�شرف �شداد مبلغ قدره 100 دينار)مائة دينار  بحريني( كر�شم غري 
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م�شرتجع عن اأي طلب ترخي�س جديد.
املادة الثالثة 

ُي�شدد ر�شم بواقع خم�شة دنانري بحرينية عن كل 100.000 دينار )مائة األف دينار بحريني( 
)اأو ما يعادلها من قيمة العمالت الأجنبية الأخرى( من اإجمايل قيمة تعامالت الو�شيط يف �شوق 
الأوراق املالية املرخ�س له من قبل امل�شرف، ويعاد احت�شاب الر�شم على املعامالت ال�شابقة على 

�شدور هذا القرار بالن�شبة لهذه الفئة اعتبارًا من اأول يناير 2011 على النحو الآتي:

اجمايل تعامالت الو�شيط مقومة بالدينار البحريني خالل فرتة الحت�شاب
الر�شم =  × 5 دنانري

 000ر100

املادة الرابعة
ُي�شدد ر�شم بواقع  اأربعة فلو�س بحرينية، يتم ا�شتح�شاله من كل من طريف البيع وال�شراء يف 
كل عقد يتم تداوله يف �شوق ال�شلع وامل�شتقات املالية املرخ�س له من قبل امل�شرف، مببلغ اإجمايل 

قدره ثمانية فلو�س بحرينية للعقد الواحد. 

املادة اخلام�صة
على محافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.    

رئي�ض جمل�ض اإدارة م�صرف البحرين املركزي
محمد ح�صني يتيم

�شدر بتاريخ:  8 ربيع الثاين  1437هـ   
الــموافــــــــــق: 18 يناير 2016م
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م�صرف البحرين املركزي
 قرار رقم )3( ل�صنة 2016

ب�صاأن ت�صكيل مجل�ض مركزي للرقابة ال�صرعية

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

)64( ل�شنة 2006، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة2015 ،
وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2015 باإن�شاء جمل�س مركزي للرقابة ال�شرعية.

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شكل جمل�س مركزي للرقابة ال�شرعية على النحو الآتي:
رئي�شًا 1- ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار اأبو غدة  

نائبًا للرئي�س 2- ال�شيخ الدكتور عبداللطيف املحمود  
ع�شوًا 3- ال�شيخ الدكتور محمد على القري 
ع�شوًا 4- ال�شيخ نظام يعقوبي  
ع�شوًا 5- ال�شيخ مح�شن الع�شفور 

املادة الثانية
تكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد تبداأ اإعتبارًا من تاريخ �شدور 

هذا القرار.

املادة الثالثة
على جميع الإدارات املعنية يف امل�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اإعتبارًا من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�صيـد محمـد املعـراج

�شدر بتاريخ: 21  ربيع الثاين 1437هـ
الــــمـوافـــــــق:  31 يــنــــــايـــــــر 2016م
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 قرار رقم )18( ل�صنة 2015
 باإ�صدار الالئحة التنظيمية ال�صادرة من هيئة تنظيم الت�صالت

في �صاأن الخطة الوطنية للترقيم

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 املادة )3( الفقرة )ج( البند )12(،
وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2008 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

وتعديالته، 
الوطنية  اخلطة  �شاأن  يف  الت�شالت  تنظيم  هيئة  من  ال�شادرة  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

للرتقيم ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2008 ،
وبناًء على عر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ال�شادرة من هيئة تنظيم الت�شالت بخ�شو�س اخلطة 
الوطنية للرتقيم املرافقتني لهذا القرار.

املادة الثانية 
اجلريدة  يف  املرافقة  للرتقيم  الوطنية  واخلطة  التنظيمية  والالئحة  القرار  هذا  ُين�شر 

الر�شمية، وُيعمل بها من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم الت�صالت
د. محمد اأحمد العامر 

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الثاين 1437هـ 
الـمـــوافــــــــق: 11 يـــنــــايـــــر 2016م
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الالئحة التنظيمية ال�صادرة ب�صاأن اخلطة الوطنية للرتقيم

لئحة تنظيمية �صادرة عن هيئة تنظيم الت�صالت 

مقدمة 
اأ�شدرت هيئة تنظيم الت�شالت يف مملكة البحرين )»الهيئة«( هذه الالئحة التنظيمية   1-1
)»قانون   2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  اأحكام  مبوجب 

الت�شالت«(.
1-2 متنح املادة 3)ج(-12 من قانون الت�شالت الهيئة �شالحية اإعداد اخلطة الوطنية للرتقيم 

واحلفاظ عليها وحتديد  الأرقام للم�شغلني املرخ�س لهم طبقًا لتلك اخلطة.
1-3 تقوم الالئحة التنظيمية ر�شميًا باعتماد واإ�شدار اخلطة الوطنية للرتقيم و حتديد فرتات 

زمنية لتنفيذها.
2-تعاريف 

2-1 لكل كلمة اأو جملة اأو عبارة ترد يف هذه الالئحة التنظيمية نف�س املعنى الذي حتمله يف قانون 
الت�شالت ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك اأو جرى تعريفها �شراحة يف هذه الالئحة.

3-نطاق �صريان الالئحة 
يرغبون يف  اأو  ي�شتخدمون  الذين  لهم  املرخ�س  امل�شغلني  الالئحة على جميع  ت�شري هذه   1-3

ال�شتفادة من املوارد الوطنية لالأرقام.
4-بدء ال�صريان والتنفيذ 

4-1 تعتمد الهيئة اخلطة الوطنية للرتقيم املرفقة بهذه الالئحة )امللحق رقم اأ( و�شيعمل بها 
اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية.

4-2 تلغى اأي خطة وطنية للرتقيم �شادرة عن الهيئة قبل تاريخ اإ�شدار هذه الالئحة من اليوم 
التايل لتاريخ ن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية.

5-املخالفة 
5-1 تن�شر هذه الالئحة يف املوقع الإلكرتوين للهيئة.

5-2 مينح اأي م�شغل مرخ�س له ي�شتخدم الرموز الق�شرية خلدمة الر�شائل الن�شية الق�شرية 
لغر�س يخالف هذه الالئحة يف يوم بدء �شريانها فرتة �شماح ملدة 12 �شهرًا لاللتزام باأحكام هذه 

الالئحة املتعلقة بالرموز الق�شرية خلدمة الر�شائل الن�شية الق�شرية ح�شرًا.
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5-3 على امل�شغلني املرخ�س لهم تقدمي املعلومات ح�شبما تطلب الهيئة ل�شمان اللتزام باأحكام 
قانون الت�شالت اأو غري ذلك من الأدوات القانونية املعمول بها من خالل تلك الو�شائل و) ت�شمل 

الو�شائل الإلكرتونية(ح�شبما تقرر الهيئة من وقت لآخر.
الرموز  ت�شري على  والتي  الر�شوم(  واردة يف جدول  التخ�شي�س )كما هي  ر�شوم  5-4 ت�شبح 
الق�شرية املكونة من 3 خانات واجبة ال�شداد بعد مدة 6 �شهور اعتبارًا من تاريخ بدء �شريان هذه 

الالئحة.
6-التنفيذ و العقوبات 

قانون  من   12- )ج(   3 املادة  و  )ج(-1    3 املادة  مبوجب  الالئحة  هذه  الهيئة  ت�شدر   1-6
الت�شالت.

6-2 اأي اإخالل بهذه الالئحة من قبل امل�شغل املرخ�س له يعترب اإخالًل ج�شيمًا برتخي�شه  واأحكام 
قانون الت�شالت.

للهيئة  قانون الت�شالت، يحق  املن�شو�س عليها يف  الهيئة  الإخالل ب�شالحيات  6-3 مع عدم 
اتخاذ التدابري التالية ب�شاأن اأي �شخ�س يخل باأي حكم من اأحكام هذه الالئحة:

اأ-اإيقاع ما ينا�شب من الغرامات مبوجب املادة )35( من قانون الت�شالت.
ب-الأمر بوقف اأي عمل اأو تق�شري ي�شكل تلك املخالفة القانونية.

تراه  ح�شبما  بذلك  تعلن  اأن  بالالئحة  اللتزام  يكفل  اإجراء  اأي  اتخاذ  عند  للهيئة  يجوز   4-6
منا�شبًا يف مثل هذه احلالت.

جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم الت�صالت
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الخطة الوطنية للترقيم 
  5182( لسنة 81الصادرة بالقرار رقم )

 لهيئة تنظيم االتصاالت

توفير إطار عمل لعملية تحديد األرقام في نظام االتصاالت الوطنية لمزودي الخدمات المتنافسين. الغرض:
 

فهرس المحتويات
..................................................................................................................................مقدمة   -1
...............................................................................................................................تعاريف   -2
..............................................................................................................لخطة الوطنية للترقيما   -3
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......................................................................................................قواعد الخطة الوطنية للترقيم   -4
................................................................................................................................مقدمة   4-1
...........................................................................................: الحقوق والمسئوليات1القاعدة رقم    4-2
..........................................................................: تقديم طلبات الحصول على األرقام2القاعدة رقم    4-3
.....................................................................................................: حجز األرقام3القاعدة رقم   4-4
..............................................................................................: النظر في الطلبات4القاعدة رقم    4-5
.....................................................................: الشروط المفروضة على عملية التحديد5القاعدة رقم    4-6
...................................................................................: إعادة تحديد وسحب األرقام6 القاعدة رقم   4-7
.............................................................................: اإلخطار بتحديد األرقام وتفعيلها7القاعدة رقم    4-8
...............................................................................سجالت الخطة الوطنية للترقيم :8رقم القاعدة  4-9
....................................................................................................................نشر التغييرات  4-11
..................................................................................................................مؤشرات الوضع 4-11
............................................................................................: إجراءات المراجعة9القاعدة رقم   4-12
.............................................................................مقابل األرقام الرسوم: تقاضي 11القاعدة رقم   4-13
................................................................................................................................الجداول  -5
..................................................................................................القواعد الخاصة بالرموز األخرى -6

.............................................................: نموذج تقارير الترقيم الخاصة بالمشغل المرخص له1الملحق رقم 
............................................لترقيم من خالل نظام إدارة ا طلب الحصول على ترقيم معلومات : 2الملحق رقم 
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 مقدمة -8
 

 (.85()ج()3وعلى األخص المادة ) 5115( لسنة 81بعد االطالع على قانون االتصاالت الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
صدر قانون االتصاالت في مملكة البحرين )"قانون االتصاالت"(. وقد تم  2112لسنة  (48)بموجب المرسوم بقانون رقم 

 بموجب هذا القانون إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وهي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع االتصاالت في مملكة البحرين.  
على الخطة الوطنية للترقيم )"الخطة"(  ( من قانون االتصاالت إلى الهيئة مهمة إعداد والحفاظ12)ج()(3)وتسند المادة 

 لهذه الخطة.   وتحديد األرقام للمشغلين المرخص لهم طبقا  
وتوضح هذه الوثيقة بالتفصيل الخطة الخاصة بالبنية التحتية الوطنية لالتصاالت بحيث يستطيع المشغلون المتنافسون القيام 

 بضبط شبكاتهم بثقة. 
مرخص لهم من ذوي التراخيص المناسبة الذين يستخدمون أو يرغبون في االستفادة تسري الخطة على جميع المشغلين ال

تكون الخطة  القصيرة.رسال الرسائل مثل الرسائل النصية إاألرقام في  وتشمل استخداممن اإلمكانيات الوطنية لألرقام 
 وعملياتها وهياكلها إلزامية بالنسبة لجميع هؤالء المشغلين.  

الخدمات الموجهة للمكالمات مثل مزدوج يمكن استخدامها بموازاة  دورالرموز القصيرة أن لألرقام/ بالذكر ومن الجدير
بالنسبة لخدمات االتصاالت المتنقلة الموحدة فإن هذه االستخدامات المزدوجة تحول و  الرسائل. أما وخدمات إرسالالصوت 

ما بين الشبكات على نحو مشابه و الفرق في االستخدام غير مهم غير أن بالنسبة الستخدام الرموز القصيرة كما  تتصل بينيا  
في خدمات مكالمات السعر العالي فإن هذا الفرق مهم على سبيل المثال يتم التعامل مع المكالمات الصوتية على الرمز 

للتوصيل  مة خارج حدود الشبكة و توجه كلها من خالل نفس الشبكة على أنها خدلخدمات المكالمات عالية السعر القصير 
كخدمة المكالمات عالية السعر  بينما يتم التعامل مع  الرسائل النصية القصيرة المرسلة  الى الرمز القصير لخدمات النهائي 

اجة لمجاالت تحديد منفصلة على نفس الشبكة المرسلة منها .لذا هناك ح يتم التوصيل النهائي داخل حدود الشبكة حيث 
 .قصيرة لتغطية استخدامها المزدوج بالنسبة لهذه الرموز ال

 
 تعاريف  -5

 
لمفي مملكة البحرين مافي قانون االتصاالتتحملهالذيالمعنىنفسالخطةهذهفيتردعبارةأوجملةأوكلمةلكل

 الخطة.هذه تعريفها صراحة  فيجرىذلك، أوخالفالنصسياقيقتض  
 رمز قصير يستخدم للنفاذ إلى خدمات المشغل اآلخر أو خدمات أخرى معينة لنفس المشغل."رقم النفاذ": 

رقم أو مجموعة من األرقام التي تم تخصيصها لمشغل واحد لغرض معين. وفي حالة نقل  حالة"المجموعة المحددة": 
تحمل بموجب هذه الخطة كافة المسئوليات والحقوق الخاصة الرقم إلى مشغل آخر، فإن المشغل الذي تم نقل الرقم إليه ي

 بالمشغل التي تم تحديد الرقم له. 
تكون خدمات إرسال الرسائل المناسبة مثل الرسائل  وتشمل حيثمااالتصال الناقل للصوت و/أو البيانات  "المكالمة":

  النصية القصيرة.
جميع األرقام الوطنية بنفس الطول بغض النظر عن المنطقة الجغرافية نظام للترقيم تستخدم فيه "النظام المغلق للترقيم": 

   الوطنية التي يتم االتصال بهذه األرقام منها.
معينة ضمن خطة ترقيم متكاملة أو  دنا  أو بل ا  بلد تميزخاناتثالثأوخانتينأوخانةمنمجموعة :(”CC“)"رمز البلد" 

 . 973منطقة جغرافية محددة. ورمز البلد الخاص بمملكة البحرين هو 
استخدام سلسلة أرقام أو مدى أرقام محددة لغرض معين. ويجب أن تستخدم مجموعة األرقام المعرفة  المجموعة المعرفة:

 فقط للغرض المحدد في الخطة. 
إن تعريف األرقام لخدمات ودمات االتصاالت بخالف خدمات االتصاالت المتنقلة. خ"خدمات االتصاالت الثابتة": 

االتصاالت الثابتة يسمح باستخدام هذه األرقام ألية خدمات )بما في ذلك خدمات االتصاالت المتنقلة(، بشرط أال يتجاوز 
من سعر %  21ذه الخدمات أكثر من سعر الجملة للتوصيل النهائي للمكالمات الصوتية، إن كان ممكنا ، إلى مستخدمي ه



65
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

ألكبر مزود  (PSTN)الجملة للتوصيل النهائي للمكالمات الصوتية إلى مستخدمي خدمات الشبكة الهاتفية العمومية المبدلة 
إن تعريف مدى أرقام خدمات االتصاالت الثابتة ال يسمح ولهذه الخدمات في مملكة البحرين )من حيث عدد المشتركين(. 

  هذه األرقام مباشرة  لتقديم خدمات المكالمات عالية السعر أو الخدمات الخاصة.   باستخدام 
 حالة رقم أو مجموعة أرقام تكون متاحة للتحديد.  "المجموعة الحرة": 

"GSM :".النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة 
المطلوب لإلشارة إلى أن المكالمة دولية. خانة أو مجموعة خانات تضاف قبل الرقم رمز االتصال الدولي السابق للرقم: 

 .11ورمز االتصال الدولي السابق للرقم في مملكة البحرين هو 
عضو دائم في االتحاد الدولي لالتصاالت  :(”ITU-T“)الدولي لالتصاالت"  االتحاد-"قطاع تقييس االتصاالت 

(“ITU”) االتحاد–االتصاالتقطاع تقييسصاالت. ويعتبر وهو الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة في مجال االت
مسئوال  عن دراسة األمور الفنية والتشغيلية وأمور التعرفة وعن إصدار التوصيات بشأنها بهدف تقييس  لالتصاالتالدولي

 االتصاالت على المستوى العالمي.  
خطة يتبناها المشغل المرخص له لهذه األرقام المحددة له من الخطة. وتوضح هذه الخطة  "خطة الترقيم للمرخص له":

الطريقة المتبعة أو المقرر إتباعها للقيام بتحديد وإعادة تحديد رقم ألية نقطة توصيل نهائية على الشبكة أو مشترك أو أجهزة 
 اتصاالت أو عنصر خدمة. 

 ‘’LTE’’: بتقسيم التردد  االزدواجيدعم كال من مخطط  التطور الطويل األجل و الذي(FDD)  مزدوج الرسال اإلو
(TDD)بتقسيم الزمن 

خدمات االتصاالت التي تُقدم عادة  إلى أجهزة االتصاالت الطرفية المتنقلة )أي األجهزة "خدمات االتصاالت المتنقلة": 
الطرفية التي يمكن استخدامها أثناء تنقل المستخدم دون أن تقتصر على منطقة ما تخدمها محطة اتصاالت متنقلة واحدة(. إن 

ذه األرقام لخدمات أخرى، بشرط أال يتجاوز سعر تعريف األرقام لخدمات االتصاالت المتنقلة يجب أال يمنع استخدام ه
الجملة للتوصيل النهائي للمكالمات الصوتية وسعر الجملة للتوصيل النهائي للرسائل النصية القصيرة، إن كان ممكنا ، إلى 

% من سعر الجملة للتوصيل النهائي لهذه الخدمات إلى مستخدمي خدمات النظام 21مستخدمي هذه الخدمات أكثر من 
لنفس المشغل المرخص له، أو إلى  (UMTS)ونظام االتصاالت العالمية المتنقلة  (GSM)العالمي لالتصاالت المتنقلة 

مستخدمي أكبر مزود لهذه الخدمات في مملكة البحرين )من حيث عدد المشتركين( وذلك في حالة عدم تقديم خدمات النظام 
من قبل هذا المشغل المرخص له. إن  (UMTS)الت العالمية المتنقلة ونظام االتصا (GSM)العالمي لالتصاالت المتنقلة 

تعريف مدى أرقام لخدمات االتصاالت المتنقلة ال يسمح باستخدام هذه األرقام مباشرة  لتقديم خدمات المكالمات عالية السعر 
  أو الخدمات الخاصة.   

أي رمز اتصال سابق للرقم( تحدد منطقة الترقيم  خانة أو مجموعة خانات )ال تشمل: (”NDC“)"رمز الجهة الوطنية" 
داخل البلد )أو مجموعة بلدان متضمنة في خطة ترقيم متكاملة واحدة أو منطقة جغرافية محددة( و/أو الشبكة/الخدمة. ورمز 

ي رموز اختيارية وطنية ضمن خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية حسب المنصوص عليه ف الجهة الوطنية هو حقل
يشكل  SNوالذي إذا وضع مع رقم المشترك  E.164االتحاد الدولي لالتصاالت رقم  –توصية قطاع تقييس االتصاالت 

 . وال يستخدم رمز الجهة الوطنية في مملكة البحرين. NSNالرقم الوطني الرئيسي 
 إشارة إلى أن سعر المكالمة يعادل سعر المكالمة الوطنية الثابتة المحدد من قبل المشغل المنشأ المعني.  "السعر الوطني":

. ويتكون الرقم الوطني الرئيسي عادة  من CCالجزء من الرقم الذي يلي رمز البلد  :(”NSN“)"الرقم الوطني الرئيسي" 
الرقم الوطني الرئيسي في مملكة البحرين مطابقا  لرقم . ويكون SNويليه رقم المشترك  NDCرمز الجهة الوطنية 

 المشترك. 
‘’NMS’’’ المشغلين.إلدارة عمليات الترقيم و تفاعالتها مع  االتصاالت: نظام إدارة الترقيم الذي تستخدمه هيئة تنظيم 

تُقدم فيها الخدمة. وأي معرف قد سلسلة من الخانات العشرية التي تحدد بشكل استثنائي المشترك أو النقطة التي "الرقم": 
 يتعارض استخدامه مع استخدام أي رقم، يجب استخدامه وفقا  للخطة وأية لوائح تنظيمية أخرى للهيئة.

الواقعة في أول الرقم تستخدم كأساس لتحديد األرقام  سلسلة من األرقام المتجاورة بنفس الخانات "مجموعة األرقام":
رقم كما هو محدد في الخطة لمدى معين من  110111أو  10111رقام في هذه الخطة من للمشغلين. وتتكون مجموعة األ

)في الحاالت التي  حدهاألرقام ما عدا في الحاالت التي تنص فيها الخطة صراحة  على أن األرقام يتم تخصيصها كل على 
 (.1تعادل فيها مجموعة األرقام الرقم 
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قائمة األرقام التي تنشرها الهيئة في موقعها اإللكتروني ويتم تحديثها بصفة "(: "قائمة خطة الترقيم" )"قائمة األرقام
 دورية لتقديم المعلومات حول الوضع الحالي ألجزاء الخطة، مثل المجموعة المحددة أو الحرة أو المحمية أو المحجوزة.  

 مجموعة من األرقام المتجاورة ذات حجم محدد أو غير محدد.   "مدى األرقام":
 مجموعة من األرقام يكون لديها نفس الخانة أو الخانات الواقعة في أول الرقم."سلسلة األرقام": 
الرقم الذي تم تحديده لمشغل معين ولكن تم نقله بعد ذلك إلى مشغل آخر وفقا  للقوانين والقواعد واألنظمة "الرقم المنقول": 

 التي تحكم إمكانية نقل األرقام. 
خدمات تستخدم عبر خدمات االتصاالت وتسدد من خالل فاتورة هاتف : (”PRS“)عالية السعر" "خدمات المكالمات 

المشترك المتصل ويكون سعرها عادة  أعلى من السعر المطبق على المكالمات التي تجرى إلى مشتركي خدمات االتصاالت 
ة  بين المشغل الذي يقدم هذه الخدمات والمشترك المتنقلة والثابتة. ويتم اقتسام إيرادات خدمات المكالمات عالية السعر عاد

 المطلوب )أي المشترك الذي يتم تخصيص الرقم المطلوب له(.  
 يحكم استخدام وإدارة وتحديد الموارد الوطنية لألرقام بناء  على الخطة.  القاعدة أو الشرط الذي القاعدة:

 من التحديد واالستخدام.رقم أو مجموعة من األرقام  منع حالة"المجموعة المحمية": 
“PSTN”:   .شبكة هاتفية عمومية مبدلة 

 رقم أو مجموعة من األرقام تم حجزها لتحديدها مستقبال  لمشغل ما.  حالة"المجموعة المحجوزة": 
  أقسام من هذه الوثيقة توضح بالتفصيل عمليات تعريف األرقام والشروط األخرى لالستخدام المعنية بالخطة. "الجداول": 

 ( خانات(.5رقم قصير )أي رقم ليس أطول من خمس )"الرمز القصير": 
“SMS” :و يمكن أن تقدم  خدمات الرسائل النصية القصيرة مستقلة عن خدمة ، خدمة الرسائل النصية القصيرة

 االتصاالت المتنقلة.
تبدأ من السعر المجاني  -بالمتصلين( خدمات هاتفية تحتسب قيمتها بأسعار خاصة )فيما يتعلق "الخدمات الخاصة": 

وترتفع إلى أن تصل وتشمل السعر الوطني. ويمكن تسديد رسوم هذه المكالمات من قبل الطرف المطلوب أو اقتسامها بين 
 المتصل والطرف المطلوب أو دفعها بالكامل من قبل المتصل.  

 منطقة ترقيم.  الرقم الذي يميز المشترك في شبكة أو في :(”SN“)"رقم المشترك" 
“UMTS” :.نظام االتصاالت العالمية المتنقلة 

 الرقم الذي يمكن استخدامه ألي غرض باستثناء الخدمات الخاصة وخدمات المكالمات عالية السعر."الرقم الشامل": 

 الخطة الوطنية للترقيم -3
  

 األرقام   3-8
( خانات 8يبلغ طوله ثماني ) NSNتهدف الخطة إلى االستفادة من نظام مغلق للترقيم يعتمد على رقم وطني رئيسي  3-1-1

الهيكل العريض  1)باستثناء الرموز القصيرة التي يتم تحديدها صراحة  على هذا النحو(. ويوضح الشكل رقم 
 .لمزيد من التفصيل 2 والشكل رقمللخطة 
في الخانة الواقعة 
أول الرقم

الغرض الرئيسي )يوضح الغرض من األجزاء التي ال تُحدد كمجوعة محمية في هذا الجدول 
 بالتفصيل في جداول الخطة أدناه(

 الشبكة   وخارج حدودأرقام النفاذ والرموز القصيرة في حدود الشبكة  1
خارج حدود  القصيرةوالسالمة والرموز  وخدمات الطوارئأرقام خدمات االتصاالت الثابتة  1

 الشبكة 
 مجموعة األرقام المحمية 2
 أرقام خدمات االتصاالت المتنقلة  3
 مجموعة األرقام المحمية 4
 مجموعة األرقام المحمية 5
 األرقام الشاملة  6
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 األرقام الشاملة 7
 أرقام الخدمات الخاصة 8
  والسالمة لخدمات الطوارئ  والرموز القصيرةأرقام خدمات المكالمات عالية السعر  9

 : نظام الترقيم 8الشكل رقم 
  

الخانة الواقعة في 
أول الرقم

النطاق 
الفرعي

الغرض

النفاذ الدولي 111
خانات  5الشبكة المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود 11

في حدود الشبكة  –الرسائل النصية القصيرة خدمة –الرموز القصيرة للرسائل 
خانات  5المكونة من 

المسبق للناقل  االختيار12
األرقام المحمية 13-15

خانات 5المكونة من الرموز القصيرة في حدود الشبكة 16
 –الرسائل النصية القصيرة خدمة –حدود الشبكة  للرسائل فيالرموز القصيرة  

خانات 5المكونة من 
خانات  5ة المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود الشبك17

 –خدمة الرسائل النصية القصيرة –حدود الشبكة  للرسائل فيالرموز القصيرة 
خانات 5المكونة من 

األرقام المحمية18-19
خانات  3من  الشبكة المكونةالرموز القصيرة خارج حدود 111

 –الرسائل النصية القصيرة خدمة –في حدود الشبكة الرموز القصيرة للرسائل 
خانات 3المكونة من 

خانات  3من  والسالمة المكونالقصير للطوارئ  الرمز-11112
األرقام المحمية –للتذكير 

خانات  3الشبكة المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود 12
الرسائل النصية القصيرة خدمة  –في حدود الشبكة الرموز القصيرة للرسائل 

خانات 3المكونة من 
أرقام الخدمات الثابتة 13

 :  151و 141،  14-15141
خانات  3المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة 

–الرسائل النصية القصيرة خدمة  –الشبكة في حدود  الرموز القصيرة للرسائل
خانات 3من المكونة 
األرقام المحمية –للتذكير 

الخدمات الثابتةأرقام 16-17
خانات  3من  والسالمة المكونالقصير للطوارئ  الرمز-18-19199

: 196و  191،  188،  181
خانات 3المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة 

 –الرسائل النصية القصيرة خدمة  –الشبكة في حدود  الرموز القصيرة للرسائل
خانات 3من  المكونة
م المحمية األرقا–للتذكير 
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األرقام المحمية2
أرقام الخدمات الثابتة 3

من األرقام المحمية  هما 385و 31
األرقام المحمية4
األرقام المحمية5
أرقام الخدمات الشاملة 6

هو من األرقام المحمية  61
أرقام الخدمات الشاملة 7

هو من األرقام المحمية 71
خانات  8-بدون احتساب أجرة على المتصل 881

:بدون احتساب أجرة على المتصل81
خانات 5المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة 

 –الرسائل النصية القصيرة خدمة –الشبكة في حدود  الرموز القصيرة للرسائل
خانات 5من المكونة 

األرقام المحمية 82-83
خانات  8- والجهة المطلوبةتقاسم التكلفة ما بين المتصل 84
والمتصل إليه:تقاسم التكلفة ما بين المتصل 85

خانات 5مكونة من الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة ال
 –الرسائل النصية القصيرة خدمة –الشبكة في حدود  الرموز القصيرة للرسائل

خانات 5من المكونة 
األرقام المحمية 86
خانات  8-التكلفة يتحملها المتصل 87
المتصل:التكلفة يتحملها 88

خانات 5الشبكة المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود 
 –الرسائل النصية القصيرة خدمة  –الشبكة في حدود  الرموز القصيرة للرسائل

خانات 5المكونة من 
األرقام المحمية 89

 خانات 8 -النطاق المنخفض991
النطاق المنخفض :91

خانات 5المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة 
 –الرسائل النصية القصيرة خدمة  –الشبكة في حدود  الرموز القصيرة للرسائل

خانات 5من المكونة 
األرقام المحمية 92-93

المتوسط:النطاق 94
خانات 5المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة 

 –الرسائل النصية القصيرة خدمة  –حدود الشبكة  للرسائل فيالرموز القصيرة 
خانات 5المكونة من 

خانات  8-النطاق المتوسط 95
األرقام المحمية 96
خانات  8النطاق العالي 97
العالي:النطاق 98
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خانات 5الشبكة المكونة من الرموز القصيرة خارج حدود 
 –الرسائل النصية القصيرة خدمة  –الشبكة في حدود  الرموز القصيرة للرسائل

خانات 5من  المكونة
خانات  3 والسالمة والمكونة منالرموز القصيرة الخاصة بالطوارئ 99

991  ،993  ،995 -997  
خطة الترقيم التفصيلية :  5الشكل رقم 

 الرموز القصيرة     3-5
الرموز القصيرة هي مجموعات فرعية من نظام األرقام وتتكون من متغيرات من األرقام الكاملة المكونة من ثماني  3-2-1

الرموز القصيرة في خدمات إرسال  استخداميجوز  تحدد، وحيثما ( خانات للسماح بترتيب االتصال القصير. 8)
تعريف الرموز القصيرة بأنها إحدى الفئات التالية:  القصيرة ويتمالرسائل مثل خدمة إرسال الرسائل 

تستخدم أرقام النفاذ للنفاذ إلى خدمات المشغلين اآلخرين )باستخدام أرقام نفاذ معينة يتم تحديدها لهؤالء المشغلين(  3-2-1-1
 معينة لنفس المشغل.أو خدمات أخرى 

 .والسالمة معرفة لالستخدام كرموز لخدمات الطوارئ والسالمة بأنهاالرموز القصيرة لخدمات الطوارئ تعرف  3-2-1-2
ويتم تحديد الرمز القصير لخدمة معينة )ال ترتبط بأي مشغل مرخص له(. ويجب أن يتمتع المتصلون بالقدرة على 

من أية شبكة بدون مقابل. ويكون لدى المشغلين القدرة على الحصول على  االتصال بمثل هذا الرمز في أي وقت
المعلومات الالزمة للتوجيه السليم للمكالمات إلى هذه األرقام من وزارة الداخلية.

معرفة لالستخدام كرموز قصيرة يمكن النفاذ إليها من أي  الشبكة بأنهاالرموز القصيرة من خارج حدود تعرف  3-2-1-3
ترقيم الرموز القصيرة الخاصة من خارج حدود الشبكة  االحتفاظ بتحديدعلى المشغلين المرخص لهم  يجبشبكة و

المرخص لهم إمكانية  جميع المشغلون وأن يضمنإلنهاء الخدمات عند الرموز القصيرة من خارج حدود الشبكة 
النفاذ إلى هذه الرموز القصيرة من شبكاتهم. 

الخدمات  إلىألغراض النفاذ  كرموز قصيرةمعرفة لالستخدام  الشبكة بأنهارة في حدود الرموز القصيتعرف  3-2-1-4
ترقيم الرموز القصيرة  االحتفاظ بتحديدويجب على المشغلين المرخص لهم  التي تنتهي على نفس الشبكة  

 الشبكة.الخاصة في حدود الشبكة الستخدام الرموز القصيرة في حدود 

 قواعد الخطة الوطنية للترقيم     -8
 مقدمة    8-8
بالالخطةمجاالتجميععلى ا  القواعد عمومهذهالقسم. وتنطبقهذافيالمذكورةالقواعدمنبعددمحكومةالخطة 4-1-1

هناكالقواعدهذهعلىبموجبها. وعالوةالخطةيمكن تنفيذالتياإلداريةاآللياتعامبشكلوتوضحاستثناء
 بأرقام معينة.يتعلقفيماالخطةالوثيقة تحددبهذهمرفقةالجداولمنمجموعة

الترقيم الخاصة بالمرخص لهم. ويجب أن يكون لدى المشغل وتطبيق الخطة وخططمواصفاتالقواعدتحكم هذه 4-1-2
مشغل مرخص له لديه كلالذي قام بتحديد األرقام خطة ترقيم خاصة به تتماشى مع هذه القواعد. ويشترط على

 استخدامه لألرقام.كيفيةبصفة دورية عنالهيئةيبلغوأنإلى الهيئةبهالخاصةالترقيمخطةيقدمأرقام محددة أن
في الموقع اإللكتروني للهيئة: لألرقام حول الخطة الوطنية للترقيم واالستخدام الحاليمعلوماتالهيئة بنشرتقوم 4-1-3

www.tra.org.bh. 

 : الحقوق والمسئوليات 8القاعدة رقم    8-5
   المبادئ التوجيهية للهيئة: 8-5-8
الهيئة وسوف تأخذ وطني،األرقام موردوتعتبر.القواعدالخطة وعن إصداروإدارةتطويرعنمسئولةالهيئة 4-2-1-1 

:وإدارتهااألرقام وحجزهاتحديدعندالتاليةالمبادئ بعين االعتبار
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التيالمعقولةلتلبية جميع المتطلباتيكفياألرقاممنكافعددوجودبطريقة تضمنالخطةبإدارةالهيئةتقوم 4-2-1-1-1
ذلك ضمان استخدام المشغلين المرخص لهم األرقام المحددة  ويشمل  والمشغلون المرخص لهمالمشتركونيحتاجهاقد

بفعالية.
.الدولية المعنيةوالتوصياتوالمعاييراالتفاقياتمعمتوافقة،عند تطبيقيهاالخطة،سوف تكون 4-2-1-1-2
و/أوالخدماتنوععنداللة شاملةاألرقام بمختلف أنواعهاتعطيأنضمانإلىأمكن،ما،تستهدف الخطة 4-2-1-1-3

 .المحتملةورسومها يستخدمونهاالتيالخدماتبنوععلمعلىالمستخدمونيكونبحيثالتعرفة
المرخص لهمللمشتركين والمستخدمين والمشغلينمريحةغيرأمورأوتكاليفأيةعدم تحصيلالهيئةتضمن 4-2-1-1-4
األرقام واإلدارةمتطلباتمعتتناسببحيثاألدنىحدهافيضبطهاسيجرييبررها وإنهمالهاموضوعيةألسبابإال

.للخطةالسليمة
األرقام يطلبمشغلألولعادة  ويكون ذلكومنصفةعادلةبطريقةحجزهاأوبتحديد األرقامالهيئةتقوم 4-2-1-1-5

بتحديد سعة الترقيم أو حجزهاالهيئةتقوملنوسوفأوال "(.الخدمةلهتقدمأوال  يأتي)أي على أساس "منالمطلوبة
)3-4المادة ( .2القاعدة رقم فيالمذكورةمعايير األهليةفيهمتتوفرلهؤالء الذينإالللمشغلين

االتصاالت وكذلك تطور الخدمات الحاجة إلى توقع ازدياد الطلب على خدماتفي االعتبار مدىالهيئةتضع 4-2-1-1-6
دراسة الطلباتعندالسابقةالمحددة للترقيمبالمجاالتاالنتفاعمسألةفي االعتبارسوف يؤخذخاصالمبتكرة. وبشكل

 .لألرقامالجديدة
مسئوليات المشغلين  8-5-5
يجب على المشغلين الذين تسلموا أرقام محددة نشر خطة الترقيم الخاصة بهم التي توضح بالتفصيل استخدام  4-2-2-1

 يناير.   31ها األرقام المحددة وفقا  للقواعد ويجب تقديم خطة الترقيم الخاصة بهم إلى الهيئة سنويا  خالل فترة أقصا
أرقام محددة إفادة الهيئة من خالل نظام إدارة الترقيم بشأن التغييرات في حالة  تسلموايجب على المشغلين الذين  4-2-2-2

بيانات المعلومات  الخاصة. تحددساعة من تاريخ تحديث المعلومات في أنظمتهم  24في غضون  وبيانات العمالءاألرقام 
 الهيئة.كما تنشره المراد تقديمها في دليل نظام إدارة الترقيم 

 
 : تقديم طلبات الحصول على األرقام 5القاعدة رقم    8-3
 وحجزهااألرقاملتحديدالطلباتمقدميأهليةمعايير 8-3-8
 يكون فقط حاملي التراخيص الممتازة مؤهلين لتقديم طلب لتحديد سعة الترقيم وحجزها.  4-3-1-1
أو من (–، يجب على المتقدم بالطلب أن يستوفي محصول على مجال تحديد سعة الترقيالستيفاء معايير األهلية لل 4-3-1-2

في المائة من استخدام  81 -)المقبلةفي غضون الشهور الستة بشكل معقول المتوقع أن يستوفي المعايير 
في المائة بالنسبة لنفس نوع  111التحديدات القائمة عن نفس نوع الخدمة لمدى أرقام محددة في مجموعات و 

 .ةعلى حد الخدمة الخاص باألرقام المحددة كال  
 7-1-1-6-4قرة عند حجز األرقام للمدة المحددة في الف–االستخدام طبقا للصيغة التالية  يحتسب 4-3-1-3

 في المائة  111=الكمية في الخدمة + الكمية المعزولة  المئوي:االستخدام 
 الكمية المحددة + الكمية المنقولة الواردة + الكمية المنقولة الصادرة 

 المعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلب لتحديد و/أو حجز األرقام 8-3-5
علىالتالية إلى الهيئةتقديم المعلوماتالطلبمقدمفإنه يجب علىترقيم أو حجزها،سعةلتحديدطلبتقديمعند 4-3-2-1 

الترقيم:نظام إدارة 
 اسم مقدم الطلب وبيانات االتصال به.  4-3-2-1-1
نوع للترقيم عن نفس  وطلبهم المتوقع نوع الخدمةالقائمة عن نفس  المحددةالحالي للمجاالت  استخدامهمبيانات  4-3-2-1-2

 في غضون الشهور الستة المقبلة. الخدمة
طلبه.أي معلومات أخرى يعتبرها مقدم الطلب الزمة أو مالئمة لتبرير  4-3-2-1-3
بالطلب. متعلقةأنهاالهيئةأخرى ترىمعلوماتبأيةالهيئةيجب على مقدمي الطلبات تزويدذلك،إلىباإلضافة 4-3-2-2

.والتشغيليةألنظمة الفنيةضبط مقدم الطلب لعنموجزا  ا  شرحيشملقدوهذا
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 توقيت الطلبات  8-3-3
.الخدمةفيلوضعهاالمحددمن الموعدأشهرستةمنأكثرقبلعامبشكلالترقيمتحديدطلباتتقدمأال 4-3-3-1
 

 : حجز األرقام 3رقم  القاعدة 8-8
 عمل الحجوزات  8-8-8
عملياتتكونحجزها. وقدعلىيجوز لها وفقا  لتقديرها الموافقةالترقيمسعةبتحديدالهيئةقيامإلىباإلضافة 4-4-1-1

 في ظل الظروف التالية:  الحجز مناسبة 
 لتمديد المدى الذي سبق تحديده؛   4-4-1-1-1
 في حالة عدم رغبة مقدم الطلب في التعرف عليه؛  4-4-1-1-2
 قديم الطلب قبل تقديم طلب التحديد.  في حالة وجوب عدم اإلفصاح عن سبب ت 4-4-1-1-3
المثال،سبيل)علىالمجاالت المحددةالستالممؤهلشخصقبلمنيقدممعينيمكن عمل الحجز مقابل طلب 4-4-1-2

.جديدة(خدماتتقديمطلبأوالخدمات الحاليةفيالنموأوالتوسعطلب
التيالطريقةبنفسعلنا  الحجوزاتطلباتتنشروسوف.2للقاعدة رقم طبق اإلى الهيئةالحجزطلبيجب تقديم  4-4-1-3

 .معقولأمرالسريةاعتمادأن طلبعلىوتوافق الهيئةذلكخالفالطلبفيها طلبات التحديد، ما لم يطلب مقدمتنشر
القيود  8-8-5
يخول الالحجزأنمع مراعاةذلك. إال منهايطلبعندماالحجز إلى تحديدتحويلإلىأمكن،ماالهيئة،تسعى 4-4-2-1

األرقاممنالمحجوزةالسعةبتحويلسعة الترقيمفي حالة حجزضمان،هناكالسعة. وليسلتفعيلتلقائيبشكلالطلبمقدم
للتحديد.أرقاممنيقابلهاماإلى
 أشهر.ثالثةالوقت عادة  هذاوسيكونمحددبوقتالحجوزات مقيدةستكون 4-4-2-2
الحجوزات إلىتحويلطلب يقدم إلى الهيئة وذلك وفقا  لتقدير الهيئة. ويجبعلىتجديد الحجوزات بناء  يمكن 4-4-2-3

 .األرقامتفعيلتحديد قبل
 اإللغاء 8-8-3
تم الذيوللمشغلللغرضإالتستخدمللتحديد، والمتاحةغيرالترقيم هذهسعةستصبحعمل الحجزيتمحالما 4-4-3-1

:حالةفيتلقائيبشكل غيا  الله.  إال أن الحجز سيصبح الحجز عمل
 المحدد؛الوقتانتهاء 4-4-3-1-1
الحجز؛ أوبسحبمقدم الطلبقيام 4-4-3-1-2
.أو التحديدللحجزبديلإجراءعلىالطلبومقدمالهيئةمنكلاتفاق 4-4-3-1-3
التنافسيةالطلبات 8-8-8
تحجزأنللهيئةيجوزاألرقام،نفس مجموعةالمشغلينمنوطلب عددمحدودا  المتوفرةاألرقاممدى إذا كان 4-4-4-1
للحصول على تحديد نهائي لألرقام يقدم طلبا  إلى الهيئةمشغلألولدهايتحدمع مشغل واحد،منألكثرالمجموعةهذه

المشغلينمنكل مشغلالحالةهذهفيالهيئةوتخطر وكذلك خطط واضحة ومعقولة لالستفادة من األرقام المطلوبة. 
 .للمنافسةخاضعا  الحجز الذي قام بعمله يكونبأنالمتنافسين

 

 : النظر في الطلبات8القاعدة رقم    8-2
 :يليفي االعتبار ما الهيئةسوف تضعالخطة،ضمنأو حجوزات لألرقامتحديداتعملعند     4-5-1
؛1رقم القاعدةفيعليهاالمنصوص التوجيهيةالمبادئ4-5-1-1
المعني للمشغل؛أحكام الترخيص4-5-1-2
مناسبا (؛التشاور، حيثما يكون ذلك)من خاللاألخرى المهتمةواألطرافالطلبآراء مقدم4-5-1-3
أو من المتوقع أن يستوفي في غضون الشهور الستة المقبلة لثمانين في المائة  استوفىكان مقدم الطلب قد  إذاما 4-5-1-4

 111والتي تحدد في مجموعات  بمدى األرقامدات القائمة عن نفس صنف الخدمة الخاصة من استخدام التحدي
 .ةعلى حدالمائة عن نفس صنف الخدمة عن األرقام التي تحدد  في

تغييراتإجراءأوجديدلفتح مدىأية متطلباتالمثال،سبيلذات عالقة )علىالهيئةتعتبرهاأخرىأية مسائل4-5-1-5
والمطلوبة(؛األرقامالخطة لتحديدفي
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 .الخطةفيالتغييراتأوالمدى الجديد لألرقام4-5-1-6
.كان يتوجب عليه سداد أي رسوم مترصدة في ذمته  وما إذاالوضع المالي للمرخص له مع الهيئة 4-5-1-7
 
لنوسوفلهذا المدىمبدئيبشكلالطلباتالستالمبتحديد موعدالهيئةتقومسوفمحمي،مدىقبل فتح أي    4-5-2

التاريخ.ذلكقبلطلباتتُقبل أية
علىطرأتالتغييرات التيعن (ITU-T)لالتصاالتالدولياالتحاد-قطاع تقييس االتصاالتبإشعارتقوم الهيئة 4-5-3

أن الهيئة . كماذات الشأنللمشغلين األجانب واإلدارات واألطراف األخرى الصحيحتبليغ اإلخطار الخطة لضمان
 مباشرة .الخارجفياألخرىبإشعار اإلدارات–ضروريا  ذلكترىحيثما-أيضا  ستقوم

 إمكانية نقل األرقام  8-2-8
المعنيةنقل األرقامإمكانيةيوفرمن خاللها أنالطلبالطريقة التي يعتزم مقدمهيئة في االعتبارسوف تضع ال 4-5-4-1

بالالئحة التنظيمية للهيئة بشأن إمكانية نقل األرقام  االلتزامالمتوقع من مقدمي الطلبات  ومن .الطلباتدراسةعند
 الحالية الخاصة بنقل األرقام. والمواصفات 

 الجدول الزمني لمعالجة الطلبات الخاصة بسعة الترقيم 8-2-2
علىالردأثناءوذلكلعمل التحديد أو الحجز وفقا  للقواعد،الجهود المعقولةكافةببذلسوف تقوم الهيئة      4-5-5-1

الذي يشتمل علىالطلباستالم بعديوما   28خالل فترة وذلكالترقيمعلى سعةللحصولالمقدمةالطلبات
:حالة يوما  في 28الـ . ويمكن تجاوز فترة2رقم تتطلبها القاعدةالتيالمعلوماتجميع

الطلب؛من مقدمإضافيةمعلوماتاشتراط تقديم4-5-5-1-1
من الهيئة؛كمبادرةالزمنمنلفترةضرورة التشاور4-5-5-1-2
الفترة؛هذهخاللمعقولبشكليمكن معالجتهاالوالتيبالطلبتتعلقمهمةأموروجود4-5-5-1-3
 .بديلةزمنيةلفترةمبررهناكأناعتبار الهيئة     4-5-5-1-4
 
ذلك سوف تقوم الهيئة بعدالمعتادة،للفترةاستثناءهناكيكونأنيشترطبأنهفيها الهيئةترىفي الحالة التي      4-5-5-2

 .وبالفترة المعدلةلذلكالداعيةباألسبابأو من خالل نظام إدارة الترقيم كتابيا  مقدم الطلببإخطار

 رفض طلبات سعة الترقيم 8-2-6
 ويشمل ذلك/أو جداولها وقواعدها والخطة بتزم يل المن أي مشغل تحتفظ الهيئة بحق رفض طلبات تحديد األرقام  4-5-6-1

 .11سداد رسوم الترقيم الموضحة في القاعدة رقم  نع لم يتخلفوا المشغلون الذين
الموافقة عليه للهيئةيجوزذلكمنالترقيم. وبدال  لتحديد أو حجز سعةا  طلبترفضأنيجوز للهيئة وفقا  لتقديرها 4-5-6-2

المحددة. الترقيمسعةوإدارةباستخدامالجداول وتتعلقو/أومع القواعد بشروط محددة تتفق أو تجعله مقترنا   أو جزئيا   كليا  
 مرفقا  بشهادة التحديد.يكونالذيالخطابفيالمحددةالشروطهذهمع وضع

من  الطلبمقدم سوف تقوم الهيئة بإبالغالمحددة،الشروطإرفاقحالةفيأوا  كليأوا  جزئيالرفضحالةفي 4-5-6-3
 رفضها.الترقيم بأسبابخالل نظام إدارة 

مقدممتطلباتتلبيةاحتمالعلىبديلة تنطويتحديدبعمليةالطلب، أن تقوممقدممعالتشاوربعديجوز للهيئة، 4-5-6-4
.األصليرفض الطلبأدت إلى التيمع المعاييرتتعارضأندونالطلب

أنالطلبلمقدميجوزمع التحديد، شروط محددةإرفاقحالةفيأوكليا  أوجزئيا  مافي حالة رفض الهيئة طلبا   4-5-6-5
مزيدا  مقدما  أوقرارهاالتي أوردتها الهيئة إلصداراألسبابه االعتراض علىجتظلم مبينا به أو للهيئةالعامللمديريكتب
مقدم الطلب خاللعلىوالردالطلببدراسةذلكللهيئة بعدالعام المديريقومودراستها. من أجلالطلبحولالمعلوماتمن

 .، ما عدا في حالة تقديم ما يبرر تحديد فترة زمنية مختلفةيوما  28فترة 
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 تحديد األرقام للرد على الطلب   8-2-7
تحديد بإصدار شهادةفإن الهيئة تقوم لمشغل ما لغرض محدد،األرقامبتحديد مدى منقرارا  الهيئةتصدرحالما 4-5-7-1

اإلخطار من نظام إدارة  يتسلمأنإلىالمطلوب لألرقامالتحديدمنالمشغليستفيدالوقد الترقيم.نظام إدارة  على
 فيد بإصدار شهادة التحديد للمشغل.يالترقيم 

 : الشروط المفروضة على عملية التحديد2القاعدة رقم    8-6
   الشروط العامة 8-6-8
، فإن(405رقم  المادة-4القاعدة رقم )انظرالمجالهذافيتطبقأنيمكنمحددةشروطأيةإلىباإلضافة 4-6-1-1

:الهيئةالتي تقوم بهامجاالت التحديدجميععلىتسريالترقيمسعةباستخدام وإدارةالتالية المتعلقةالعامةالشروط
أوالنوعحسبتصنيفأيالمثال، يشملسبيلالطلب )علىفيالموضحللغرضيجب استخدام التحديد 4-6-1-1-1

الخطة(؛فيموضحهوكماالتعرفة
يتضمن رفع المعلومات المناسبة  وهذا  عنها.مسئوال  األصلفيأرقامالذي حددت لهيجب أن يكون الشخص 4-6-1-1-2

أنشريطةفرعيا ،تحديدهامنتسلمهاالذيالشخصقياممنيمنعالوهذا تلك األرقام إلى الهيئة باستخدامالخاصة 
للقواعد؛ووفقا  األصليفي الطلبالموضحلالستخدامالتحديد الفرعييبقى

بها من معلومات العميل  وما يتصل في الخدمة؛الموجودةاألرقاميوضحبسجلالتحديدحامليجب أن يحتفظ 4-6-1-1-3
.ساعة عند إجراء أي تعديالت 24من خالل نظام إدارة الترقيم في غضون  وإفادة الهيئة

المنقولة؛لألرقامالتحديد بسجلحامليجب أن يحتفظ 4-6-1-1-4
يكون لدى المشغلالهيئة والتيلهالتي حددتهابخالف األرقامالخطةمنأرقاميجب على المشغل أال يستخدم 4-6-1-1-5

(؛4رقم القاعدةانظرالترقيم )في نظام إدارة تحديد سارية المفعول شهادةبحوزته
يجب على المشغلين المرخص لهم استخدام األرقام التي تم تحديدها بااللتزام بصيغة األرقام وطولها كما هو  4-6-1-1-6

ذلك استخدام األرقام الخاصة بخدمات إرسال الرسائل مثل الرسائل النصية  ويشملموضح في هذه الخطة. 
 وال يسمح بتقصير األرقام. القصيرة 

 وإلغائه منمدة زمنية عند استخدام رقم من األرقام يجب على المشغلين المرخص لهم عزل رقم من األرقام ل 4-6-1-1-7
الرقم الى تخصيص خالل هذه الفترة أن يعاد  وال يجوزله العميل أو استرداده أو استبداله من المشغل المرخص 

المتنقلة  االتصاالت وتشمل خدماتبالنسبة لخدمات االتصاالت المتنقلة  السابق. أماأي عميل من غير العميل 
 شهور.المدة ثالثة أشهر أما لباقي الخدمات فإن المدة تمتد لستة  وتكون هذهأرقام الخدمة الشاملة  باستخدام

لديهم أرقام محددة، بما في ذلك المشغلين المرخص لهم الذين لديهم  يجب على المشغلين المرخص لهم الذين 4-6-1-1-8
فرعية، عدم منع أو تأخير التوصيل بهذه األرقام سواء أكان ذلك على شبكتهم أو على شبكة تابعة مجاالت تحديد 

 لمشغلين آخرين مرخص لهم.   
 
 التحديد المشروط  8-6-5
وإلىمناالتصاللحركةأن تستخدم هذه األرقام حصريا  بشرطالمشغلينألحدأرقامبتحديدتقومأنللهيئةيجوز 4-6-2-1

في الحالة الطرف الثالثذلكإلىللتحويلقابلةتكونأنتحديد األرقام بشرطذلك، يجوزمحدد. باإلضافة إلىثالثطرف
بتحقيقبهخاصكحقمجاالت تخصيص الرموزالستالمالمناسبالوقتفيمؤهال  الثالثالطرفالتي يصبح فيها هذا

 .2القاعدة رقمفيالواردةاألهليةمعايير
 
  التغييرات في مجاالت التحديد 8-6-3
 :تغييراتأيةتقديم طلب إلى الهيئة إلجراءترقيم لهمتحديد سعة تممن يجب على  4-6-3-1
األرقام؛ملكيةفي 4-6-3-1-1
   أوتحديد الترقيم أو استخدامه؛منفي الغرض 4-6-3-1-2
 .التحديدعملية علىالمفروضةاالستخدامبشروطتتعلق 4-6-3-1-3
.األرقام والئحة نقلالتغييرات الخاصة بإمكانية نقل األرقام التي يتم تغطيتها من خالل إجراءات  4-6-3-2
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   عملية التدقيق 8-6-8
التقرير الخاص به. ويجب أن يشير للترقيمالربع سنوي التقرير تحديد أن يقدم إلى الهيئةحاملكليجب على  4-6-4-1

إلى ويجب تقديمه الميالديالربع نهايةفيمعلوماتإلىالخاص بالمشغل المرخص له للترقيمالربع سنوي 
 الفصل.ذلك نهايةأسبوعين منخالل الهيئة

من عمليةلكلالخاص بالمشغل المرخص له للترقيمالربع سنوي  التقريرفيالتاليةالمعلوماتتقديميجب 4-6-4-2
الترقيم:من خالل نظام إدارة  التحديدعمليات

للتحديد؛الحالياالستخدام4-6-4-2-1

 للمشتركين )العاملة في الخدمة(؛المخصصةاألرقام4-6-4-2-2
االستخداماتمنذلكأو غيرلطلبات العمالءأوالمخططللنمو االحتياطفيالموضوعةاألرقامعنتفاصيل 4-6-4-2-3

الشرح؛مع
 وبخالف االستخدام النهائي؛ألغراضشخصأليالمحددةمجموعات األرقام4-6-4-2-4
قبل عمليةالمنقولةاألرقامفي ذلكبماآخر،مشغلإلىالمشتركين،طلبعلىبناء  المنقولة،األرقامنسبة 4-6-4-2-5

 .مشترك محدد إلىالتحديد
:يليالخاص بالمشغل المرخص له ما للترقيمسنويتقريريجب أن يقدم كذلك كل 4-6-4-3
الهام )يجوز للهيئة تحديد هذا المدى بتفصيل المدىضمنوثالث سنواتعام واحد  لمدةتقديرات الطلب 4-6-4-3-1

أكثر(؛
 الهيئة. تطلبهاأخرىأية معلومات4-6-4-3-2
 خالل نظام إدارة  وتقديمها من( 1)انظر الملحق رقم بالصيغة التي تحددها الهيئةالمعلوماتهذهيجب تزويد   4-6-4-4

 الترقيم.
 
 تحديد وسحب األرقام   إعادة:  6القاعدة رقم  8-7
إعادة التحديد  8-7-8
آخر،مشغلنقلها( إلىأوتحديدها فرعيا  المثال،سبيلمن التحديد )علىاألرقاممنكبيرةنسبةتحويلتمإذا 4-7-1-1

من عددأكبرلديهالذيللمشغلاألرقامتحديد مجموعةتعيدأنالمشغلين المعنيينمعباالتفاقللهيئةيجوز
كل منكتابيةموافقةاستالمبعدإالتحديد مجموعات األرقامبإعادةللهيئةيجوزوال المجموعة.فيالمستخدمين

وإصداراألصليةسحب شهادة التحديدالحاالتهذهفييجريوالحالي والمشغل الجديد المطلوب. المشغلمن
.لحامل التحديد الجديدجديدةشهادة

 السحب  8-7-5
 :معيتفقالالمستمرتحديدهااستخدامها أوكانإذامنهاجزءأوحددتهاالتيالسعةلهيئة سحبيجوز ل  4-7-2-1
الجداول؛و/أوالقواعد الخطة، بما في ذلك4-7-2-1-1
التحديد؛ أوشروطمنمحددةأية شروط 4-7-2-1-2
إذا لم تعد هناك حاجة إليها. 4-7-2-1-3
المشغل. تم تخصيصها الى ذلك  الترقيم التييجوز للمشغلين المرخص لهم تقديم طلب الى الهيئة لسحب مدى 4-7-2-2

مثل أرقام ذلك يم المراد سحبه بنفس حجم مجموعة الترقيم للمشغلين المرخص لهم تقديم طلب فقط بتحديد مدى الترق يجوز
نشطة أو أرقام معزولة في مجموعة الصنف التي خصصت و فقط في حال ما لم يكن للمشغل المرخص له حاليا أرقام 

سحبها.األرقام المطلوب 
أرقام نشطة أو أرقام معزولة  لها حاليا  يكون  والتي الحيثما يكون للمشغل المرخص له تحديد في مدى الترقيم 4-7-2-3

عن سحب مدى  لمشغل مرخص له فأكثر بدال   وتكون مملوكةفي مدى الترقيم غير أن هناك أرقام تنقل خارج هذا المدى 
. 4070101عن ذلك إلعادة تحديد هذا المدى طبقا للبند  الهيئة مع المشغلين عوضا   هذا. ستعملالترقيم 
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األطرافمعقيام الهيئة بالتشاوربعدقبل الهيئة إالمنتحديدهتمالذيالخدمة،منمدى ترقيمسحبيجوزال 4-7-2-4
عملية بعدأشهرثالثةعنتقلالإشعارلفترةالسحب خاضعا  يوما . وسوف يكون28عنتقلاللفترةذات الشأن 

 االستشارة هذه. 
الخدمةمنيجوز سحبهفإنهأشهر،ستةخاللالخدمةإدخاله فييجرلمالتحديدمنجزءأوكان هناك تحديدا  إذا 4-7-2-5

 .ذات الشأناألطرافالتشاور معبعدوذلك

 : اإلخطار بتحديد األرقام وتفعيلها 7القاعدة رقم    8-1
 

تقوم الهيئة بإخطار المشغلين اآلخرين المرخص لهم في مملكة البحرين، وإذا لزم األمر، الهيئات  4-8-1-1 
االتحاد الدولي لالتصاالت بالتحديد الجديد لألرقام وذلك من  -المعنية بما في ذلك قطاع تقييس االتصاالت  األخرى

خالل نشر هذا التحديد في الموقع اإللكتروني للهيئة )ومن خالل الوسائل األخرى المناسبة إذا رأت الهيئة ذلك 
آلخرين المرخص لهم، المرتبطين بينيا  مع المشغل ضروريا  وفقا  لتقديرها الخاص بها(. ويجب على المشغلين ا

الذي تم تحديد أرقام جديدة له، ضمان تفعيل هذه األرقام في شبكاتهم، وإن كان ممكنا ، ضمان تحويل الحركة إلى 
هذه األرقام من خالل شبكاتهم في أقرب وقت ممكن. وفي حالة استغراق التفعيل أكثر من شهر واحد من تاريخ 

مات المعنية في الموقع اإللكتروني للهيئة أو من تاريخ استالم طلب مباشر لتفعيل األرقام )أيهما نشر المعلو
أقرب(، فإنه يجب على المشغل الذي يقوم بتفعيل األرقام إخطار الهيئة بذلك قبل انتهاء هذه الفترة وتقديم ما يبرر 

 تحديد فترة معينة للتفعيل.
 

بأسماء مستمرةبإبالغ الهيئة بصفةيقومواأنسعة ترقيملهمحددتالذينأولئكعلىيشترط  4-8-1-2 
عليهم  والذين يجبتحديد إليهم شهاداتترسلأنيجباألشخاص في مؤسساتهم وبيانات االتصال بهم الذين

.ويجب االتصال بهم بشأن مسائل أخرى تتعلق بالترقيمإدارة الترقيم  مراجعة نظام
 

لجميع المشغلين المدرجين في الطلبتقوم بتوفيرها عندوسوفاالتصال هذهبياناتبقائمةالهيئةتحتفظ 4-8-1-3       
.المعلوماتلتلكبحاجةالهيئة،رأيفييكونون،الذينهذه القائمة ولآلخرين

 
  : سجالت الخطة الوطنية للترقيم1القاعدة رقم   8-9
 

المشار إليها في الخطة. و تحتفظ الهيئة بقائمة األرقامجميعوضعتوضحشاملةبسجالتالهيئةتحتفظ 4-9-1-1        
قائمة األرقام في موقعها اإللكتروني خالل خمسة تقوم الهيئة بتحديثفي موقعها اإللكتروني. ووتنشرهااألرقام

 ( أيام عمل من تاريخ إجراء التغييرات.5)
المحجوز ضمن قائمة األرقام في الموقع اإللكتروني للهيئةبالترقيمالخاصةالمشغلينخططتفاصيلتُنشر 4-9-1-2        

عنالتفاصيلمنلمزيديحتاجونالذينبالنسبة ألولئكتجاريا . أماحساسةغيروكانتتوفرتكلماوذلك
.لهاألرقام مجموعةالذي تم حجزبالشخصفينصحون باالتصالالحجوزات

 
 نشر التغييرات     8-81
 

( أيام عمل من تاريخ اتخاذ اإلجراء ، 5خالل خمسة )قائمة األرقامبتحديثالهيئةقيامإلىباإلضافة 4-11-1-1 
التي بيان األرقام أو مدى األرقاممعأو المسحوبةالمحجوزةأوالمحددةللمجاالت تأكيدهاتقوم الهيئة بنشر
تم سحب أوتم عمل التحديد أو الحجز لهالذيوالشخصسحبها،أوحجزها في االحتياطيجري تحديدها أو

 ذلك.األرقام منه وتاريخ إجراء
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 مؤشرات الوضع    8-88
 

الموضح في الجداول،تخصص لالستخداملماألجزاء التيهييتم تعريفهالمالتيإن األجزاء من الخطة  4-11-1        
األرقام المستخدمة في خدمات في  ويتضمن ذلكوالحجز واالستخدام للتحديدتوضعألنمتاحةليستفهيوبذلك

.القصيرةفي خدمات الرسائل مثل خدمة الرسائل النصية  واألرقام المستخدمةحدود الشبكة 
الرمز القصير في حدود  والسالمة أوتعريفها، ما لم يشير ذلك إلى خدمات الطوارئ تم  التيلألرقاميكون 4-11-2      

 ضمن قائمة األرقام:تحديدا  التالية األكثرمؤشرات الوضع الشبكة إحدى
  

 مدرجا  اسمهيكونوالذي سوفلمشغلتحديدهاتم  التياألرقامإلىتشيرالمجموعة المحددة:  8-88-5-8
سوف لن السجالتفإن هذه الخدمة،فيأيضا  تكونمحددة قدالموضحة بأنهاأغلبية األرقامحين أنبجانبه. وفي

بكاملالمجاالت المحددةتظهرال يجوز ان ذلك،علىالخدمة. وعالوةفيدخولهاعن تواريختشمل معلومات
بدايةقبلتجاريا  الحساسةالمعلوماتحمايةعلى اشتراطمقدم الطلبعلى قائمة األرقام عندما يحافظتفاصيلها
.الطلب هيئة على هذا الخدمة، وذلك يتوقف على موافقة الفيالعمل

الطلبات مقدميعلىللحجز. ويجبللتحديد أومتاحةهذه األرقامأنإلىتشيرالمجموعة الحرة: 8-88-5-5             
وقت بينوذلكقبلمنآخرمشغليطلبهاأنيمكنبأنها مجموعة حرةاألرقام الموضحةمجموعةأنمالحظة

األرقام. ويجوز للهيئة أن تقرر أن أرقاما  مجموعةعلىللحصولطلبتقديملقائمة األرقام ووقتتحديثآخر
زالت متوفرة للتحديد األرقام األخرى ماأنحينفيللحجزأوللتحديدعادة  متوفرة  تكوناألرقام ال معينة  لمدى

 وسوف يشار إلى هذا الوضع لألرقام أو لمدى األرقام في قائمة األرقام. .لنفس الغرض

يذكر فيهاأو في الحالة التي، حتى يتم تغيير الخطةمحميةأن األرقامإلىتشيرالمجموعة المحمية: 8-88-5-3
أوالمؤقتةالمشاكللتجنبأومثال  المستقبليالتخطيطمحمية بغرضاألرقامالتاريخ، حتى ذلك التاريخ. وتكون

 .االتصالالدائمة في

قبل مقدم الطلبمنيخضع للتأكيدوذلك مؤقتبشكلمحددةأنهاإلىتشيرالمجموعة المحجوزة: 8-88-5-8
بقاءعلىالهيئةالمحجوزة ما لم توافقالمجموعةعادة  بجانب هذهاسم مقدم الطلبالهيئة. وسوف يظهرو/أو

 .التجاريةالناحيةمنا  األمر سر

 : إجراءات المراجعة9القاعدة رقم    8-85
 

   مراجعة الخطة 8-85-8         
مشغل مرخص أيمنكتابيطلبعلىأو بناء  منهابمبادرةآلخروقتمراجعة الخطة منلهيئةيجوز ل 4-12-1-1        

.ذات الشأن األخرمن األطرافأي طرفأوأو مشتركله
االستثنائيةفي الظروفأنهإالأشهر. ثالثةالخطةفيالتغييراتإلجراءالمعتادةاالستشارةفترةتكون 4-12-1-2         

 .أقصراالستشارةفترةتكونأنالمناسبمنيكونقد
  هيكل القواعد والجداول 8-85-5       
والسحوباتوالحجوزاتتقديم الطلباتبإجراءاتالمتعلقةالعامةأو المبادئالقواعدهذهتوضح  4-12-2-1        

المحددةومقدمي الطلبات. وتوضح الجداول أدناه القواعدمن الهيئة كلنظروجهةمنللخطةاألخرىوالعمليات
 .الخطةضمنالمتعلقة باألرقام

 مقابل األرقام   رسوم: تقاضي 81القاعدة رقم    8-83
 
   األرقام.تفرض الهيئة رسوما  على المشغلين المرخص لهم مقابل إدارة والمحافظة على موارد  4-13-1
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 يجوز مراجعة الرسوم المقرر فرضها من وقت آلخر عقب إجراء استشارة.   4-13-2
 يلي:مدى األرقام التي تفرض رسوم هي كما  4-13-3
 . 5044خانات كما هي محددة في المادة  3والمكونة من الشبكة الرموز القصيرة التي تكون خارج  4-13-3-1
 .خانات  8من المكونة و  17 و 16و 13سالسل األرقام الثابتة  4-13-3-2
 .خانات  8والمكونة من  3سالسل األرقام الثابتة رقم  4-13-3-3
 .خانات  8من  و المكونة 7و 6سالسل األرقام الشاملة  4-13-3-4
 .خانات  8من المكونة و  87 و 84و 81سالسل أرقام الخدمات الخاصة  4-13-3-5
 5من  و المكونة 88 و 85و 81التي تبدأ باألرقام الرموز القصيرة للخدمات الخاصة التي تكون خارج الشبكة  4-13-3-6

 .خانات 
 .خانات  8و المكونة من  97 و 95و 91التي تبدأ باألرقام سالسل أرقام خدمات المكالمات عالية السعر  4-13-3-7
و  98 و 94و 91التي تبدأ باألرقام الرموز القصيرة من خارج حدود الشبكة لخدمات المكالمات عالية السعر  4-13-3-8

 .خانات  5المكونة من 
 .خانات  5 والمكونة من 11الشبكة التي تبدأ بالرقم الرموز القصيرة من خارج حدود  4-13-3-9
 .خانات  7 والمكونة من 17ة التي تبدأ بالرقم الشبكالرموز القصيرة من خارج حدود  4-13-3-11
يفرض مقابل طلبات الحصول على األرقام )بما في ذلك طلبات حجز وتحديد األرقام( رسم إدارة وفقا  لمعدالت  4-13-4  

 الرسوم المعمول بها لدى الهيئة. 
مقابل األرقام المحددة  (بع سنويرعلى المشغلين المرخص لهم دفع رسم سنوي )يُدفع عادة  على أساس يجب  4-13-5  

 والمحجوزة وفقا  لمعدالت الرسوم المعمول بها لدى الهيئة.  
 
 الجداول     -2
 

مملكةفيتتعلق باستخدام مدى األرقاممحددةهذه الجداول قواعدجداول الخطة. وتشملالتاليةالبنودتشمل 5-1 
.البحرين

  
 : هيكل الجداول  8الجدول رقم 

 
  (NSN)الوطني الرئيسي  : الرقم8-8رقم  الجدول

( خانات )باستثناء الرموز القصيرة(، ومدون 8مكونا  من ثماني ) (NSN)يكون الرقم الوطني الرئيسي  5-2  
. ABCDEFGHبتسلسل الحروف 

الخانة الواقعة 
 في أول الرقم

 الغرض الرئيسي

  وحدودها أرقام النفاذ والرموز القصيرة من خارج الشبكة  1
 خارج حدود الشبكة  والسالمة والرموز القصيرة وخدمات الطوارئأرقام خدمات االتصاالت الثابتة،  1
 مجموعة األرقام المحمية 2
 أرقام خدمات االتصاالت المتنقلة 3
  مجموعة األرقام المحمية 4
 مجموعة األرقام المحمية  5
 األرقام الشاملة 6
 األرقام الشاملة 7
 أرقام الخدمات الخاصة 8
   والسالمة لخدمات الطوارئ  والرموز القصيرةأرقام خدمات المكالمات عالية السعر  9

 : التحديد عالي المستوى لألرقام لتحقيق أغراض ضمن الخطة8القائمة رقم 
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 : أمر التحديد  5-8الجدول رقم 

االستثناءات لهذه القاعدة سوف تكون  –فما فوق المتوفرةالدنياابتداء  من مجموعة األرقام عادة  األرقامتحدد 5-3 
 وفقا  لتقدير الهيئة فقط وذلك يتوقف على ما يقدمه المشغل المرخص له من تبرير كاٍف.

 : المعايير واستعراض المعايير  5الجدول رقم 
 

 : المعايير 8-5الجدول رقم 
 لخطة بالمعايير الدولية ذات العالقة.  تقيد ا اإلمكان، لضمانتهدف الهيئة، بقدر  5-4  
 

 : ترقيم الخدمة الدولية  5-5الجدول رقم 
دور قطاع تقييس  (ITU-T)الدولي لالتصاالت  االتحاد-توضح توصيات قطاع تقييس االتصاالت  5-5  

الدولي لالتصاالت في إدارة خطة ترقيم االتصاالت العامة الدولية وتقديم خدمات عالمية  االتحاد-االتصاالت 
محددة )ال يتعلق ببلد معين(. وتكون عملية إدارة تحديد األرقام لمثل هذه الخدمات مسئولية قطاع تقييس 

 الدولي لالتصاالت.   االتحاد-االتصاالت 
 

 : رمز البلد 3-5الجدول رقم 
هوالبحرينلالتصاالت لمملكةالدولياالتحاد–االتصاالتتقييسالمحدد من قبل قطاعالبلدمزريكون  5-6 

مملكة خارجمنتتمالتيللمكالماتبالنسبةللرقمالسابقالدولياالتصالرمزالرمزهذايتبع. حيث973
.هذافي مملكة البحرين رمز البلد المطلوبةللجهةالرئيسيالوطنييتبع الرقميجب أنوبعدهاالبحرين،

  
 : العدد األقصى للخانات8-5الجدول رقم 

والتي تنص على أن العدد  E.164الدولي لالتصاالت رقم  االتحاد-توصية قطاع تقييس االتصاالت  تنفذ 5-7  
( 15األقصى للخانات التي يتوقع أن تتعامل بها أي شبكة وطنية في المكالمات الدولية الصادرة هي خمسة عشر )

في مملكة البحرين عن طريق فرض طول  ذلكخانة )باستثناء رمز االتصال الدولي السابق للرقم(. ويتم تنفيذ 
 محدد لألرقام في هذه الخطة. 

 
 : الترتيبات الرقمية2-5رقم  الجدول
الحروفتشكل نأوال يجوز مجاالت تحديد األرقام. لكافة 9 – 1من العشريةاألرقاممجموعةالخطةتستخدم 5-8        

الخطة إلى حد أن استخدامها ال يتدخل في استخدام األرقام المحددة منجزءاألخرىالعشريةغيرواألرقام
 بموجب هذه الخطة.

 
 (AB=00): رمز االتصال الدولي السابق للرقم 6-5الجدول رقم 

 
مملكة البحرين. وسوف تتبع داخلمنالدوليلالتصال(11للرقم )السابقالدوليرمز االتصاليستخدم 5-9 

وفي حالة دعم مشغل  السابق للرقم.الدوليالرمزهذامباشرة   (NSN)الرئيسي الوطنيالبلد والرقمخانات رمز
السابق للرقمالدوليرمز االتصالبأنهتفسيرهذلك يجبفإنبإشارة )+(،المركبةاألجهزة الهاتفيةاستخدامما
.المكالمةأرقامتسلسلبدايةفياستخدامهعند
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 : توافق العرض  7-5الجدول رقم 

يجب أن تحتفظ األرقام بصيغة متوافقة لعرض األرقام ويجب أال تكون هناك نية للخداع أو اإلرباك.  5-11 
( خانات حسب الخطة هي 8المكونة من ثماني ) (NSNs)والصيغ الموصى بها لعرض األرقام الوطنية الرئيسية 

 كما يلي:  
 صيغة األرقام لالتصال الوطني 5-11-1 

  ABCD EFGH 
 صيغة األرقام لالتصال الدولي )المكالمات الواردة( 5-11-2       

 +973 ABCD EFGH  
 

 : أرقام النفاذ 3الجدول رقم 
 

( الستخدامها كأرقام نفاذ أو رموز 11)صفر( )باستثناء الرمز  1يتم تعريف سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم  5-11 
  قصيرة.

و أرقام  (”CPS“)ألرقام النفاذ لخدمة االختيار المسبق للناقل الوطنية  02CDEيتم تعريف سلسلة األرقام  5-12 
مشغل مرخص له أو خدمة معينة لمشغل مرخص له والتي تتطلب تمييزها عن  CDEبينما تحدد الخانات  النفاذ،

ر هذا خدمات أخرى مشابهة وإتاحتها لخدمة االختيار المسبق. وال يحق ألي مشغل استخدام هذه األرقام الختيا
لتجاوز خدمة االختيار المسبق للناقل( أو أي استخدام آخر المشغل على أساس كل مكالمة على حدة )بما في ذلك

 في الحالة التي يتوجب فيها على المتصل/المتصلة الدخول إلى هذه الخانات بنفسه/بنفسها. 
 حديد أرقام النفاذ كل على حدة.  يتم ت 5-13 

AB طول الرقم التعريف 
 2 أرقام النفاذ إلى الخدمة الدولية  11
لرسائل داخل حدود الشبكة مثل  والرمز القصيرالرمز القصير من خارج الشبكة  11

 الرسائل النصية القصيرة  
 

 5 أرقام خدمة االختيار المسبق للناقل 12
  مجموعة األرقام المحمية 13
  مجموعة األرقام المحمية 14
  المحميةمجموعة األرقام  15
 الرمز القصير داخل حدود الشبكة  16

 القصيرة النصية  خدمة الرسائل الرمز القصير لرسائل داخل حدود الشبكة مثل
5 

  خارج الشبكةالرمز القصير من  17
 الرسائل النصية القصيرة  خدمة رسائل داخل حدود الشبكة مثل لالرمز القصير ل

5 

  مجموعة األرقام المحمية 18
  مجموعة األرقام المحمية 19

 )صفر( 1: تعريف سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم 5القائمة رقم 
 

 : أرقام خدمات االتصاالت الثابتة8الجدول رقم 
 
لخدمات االتصاالت الثابتة كأرقام مكونة من  17 و 16و 13يتم تعريف سالسل األرقام التي تبدأ باألرقام  5-14  

 ( خانات.8ثماني )
 . 110111سوف يتم تحديد األرقام لخدمات االتصاالت الثابتة في مجموعات أرقام مكونة من  5-15 
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 : أرقام خدمات االتصاالت المتنقلة2الجدول رقم 
 

 ( خانات.8لخدمات االتصاالت المتنقلة كأرقام مكونة من ثماني ) 3يتم تعريف سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم  5-16       
 .31سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم  1يتم حماية 5-17      
 . 110111سوف يتم تحديد األرقام لخدمات االتصاالت المتنقلة في مجموعات أرقام مكونة من  5-18      

 
 : األرقام الشاملة 6الجدول رقم 

 

( خانات. ويجب أن 8ونة من ثماني )شاملة مك كأرقام 7و 6يتم تعريف سلسلتي األرقام التي تبدأ بالرقمين  5-21         
تتضمن خطة الترقيم الخاصة بالمرخص له الغرض المحدد من األرقام الشاملة )يمكن أن يكون لمدى منفصل من 

 األرقام أغراض مختلفة( المحددة لمشغل مرخص له معين.
 . 71و 61سلسلتي األرقام التي تبدأ بالرقمين  2يتم حماية 5-21         

 .10111سوف يتم تحديد األرقام الشاملة في مجموعات أرقام مكونة من  5-22         
 

 (  1: أرقام الخدمات الخاصة )السلسلة التي تبدأ بالرقم 7الجدول رقم 
 

للخدمات الخاصة )تكون بعض سالسل األرقام في حصريبشكل 8سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم يتم تعريف 5-23        
للخدمات في مدى سلسلة المكالمةتكلفةأدناه(. ويجب أن تكون 3رقم  القائمةهذا المدى محمية كما هو موضح في 

 كما يلي: أدناه 3وفقا  لعملية التعريف في القائمة رقم  8األرقام التي تبدأ بالرقم 
لوب؛المطالطرفقبلمنبالكاملمدفوعة5-23-1
أوالمطلوب؛والطرفالمتصلبينمقتسمه5-23-2
 المتصل.قبلمنبالكاملمدفوعة5-23-3

السعر بعمالء التجزئة في االتصال على رقم الخدمات الخاصة  المقررة علىاألجرة  ال تتجاوز يجب أن 5-24
.الوطني 

( 5إلى أرقام الخدمة الخاصة المكونة من خمس ) 88 و 85و 81يتم تقصير سالسل األرقام التي تبدأ باألرقام  5-25
 أدناه.  3. ويتم تعريف هذه األرقام حسب المبين بالتفصيل في القائمة رقم الشبكة(خانات )الرموز القصيرة من خارج 

خانات لإلرسال  5كرموز قصيرة مكونة من  88 و 85و 81كما يتم تحديد سالسل األرقام التي تبدأ باألرقام  5-26
 للرسائل داخلعلى المشغلين االحتفاظ بتحديد الرمز القصير  . يجب-الرسائل النصية القصيرة–داخل حدود الشبكة 

حتى عند تحديد  الغرض. بللذلك  استخدامهكل رقم يرغبون في  القصيرة عنلرسائل النصية خدمة –الشبكة حدود 
 ةبتحديد رموز قصير فإنه يكون ملزما   لالستخدامخانات من خارج الشبكة  5ر يتكون من المشغل لرمز قصي

 النصية القصيرة.الرسائل خدمة  لإلرسال داخل حدود الشبكة * ةمنفصل
، فيما عدا الرموز 1111في مجموعات أرقام مكونة من  8سوف يكون تحديد األرقام في السلسلة التي تبدأ بالرقم  5-27

 التي سوف يتم تحديدها كل على حدة.القصيرة 
 
:التاليتعريف أرقام الخدمة الخاصة على النحو يتم  5-28

                                                           
قبل المكتب األوروبي   عقب توصيات التقرير النهائي حول مراجعة األنظمة الوطنية للترقيم بشأن انفتاح هذه األنظمة على المنافسة، المعد من1 

 .1997أكتوبر  15لالتصاالت بالنيابة عن اللجنة األوروبية لشئون تنظيم االتصاالت )المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت(، 
. Ibid 2
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 الخدمة سلسلة األرقام

 ( خانات(8بدون احتساب أجرة على المتصل )الرقم المكون من ثماني ) 81
بدون احتساب أجرة على  –( خانات( 5خمس )الشبكة )الرموز القصيرة خارج  81

 المتصل
-القصيرة الرموز القصيرة للرسائل داخل حدود الشبكة مثل الرسائل النصية 

أجرة على مصدر الرسائل النصية  احتساببدون –خانات  5الرقم المكون من 
 القصيرة /الرسائل 

 مجموعة األرقام المحمية  82
 مجموعة األرقام المحمية  83
المطلوب )الرقم المكون من  التكلفة التي يجري اقتسامها بين المتصل والطرف 84

 ( خانات(8ثماني )
التكلفة التي يجري  –( خانات( 5خمس )الشبكة )الرموز القصيرة خارج  85

 اقتسامها بين المتصل والطرف المطلوب
-القصيرة الرموز القصيرة للرسائل داخل حدود الشبكة مثل الرسائل النصية 

/الرسائل النصية الرسائلومتلقي التكلفة التي يجري اقتسامها بين مرسل 
 القصيرة 

 مجموعة األرقام المحمية 86
 ( خانات(8التكلفة التي يتحملها المتصل )الرقم المكون من ثماني ) 87
التكلفة التي يتحملها  –( خانات( 5خمس )الشبكة )خارج الرموز القصيرة  88

 المتصل
-القصيرة الرموز القصيرة للرسائل داخل حدود الشبكة مثل الرسائل النصية 

 التكلفة التي يجري اقتسامها بين مرسل الرسائل/الرسائل النصية القصيرة
 مجموعة األرقام المحمية 89

 1: تحديد أرقام الخدمة الخاصة في السلسلة التي تبدأ بالرقم 3القائمة رقم 
 

 (  9خدمات المكالمات عالية السعر )السلسلة التي تبدأ بالرقم : أرقام 1الجدول رقم 
 

 : عام  8-1الجدول رقم 
لخدمات المكالمات عالية السعر، باستثناء سلسلة األرقام التي  9تم تعريف سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم  5-29 

المعرفة للرموز القصيرة من الفئة أ كما هو موضح أدناه. وتكون بعض سالسل األرقام في هذا  99تبدأ بالرقم 
 أدناه.    4المدى محمية كما هو موضح في القائمة رقم 

 .الرسوملألرقام في مدى خدمات المكالمات عالية السعر إلى نطاق  (B)الخانة الثانية  تشير 5-31        
أرقام قصيرة لخدمة المكالمات عالية السعر مكونة  98 و 94و 91سالسل األرقام التي تبدأ باألرقام  تعتبر 5-31        

. ويتم تعريف هذه األرقام حسب المبين بالتفصيل في الشبكة(( خانات )الرموز القصيرة خارج حدود 5من خمس )
 أدناه. 4القائمة رقم 

خانات  5قصيرة مكونة من  كرموز 98و  94و  91كما يتم تحديد سالسل األرقام التي تبدأ باألرقام  5-32  
رمز .يجب على المشغلين االحتفاظ بتحديد ال-الرسائل النصية القصيرةخدمة –داخل حدود الشبكة  للرسائل 

لذلك  استخدامهالرسائل النصية القصيرة  عن كل رقم يرغبون في خدمة –القصير لإلرسال داخل حدود الشبكة  
فإنه يكون  لالستخدامخانات من خارج الشبكة  5من مكون الغرض .بل حتى عند تحديد المشغل لرمز قصير 

 . النصية القصيرةالرسائل خدمة –حدود الشبكة  للرسائل داخلملزما بتحديد رموز قصير منفصل 
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)أرقام خدمات المكالمات عالية السعر( في  9سوف يكون تحديد األرقام في سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم  5-33       
 ، فيما عدا الرموز القصيرة التي سيتم تحديدها كل على حدة. 1111مجموعات أرقام مكونة من 

أدناه بأنها نطاقات عالية ومتوسطة ومنخفضة ويتم  4في القائمة رقم  المحددة الرسوميتم تعريف نطاقات  5-34 
أو إرسال رسالة /رسائل نصية  تصميمها إلعطاء المستهلكين إشارة للتكاليف المحتملة لالتصال بهذه األرقام

قد . ومن أجل تسهيل حماية أكثر صرامة للمستهلكين عند الحاجة، فإن هذه النطاقات قصيرة الى هذه األرقام
تخضع لتنظيم منفصل. ويجب إخطار المتصلين بتكلفة المكالمة عبر رسالة صوتية ويجب إعطائهم الفرصة 

 للمستهلكينيشترط على المشغلين توفير الوسائل . الرسومالمعقولة للتوصيل النهائي للمكالمة قبل بدء احتساب 
ائل النصية القصيرة عالية السعر مثل و من الرس خدمة- للرسائل حتى يتسنى لهم تحديد تعرفات الرموز القصيرة 

 .خالل األسعار الواردة في الموقع االلكتروني للمشغل 
يكون الحد  نأوال يجوز يكون الحد األقصى للرسم المفروض على المكالمات في النطاق العالي بال قيود.  5-35 

األقصى للرسم المفروض على المكالمات في النطاق المتوسط أكثر من دينار واحد لكل دقيقة مفتوح النهاية. 
دينار بحريني لكل  105وسوف يكون الحد األقصى للرسم المفروض على المكالمات في النطاق المنخفض بواقع 

 نير بحرينية.  دنا 3دقيقة مع فرض رسم إجمالي على المكالمة ال يزيد عن 
النطاق العالي بال  القصيرة فيسوف يكون الحد األقصى للرسم المفروض على الرسائل /الرسائل النصية  5-36 

النطاق  القصيرة فيلن يكون الحد األقصى للرسم المفروض على الرسائل /الرسائل النصية قيود. وسوف
رة. وسوف يكون الحد األقصى للرسم المفروض على المتوسط دينار واحد لكل دقيقة كل رسالة/رسالة نصية قصي

دينار بحريني لكل رسالة/رسالة نصية  105النطاق المنخفض بواقع  القصيرة فيالرسائل /الرسائل النصية 
 قصيرة.

 الوضع الرسومنطاق  سلسلة األرقام
 ( خانات8الرقم المكون من ثماني ) –مجموعة األرقام المعرفة  النطاق المنخفض 91
الشبكة خارج حدود الرموز القصيرة  –مجموعة األرقام المعرفة  النطاق المنخفض 91

 ( خانات(5خمس ))
 

الرسائل –الرموز القصيرة للرسائل -مجموعة األرقام المعرفة
 ( خانات(5خمس )الشبكة )النصية القصيرة في حدود 

 
 مجموعة األرقام المحمية  ال ينطبق 92
 مجموعة األرقام المحمية  ال ينطبق 93
الشبكة الرموز القصيرة خارج حدود  –مجموعة األرقام المعرفة  النطاق المتوسط 94

 ( خانات(5خمس ))
 

الرسائل –الرموز القصيرة للرسائل -مجموعة األرقام المعرفة
 ( خانات(5خمس )الشبكة )النصية القصيرة في حدود 

 ( خانات8المكون من ثماني ) الرقم-مجموعة األرقام المعرفة  النطاق المتوسط 95
 مجموعة األرقام المحمية ال ينطبق 96
 ( خانات8المكون من ثماني ) الرقم-مجموعة األرقام المعرفة  النطاق العالي 97
الشبكة خارج حدود القصيرة  الرموز-مجموعة األرقام المعرفة  النطاق العالي 98

 ( خانات(5خمس ))
الرسائل –الرموز القصيرة للرسائل -مجموعة األرقام المعرفة

 ( خانات(5خمس )الشبكة )النصية القصيرة في حدود 
 انظر أدناه( السالمة )القصيرة لخدمات الطوارئ و الرموز  ال ينطبق  99

 : تصنيف ترقيم خدمات المكالمات عالية السعر8القائمة رقم 
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 المكالمات عالية السعر  : خدمات 5-1الجدول رقم 

 يطلب من المشغلين نشر التحديدات والتحديدات الفرعية لمصلحة حماية المستهلكين.   5-37         
–بما فيها خدمات الرسائل  يجب على المشغلين نشر قائمة بالتعرفات التي تطبق على األرقام المحددة لهم 5-38 

  القصيرة.الرسائل النصية 
 

 الرموز القصيرة  : 9الجدول رقم 
 

 : عام  8-9الجدول رقم 
تصنيف الرموز القصيرة بحسب نوع الخدمة التي تستخدم هذه الرموز لها. وهناك أربع فئات من  يتم 5-39 

وتوضح هذه  السالمة.و خارج حدود الشبكة و داخل الشبكة و الطوارئ و الرموز القصيرة وهي: أرقام النفاذ 
فهو ينظم الفئات  9. أما الجدول رقم 3خطة. ويتم تنظيم أرقام النفاذ في الجدول رقم من ال 2-3الفئات في البند 

 األخرى من الرموز القصيرة.   
 4-9والجدول  3-9المحددة في الجدول  وداخل الشبكةيجوز استخدام الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة  5-41     

سالسل األرقام  والرسائل علىتجرى المكالمات  في الخدمات المقدمة مباشرة بمعرفة المشغل المرخص له. فقط
المشغلون بنشر قائمة بالتعرفات المطبقة على الرموز القصيرة المحددة  المرسل. يلتزمللعميل  مجانا 7و 6من 

 . 4-9والجدول  3-9في الجدول  المحددة وداخل حدود الشبكةخارج حدود الشبكة 
األرقام ال يمكن  وأن هذهاألرقام غير الواردة في الجداول المذكورة أدناه هي أرقام محمية  الشك،لتجنب  5-41 

 كأرقام نفاذ. استخدامها

 
  والسالمةالرموز القصيرة لخدمات الطوارئ  5-9الجدول  

 الرمز القصير الوصف
 رمز الطوارئ الدولي الشائع 

 شرطة حوادث المرور 
 مكتب إصابات الحوادث 
 مجموعة األرقام المحمية

 (CID)التحقيقات الجنائية 
 مجموعة األرقام المحمية  

 (CGD)خفر السواحل 
 مجموعة األرقام المحمية 
 مجموعة األرقام المحمية
 مجموعة األرقام المحمية

 خط مساعدة األطفال 
 مركز مكالمات الطوارئ الوطنية 

112  
199  
991  
991  
992   
993  
994  
995  
996  
997 
998  
999 

 والسالمةالقصيرة لخدمات الطوارئ : الرموز 2القائمة رقم 
     

 من خارج حدود الشبكة : الرموز القصيرة 3-9الجدول رقم 
 

من خارج حدود قصيرة  رموز 9و 8تعتبر الرموز القصيرة المعرفة في سلسلتي األرقام التي تبدأ بالرقمين  5-43      
 17و 11عالوة على ذلك، يتم تعريف سلسلتي األرقام التي تبدأ بالرقمين  .8و الجدول  7الشبكة حسب الجدول 
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( خانات. ويتم تخصيص هذه الرموز القصيرة كل 5المكونة من خمس ) خارج حدود الشبكةالقصيرة من  للرموز
 على حدة.

هذه الرموز  ويتم تخصيص( خانات 5تعريف الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة المكونة من خمس ) يتم 5-44
 .196و 188،  181، 151، 141،  141،  129-121 ، 119-111القصيرة كل على حده: 

 
  داخل حدود الشبكة : الرموز القصيرة 8-9الجدول رقم 

 
( 5خمس ) والمكونة منبالنسبة للرموز القصيرة داخل حدود الشبكة  6يتم تعريف سالسل األرقام المكونة من رقم  5-45

 .ةهذه الرموز القصيرة كل على حد ويتم تخصيصخانات 
 5044( خانات كما هي موضحة في الفقرة 3ثالث ) والمكونة منيتم تعريف الرموز القصيرة خارج حدود الشبكة   5-46

يتم  خانات. كما( 3ثالث ) والمكونة منللرسائل داخل حدود الشبكة مثل الرسائل النصية القصيرة ز قصيرة كرمو
كرموز قصيرة كرموز قصيرة للرسائل داخل حدود الشبكة  17 و 16و 11تعريف سالسل األرقام المكونة من 

ه الرموز القصيرة كل على ( خانات و يتم تخصيص هذ5مثل الرسائل النصية القصيرة و المكونة من خمس )
 .ةحد

كل  القصيرة عنالرسائل النصية –الشبكة يجب على المشغلين االحتفاظ بتحديد الرمز القصير لإلرسال داخل حدود  5-47
خانات من خارج  3حتى عند تحديد المشغل لرمز قصير يتكون من  الغرض. بللذلك  استخدامهرقم يرغبون في 

فإنه يكون ملزما بتحديد رموز قصيرة  لالستخدامخانات داخل حدود الشبكة  5خارج الشبكة أو  خانات 5الشبكة و
  القصيرة.داخل حدود الشبكة *الرسائل النية  منفصلة لإلرسال

 
 : ترتيبات االتصال 81الجدول رقم 

 
تصاالت الثابتة والمتنقلة وخدمات ( خانات كاملة دائما  لخدمات اال8يجب استخدام األرقام المكونة من ثماني ) 5-48      

المكالمات عالية السعر والخدمات الشاملة )باستثناء الرموز القصيرة التي تقع ضمن األصناف المطلوبة(. ويمكن 
(. وال يمكن استخدام أية 6-2استخدام هذه األرقام كرقم وطني رئيسي فقط أو في الصيغة الدولية )الجدول رقم 

 م مع هذه األرقام ماعدا في الحالة التي تسمح فيها الخطة صراحة  باستخدامها.رموز اتصال سابقة للرق
أية رموز اتصال سابقة للرقم  السالمة دونالطوارئ و  خدمات (ب)يجب االتصال بالرموز القصيرة من الفئة  5-49      

)بما في ذلك أرقام النفاذ( من شبكات جميع المشغلين المرخص لهم. ويجب االتصال بالرموز القصيرة داخل حدود 
 أية رموز اتصال سابقة للرقم ضمن شبكة مشغل معين باستخدام هذا الرقم.  الشبكة دون

االتصال بها بعد رقم النفاذ إما في الصيغة الدولية )االتصال في يجب االتصال باألرقام الوطنية التي يتم  5-51       
وفقا  لتسلسل االتصال الموضح في  الشبكة(الصيغة الدولية ال يسري على الرموز القصيرة من داخل حدود 

أو في شكل رقم وطني رئيسي فقط. وال يمكن إدخال أية خانات إما قبل رقم النفاذ )عند  6-2الجدول رقم 
 ه في شبكة االتصاالت العامة( أو بين رقم النفاذ والرقم الذي يتم االتصال به بعد رقم النفاذ.استخدام

 
 : استخدام األرقام من قبل المشتركين 88الجدول رقم 

 
يحق للمشتركين الذين لديهم رقم مخصص لهم استخدام الرقم لالستفادة من الخدمات األخرى لكل من المشغل  5-51        

 ه رقم محدد له أو المشغلين اآلخرين، بشرط أن تلتزم هذه الخدمات بمتطلبات استخدام أرقام معينة.الذي لدي
 توجيه أرقامهمللمشتركين  األرقام، يجوزاجراءات قابلية نقل  ومع مراعاةبناء على طلب المشترك المعني  5-52        

و خدمات الرسائل  توجه المكالمات خر.آه القصيرة خارج حدود الشبكة إلى أي مشغل مرخص ل وتشمل الرموز
مثل الرسائل النصية القصيرة مباشرة إلى المشترك من خالل شبكة المشغل الجديد بتجاوز شبكة المشغل الذي يتم 

 تحديد الرقم له.
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 القواعد الخاصة بالرموز األخرى  -6
 

تدرك الهيئة مدى الحاجة إلدارة الجوانب األخرى للترقيم باإلضافة إلى الجوانب المذكورة أعاله. ولقد قامت  6-1        
الهيئة بالفعل بمهمة إدارة هذه اإلمكانيات وهي متضمنة اآلن كجزء من الخطة بموجب مسئولية الهيئة. وهذه 

 الجوانب تشمل:  
 (؛   X.121االتحاد الدولي لالتصاالت رقم  –البيانات )توصية قطاع تقييس االتصاالت رموز تعريف شبكة  6-1-1        
رموز النظام التراثي )مثال  التلكس(؛  6-1-2        
االتحاد الدولي لالتصاالت رقم  –رموز شبكة االتصاالت المتنقلة )توصية قطاع تقييس االتصاالت  6-1-3        

E.212 ؛)
 موز نقاط اإلشارات الوطنية؛ر 6-1-4        
 (؛Q.708االتحاد الدولي لالتصاالت رقم  –رموز نقاط اإلشارات الدولية )توصية قطاع تقييس االتصاالت  6-1-5        
 (؛E.118االتحاد الدولي لالتصاالت رقم  –رقم التعريف المصدر )توصية قطاع تقييس االتصاالت  6-1-6
كلما تطلب األمر ذلك؛   رموز أخرى مشابهة 6-1-7       

 
تتم إدارة الطلبات والحجوزات والسحوبات لهذه الرموز بنفس الطريقة التي تتم لألرقام األخرى حسب الموضح  6-2        

بالتفصيل في القواعد، مع األخذ في االعتبار التعديالت الالزمة على وجه الخصوص وذلك من أجل االلتزام 
االتحاد الدولي لالتصاالت. يجب على مقدمي طلبات الحصول  –قييس االتصاالت بالتوصيات المعنية لقطاع ت

االتحاد  –على هذه الرموز واستخدامها باإلضافة إلى ذلك االلتزام بالتوصيات المعنية لقطاع تقييس االتصاالت 
 الدولي لالتصاالت.   

 
 : نموذج تقارير الترقيم الخاصة بالمشغل المرخص له 8الملحق رقم 

 
مايكروسوفت إكسل وتحدد ورقة واحدة لكل  باستخدام نظاميجب أن يكون نموذج تقارير الترقيم في شكل جدول إلكتروني 

 خدمة. وسوف يتم بعد ذلك تقديم تقريرا  حول كل خدمة مع العناوين التالية الموضحة مع أمثلة البيانات:  
 

 على سبيل المثال، خدمات االتصاالت الثابتة، خدمات االتصاالت المتنقلة،    الخدمة: 
 خدمات المكالمات عالية السعر، الخدمات الخاصة، الخ...                         

   83619999 – 83611111على سبيل المثال،   المدى:  
 على سبيل المثال، خدمات السلكية ثابتة   النوع: 

  810111م المتوفرة: على سبيل المثال، مجموع األرقا
  60511مجموع األرقام العاملة: على سبيل المثال، 

  30111مجموع األرقام االحتياطية: على سبيل المثال، 
 % 7505على سبيل المثال، :]= السنة المبلغ عنها Xالسنة [النسبة المستخدمة في نهاية 

  %8102نسبة النمو السنوي: على سبيل المثال،
 % 7906: على سبيل المثال، ]X+8 [النسبة المستخدمة في نهاية 
 % 1703: على سبيل المثال، ]X+5 [النسبة المستخدمة في نهاية 
 % 9807: على سبيل المثال، ]X+3 [النسبة المستخدمة في نهاية 
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 إدارة الترقيم  خالل نظام: معلومات عن طلب الترقيم من 5الملحق رقم 

 

التالية حسب مواصفات نظام  ويتضمن المعلوماتيجب تقديم طلبات الحصول على الترقيم من خالل نظام إدارة الترقيم 
 الترقيم:إدارة 

 .المستقبلفيللمراسلةاالتصالالعنوان وبياناتمعالمخولالشخصاسمتشملأنيجبالطلب:بيانات مقدم
 الطلبنوع

 الحجز /شطب الحجز / التحديد / شطب التحديد /أخرى 
 أو المعلومات المقدمة في الخانة "أخرى".الخيارات أحدفيإشارةتوضعأنيجب

الطلببمقدمخاصمرجعرقمللهيئة علىتقدمالطلبات التيتحتويأنيجبالمرجعية: األرقام
 معالجة الطلب.أثناءبهاخاصمرجعرقمالهيئة للطلب تخصصتتبع الطلب. وسوف يمكنبحيث
.بموجبهالطلبتقديمتمالذيالترخيصلتمييزإشارةوهيالترخيص: مرجع
توافقإلمكانيةالفرصةتتيحاألرقام. ولكيلمدىاألولخيارهميدخلواأنهناالطلباتمقدميعلىيجبالمطلوب: المدى
هذا المدى تم تحديدالتياإلمكانيةيشملبحيثلزم األمر( الثالثالثاني )وإذاالخيارأرقامإدخال مدىأيضا  يمكنالطلبات

ويجب أن يأخذ مقدمي الطلبات في مدى أرقام واحد.الطلب الواحدشمل يأنيجبعاموكمبدأاألول.الخيارقبلمنمسبقا  
.من الخطة 2-1االعتبار في تحديد المدى متطلبات الجدول رقم 

.تقديم الطلبوسببإضافيةأرقامفيهتستخدمسوفالذيللمجالموجزوصفهوالمقترح لألرقام المطلوبة:االستخدام 
يجوز لمقدمي الطلبات تحديد أية شروط خاصة تسري على عملية التحديد المطلوبة أو الخاصة/المالحظات: الشروط

من الخطة،  2-1 تتماشى مع متطلبات الجدول رقم تضمين مالحظات إضافية. وفي حالة طلب مقدم الطلب عملية تحديد ال
فيجب توضيح األسباب هنا.
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اإعالن هيئة تنظيم الت�صالت

هيئة تنظيم الت�صالت
اإعالن ب�صاأن عزم هيئة تنظيم الت�صالت

اإلغاء الرتاخي�ض 
املمنوحة اإلى �صركة دي جي كونيكت ذ.م.م 

ا�شتنادًا للمادة )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، 
تعلن هيئة تنظيم الت�شالت تعلن عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية: 

1- الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح اإلى �شركة دي جي كونيكت ذ.م.م.  
ال�شادر بتاريخ 3 نوفمرب 2004. 

2- الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة املمنوح ل�شركة دي جي كونيكت ذ.م.م.  
ال�شادر بتاريخ 1 فرباير 2006.

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

هيئة تنظيم الت�صالت
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 تشهد إدارة شئون الشركات

 وزارة الصناعة والتجارة

المدرجة بياناتها تم تسجيلها التجارية  بأن الوكاالت  

م0991( لسنة 01وفقاً لقانون الوكالة رقم )   

 

سم الموكل وجنسيته وعنوانها المنتجات العالمة التجارية سم الوكيل وعنوانها  رقم القيد  
  

MARITIME المنتجات البحرية -MARITIME 
INTERNATIONAL  
-UNITED STATES OF 
AMERICA 
-1186PETROLEUM RKWY 
BROUSSARD LA70518 
USA,BROUSSARD 

 المناعي لخدمات السيارات
PO NO:105,BLOCK: 704 

17820 
 

SHURJOINT GROOVED 
FITTINGS,F

LANGES 
AND 

VALVES,T
HREADEEL 
FITTINGS 

-SHURJOINT PIPING 
PRODUCTS INC  
-TAIWAN,PROVINCE OF 
CHINA 
-3F 130 XINHO 3RD 
RD.TAEPEI-
114,TAIWAN,TAIWAN 

 مشاريع سلمان التجارية 
PO NO: 

37339,BLOCK:327 

18700 
 

RBA FIRE 
HYDRANT/ 
TELECOM
MUNICATI

ON 
CASTINGS 
AND ITS 
ALLIED 

ITEMS,GRE
Y CAST 

IRON/DUCT
ILE 

IRON,MAN
HOLE 

COVERY 
FRAME 

-RBA FERRO INDUSTRIES 
PRIVATE LIMITED 
- INDIA 
-2/6 SARAT BOSE 
RODE,SUITE 
808,CENTERAL 
PLAZA,KOLKATA-
700020,WEST BENGAL-
INDIA,WEST BENGAL 

 العجمي للمقاوالت والتجارة
PO NO: 33075 BLOCK: 

721 

18720 
 

  

الوكالت التجارية الم�صجلة

الوكالت التجارية  المدرجة بياناتها تم ت�شجيلها
 وفقًا لقانون الوكالة رقم )10) ل�شنة 1992م
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DE BEERS DIAMOND 
JEWELLERY 

AND LUXURY 
PRODICTS 

-DE BEERS DIAMOND 
JEWELLERS LIMITED 
-UNITED KINGDOM 
-45 OLD BOND STREET 
LONDON,WIS 
4QT,UNITED 
KINGDOM,LONDON-UK 

مجموعة عبد الجبار الكوهجي 
 ش.م.ب مقفلة 

PO NO, BLOCK:365 

18740 
 

KANDI دراجات نارية -ZHEJIANG KANDI 
VEHICLES CO LTD 
-CHINA 
-JINHUA RIAL 
ZONE,JNHUA 
CITY,ZHEEJIANG 
PROVINCE,CHINA,ZHEEJI
ANG 

 وكاالت روكرز للدراجات النارية
PO NO: 32604, BLOCK: 

428 

18760 
 

PROXIMEX 
SURRVEIL

ANT 

 برامج تقنة
COMPUTER 

PROGRAMS,M
AINTE NANCE 

SERVICES 

-PROXIMEX 
CORPORATION  
-UNITED STATES OF 
AMERICA 
-440 N.WDFE RODE 
SUNNYVALE CA 
44085,SUNNYVALE,CA 

 شركة اكسيايد لالستشارات ش.ش.و
PO NO, BLOCK:428 

18780 
 

ANNOVI PRESSURE 
WASHERS,BL

UE CLEAN 

-ANNOVI REVERBERI S.P.C 
-ITLY 
-VIA MARTIN L. KING 
3,MODENA 

لمعدات الورشكانو   
PO NO,BLOCK: 646 

18800 
 

WASH TEC AUTO 
MOBILES 

WASH PARTS 

-WASH TEE CLEANING 
TECHNOLOGY GMBH 
-GERMANY 
-ARGONSTRABE 7 86153 
AUGSBURG 

 كانو لمعدات الورش
PO NO, BLOCK: 

646 

18801 
 

DULUX ICI PAINTS -SAUDI CHEMICAL 
INDUSTRIES COMP.LTD 
-SAUDI ARABIA 
-P.O BOX 18417 JEDDAH-
KSA,JEDDAH 

 النجار للديكور والتصميم
PO NO: 26933,BLOCK: 

704 

18820 
 

HMC HMC 
PRODUCTS 
AND HMC 

PARTS,INCL 

-HIUNDAI MOTOR 
COMPANY 
-KOREA REPUBLIC OF 
- 231 YANGJAE-DONG 
SEOCHU-GU,SEOUL 

 شركة فرست موتورز ذ.م.م
PO NO:26,BLOCK: 634 

18840 
 

NEXEN TIRES -NEXEN TIRE 
CORPORATION 
-KOREA REPUBLIC OF 
-NEXEN TIRE 3F-796-27 
BANGBAE-DONG,SEOUL 

 كراج المتسابقون
PO NO,BLOCK: 1014 

18860 
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DUNAR DUNAR 
COOKING  

OIL,DUNAR 
BASMATI 

RICE,DUNAR 
TEA,DUNAR 
PULSES,DUN

AR SPICES 

AL YAS GATE GENERAL 
TRADING LLC 
-UNHTED ARAB 
EMIRATES 
-PO BOX 73339,DUBAI 

شركة حسن محمد جواد واوالده 
 مساهمة مقفله

PO NO: 430,BLOCK: 518 

18880 
 

DURUSU NATURAL 
SPRING 
WATER 

-SAPANCA DURUSU 
KAYNAK PAZARLAMA. 
TIC.A.S. 
-TURKEY 
-CAYICI 
MAH.ASLANKORPI 
SOK.NO:16/SAPANCA/SAK
ARYA-TURKEY, 

 بحرين ايلند تريدنغ 
PO NO,BLOCK: 913 

18900 
 

CHAKIAT SHIPPING 
SERVICES 

-CHAKIAT AGENCIES 
PVT.LTD 
-INDIA 
-FLAT NO:103,PAVANI 
PLAZA,KHAIRATABAD,H
YDERABAD-
500004,A.P.HYDERABAD 

 وكالة حصان البحر للبواخر ذ.م.م
PO NO,BLOCK: 336 

18920 
 

TRIUMPH  دراجات نارية وقطع
 غيارها 

-ALFARDAN GROUP 
HOLDING  
-QATAR 
-GRAND HAMAD AVENU 
ALFARDAN CENTER PO 
BOC 9948 QATTAR,DOHA 

ذ.م.م شركة عالم الدراجات النارية  
PO NO,BLOCK: 412 

18940 
 

UM UM 
MOTORCYCL

ES AND 
SPAREPARTS 

-UM INTERNATIONAL 
LLC 
-CHINA 
-175 SW 
7THSTREET,SUITE 
1912,MIAMI FL, 
33130,FLORIDA 

 وكاالت روكرز للدراجات النارية
PO NO: 32604,BLOCK: 

365 

18960 
 

LOEWE ZNEN 
MOTORCYCL

ES AND 
SPAREPARTS 

-TAIZHOU ZHONGNENG 
IMPORT AND EXPORT 
-CHINA 

 وكاالت روكرز للدراجات النارية 
PO NO: 32604,BLOCK: 365 

18961 
 

LOEWE DISTRIBUTIO
N OF LOEWE 
PERFUMES IN 

BAHRAIN 
LOCAL 

MARKET 

-PERFUMES LOEWE 
-SPAIN 
-PERFUMED LOEWE,ISLA 
DE JAVA 
33,28034,MADRID,SPAIN,
MADRID 

 الحواج
PO NO,BLOCK: 356 

18980 
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ONE-TIFF AUTOMOTIV
E  REVERSE 
SENSORE 
CAMERAS,A
UTOMO TIVE 
ELECTRONIC 
RUST 
PROTECTION,
AUTO 
MOTIVE 
CHEMICAL 
PRODUCTS,A
UTOMOTIVE 
WINDOW 
TINTING 
FILM 

-Q GLOBAL  
-AUSTRALIA 
-26 FLINDERS 
PARADE,NORTH LAKES 
QLD,4509,AUSTRALIA, 

شركة مونتريال للسيارات 
ش.ش.و لمالكها ابراهيم 

 الشيخ صالح
PO NO,BLOCK: 224 

19000 
 

HUADONG 
POWER 

GENERAT
OR 

COMPLETE 
RANGE OF 

THE DIESEL 
GENERATOR 

SETS AND 
SPARE PARTS 

-YANGHOU HUADONG 
POWER MACHINE 
CO.LTD 
-CHINA 
-NO 58 SHOUANGJIN 
RODE JIANGDU JIANASU 
CHINA, 

 المناعي لخدمات السيارات
PO NO: 105BLOCK: 

635 

19020 
 

COURVOIS
IER(COGN

AC) 

WINE -FIX WINES & SPIRITE 
-CYPRUS 
-H MEGAROU 
ALEXANDROUS 
ST.AGLANTZIA,2121,NIC
OSIA 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندرز انترناشونال

PO NO: 580,BLOCK: 
337 

19040 
 

EMILIO 
LUSTAU 

SHERRIES -EUROPVIN SAS  
-FRANCE 
-CHRISTOPHER 
CANNO,65 COURS SAINT 
LOUIS,33300,BORDEAUX 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندز انترناشونال

PO 
NO:580,BLOCK:337 

19060 
 

SANTIAGO 
DE CUBA 

RUM  -COMPAGNIE DE 
GUYENNE 
-FRANCE 
-26.RUE PASCAL 
COMBEAU-BP 10-16101 
COGNAC CEDEX-FRANCE 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندز انترناشونال

PO 
NO:580,BLOCK:337 

19080 
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CHLOE CORE 
PRODUCTS 

(CLOTHES),A
CCESS ORY 
PRODUCTS 
(SHOES,EYE

WEAR,PERFU
MES,SEIMMI

NG SUITS) 

-CHLOE INTERNATIONAL 
S.A.S. 
-FRANCE 
-5-7 AVENUE 
PERCIER,75008 
PARIS,FRANCE,PARIS 

 بوتيك ساكوش
PO NO,BLOCK: 428 

19100 
 

BALENCIA
GA 

BAGS,SHOES,
RTW,PERFUM

ES AND 
ACCESSORIE

S 

-BELNCIAGA 
-FRANCE 
-15 RUE 
CASSETTE,75006,PARIS 

 بوتيك ساكوش
PO NO,BLOCK: 

428 

19105 
 

ANAKENA 
WINES 

WINES -ANAKENA 
-CHILE 
-ALONSO DE 
COEDOVA,5151 07 1103 
LAS CONDES,SANTIAGO 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندز انترناشونال

PO NO: 580,BLOCK: 
337 

19120 
 

PIRELLI VEHICLE 
TYRES 

PIRELLI TYRE (SUISSE) 
SA (MIDDLE EAST) 
-UNHTED ARAB 
EMIRATES 
-P.O BOX.487919.DUBAI 

 على احمد الكويتي
PO NO: 

1804,BLOCK: 304 

19140 
 

LA RIOJA 
ALTA 

WINES LA RIOJA ALTA.S.A. 
-SPAIN 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندز انترناشونال

PO NO: 580,BLOCK: 
337 

19160 
 

KEN POWER 
TOOLS 

-SHANGHAI JINLANG 
INT.TRADING CO.LTD 
-CHINA 
-NO.SXINRONG 
ROAD,XINQIAO 
TOWN.SONG JIANG 
DISTRICT,SHANAHAI 

 اللمسة الرخامية للتجارة
PO NO,BLOCK: 704 

19180 
 

MERCEDE
S BENZ 

MERCEDES 
BENZ 

FRAGRANCE 
AND 

TOILETRY 
LINE 

-INCC GROUP 
-FRANCE 
-85,AVENUE DE SAINT 
CLOUD 
78000,VERSAILLES,FRAN
CE 

 الحواج
PO NO,BLOCK: 356 

19201 
 

JONWAY  قطع  –سيارات
 -غيارها 

 اكسسوارات

-ZHEJIANG JONWAY 
AUTOMOBILE CO.LTD 
-CHINA 
-DATANG 
VILLAGE,JIANTIO 

شركة مونتريال للسيارات 
ش.ش.و لمالكها ابراهيم 

 الشيخ صالح
PO NO,BLOCK: 224 

19220 
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MONACO SPAREPARTS,
MOTORCYCL

ES AND 
BYCYCLES 

-TAIZHOU ZHONGNENG 
MOTORCYCLE CO.LTD 
-CHINA 
-NO.389XINWEN 
RODE,XINQIAO 
TOWN,LUIQIAO 
DISTRICT,TAIZHOU 
CITY,ZHEJIANG 
PROVINCE 

 موناكو للدراجات النارية
PO NO,BLOCK: 923 

19340 
 

HIGER  الباصات وقطع
 الغيار

BUSES 

-HIGER BUS COMPANY 
LIMITED  
-CHINA 
-NO.288 SUHONG 
RODE,SUZHOU 

شركة عبد هللا بن احمد بن 
 هندي ش.م.ب مقفله

PO NO: BLOCK: 356 

19360 
 

TOWN,SANMEN 
COUNTY,TAIZHOU 
CITY,ZHEJIANG 
PROVINCE,CHINA,P.C.317
109 

PALSON HOUSEHOLD 
APPLIANCES 

-PALSON PEQUENOS 
ELECTRODOMESTICOS 
-UNHTED ARAB 
EMIRATES 
-PO BOX: 61434,JEBEL ALI 
FREE 
ZONE,DUBAI,UAE,DUBAI 

التجهيزات مؤسسة 
 االلكترونية

PO NO, BLOCK: 320 

19240 
 

LABORAT
ORIES 

FOURNIER 

 LABORATORIES- مواد صيدالنية
FOURNIER S.A 
-FRANCE 
-28 BOULEVARD 
CLEMENCEAU,21000 
DIJON,FRANCE 

صيدلية البحرين ومتجرها 
 العمومي 

PO NO: 403,BLOCK: 
701 

19260 
 

ABBOTT المواد الصيدالنية -ABBOTT 
LABORATORIES S A  
-SWITZERLAND 
-NEUHOFSTRASSE, 
23,CH,6341,BAAR ZUG 
SWISS,BAAR ZUG 

صيدلية البحرين ومتجرها 
 العمومي

PO NO,BLOCK: 304 

19280 
 

P.G.O 
SCOOTERS 

SALE OF 
SCOOTERS & 

SERVICES,SPA
RE PART SAL 

& 
ACCESSORIES 

-SOCIETE COMMERCIALE 
EURO TAIWANESE 
-TAIWAN,PROVINCE OF 
CHINA 

 المدينه للدراجات النارية
PO NO, BLOCK: 923 

19300 
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INDUSTRIAL PARK, 
CHINA 215026 

JAGERMEI
STER 

 مشروبات روحية
LIQUOR 

-MAST JAGERMEISTER 
AG 
-GERMANY 
-JAGERMEISTERSTRABE 
7-15,38296 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندز انترناشونال

PO NO, BLOCK: 356 

19380 
 

HDK HDK,A DALLE 
GOLF CAR 
&UTILITY 

VEHICLE & 
RELATED 

SPARE PARTS 
& 

ACCESSORIES 

-XIAMEN DALLE 
ELECTRICAL CAR 
CO.LTD 
-CHINA 
-NO.56,YANG HE 
ROAD,XIN YANG 
INDUSTRIAL AREA HAI 
CANG 
DISTRICT,XIAMEN,CHINA 

 السا للتجارة
PO NO:0,BLOCK: 

341 

19840 
 

KOREMOTO KOREMOTO 
SCOOTERS,KO

REMOTO 
MOTORCYCLE

S AND 
RELATED 

SPAREPARTE 
AND 

ACCESSORIES 

-KOREMOTO 
CORPORATION 
(HONGKONG) LIMITED 
-HONG KONG 
-P.O.BOX:RM 1005,10/F,HO 
KING COMMERCIAL 
CENTER,2-16,FA YUEN 
STREET,MONGKOK, KL 
HONG KONG 
 

 السا للتجاره
PO NO,BLOCK: 341 

19860 
 

EICHER VEHICLES -VE COMMERCIAL 
VEHICLS LIMITED  
-INDIA 
-3RD FLOOR,SELECT CITY 
WALK,A-3,DISTRICT 
CENTRE,SAKET,NEW 
DELHI-110017,INDIA,NEW 
DELHI 
 

 شركة الزياني للسيارات )
 زياني موتورز(

PO 
NO:26,BLOCK:635 

19880 
 

JOYCE-
JOYCE 
PLUS-
EURO 

TOX-TAG-
APHR 

ODITE-
JOLINE-
EAGINA-
AIRTIME 

 

المنظفات 
ومستحضرات 

 التجميل

-ARBA KIMYASAL 
TEMIZLIK VE KOZMETIK 
URUNLERI 
-TURKEY 
-ADNAN KAHVECI 
MAHALLESI,GOKBOYU 
SOKAK NO7 
BEYLIKDUZU,ISTANBUL,
TURKEY 

 بحرين ايلند تريدنغ
PO NO:MBLOCK: 

913 

19900 
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ACCOLAD
E WINES 

  ACCOLADE WINES LTD- المشروبات الروحية
-UNITED KINGDOM 
-ACCOLADE HOUSE,THE 
GUILDWAY OLD 
PORTSMOURTH RODE 
GUILDWAY SURREY GU3 
1LR UK,GUILDFORD 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندز انترناشونال

PO NO:580, 
BLOCK:337 

19920 
 

VOK 
BEVERAG

ES 

 VOK BEVERAGES PTY- المشروبات الروحية
LTD  
-AUSTRIA 
-SOUTH AUSTRALIA 162 
CROSS KEYS ROAD 
SALISBURG SOUTH 
SA5106,SALISBURG 

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندز انترناشونال

PO NO:580, 
BLOCK:337 

19921 
 

EL HASSAN 
& 

 EL HOUSSEN 

 EL HASSAN &EL- اللحوم
HOUSSEN FOR 
INVESTEMENT 
INDUSTRIES & TRADING 
GROUP 
-EGYPT 
-AREA PORTSAID CAIRO 
RODE PORTSAID 
INDUSTR, 

 ميتر للتجارة العامة
PO NO:2836,BLOCK:346 

19940 
 

PAGANI,W
IESMONN,
KOENIGSE
GG,TRAVE

RT SON 
BILSES,LA
ZARETH 

BIKES 

السيارات والدراجات 
 النارية

-NAHWASHARQ 
COMPANY LTD  
-SAUDI ARABIA 
-DABAB STREET,RIYADH 
KINGDOM OF SAUDI 
ARABIA,RIYADH 

 سفنز موتورز ذ.م.م
PO NO:60777, 
BLOCK:346 

19960 
 

MILAVITSA  المالبس الجاهزة
 النسائية

-CJSC MILAVITSA MINSK  
-BELARUS 
28 NOVOVILENSKAYA 
ST.MINSK 220053,MINSK 

 عبد المجيد الخزاعي للتجارة
PO NO:MBLOCK:925 

19980 
 

GOODY,TR
EVA,COFI
QUE,VELO
R,OMELAC
,GOODY 
LIFE 

 SAUDI GOODY مواد غذائية
PRODUCTS MARKETING 
CO LTD 
-SAUDI ARABIA 
PO BOX 427 JEDDAH 
21411 KINGDOM OF 
SAUDI ARABIA,JEDDA 

 بحرين ايلند تريدنغ
PO NO:, BLOCK:913 

20000 
 

TONG 
YANG 
MAGIC 

األجهزة الكهربائية 
 المنزلية

-TONGYANG INC. 
-KOREA REPUBLIC  
-WEST WING 17TH 
SIGNATURE TOWER 100 

مجموعة كيكسو العالمية 
 ش.ش.و

PO NO, BLOCK: 473 

20020 
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CHEONGGYECHON-
ROJUNG-GU SEOUL 100-
230 KOREA,SEOUL 

GEELY  السيارات وقطع
 غيارها

-GEELY INTERNATIONAL 
CORPORATION 
-CHINA 
-NO 87 SHI QIAO RODE. 
HANGZHOH 310022 P R 
CHINA, HANGZHOU 

شركة الوكالة التجارية 
 العالمية للسيارات ذ.م.م

PO NO, BLOCK: 701 

20040 
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 اإعالن ب�صاأن الطلبات الدولية لالإخطارات

 

 

 وزارة الصناعة والتجارة

 إدارة الملكية الصناعية
 

 إعالن بشأن الطلبات الدولية لإلخطارات
 

تعلن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بأنها قد تسلمت إشعارا      

(، 05م )ارقأ اتمن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بنشر الطلبات الدولية، لإلخطار

 الخاص بالعالمات التجارية. 5550( لسنة 05(، )05)

فعلى جميع الراغبين في االطالع على هذه اإلخطارات زيارة الصفحة اإللكترونية 

 الخاصة بالجريدة الرسمية للويبو على العنوان التالي: 

http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ 

 

 الطلبات الدولية التي تناولتها هذه اإلخطارات.المرفق ويوضح الجدول      
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(25)اإلخطار رقم  (25)اإلخطار رقم   (25)اإلخطار رقم   (25)اإلخطار رقم   (25)اإلخطار رقم    (25اإلخطار رقم ) 
1213748 1282670 1281900 1248838 1280593 1279770 
1245246 1282741 1281902 1258805 1280610 1279782 
1260452 1282750 1281932 1106392 1280621 1279793 
1264234 1282755 1281994 1107507 1280625 1279807 
745708 1282760 1282110 1107508 1280641 1279826 

 1282856 1282130 1172778 1280649 1279836 
(25)اإلخطار رقم  1282146 1282903   1280653 1279894 
 1282908 596591 1280907 1280659 1279914 
 1282917 707634 1280937 1280675 1279932 
 1282941 981388 1280977 1280690 1279951 
 1282972 1003998 1280981 1280698 1279956 
 1282975 1103126 1280983 1280720 1280004 
 1282991 1172291 1280994 1280722 1280039 
 1282992 1213196 1281047 1280771 1280045 
 1282996 1213746 1281149 1280820 1280054 
 1283064 1213747 1281190 1280843 1280118 

 1283070 1213748 1281197 1280866 1280138 
 1283073 1232481 1281229 1280867 1280178 
 1283074 1232530 1281239 1280871 1280216 
(25)اإلخطار رقم  1283081   1281243 1280880 1280234 
 1283097 1257263 1281249 1279816 1280282 
 1283126 1282172 1281252 1280064 1280289 
 1283170 1282231 1281270 1280070 1280290 
 1282187 1282244 1281293 1280169 1280291 
 1282188 1282273 1281325 1280239 1280292 
 1282189 1282274 1281371 1280325 1280310 
 1282190 1282306 1281383 1280429 1280326 
 1282191 1282317 1281388 1280673 1280328 
 1282441 1282337 1281428 1280829 1280343 
 1282516 1282357 1281497 1280890 1280344 
 1282603 1282374 1281499 480413 1280377 
 1282802 1282396 1281557 759586 1280382 
 1282989 1282404 1281612 1066163 1280385 
 1282993 1282410 1281680 1069246 1280389 
 1283000 1282505 1281682 1130816 1280403 
 1283089 1282512 1281722 1135646 1280416 
 1282751 1282517 1281731 1154074 1280470 
 181946A 1282524 1281750 1202143 1280501 
 760467 1282556 1281752 1209056 1280503 
 1210200 1282654 1281769 1235515 1280574 
 1213746 1282659 1281771 1241999 1280592 
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 بيانات هذه الطلبات الدولية على العنوان التالي:كما يمكن االطالع على جميع      

 

http://www.wipo.int/romarin 

 

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة )إدارة الملكية      

في كل من  الصناعية( على السير في إجراءات تسجيل العالمة التجارية المعلن عنها

في مملكة البحرين خالل ستين  5550( لسنة 05(، )05(، )05)م ارقأ اتلإلخطار

 يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 مدير إدارة الملكية الصناعية
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اإعالنات مركز البحرين للم�صتثمرين
 

اإعالن رقم )54( ل�صنة 2016
ب�صاأن تخفي�ض راأ�صمال

�صركة )قبا العاملية لال�صتثمار القاب�صة ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة الت�شامن )مور �شتيفينز( املهنية املتخ�ش�شة، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
امل�شماة )قبا العاملية لال�شتثمار القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65581، طالبة 
تخفي�س راأ�شمالها من ثالثمائة وع�شرين األف )320.000( دينار بحريني اإلى مائتني وخم�شني 

األف )250.000( 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 )55( ل�صنة 2016 
بنقل ملكية فرع من �صركة ال�صخ�ض الواحد
وحتويله اإلى �صركة ال�صخ�ض الواحد م�صتقلة

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )اإليكرتو لند لالإلكرتونيات(، ملالكها ال�شيد/ �شامي مكي 
عبداهلل ال�شيخ، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78936، طالبة حتويل الفرع الرابع من ال�شركة الذي 
يحمل ا�شم )توب جوب لالإن�شاء(، اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها وبرقم قيد م�شتقل 
جديد، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100.000( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل املالك 

عن الفرع املذكور.     
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 )56( ل�صنة  2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

 )مرح للتطوير العقاري �ض.م.ب مقفلة(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  لل�شركة  م�شفيًا  باعتباره  العو�شي،  محمد  اأحمد  حامد  ال�شيد/ 
رقم 72416، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  م ب مقفلة(،  �س  العقاري  للتطوير  امل�شماة )مرح 
اإ�شهار 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.                      
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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 )57( ل�صنة  2016  
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة الت�شامن )مور �شتيفينز( املهنية املتخ�ش�شة، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مركز 
الدكتور ح�شن حاجي الطبي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81914، طالبة تغيري ال�شكل القانوين 
األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 
)20.000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيدة/ رباب علي محمد رم�شان وال�شيد/ علي 

ح�شن حاجي ح�شن الغوا�س �شريكني يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )58( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ت�صامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ ف�شيلة عبداهلل عي�شى محمد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )نظارات العا�شمة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91216، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )10،000( اآلف  ع�شرة  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة 

�شريف طارق الربقاوي �شريكًا فيها بن�شبة %1.
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 )59( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ت�صامن
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )مركز 
فريدة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 73655، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 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 )60( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ محمد �شالح اأبوبكر محمد جناحي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )محمد �شالح 
من  الأول  الفرع  حتويل  طالبًا   ،18263 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الأثاث(،  لإنتاج  جناحي 
الأثاث اخل�شبي، لي�شبح �شركة ذات م�شئولية  اإنتاج  ن�شاط  املوؤ�ش�شة والذي مياِر�س من خالله 
دينار   )50.000( األف  خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  جديد،  قيد  وبرقم  بذاتها  قائمة  محدودة 

بحريني، واإدخال ال�شيدين/ محمد م�شتاق ورادهي �شيام جاجنيد �شريكني يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )61( ل�صنة 2016
ب�صاأن تخفي�ض راأ�صمال

)امل�صرف اخلليجي التجاري( 
�صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة 

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )امل�شرف اخلليجي التجاري �س.م.ب مقفلة(، 
مليونًا  ع�شر  وخم�شة  مائة  من  راأ�شمالها  تخفي�س  طالبة   ،55133 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
مليون  مائة  اإلى  بحريني،  دينار   )115.416.108( وثمانية  ومائة  ع�شر  و�شتة  واأربعمائة 
)100.000.000( دينار بحريني، وذلك مبوجب مح�شر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

للم�شرف املنعقد بتاريخ 30 مار�س 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 )62( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
لالأجهزة  )روجا  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  باقرد،  محمد  محمد  جعفر  ال�شيد/  اإليه 
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الطبية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67093، والتي يزاِول من خاللها ن�شاط ا�شترياد وت�شدير 
وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  غيارها،  وقطع  وم�شتلزماتها  والعلمية  الطبية  والأدوات  الأجهزة  وبيع 
والقرطا�شية،  الطباعة  مواد  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الكمبيوتر،  واأنظمة  اأجهزة  م�شتلزمات 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع الرابع من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واإدخال كل 

من ال�شيدين/ حمزة كوجنو محمد، واأن�س اأمري حمزة �شريكني يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )63( ل�صنة 2016 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )اإ�ض �صي �صي مينا القاب�صة �ض.م.ب مقفلة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
مقفلة(،  �س.م.ب.  القاب�شة  مينا  �شي  �شي  )اإ�س  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72240، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها اختياريًا، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )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 )64( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  ري�شتورنت  �شبوت  امل�شماة )هوت  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
مبوجب القيد رقم 89001، طالبني حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة، والذي يحمل ا�شم )رو�شو�س 
جديد،  �شجل  قيد  وبرقم  اأنف�شهم،  وبال�شركاء  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ري�شتورنت( 
وحتمل ا�شم )رو�شو�س ري�شتورنت ذ.م.م(، وبراأ�شمال 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
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اإعالن رقم )65( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 
�صركة )اإدلب للمقاولت �ض.�ض.و( 

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالر�شول  طيبة  ملالكتها  �س.�س.و(،  للمقاولت  )اإدلب  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإليه 
ح�شن يو�شف ال�شكايف، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87575، طالبًة 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 )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 )66( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 
�صركة )جلوبال للكيماويات ذ.م.م(

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للكيماويات  )جلوبال  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اإليه 
القيد رقم 56117، طالبًة 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 )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 )67( ل�صنة 2016

ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
العقارية  ام  امل�شماة )الغننَّ الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  ثورنتون عبدالعال،  مكتب جرانت 
ام، امل�شجلة مبوجب القيد رقم86350 ، طالبًا تغيري  �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ محمد اأحمد الغننَّ
ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
�شعد  نورة عليان خليف  ال�شيدة/  واإدخال  دينار بحريني،  األف )250.000(  مائتان وخم�شون 

الفريح �شريكة يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )68( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ هناء احمد ح�شن عبدالرحمن اخلان، املالكة للموؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مركز اأول 
التخ�ش�شي لالأ�شنان(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 93475، طالبًة حتويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
واإدخال  بحريني،  دينار   )10.000( األف  ع�شرة  مقداره  براأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 

ال�شيدة/ هيفاء احمد ح�شن عبدالرحمن اخلان �شريكة يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

رقم الدعوى: 8/15349/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عادل 
ح�شن يعقوب ال�شائغ. الرقم ال�شخ�شي: 650112970. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 684.902 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/08978/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810735202 ال�شخ�شي  الرقم   .Conrado Soriano Bariring

333.594 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 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/03934/2015/02
تبليغ باحل�صور

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 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/00452/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي 760661863. مو�شوع  الرقم   .Md KudduS BePari aziz BePari
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طلب مبلغ 225.767 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/00262/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Saji Thomas. الرقم ال�شخ�شي: 670427730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136.3 دينارًا مع 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/18115/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيلها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: Jalil Matin. الرقم 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   90.1 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830168273 ال�شخ�شي: 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/09840/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد 
عمران ح�شني عمران. الرقم ال�شخ�شي: 811104281. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 152.937 

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/09671/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Mahadev anand Chari. الرقم ال�شخ�شي 610911856 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.342 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/08263/2015/02
تبليغ باحل�صور

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

2016/2/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/10175/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة هاأو�س �شواب للت�شميم الداخلي، 
�شووت جيت للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83 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 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/12369/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة عدنان محمد تركي، الرقم 
ال�شخ�شي: 201511192. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1171.14 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  للمدعى عليها املذكورة  لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/18124/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: فاريا لاللكرتونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي، وكيلتها طيبه اأحمد اأيوب اأحمد 
حميد. املدعى عليه: حمد ح�شن مرهون اأحمد. الرقم ال�شخ�شي 850904714. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 1222 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/18496/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Paul William :املدعي: يو�شف �شالح الدين. وكيل املدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليه
Macbeth. الرقم ال�شخ�شي: 601201086. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3600 دينار مع الر�شوم 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/19410/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شخ�شي  الرقم  توريد.  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
7520-17. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 391.957 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/18375/2015/02
تبليغ باحل�صور

لرتكيب  ال�شلمان  �شلطان  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مع  دينارًا   2991.24 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-76282 ال�شخ�شي:  الرقم  املكيفات. 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/06349/2014/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: Gopalan Nair Jayan. وكيل املدعي: عي�شى فرج بور�شيد. املدعى عليه: جون توم�شون. 
الرقم ال�شخ�شي: 201515846. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
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ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/17291/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: امل�شتثمرون املحرتفون لال�شت�شارات. وكيل املدعي: اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
الدو�شري. املدعى عليه: هاي اأوب�شن �شي�شتم. الرقم ال�شخ�شي: 62491 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/16235/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: املحرق خلدمات الكمبيوتر والنرتنت،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعي: 
طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه: �شياءالدين فريد محمود ابو�شقر، الرقم ال�شخ�شي: 
اأتعاب  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 482 دينارًا مع  660112582. مو�شوع 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/17714/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى عليها:  اأحمد حميد.  اأيوب  اأحمد  املدعية: طيبه  املعدات احلديثة. وكيل  بوابة  املدعية: 
خديجه علي عبداهلل ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 780809556. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 437 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/15701/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: فاريا لاللكرتونيات. وكيل املدعية: طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه: فاخره 
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محمد خالد ر�شا. الرقم ال�شخ�شي: 810912040. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3876 دينارًا مع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 5/19699/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مازن عو�س الكرمي مولى ال�شيد كرار. الرقم ال�شخ�شي: 920920152. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 223.33 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 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/19678/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .ajith Vindana Perera Weerasekera diyalathotage :املدعية: �شركة زين البحرين. املدعى عليه
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 68.99 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 4/19744/2015/02

تبليغ باحل�صور
الدعوى:  مو�شوع  ال�شازيل.  عبدال�شالم جابر  وليد  عليه:  املدعى  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 

طلب مبلغ 81.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/19633/2015/02    
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: علي ح�شني 
 87.3 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830404570 ال�شخ�شي:  الرقم  احلاجي.  جا�شم  اأحمد 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/20102/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  الدعوى 663.246  مو�شوع  ال�شخ�شي: 201517329.  الرقم   .Saidi amri

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19646/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Hasibul :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 51.52 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   831050020 ال�شخ�شي  الرقم   .Hasan Late Khadem

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

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/13912/2013/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  مرهون.  اأحمد  جعفر  املدعي:  وكيل  امليل.  ح�شن  محفوظ  اأحمد  ح�شن  املدعي: 
اأول:  الدعوى:  مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  امليل،  ح�شن  محفوظ  اأحمد  ح�شني 
اأ�شهم من العقار الكائن يف جزيرة النبيه  احلكم بثبوت ملكيته لعدد �شهمني من عامة ع�شرة 

�شالح من املنامة البالغة م�شاحة التقريبية 600 قدم مربع )�شتمائة قدم مربع(.
ثانيا: اإلزام املدعى عليها ت�شجيل عدد �شهمني من عامة ع�شرة ا�شهم من العقار الكائن بالنبيه 
مبوجب  ال�شرعي  ن�شبه  وفق  بذلك  له  متليك  �شند  واإ�شدار  املدعي  با�شم  املنامة  من  �شالح 

الفري�شة ال�شرعية رقم 1056. ثالثا: ت�شمني املدعى عليها امل�شروفات �شاملة اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 5/20383/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850858925 ال�شخ�شي  الرقم   .Jashim uddin aminpatoary

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

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/20100/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. املدعى عليه: Saidi amri. مو�شوع الدعوى 2180.971 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   
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/20169/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعى  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   800925386 ال�شخ�شي:  الرقم   .delwar Jangsu Miah عليه: 

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

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19036/2014/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: جعفر حبيب علي العرب. املدعى عليه: Nezifa abatemam ababor. الرقم ال�شخ�شي: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   800 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850945151

املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/17322/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: عي�شى فرج بور�شيد. وكيل املدعي: �شاحله عي�شى فرج ارحمه بور�شيد. املدعى عليه: 
rezaul Karim Shamsul abubakar Hossain مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 420 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/19280/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: بيت �شباب للتجارة،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل املدعي: طيبه اأحمد اأيوب 
مع  دينار   2808 الدعوى  مو�شوع  عبداهلل.  مرزوق  مرزوق  اأحمد  عليه:  املدعى  حميد.  اأحمد 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/19197/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: فاريا لالإلكرتونيات. وكيل املدعية: طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه: ح�شن 
اإ�شماعيل ح�شن خريي. الرقم ال�شخ�شي: 910500762. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 858 دينارًا 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/11739/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: محمد عبداهلل حميدان النجدى. وكيل املدعي: عبدعلي حمزة الع�شفور  املدعى عليه: 
جمال عبداهلل عبدالكرمي،ح�شني عبداهلل عبدالكرمي. مو�شوع الدعوى 1700 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/18781/2014/02

تبليغ باحل�صور
ال�شيد.  محمد  يو�شف  محمد  نواف  املدعي:  وكيل  اجلالهمه.  �شقر  علي  محمد  وداد  املدعي: 
مو�شوع   .801207258 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  حجي  حيدر  يو�شف  ح�شني  عليه:  املدعى 
الدعوى: مخاطبة هيئة الكهرباء واملاء لتزويد املحكمة بفاتورة مف�شلة عن عقار التداعي )�شقة 
22 بناية 695 ب طريق1037 جممع 210 املحرق( تبني فيها املبالغ املرت�شدة عليه خالل فرتة 
�شغل املدعى عليه للقار والطرف الذي قام ب�شداد قيمتها الى الكهرباء واملاء. يف املو�شوع 1- 
قبول لئحة تعديل الطلبات. 2- اإلزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدرة -/4320 دينار 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %10 بواقع  القانونية  والفائدة  دينار(  وع�شرون  وثالثمائة  الف  )اربعة 
وحتى ال�شداد التام. 3- اإلزام املدعى عليه ان يوؤدي مبلغ 205/460 دنانري مقابل فواتري الكهرباء 

و املاء مع اإلزام املدعى عليه يف جميع الحوال الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/11910/2015/02
تبليغ باحل�صور

مو�شوع  �شيف  محمد  عبدالعزيز  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 682.701 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/15281/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإ�شماعيل   املدعى عليه:  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. وكيل املدعي: ح�شن علي 
Nozrul islam Late. الرقم ال�شخ�شي 850249260 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1003.5 دنانري 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 4/14138/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: �شادق غلوم ح�شن علي مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1248.753 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10267/2015/02
تبليغ باحل�صور

نبيه حلمي.  اإبراهيم  تايلو�س. وكيل املدعية: �شياء خلف خليل. املدعى عليه:  املدعية: مطبعة 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3700 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/1/18 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 4/19551/2015/02

تبليغ باحل�صور
 Pabit raj :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
Sinjali Magar. الرقم ال�شخ�شي: 891228659. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 481.8 دينارًا مع 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/2219/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  مقفلة.  �س.م.ب  بتلكو  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .781243629 ال�شخ�شي:  الرقم   .aneesh Shahul Hameed

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 6/8144/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
Jeevan arun Tauro. الرقم ال�شخ�شي: 760636419 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 138.484 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/7862/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يا�شر 
الدعوى:  مو�شوع   .720700833 ال�شخ�شي:  الرقم  الق�شاب.  عبدالوهاب  عبداحل�شني  نا�شر 

طلب مبلغ 128.398 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/17784/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم ذ.م.م. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: اأمين 
محمد م�شطفى محمد ابوحجر. الرقم ال�شخ�شي: 750109408. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/2808/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  ال�شيد جالل.  املدعية: مي حامد  وكيل  اإبراهيم.  اأحمد  اإبراهيم  الريح  املدعية: 
الفوار�س لاللكرتونيات. مو�شوع الدعوى: حكمت املحكمة وقبل الف�شل فى املو�شوع باإ�شتجواب 
فى  الف�شل  واأبقت  املدعي  حل�شور   2015/9/9 جل�شة  وحددت  الدعوى  واقعة  عن  املدعي 
امل�شروفات حلني الف�شل فى املو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر 

من اخل�شوم جل�شة النطق به.  100دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19209/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .Sajjad ahmad :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   334.079 الدعوى:  مو�شوع   .870331418 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/18690/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870908960 ال�شخ�شي  الرقم   .Haris Pallikere aboobacker

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/18621/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890136106 ال�شخ�شي:  الرقم  نا�شر.  عبداهلل  م�شعد  ح�شني 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/17545/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 811.859 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860250130 ال�شخ�شي:  الرقم   .Sindo Varghese

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/18860/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
aldrin Bayona Pugoy. الرقم ال�شخ�شي 890225826. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 497.625 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19386/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Huma :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   80.55 الدعوى  مو�شوع   .800832477 ال�شخ�شي:  الرقم   .asim afzal

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/14873/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شني مهدي 
اأحمد جا�شم اخليال. الرقم ال�شخ�شي: 810706792. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 195.726 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/7525/2015/02
تبليغ باحل�صور

علي  محمد  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل ال�شعيد. الرقم ال�شخ�شي: 750572795. مو�شوع الدعوى 487.506 دينارًا مع الر�شوم 

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



120
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/19553/2015/02
تبليغ باحل�صور

فوؤاد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  املدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
اربيعة. الرقم ال�شخ�شي: 730323986. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.652 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/19536/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: Srinivas Manala. وكيل املدعي: محمود مريزا جعفر فردان املدعى عليه: كاظم علي 
مريزا بيك. الرقم ال�شخ�شي: 550111867. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/8074/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  طاهر.  عبداهلل  علي  �شهناز  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاجري  تورانكو  املدعية: 
ادري�س �شامل ادري�س املا�س. الرقم ال�شخ�شي: 750603488. مو�شوع الدعوى حكمت املحكمة 
وقبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعية بكافة طرق الإثبات القانونية 
ومنها �شهادة ال�شهود التلفيات التي احدثتها املدعي عليه بال�شيارة مو�شوع الدعوى التي حتمل 
لوحة رقم 312987 وامل�شاريف التي تكبدتها املدعية لت�شليحها و�شرحت للمدعى عليه النفي 
بذات الطرق وحددت جل�شة 2016/1/6 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدءه 
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. 2272 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/14380/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: برادات ح�شن محمود وولده. وكيل املدعية: فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف  املدعى عليها: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 201514797 مو�شوع  الرقم  الغذائيه.  للتجاره  الدوليه  هاي�س 

1500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/19204/2015/02
تبليغ باحل�صور

عبداحل�شني  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل عي�شى �شباع. الرقم ال�شخ�شي: 520116623. مو�شوع الدعوى  309.648 دينارًا مع 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/19002/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: منى حبيب 
 .201516392 ال�شخ�شي:  الرقم  البناء.  ملقاأولت  النوي�شر  موؤ�ش�شه  �شاحبه  ب�شفتها  نوي�شر 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.868 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/3596/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة كونفاب. وكيل املدعي: ح�شني عقيل يو�شف اأحمد احل�شن. املدعى عليها: �شركة 
اأرا دو�س ملقاأولت وال�شيانة. مو�شوع الدعوى: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة 
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مديونية  ال�شهود  �شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  املدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى 
الطرق وحددت  النفي بذات  للمدعى عليها  و�شببها و�شرحت  املطالبة  لها مببلغ  املدعى عليها 
اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدوؤه واأبقت الف�شل يف  جل�شة 2016/1/4 لبدء التحقيق على 
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.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/7207/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها موؤ�ش�شة الغد 
لتخلي�س املعامالت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.84 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/16423/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شريف 
مع  دينارًا   333.676 الدعوى  مو�شوع   .810925800 ال�شخ�شي:  الرقم  ودن.  فهمى  توفيق 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/17847/2015/02
تبليغ باحل�صور

علي  انور  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
اأحمد علي مرزوق. الرقم ال�شخ�شي: 760904162. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93.2 دينارًا 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/15432/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد طارق 
ممدوح غتوري. الرقم ال�شخ�شي: 550419225. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 161.417 دينارًا 

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

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/16068/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  اخلليج  �شركة  املدعية: 
عليه: ه�شام مكي اأحمد مكي طريف. الرقم ال�شخ�شي: 760810699   مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 280.3 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/15996/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعون: هالة محمد ح�شن جابر الن�شاري ومي�شاء محمد ح�شن جابر الن�شاري ورمي محمد 
ح�شن جابر الن�شاري. وكيلتهم نفي�شة علي محمد دعبل. املدعى عليه: مركز املنامة حلقوق 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3150 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الن�شان. 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/18698/2014/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: �شوبر فودز. وكيل املدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليها: ليلى عي�شى من�شور 
ح�شني محمد. الرقم ال�شخ�شي: 680049533. مو�شوع الدعوى: مت النتهاء من التحقيق.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/10445/2013/02
بيع باملزاد العلني

را�شد  الرويعي.  خليفه  عبدالرحمن  عائ�شه  الرويعي.  خليفة  عبدالرحمن  لولوة  املدعني: 
عبدالرحمن خليفه خليفه الرويعي. نوره عبدالرحمن خليفه جابر الرويعي. هود عبدالرحمن 
خليفه الرويعي. هدى عبدالرحمن خليفه جابر الرويعي. اأحمد عبدالرحمن خليفه جابر الرويعي. 
الكواري،عبداهلل  �شلطان  املدعى عليه: عي�شى محمد  وكيل املدعني: فريد غازي جا�شم رفيع. 
عي�شى محمد �شلطان الكواري،عالية عي�شى محمد �شلطان الكواري. ح�شة عي�شى محمد �شلطان 
خليفة  عبدالرحمن  مرمي  املتوفىه  وابناء  زوج  الكواري  �شلطان  محمد  عي�شى  منرية  الكواري. 
العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  الرويعي.  جابر  خليفه  عبدالرحمن  جابر  الرويعي.  جابر 
مو�شوع الدعوى: بيع عقار. تعلن املحكمة ال�شغرى الثالثة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني العقار 
امل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1980/2691م للعقار الكائن يف الرفاع ال�شرقي بال�شعر ال�شا�شي 
الرويعي  خليفة  عبدالرحمن  را�شد  املدعي  من  لكل  ملكيتهم  والآيل  دينار  الف  وع�شرون  مائة 
جهاز  و  الرويعي  جابر  خليفه  جابر  عليهم  املدعي  �شد  غازي  فريد  املحامي  وكيلهم  وغريهم 

امل�شاحة الت�شجيل العقاري.
لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل خالد  البوعينني  
لبدء  املحكمة جل�شة 2016/2/3م  وقد حددت  املحكمة  كتاب  قلم  اأو  رقم 35938436   هاتف 

املزايدة. ليعلم.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/13815/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الدار لاللكرتونيات. وكيل املدعية: طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه: �شعاد 
جا�شم را�شد �شامل احللو. الرقم ال�شخ�شي: 670045950. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1881 

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

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/13714/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  املدعي:  وكيل  محمود.  جا�شم  عبدالنبي  فتحيه  املدعية: 
Mohammed Mosharaf Late Mohammed Miah Hossain. الرقم ال�شخ�شي: 820577928. 



125
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 905.16 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/13205/2015/02
تبليغ باحل�صور

مو�شوع  للمقاولت  مندورو  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 2529.689 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/18 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 3/17596/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعي: Mosarraf Hossain Md Khan. وكيل املدعي: طالل مح�شن حمد العلي. املدعى عليه: 
عادل يو�شف عبداهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/4935/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى  اجل�شي  ح�شن  جميد  محمد  املدعية:  وكيل  تكنوجلي.  كميكل  بونايتد  �شركة  املدعية: 
عليها: موؤ�ش�شة ا�شرار البحرين للمنظفات. مو�شوع الدعوى: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف 
�شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  املدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع 
ال�شهود مديونية املدعى عليها  لها مببلغ املطالبة و�شببها و�شرحت للمدعى عليها النفي بذات 
تاريخ بدءه  اأن ينتهي خالل �شهر من  التحقيق على  الطرق وحددت جل�شة  2016/1/4  لبدء 
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  .
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/16376/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: خديجه ح�شن علي محمد جا�شم. وكيل املدعية: عي�شى فرج بور�شيد. املدعى عليهم: 
الزياين لل�شيارات،اأحمد خان محمد اكرب،عائ�شه عبداخلالق كرمي خان،ادارة املرور والرتخي�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/12076/2015/02
تبليغ باحل�صور

النم�شان  محمد  جا�شم  محمد  اأحمد  املدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  ريفريا  �شركة  املدعية: 
الدو�شري. املدعى عليه: �شريين حيدر علي حيدر اأحمد. الرقم ال�شخ�شي 900602562. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 443.83 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/1928/2008/02
تبليغ باحل�صور

عي�شى  �شقر  نا�شر  ال�شرياأوي.  عي�شى  �شقر  خالد  ال�شرياأوي.  عي�شى  �شقر  اأحمد  املدعي: 
ال�شرياأوي. وكيل املدعي: حافظ علي محمد حاجيه. املدعى عليهم: �شقر عبداهلل ال�شرياأوي. 
هند  ال�شرياأوي.  عي�شى  �شقر  عبداهلل  ال�شرياأوي.  عي�شى  �شقر  محمد  جناحي.  محمد  فاطمة 
يو�شف  ال�شرياأوي.  عي�شى  �شقر  يا�شر  ال�شرياأوي.  عي�شى  �شقر  منعم  ال�شرياأوي.  عي�شى  �شقر 

�شقر عي�شى ال�شرياأوي. جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري.
مو�شوع الدعوى: ق�شمة عقار. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإجراء بيع العقارات 
التداعي املقيد باملقدمة رقم )1982/1440( واملقدمة رقم )1980/144(  باملزاد العلني بثمن 
املحكمة  ل�شلطة  املزايدة طبقًا  به  �شتبداأ  الذي  الثمن  وهو  دينار   378016 - اأ�شا�شي مقداره/ 
يف تقدير القيمة التي �شيبداأ بها املزاد متا�شيًا مع تقرير هيئة الفرز بالإ�شافة اإلى امل�شاريف 
التي ت�شمل اأتعاب اخلربة والتي �شيتم تقديرها بعـد النتهاء من بيع العقار باملزايدة، وحددت 
املحكمة جل�شة1 /2016/03 لإجراء البيع باجلل�شة العلنية التي �شتعقد مبقر املحكمة يف متام 
�شالح  ح�شن  /يو�شف  الأ�شتاذ  ندبه  ال�شابق  الدلل  املحكمة  وكلفت  �شباحًا،  التا�شعة  ال�شاعة 
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املحميد  الإعالن عن البيع قبل اليوم املحدد لإجرائه مبدة ل تزيد عن ثالثني يومًا ول تقل عن 
خم�شة ع�شر يومًا من خالل ل�شق الإعالن على العقار ويف اللوحة املعدة لالإعالنات باملحكمة اأو 
بن�شره يف اجلريدة الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغريها مما يراه، واأبقت الف�شل يف 
امل�شروفات، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من اخل�شوم والدلل املنتدب مبنطوق هذا احلكم.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/22519/2014/02
تبليغ باحل�صور

املدعى  الكويتي  اأحمد  عي�شى محمد  املدعية: محمد  وكيل  علي.  عبا�س  اأحمد  فاطمة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي 820375810. مو�شوع  الرقم   .Muhimmah rahmawati Wasnoto عليه: 

طلب مبلغ 900 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/9426/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: طالل مح�شن محمد العلي. وكيل املدعي: محمد الفاحت محمد مدين. املدعى عليهما: �شها 
علي عيد را�شد بوخما�س. محمد اأحمد اكرب م�شطفى عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي 881211648. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/9426/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  الفاحت محمد مدين.  املدعي: محمد  وكيل  العلي.  املدعي: طالل مح�شن محمد 
محمد اأحمد اكرب م�شطفى عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 881211648. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/11195/2015/02
تبليغ باحل�صور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
Cemil Soyak. الرقم ال�شخ�شي: 760156328. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 408.241 دنانري 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/10633/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850535212 ال�شخ�شي:  الرقم  البكاري.  غراب  جمعه  عدنان 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/11272/2015/02
تبليغ باحل�صور

 John :املدعية: ميناتيليكوم البحرين. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه
anthony Hollister. الرقم ال�شخ�شي: 580725642 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 96.66 دينارًا 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/8495/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عادل اأحمد يو�شف عبدالغفار العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 710801009 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 765 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/10906/2015/02
تبليغ باحل�صور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
ح�شني علي عبداهلل علي اإ�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي: 900400226 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/11196/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
عليه: didiar Charlasthiary Ferri. الرقم ال�شخ�شي 530619210. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/8697/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 556.557 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821323423 ال�شخ�شي:  الرقم   .rashid Mahmood

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/4746/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فاطمة ح�شن 
مبلغ 1878.16  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 540076465. مو�شوع  الرقم  بوعلي.  ح�شن جمعه 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/7781/2015/02
تبليغ باحل�صور
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املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: �شجاع محمد 
علي اخلطابة. الرقم ال�شخ�شي: 771127200. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 220.97 دينارًا مع 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/8345/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
Khuram Bilal Khan Sardar Khan. الرقم ال�شخ�شي 870436830. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/10950/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعي: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880641193 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شطي.  �شليمان  يا�شر  محمد 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/20604/2014/02
تبليغ باحل�صور

 Tyree املدعية: �شركة زين البحرين. وكيل املدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: 
Monique Heyward. الرقم ال�شخ�شي: 820367010. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.877 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/8290/2015/02
تبليغ باحل�صور
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املدعية: بتلكو. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: اإبراهيم ح�شن 
مبلغ 147.819  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 540122416. مو�شوع  الرقم  كانون.  علي من�شور 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/7369/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عليه: Muhammad Naveed. الرقم ال�شخ�شي: 870132970 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 138 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/9154/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Kotchakon عليه:  املدعى  عي�شى ح�شن احلايكي.  �شلمى  وكيلتها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
Chanphong. الرقم ال�شخ�شي: 820561894. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.042 دينارًا مع 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/8097/2015/02
تبليغ باحل�صور

 rajeev عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820132772 ال�شخ�شي  الرقم   .ranganathan udayanandan

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/8279/2015/02
تبليغ باحل�صور
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املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: عبدالر�شول 
 197.95 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730204715 ال�شخ�شي:  الرقم  قروف.  عبداهلل  علي 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/9556/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .Monir Habib املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينار   542.608 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800160150 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/8414/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 531.163 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740256971 ال�شخ�شي:  الرقم   .Linda Ntlombe

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/8598/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
�شالح عبدالكرمي عبدالفتاح ابوعا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 460061089. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 121.109 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/8245/2015/02
تبليغ باحل�صور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
Muhammadsarfaraz. الرقم ال�شخ�شي 880846062

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 766.567 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/18054/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمد 
�شالح جملي مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 831201797. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1105.687 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/12963/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجر معدات البناء. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .27793 ال�شخ�شي  الرقم   .Maher Contracting عليه:  املدعى 

4715.73 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى/ 9/14491/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .611123860 ال�شخ�شي  الرقم   .Fernan elmer Cano Garcia

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/15513/2015/02
تبليغ باحل�صور
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املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 780607538. مو�شوع  الرقم  اأحمد عجاج.  عليه: ح�شني علي 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/15227/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمد 
�شالح جملي مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 831201797. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1105.687 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 7/16557/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى  التويجري.  املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
مو�شوع   .861111818 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالعزيز.  عبدالرحمن  عبداهلل  يو�شف  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1132.278 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 4/17265/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
Kamal Thapa. الرقم ال�شخ�شي: 921217250. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325.62 دينارًا 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/14451/2015/02
تبليغ باحل�صور
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عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920712355 ال�شخ�شي:  الرقم  املحميد.  حمادي  طالل  محمد 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 3/14309/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
Bilal imtiaz. الرقم ال�شخ�شي: 870614797. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.4 دينارًا مع 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 7/14727/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مرمي جليل ح�شن اإبراهيم العرادي. الرقم ال�شخ�شي: 841008655 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/14183/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم،  �شركة  املدعية: 
anthony Wilson Jr. Chua Lee. الرقم ال�شخ�شي 761234900. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 7/14257/2015/02
تبليغ باحل�صور
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املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   680835229 ال�شخ�شي:  الرقم   .Mazman Bin Mahmud عليه: 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 8/17182/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761127194 ال�شخ�شي  الرقم   .Heille Mart unana Baligod

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 8/17344/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
Muhammad umar Khan. الرقم ال�شخ�شي 201514888 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85.6 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 1/15154/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
Mohammad anowar Hasan ali. الرقم ال�شخ�شي 810850265. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 6/14851/52015/02
تبليغ باحل�صور
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املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: جابر ح�شن 
عبداحل�شني ح�شني �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 780702085. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/14011/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  املدعية: �شركة بتلك، وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: ح�شني علي 
ال�شخ�شي: 930602080. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201.79 دينار مع  العبو. الرقم  ح�شن 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2/14559/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
عبدالرحمن ال�شاعاتي. الرقم ال�شخ�شي: 201513067. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 210.188 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 1/15137/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
edwin Magana Silva. الرقم ال�شخ�شي: 721227643 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.092 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 1/17633/2015/02
تبليغ باحل�صور
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 Joseph estrada املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
Manaois. الرقم ال�شخ�شي: 770302491. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 457.013 دينارًا مع 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/1691/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 880203790  الرقم  �شالح.  ال�شيخ محمد  عبداهلل  خالد  �شلمان 

طلب مبلغ 736.893 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 5/13918/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   790711842 ال�شخ�شي:  الرقم  العظامات.  عياده  نهري  �شامي 

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

2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/13781/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم من�شور عبداهلل ح�شن عبداجلبار ومنى من�شور عبداهلل ح�شن عبداجلبار  املدعون: 
�شلمان  ح�شني  عبدالنبي  ر�شي  فاطمة  وكيلتهم  عبداجلبار،  ح�شن  عبداهلل  من�شور  و�شفاء 
عادل  الثاين:  عليه  املدعى  عبداجلبار.  عبداهلل  من�شور  علي  الأول:  عليه  املدعى  الع�شفور. 
املدعى  عبداجلبار.  عبدهلل  من�شور  جناح  الثالث:  عليه  املدعى  عبداجلبار.  عبدهلل  من�شور 
عليه الرابع: كرميه من�شور عبدهلل عبداجلبار. منزل 1402 طريق 3440 جممع 734. مو�شوع 
الدعوى: الق�شاء بفرز وجتنيب املدعني امل�شاعه اليله لهم مبوجب الفري�شه ال�شرعية واإلزام 
وزارة ال�شكان با�شدار اذن كتابي و احالة الدعوى للتحقيق و اإلزامهم بامل�شروفات و الر�شوم 
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للمدعى عليهم 
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 3/13211/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى 
عليها: �شركة نانو بال�س �شيليو�شن ال ال �شي. الرقم ال�شخ�شي: 82760-1. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1599.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 3/12687/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة ال�شالة لالأثاث الداخلي. الرقم 
ال�شخ�شي: 61064-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 526.948 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 4/13507/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .Snoo_ky Maravilla Tolentino :املدعي: عبداحل�شن اإ�شماعيل علي اإ�شماعيل. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 851058965. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 850 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 4/13121/2015/02
تبليغ باحل�صور
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املدعية: �شركة اك�شرب�س لتاأجري ال�شيارات. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: 
ernesto enriguez Pacoma. الرقم ال�شخ�شي 470204257. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 924 

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/12540/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: خالد ابوبكر علي محمد. وكيل املدعي: اإبراهيم �شالح اإبراهيم علي. املدعى عليه: نايف 
نبيل محمد نا�شر النعيمي. الرقم ال�شخ�شي: 201511541. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3180 

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

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 8/4173/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأوال  ابراج  �شركة  عليها:  املدعى  حيدر.  عبا�س  ح�شن  وكيلها  للزجاج.  املدينة  �شركة  املدعية: 
ملقاأولت الديكور. الرقم ال�شخ�شي: 67647. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/13656/2015/02
تبليغ باحل�صور

انومن  تيكتري  �شاين  ليديا  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شريكن. الرقم ال�شخ�شي: 80442. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 367.233 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى 1/13758/2015/02
تبليغ باحل�صور

لالإ�شكان  والكويت  البحرين  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
والتعمري )مقفلة(. الرقم ال�شخ�شي: 62054-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 654.448 دينار 

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/4664/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Prasanna :وكيل املدعي: عارف �شالح عبدالقادر تقي املدعى عليه .Nixon Kokkat Jony :املدعي
مبلغ 2500  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 730341976. مو�شوع  الرقم   .Kumar Puthan Purayil

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 4/00109/2015/19
تبليغ باحل�صور

مو�شوع  مرهون.  ح�شن  حميد  عبدعلي  عليه:  املدعى  اإبراهيم.  محمد  نور  عبدالغفار  املدعي: 
اإلزامه  و  الق�شيبيه  املنزل رقم 822 طريق 2109 جممع 321  بايداع مفاتيح  الدعوى: احلكم 

بالر�شوم و امل�شاريف.  
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 6/16351/2013/02
رقم الدعوى 6/16348/2013/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: غنيمة يو�شف را�شد بور�شلي. فوزية يو�شف را�شد بور�شلي. وكيل املدعية: �شامي عي�شى 
�شيادي. املدعى عليها: فاطمة جواد علي بو�شخر. منطقة �شلوى �شارع رقم 6 متفرع من �شارع 
بفرز  احلكم  الدعوى:  مو�شوع  الكويت.  دولة   11 منزل   187 ق�شيمة   12 القطعة  برد  بن  ب�شار 
�شهما   176 من جملة  ا�شهم   7 على حدة  كال  كونهما متلكان  على حده  كل  املدعيتان  وجتنيب 
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بال�شافه الى �شهم واحد لكل واحد منهم من عامة 11 �شهم يف ن�شيب مورثهن املرحومة زينب 
عليه  املدعى  مواجهة  يف  املذكورة  الرا�شي  من  حده  على  ار�س  كل  يف  امل�شجل  هبة  و  حافظ 
اتعاب  و  بالر�شوم  اإلزام املدعى عليهم  و  اإلزام با�شدار وثائق ملكية منف�شله  و  احلادي ع�شر 

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2/916/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عي�صى زايد خمي�ض زامل

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى عي�شى زايد خمي�س زامل )رقم 
�شخ�شي 300024789(، 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 
لنظر   2016/2/21 جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  فر�شة.  اأقرب  يف  املحكمة  ي�شعر  اأن  للمتوفى 

الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى الأولى

رقم الدعوى 8/1012/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

�صعاد خليفة محمد �صامل الذوادي
�شامل  محمد  خليفة  �شعاد  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الأولى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 560011717. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية 
حقوق عليها اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوًما كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الأولى  

رقم الدعوى 6/3522/2009/14
فتح دعوى تركة املتوفى

ح�صني محمد رويان
الرقم  رويان.  املتوفى ح�شني محمد  تركة  دعوى  فتح  الأولى عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 591215080. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوًما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 



143
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/2/21 لنظر الدعوى
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2015/02/ 6/14557
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعي عليها: �شركة كابيتال بارترنز �س.م.ب )م(. 
�شقة 1804 مبنى 2504 طريق 2832 جممع 428. �شفة الدعوى: طلب مبلغ.

اأو  اأعاله باحل�شور بنف�شه     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعي عليه املذكور 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/3/9 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/836/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

�صعيد �صليم �صامل الهاليل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى �شعيد �شليم �شامل الهاليل )رقم 
�شخ�شي 300032854(. 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 
لنظر   2016/2/21 جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  فر�شة.  اأقرب  يف  املحكمة  ي�شعر  اأن  للمتوفى 

الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2/916/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عي�صى زايد خمي�ض زامل

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى عي�شى زايد خمي�س زامل )رقم 
�شخ�شي 300024789(. 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 
لنظر   2016/2/21 جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  فر�شة.  اأقرب  يف  املحكمة  ي�شعر  اأن  للمتوفى 

الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى :7/15683/2015/02   
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تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850631378 ال�شخ�شي  الرقم   .remily rose agustin Calleja

241.98 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/14970/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 880805684. مو�شوع  الرقم  ال�شيدعبداهلل ح�شن ها�شم.  فا�شل عبا�س 

طلب مبلغ 319.73 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/14810/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شعيد محمد �شعيد اإبراهيم الع�شكري. الرقم ال�شخ�شي: 900303417. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 361.476 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/04499/2015/02
تبليغ باحل�صور

التويجري. املدعى  املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل املدعي: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   870608096 ال�شخ�شي:  الرقم   .abdul rehman Tariq عليه: 

226.237 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 9/14659/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
يو�شف مريزا علي يو�شف اأحمد �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 790605937. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 442.508 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/14403/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930618130 ال�شخ�شي  الرقم   .Mohammed Hafis Othe Cheduth

مبلغ 173.657 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/08931/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها زينب ح�شني 
طاهر حبيب. الرقم ال�شخ�شي: 690304048. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 396.31 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  املذكورة  للمدعى عليها  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 8/08417/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .631005668 ال�شخ�شي:  الرقم  الرحيل.  ح�شن  اأمني  جمال 

608.007 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.



146
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 7/05333/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
ح�شني عبدالوهاب ح�شن ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 831242353. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

116.015 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 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/12282/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم ذ.م.م. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
ع�شام فا�شل عبا�س علي الرببوري. الرقم ال�شخ�شي: 82030794. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

74.648 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/17766/2015/02
تبليغ باحل�صور

علي  عليه: ح�شني  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
حبيب جا�شم الفردان. الرقم ال�شخ�شي: 780806760. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1204.649 

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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/13896/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: اأحمد اإبراهيم 
مبلغ 95.142  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 840107250. مو�شوع  الرقم  �شند.  اإبراهيم  محمد 

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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 6/17267/2014/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جالل اأحمد 
يو�شف اإ�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي: 900508183. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.512 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 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/08829/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإ�شماعيل   املدعى عليه:  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. وكيل املدعي: ح�شن علي 
Mizanur rahman Fazlu Miah. الرقم ال�شخ�شي 761030263. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

135.2 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 

2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/15937/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيليها املحاميان جمال عي�شى املال / اأحمد محمد 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 59265-1 مو�شوع  الرقم  ال�شيد جالريي.  اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة 

طلب مبلغ 517.423 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 

2016/2/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/15373/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   700109480 ال�شخ�شي  الرقم   .Muhammad ibrar raja iqbal

341.998 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 2/16036/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
عليه: daniel Thomas reynolds. الرقم ال�شخ�شي 730934292. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

110.8 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/15927/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910913749 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شامل.  محمد  بدر  فاطمه 

175.204 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/16019/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
نور نا�شر عبداملح�شن عبدالوهاب ال�شليمان. الرقم ال�شخ�شي 910502110. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 178.677 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 1/16403/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالرحمن 
 201.458 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690222041 ال�شخ�شي:  الرقم  الركيان.  عيد  �شعد 

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 

2016/1/21 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 1/16417/2015/02

تبليغ باحل�صور
 anjum عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعي:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   97.38 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780940644 ال�شخ�شي:  الرقم   .Khanna

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/14310/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Shiena :املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
Mae Oejarme estomo. الرقم ال�شخ�شي 870519018 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136.267 

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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/15099/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليه: عاطف 
عمر �شالح �شوري. الرقم ال�شخ�شي: 780814967. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.15 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/12350/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شاه 
جهان محمد حاجي محمد ها�شم �شاملي. الرقم ال�شخ�شي: 900209445 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 321.248 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى :6/12291/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821314750 ال�شخ�شي:  الرقم   .ismail Kinya Mohammad

250.278 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 5/11991/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Kalaiarasan Nagarajan. الرقم ال�شخ�شي: 820564958 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 525.565 

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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/06464/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة ماك�س ميديا. 
الرقم ال�شخ�شي: 45477. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 603.32 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 

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/16148/2015/02
تبليغ باحل�صور

 James edward املدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  املدعية: �شركة مينا 
الدعوى: طلب مبلغ 104.33 دنانري مع  ال�شخ�شي: 731102207. مو�شوع  الرقم   .davidson

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة
رقم الدعوى: 4/9084/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   601025105 ال�شخ�شي  الرقم   .Lourdes Montano ipurong

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

2015/1/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/6340/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .601025105 ال�شخ�شي  الرقم   .Lourdes Montano ipurong

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/8334/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مرمي م�شطفى عبداهلل يو�شف دوي�شان. الرقم ال�شخ�شي: 911201270 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 672.825 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/9190/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ariel :املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
enriquez Paez. الرقم ال�شخ�شي: 651032768. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 184.244 دينارًا 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 9/8553/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكيه والال�شلك�شه )بتلكو(. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
 .750108452 ال�شخ�شي  الرقم  يعقوب.  يو�شف  عي�شي  اأحمد  عليه:  املدعى  خليفة.  ال  محمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.814 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/13051/2012/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: موؤ�ش�شة ابوفرا�س لتاأجري معدات البناء واملقاأولت. وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. 
املدعى عليه: Theofanis Soulopas. الرقم ال�شخ�شي: 201218730 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3755.57 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنه قد ورد تقرير  اأعاله  التا�شعة للمدعى عليه املذكور  لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

اخلبري املنتدب وقد حددت جل�شة 02-02-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/225/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
اأحمد عبداهلل يا�صر علي

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد عبداهلل يا�شر علي، 
الرقم ال�شخ�شي 760106576. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باية حقوق عليه اأن   
اأو  للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/18م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 7/8121/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: ح�شني طه مح�شن طوا�س. املدعى عليها: �شركة زين البحرين. مبنى 401 طريق 2806 
املنامة 428. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س املدعي.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه وذلك جلل�شة 2016/2/17م.
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قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم ال�صتئناف 3/2366/2015/03
رقم الدعوى 7/17941/2014/02

تبليغ باحل�صور
امل�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. امل�شتاأنف �شده: عبداهلل خليفة �شبت العماري. 
�شقة 1 مبنى 2068 طريق 354 جممع 203 املحرق. مو�شوع الدعوى ا�شتئناف احلكم ال�شادر 

من املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة يف الدعوى رقم 7/17941/2014/02.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/6م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 4/11936/2011/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: اأنور ا�شالم عبدال�شمد. املدعى عليه: تريين�س فينج. الطابق الرابع مبنى غرفة التجار 
املنامة. مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ -/5000 دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.

اأو  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/6م.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى 1/16966/2015/02

تبليغ باحل�صور
 334 مبنى  الدو�شري.  را�شد  محمد  جمعة  را�شد  عليه:  املدعى  احلربي.  جا�شم  حمد  املدعي: 

طريق 1564 جممع 903. مو�شوع الدعوى: تقدير اتعاب محاماة.
اأو  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/6م.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم ال�صتئناف 8/2744/2015/03
رقم الدعوى 4/17724/2014/02

تبليغ باحل�صور
عبدالعزيز  عبداهلل  ح�شني  �شده:  امل�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
ا�شتئناف  الدعوى:  مبنى 794 طريق 2223 جممع 1022 مدينة حمد. مو�شوع  حبيب محمد. 
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احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف الدعوى رقم 4/17724/2014/02.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/7م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم ال�صتئناف 2/1856/2015/03
رقم الدعوى 2/3000/2011/02

تبليغ باحل�صور
مو�شوع  العنوان  يو�شف محمد. جمهول  �شائر  �شده:  امل�شتاأنف  العريبي.  علي  امل�شتاأنفة: زهري 
رقم  الدعوى  يف  ال�شابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى: 

.2/3000/2014/02
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/7م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم ال�صتئناف 7/2753/2015/03
رقم الدعوى 9/16897/2014/02

تبليغ باحل�صور
مبنى  خليفة.  محمد  علي  �شده:  امل�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مو�شوع  الرفاع.  13 طريق 1901 جممع 919 

ال�شغرى املدنية ال�شابعة يف الدعوى رقم 9/16897/2014/02
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/7م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم ال�صتئناف 2/1999/2015/03
رقم الدعوى 5/7156/2013/02

تبليغ باحل�صور
 60 �شارع   402 مبنى  بيالي.  راجفان  �شده: رجني  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
املدنية  ال�شغرى  املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مو�شوع  املنامة.  جممع 304 

الثامنة يف الدعوى رقم 5/7156/2013/02.    
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/23م موعد نظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم ال�صتئناف 5/2446/2015/03

رقم الدعوى 8/2895/2014/02
تبليغ باحل�صور

arnold Castro Nongui مبنى 1349 طريق  امل�شتاأنف �شده:  املتحد.  الأهلي  البنك  امل�شتاأنفة: 
ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى  مو�شوع  املنامة.   337 جممع   3729

املدنية الثامنة يف الدعوى رقم 8/2895/2014/02
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/23م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم ال�صتئناف 8/1996/2015/03
رقم الدعوى 4/2953/2013/02

تبليغ باحل�صور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: بينيجو رافوي كانال�س. مبنى 143 طريق 44 
املدنية  ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   243 جممع 

الثامنة يف الدعوى رقم 4/2953/2013/02.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/23م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم ال�صتئناف 6/1997/2015/03
رقم الدعوى 4/8168/2013/02

تبليغ باحل�صور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: وكيل عبا�س غفور. مبنى 816 طريق 825 جممع 
908 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية 

الثامنة يف الدعوى رقم 4/8168/2013/02.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/2/23م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/2592/2013/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: عبد الر�شا م�شلم بهمن ر�شتم. املدعى عليه: علي اآدم محمد الها�شمي. جمهول العنــوان. 
مو�شوع الدعوى: �شحة ونفاذ البيع.
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اأو  لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/6م.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 9/7475/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: وكالة �شفريات البحرين العامليه. وكيلها عبداهلل �شلمان عبداهلل �شهوان. املدعى عليها 
الأولى: �شركة الر�شويه لل�شالمل وامل�شاعد. املدعى عليه الثاين: محمد ر�شا محمد عيد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1748 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/5944/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة البحرين للخر�شانه امل�شبوكه. وكيلها ح�شني عقيل يو�شف اأحمد احل�شن. املدعى 
عليها: اأبراج دبي للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 44565. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3690.5 

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

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/11909/2015/02
تبليغ باحل�صور

والت�شميم.  لال�شت�شارات  ارتوبراند  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   2354.899 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-32774 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/8870/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: ابو �شاجده للهواتف. وكيل املدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليه: ح�شن اإبراهيم 
اأحمد محمد الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 861103726. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 421 دينارًا 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2012/3973
بيع عقار باملزاد العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى عن بيع العقار املقيد بالوثيقة رقم 178967 مبوجب املقدمة 
رقم 2012/3973 والكائن مبنطقة احلد من املحرق وهو عباره عن بيت مكون من دور ون�شف، 
ويحده من ال�شمال ملك خا�س ومن ال�شرق ملك خا�س والعقار رقم 2415 ملك محمد ا�شكندر 
عبدهلل وعبدهلل ح�شن عبدهلل فخرو ومن اجلنوب طريق 513 ومن الغرب العقار رقم 6185 ملك 
خا�س، وتبلغ م�شاحته �شتة وخم�شون مرت مربع ون�شف املرت املربع. وحتدد جل�شة 2016/2/18 

لبيع العقار باملزاد العلني وفق احكام قانون املرافعات.
قا�صي ال�صغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 9/7615/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  املدعية: 
Jimmy Farid rafiee. الرقم ال�شخ�شي: 721224016. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 119 دينارًا 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/05905/2015/02
تبليغ باحل�صور

 dan :املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مبلغ 167.531  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 840334621 مو�شوع  الرقم   .Sebastian Mantoiu

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/8909/2015/02



158
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .701047585 ال�شخ�شي:  الرقم   .Mohammad Nurussafa Mohammad Shikder

الدعوى: طلب مبلغ 250.424 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/8672/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: Maqbool ahmed dad allah. وكيله ثاين �شامل ثاين عا�شور. املدعى عليه: مفرو�شات 
ال�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 201507436. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 950 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/8107/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: هانى عبدالفتاح 
ال�شيد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 780167910. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 347.429 دينارًا مع 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/7597/2015/02
تبليغ باحل�صور

 James Keith املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مع  دينارًا   348.66 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .551128291 ال�شخ�شي:  الرقم   .Mouton

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 113712/2015/02
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تبليغ باحل�صور
علي  زينب  عليها:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل على العجوز. الرقم ال�شخ�شي: 860507963. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.186 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/11249/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: حمد اإبراهيم 
�شالح حمد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 860207161. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 569.278 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/8963/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
با�شمه محمود اأحمد عبداهلل املال. الرقم ال�شخ�شي: 840800649. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/10422/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .881221252 ال�شخ�شي:  الرقم  اجلابري.  محمد  ح�شن  فاطمة 

378.142 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   1 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/10001/2015/02



160
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   920518770 ال�شخ�شي:  الرقم   .Muhammad Sohail Khan

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/9764/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 740417860. مو�شوع  الرقم  ابو غو�س.  �شادى محمد ح�شني 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/8552/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  وكيلها  والال�شلكية.  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  �شركة  املدعية: 
ال خليفه. املدعى عليها: ال�شركة البحرينية الباك�شتانية للتجارة واخلدمات. الرقم ال�شخ�شي: 
اأتعاب  65000. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 146.174 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/10235/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590158007 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  احلاج  عبداهلل  حامد 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 8/9499/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
جابر عبداهلل جابر عبدالرزاق. الرقم ال�شخ�شي: 730702898. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/12987/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأيز ميديا.  ال�شماهيجي. املدعى عليه: هوك  القب�س للطباعة. وكيلها علي محمد  املدعية: دار 
الرقم ال�شخ�شي: 201512042. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4703 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/07 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/14972/2015/02    
تبليغ باحل�صور

مهدي  عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
رم�شان مهدي �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 690016883. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 156.66 

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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/18062/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Shujun املدعى عليه:  وكيلها علي جعفر مكي اجلبل.  ال�شيارات.  لتاأجري  موؤ�ش�شة وي  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 150  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 800674979. مو�شوع  الرقم   .Liang

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.



162
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/15068/2015/02

تبليغ باحل�صور
�شركة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
كابيتال بارترنز �س.م.ب )مقفلة(. الرقم ال�شخ�شي: 60282-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

132.323 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/4642/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Sakthivel Manickam. الرقم ال�شخ�شي: 750469498. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 175.161 

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

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/16574/2015/02 
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجري  نوف  موؤ�ش�شة  املدعية: 
ح�شني رجب علي محمد عو�س. الرقم ال�شخ�شي: 830107525. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى 9/11803/2015/02 
تبليغ باحل�صور

 Mohammad املدعية: �شركة ال�شيد كاظم الدرازي. وكيلها علي محمد ال�شماهيجي. املدعى عليه
Guntu ellahi. الرقم ال�شخ�شي: 680812865. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1232.563 دينارًا 

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

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 
رقم الدعوى 2/20023/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعي: محل ابو�شاجده للهواتف. املدعى عليه: علي اأحمد يو�شف ح�شني. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 472 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 4/13751/2015/02
تبليغ باحل�صور

الرقم  غريب  نا�شر  عبداهلل  امينه  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 899.4  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 560137915. 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 6/18253/2015/02 
تبليغ باحل�صور

الرقم   .abdur rob Late Patwary abdur rahman Mokbul ahmed. املدعى عليه:  املدعي: 
ال�شخ�شي: 710422768. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 700 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/20634/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعية: املحرق للكرتونيات. وكيلتها طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليها: اميان مو�شى 
عبداهلل محمد عبدالباقي. الرقم ال�شخ�شي: 880901705. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 910 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/20391/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعى  عبداهلل طاهر  علي  �شهناز  وكيلها  الرئي�س.  عبدالرحيم محمد  املدعية: محمد طاهر 
عليه: �شليم غالم محمد غالم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 640905587. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1921.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/15160/2015/02 
تبليغ باحل�صور

اأوتو  �شركة  عليها:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  فاطمة جا�شم  وكيلتها  ميديا.  ماك�س  �شركة  املدعية: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   1505 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ماركيتينغ. 

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

جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/20811/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعي: اإبراهيم بن اأحمد بن عبد اهلل الدبل. املدعى عليه: محمد هزاع را�شد الهزاع مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 
رقم الدعوى: 1/11735/2015/02

تبليغ باحل�صور
 Masud املدعي: ال�شميم للمقاولت ل�شاحبها ال�شيد طالب جعفر مهدي نا�شر. املدعى عليه 
Miah Forid Miah. الرقم ال�شخ�شي: 841221308. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 4/18254/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعي: م�شنع ال�شرق الأو�شط للفيرب جال�س. وكيلته فاطمة طالب عبدالرحيم طالب محمد. 
املدعى عليها: موؤ�ش�شة دار املبتكرون للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3371.5 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 2/19244/2015/02 
تبليغ باحل�صور

الوطني. املدعى عليها:  ال�شناعية ذ.م.م. وكيلها محمد علي  للتجهيزات  املدعية: �شركة دلتا 
�شركة ا�س بي العاملية للتجارة ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 978.48 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/18158/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعية: موؤ�ش�شة هاي ورد لتاأجري معدات البناء، فتحيه عبدالنبي جا�شم محمود. وكيلها ح�شن 
علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: amin ahammed Mofiz uddin. الرقم ال�شخ�شي: 780751582. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 164.1 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 4/17136/2015/02 
تبليغ باحل�صور

قا�شم  ال�شيد  عليه:  املدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيله  زينل.  علي  محمد  اإبراهيم  املدعي: 
اإ�شماعيل باقر العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 570054052. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 718.05 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 4/17752/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعي: املحرق للكمبيوتر. وكيلته طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. املدعى عليه: عبداهلل �شيف 
 325 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890300585 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  يو�شف  اأحمد 

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

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 1/17955/2015/02 
تبليغ باحل�صور

وكيلته  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  والنرتنت،  الكمبيوتر  خلدمات  املحرق  املدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم  �شلطان.  تركي  خليفه  هبه  عليها:  املدعى  حميد.  اأحمد  اأيوب  اأحمد  طيبه 
811200230. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4674 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 4/17623/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعية: جامعة اململكة. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداهلل 
يو�شف عبداهلل علي بوزايد. الرقم ال�شخ�شي: 860306127. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1170 

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

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/20137/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعية: افتخار محمد اأحمد �شديقي. املدعى عليه: Shahid abbas Cheema مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/2/17 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 3/3861/2015/02 
تبليغ باحل�صور

الها�شمي. املدعى عليه املدخل فا�شل عبا�س  اأوتي. وكيله يو�شف عي�شى يو�شف  املدعي: ر�شيد 
عبدال�شهيد علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 7/18079/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعني: )1( رائد نا�شر محمد نا�شر )2( ندى نا�شر محمد نا�شر املبارك )3( وائل نا�شر 
 )1( عليهما:  املدعى  طاهر.  عبداهلل  علي  �شهناز  املحامية  وكيلتهم  املبارك.  نا�شر  محمد 
عبدالر�شا عبداحل�شني نا�شر اأحمد )2( زهره خليل اإبراهيم جعفر مو�شوع الدعوى: فرز عقار. 
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/11428/2015/02 
تبليغ باحل�صور

 Gary :املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
anthony Healey. الرقم ال�شخ�شي: 600925137. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 192.3 دينارًا 

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

جل�شة 2016/2/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 2/13590/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
ه�شام عبا�س عبداللطيف عبدالرحيم. الرقم ال�شخ�شي: 610624334. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 259.383 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/13915/2015/02 
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830661832 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شعود.  اأحمد  على  عثمان 

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

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 1/14098/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه: علي حبيب علي 
خمي�س عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 820601985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.983 دينارًا 

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

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/11719/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: مناف عبداملنعم 
عبدالرحمن الغرابيه. الرقم ال�شخ�شي: 770834000. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 117.081 

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

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 8/12192/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عادل 
حلمى محمد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 710801351. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1033.686 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/13253/2015/02 
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
محمد بالل وليد �شاميه. الرقم ال�شخ�شي: 830717420. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 114.1 

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

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى 9/12943/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .Philippe Vogeleer :املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   318.761 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721125166 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 7/14579/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Gurusamy عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   125.4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .591024713 ال�شخ�شي:  الرقم   .Natarajan

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

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 8/15142/2015/02 
تبليغ باحل�صور

لل�شحن.  متعب  �شركة  عليها:  املدعى  جا�شم محمد جواد.  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 154.309 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 7/15277/2015/02 
تبليغ باحل�صور

ال�شم�س  نور  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا  مبلغ 173.911  الدعوى: طلب  والبيوت. مو�شوع  واملكاتب  ال�شقق  تاجري  للدللة يف 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 2/12973/2015/02 
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: نور اأحمد حاجي 
 425.678 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940901510 ال�شخ�شي:  الرقم  بهمن.  عبدالرحمن 

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

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/14319/2015/02 
تبليغ باحل�صور

مرمي  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
عبدعلي حيدر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 182.321 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى 9/9721/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Omer abdel عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  وكيلها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
Khalig Mahgoub. الرقم ال�شخ�شي 690736169. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105.6 دنانري 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 1/971/2001/4
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها الأغرا�س اخلا�شة باملحكوم عليه/ علي ح�شن الوادي، العنوان: 
والأغرا�س  يوم2013/11/20  منزل 1837 طريق 928 جممع 1209 )مدينة حمد( وذلك يف 
تو�شيبا )4(  فيديو  بو�شة. )3(   16 تو�شيبا  تلفزيون  بو�شة. )2(   22 تلفزيون جرنال   .1 هي: 
ر�شيفر فراري. 5. مكيف تو�شيبا + اإلزامل )6( مكيف �شام�شوجن + فالكون. 7. مكيف مركزي 
دايكن )8( مكيف مركزي اأولرتا )9( كمبيوتر Lg مع م�شتلزماته )10( ثالجة Lg. 11. ثالجة 
Hince )12( جل�شة كرا�شي عدد 5 )13( م�شجل نوع �شانيو )14( عدد 3 اأ�شرة خ�شب. 15. كبت 

فارميكا 4 اأبواب )16( كبت 4 اأبواب.
البوعينني  اأو املزايدة مراجعة الدلل خالد �شاهني جا�شم  ال�شراء  فعلى كل من لديه رغبة يف 
هاتف رقم: )33336466( اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف 

التنفيذ رقم: 1/971/2001/4.
قا�صي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 5/17046/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة دار القب�س للطباعة ذ.م.م. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين املدعى 
عليها: �شركة املجموعة الطبية لالإدارة �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 55813-1 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 74 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/18818/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأوبتيمايزي�شن  تكنولوجي  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
كون�شلتنت�س ليمتد. الرقم ال�شخ�شي: 68430-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 686.466 دينارًا 

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

جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/07505/2014/02
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تبليغ باحل�صور
املدعي: عبد علي اأحمد اأحمد مح�شن الق�شاب. وكيله اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن. املدعى 
عليها: افراح اأحمد اأحمد الق�شاب،جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. اتخاذ اجراءات البيع باملزاد العلني. 
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/16746/2015/02    
تبليغ باحل�صور

 ersen عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   438.487 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810941694 ال�شخ�شي:  الرقم   .Baltaci

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

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/15377/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .Benjy Varughese :املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   171.69 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660164060 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/18453/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Muhammad Farhan. الرقم ال�شخ�شي: 830669221. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 298.427 

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 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 8/18462/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: فهد 
خالد محمد ال�شماح. الرقم ال�شخ�شي: 910611190. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 653.209 

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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/18041/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Mian adil Pervaiz. الرقم ال�شخ�شي: 880816449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 614.914 

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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/16320/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730654257 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شراري.  محمد  �شالح  اأحمد 

146.348 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 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/5012/2015/14
تبليغ باحل�صور

مبنى   32 مكتب  م�شيفر  محمد  نبيل  املحامي  بوا�شطة  مرهون.  علي  جعفر  ممدوح  املدعي/ 
290 طريق 1805 املنامة 318. وجن�شيته/ بحريني. املدعي عليها anwari    Begum. جمهولة 

العنوان. وجن�شيتها/ هندية. مو�شوع الدعوى/ النفقة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة  يوم الثنني املوافق 2016/2/9م  فاأن 
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املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى ال�صرعية ال�صنية الثانية

رقم الدعوى: 8/13455/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Chito Sadian Sadicon. الرقم ال�شخ�شي: 800648978. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 395.774 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/12061/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خليل حميد 
دروي�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 550115609. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 173.241 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/4491/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 771355548  الرقم   .ahmmed ali akabbar Sardar

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/13152/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Shabeer املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلتها الهام علي ح�شن. املدعى عليه
مع  دينارًا   4151.77 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850525594 ال�شخ�شي:  الرقم   .Parayil

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/12562/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
اليانا �شمري الرحباين. الرقم ال�شخ�شي: 870617940. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 336.151 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/12609/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شالح عبد العظيم يو�شف اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 750364696. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/12841/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Marco عليه:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   124.43 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800663047 ال�شخ�شي:  الرقم   .Petrucci

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/3873/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Venkateswar :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيلها را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه
rao dova. الرقم ال�شخ�شي: 680709894. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 513.751 دينارًا مع 
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الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/14798/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770312527 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعبي.  يحي  قا�شم  �شالح 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/3723/2015/02
تبليغ باحل�صور

التاأمني  اأحمد املحرقي. املدعى عليها: �شركة  Sohag Tazul islam. وكيله ح�شان علي  املدعي: 
العربية ال�شعودية، يون�س علي �شالح ح�شني احلمري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/16837/2014/02
تبليغ باحل�صور

 adam Michael :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مع  دينارًا   316.709 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800906837 ال�شخ�شي:  الرقم   .Ortega

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/13350/2014/02
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تبليغ باحل�صور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خديجه علي 
علي محمد زين الدين. الرقم ال�شخ�شي: 850902797. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.628 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/13349/2014/02
تبليغ باحل�صور

 Manuel عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Gutierrez Jr. الرقم ال�شخ�شي: 840938900. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 395.835 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/18393/2014/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد يو�شف 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860907120 ال�شخ�شي:  الرقم  نا�شر.  يو�شف  نا�شر  حميد 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/18961/2014/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: �شربيه عبدالنبي 
عبداهلل كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 890205612. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.615 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/14 لنظر الدعوى.



178
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/18387/2014/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: خليل اإبراهيم 
اأحمد محمد الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 890406022. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.888 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/16825/2014/02
تبليغ باحل�صور

 Kameron عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Myles White. الرقم ال�شخ�شي: 900325470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 860.604 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/9270/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى عليه: يحيى محمد  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
ال�شخ�شي: 871108607. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 539.148  الرقم  ادهام ح�شن ادهام. 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/9212/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Beverley عليه:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
 115.433 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   680238298 ال�شخ�شي:  الرقم   .arcenal Lomosad

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/5947/2012/02
تبليغ باحل�صور

نا�شر  �شعد  جمال  عليه:  املدعى  محمد.  انور  ا�شامة  وكيلها  للتاأمني.  اليرانية  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   433 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201209560 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد. 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/9674/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  مك�س.  كريدي  �شركة  املدعية: 
 4863.718 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730926990 ال�شخ�شي:  الرقم   .raniah aabed

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/9331/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ر�شي عبداهلل 
ر�شي �شلهوب. الرقم ال�شخ�شي: 861012755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 545.119 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/9664/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
حمد مبارك �شعد را�شي الغنيم. الرقم ال�شخ�شي: 810804930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

160.414 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/9797/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   810726734 ال�شخ�شي  الرقم   .Mohammed ali Norul alam

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13168/2015/02
تبليغ باحل�صور

الهند اجلديدة املحدودة.  النا�شر. املدعى عليها: �شركة تامني  اأحمد علي  املدعي: فهد خالد 
الرقم ال�شخ�شي: 1-187. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2283.4 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14161/2015/02
تبليغ باحل�صور

التويجري. املدعى عليه:  املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
Sunil Kalady Makkotha. الرقم ال�شخ�شي: 820597090 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 262.71 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/14402/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 630.528 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830573755 ال�شخ�شي:  الرقم   .Warren Shoukat

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/15145/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 851122680. مو�شوع  الرقم  فرا�س محمد معت�شم عابدين. 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15147/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   850116414 ال�شخ�شي:  الرقم   .Mohammad ummar zafar

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/6638/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   881031402 ال�شخ�شي:  الرقم   .Muhammad Shafqat Butt

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/22815/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمود �شليمان اأحمد محمد املومني. الرقم ال�شخ�شي: 910812110. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 669.142 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/22710/2014/02
تبليغ باحل�صور

 Sumeet عليه:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
 503.392 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   790833492 ال�شخ�شي:  الرقم   .Warikoo Krishen

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/7528/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه: املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة   املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   710930399 ال�شخ�شي  الرقم   .Kumar Tharman Kaliamurthi

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/12190/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 851105815.  الرقم  الدو�شري.  توفيق  علي محبوب  مرمي 

مبلغ 826.909 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/12969/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عبداهلل عي�شى 
الدعوى: طلب مبلغ 442.541  ال�شخ�شي: 910908877. مو�شوع  الرقم  رحمه محمد رحمه. 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/13567/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليها: ليلى �شالح محمد 
مع  دينارًا   2437.259 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690106513 ال�شخ�شي:  الرقم  �شريف. 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/13323/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Vidya :املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
Kolachina. الرقم ال�شخ�شي: 870326651. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.734 دينار مع 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/14457/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830825231 ال�شخ�شي  الرقم   .Muhammed Meisam Shaukat ali

مبلغ 103.4 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/14978/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
rosula Cotejo Karaan. الرقم ال�شخ�شي: 690902638. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 184.172 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/14316/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Yaser :املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
Jamal anabtawi. الرقم ال�شخ�شي: 800313526. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141.8 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/14253/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
anuj Pandey. الرقم ال�شخ�شي: 811032914. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 164.217 دينارًا 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 14179/2015/02//1
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   920721958 ال�شخ�شي:  الرقم   .dominic James Pearson

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13770/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790412624 ال�شخ�شي:  الرقم  العبد.  حمود  زرعود  محمد 
644.573 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/12966/2015/02

تبليغ باحل�صور
 Sanoar عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Mohammad Mollik. الرقم ال�شخ�شي: 750755113 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 459.558 

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13115/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلتها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   690834020 ال�شخ�شي:  الرقم   .Saikumar arumugam V P

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/12060/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   680543376 ال�شخ�شي  الرقم   .Salam abdul rashid Fakir

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

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/14202/2015/02
تبليغ باحل�صور

 umar :املدعي: �شتاندرد ت�شارترد بنك. وكيل املدعي: ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
مع  دينارًا  مبلغ 3794.39  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 770623182.  الرقم   .Hashmi

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/17764/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: عي�شى خالد 
مبارك �شيف الغرير. الرقم ال�شخ�شي: 600044467. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3893.886 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/17770/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: �شالح ح�شن 
علي محمد العريفي. الرقم ال�شخ�شي: 600127702. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.602 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/17636/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  املدعى عليه: محمد  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  �شركة زين  املدعية: 
علي الكاتب. الرقم ال�شخ�شي: 810610523. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 517.476 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16208/2015/02
تبليغ باحل�صور

عقيله  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالرحيم علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 760207437. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155.01 

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

جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/15550/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعي: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: 
بالل محمد عزيز ا�شعد. الرقم ال�شخ�شي: 830381422. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.628 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/5682/2015/02
تبليغ باحل�صور

ي�شن  خالد  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ 531.886  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 691119376. مو�شوع  الرقم  اأحمد حامد.  محمد 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15088/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية )امتياز(. وكيلها محمد عيد احل�شيني. املدعى 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791213790 ال�شخ�شي:  الرقم  العنزي.  ما�شي  عليوي  محمد  عليه: 

مبلغ 441.269 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/5764/2015/02

تبليغ باحل�صور
 .Babu akbar :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   70.555 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610310755 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/6045/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Kennedy :املدعي: بنك بي ام اأي. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
Kandasamy. الرقم ال�شخ�شي: 640559301. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 789.657 دينارًا مع 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/266/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660800721 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  عا�شور  �شفيقه 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/13009/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Shouib ulla Sharief. الرقم ال�شخ�شي: 840718535. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86 دينارًا 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/5681/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد بخيت 
داأوود جيدان بالل. الرقم ال�شخ�شي: 821112325. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 75.677 دينار 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/6168/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Balakrishnan املدعي: بنك بي اأي. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 494.218 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610332155 ال�شخ�شي  الرقم   .Nambiathra Kovil

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/6253/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Muhammad املدعي: بنك بي ام اأي. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
Sayyad Muhammed. الرقم ال�شخ�شي: 201505642. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 564.702 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/1593/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  لالت�شالت.  فيفا  �شركة  املدعية: 
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الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 570514428 مو�شوع  الرقم   .Narayanan Sethuraman عليه: 
304.294 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/6059/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عارف محمد عبداهلل مال اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 701206730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/15022/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  املدعية: 
alexandar Cheshkov. الرقم ال�شخ�شي: 201513425. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 143.929 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13608/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليها:  املدعى  احلايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  املدعية: 
العنود مح�شن �شعد مح�شن امل�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 920607551. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 192.543 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/4648/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .921021984 ال�شخ�شي  الرقم   .Muhammad Bilal Shafique

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/16932/2014/02
تبليغ باحل�صور

 Geoffrey isahac :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
Puy. الرقم ال�شخ�شي: 660428512. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.846 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/13558/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتكلو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: davidjulian Wafer. الرقم 
ال�شخ�شي: 660923688. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.153 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/11679/2015/02
تبليغ باحل�صور

 asuncion املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليه: 
 132.13 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   560816669 ال�شخ�شي  الرقم   .Mangaoang Tejada

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/5904/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
Saheeba Mohammed Yousif Hajiri. الرقم ال�شخ�شي 780612116. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 183.349 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/15328/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Hamid :املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه
مع  دينارًا   709.786 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860916790 ال�شخ�شي:  الرقم   .asghar

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/9396/2015/02
تبليغ باحل�صور

 abdul املدعى عليه:  ثامر.  وكيلها علي ح�شني  اأحمد م�شعود.  املدعية: حيات خان قطب خان 
Khader Belma Naringana. الرقم ال�شخ�شي 650622804 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/11497/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Jalal :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
 251.348 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870244752 ال�شخ�شي:  الرقم   .uddin Toyub ali

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/23708/2014/02

تبليغ باحل�صور
 Nicolas Georges :املدعي: �شتاندرد ت�شارترد بنك. وكيله ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
Louis Pougnet. الرقم ال�شخ�شي 600554295 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2531.17 دينارًا 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/2148/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Biju alathum :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيلها عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
Thottathil. الرقم ال�شخ�شي: 780322975. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 310.317 دنانري مع 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/1959/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Noel Llagas :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيلها عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
مع  دينارًا   1143.996 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590226290 ال�شخ�شي:  الرقم   .evilla

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/1493/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد جعفر 
علي مكي البقايل. الرقم ال�شخ�شي: 820108766.    مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136.664 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/17548/2015/02
تبليغ باحل�صور

 daisy Joy Calla :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مع  دينارًا   264.36 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811242277 ال�شخ�شي:  الرقم   .Pudiquet

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/11439/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خالد �شامل فرج 
 493.929 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880505052 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  خمي�س 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/11439/2015/02
تبليغ باحل�صور

علي  محمود  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد رجب. الرقم ال�شخ�شي: 840223951. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 540.745 دينارًا مع 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/2875/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
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Christopher Satulan. الرقم ال�شخ�شي: 740845667. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 529.971 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/2827/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة دين التجارية. 
الر�شوم  مع  دينارًا   270.138 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-49692 التجاري:  ال�شجل 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15094/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبارك عادل مبارك مهنا مرزوق. الرقم ال�شخ�شي: 930901568. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/15514/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
Tayyab Sharif Bajwa. الرقم ال�شخ�شي: 831049936. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.36 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة



196
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

رقم الدعوى: 5/3034/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شلمان  وكيلتها جميلة علي  والال�شلكية )بتلكو(.  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شجل التجاري: 441119 مو�شوع الدعوى:  اأحمد. املدعى عليه: م�شانع بيفر �شلمون بنتلي. 

طلب مبلغ 274.61 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/2830/2015/02
تبليغ باحل�صور

 imran عليه  املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيلها  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
Muhammad. الرقم ال�شخ�شي: 830516875. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1015.706 دينارًا 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/2548/2015/02
تبليغ باحل�صور

الزهور.  مرج  �شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1089.738 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/14999/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Charles عليه  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
docherty. الرقم ال�شخ�شي: 560721331. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3458.663 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/9988/2015/02
تبليغ باحل�صور

 abdul rehman :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
مع  دينارًا   295.439 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870608096 ال�شخ�شي:  الرقم   .Tariq

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/8699/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   820355208 ال�شخ�شي:  الرقم   .rosalie amparo Narvaez

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/11516/2015/02
تبليغ باحل�صور

 .Kashif iqbal :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   569.49 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .781387779 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/11185/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ismail Sheikh Moslem. الرقم ال�شخ�شي 750468599. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 243.283 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/15 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/11376/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اإبراهيم �شراج 
الدين غالم نبي �شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 940311011. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 433.292 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/11507/2015/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عادل دروي�س  املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
 991.01 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801002443 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  غلوم  خداداد 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/8685/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
dalour arshad. الرقم ال�شخ�شي: 860253740. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242.48 دينارًا 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/16049/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: مهدي علي مهدي 
ح�شن اك�شي�س. الرقم ال�شخ�شي: 580136930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.318 دينارًا 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/14022/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Charliemagne املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيلها عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
Obrero Caballero. الرقم ال�شخ�شي 771033257. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 843.04 دينارًا 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/15545/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليها �شفينة/ 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2263.881 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .Flint usns

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/14020/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيلها عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: جمال محمد 
عبدالعال عزام. الرقم ال�شخ�شي: 560920296. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1988.58 دينارًا 

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

2016/2/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/21330/2015/02  
تبليغ باحل�صور

املدعي/ ناجي �شوالح علي �س:720847974. �شقة 13 م 40140 ط 469 جممع 604 القرية. 
املدعي عليها/ موؤ�ش�شة عي�شى مبارك الكبي�شي �س.ت: 1688. م 742 ط 113 جممع 601 املنطقة 
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ال�شناعية. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
اجتماع يف  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/2/28م لنظر الدعوى وليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 8/17683/2015/02  
تبليغ باحل�صور

املحامي  وكيلها  بو�شطة   .58055 �س.ت:  ميكانيكية  الكهرو  للخدمات  تر�شت  �شركة  املدعية/ 
و�شيم دوباأوكار�س 831124024. �شقة 11 م  املدعي عليه/  الوداعي �س: 821203967.  اجمد 

232 ط 34 جممع 634 املعامري. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/2/16 م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 9/21196/2015/02  
تبليغ باحل�صور

املحامي  وكيلها  بوا�شطة   .1-81472 �س.ت:  واخلدمات  للمقاولت  ميدتاأون  �شركة  املدعية/ 
 .1759794 L :محمد بهمن �س: 840103760. املدعي عليه/ جيجو فرنانديز جورج جواز �شفر

�شقة 105 م 1011 ط 3923 جممع 939 الرفاع. �شفة الدعوى مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2015/12/15م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 9/21196/2015/02  
تبليغ باحل�صور

املحامي  وكيلها  بوا�شطة   .1-81472 �س.ت:  واخلدمات  للمقاولت  ميدتاأون  �شركة  املدعية/ 
 .1759794 L :محمد بهمن �س: 840103760. املدعي عليه/ جيجو فرنانديز جورج جواز �شفر

�شقة 105 م 1011 ط 3923 جممع 939 الرفاع. �شفة الدعوى مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/2/7م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 3/21194/2015/02  
تبليغ باحل�صور

املحامي  وكيلها  بوا�شطة   .1-81472 �س.ت:  واخلدمات  للمقاولت  ميدتاأون  �شركة  املدعية/ 
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محمد بهمن �س: 840103760. املدعي عليه/ دامودار ان اأرول جواز �شفر F 3550153. �شقة 
105 م 1011 ط 3923 جممع 939 الرفاع. �شفة الدعوى   مطالب عمالية.

يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 
2016/2/7م لنظر الدعوى وليعلم

اإدارة الدعوى العمالية 
رقم الدعوى: 2/20376/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد اأحمد محمد ال�شيد عو�س. الرقم ال�شخ�شي: 840931603. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

349.603 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 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/22072/2014/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليها:  املدعى  قيوجمي.  روفان  زياد  وكيلها  البناء.  ملواد  تاأور  �شعودي  �شركة  املدعية: 
القائد للمقاولت �س.�س.و. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3190.8 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة. حكمت املحكمة قبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري املحا�شبي املدرج 
بجدول اخلرباء الأ�شتاذ/ تكون مهمته الطالع على اأوراق الدعوى وما بها من م�شتندات وما قد 
يقدمه طريف اخل�شومة منها اأثناء مبا�شرة املاأمورية، لبيان العالقة بني طريف اخل�شومة، وما 
اذا قامت املدعي عليها ب�شراء مواد بناء من املدعية من عدمه، ويف احلالة الأولى بيان قيمة تلك 
املواد، وما اذا كانت ذمة املدعي عليها م�شغولة مببلغ املطالبة للمدعية من عدمه، وامل�شتندات 
الدالة على ذلك. ويف جميع الأحوال ت�شفية جوانب الغمو�س وللخبري يف اداءه ملاأموريته �شماع 
اأقوال الطرفني و�شهودهما ومن يرى لزوما ل�شماع اأقواله دون حلف اليمني والنتقال ملقر املدعية 
على  لالطالع  اليها  النتقال  لزوما  يرى  حكومية  غري  اأو  حكومية  جهة  لأية  اأو  عليها  واملدعي 
اتعاب  امانة  املحكمة  وحددت  وجدت،  اإن  اليه  امل�شندة  ماأموريته  لأداء  تعينه  التي  امل�شتندات 
املدعية  واألزمت  بحريني(  دينار  )ثالثمائة  بحريني  دينار   300  /- مببلغ  اخلبري  وم�شاريف 
الأمانة، وكما حددت جل�شة  تلك  الدعوى يف حالة عدم �شداد  ب�شدادها، وحددت جل�شة لنظر 
وبحث  على اخل�شوم  بعر�شه  الإيداع  قبل  له  والت�شريح  �شدادها،  تقريره حال  لإيداع اخلبري 
العرتا�شات عليه و بيانها بالتقرير م�شتوفية راأيه، و على قلم كتاب املحكمة تنبيه اخلبري بامليعاد 

و اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من الطرفني بجل�شة النطق به . 
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/20527/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: �شركة زين البحرين. املدعى عليه: ر�شيد باري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245.592 
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 
2016/3/3 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 1/20452/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
ح�شن م�شطفى عبداهلل مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 570059526. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

221.87 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 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/20369/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شلمان محمد عبداهلل نا�شر املحي�شن. الرقم ال�شخ�شي: 861003764. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 294.186 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 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

ر
قم الدعوى: 4/2540/2015/14

تبليغ باحل�صور
جن�شيتها:  ال�شخ�شي:810900750  رقمه  مو�شى.  عمران  �شلمان  علي  ال�شيد  ابتهال  املدعية: 
مر�شي.  محمد  ثروت  عليه:  املدعى  �شماهيج.   236 جممع   3606 طريق   258 منزل  بحرينية. 

جن�شيته: م�شري. جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق و موؤخر ال�شداق.
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لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا 
مل يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثنني 2016/3/28م، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يقت�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�صيي املحكمة الكربى ال�صرعية الثانية

رقم الدعوى: 6/104/2016/14
تبليغ باحل�صور

املدعية: زهراء اأحمد ال�شيد محمد طالب. رقمه ال�شخ�شي:820411906. جن�شيتها بحرينية. 
عليه:  املدعى  مريزا.  علي  خاتون  املحامية  وكيلتها  ط�شان.   407 جممع   703 طريق   66 منزل 
عقيل عبداهلل محمد املدين. رقمه ال�شخ�شي :710604211 جن�شيته: بحريني. جمهول العنوان. 

مو�شوع الدعوى : طلب الطالق وموؤخر ال�شداق.
لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية ) الدائرة اجلعفرية ( للمدعى عليه املذكور باأنه 
، فاإن  اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأثنني 2016/3/28م  اإذا مل يح�شر 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية الثانية

رقم الدعوى :1/00489/2015/02
تبليغ باحل�صور

الدولة. املدعي عليه: �شركة نون وفن  والتجارة وميثلها جهاز ق�شايا  ال�شناعة  املدعية: وزارة 
البحرين. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب طرد.

لذا تعلن املحكمة امل�شتعجلة الدائرة الثانية للمدعي عليه بانه اإذا مل يح�شر اأو يعني وكيل عنه 
للح�شور جلل�شة 2016/02/24 فاأنها �شوف ت�شري يف الجراءات. ليعلــــــم. 

قا�صي املحكمة امل�صتعجلة الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 5/144/2016/14.

تبليغ باحل�صور
اأحمد هزمي. رقمها ال�شخ�شي: 201600482. جن�شيته: بحريني. �شقة  املدعية: في�شل ح�شن 
44 مبنى 138 طريق 1406 جممع 714 �شلماباد. املدعى عليه: ح�شن في�شل ح�شن اأحمد هزمي. 

جن�شيته: بحريني. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الغاء نفقة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
فاإن  2016/3/9م،  الربعاء  يوم  جلل�شة  باحل�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعني  اأو  يح�شر  مل  اإذا 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يقت�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى ال�صرعية اجلعفرية الثالثة
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رقم الدعوى: 022015057987 
تبليغ باحل�صور

املدعي: محمد ح�شن حاجي ابل. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. املدعى عليها الأولى �شركة 
�شوليدرتي للتاأمني. املدعى عليه الثاين: حمد �شقر اإبراهيم علي احل�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 
840107234. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 022015064916
تبليغ باحل�صور

ح�شني  عليه  املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
الدعوى:  العنوان مو�شوع  ال�شخ�شي: 841005508. جمهول  الرقم  اأحمد.  محمد عبدالرحيم 

طلب مبلغ 9569.156 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/29 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015145019
تبليغ باحل�صور

 Khawaja :املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه
العنوان. مو�شوع  ال�شخ�شي 610321382. جمهول  الرقم   .Sharfuddin Khawaja reazuddin

الدعوى: طلب مبلغ 13121.47 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015070002
تبليغ باحل�صور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليه عبداملنعم 
مو�شوع  العنوان.  جمهول   .730604225 ال�شخ�شي:  الرقم  امللك.  ح�شني  �شلمان  عبدالر�شول 

الدعوى: طلب مبلغ 19128.776 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



205
العدد: 3247 - الخميس 4 فبراير 2016

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 022015002511

تبليغ باحل�صور
املدعي: محمود علي عبداحل�شن الطويل. املدعى عليها: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. 
الرقم ال�شخ�شي: 201500113. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5661 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 022015206159
تبليغ باحل�صور

الرقم  للمقاولت  العط�شان  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مع  دينارًا   10992.998 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .70978 ال�شخ�شي: 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015207199
تبليغ باحل�صور

الرقم  للمقاولت،  �شيف  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مع  دينارًا   12957.688 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .20700 ال�شخ�شي: 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015085212
تبليغ باحل�صور

املدعي: النا�شر لتاأجري معدات البناء. وكيله عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: Nagen rai. الرقم ال�شخ�شي: 800740459. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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12659.56 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015212532
تبليغ باحل�صور

للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: موؤ�ش�شة البيت اخلليجي للمقاولت.  املدعية: الهيئة العامة 
الر�شوم  مع  دينارًا   16055.886 الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .1-13820 ال�شجل:  رقم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015212664
تبليغ باحل�صور

رقم  ال�شعدي  ومحمد  �شعد  محمد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شجل: 17949. جمعول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 19828.534 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015077579
تبليغ باحل�صور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ماك�س.  كريدي  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم يو�شف املاليك. الرقم ال�شخ�شي: 201506784. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 7232.352 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015086659
تبليغ باحل�صور

املدعي: محمد خ�شمان محمل الع�شيمى. املدعى عليها: حميده مو�شى �شلمان الداأود جمهول 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   5263.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان. 

املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/1 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 022015059793

تبليغ باحل�صور
املدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيله ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليها الأولى: �شركة 
جا�شم.  ح�شن  عبدالر�شول  ر�شا  الثاين:  علية  املدعى   .66963 ال�شجل:  رقم  ميديا.  بوزتيف 
الرقم ال�شخ�شي: 800110005. املدعى علية الثالث: علي مريزا اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 
790809281. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015050672
تبليغ باحل�صور

�شاهني  لولوه �شقر  البنعلي.  �شاهني اجلالهمة. منريه عبدالعزيزه رحمه  ورثة �شقر  املدعني: 
�شاهني  �شقر  ندى  اجلالهمة.  �شاهني  �شقر  وفاء  اجلالهمة.  �شاهني  �شقر  ليلى  اجلالهمة. 
�شاهني  �شقر  مي  اجلالهمة.  �شاهني  �شقر  رمي  اجلالهمة.  �شاهني  �شقر  �شياء  اجلالهمة. 
اجلالهمة. عائ�شة �شقر �شاهني اجلالهمة. وكيلتهم ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. املدعى 

عليهم: ورثة املرحوم اأحمد ح�شن اأحمد. الرقم ال�شخ�شي:201504457
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9874 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015075632
تبليغ باحل�صور

املدعي: بنك البحرين الوطني. وكيله عبدالغني ال�شيد حمزة قاروين. املدعى عليه   منى خليفه 
محمد خليفه النجار. الرقم ال�شخ�شي: 870902512. جمهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 15561.824 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015065989
تبليغ باحل�صور

اآل  را�شد  ال�شيخة هيا بنت  اآل خليفه. وكيلتها  �شلطان  اينا�س بنت خليفه بن  ال�شيخة  املدعية: 
 -3 العابدين.  زين  عبدالعابد   -2 �شادي.  عبدالكالم  عبداملجيد   -1 عليهم:  املدعى  خليفة. 
�شيف الدين كتبيلغال محمد. 4- �شمري جكرين فالبو. 5- يو�شف علي بربامان. 6- باتي�شاليل 
حمزه �شاجو. 7- عمر مختار حاجي مختار. 8- ور�شة اجلزيره للذهب جمهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 30000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليهم املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015206184
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شونيا محمد جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 
201517883. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16009.406 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015071769
تبليغ باحل�صور

املدعي: Krisan Kumar Shivlal. املدعى عليه: Shaji Kariyezhath Sathyan. الرقم ال�شخ�شي: 
750321733 جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 25000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022015054848
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم عبداهلل �شامل.  املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: عبدالرحمن 
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الرقم ال�شخ�شي: 591200430. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15219 دينارًا مع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/2 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/548/2016/02  

تبليغ باحل�صور
علي  اإميان  املحامية  وكيلته  بوا�شطة  �س:810634910.  اأحمد  لتي  ال�شالم  جاهد  املدعي/ 
احلداد �س: 770409784. املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086. م 176 ط 

1405 جممع 314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/2/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 5/548/2016/02  
تبليغ باحل�صور

علي  اميان  املحامية  وكيلته  بوا�شطة  �س:810634910.  اأحمد  لتي  ال�شالم  جاهد  املدعي/ 
احلداد �س: 770409784. املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي  �س:610076086. م 176 ط 

1405 جممع 314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 1/553/2016/02  
تبليغ باحل�صور

املدعي/ حافيظ الرحمن �شرياج �س:841135363. بوا�شطة وكيلته املحامية اميان علي احلداد 
اأحمد محمد علي �س:610076086. م 176 ط 1405  �س: 770409784. املدعي عليه/ حميد 

جممع 314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 6/556/2016/02  
تبليغ باحل�صور

املدعي/ محمد علم ح�شني �س:831135840. بوا�شطة وكيلته املحامية اميان علي احلداد �س: 
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770409784. املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086 م 176 ط 1405 جممع 
314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.

يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 
2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم.

اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 4/557/2016/02  

تبليغ باحل�صور
�س:  احلداد  علي  اميان  املحامية  وكيلته  �س:570170222.  خور�شيد  علم  محبوب  املدعي/ 
770409784. املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086 م 176 ط 1405 جممع 

314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 1/567/2016/02  
تبليغ باحل�صور

�س:  احلداد  علي  اميان  املحامية  وكيلته  �س:750172177.  ازمان  ا�شد  محمد  املدعي/ 
770409784. املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086 م 176 ط 1405 جممع 

314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 9/562/2016/02  
تبليغ باحل�صور

املدعي/ عثمان روكاد خان عبداهلل �س:721229816. وكيلته املحامية اميان علي احلداد �س: 
770409784. املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086

م 176 ط 1405 جممع 314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 6/5954/2015/14
تبليغ باحل�صور

ال�شخ�شي: 670301450. مبنى 714 طريق 709  املدعية: فاطمة يو�شف عطية ح�شن. رقمها 
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جممع 1207 مدينة حمد. جن�شيتها: بحرينية. املدعى عليه: فوؤاد علي يو�شف �شالح. جن�شيته: 
بحريني. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اثبات عدم النفاق.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
فاإن  2016/2/21م،  الحد  يوم  جلل�شة  باحل�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعني  اأو  يح�شر  مل  اإذا 

املحكمة �شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يقت�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى ال�صرعية اجلعفرية الثالثة

رقم الدعوى:9/14919/2015/02
تبليغ باحل�صور

للتاأمني الجتماعي. وكيلها املحامي: جمال عي�شى املال. املدعى عليها:  العامة  الهيئة  املدعية: 
جمهول   .01-18796 التجاري  ال�شجل  رقم  ال�شحية.  الدوات  وتركيب  لبيع  ابوذر  موؤ�ش�شة 

العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
القا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/14232/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  املحامي جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى:  العنوان مو�شوع  التجاري: 65894-1. جمهول  ال�شجل  لوتيل ذ.م.م.  دو  اأوتيل  �شركة 

مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/13752/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليها: �شركة 
املوثق للمقاولت ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 55342-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى:6/11738/2015/02
تبليغ باحل�صور

الأول:  عليه  املدعى  املرتوك.  عبداهلل  عادل  وكيله  �شهاب.  عبدالكرمي  كاظم  ح�شني  املدعي: 
ا�شي�س بدايدا دابدا�س. املدعي عليه الثاين: �شفيق عبدالرزاق امينه. جمهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: مطالبة الديون.
قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكورين  عليهم  للمدعى  الثامنة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/18916/2015/02
تبليغ باحل�صور

نادر  املدعى عليه كراج  املال.  وكيلها جمال عي�شى  للتاأمني الجتماعي.  العامة  الهيئة  املدعية: 
لل�شيارات. �شجل جتاري رقم: 23242-2. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/2/14 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 8/16064/2015/02

تبليغ باحل�صور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: �شركة اأحمد 

جناحي للهند�شة املعمارية. رقم ال�شجل التجاري: 50613-1 مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/20616/2015/02
تبليغ باحل�صور

محمد  عليه:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
جمهول   .1-903 التجاري  ال�شجل  بلو�س.  عثمان  موؤ�ش�شة  �شاحب   / بلو�س  عثمان  اإ�شماعيل 

العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
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رقم الدعـوى: 1/14943/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفه املال  املدعى عليها: 
�شركة بدوي اأوزعور باتكو �س.م.م. رقم ال�شجل التجاري:  66018-01. جمهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/1921/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليها: �شركة 
مو�شوع  العنوان.  جمهول   .1-64405 التجاري:  ال�شجل  رقم  الدولية.  للتجارة  البحرين  نور 

الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/4681/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر املدفعي. املدعى عليه: عبا�س 
عبدعلي اأحمد خ�شري/ �شاحب الورد الأخ�شر للمقاولت وبقية الفروع. رقم ال�شجل التجاري: 

70758. جمعول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/15942/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: �شركة وليد 
العقارية ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 54981-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة 

ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة.
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رقم الدعوى: 9/15768/2015/02
تبليغ باحل�صور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفه املال  املدعى عليه: 
رم�شي�س يو�شف علي ر�شي/ �شاحبة: موؤ�ش�شة رم�شي�س يو�شف للمقاولت. رقم ال�شجل التجاري: 

14110-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى:1/00020/2016/14
تبليغ باحل�صور

بحرينية.  جن�شيتها   .681204214 ال�شخ�شي:  رقمها  ح�شن.  محمد  عبا�س  مع�شومه  املدعية: 
�شاحية   428  2811 طريق   ،657  3 اجلريا  بناية   52 مكتب  ال�شاعر.  هدى  املحامية  بوا�شطة 
جن�شيته:   .581003039 ال�شخ�شي  رقمه  املا�س.  جعفر  يعقوب  محمد  عليه:  املدعى  ال�شيف. 
ال�شخ�شي: 741117665. مبنى2752 طريق 638 جممع 806 مدينة عي�شى.  رقمها  بحريني. 

مو�شوع الدعوى: طلب تخيري البناء.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنه 
اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2016/2/23م، فاإن  اإذا مل يح�شر 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يقت�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى اجلعفرية الأولى

رقم الدعوى: 2/561/2016/02  
تبليغ باحل�صور

�س:  علي احلداد  اميان  املحامية  وكيلته  �س:841135363.  �شوزا  دي  لورن�س  األكانرتا  املدعي/ 
770409784. املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086. م 176 ط 1405 جممع 

314 النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 7/578/2016/02  
تبليغ باحل�صور

املدعي/ منري ميدجبل �س:8000333632. وكيلته املحامية اميان علي احلداد �س 770409784. 
املدعي عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086. م 176 ط 1405 جممع 314 النعيم. 
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�شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية


