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 اأمر ملكي رقم )11( ل�سنة 2016
 بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى

القيام بمهام الحكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

اإلى ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن  ُيعهد 
عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنا اأثناء غيابنا يف اخلارج.

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

         
            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 28 ربيع الثاين 1437هـ
املوافق: 7 فــبــــرايـــــــــر 2016م
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جمل�س التنمية القت�سادية
 قرار رقم )1( ل�سنة 2016

باإعادة ت�سكيل مجل�س اإدارة �سركة ممتلكات البحرين القاب�سة

ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س التنمية القت�سادية:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 باإن�شاء وتنظيم جمل�س التنمية القت�شادية 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )64( ل�شنة 2006 بتاأ�شي�س �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة "�شركة 

م�شاهمة بحرينية مقفلة" )�س. م. ب. م.(،
وعلى عقد تاأ�شي�س �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة ونظامها الأ�شا�شي،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة ممتلكات البحرين 
القاب�شة، املعدل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2015 بتعيني ع�شوين مبجل�س اإدارة �شركة ممتلكات البحرين 
القاب�شة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة برئا�شة معايل ال�شيخ خالد بن 
عبد اهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وع�شوية كل من:

1(   وزير املوا�شالت والت�شالت.
2(    وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

3(    م�شت�شار ال�شئون ال�شيا�شية والقت�شادية بديوان �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد.
4(    الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية.

5(   الرئي�س التنفيذي ل�شركة ممتلكات البحرين القاب�شة.
6(    ال�شيد/ �شامر ماجد اجل�شي.

7(    ال�شيد/ خالد اإبراهيم حميدان.
8(    ال�شيدة/ اإلهام عبد اهلل ح�شن.

وتكون مدة ع�شويتهم يف جمل�س الإدارة اأربع �شنوات.
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املادة الثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سـلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلـى

رئي�س جمل�س التنمية القت�سادية

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 2 فــبـــرايــــــــر 2016 م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )15( ل�سنة  2016

 بتعديل القرار رقم )197( ل�سنة 2014
 ب�ساأن الدول التي يمكن لرعاياها الح�سول على

تاأ�سيرات اإلكترونية لدخول مملكة البحرين

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول 

على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، املعدل بالقرار رقم )48( ل�شنة 2015،
 21 بتاريخ  املنعقدة   )2340-2( رقم  جل�شته  يف  ال�شادرة  الوزراء  جمل�س  موافقة  وعلى 

دي�شمرب 2015،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

تاأ�شريات  على  احل�شول  لرعاياها  ميكن  التي  الدول  قائمة  اإلى  التالية  الدول  ُت�شاف 
اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين وعددها ) 102( دولة واملبينة باملرفق )اأ( الوارد بالقرار رقم 

)197( ل�شنة 2014، لي�شبح عددها )113( دولة:

111- ال�شنغال107- �شاحل العاج103- م�شر
112- موري�شيو�س108- الكامريون104- املغرب

113- �شي�شل109- الغابون105- كينيا
110- موزمبيق106- غانا

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة اإ�شدار التعليمات والأوامر الالزمة 

لتنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من 4 يناير 2016، وُين�شر  يف اجلريدة الر�شمية.
الفريق الركن
وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 4 يــنـــــايــــــــــر 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية:
 قرار رقم )1( ل�سنة 2016

ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل جمعية رعاية الكالب

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 جلمعية رعاية الكالب،

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شجل جمعية رعاية الكالب يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد 
رقم )1/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 1437 هـ
املوافــــق: 20 يـــنـــــايـــــــــــر 2016م 
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية رعاية الكالب

1- اأحمد عبدالعزيز محمد عبداهلل علي الأن�شاري
2- عي�شى عبدالنبي عي�شى علي الن�شيط

3- محمد اأحمد اإبراهيم �شعد املر�شد
4- اأنور مكي علي ح�شني جمعه

5- عبدالرحمن يو�شف عبدالرحمن ح�شن كلكوت
6- حمد عبداهلل ح�شن علي ر�شي

7- يعقوب يو�شف عبدالقادر محمد الأن�شاري
8- نادر �شامي عبداهلل دان�س

9- علي عبدالرحمن علي ح�شن عبدالرحمن جناحي
10- عي�شى حمد عي�شى محمد فليفل

11- ح�شني محمد اإبراهيم ح�شن العرادي
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي
جلمعية رعاية الكالب

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2015م حتت قيد رقم )1/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. 
مملكة   -1032 املالكية  �شارع   79 – مدخل   12 مزارع  هو   اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

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- التوعية عن اأمرا�س الكالب املنت�شرة يف العامل وطرق الوقاية منها قبل و�شولها.

2- تنمية الوعي لدى املجتمع عن كيفية التعامل مع الكالب وا�شتخدام اأف�شل الأ�شاليب لتخطي 
امل�شاكل اجل�شدية والرتبوية يف التعامل معها.

3- تنمية الوعي لدى املجتمع بكيفية ا�شتغالل الكالب يف خدمة الفرد واملجتمع.
4- ن�شر الوعي املجتمعي باأهمية احلفاظ على  الكالب وعلى الأخ�س الكالب البحرينية الأ�شيلة.

5- توعية مالك ومربي الكالب للعناية بها وتدريبها وحت�شني بيئتها ال�شحية واملعي�شية.
6- اإبراز  واجهة مملكة البحرين يف املحافل الدولية للتقدم احل�شاري يف التعامل مع احليوانات 

وخ�شو�شًا الكالب.
    وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 

التالية وبالتعاون مع اجلهات احلكومية والأهلية ذات الخت�شا�س:
اأخذ  1- اإ�شدار الن�شرات الدورية واملطبوعات  واملل�شقات ذات العالقة بن�شاط اجلمعية بعد 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.
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2- عقد الندوات واملحا�شرات والدورات وور�س عمل تدريبية وفعاليات يف املجال ذاته بعد اأخذ 
املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة .

اإلكرتوين على �شبكة النرتنت للجمعية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات  اإن�شاء موقع   -3
احلكومية املخت�شة.

تربيتها  كيفية  يف  ومربيها  مالكها  مع  والتعاون  الكالب  تربية  ملزارع  امليدانية  الزيارات   -4
والتعامل معها.

5- اإقامة املعار�س العاملية جلميع اأنواع الكالب الأ�شيلة للو�شول الى اأنقى الف�شائل يف مملكة 
البحرين.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالن�شطة التالية:
 1-  اجتماعية.                2- تثقيفية.

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

2(  اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
3(  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.
كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى:

 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية املنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.
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 )17( 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.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من خم�شة  الإدارة  اأن جمل�س  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.
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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 الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )137( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير  ت�سنيف عقار في منطقة الحد ال�سناعية– مجمع 117

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 منطقة املحرق،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

اإلى  ال�شناعية  جممع 117   الكائن مبنطقة احلد  العقار رقم 16010152  يغري ت�شنيف 
ت�شنيف مناطق امل�شاريع ال�شناعية النتاجية )اأ( )D-A( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 

رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول  1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 30 دي�شــمبــــر 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )139( ل�سنة 2015

 ب�ساأن ت�سنيف عقار بمنطقة الو�سمية
في الزلق – مجمع 1058

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(

�شمن   1058 جممع  الزلق  يف  الو�شمية  مبنطقة  الكائن   11002364 رقم  العقار  ُي�شنف 
لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   ،)SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 
القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 
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)28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 30 دي�شــمبـــــر2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )140( ل�سنة 2015

ب�ساأن ت�سنيف عقار في منطقة ال�ساخورة – مجمع 481

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 ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ال�شاخورة جممع 481 �شمن ت�شنيف  الكائن مبنطقة  العقار رقم )04037676(  ُي�شنف 
مناطق اخلدمات العامة )PS( وفقًا ملاهو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه 
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ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول  1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 30 دي�شــــمـبـــر 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )148( ل�سنة 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

وارد يف اخلارطة  ملا هو  وفقًا  املالكية  جممع 1032  الكائن مبنطقة  العقار  ت�شنيف  يغري 
املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 
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الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الأول  1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 31 دي�شــــمـبـــر 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )7( ل�سنة 2016

ب�ساأن ت�سنيف عقار في منطقة القرية مجمع 551

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شنف العقار رقم 05021457 الكائن مبنطقة القرية جممع 551 �شمن ت�شنيف مناطق 
عليه  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 

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



27
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

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

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

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

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 7 يـــنـــايـــــــــر 2016 م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )8( ل�سنة 2016 

ب�ساأن ت�سنيف عقار في منطقة النويدرات مجمع 644

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   644 جممع  النويدرات  مبنطقة  الكائن   06023737 رقم  العقار  ي�شنف 
مناطق ال�شكن اخلا�س )ب( بواجهة جتارية )*RB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 
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)28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الأول 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 7 يـــنـــــايـــــــر 2016 م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )10( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقارين ب�ساحية الفاتح – مجمع 324

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

جممع  الفاحت   ب�شاحية  03042675الكائنني  و   03043013 رقم  العقارين  ت�شنيف  يغري 
324 اإلى ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة  )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة 
رئي�س  قرار  يف  الواردة  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة 
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جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.
مادة )3(

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

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

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1437هـ
الـمـــــوافــــــق: 14 يــنـــايــــــر 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )11( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير  ت�سنيف عقار بمنطقة الق�سيبية– مجمع 321

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

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 03021755 الكائن مبنطقة الق�شيبية  جممع 321  اإلى ت�شنيف 
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القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ملا هو  وفقًا   )PS( العامة واملرافق  مناطق اخلدمات 
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�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1437هـ
الـمـــــوافــــــق: 14 يــنـــايــــــر 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )12( ل�سنة 2016

ب�ساأن  ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة مدينة حمد– مجمع 1211

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 ال�شمالية ،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنف العقارات الكائنة مبنطقة مدينة حمد  جممع 1211 �شمن ت�شنيف  م�شاريع وزارة 
الإ�شكان )MOH( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات 
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التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر  1437هـ
الـمـــــوافــــــق: 14 يــنــــايــــــر 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )13( ل�سنة 2016

ب�ساأن  ت�سنيف عقار بعد التق�سيم بمنطقة �سدد– مجمع 1038

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما عر�س علينا،
قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شنف  العقار رقم 10010145 بعد التق�شيم، و الكائن مبنطقة �شدد  جممع 1038 �شمن  
ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س  )اأ( )RA( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر  1437هـ
الـمـــــوافــــــق: 14 يــنــــايــــــر 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار  رقم )28( ل�سنة 2016

بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )14( ل�سنة 2011 ب�ساأن ت�سكيل لجنة التظلمات 
من قرارات ال�ستمالك والتثمين ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على 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،

 وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014  بت�شكيل الوزارة،
 وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2011 ب�شاأن ت�شكيل جلنة التظلمات من قرارات ال�شتمالك 

والتثمني ونظام عملها، وتعديالته،
وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية برت�شيح ممثليها،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�شي املادتني  )1( و)11( من القرار رقم )14( ل�شنة 2011 ب�شاأن ت�شكيل جلنة 
التظلمات من قرارات ال�شتمالك والتثمني ونظام عملها ، الن�شان الآتيان:

مادة )1(:
مع�شومة  امل�شت�شارة  برئا�شة  والتثمني(  ال�شتمالك  قرارات  من  التظلمات  )جلنة  ُت�شكل   

عبدالر�شول عي�شى – نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، وع�شوية كل من:
1- املهند�س عا�شم عبداللطيف عبداهلل

)نائبًا للرئي�س( مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية  
2- ال�شيد/ اإبراهيم محمد اأبل

الرئي�س التنفيذي ملجل�س احتياطي الأجيال القادمة                    )ع�شوًا(
3- ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة

)ع�شوًا( م�شت�شار م�شاعد مبكتب وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 
4- املهند�شة / بثينة عبداهلل ها�شم 

)ع�شوًا( رئي�س املعلومات العقارية بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري 
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5-ال�شيد / ح�شني عبداملح�شن �شهاب
)ع�شوًا( خبري عقاري 

6-ل�شيد / نايف �شعد ال�شهلي
)ع�شوًا( خبري عقاري 

7-املهند�س / فرا�س عبا�س اأمني
)ع�شوًا( التخطيط العمراين  

8- ممثل عن املجل�س البلدي يف املحافظة التي يقع فيها العقار
)ع�شوًا( ير�شحه املجل�س البلدي املخت�س 

9-ال�شيد/ اإبراهيم اأحمد الع�شمي
)ع�شوًا واأمينًا لل�شر( اخلدمات البلدية امل�شرتكة 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني.
مادة )11(:

َي�شتحق رئي�س واأع�شاء اللجنة ومن ُي�شتعان بهم - من غري املوظفني امل�شار اإليهم يف املادة )6( 
من هذا القرار - بدل ح�شور نقدي عن اجلل�شة الواحدة مبلغًا قدره خم�شون دينارًا.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

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

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 11 فــبـــــرايــــــر 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )29( ل�سنة 2016

بتحديد �سعر الرمال البحرية الم�ستخرجة

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
الرمال  ا�شتخراج  عملية  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )37( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

البحرية وبيعها، وعلى الأخ�س املادة )5( منه، 
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

ترخي�س  على  للح�شول  �شنوي  ر�شم  ب�شاأن حت�شيل   2015 ل�شنة  رقم )85(  القرار  وعلى 
مزاولة ن�شاط ا�شتخراج الرمال البحرية،

يناير   11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  ال�شادر   )2343-06( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وعلى 
2016 ب�شاأن املوافقة على حتديد قيمة الرمال البحرية امل�شتخرجة، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيحدد �شعر الرمال البحرية امل�شتخرجة بواقع خم�شمائة فل�س للمرت املكعب.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
�شدر بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1437هـ

املـــــــوافـــــــق: 11 فــبـــــرايــــــر 2016م
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اإعالنان للمحكمة الد�ستورية

 

 
 
 

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

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

 
 ىػ ،ٖٚٗٔ ربيع اآلخر ٚٔ، الموافؽ  ـٕٙٔٓيناير ٕٚ األربعاءبالجمسة العمنية المنعقدة يـو 

 ، رئيس المحكمة . خميفة بف راشد بف عبداهلل آؿ خميفة برئاسة معالي الشيخ
 

الدكتورة ضحى و ،  وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشيداني نائب رئيس المحكمة
،  ، وسعيد حسف الحايكي ، وعمي عبداهلل الدويشاف ، ونوفؿ بف عبدالسالـ غرباؿ إبراىيـ الزياني

 . المحكمةأعضاء ،  وعيسى بف مبارؾ الكعبي
 

 ، أميف السر .محمد إبراىيـ الجابروبحضور السيد / 
 

 أصدرت الحكم اآلتي :
 ( قضائية .ٖٔ( لسنة )ٕ٘ٔٓ/ٔط.ش/د بجدوؿ المحكمة الدستورية برقـ )المقي   ّطمبفي ال

 
 : ّدم منالمق

 . رئيس مجمس الشورى
 

 : ضد
  . حكومة مممكة البحريف

 

 

 
 

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

 .ماثؿ إجراءاِتو المقّرَرة قانوًنا وحيث استوفى الّطمب ال
 

ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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- ٔ - 
 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة

 اإلجراءات :
 

كتاب رئيس ، ورد إلى المحكمة الدستورية  ـٕ٘ٔٓبتاريخ السابع والعشريف مف مايو سنة 
، ممتِمسا  ، بشأف عرض المنازعة الدستورية الماثمة ؼ ع د ا( -ص أخٕٗمجمس الشورى رقـ )

بعدـ : ا ، وثانيً  لتصالو بالمحكمة عمى النحو الذي تطّمبو القانوف بقبوؿ الطمب شكالً   :ّأولً  ، الحكـ
( لسنة ٕٖعة مف القانوف رقـ )دستورية المادتيف الثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاس

 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ
 

، وأعِمنت بو الحكومة بحسبانيا  ـٕ٘ٔٓمايو  ٕٛأوِدع الطمُب األمانة العاّمَة لممحكمة بتاريخ 
 . ، فمـ يقّدـ جياز قضايا الدولة مذكرة بدفاعو مف ذوي الشأف في الدعاوى الدستورية كافة

 

، وقّررت المحكمة النطؽ بالحكـ بجمسة  النحو المبّيف بمحاضر الجمسات ونِظر الطمب عمى
 . اليـو

 المحكمة :
 . عمى األوراؽ والمداولة الطالعبعد 

 

في أف مجمس  -بيف مف صحيفة الّطمب وسائر األوراؽتعمى ما ي -وحيث إف الوقائع تتمّخص
انعقاده األوؿ في الفصؿ التشريعي غمبية في جمستو الحادية والعشريف مف دور األالّشورى قّرر ب

، عرَض منازعة عمى المحكمة الدستورية لمقضاء بعدـ  ـٕ٘ٔٓمايو  ٕٗالرابع، المنعقدة بتاريخ 
 ( لسنةٕٖدستورية المادتيف الثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

نفاذً  لكشؼ عف الذّمة المالية، بشأف ا ـٕٓٔٓ ، تقّدـ رئيس مجمس  لمقتضى القرار آنؼ البياف ا. وا 
، بالئحة الّطمب الماثؿ ناعيا عمى المواد الّطعينة مخالفتيا المواد  ـٕ٘ٔٓمايو ٕٚاريخ تالشورى ب

    د( مف الدستور. /أ،ج،ٜ/ب( و)ٕٓ/ب( و)٘)

 

 

 
 

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

 .ماثؿ إجراءاِتو المقّرَرة قانوًنا وحيث استوفى الّطمب ال
 

ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
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فيو مردود مف وجٍو أّوٍؿ بما استقر عميو قضاء ىذه وحيث إّف ىذا النعي مردود مف وجييف، 
فيما اقتضتو مف أف الشريعة اإلسالمية  -المحكمة مف أف نّص المادة الثانية مف الدستور المعّدؿ

ىو في ضوء تفسيره الدستوري، توجيو إلى المشّرع لألخذ بأحكاـ الشريعة  -مصدر رئيسي لمتشريع
أف الشريعة اإلسالمية مصدر موضوعي يستميـ منو المشّرع ، باعتبار  اإلسالمية ما وِسعو ذلؾ

، وصياغة المادة الثانية مف الدستور تفيد بأنيا  القواعد القانونية التي يضعيا فيما يعرض لو مف أمور
ـّ فميس مف شأف  مف بيف مصادر أخرى لمتشريع ف الشريعة اإلسالمية مصدرا مادًياتجعؿ م . ومف ث

ستور أف تمـز المشّرع العادي بأف يقتصر فيما يستقيو مف قواعد التنشريع عمى المادة الثانية مف الد
، بما ل يكوف معو ثّمة ما يمنعو مف استمداد تمؾ القواعد مف مصادر  الشريعة اإلسالمية وحدىا

 . دوف أف يقع في حومة المخالفة الدستوريةمف ،  أخرى يراىا مالئمة لمقتضى الحاؿ
 

/ب( مف الدستور إذ جعمت مف عدـ ٘مدحوض مف وجٍو ثاٍف بأف المادة )كما أف ىذا النعي 
لكفالة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  بأحكاـ الشريعة اإلسالمية مناًطا اإلخالؿ

، فقد دّؿ  والقتصاديةوالثقافية  والجتماعيةالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية 
 -عمى أف النصوص التشريعية التي تنتظـ الحقوؽ المنصوص عمييا في ىذه الفقرة  ل يتأّتى لياذلؾ 

أف تناقض أحكاـ الشريعة اإلسالمية واألسس  -عمى ىدي مّما جرت بو المذّكرة التفسيرية لمدستور
لتي مف غير ، ا ، مف حيث األصوؿ الثابتة والمبادئ الكّمية التي يقـو عمييا الديف اإلسالمي الحنيؼ

، وتنَصّب ولية  المتصّور أف يتغّير مفيوميا تبعا لمّزماف والمكاف إذ ىي عصّية عمى التعديؿ
المحكمة الدستورية في شأنيا عمى مراقبة التقّيد بيا وتغميِبيا عمى كّؿ قاعدة قانونية تنُقُضيا. أّما غير 

، تتغّير بتغّير الزماف والمكاف  طبيعتيابحسبانيا متطّورة ب لالجتياد، فإنيا مناٌط  ذلؾ مف األحكاـ
، عمى أف يكوف  /ب( الّطعينة٘، تنظيما لمحقوؽ التي جرت بيا المادة ) لضماف مرونتيا وحيويتيا

لَصوف المقاصد العامة لمشريعة اإلسالمية بما تقـو عميو مف حفاظ عمى الديف  جتياد بشأنيا كافالً لا
،  ف الشريعة اإلسالمية في أصوليا ومنابتيا متطّورة بالضرورة. ذلؾ أ والنفس والعقؿ والعرض والماؿ

جتياد فييا بغير ضوابطيا الكمّية وبما ل يعّطؿ مقاصدىا التي تنافييا أف ل، ل يتقّيد ا نابذٌة لمجمود
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يتقّيد ولي األمر في شأف األحكاـ الفرعية والعممية المستجيبة بطبيعتيا لمتطّور، بآراٍء بذاتيا ل يحيد 
 عنيا.

،  ، َمتيف بنياُنو وحيث إف المساواة بيف الّرجؿ والمرأة قد استقامت أصال دستوريا ثابتٌة أركانو
/ب( مف الدستور بما مفاُده تمّتُع كؿٍّ منيما بالشخصية القانونية المستقّمة عف ٘بمقتضى المادة )

عدا ذلؾ فإف استقالؿ الذّمة  ، وما اآلخر، إّل فيما نّصت عميو األحكاـ القطعية لمشريعة اإلسالمية
، وأحّقيتيما في  المالية أمر بدييي يترّتب عمى المساواة الكاممة بيف الّرجؿ والمرأة في المجتمع

 اكتساب الممكية المصونة بمقتضى الدستور.
 

وحيث إّف اإلجماع منعقد في الشريعة اإلسالمية عمى أف استقالؿ الذّمة المالية بيف الزوجيف 
ف تكامال مف خالؿ األسرة التي تجمعيماأّف ، و  بصحتومقطوٌع  ، إّل أف حقوقيما المالية  الزوجيف وا 

، فال َيِحّؿ أحدُىما في  وحدة األسرة ل تخّؿ باستقالؿ كّؿ منيما بذّمتو المالية فّ أ، و  ل تختمط ببعضيا
وقو يعتصـ بيا في حياضو، ، بؿ إّف الشريعة كفمت لكمييما موئال لحق الحقوؽ التي يطمبيا محّؿ قرينو

 . جتنائو لثمارىا في رحابواول ُيحاؿ دوف 
 

، لـ ُييدر مبدأ  ، بفقرتييا الّطعينتيف لّما كاف ذلؾ وكاف نّص المادة الثانية آنفة البيافو 
منفردا بحرية  العتصاـ، ولـ َيمس  مف حِؽ كمييما في  استقالؿ الذّمة المالية لمزوج عف قرينو

، دونما َحجر ول قيد مف  ، وفي حقوقو المالية كافة ا ومنقولو ، عقارً كِ مْ ، في مُ  أّنا شاء،  التصّرؼ
، ولـ يجبر أّيا منيما عمى  . ذلؾ أّف النّص المطعوف عميو لـ يدمج الذّمة المالية لمزوجيف القريف

إذا ما رفض الزوج البوح . ف إذا ابتغى غير ذلؾ سبيال تو المالية لقرينو َكرىا وَغصًباالبوح بأسرار ذمّ 
، فقد تضّمنت الفقرة الثالثة الطعينة بأنو عمى ىيئة فحص إقرارات  لقرينو الممَزـ بعناصر ذّمتو المالية
.  إقراٍر عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره تقديـب،  الذّمة المالية تكميؼ الزوج الممتنع

ـّ يغدو القوؿ بمخالفة المادة الثا خالليا بالتالي بمقتضيات  نية الّطعينة لمشريعة اإلسالميةومف ث ، وا 
 /ب( مف الدستور، قول غير قائـ عمى سند قويـ، حِرّيا باإلطراح.٘المادة )
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عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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، بشأف  ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖوحيث إّف الطالب ينعى عمى الماّدة الثامنة مف القانوف رقـ )
/ب( مف الدستور، قوًل منو بأف النّص الّطعيف إذ ٕٓ)، إخالَليا بالمادة  الكشؼ عف الذّمة المالية

، فإنو  قضى بعقاب الزوج بالعقوبة ذاتيا المقّررة لمممَزـ الذي يثبت في حّقو الكسُب غير المشروع
 . ا بذلؾ في حمأة عدـ الدستورية، مترّديً  شخصية العقوبة أخّؿ بمبدأيكوف قد 

 
(  ٚٓ/ٗىذه المحكمة في الدعوى رقـ )د/ وقد استشيد الطالب سندا لدعواه بسبِؽ قضاءِ 

( مف المرسـو بقانوف ٖ( مف الماّدة )ٖ-ٖ، بعدـ دستورية نّص الفقرة ) ـٜٕٓٓديسمبر  ٕٔبجمسة 
، فيما تضّمنو ىذا  ، بشأف حظر ومكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ـٕٔٓٓ( لسنة ٗرقـ)

زعما منو بأف المحكمة قد نيجت فيو مسمكا  . النّص  مف عبارة )) أو لزوجو أو ألولده القّصر((
 يستقيـ َحماًل لمناعيو الماثمة عمى دعائـ سديدة.

 
مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشّد ينّص  ))وحيث جرت الماّدة الثامنة المطعوف عمييا باآلتي : 

عمييا قانوف العقوبات أو أي قانوف آخر، ُيعاَقب بالغرامة التي ل تقؿ عف خمسمائة دينار كؿ ممَزـ 
. ويعاَقب زوج الممـز بذات العقوبة إذا امتنع  تخّمؼ عف تقديـ إقرار الذّمة المالية في المواعيد المقّررة

الية في الموعد المقّرر في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة مف ىذا عف تقديـ إقرار الذّمة الم
عف ألؼ دينار ول تزيد عمى ثالثة آلؼ دينار  قوبة الحبس والغرامة التي ل تقؿّ . وتكوف الع القانوف

مة ا بيانات غير صحيحة أو مضمّ أثبت الممـز أو زوجو في اإلقرار عمدً  أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف إذا
 . ((أو تعّمد عدـ تقديـ اإلقرار 

 
( مف الدستور ٕٓالفقرة )ب( مف المادة ) قضاء ىذه المحكمة قد جرى عمى أف وحيث إفّ 

أنو ل يمكف اعتبار الشخص  عمى ذلؾ فقد دؿّ ،  (( العقوبة شخصية )) عمى أف : إذ نّصتالمعدؿ 
وجود عالقة مادية ب إلقياـ المسئولية ل يتأتى ، و  مسئوًل جنائيًّا إل عف فعمو أو امتناعو الشخصي

:  أوليما ،بيف الجريمة والسموؾ الشخصي لممسئوؿ عنيا ، ويفترض ىذا اإلسناد توافر عنصريف 
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ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
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: توافر عالقة السببية بيف فعؿ المساىمة  وثانييمامساىمة الشخص بفعمو الشخصي في الجريمة ، 
 .  ع في التجريـ والعقابوالنتيجة اإلجرامية التي يعتد بيا المشرّ 

 
صؿ في الجرائـ أف قواميا ركف مادي وعقؿ واع خالطو يييمف ألوحيث إنو مف المقرر أف ا

عميو محدًدا خطاه متجيا إلى النتيجة المترتبة عمى نشاط المجـر ليكوف القصد الجنائي ركًنا معنويًّا 
، ذلؾ  الفردية في مالمحيا وتوجياتيا ، ومتالئًما مع الشخصية في الجريمة ، مكماًل لركنيا المادي

الجريمة في معناىا إلى عالقة بيف  ف حرية اإلرادة تعني حرية الختيار بيف الخير والشر لتنحؿّ أ
ـ ُيجرّ  أل –وكأصؿ عاـ  –جرامية . وغدا أمًرا ثابتًا إلالعقوبة التي تفرضيا الدولة بتشريعاتيا واإلرادة ا

ا بوصفيا ركنً  -وًدا لتصبح اإلرادة قائًما عمى الختيار الحر، ومف ثـ مقص،  االفعؿ ، ما لـ يكف إراديً 
، أو النوازع الشريرة مع  و الجانحةأيدور ، بوجو عاـ ، حوؿ النوايا اإلجرامية  –ا في الجريمة معنويًّ 

 ا .بغيً  ، جميعيا ، عمى إرادة إتياف فعؿٍ عمـ بالتأثيـ ، مقترًنا بقصد اقتحاـ حدوده ، لتدؿّ 
 

وحيث إف األصؿ في الجريمة أف عقوبتيا ل يتحمؿ بيا إل مف أديف كمسئوؿ عنيا ، وىي 
عقوبة يجب أف تتوازف وطأتيا مع طبيعة الجريمة موضوعيا ، وىي كذلؾ بالنسبة إلى المخالفة  بعدُ 

ػا إل الُمشار إلييا بما مؤداه أف الشخص ل يزر غير سوء عممو ، وأف جريرة الجريمة ، ل يؤاخذ بيػػ
يا مع الجريمة وتناسب (( ، )) شخصية العقوبة جناتيا ، ول ينػػػػاؿ عقابيا إل مف قارفيا ، وأف ))

التي  –(( ومف ثـ تفترض شخصية العقوبة  مسئوًل عف ارتكابيا بمف يعػد قانوًنا )) ، مرتبطٌ  (( محميا
وبما يؤكد تالزميا ، ذلؾ أف شخصية المسئولية الجنائية ،  –( ٕٓكفميا الدستور بنص المادة )

، أو شريًكا  ة ول تفرض عميو عقوبتيا إل باعتباره فاعاًل لياػالشخص ل يكوف مسئوًل عف الجريم
  .فييا
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ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
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، وكانت الماّدة الثامنة الّطعينة إذ قضت بمعاقبة زوج الممـز بالعقوبات المحّددة  لّما كاف ذلؾو 

، أو امتنع عف تقديمو خالؿ شيريف  المالية في المواعيد المقّررة بيا إذا تخّمؼ عف تقديـ إقرار الذّمة
، أو أثبت عمدا في اإلقرار بيانات غير  مف تاريخ تكميفو بذلؾ مف ىيئة فحص إقرارات الذّمة المالية

بة عمى الّزوج ، أو تعّمد عدـ تقديـ اإلقرار، فإنيا تكوف بذلؾ قد جرت بإيقاع العقو  صحيحة أو مضّممة
، فال صيًّا أو قارفيا بنفسو عمًدا عف تقديـ اإلقرار، أو عف أفعاؿ ارتكبيا ىو شخ ناعو شخصيًّاعف امت

ـّ بمخالفة المادة  ، بؿ باَء آثما بما صنعت يداه يكوف بذلؾ قد َوزر ِوزر غيره . ليغدو النعي مف ث
 . ، متعّيف الرفض اا مدحوضً الثامنة الّطعينة لمدستور، نعيً 

 

، آنفة  (ٚٓ/ِٗلِحجاٍج مف الطالب بحكـ المحكمة الدستورية في الدعوى )د/ ول َوجاىة بعدُ 
نصّب حينئذ عمى نصٍّ يعاقب الزوجة واألبناء االذكر، بحسباف أف قضاء المحكمة بعدـ الدستورية 

مة مف جريمة غسؿ األمواؿ ، أي حتى ولو لـ  القّصر بمصادرة أمواليـ حتى ولو لـ تكف متحص 
. حاؿ أف النّص الّطعيف في الّطمب الماثؿ ل يعاقب الزوج إّل عمى  بمسمكيـ فعال ُمجّرما يقترفوا

 ، عمى نحِو ما ورد سمفا باألسباب. مسمكو الّشخصي ِبَعدـ تقديـ اإلقرار أو إيراد بيانات مضّممة فيو
 

القانوف آنؼ  ومف حيث إنو عّما يّدعيو الّطالب مف أف الفقرة األخيرة مف الماّدة التاسعة مف
كما تأمر المحكمة في مواجية الزوج واألولد القّصر الذيف استفادوا مف  )):  ، ونّصيا اآلتي اإللماع

، َمشوبة بَمثمبة عدـ  (( الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكـ بالرّد في أمواؿ كّؿ منيـ بقدر ما استفاد
/أ،ج،د( مف الدستور. فإنو نعٌي غير ٜ)الدستورية إلىدارىا حؽ الممكية المنصوص عميو في المادة 

، يدحُضو ما جرى عميو قضاء ىذه المحكمة مف أف الدستور قد كفؿ حّؽ الممكية الخاّصة  قويـ
، وفقا لمفقرتيف )أ( و)ج( مف الماّدة  ، بما يرّد عنيا كّؿ غائمة وأضفى عمييا مف ُسُبؿ الحماية أوفاىا
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- ٕ - 
 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة

 .ماثؿ إجراءاِتو المقّرَرة قانوًنا وحيث استوفى الّطمب ال
 

ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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المصادرة  )):  ( مف الدستور بأفّ ٜ. كما جرت الفقرة )د( مف الماّدة ) وبشرط تعويضو تعويضا عادلً 
، ول تكوف عقوبة المصادرة الخاّصة إّل بحكـ قضائي في األحواؿ المبّينة في  محظورةالعاّمة لألمواؿ 

 . (( القانوف
 

وُمؤّدى ذلؾ جميُعو أّف المشّرع الدستوري حرص عمى إحاطة الممكية الخاّصة بضمانات 
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 . لمقانوف ػًاتزوؿ عف األمواؿ محّميا إّل إذا اكتسبيا أغياٌر وفق
 

، يتمّثؿ في نزع  ومف حيث إّف المصادرة الخاّصة تنَحّؿ عقوبة تتضّمف إيالما ذا طبيعة مالية
، فقد ارتسـ ليا الدستور شرطا بأّل  دوف مقابؿمف ،  ممكية الماؿ محّؿ المصادرة جبرا عف مالكو

، متغّيئا بذلؾ عدـ  المذكورة( ٜ)د( مف المادة ) ، عمى ما نّصت عميو الفقرة تكوف إل بحكـ قضائي
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، فال تكوف المصادرة إّل جزاًء لمف  ، إّل إذا ما ارتِكبت جريمةٌ  ، وليس ليا مف محؿٍّ بعدُ  تقريُرىا
 . قارؼ جريرتيا

 

الّطعيف إذ اقتضى تنفيذ الحكـ برّد الكسب غير المشروع الذي  لّما كاف ذلؾ وكاف النّص 
، فقد حرص عمى أف يقرف ىذا الرّد بمقدار ما استفاد كؿٌّ منيـ مف  داَخَؿ أمواَؿ الزوج واألولد الُقّصر

، متأتية قطعا ِمف حاصؿ جريمة  ، مشترطا بذلؾ أف تكوف األمواؿ محّؿ المصادرة ىذا الكسب
، عبر اشتراط اختصاميـ في  الستفادة، وبأف يقـو الّدليؿ قانونا عمى ىذه  عالكسب غير المشرو 

. وىو ما يستقيـ  الدعوى الجنائية التي ُيقضى ِقَبميـ فييا برّد ما استفادوا بو مف الكسب غير المشروع
( مف ٜسندا لدحض مناعي الطالب بيذا الشأف، لتضحى قالُة مخالفة الفقرة األخيرة مف المادة )
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/أ، ج، د( مف الدستور، ٜ، لممادة ) ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖلقانوف رقـ )ا
 . قالًة مردودة

ذ جرى  وحيث إنو بالبناء عمى ما تقّدـ جميعو قضاء ىذه المحكمة عمى أف الرقابة التي  ، وا 
الدستور، فال شأف لممحكمة ، َمناُطيا مخالفُة التشريع لنصٍّ في  تباشرىا عمى دستورية التشريعات

، أو التنقيب  رع أو النظِر في مدى مالءمة التشريع أو ضرورتوبالسياسة التشريعية التي ينتيجيا المشّ 
. فرقابة  ، لنحسار ىذا الختصاص أصال عنيا عف بواعث إصداره أو تقدير آثار تطبيقو وتبعاتو

نما  بالّنظر إلى أنو تعبير عف سياسة محّددة أنشأتيا الدستورية ل تتناوؿ القانوف مف مفيـو مجّرد وا 
، يتغّيأ بالنصوص التي تضّمنيا تحقيؽ أغراض بذاتيا مف خالؿ الوسائؿ التي  أوضاع ليا مشكالُتيا

، مع الدستور أّل تنفصؿ ىذه النصوص  ، المطعوف عمييا . ويتعّيف اتفاؽ الّنصوص القانونية حّددىا
،  ، وبافتراض مشروعيتيا ، بؿ يكوف اتصاؿ ىذه األغراض ّرع منياعف األغراض التي توّخاىا المش

وقد أضحى مقضّيا أف الرقابة  . منفصالً ل و  امنطقّيا ل واىيً  تصالً ا،  ابالوسائؿ المفضية إليي
، ل تستقيـ موطئا إلبطاؿ نصوص  القضائية التي تباشرىا ىذه المحكمة في شأف الشرعية الدستورية

، بحسباف أف األصؿ في  مضمونيا تأويال يجّنبيا الوقوع في حمأة المخالفة الدستوريةقانونية يحتمؿ 
ىو مطابقتيا لمدستور ما لـ تُنقض ىذه القرينة بدليؿ قطعي يكوف بذاتو نافيا عمى  التشريعات كافة

 . المطعوف فيو الجـز دستورية النصوجو 
 

لألمواؿ العامة حرمة،  ))/ب( أّف : ٜة )ل ِمراء في أف الدستور إذ اقتضى في الماد وحيث إنو
ّرع لمتدّخؿ لتنظيـ ىذه الحماية ػػػػا لممشػػػػض ذلؾ إلزامػػػد نيػػػػػػ، فق ((. وحمايتيا واجب عمى كؿ مواطف

ا ػػػػو أنسبيػػػدٍّر أنػػػا ُيقػػػ، َيعُجُميا فيتخّير م ؿػػػػفي إطار سمطتو المكفولة في المفاضمة بيف البدائ
استيداؼ  ول ريب في أفّ .  اء بمتطّمباتيا بيذا الشأفػػػػػػا مالءمة لموفػػػػة وأكثرىػػػػػة الجماعػػػلمصمح

( ٕٖوفي المقّدمة منيـ تمؾ الفئات الوارد ذكُرىا في المادة األولى مف القانوف رقـ ) - موّظفي الدولة
ىا الغرض الدستوري الذي لممصمحة العاّمة باعتبار  - بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية ـٕٓٔٓلسنة 

الوظائؼ العاّمة خدمة وطنية تناط  )):  /أ( مف الدستور فيما اقتضتو مف أفّ ٙٔجرت بو الماّدة )
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يقتضييـ أف إّنما ،  (( .. ، ويستيدؼ موظفو الدولة في أداء وظائفيـ المصمحة العاّمة بالقائميف بيا
 تعزيزباعتباره وسيمة كفيمة ب ، كشؼ ذمميـ الماليةب،  ومثالب الِظّنةينأوا بأنفسيـ عف َمياوي الّريبة 

 .لثقة في أشخاصيـ بحسبانيـ قائميف بخدمة وطنية ُأنيطت بيـا
 

، بشأف  ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، فإف التنظيـ التشريعي الذي جرى بو القانوف رقـ ) ولّما كاف ذلؾ
 ، فيما اقتضاه، ، فقد ساير البياف، إذ جاء مستيدفا الغايات الدستورية آنفة  الكشؼ عف الذّمة المالية

وتعزيز النزاىة والمساءلة في إدارة الشأف  استغالؿ النفوذالفساد و إلى ردع  اليادؼَ  التوّجَو الدولي  
ؽ عمييا مف ِقبؿ دَ ص، المُ  ، عمى النحو الذي جرت بو اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد اـػػػػالع

( منيا عمى ٘/ٛ، والتي نّصت المادة ) ـٕٓٔٓ( لسنة ٚالقانوف رقـ )ة البحريف بمقتضى ػػػػمممك
، إلى  ساسية لقانونيا الداخميألووفقا لممبادئ ا القتضاء، عند  تسعى كؿ دولة طرؼ ))اآلتي : 

وضع تدابير ونظـ تمـز الموّظفيف العمومييف بأف يفصحوا لمسمطات المعنية عف أشياء منيا ما ليـ 
منافع كبيرة قد تفضي إلى  وعمؿ وظيفي واستثمارات وموجودات وىبات أومف أنشطة خارجية 

... ما قد  تتخذ كؿ دولة طرؼ ))( عمى أف : ٔ/ٕ٘. كما نّصت ماّدتيا )(( تضارب في المصالح 
، إللزاـ المؤسسات المالية الواقعة ضمف وليتيا القضائية بأف  ، وفقا لقانونيا الداخمي يمـز مف التدابير

ف ىوية الزبائف وبأف تتخذ خطوات معقولة لتحديد ىوية المالكيف المنتفعيف لألمواؿ المودعة تتحقؽ م
ا لمحسابات التي يطمب فتحيا أو يحتفظ بيا ػػا دقيق، وبأف تجري فحصً  في حسابات مالية عالية القيمة

أو أفراد أسرىـ أو  ، أفراد مكّمفيف أو سبؽ أف كّمفوا بأداء وظائؼ عمومية ىاّمة ، أو نيابة عف مف قبؿ
. ويصّمـ ذلؾ الفحص الّدقيؽ بصورة معقولة تتيح كشؼ المعامالت  أشخاص وثيقي الّصمة بيـ

، ول ينبغي أف يؤّوؿ عمى أنو يثني المؤّسسات  المشبوىة بغرض إبالغ السمطات المختّصة عنيا
ة ( مف المادّ ٘الفقرة ) في حيف جرت.  (( المالية عف التعامؿ مع أي زبوف شرعي أو يحظر عمييا ذلؾ

، وفقا لقانونيا  نشاء نظـ فّعالة إلقرار الذّمة الماليةإتنظر كّؿ دولة طرؼ في  )) : باآلتيذاتيا 
.  ، وتنّص عمى عقوبات مالئمة عمى عدـ المتثاؿ الّداخمي بشأف الموّظفيف العمومييف المعنييف

ا في اتخاذ ما قد يمـز مف تدابير لمسماح لسمطاتيا المختّصة بتقاسـ تمؾ أيضً ، وتنظر كّؿ دولة طرؼ 
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ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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، عندما يكوف ذلؾ ضروريا لمتحقيؽ  األطراؼ األخرى ؿمطات المختصة في الدو سالمعمومات مع ال
 . (( والمطالبة بيا واستردادىا التفاقيةفي العائدات المتأتية مف أفعاؿ مجّرمة وفقا ليذه 

 

حؽ المجتمع البحريني في حماية مصالحو الجوىرية في محاربة الفساد وما  ول مشاحة في أفّ 
،  ، يتأّبى عمى الحجاج ، حّؽ مقطوع بو ينجـ عنو مف أوخـ العواقب عمى مناحي الحياة العاّمة كاّفة

،  وص الطعينة، شأف النص منّزىة عف مثالب عدـ الدستورية كّمما كاف السبيؿ إلى ذلؾ نصوٌص 
بحسباف أف ذلؾ يتنّزؿ في إطار السياسة التشريعية التي يممؾ المشّرع  . مف أسبابعمى ما سمؼ 

، فتمؾ  ، دونما معّقب مف ىذه المحكمة عمى مدى مالءمتيا أو بواعثيا أو ظروؼ تطبيقيا زماميا
 ، بعدُ  ، . وليس ثّمة مف إطالقات المشّرع طالما التـز َسمت الدستور وَدَرأ عف نفسو شائبة مخالفتو

وما يستمحقو مف الحؽ في حماية عناصر الذّمة في حماية الحياة الخاّصة  ف ُيتَخَذ  الحؽُ أِل مف سبيؿ 
. ذلؾ أف قضاء  إلى الفساد سبيالً  متمس، أو ي ُجّنة َيعتصـ بيا مف قد َيَمُغ في الماؿ العاـ،  المالية

ف كاف ،  أّف الحؽ في الحياة الخاصة قد استقّر عمى ةىذه المحكم ،  ال ُيمنح تفّضال ول يتقّرر إيثارً وا 
، فالدستور ل يغّؿ يد  ، وليس لو مف نفسو ما يعصمو دونو عمى التنظيـ التشريعي يستعصيل فإنو 

أف صوف الحقوؽ الدستورية كافة يفتِرض بالّضرورة  بحسباف ، المشّرع عف التدّخؿ لتنظيـ ىذا الحؽ
، بانتقاصيا مف أطرافيا ا أو تعّطؿ جوىرىا سواء بنقضيا أوتيدرى دوف قيود جائرةمف إمكاَف مباشرتيا 

 وليس إسباَغ حصانة عمييا تعفييا مف تمؾ القيود التي تقتضييا مصالح الجماعة.
 

، أّف مناعي الّطالب مفتقرة في وجوىيا كاّفة لما  وحيث إّف الحاصؿ مف ِجماع ما تقّدـ
النصوص الّطعينة غير َمشوبٍة بمخالفة أّي نّص آخر ، وأّف  ، غير قائمة عمى ما يساندىا يظاىرىا

وعند ىذا الحد تقؼ سمطة  . ا، متعّينً  ، مف ثـّ  ، فإف القضاء برفض الّطمب يكوف مف الدستور
سواء برفض مناعي  ، بالفصؿ في دستورية النّص الطعيف،  الذي يستنفد وليتو ، القاضي الدستوري

، عمى النحو الذي جرى عميو قضاء ىذه  اد إلى البديؿدوف امتدمف  بطاؿ النّص إبالعوار أو 
شأف  - لغاًء لمنّص غير المقضي بعدـ دستوريتوإ، تعدياًل أو  البديؿ حيث يؤوؿ ذلؾ  . ةػػالمحكم
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،  سمطة التقدير التي تممكيافي إطار  ، إلى السمطة التشريعية - النصوص الّطعينة في الّطمب الماثؿ
 . وفي الزمف الذي ترتضيوعمى النحو الذي ترتئيو 

 
 : فمهذه األسباب

 . حكمت المحكمة برفض الّطمب وألزمت الّطالب المصروفات
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 باسم صاحب الجاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة
 ممك مممكة البحرين
 المحكمة الدستورية

 
 ىـ ،0342 خرربيع اآل02م ، الموافق 7102يناير  72عاء بر األبالجمسة العمنية المنعقدة يوم 

 خميفة بن راشد بن عبداهلل آل خميفة ، رئيس المحكمة . برئاسة معالي الشيخ
 

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشيداني نائب رئيس المحكمة ، والدكتورة ضحى 
إبراىيم الزياني ، ونوفل بن عبدالسالم غربال ، وعمي عبداهلل الدويشان ، وسعيد حسن الحايكي ، 

 . المحكمةمبارك الكعبي ، أعضاء بن وعيسى 
 

 وبحضور السيد / محمد إبراىيم الجابر ، أمين السر .
 

 أصدرت الحكم اآلتي :
 ( قضائية .04( لسنة )5/7103في الدعوى المقيَّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم )د/

 

 المقامة من :
 . محمد عبد القادر حسن القوتي

 .  رباب عبد النبي سالم العريض ةالمحامي تووكيم
 

 ضد :
 صاحب السمو الممكي األمير رئيس مجمس الوزراء ) بصفتو ( . -0
 . اإلعالم وزارة شؤون -7
 .  ديوان الخدمة المدنية  -4

 ويمثميم جياز قضايا الدولة .
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 .ماثؿ إجراءاِتو المقّرَرة قانوًنا وحيث استوفى الّطمب ال
 

ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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 اإلجراءات :
 

، أودع المدعي صحيفة ىذه الدعوى األمانَة العامة  م7103سنة  ديسمبرالتاسع من خ ـــبتاري
المرسوم بقانون رقم  ( من75المادة )الفقرة )ط( من ، طالًبا الحكم بعدم دستورية  لممحكمة الدستورية

( من الالئحة التنفيذية 737و 730/4) تينوالماد ، بإصدار قانون الخدمة المدنية 7101( لسنة 34)
، لمخالفتيا أحكام م 7112( لسنة 42) بقرار رئيس مجمس الوزراء رقملقانون الخدمة المدنية الصادر 

لزام المّدعى عمييم  ( من الدستور40( و)71)، ( 04)،  (04)، ( 9)، ( 3)، ( 7) المواد ، وا 
  . المصروفات واألتعاب

 

أواًل : بعدم قبول الدعوى النتفاء  ،قدَّم ممثـــل جياز قضايا الدولة ُمذكرة طمب فييا الحكم 
  .ض الدعوى مع إلزام رافعيا الرسومالمصمحة . وثانًيا : برف

 

 ه ، وطمب الحكم لو بطمباتو الواردة بالئحة دعواه .بردّ م وكيل المدعي مذكرة وقدَّ 
 

وُنِظرت الدعوى عمى النحو الُمبّين بمحاضر الجمسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم 
 بجمسة اليوم .

 المحكمة :
 

 . د االطالع عمى األوراق والمداولةبع
 

في أن  تتحّصل - عمى ما يتبّين من صحيفة الدعوى وسائر األوراق –وحيث إن الوقائع 
( أمام المحكمة الكبرى المدنية 3/5943/7104/7) ، الدعوى رقم المّدعي قد أقام ِقَبل المدعى عمييم

وقبل الفصل في الموضوع بضّم ممف خدمة المّدعي الستجالء :  ، أوالً  ا الحكم، طالبً  بدائرة إدارية
الحكم بإلغاء قرار وقف : ا وثانيً ، والوقوف عمى القرارات التي صدرت بحّقو  ، أسباب وقفو عن العمل
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ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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 ل واعتباره كأن لم يكن مع ما يترّتب عن ذلك من آثار مع إلزام المّدعى عمييممالمّدعي عن الع
  . بالمصروفات واألتعاب

 

 : كم إلى طمب الحعّدل المدعي طمباتو بموجب الئحة خُمص فييا وأثناء نظر الدعوى ، 
 

واعتبارىما  فصمو عن العمل بغير الطريق التأديبيقرار وقف المّدعي عن العمل و  بإلغاء قرار :أوالً 
  . أىّميا عودة المدعي إلى عممو عن ذلك من آثارمع ما يترّتب  كأن لم يكونا

 

األضرار ا عن بإلزام المدعى عمييم بأن يؤدوا إلى المدعي مبمغ ثالثين ألف دينار تعويضً  :اوثانيً 
دون من  ريق التأديبيصمو بغير الطن العمل وفالمادية واألدبية التي أصابتو جّراء إيقافو ع

 . ، مع إلزام المدعى عمييم بالمصروفات واألتعاب مشروعسائغ و سبب 
 

، حكمت  م74/5/7103 تداولت الدعوى بالجمسات أمام المحكمة الكبرى اإلدارية وبجمسة
لزام رافعيا المصاريف واألتعاب.المحكمة برفض الدعوى   وا 

 

ذ لم يرتض المّدعي ىذا القضاء فقد طعن عميو بطريق االستئناف رقم  ( لسنة7232) وا 
( من المرسوم بقانون رقم 75، ودفع في الئحة استئنافو بعدم دستورية الفقرة )ط( من المادة ) 7103

( من الاّلئحة 737( و)730/4تين )، والمادّ  ، بإصدار قانون الخدمة المدنية م7101( لسنة 34)
، وىي  7112( لسنة42التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم )

 ( لسنة50( من قرار مجمس الوزراء رقم )30ف في ظّميا، والمادة )التي صدر قرار فصل المستأنِ 
 ( لسنة34نية الّصادر بالمرسوم بقانون رقم) لقانون الخدمة المد ، بإصدار الاّلئحة التنفيذية 7107
 .  ، عمى فرض أن ىذه األخيرة ىي واجبة التطبيق 7101

 

، وصّرحت  ، قّدرت محكمة االستئناف العميا المدنية جدية الدفع م75/00/7103وبجمسة 
 . ، فأقام دعواه الماثمة رفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستوريةبف لممستأنِ 
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ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
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ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 
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بعدم قبول الدعوى الستفادة المدعي من النّص الطعين قد دفع جياز قضايا الدولة  إنّ وحيث 
( 75) ين في وظيفتو بقرار سمو رئيس مجمس الوزراء رقمعمى سند من القول مؤداه أن المدعي قد عُ 

، وبالتالي فقد تم فصل ىذا  ، بتعيينو مديرا بدال ممن كان يشغل ىذا المنصب قبمو 7101لسنة
مصمحة المدعي في  انتفاءُ  بما مؤداه،  عند تعيين المدعي بوظيفتوغير الطريق التأديبي باألخير 

، بما يتعّين معو الحكم بعدم قبول الدعوى الماثمة  الطعن الماثل الستفادتو من مزايا النص الطعين
  . النتفاء المصمحة

ط المصمحة في وحيث إن ىذا الدفع مدحوض بما استقر عميو قضاء ىذه المحكمة من أن شر 
، مناُطو أن يكون ثّمة ارتباط بين المصمحة في الدعوى   الدعوى الدستورية وىو شرط الزم لقبوليا

، عمى نحٍو  الدعوى الدستورية الموضوعية التي أثير فييا الطعن بعدم الدستورية وبين المصمحة في
ا ا أو جزئيً كميً  رتبطة بياا لمفصل في الطمبات الميكون معو الفصل في المسألة الدستورية الزمً 

، بحيث يتغّير المركز القانوني لمطاعن في النزاع الموضوعي بعد  المطروحة عمى محكمة الموضوع
أن : ليما ، أوّ  ـ وال يتم ذلك إال باجتماع شرطين الفصل في الدعوى الدستورية عّما كان عميو قبميا

 ، ومنفصالً  بالمدعي جّراء تطبيق النّص الطعين عميوا لِحق ا ومباشرً ا واقعيً يقوم الدليل عمى أن ضررً 
أن يكون ىذا الّضرر عائدا في مصدره وسببو إلى النّص : ، وثانييما  لمدستور عن مجّرد مخالفتو

 . ا أو منتحالً ا متوّىمً ليس ضررً و ،  المطعون عميو
 

قانون بإصدار ، م 7101( لسنة 34/ط( من المرسوم بقانون رقم )75المادة ) وحيث إن
)الفقرة ط( الفصل  : تنتيي خدمة الموظف ألحد األسباب التالية )):  الخدمة المدنية تنص عمى أنو

ذلك دون إخالل ، و بغير الطريق التأديبي وفًقا لمحاالت والضوابط التي تحددىا الالئحة التنفيذية 
( 42ر مجمس الوزراء رقم )( من قرا730/4وتنص المادة )،  ((بأحكام القوانين واألنظمة المقررة لذلك 

عمى ، م 7112( لسنة 45بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم )
( الفصل بغير الطريق التأديبي ألي من 4تنتيي خدمة الموظف ألحد األسباب التالية )فقرة  )):  وـــــأن

( منيا 737ا تنص المادة )ــــ. كم ((الئحة ( من ىذه ال737األسباب المنصوص عمييا في المادة )

 

 

 
 

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

 .ماثؿ إجراءاِتو المقّرَرة قانوًنا وحيث استوفى الّطمب ال
 

ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صدر مرسوم أو أمر ممكي أو قرار  ))عمى أنو : 
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لحكومية بشكل قاطع إلى نقمو أو تعيينو في ، وذلك ما لم يتضح اتجاه الجية ايشغميا الموظف 
   . ((وظيفة أخرى 

 

( 29وحيث إن النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول طمب الحكم ببطالن القرار رقم )
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، بإصدار الاّلئحة التنفيذية  7107( لسنة 50القرار رقم ) صدورُ  مما سبقوحيث إنو ال ينال 
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ذلك أن قضاء ىذه المحكمة  . (( ئحة التنفيذية المرافقة ليذا القراركما يمغى كل حكم يخالف أحكام الاّل 
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، فإن قضاء ىذه المحكمة قد اّطرد عمى أن نطاق الدعوى  وحيث إنو عن نطاق الدعوى
الدستورية يتحّدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر 

ذ  فييا جديتو ،  أمام محكمة الموضوع - في الدعوى الماثمة - ّن الدفع الذي أبداه المدعيإ. وا 
/ط( من قانون الخدمة المدنية 75) نصّب عمى نّص المادةا، قد  والتصريح لو بإقامة دعواه الدستورية
( من الاّلئحة 737( و)730/4) ، والمادتين 7101( لسنة 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

والصادرة بقرار رئيس  ، 7112 ( لسنة45ذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم )التنفي
 . ، فإن نطاق الدعوى الماثمة يتحّدد في ىذه المواد 7112( لسنة 42) مجمس الوزراء رقم

 

 ، في القضية رقم م70/07/7105وحيث إّن ىذه المحكمة سبق أن قضت بجمسة 
/ط( من قانون 75ة )نّص المادا عمى ، برفض الدعوى طعنً  قضائية( 04( لسنة )3/7103)د/

( من الاّلئحة التنفيذية لقانون 737) ( والمادة730/4) ، والمادة 7101( لسنة34) الخدمة المدنية رقم
 بالعدد ، ونشر ىذا الحكم في الجريدة الرسمية 7112( لسنة45الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم )

 . م40/07/7105خ تاريب( 4737)
 

تنشأ محكمة  )) : ( من الدستور تنص عمى أن012) الفقرة األولى من المادة وحيث إنّ 
بمراقبة دستورية  ، وتختص دستورية من رئيس وستة أعضاء يعّينون بأمر ممكي لمدة يحّددىا القانون

لسنة  (72)( من المرسوم بقانون رقم 40، كما قضت الفقرة األولى من المادة ) (( القوانين والّموائح
أحكام المحكمة وقراراتيا الصادرة في المسائل الدستورية  )) : لدستورية بأنّ ، بإنشاء المحكمة ا 7117

ا عمى مً ، وتنشر في الجريدة الرسمية خالل خمسة عشر يو  تكون ممزمة لجميع سمطات الدولة ولمكافة
شأن الدعاوى العادية  ا غيرُ نً أومعنى ذلك أن لمدعوى الدستورية ش ، (( ألكثر من تاريخ صدورىاا

  . بحسبان أن الخصومة فييا عينية تستيدف الطعن في النّص القانوني ابتغاء الحكم بعدم دستوريتو
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 تقريربوتكون األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية نّص تشريعي أو 
التي تسبغ عمييا الحجية  ( آنفة البيان40بالمادة ) عمالً  ، دستوريتو ممزمة لجميع جيات القضاء

، بل ينصرف ىذا األثر إلى  المطمقة فال يقتصر أثرىا عمى الخصوم في الدعاوى التي صدرت بشأنيا
تورية القضاُء ، فإذا ما أثير طعن في دعوى تالية بشأن عدم دستورية نّص سبق لممحكمة الدس الكاّفة

، أو بتقرير دستوريتو وسالمتو بالتالي من جميع العيوب وأوجو العوار، كانت ىذه  بعدم دستوريتو
. وىو ما أكدتو المذكرة التفسيرية  الدعوى غير مقبولة لسابقة الفصل في المسألة الدستورية محّميا

 . ( منو012لمدستور المعّدل في معرض إيضاحيا لنّص المادة )
 

/ط( 75ا كان ذلك وكان المستيدف من الدعوى الماثمة ىو الفصل في دستورية المادة )لمّ و 
( 730/4) ، والمادتين 7101( لسنة 34من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

،  7112 ( لسنة45( من الاّلئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم )737و)
. وقد سبق لممحكمة الدستورية أن  7112( لسنة 42) رة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقموالصاد

 حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثمة بأن قضت برفض الدعوى عمى ما سمف بيانو. 
 

 ، 7117( لسنة 72قم )ر ( من المرسوم بقانون 40( و)41وكان مقتضى نص المادتين )
، وأن أحكام المحكمة  حكمة وقراراتيا نيائية وغير قابمة لمطعنمأحكام ال أنّ نشاء المحكمة الدستورية إب

، وتنشر في  وقراراتيا الصادرة في المسائل الدستورية تكون ممزمة لجميع سمطات الدولة ولمكاّفة
 فصالً  قوالً  ا، بحسباني يخ صدورىار ا عمى األكثر من تاخمسة عشر يومً  اللــــة خـــــــدة الرسميــــــــالجري

، وىي بعُد حجية تحول بذاتيا دون المجادلة فيو مرة  ا من أي جية كانتوال تعقيبً  ال يقبل تأويالً 
 . لة الدستورية محّمياأبول الدعوى لسبق الفصل في المسق. بما يتعّين معو الحكم بعدم  أخرى

 

 : فمهذه األسباب

  . ، وألزمت المدعي المصروفات الدعوىحكمت المحكمة بعدم قبول 

 

 

 
 

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

 .ماثؿ إجراءاِتو المقّرَرة قانوًنا وحيث استوفى الّطمب ال
 

ا منو عمى الماّدتيف قاـ منازعتو نعيً أ، فمّما كاف الطالب قد  الطمب الماثؿوحيث إّنو عف نطاؽ 
، عدـَ دستوريتيا ـ ٕٓٔٓ( لسنة ٕٖالثانية والثامنة والفقرة األخيرة مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ )

عند  -طمبو ، إّل أّنو اقتصر في متف لئحة يا عف َسمت الدستور واجترائيا عمى زواجره ونواىيوبتنّكبِ 
ـّ فإف  عمى الفقرتيف األولى والثالثة منيا دوف غيرىا مف الفقرات - إيراد نّص المادة الثانية . ومف ث

، والفقرة  ، وفي المادة الثامنة نطاؽ الّطعف الماثؿ يتحّدد في الفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية
 ، بشأف الكشؼ عف الذّمة المالية. ـٕٓٔٓ( لسنة ٕٖ، مف القانوف رقـ ) األخيرة مف المادة التاسعة

 

يجب عمى كؿ ممـز أف  ))وحيث إّف الفقرة األولى مف المادة الثانية الّطعينة جرت باآلتي : 
يقّدـ إقرارا عف ذّمتو المالية وذّمة زوجو وأولده القّصر وذلؾ خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تزويده 
بالنماذج والستمارات الخاّصة بالمعمومات المطموبة ليذه الغاية والتي تحّددىا الاّلئحة التنفيذية ليذا 

ذا امتنع زوج الممـز عف إعطائو البيانات  ))أّنو :  ، في حيف اقتضت الفقرة الثالثة منيا ((القانوف. وا 
، وعمى الييئة  الاّلزمة لعناصر ذّمتو المالية والتوقيع عمييا، وجب عمى الممـز تثبيت ذلؾ في إقراره

ـَ إقرار عف ذّمتو المالية خالؿ شيريف مف تاريخ إخطاره   . ((تكميؼ الزوج الممتنع تقدي
 

ـَ وحيث إّف الطالب ينعى عمى ا لفقرتيف األولى والثالثة مف المادة الثانية آنفة البياف عد
دستوريتيما عمى سند مف القوؿ ُمؤّداه أنيما إذ أجبرا كاّل مف الزوجيف عمى تضميف إقرار الذّمة المالية 

( ٘، فإنيما أىدرا بذلؾ أحكاـ الفقرة ب مف المادة ) ، مفرداِت الذّمة المالية لمطرؼ اآلخر الخاّص بو
تكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات المرأة نحو األسرة وعمميا في  ))الدستور فيما اقتضتو مف أف : مف 

قتصادية دوف إخالؿ لجتماعية والثقافية والالمجتمع ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية وا
 . ((سالمية إلبأحكاـ الشريعة ا
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اإعالن هيئة تنظيم الت�سالت 

اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم الت�سالت 
باإلغاء الرتخي�س املمنوح اإلى موؤ�س�سة ت�ساميم لتكنولوجيا املعلومات

ا�شتنادا للمادة )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، 
تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها باإلغاء الرتخي�س العادي خلدمات النرتنت املمنوح اإلى 

موؤ�ش�شة ت�شاميم لتكنولوجيا املعلومات بتاريخ 28 �شبتمرب 2003.
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�سالت 

اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم الت�سالت 
باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة اإلى ليت �سبيد لالت�سالت ذ.م.م. 

بناًء على طلب من ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م. ، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها 
باإلغاء الرتاخي�س التالية :

1- الرتخي�س العادي خلدمات النرتنت املمنوح اإلى ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م. بتاريخ 22 
�شبتمرب 2004.

2- الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح اإلى ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م. 
بتاريخ 26 اأبريل 2005.

ذ.م.م.  لالت�شالت  �شبيد  ليت  اإلى  املمنوح  الثابتة  الوطنية  للخدمات  املمتاز  الرتخي�س   -3
بتاريخ 26 اأبريل 2005.

لالت�شالت  �شبيد  ليت  اإلى  املمنوح  امل�شافة   القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س   -4
ذ.م.م. بتاريخ 26 اأبريل 2005.

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�سالت 
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تنويه ب�ساأن الوكالت التجارية التي تم ت�سجيلها

 

 

 تشهد إدارة شئون الشركات

وزارة الصناعة والتجارةب  

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 

12018 
 

SHURJOINT GROOVED 
FITTINGS,FLAN

GES AND 
VALVES,THRE

ADEEL 
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 

12021 
 

RBA FIRE 
HYDRANT/ 

TELECOMMUN
ICATION 

CASTINGS AND 
ITS ALLIED 

ITEMS,GREY 
CAST 

IRON/DUCTILE 
IRON,MANHOL

E 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 

12017 
 

 

 

 

تنويه
     يعاد ن�شر اجلداول اخلا�شة بالوكالت التجارية املن�شورة يف العدد 3247 ال�شادر يف 4 فرباير 

2016، لورود اأخطاء يف اجلداول املذكوة، وذلك بعد ت�شويب تلك الأخطاء.



69
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

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 

12016 
 

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 

12019 
 

PROXIMEX 
SURRVEILANT 

 برامج تقنة
COMPUTER 

PROGRAMS,MA
INTE 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 

12020 
 

ANNOVI PRESSURE 
WASHERS,BLU

E CLEAN 

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

لمعدات الورشكانو   
PO NO,BLOCK: 

646 

12022 
 

WASH TEC AUTO 
MOBILES 

WASH PARTS 

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

 كانو لمعدات الورش
PO NO, BLOCK: 

646 

12023 
 

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 

12024 
 

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 

12025 
 

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

 كراج المتسابقون
PO NO,BLOCK: 

1014 

12026 
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DUNAR DUNAR 
COOKING  

OIL,DUNAR 
BASMATI 

RICE,DUNAR 
TEA,DUNAR 

PULSES,DUNA
R 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 

12027 
 

DURUSU NATURAL 
SPRING WATER 

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

 بحرين ايلند تريدنغ 
PO NO,BLOCK: 

913 

12028 
 

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 

12029 
 

TRIUMPH  دراجات نارية وقطع
 غيارها 

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

شركة عالم الدراجات 
ذ.م.م النارية  

PO NO,BLOCK: 
412 

12030 
 

UM UM 
MOTORCYCLE

S AND 
SPAREPARTS 

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

وكاالت روكرز للدراجات 
 النارية

PO NO: 
32604,BLOCK: 365 

12031 
 

LOEWE ZNEN 
MOTORCYCLE

S AND 
SPAREPARTS 

-TAIZHOU ZHONGNENG 
IMPORT AND EXPORT 
-CHINA 

وكاالت روكرز للدراجات 
 النارية 

PO NO: 
32604,BLOCK: 365 
 

12032 
 

LOEWE DISTRIBUTION 
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 

12033 
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ONE-TIFF AUTOMOTIVE  
REVERSE 
SENSORE 
CAMERAS,AUT
OMO TIVE 
ELECTRONIC 
RUST 
PROTECTION,A
UTO MOTIVE 
CHEMICAL 
PRODUCTS,AU
TOMOTIVE 
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 

12034 
 

HUADONG 
POWER 

GENERATOR 

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 

12035 
 

COURVOISIE
R(COGNAC) 

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

 –مجموعة فنادق الخليج 
 جلف براندرز انترناشونال

PO NO: 
580,BLOCK: 337 

12036 
 

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 

 

12037 
 

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 

12040 
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CHLOE CORE 
PRODUCTS 
(CLOTHES),
ACCESS 
ORY 
PRODUCTS 
(SHOES,EYE
WEAR,PERF
UMES,SEIM
MING 
SUITS) 

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

 بوتيك ساكوش
PO 

NO,BLOCK: 
428 

12038 
 

BALENCIAGA BAGS,SHOE
S,RTW,PERF
UMES AND 
ACCESSORI

ES 

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

 بوتيك ساكوش
PO 

NO,BLOCK: 
428 

12039 
 

ANAKENA 
WINES 

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

مجموعة فنادق 
جلف  –الخليج 

 براندز انترناشونال
PO NO: 

580,BLOCK: 
337 

12041 
 

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 

12042 
 

LA RIOJA 
ALTA 

WINES LA RIOJA ALTA.S.A. 
-SPAIN 

مجموعة فنادق 
جلف  –الخليج 

 براندز انترناشونال
PO NO: 

580,BLOCK: 
337 

12043 
 

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 

12044 
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MERCEDE
S BENZ 

MERCEDES 
BENZ 

FRAGRANC
E AND 

TOILETRY 
LINE 

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

 الحواج
PO 

NO,BLOCK: 
356 

12045 
 

JONWAY  قطع  –سيارات
 -غيارها 

 اكسسوارات

-ZHEJIANG JONWAY 
AUTOMOBILE CO.LTD 
-CHINA 
-DATANG 
VILLAGE,JIANTIO 
TOWN,SANMEN 
COUNTY,TAIZHOU 
CITY,ZHEJIANG 
PROVINCE,CHINA,P.C.317
109 

شركة مونتريال 
للسيارات ش.ش.و 

لمالكها ابراهيم الشيخ 
 صالح
PO 

NO,BLOCK: 
224 

12047 
 

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 

12048 
 

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 

12050 
 

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 

12049 
 

P.G.O 
SCOOTERS 

SALE OF 
SCOOTERS & 
SERVICES,SP

ARE PART 
SAL & 

ACCESSORIES 

-SOCIETE COMMERCIALE 
EURO TAIWANESE 
-TAIWAN,PROVINCE OF 
CHINA 

المدينه للدراجات 
 النارية

PO NO, 
BLOCK: 923 

12051 
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MONACO SPAREPART
S,MOTORCY

CLES 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 

12052 
 

HIGER  الباصات وقطع
 الغيار

BUSES 

-HIGER BUS COMPANY 
LIMITED  
-CHINA 
-NO.288 SUHONG 
RODE,SUZHOU 
INDUSTRIAL PARK, 
CHINA 215026 

شركة عبد هللا بن 
احمد بن هندي 
 ش.م.ب مقفله
PO NO: 

BLOCK: 356 

12054 
 

JAGERMEI
STER 

 مشروبات روحية
LIQUOR 

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

مجموعة فنادق 
جلف  –الخليج 

 براندز انترناشونال
PO NO, 

BLOCK: 356 

12055 
 

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 

12077 
 

KOREMOTO KOREMOTO 
SCOOTERS,K

OREMOTO 
MOTORCYCL

ES 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 

12078 
 

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 

12079 
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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 

12082 
 

ACCOLAD
E WINES 

المشروبات 
 الروحية

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

مجموعة فنادق 
جلف  –الخليج 

 براندز انترناشونال
PO NO:580, 
BLOCK:337 

12080 
 

VOK 
BEVERAGES 

المشروبات 
 الروحية

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

مجموعة فنادق 
جلف  –الخليج 

 براندز انترناشونال
PO NO:580, 
BLOCK:337 

12081 
 

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,BLOC
K:346 

12083 
 

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 

12084 
 

MILAVITSA  المالبس الجاهزة
 النسائية

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

عبد المجيد الخزاعي 
 للتجارة
PO 

NO:MBLOCK:
925 

 

12085 
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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 

12086 
 

TONG 
YANG 
MAGIC 

األجهزة الكهربائية 
 المنزلية

-TONGYANG INC. 
-KOREA REPUBLIC  
-WEST WING 17TH 
SIGNATURE TOWER 100 
CHEONGGYECHON-
ROJUNG-GU SEOUL 100-
230 KOREA,SEOUL 

مجموعة كيكسو 
 العالمية ش.ش.و

PO NO, 
BLOCK: 473 

12087 
 

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 

12088 
 

 



77
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين
 

اإعالن رقم )69( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة   

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
مقفلة(،  �س.م.ب/  للتجارة  البحرين  )�شيفرون  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة 
�شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوين  �شكلها  تغيري  طالبًة   ،26034 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
اآ�شيا  )�شيفرون  �شركة  اإلى  ح�ش�شهم  عن  جميعهم  ال�شركاء  لتنازل  نظرًا  الواحد،  ال�شخ�س 

با�شيفيك هولدجن ليمتد(، وبراأ�شمال مقداره مائتا األف )200.000( 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 )70( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب املحامي كميل �شادق العلوي، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )كلر فول موون 
اإبراهيم العبداين، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 8882، طالبًا  اآمنة  للتجارة �س.�س.و(، ملالكتها 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري 
مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ جا�شم بن ح�شن بن جا�شم 

العتيق وال�شيد/ نا�شر بن عا�شور بن ح�شن ال�شلمان �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 )71( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ مهدي اأحمد جا�شم ال�شفاف، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ت�شجيالت املنتظر(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 6670، طالبًا حتويل الفرع رقم )10( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
بحريني،  دينار   )1.250( األف  وخم�شون  ومائتان  األف  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 
واإدخال كل من ال�شيد/ كنارا فالبيل محمد، الهندي اجلن�شية، وال�شيد/ عبداجلبار برايانثريا 

فالبيل، الهندي اجلن�شية، �شريكني يف ال�شركة.
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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 )72( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ملالكها  الأ�شنان �س.�س.و(،  التخ�ش�شي لطب  امل�شماة مركز )�شريام  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
ال�شيد/ محمد اأمني محمد الأن�شاري، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 90709، طالبًة تغيري �شكلها 
عام،  طبي  مركز  ن�شاط  ملزاولة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوين 
وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )250.000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شادة: 
علي عبدالوهاب عبداهلل اآل ن�شراهلل، عادل محمد اأمني عبدالرحمن الأن�شاري، حيدر حمدي 
دخيل الفيا�س �شركاء يف ال�شركة اإلى جانب املالك الأ�شلي ال�شيد/ محمد اأمني محمد الأن�شاري.

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 )73( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

فرع ال�سركة الأجنبية 
)ماك�سيكون كونتيرن لين �س.ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ماك�شيكون كونتيرن لين �س.ذ.م.م(، امل�شجل فرعها 
العامل يف مملكة البحرين مبوجب القيد رقم 86361، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية الفرع 
املذكور ت�شفية اختيارية و�شطبه 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 )74( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )الوطنية الدولية للحقوق الفكرية �س.�س.و(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  ذ.م.م،  لال�شت�شارات  جي  اإم  بي  كي  �شركة  مكتب 
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واململوكة   ،56033 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  الفكرية  للحقوق  الدولية  )الوطنية 
�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا  مقفلة،  �س.م.ك/  لالت�شالت  الوطنية  لل�شركة 
ال�شخ�س الواحد املذكورة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

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

اإعالن رقم )75( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
العقاري ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب  ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )كنوز لال�شتثمار 
القيد رقم 67938، طالبًة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
ال�شركة،  يف  ح�ش�شه  كامل  عن  النا�شر  عبدالرحيم  نا�شر  عبداحلميد  ال�شيد/  لتنازل  نظرًا 

وبراأ�شمال لل�شركة مقداره مائتان وخم�شون 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 )76( ل�سنة 2016
ب�ساأن تغري جميع �سركاء �سركة اإت�س اإيه اإيه

لتطوير العقارات ذ.م.م 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية  ال�شركة ذات  نيابة عن  �شتيفينز(،  املتخ�ش�شة )مور  املهنية  الت�شامن  �شركة  مكتب 
املحدودة امل�شماة )اإت�س اإيه اإيه لتطوير العقارات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91784، 
طالبًا �شطب ا�شمي ال�شريكني يف ال�شركة ال�شيد/ هاين علي عبداهلل خمي�س عبداهلل، وال�شيد/ 
ت�شبح  واأْن  ال�شركة،  لتنازلهما عن ح�ش�شهما يف  نظرًا  عبداهلل،  عبداهلل خمي�س  علي  اأحمد 

ال�شركة مملوكة لكل من: 
1 - �شركة ملتيكوم القاب�شة ذ.م.م، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71991، وبن�شبة %50.      

 2 – �شركة ملتيكوم ريل ا�شتيت ذ.م.م، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81569، وبن�شبة %50.        
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 )77( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية

مقفلة معفاة مقيمة
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب �شركة كي بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة 
القيد رقم  امل�شجلة مبوجب  للتاأمني �س.م.ب.م/ مقيمة(،  اإيه  امل�شماة )يو �شي  املقيمة  املعفاة 
26120، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة املذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره اأربعة ع�شر مليون )14،000،000( دولر اأمريكي.  
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 )78( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اأميمة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 12695، طالبة حتويل  املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )خياطة 
وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  ال�شبيعي(  )برادات  امل�شمى  منها   5 رقم  الفرع 
مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم �شركاء فيها، 

وهم:
MOHAMEDKUTTY POOLAKKAL SAIDALAVI )1
SHIHABUDEEN POOLAKKAL SAYEDALAVI )2

SIRAJ THERIYATH HAMZAKUTTY )3
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 )79( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )جيه اإ�س يو هولدينجز �س.�س.و( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شاوين،  راجيف  ملالكها  �س.�س.و(،  هولدينجز  يو  اإ�س  )جيه  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87755، والتي متار�س ن�شاط �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية 
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و�شناعية اأو خدمات، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية وفقًا لأحكام قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 

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

اإعالن رقم )80( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية بجميع فروعها
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة )قائمة(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
اإليا�س  �شمري  ال�شيد/  عن  نيابة  �شتيفنز(،  )مور  املتخ�ش�شة  املهنية  الت�شامن  �شركة  مكتب 
امل�شجلة  البناء(،  ملواد  املنامة  )موؤ�ش�شة  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  محمد،  عبدالعزيز 
مبوجب القيد رقم 38627، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة الفردية بجميع فروعها اإلى 
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  تريدينغ  )جريت  امل�شماة  القائمة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 

القيد رقم 86320.  
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 )81( ل�سنة 2016 
حتويل من �سركة ت�سامنية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة، نيابة عن ال�شركة الت�شامنية امل�شماة )مادهودا�س 
وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،463 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  كوبالدا�س(، 
دينار  األف )100،000(  مائة  مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

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 )82( ل�سنة 2016

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )اإف واإ�س للخدمات ذ.م.م(

اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
واإ�س  امل�شماة )اإف  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات  نيابة عن  اإبراهيم بوحمود،  نبيل  ال�شيد/ 
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ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا  رقم72231،  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للخدمات 
ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )83( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )بيوت املوؤيد ذ.م.م(
وحتويلها الى فرع ل�سركة قائمة

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )بيوت املوؤيد ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
77071، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية بالكامل وحتويلها اإلى فرع ل�شركة 
)ترامكو ذ.م.م.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78196، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، ويعيني مكتب )مور�شتيفنز( م�شفيًا قانونيًا 

اة. فنَّ لل�شركة املُ�شَ
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 )84( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ مح�شن علي اأحمد الكاتب، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )الكاتب ل�شيانة املباين(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 51004، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )1( من املوؤ�ش�شة 
األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  جديد،  جتاري  وبرقم  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  وحتويله 

)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



83
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

اإعالن رقم )85( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامنية 

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب )امل�شتثمرون املحرتفون لال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شركة الت�شامنية البحرينية امل�شماة 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  احلايكي،  را�شد  عي�شى  وزهرة  مرمي  ل�شاحبتيها  ال�شيف(،  )حلويات 
رقم 80526، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، نظرًا لتنازل ال�شيدة/ زهرة عي�شى 

را�شد احلايكي ل�شريكتها ال�شيدة/ مرمي عي�شى را�شد ح�شني احلايكي.      
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن 20160033
�شكنة قاليل   يو�شف عبداهلل بحر، من  فوؤاد  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 660110300، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160032
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد رزق اإبراهيم عبداهلل من �شكنة الرفاع 
الغربي  ويحمل رقم �شكاين 610135090، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160034
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى يو�شف عي�شى را�شد �شبيب  من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي  ويحمل رقم �شكاين 590111132 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160021
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى هالل �شالح العلي من �شكنة �شافره  ويحمل رقم 
اإلى الإدارة  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركته، عليه  اأو يدعي باإرث  �شكاين 570060214، 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 



85
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

اإعالن 20160022
اأحمد عبداهلل عبداحل�شن محمد من �شكنة  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
جبلة حب�شي ويحمل رقم �شكاين 490102964 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20160024
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل عبدالرحمن عي�شى ال�شعد من �شكنة 
الرفاع ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 330014811 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20160026
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة هيفاء عبداهلل عبدالرحمن الري�س  من �شكنة 
املحرق وحتمل رقم �شكاين 680902848 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

املذكورة اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20160027
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة فاطمة علي محمد دغيم من �شكنة مدينة عي�شى  
وحتمل رقم �شكاين 731207017، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 20160029
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى �شعد عبداهلل �شعد م�شفر من �شكنة مدينة حمد  
ويحمل رقم �شكاين 530053675، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

عالن 20160003
املحرق   �شكنة  من  العدوي  خالد  ذيب  خالد  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 630078521، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20160004
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة اإبتهاج عبداهلل عبا�س مرهون  من �شكنة املالكية  
وحتمل رقم �شكاين 770109845، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20160008
الدير   �شكنة  من  عي�شى  ح�شن  اأحمد  حبيب  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 720200520، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 20160009
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن علي ا�شكندر ماجد  من �شكنة املحرق  
ويحمل رقم �شكاين 800706056، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20160010
كليب   دار  �شكنة  من  ليث  جعفر  اأحمد  علي  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 840606206 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160011
ZAHID IQBAL MOHAMMAD LATIF من  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
�شكنة املنامة  ويحمل رقم �شكاين 510105955 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160001
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عي�شى علي اإبراهيم حبيب  من �شكنة �شماهيج  
ويحمل رقم �شكاين 650008065 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 20160002
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد غلوم علي جابر  من �شكنة الرفاع ال�شرقي  
ويحمل رقم �شكاين 610108220، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 20150344
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد عاي�س حميد العتيبي من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 510809820، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 20150336
�شكنة  ال�شندي من  را�شد  اأحمد عبداللطيف  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
املنامة ويحمل رقم �شكاين 610008218، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 20160020
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد را�شد محمد بوهيله من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 570120047، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات
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اإعالن 20160021
العلي من �شكنة �شافره  املتوفى م�شعان هالل �شالح  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 57006014، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
�شوف  وبعدها  الر�شمية،  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 19630010
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة زهراء اأحمد ح�شن ال�شلمابادي من �شكنة مدينة 
عي�شى  وحتمل رقم �شكاين 570016371، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

املذكورة اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالنات اإدارة المحاكم
رقم الدعوى 5/1778/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
NAVEED AHMAD NAZIR AHMAD SHAD

 NAVEED AHMAD NAZIR تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى
AHMAD SHAD. الرقم ال�شخ�شي: 870334832. 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 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/1  على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

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

رقم الدعوى: 5/601/2016/02       
تبليغ باحل�سور

�س:  احلداد  علي  اميان  املحامية  وكيلته  �س:830187464.  عبدامللك  عبداملتني  املدعي/ 
770409784. املدعى عليه/ حميد اأحمد محمد علي �س:610076086 منزل 176 طريق 1405 

جممع 314 النعيم. �شفة الدعـوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوة العمالية 

رقم الدعوى: 02 / 2/625/2016       
تبليغ باحل�سور

املدعـي/ محبوبل علم �س:770824927. وكيلته املحامية اميان علي احلداد �س: 770409784. 
�شفة  النعيم.   314 جممع   1405 ط   176 م  �س.ت:34537.  روك    �شان  فندق  عليه/  املدعى 

الدعوى/ مطالب عمالية.
اأجتماع يف  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية.  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 9/627/2016/02       
تبليغ باحل�سور

املدعية/ كال ركنو مال عثمان �س:670516902. بوا�شطة وكيلتها املحامية اإميان علي احلداد 
�س: 770409784. املدعى عليه/ فندق �شان روك   �س.ت:34537. م 176 ط 1405 جممع 314 
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النعيم. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
يف  اأجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا       

2016/3/2م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى 14/2016/175/5
تبليغ باحل�سور

املدعية/ افراح عبداهلل محمد ح�شني. بوا�شطة وكيلها علي عياد. مكتب 14 مبنى 338 طريق 
1805 جممع 318 �شارع املعار�س. املدعى عليه/ جابر هنا مبارك املعيقل النعيمي. قطر الدوحة 

فريج بن عمران – التفاق منزل 64. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ/طالق.
يح�شر  مل  اإذا  باأنه  املذكور  �شد  عليه  املدعى  الأولى  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها  يف جل�شة يوم 2016/3/8م 

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

رقم الدعوى: 14/2015/5836/1
تبليغ باحل�سور

املدعية/ رقية عبدالعزيز را�شد بوقحو�س. مبنى 839 طريق 210 جممع 802 مدينة عي�شى. 
املدعى عليه/ دهام مبارك رامي املهندي. قطر اخلور �شارع ال�شورى منزل 23 قطر. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ/طالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم 2016/3/13م اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا 

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

رقم الدعوى: 9/8506/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MATTHIAS املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   710632819 ال�شخ�شي:  الرقم   .DOUGLAS WUNDERLI

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية



92
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

رقم الدعوى: 3/16139/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .mark Hamilton :املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 201514130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/16331/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ASHFAQ HABIB MUHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي 850192269. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 124.617 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/10228/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
اآيات نا�شر �شلمان نا�شر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 830304061. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

328.903 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 2 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/16484/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: رباب ح�شني 
اكرب �شاه محمد. الرقم ال�شخ�شي: 460057413. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.373 دينارًا 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 4/14298/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  عبدالكرمي،  علي  ح�شمت  اأحمد  ن�شري  عليه:  املدعى   .UMRAN NAZIR املدعي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1500 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .550104526 ال�شخ�شي: 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/16802/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: وزارة الرتبية والتعليم. املدعى عليها: �شركة انظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية. الرقم 
ال�شخ�شي: 201514587. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/19980/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  هاو�س  ميديا  ليت�شي  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 73672-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4909.477 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/16899/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد جواد 
عبدالوهاب علي. الرقم ال�شخ�شي: 600921204. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.06 دنانري 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 7/10726/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: مكتب املحامي ال�شيخ عي�شى بن محمد اآل خليفه. وكيلته دعاء اأحمد خليفه الع�شمي. 
املدعى عليه: خالد غايل �شقر اخلالدي. الرقم ال�شخ�شي: 660808641 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2136 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى:  5/18049/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شني عبداملجيد اأحمد محمد �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 930603877. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 911.941 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/17365/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
RAYAPPAN DEVA DHASAN. الرقم ال�شخ�شي 760163928. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/16745/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
KAMAL HOSSAIN ABUDUL MANNA. الرقم ال�شخ�شي 810927632. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 375.29 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 7/16753/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
 358.32 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .851127410 ال�شخ�شي:  الرقم   .WAQAS AHMED

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/15062/2016/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد علي 
محمد ا�شد اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 690924461. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 196.442 دينارًا 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/15206/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري. املدعى عليها: فاطمهة  بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة 
مبلغ 131.413  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 420027661.  الرقم  م�شعال.  علي  محمد 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/15215/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690500599 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHOKON MUKROM ALI

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 4/11904/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة ب�شت كواليتي للمقاولت. الرقم 
ال�شخ�شي: 201510727. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 546.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى:  8/9695/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمود �شالح 
 365.494 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840915047 ال�شخ�شي:  الرقم  يون�س.  على  محمد 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13754/2015/02
تبليغ باحل�سور

احللواجي،  يو�شف  اأحمد  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1031.856 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201512607 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/13755/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: الوجنه للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 
اأتعاب  71097. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 676.998 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية



97
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

رقم الدعوى: 5/14549/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  املحميد،  عليه: محمد عبداهلل علي  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شخ�شي: 201513049. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 550.858 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/11053/2015/02
تبليغ باحل�سور

للتاأمني الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليها:  املدعية: الهيئة العامة 
الدوحة لالأنرتنت. الرقم ال�شخ�شي: 66841-4. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 617.666 دينارًا 

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

2016/01/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/11321/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: نعيمة عبداهلل محمد املنوري، الرقم 
ال�شخ�شي: 201510387. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 477.66 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10028/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة ال�شرق الأو�شط واملتطورة. الرقم 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   3605.907 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .61894 ال�شخ�شي: 

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 8/17375/2015/02
تبليغ باحل�سور

 GRIFFIN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871237210 ال�شخ�شي:  الرقم   .GARDNER CANTRELL

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/19191/2015/02
تبليغ باحل�سور

العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلتها  الزراعي.  والت�شنيع  لالنتاج  العثمان  �شركة  املدعية: 
 .201517045 ال�شخ�شي  الرقم  تريدينغ.  جينريال  والكويت  البحرين  اون�شت  عليها:  املدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2245 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/14519/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RIZWAN املدعي: الكرار لتاجري معدات البناء. وكيله علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليه
مع  دينارًا   2571.6 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910517290 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMIN

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

2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/17359/2015/02
تبليغ باحل�سور

دعاء  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
ال�شيد محمد �شعيد محمد �شرب. الرقم ال�شخ�شي: 840302363. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 7/17000/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
EMMANUEL VILLANOBOS MANUEL. الرقم ال�شخ�شي 650302966. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 323.375 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/16987/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 910408572.  الرقم  العرادي.  اإبراهيم  علي ح�شن  جنات 

مبلغ 1561.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/18561/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: SANTHOSH KUMAR KANDAMPULLY RAJAN. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. 
 .201515884 ال�شخ�شي:  الرقم   RAMESH PUTHUPULLY SIVARAMAN عليه:  املدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/18383/2015/02
تبليغ باحل�سور

الهام  املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  اململكة.  املدعية: جامعة 
خليل محمد اإ�شماعيل احلمادي. الرقم ال�شخ�شي: 860903001. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2/17932/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: جامعة اململكة. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: جيهان 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 820508292. مو�شوع  الرقم  ر�شتم.  را�شد  اأحمد  عبدالهادي 

1619.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 14/2016/28/7
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شهري محمد يو�شف اأحمد. �شقة 2 مبنى 2444 طريق 4449 جممع 244 عراد. املدعى 
عليه/ حامد عبدالرحمن ح�شن القا�شمي. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ/طالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليه �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
بحقها  ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/2/29م  يوم  جل�شة 

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

رقم الدعوى: 6/18561/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: SANTHOSH KUMAR KANDAMPULLY RAJAN. وكيله هدى �شعد اأحمد يو�شف. 
 .201515884 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAMESH PUTHUPULLY SIVARAMAN عليه:  املدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/15355/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه: National Computer. الرقم ال�شخ�شي: 10549. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1075.274 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 5/15507/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفه املال  املدعى عليه: 
محمد جابر غي�شان. الرقم ال�شخ�شي: 201513758. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2175.098 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/15259/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: حميد محمود خ�شر دخيل. املدعى عليه: عطااهلل حامد خلف ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 
840511876. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/15286/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: حميد محمود خ�شر دخيل. املدعى عليه: عطااهلل حامد خلف ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 
840511876. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/15364/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيلكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
عفاف عبداهلل اإبراهيم عبا�س ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 891204067. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 520.702 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2/19728/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: محمود غلوم ح�شن �شم�شي. وكيله ح�شني محمد اإ�شماعيل احلداد. املدعى عليه: محمد 
يو�شف محمد مرهون. الرقم ال�شخ�شي: 620068167. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 دينار 

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

2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/13179/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  املحامي جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
موؤ�ش�شة �شمري عبداحل�شني خمي�س التجارية. رقم ال�شجل التجاري: 34169-1، جمهول العنوان. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/19399/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املال.  عي�س  جمال  املحامي:  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
العنوان.  جمهول   .1-35372 التجاري:  ال�شجل  رقم  ذ.م.م.  والتاجري  لل�شيانة  فرح  �شركة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى:7/13657/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليه: امو�شن ميديا 
الدعوى: طلب  العنوان. مو�شوع  التجاري: 1-66452. جمهول  ال�شجل  رقم  تايزنغ.  ادفري  اند 

مبلغ: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
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رقم دعوى: 2/20619/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: زهره �شباح 
عبدالكرمي عبدعلي في�شل. الرقم ال�شخ�شي: 861100697 جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 18496.813 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم دعوى: 2/20720/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  املحامي جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى:  العنوان مو�شوع  التجاري: 43653-01. جمهول  ال�شجل  العطار. رقم  �شركة �شيدلية 

طلب مبلغ: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/2/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى: 1/14473/2015/02
تبليغ باحل�سور

للتاأمني الجتماعي. وكيلها املحامي: جمال عي�شى املال. املدعى عليها:  العامة  الهيئة  املدعية: 
العنوان.  جمهول   1-38812 التجاري:  ال�شجل  رقم  م.  ذم  كري�شنز  باكواجني  �شوري�س  �شركة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: مطالبة ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة 2016/3/2.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: رقم 9/06723/2010/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني ال�شيارة اخلا�شة باملحكوم عليه را�شد مبارك 
را�شد دغيم النوع كاديالك الرقم )15075( اللون اأ�شود �شنة ال�شنع )1997( واملتحفظ عليها 

ب�شاحة مركز �شرطة املحرق وحتدد جل�شة للبيع بتاريخ 29/ 2016/2
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل/ جعفر عبداحل�شني �شبت هاتف )39619040( 
)17690525( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 

رقم 9/06723/2010/04.
اإدارة محكمة التنفيذ
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رقم الدعوى: 14/ 6/821/2015
تبليغ باحل�سور

 1214 جممع   1439 طريق   2416 مبنى  العنزي.  برج�س  فرحان  خلف  عبدالرحمن  املدعي/ 
مدينة حمد. وجن�شيته/ بحريني. املدعى عليها/ مها محمد فرحان العنزي. مبنى 2416 طريق 

1439 جممع 1214 مدينة حمد. وجن�شيتها / �شعودية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ احل�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2016/2/28م  فاأن املحكمة 

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

رقم الدعوى: 14/ 2/3852/2015
تبليغ باحل�سور

املدعية/ بحريه معيوف اإبراهيم اإبراهيم. �شقة 1 مبنى 1363 طريق 720 جممع 907 الرفاع 
العما�س. مبنى 2416 طريق 1439  اأحمد عواد  ال�شرقي. وجن�شيتها/ بحرينية. املدعى عليه/ 

جممع 1214 مدينة حمد. وجن�شيته/ �شوري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ/ النفقة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل 
يح�شر اأو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2016/3/6م فاأن املحكمة �شوف 

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

رقم الدعوى: 9/9577/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .671105728 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMJAD HUSAIN KHOT

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/9274/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالعزيز عبا�س عبداهلل ح�شني باخته. الرقم ال�شخ�شي: 730705528 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 264.626 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/10488/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
فالح ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 730148211. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120.709 دينارًا 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/8751/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
NASHIR BAPARI AHMAD BAPARI. الرقم ال�شخ�شي 880163747 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 337.822 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/3775/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660826801 ال�شخ�شي:  الرقم   .CARLOS RIERA HOMAR

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/6100/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820314773 ال�شخ�شي:  الرقم   .USSAIN CHAYAKKOTH

212.567 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/6999/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   690613024 ال�شخ�شي:  الرقم   .GOVINDARAJ PRABAHARAN

مبلغ 204.538 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/7509/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
BITOL MOBAROK. الرقم ال�شخ�شي: 751035025. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.376 

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

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/5775/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 .830155899 ال�شخ�شي:  الرقم   .ASARAPPULIGE ASHAN HASTHIKA FERNANDO

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 154.48 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/5637/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
HAZEL OLIVIA D & apos; HENIN. الرقم ال�شخ�شي: 511111533 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 303.581 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/6935/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
dian putri kustanti. الرقم ال�شخ�شي: 201411340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219.309 

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

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/2276/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .500119430 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالكرمي.  رفيع  محمد  بيبي 

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

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/5618/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
CHRISTOPHER CRUZ DEL ROSARIO. الرقم ال�شخ�شي 781051231. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 264.552 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/13311/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  لالت�شالت.  نيوتل  �شركة  املدعية: 
عليه: Robert James Haarrison. الرقم ال�شخ�شي: 201420343. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

525.26 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/15596/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه  علي مهدي 
 228.532 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .891106804 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  محمد 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/15588/2014/02
تبليغ باحل�سور

فا�شل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790465663 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  اإ�شماعيل  عبدالرحيم 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/5261/2015/02
تبليغ باحل�سور

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

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/1273/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شن نبيل محمد 
علي يعقوب. الرقم ال�شخ�شي: 870700600. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 157.884 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/22699/2014/02

تبليغ باحل�سور
اأحمد. املدعى عليه: جممع ال�شقري لالأثاث  بتلكو. وكيلتها جميلة علي �شلمان  املدعية: �شركة 
واملفرو�شات. الرقم ال�شخ�شي: 201429549. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.474 دينارًا مع 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/3678/205/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
محمد عبدالرحمن محمد حامد. الرقم ال�شخ�شي: 590317008. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/4900/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد جا�شم 
 496.36 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940904063 ال�شخ�شي:  الرقم  عتيق.  را�شد  محمد 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/4894/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: خالد �شرحان 
خاتل هتيمي. الرقم ال�شخ�شي: 910115028. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 573.424 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/3171/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: في�شل عبداهلل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861000870 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالغفار.  عبداهلل  محمد 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/5011/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد حبيب  اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  البحرين. وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
مرحمت ح�شن ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 630702624. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 514.275 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/5009/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها: عاطفة علي  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  املدعية: �شركة زين 
عبداهلل علي املوؤمن. الرقم ال�شخ�شي: 610101498. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579.593 

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

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/5255/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ZAHID عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
HUSSAIN FURRUKH BHATTI. الرقم ال�شخ�شي: 730109780 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

517.683 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



111
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/4892/2015/02

تبليغ باحل�سور
 STEPHEN عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .760634998 ال�شخ�شي  الرقم   .OMAR LATHAM AL GHARABALLY

طلب مبلغ 570.555 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/10480/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SUJITH VARGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 830752595. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 186.783 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/9843/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مينا بانوب فرج بانوب. الرقم ال�شخ�شي: 750457104. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.452 

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

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/5774/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
DANIEL THOMAS MUGHOGHO. الرقم ال�شخ�شي 201409767 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 65.92 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



112
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/11757/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840935005 ال�شخ�شي:  الرقم  امل�شوري.  اأحمد  عبده  محمد 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/4842/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   800153111 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMED SALIM HAFIZUR

مبلغ 92 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/4507/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .910114846 ال�شخ�شي:  الرقم  مريزمان.  عبدالرحمن  حاجي  عبدال�شالم  عمران 

الدعوى: طلب مبلغ 234.901 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/4734/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن 
مح�شن ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 810704552. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.7 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/5744/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
يو�شف ال�شيد اإبراهيم �شالح الوداعي. الرقم ال�شخ�شي: 520113195. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 267.998 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/8777/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   40185-1 ال�شخ�شي:  الرقم  والت�شويق.  للتجارة  اجلزيرة  �شبة  �شركة  عليها:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 4106.25 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/10824/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
ARSHAD ZAMAN. الرقم ال�شخ�شي: 861228774. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 354.433 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/10678/2014/02
تبليغ باحل�سور

دعاء  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900204494 ال�شخ�شي:  الرقم  ها�شم.  ح�شن  عبداهلل  ال�شيد  عبا�س 

مبلغ 178.129 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



114
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/4838/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .861132181 ال�شخ�شي  الرقم   .CHARLEEN GRACE CATADA BASUBAS

الدعوى: طلب مبلغ 3032.876 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/5459/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 830938346  الرقم   .TERRELL BRANDON JOHNSON

مبلغ 348.04 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/5452/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جا�شم اأحمد 
ح�شن اأحمد ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 841100322. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.278 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/7333/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .681003895 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  حنفي  اإبراهيم  اأحمد 

293.001 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/7485/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
FORHAD BISWAS MD ALI. الرقم ال�شخ�شي: 790598108. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/9397/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 .780100840 ال�شخ�شي  الرقم   .SHIHABUDHEEN VADAKKE MOOPICHATHIL

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.027 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/5575/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   830613714 ال�شخ�شي:  الرقم   .PEARL MELESA PEREIRA

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/7995/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعي: 
اأحمد عبا�س مال محمد ح�شني اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 931008123. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 266.877 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/2422/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590005367 ال�شخ�شي:  الرقم  البوعينني.  علي  را�شد  �شوقي 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/5278/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
SHEHERYAR. الرقم ال�شخ�شي: 850572312. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60.968 دينارًا 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/5450/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
�شامح اأحمد ح�شن اأحمد عو�س. الرقم ال�شخ�شي: 650523890. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/4270/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه ممدوح علي 
عبداهلل قروف. الرقم ال�شخ�شي: 771104979. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 290.068 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/4148/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
عبدالعزيز عي�شى عبداهلل بدر. الرقم ال�شخ�شي: 661202321. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/5749/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
WENNIE ROSE SERRA GUANZON. الرقم ال�شخ�شي 850354633 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 275.516 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/10475/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   701123710 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARITES MONTANO FLORES

مبلغ 115.595 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/7289/2014/02
تبليغ باحل�سور

زهره  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 791106322. مو�شوع  الرقم  مريزا من�شور عبداهلل خمي�س. 

103.231 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



118
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى 8/1935/2015/14

تبليغ باحل�سور
وجن�شيتها   .621020907 ال�شخ�شي/  ورقمها  البدوى.  اأحمد  م�شطفى  فاطمة  املدعية/ 
بحرينية. �شقة 32 مبنى 663 طريق 1712 جممع917 الرفاع ال�شرقي. املدعى عليه: عبدالقادر 
اإبراهيم. وجن�شيته/ بحريني. �شقة32   مبنى 663 طريق 1712 جممع 917  اإ�شماعيل ال�شي 

الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ/ نفقة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه اإذا مل 
يح�شر اأو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2016/2/23م فاأن املحكمة 

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

رقم الدعوى: 7/19815/2015/02
تبليغ باحل�سور

 CAROLINE JERMANOS :املدعي: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها ليلى جا�شم جواد. املدعى عليه
SFEIR. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 6/16762/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMED SADIQ PARAMBATH. الرقم ال�شخ�شي 690121369 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 436.714 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/17071/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ون�س 
با�شم عبداحلميد محمد ال�شرت. الرقم ال�شخ�شي: 850807204. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

330.167 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/23383/2014/02

تبليغ باحل�سور
 YASIR عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
MUSHTAQ. الرقم ال�شخ�شي: 890134855. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 122.899 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/17174/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820722057 ال�شخ�شي:  الرقم   .RIPON MAHFIZ UDDIN

367.837 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 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/17352/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد هاين 
اأحمد اإبراهيم �شعبان. الرقم ال�شخ�شي: 900601728. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ طلب مبلغ 

174.29 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/17632/2015/02
تبليغ باحل�سور

 CHERRY PIE :املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
CAYABAN NICOLAS. الرقم ال�شخ�شي: 910523266 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 559.834 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/13270/2015/02

تبليغ باحل�سور
محمد  عبداهلل  و�شن  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
يحيى. الرقم ال�شخ�شي: 910105340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.71 دينار مع الر�شوم 

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

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/16499/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن يو�شف 
مبلغ 114.236  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 940810522. مو�شوع  الرقم  ر�شي.  ح�شن محمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   3 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا       

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/15236/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
 254.832 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801045045 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAEED AHMED

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/15846/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   710646933 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARCOS VINICIUS DA SILVA

مبلغ 130.267 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 1/20189/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكرمي �شالح التويجري. املدعى عليه: Karman Koofi. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1981.91 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/16210/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RANDY عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
AGUILAR MANA. الرقم ال�شخ�شي: 740454285. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.825 

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/12774/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شلمان عبدالنبي 
ح�شني �شلمان الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 790809435. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ طلب مبلغ 

533.472 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/18530/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية: 
NGAMBE GABRIEL SAKWE. الرقم ال�شخ�شي: 900329149. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

306.623 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/15844/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية: 
MRIDUL KANTI ROY. الرقم ال�شخ�شي: 731235363. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 129.2 

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 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/201/2016/14
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاطمة ح�شن علي. رقمها ال�شخ�شي:820819980. جن�شيتها: عراقية بوا�شطة وكيلها 
املحامي / ح�شني جعفر النها�س. املدعى عليه: را�شد محمد �شعيد عبداهلل، جن�شيته: قطري. 

رقمه ال�شخ�شي: 741240084. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ طلب الطالق.
     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 الأربعاء 2016/4/13م ، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الثانية

رقم الدعوى: 7/224/2016/14
تبليغ باحل�سور

ال�شخ�شي:890805342. جن�شيته بحريني.  اأحمد العجمي. رقمه  املدعي: حيدر مريزا مهدي 
�شقه 12 مبنى 683 طريق 5427 جممع 454 كرانة. املدعى عليها: روؤى فوؤاد رابعه. جن�شيتها: 
طلب  مبلغ:  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان  جمهول   .930525191 ال�شخ�شي:  رقمها  �شورية. 

الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنها 
اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2016/4/13م، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يتق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الثانية
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رقم الدعوى 9/1033/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

عواطف محمد اأحمد اللبان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة عواطف محمد اأحمد اللبان، 
الرقم ال�شخ�شي: 360104819. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/937/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

جمال محمد عبداهلل فولذ
فولذ  املتوفى جمال محمد عبداهلل  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 560115911. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/1057/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمود مكي اأحمد عي�سى الدقاق
عي�شى  اأحمد  مكي  محمود  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الدقاق. الرقم ال�شخ�شي: 830803165. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 3/14990/2015/02
تبليغ باحل�سور

تامكون  �شركة  عليها:  املدعى  اأنور.  اأ�شامة  املحامي  وكيلها  للخر�شانة  اململكة  �شركة  املدعي: 
للمقاولت والتجارة �شجلها التجاري 67130. مبنى 2006 طريق 1527 جممع 115 احلد. �شفـة 

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

بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/3 ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/9419/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
محمد عو�س �سامل را�سد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد عو�س �شامل را�شد الرقم 
ال�شخ�شي: 580115364. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/936/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

محمد ال�سالح فرج عيادي
فرج عيادي  ال�شالح  املتوفى محمد  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 440801141. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/1057/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمود مكي اأحمد عي�سى الدقاق
عي�شى  اأحمد  مكي  محمود  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الدقاق. الرقم ال�شخ�شي: 830803165. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/01088/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ديانندات جقنات
الرقم  جقنات،  ديانندات  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 530608820. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 5/19735/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

يو�سف علي خليفة حثبور البوفال�سة
حثبور  خليفة  علي  يو�شف  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
باية  او من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  فعلى كل  ال�شخ�شي 640100023.  ورقمه  البوفال�شة 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من 

يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 3/13584/2014/02
اإثبات ملكية ال�سهم

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعني �شلمان عبدالعزيز علي محمد وغريه. قد 
اأقاموا الدعوى رقم 3/13584/2014/02 �شد املدعى عليه جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. 
طالبني فيها احلكم باإثبات ال�شهم الغري م�شجلة وعددها 5355 �شم من عامة �شهم 5544 من 
وهو عبارة عن اأر�س غري م�شورة خالية من البناء الكائن يف الدراز من املنامة املنطقة الغربية 
ال�شرق �شارع 3823 ويحدها من  ال�شمال �شارع رقم 3824 ويحدها من  اجلنوبية ويحدها من 
اجلنوب عقار رقم 6091 وعقار 6051 والبالغ م�شاحته الكلية 4308 قدم مربع مبا يعادل م�شاحة 

ال�شهم املطلوب اإثباتها 4161.136 قدمًا مربعًا.
   لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/19929/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى
غامن علي حمد غامن

املتوفى غامن علي حمد غامن ورقمه  تركة  الثانية عن فتح دعوى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 320002764. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 9/14290/2015/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعني ورثة املرحوم حميد �شلمان يو�شف الأ�شود 
وكيلهم املحامي علي العريبي. قد اأقاموا الدعوى رقم 9/14290/2015/02 �شد املدعى عليه 
جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، طالبني فيها احلكم بثبوت ملكية املدعني على الأر�س رقم 

04013068 الكائنة مبنطقة كرانة طريق 6041 والبالغ م�شاحته 231 مرتًا مربعًا.
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   لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 
اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 7/15828/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
عبداهلل جابر اأحمد اجلالهمة

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداهلل جابر اأحمد اجلالهمة   
الرقم ال�شخ�شي: 100000215. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/15828/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

عائ�سة جابر اأحمد اجلالهمة
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عائ�شة جابر اأحمد اجلالهمة   
الرقم ال�شخ�شي: 280012314. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 4/15984/2015/02
اإثبات ملكية ال�سهم

  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية باأن املدعية �شكينة ال�شيد علي جواد نا�شر وكيلتها 
جهاز  عليه  املدعى  �شد   4/15984/2015/02 رقم  الدعوى  اأقامت  قد  املهزع  هدى  املحامية 
املدعية 294 �شهما م�شاعا من عامة  العقاري. طالبنت فيها احلكم مبلكية  والت�شجيل  امل�شاحة 

43120 �شهما يف العقار رقم 06014780 والكائن ب�شرتة طريق 407.
   لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعية اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 6/16888/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

علي حمود علي �سوار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علي حمود علي �شوار  الرقم 
ال�شخ�شي: 250101491. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/18991/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

مهدي �سالح من�سور كاظم
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى مهدي �شالح من�شور كاظم، 
الرقم ال�شخ�شي: 731104897. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 6/10044/2014/02
وكيلته  مبارك،  محمد  عي�شى  جعفر  املدعي  باأن  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
املدعى عليه  الدعوى رقم 6/10044/2014/02 �شد  اأقام  املحامية فاطمة جعفر عي�شى. قد 
طريق   1697 رقم  للعقار  املدعي  ملكية  اثبات  فيها  طالنب  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز 
للخرائط اجلوية  الكائن مبنطقة جدحف�س املحدد حدوده وم�شاحته طبقا  2344 جممع 423 
حتديد  يف  عليه  املعتمد  والزراعة  البلديات  �شئون  لوزارة  التابع  املعلومات  ق�شم  من  ال�شادرة 

الر�شم املقرر للدعوى والتي تقدر م�شاحتها بــــــ 1300 قدم مربع.
   لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/01223/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

اأحمد عبدالغفار عطيه اإبراهيم اجلرف
 تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد عبدالغفار عطيه اإبراهيم 
اجلرف الرقم ال�شخ�شي: 471101877. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/13لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 4/1319/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

نورة محمد اإ�سماعيل محمد خنجي
اإ�شماعيل محمد  تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة نورة محمد 
خنجي. الرقم ال�شخ�شي: 590110691. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليها اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/1287/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
ملياء رفعت عبداحلميد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة ملياء رفعت عبداحلميد  الرقم 
اأن  باأية حقوق عليها  اأو من يدعي  للمتوفاة املذكورة  ال�شخ�شي: 660301300. فعلى كل وارث 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/1418/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمد علي محمد عي�سى الغتم
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد علي محمد عي�شى الغتم. 
الرقم ال�شخ�شي: 650121783. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/1728/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفاة
رباب مراد ح�سني �ساجي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة رباب مراد ح�شني �شاجي ورقمه 
ال�شخ�شي 520019482. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/14474/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: �شركة اليد 
العنوان. مو�شوع الدعوى:  العربية للمقاولت �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 68541-1. جمهول 

طلب مبلغ: مطالبة الديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/19475/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
�شركة اأحمد عبداللطيف للمقاولت. رقم ال�شجل التجاري: 68885-1. جمهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ: مطالبة ديون.     
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/1290/2012/02
تبليغ باحل�سور

1-�شركة  عليهما:  املدعى  عقيل.  نزار  املحامي  وكيلها  العايل  من�شور  اأحمد  �شركة  املدعي: 
املو�شوع: احلكم  �شي - مالطا  بي  ا�س  ات�س  بنك  – مالطا. 2-  اند�شرتيز  ايركريت  امريات�س 
على  المر  مبوجب   2012/1/24 بتاريخ  الرابعة  التنفيذ  محكمة  من  ال�شادر  احلجز  ب�شحة 
عري�شة رقم 1/ع/2012 وا�شليا احلكم ببطالن التزام املدعية قبل املدعى عليها الثانية ب�شداد 
قيمة العتماد امل�شتندي رقم 682010006026 – ال مع الغاء العتماد امل�شتندي واعتباره كاأن 

مل يكن واحتياطيا احلكم بندب خبري.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين اعاله بورود التقرير يف 
الدعوى وباحل�شور مبن ميثلهما او بوكيل عنهما وذلك جلل�شة 2016/3/8م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 3/3973/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالنابيب واملقاولت. املدعى عليه: رام كر�شنا رامانان، جمهول العنوان. 
للمدعني مبلغ 54207/250 دينارًا  يوؤدي  باأن  الزام املدعى عليه  الدعوى: طلب مبلغ:  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/9م.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/16667/2015/02

فتح دعوى تركة املتوفى
عبداهلل محمد عبداهلل اإ�سماعيل

تعلن املحكمة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداهلل محمد عبداهلل اإ�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باية حقوق عليه  او من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  940103265. فعلى كل 
دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر 

املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/20م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/17938/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

طالب عطا اهلل عيد الرواجفة
ال�شخ�شي  الرقم  الرواجفة.  عيد  اهلل  عطا  طالب  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  باية حقوق عليه  او من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  940103265. فعلى كل 
دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر 

املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/21م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/17316/2015/02
تبليغ باحل�سور

مو�شوع  العنــوان  جمهول  كمرب.  جنب  نيكول  عليها:  املدعى  العقارية.  ناردين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ: احلكم بف�شخ عقد البيع البتدائي املوؤرخ 2008/6/15.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/21م.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 6/15708/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: بنك البحرين والكويت. املدعى عليه: تقي محمد علي املديفع. جمهول العنــوان. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ: الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعني مبلغ 50212/043 دينارًا والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.



131
العدد: 3248 - الخميس 11 فبراير 2016

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/20م.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 3/860/2016/02

تبليغ باحل�سور
جمهول  الدهم  را�شي  الدين  ح�شام  مهند  عليه:  املدعى  وغريه.  زاهري  عبدالهادي  املدعي: 
العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعني مبلغ 45000 دينار 

والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2016/3/8م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى:022015144693
تبليغ باحل�سور

املباين  لرتكيب  المان  بيت  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اجلاهزة. رقم ال�شجل: 76544-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16288.97 

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

2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى:022015206125
تبليغ باحل�سور

رقم  للمقاولت  الفار�س  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ال�شجل: 6667-04. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11113.6 دينار مع الر�شوم 

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى:022015188249
تبليغ باحل�سور

للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة �شيب ما�شرت مرين �شريف�س.  املدعية: الهيئة العامة 
رقم ال�شجل: 69955 – 1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 18506.841 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/6 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى:022015154299

تبليغ باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعي: جمال عي�شى اأحمد خليفه املال املدعى 
ال�شخ�شي:  الرقم  للمقاولت.  العتماد  موؤ�ش�شة  �شاحب  اأحمد/  اإبراهيم  مهدي  محمد  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   10253.709 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهول   .1-17376

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

2016/3/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022015040553
تبليغ باحل�سور

ال�شخ�شي:  الرقم  املولين.  ح�شني  علي  مح�شن  فا�شل  عليه:  املدعى  ال�شحة.  وزير  املدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 26441.975  الدعوى: طلب  مو�شوع  العنوان.  730205215. جمهول 

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

2016/2/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022015212591
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: ال�شركة املتحدة لإدارة العقارات. رقم 
ال�شجل: 7100-1. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10921.44 دينار مع الر�شوم 

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

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022015212516
تبليغ باحل�سور

فريدون.  كركو  ح�شني  عبداحلميد  عليه:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 590502956. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6150 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 6/962/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
من�سور علي مكي

الرقم  املتوفى من�شور علي مكي.  ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
ال�شخ�شي: 540037230. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 3/745/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

اإ�سماعيل اإبراهيم �سكندر حياة محمدين
  تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اإ�شماعيل اإبراهيم �شكندر 
حياة محمدين. الرقم ال�شخ�شي: 930811917. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/15 

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

رقم الدعـوى: 8/9356/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

الأول:  عليه  املدعى  ال�شمالن.  اأحمد  املحامي  وكيلها  العثمان  عبداهلل  فوزي  رهام  املدعية: 
AMOS FREDERICK BOGAN )600437698(. املدعى عليها الثانية �شركة ال�شقر للعقار. 

�شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باحل�شور 

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما جلل�شة 2016/3/2
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 3/18876/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبداهلل محمد ح�سني النهام
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبداهلل محمد ح�شني النهام  
الرقم ال�شخ�شي: 720524784. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 6/18964/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

حمد عبدالغني عبداهلل �سلمان املعتوق
عبداهلل  عبدالغني  حمد  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأو من يدعي  �شلمان املعتوق. الرقم ال�شخ�شي: 810806452. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/2  على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

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

رقم الدعـوى: 3/17212/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: �شركة ناردين العقارية وكيلها املحامي عبدالرحمن اخل�شرم. املدعى عليه �شياء الدين 
محمد علي يو�شف مزعل. �شفـة الدعــوى: ف�شخ او بطالن العقد.

باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/14

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 9/6688/2015/02

تبليـغ باحل�سـور
ريل  ميجا  �شركة  عليها:  املدعى  جا�شم.  اأحمد  املحامي  وكيله  زمان  عبدالر�شول  علي  املدعي: 

اي�شتيت. �شفـة الدعــوى: توثيق اتفاق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/3/14
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 1/12002/2014/02
اإعالن اإثبات ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة بان املدعي ال�شيد علي الق�شاب وكيلته فائزة ال�شيد 
م�شطفى علي محمد ا�شعد �شد اإدارة الت�شجيل العقاري طلبوا فيها باإثبات ملكيته للق�شم الغربي 
واملبينة احلدود  املخارقة  الكائنة بفريق  تقريبا 648 قدم مربع  الباغ م�شاحتها  لقطعة الر�س 
واملعامل باإعالن ادارة الطابو برقم املقدمة رقم 1957/1058 والن�شور بتاريخ 1958/5/1 والتي 
رقم 1058  والكائن حتت  ال�شيوع  على  �شريكة  �شقيقة  وال�شراء من  الرث  اليه عن طريق  الت 
طريق 118 جممع 301 املنامة والزام املدعى علية باإ�شدار وثيقة عقارية للمدعي بذلك نع الزام 

املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعية اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 1/15171/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعية: اأ�شواق اخلليج الدولية. وكيلها املحامي: اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليها الثالثة املدخلة: 
�شركة جنار لالإ�شتثمار القاب�شة ذ.م.م. جمهولة العنوان. �شفـة الدعــوى.

ومقابل  والر�شوم  دينار   2294/500 قدره  مبلغا  للمدعية  تدفع  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  طلب 
اأتعاب املحاماة.

باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/1.

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

تبليغ باحل�سور
ار  املوؤيد. املدعى عليها �شركة  اأمين توفيق  اأحمد ه�شام زيني. وكيله املحامي:  املدعي: مروان 
اي البحرين �س.م.ب. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 

86086/452 دينار.
باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/2 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    
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رقم الدعـوى: 7/23416/2014/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: وين مايكل كوت�س وكيلته املحامية الهام علي. املدعى عليها: ليال طعان حرب. �شفـة 
الدعــوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكوره اأعاله باحل�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/3/2

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 9/236/2006/02

ا�سدار وثيقة عقاريه
اإبراهيم علي عبداحل�شن ال طوق.  باأن املدعي  ال�شاد�شة  الغرفة  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها احلكم وقبل الف�شل يف 
املو�شوع مبخاطبة ادارة امل�شاحة مل�شح عقاري املدعي واملدعى عليه على الطبيعة وبيان حدود 
وم�شاحة كل منهما وفقًا لل�شجالت الر�شمية منذ ن�شاأة حقهما على الأر�س محل النزاع. والزام 
املدعى عليه الثاين يف مواجهة املدعى عليه الأول باإ�شدار وثيقة عقاريه با�شم املدعى تت�شمن 

ملكيته للعقار امل�شجل با�شمة.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة 2016/3/2 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 4/9425/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعـــي: ERIC PERKINS  وكيله املحامي اأحمد ال�شمالن. املدعى عليها: �شركة ال�شقر للعقار. 
�شفـة الدعـوى: ديون.

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنها جلل�شة 2016/3/2

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 5/10887/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
�سامل بن خليفة بن �سامل ال�سابقي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املرحوم �شامل بن خليفة بن �شامل 
باأية  يدعي  اأو من  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 360102050.  الرقم  ال�شابقي. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 9/6864/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: ال�شيخة ح�شة را�شد عبداهلل ال خليفة. املدعى عليها: �شركة عقار للمقاولت ذ.م.م. 
دينار   41000/000 وقدرة  مبلغ  للمدعية  تدفع  بان  عليها  املدعى  الزام  طلب  الدعوى:  �شفة 

�شامال الر�شوم وقدرها 916/500 والفوائد ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور مبن ميثلها اأو 

بوكيل عنها وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2016/3/13.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 7/14890/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعي: �شركة محمد اإبراهيم ال�شفار. وكيلها املحامي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان املدعى 
الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  جمهول  ذ.م.م.  املركزية  لالأ�شواق  البحرينية  ال�شركة  الأولى:  عليها 

اإ�شهار اإفال�س.
باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/3/13.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 5/13420/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

عليها:  املدعى  اأحمد.  عبداهلل  مكي  رقيه  املحامية:  وكيلتها  العقارية.  منازل  �شركة  املدعية: 
�شارون وايت. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: بطالن م�شتند.

باحل�شور  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 2016/2/10.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/1406/2016/02

فتـح تركـة املتوفى
�سعود محمد �سعود النعيمي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى �شعود محمد �شعود النعيمي. 
الرقم ال�شخ�شي: 410104493. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 2/1239/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
ن�سال نادر اأحمد عبداهلل

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفاة ن�شال نادر اأحمد عبداهلل، 
الرقم ال�شخ�شي: 590215205. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 2/1354/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبدالعزيز ال�سيد محمود محمد الها�سمي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن املتوفى عبدالعزيز ال�شيد محمود محمد الها�شمي. 
الرقم ال�شخ�شي: 490108709. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/4180/2014/02
تبليغ باحل�سور

جعفر  عبداجلليل  محمد  اأحمد  املدعي:  وكيل  ال�شويلم.  محمد  هزاع  محمد  عبداهلل  املدعي: 
املرباطي. املدعى عليها: �شركة اخلليج لتكنلوجيا الطريان ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/2045/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: بحرين اباربل تريدينغ. وكيل املدعي: محمد علي الوطني. املدعى عليه: جري�س فيال�س 
دالفي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/4 لنظر الدعوى وذلك لال�شتجواب.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 9/8456/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ح�شني يو�شف ح�شن يو�شف املطاوعة. املدعى عليها: �شركة تاك�شي العربية، وكيلها عادل 
بوعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/4 لنظر الدعوى مع وجود مذكرة من اخل�شم يرجى ا�شتالمها عند قلم كتاب ذات 

املحكمة.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/13832/2012/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم عي�شى رم�شان. املدعى عليها: �شركة  BHARATH KUMAR. وكيل املدعي:  املدعي: 
ف�س ليف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.

   
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/4480/2015/02
تبليغ باحل�سور

الكبار.  موؤ�ش�شة  املدعى عليه: محمد علي مكي علي �شاحب  املدعي: حبيب محمد علي مكي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  للمدعى  املدنية  العمالية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
2016/3/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 6/1798/2013/02

تبليغ باحل�سور
 JAN عليهم  املدعى  عبداهلل.  جا�شم  اأحمد  املدعي:  وكيل  للهند�شة.  رم�شي�س  �شركة  املدعية: 
 FAROOSH. SHAKIL MODDIN SAHEB MAKANDAR. TARLOK SINGH. PRAKASH

 GURUNG. SANJAY KUMAR BHASKAR. JITENDRA KUMAR ADHIKARI.

 MUHAMMAD IBRAHIM. BALJIT SINGH. LAL MUHAMMAD. HAMID ZAMAN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.
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     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه التا�شع jan faroosh  اأعاله باأنها قد 
حددت جل�شة 2016/3/23م لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 2/10897/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: فا�شل علي مهدي ح�شن. املدعى عليها: برادات احلاج علي ابو الأرواح مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 8/1547/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: JOHN EDWARD ZAPANTA ZAPANTA BAGARINAO وكيله اأمين توفيق املوؤيد. 
املدعى عليها: �شركة �شنرت لينك للخدمات الغذائية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.
     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/3919/2015/02
تبليغ باحل�سور

MASUD RANA ABDUL ABDUL AWAL. وكيله فاطمه طالب عبدالرحيم طالب  املدعي: 
محمد. املدعى عليها: تفانني هنادي للعبايات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 8/6196/2015/02

تبليغ باحل�سور
 SURESH :املدعي: ال�شيد كاظم مح�شن الدرازي. وكيله علي محمد ال�شماهيجي. املدعى عليه

UTNOOR. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 2/1343/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: PRISCILLA DULA SARMIENTO. املدعى عليه: �شالون �شابرينا للتجميل. الوكيل: 
املحامي/ماجد العطاوي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ: دعوى عمالية.

     لذا تعلن املحكمة الكربى العمالية املدنية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم ال�ستئناف 6/03670/2015/03

رقم الدعوى 6/03393/2012/02
تبليغ باحل�سور

املحامي حافظ علي محمد 610109928.  وكيلها  العقارية �س.�س.و.  الفاحت  امل�شتاأنفة/ �شركة 
املنطقة  املنامة   317 جممع   1703 طريق   188 مبنى  الأول  الطابق   1 مكتب  )ب(  حوار  بناية 
الق�شيبية  مبنى 58 طريق 386  رقم 51  الليت�شي. محل  بيت  امل�شتاأنف �شدها/  الدبلوما�شية. 
325. طلبات ال�شتئناف: 1( قبول ال�شتئناف �شكال. 2( احلكم بالغاء احلكم امل�شتانف والق�شاء 
امل�شتانف  اإلزام   )3 دينار.  وقدره -/800  مبلغا  للم�شتانفة  توؤدي  بان  �شدها  امل�شتانف  باإلزام 

�شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن املحكم الكربى املدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكور اأعاله 

باحل�شور جلل�شة اليوم 2016/2/24 موعد نظر ال�شتئناف. 
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف 2/3400/2015/03
رقم الدعوى 8/15112/2011/02 

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفني / �شيام كومار وغريه وكياله املحاميان عي�شى فرج بور�شيد 541102877 املحامية 
�شاحلة عي�شى فرج بور�شيد 811200329. مكتب 9-10 بناية 453 طريق 1518 -املنامة 315 
�شارع اللوؤلوؤ - البحرين .�شد: امل�شتانف �شدها/ موؤ�ش�شة �شنيور للمقاولت . طلبات ال�شتئناف: 
1- قبول ال�شتئناف �شكال .2- ويف املو�شوع تعديل احلكم امل�شتانف واحلكم جمددا بكافة طلباته 
احلا�شمة  اليمني  توجيه   -3 درجة.  اول  ومحكمة  العمل  وزارة  لدى  الطلبات  ك�شف  يف  الواردة 
احلا�شمة  اليمني  توجيه  احتياطية  ب�شفة   -4 جميعا.  بامل�شتانفني  اخلا�س  ال�شفر  جواز  ب�شان 
ب�شان عالقة العمل بالن�شبة للم�شتانف الرابع. 5- حتميل امل�شتاأنف �شدهم الر�شوم امل�شروفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة. 
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عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       
باحل�شور جلل�شة 2016/2/24.

قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية
رقم ال�ستئناف 7/04065/2015/03

رقم الدعوى 6/6866/2014/02
تبليغ باحل�سور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املحامي  وكيله  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة/ 
ال�شوملي. مكتب 802 الطابق الثامن بناية حوار ب املنطقة الدبلوما�شية امل�شتاأنف �شده/ �شادق 
قبول  ال�شتئناف:1-  طلبات   .306 جممع   601 ممر   11 مبنى   1 �شقة  اإبراهيم.  �شالح  محمد 
ال�شتئناف �شكال. 2- تعديل حكم اول درجة يف �شق الفائدة القانونية والق�شاء جمددا ب�شمول 
وتاأييد احلكم  التام  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  بواقع 10% من  القانونية  بالفوائد  احلكم 

فيما عدا ذلك . 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/2/24
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف 9/516/2015/03
رقم الدعوى 7/12542/2013/02

تبليغ باحل�سور  
اأ �شقة 33  اأحمد ال�شكران. حوار  اأحمد محمد �شالح املعال وكيله املحامي عبداهلل  امل�شتاأنفة/ 
الطابق الثالث املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شده/ اإبراهيم جواد مرعل. �شقة 1 مبنى 793 
طريق 1622 جممع 818 مدينة عي�شى. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال 2 - احلكم بالغاء 
والق�شاء جمددا بحكم جديد يجيب  املاثل  بال�شتئناف  اول درجة املطعون عليه  حكم محكمة 
التلفيات التي احدثها امل�شتاأنف  امل�شتاأنف لطلباته )مبلغ التعوي�س والبالغ -/1040 دينار عن 

�شده بالعقار امل�شتاأجر( كما وردت بالئحة دعواه املقدمة امام محكمة اول درجة.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا       

باحل�شور جلل�شة 2016/2/24.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف 7/02835/2011/03
رقم الدعوى 7/5774/2010/02

تبليغ باحل�سور
�شنعاء  موؤ�ش�شة  �شدها:  امل�شتاأنف  �شد:  بور�شيد.  عي�شى  املحامي  وكيله  خان  �شبري  امل�شتاأنف: 
باإحالة  واملو�شوع  ال�شكل  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  احلكم  العنوان.  جمهول  للتجارة. 
الدعوى للتحقيق ليثبت امل�شتاأنف بكافة طرق الثبات املقررة قانونا ومنها �شهادة ال�شهود انه 
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عمل لدى امل�شتاأنف �شده ومدة عمله لديه والجر امل�شتحق له اآنذاك وانه عمل �شاعات ا�شافية 
ومقدارها وانه يداين امل�شتاأنف �شده كذلك مببلغ 1200 دينار م�شتحق ا�شرتدادها وللم�شتاأنف 
�شده نفى ما ع�شى ان يثبته امل�شتاأنف بذات الطرق الثبات املقررة وحددت جل�شة 2016/2/28 
التحقيق  لإجراء  الدائرة  ي�شار  ع�شو  وندبت  اجلل�شة  نف�س  يف  ينتهي  ان  على  التحقيق  لبداية 
ولرئي�شها ندب غريه عند القت�شاء و�شرحت للخ�شوم باإعالن �شهودهم وعلى قلم الكتاب اعالن 

الغائب من اخل�شوم بهذا احلكم وابقت الف�شل يف امل�شاريف 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليها او من ينوب 

عنها باحل�شـــور جلل�شة 2016/02/28م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 4/2083/2015/03 
رقم الدعوى 9/7661/2012/02 

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف/ حق نواز خان وكياله املحاميان عي�شى فرج بور�شيد و�شاحلة عي�شى بور�شيد. �شد: 
ومو�شوع  �شكل  الف�شل يف  وقبل  املحكمة  للمقاولت. احلكم: حكمت  �شنيور  امل�شتاأنف �شدها/ 
ال�شتئناف باإحالة ال�شتئناف للتحقيق ليثبت امل�شتاأنف بكافة طرق الثبات القانونية ومن بينها 
�شهادة ال�شهود عالقة العمل وتاريخ بدايتها وانتهائها و�شروطها وانه عمل لدى امل�شتاأنف �شدها 
�شاعتان عمل ا�شافية ومقدارها والجر امل�شتحق عنها وما مت ا�شتقطاعه من اجره وانه �شلمها 
جواز �شفره للم�شتاأنف �شدها نفي ذلك بذات الطرق وحددت جل�شة 2016/2/9 لبدء التحقيق 
على ان ينتهي يف غ�شون �شهرين من بدئه وندبت لإجرائه ع�شو ميني الدائرة ولها ندب غريه 
عند القت�شاء. و�شرحت للطرفني باإح�شار �شهودهما. وعلى قلم الكتاب اعالن من مل يح�شر 

من اخل�شوم مبنطوق هذا احلكم وابقت الف�شل يف امل�شروفات.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها باحل�شــور جلل�شة 2016/2/9
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/1735/2014/03
رقم الدعوى: 5/14760/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: موؤ�ش�شة ميديا بيت�س ل�شاحبتها/ نرية محمود رم�شان. وكيلها/ املحامي ا�شامة انور 
الأولى: �شركة مها ميديا �س.ت 78225. �شقة 508 مبنى 743 �شارع  امل�شتاأنف �شدها  محمد. 
الثاين: �شجاع محمد اخلطاطبة محل 508 طريق  ال�شناب�س. امل�شتاأنف �شده  831 جممع 408 
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831 مبنى743 جممع 408 ال�شناب�س. طلبات ال�شتئناف: اأوًل: احلكم بقبول ال�شتئناف �شكال. 
ثانيا: وقبل الف�شل يف املو�شوع: الكتابة لوزارة التجارة ق�شم �شئون ال�شركات لال�شتعالم عما 
)اأ(  فقرة   )348( باملادة  التزمت  قد  اجنبية  ل�شركة  كفرع  الأولى  �شدها  امل�شتاأنف  كانت  اإذا 
من قانون ال�شركات التجارية بتقدمي �شمان لتنفيذ التزاماتها مبملكة البحرين من عدمه وعن 
الو�شع الراهن لهذه ال�شركة. ثالثًا: ويف املو�شوع: اإلغاء حكم اول درجة فيما يتعلق برف�س اإلزام 
باإلزام  الأولى مببلغ -/16912 دينارًا واحلكم  امل�شتاأنف �شدها  بالت�شامن مع  امل�شتاأنف �شده 
امل�شتاأنف �شده الثاين بالت�شامن مع امل�شتاأنف �شدها الأولى باملبلغ املطالب به مع الفائدة %9. 

ثالثا - اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف والر�شوم واأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهما املذكوران اأعاله 
املحكمة  فاإن   2016/3/20 جلل�شة  باحل�شور  عنهما  ينوب  وكياًل  يعينا  اأو  يح�شرا  مل  اذا  باأنه 

�شوف ت�شري بحقهما ح�شوريا ليعلما.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/1956/2015/03
رقم الدعوى: 7/223/2006/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: عي�شى علي الفرج. 2816 طريق 4454. عراد 244. �شد: امل�شتاأنف �شدهم: 1- الأهلية 
لالأوراق املالية. 2- نور الدين عبداهلل نور. 3- �شالح عبداهلل نور الدين. 4- ع�شام عبداهلل 
نور الدين. 5- بنك انف�شتكورب. 6- وزارة ال�شناعة والتجارة. 7- م�شرف البحرين املركزي. 
الطلـــبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لرفعه يف امليعاد )2015/5/14(. 2- ويف املو�شوع اإلغاء 
احلكم امل�شتاأنف وا�شدار حكم جديد موؤيد لكافة طلبات امل�شتاأنف يف مواجهة امل�شتاأنف �شدهم 
كاًل منهم فيما يخ�شه، املعدلة مبوجب املذكرات اخلم�س املعززة باملذكرة ال�شارحة التي قدمها 
الت�شجيل  الر�شوم وقت  الأولى ولأغرا�س  الدرجة  اأمام محكمة  امل�شتاأنف بجل�شة 2007/3/27 
فقط �شجل امل�شتاأنف هذا ال�شتئناف بقيمة 5099 )خم�شة اآلف وت�شعة وت�شعني دينارًا( ويحتفظ 
بحقه يف تعديل قيمة الدعوى بناء على تقرير اخلبري اأو اخلرباء يف درجة ال�شتئناف. 3- تكليف 
خبريين ا�شافيني بنف�س اأعمال املاأمورية يف الدرجة الأولى حفاظًا على الوقت اأو باأعمال ماأمورية 
اأتعاب  الأولى من غري  الدرجة  الدعوى خلبري  واعادة  املحكمة منا�شبًا.  تراه  جديدة ح�شب ما 
ا�شافية، ليقدم كل خبري من اخلرباء الثالثة تقريرًا م�شتقاًل اأو تقريرًا واحدًا ولكن مبقت�شى 
راأي كل من  املوحد  التقرير  يذكر يف  اأن  الإثبات وخ�شو�شًا  قانون  رقم 148 من  املادة  اأحكام 
اخلرباء واأ�شباب ذلك الراأي. اأ- ت�شمني املدعى عليهم، كل فيما يخ�شه بكافة الأتعاب والر�شوم 

وامل�شاريف عن الدرجتني.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية للم�شتاأنف �شدهما الثاين والثالث املذكوران 
اأعاله باأنه اإذا مل يح�شرا اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما باحل�شور جلل�شة 2016/3/8 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها ح�شوريا ليعلم.
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قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية
رقم ال�ستئناف: 2/1174/2012/03

رقم الدعوى:  7/313/2011/02
تبليغ باحل�سور

ابناءه  عن  طبيعيًا  وليًا  وب�شفته  نف�شه  عن  العبيديل  عبداهلل  محمد  عي�شى  الأول/  امل�شتاأنف 
عمر ومحمد. امل�شتاأنف الثاين/ �شنتي م�شاميه محمد ادرو�س. بوا�شطة وكيلهم املحامي �شامي 
�شيادي. مكتب 602 الطابق ال�شاد�س مبنى 71 جممع يتيم �شارع املثنى جممع 304 �س.ب: 1330 
اأحمد بن  املنامة. امل�شتاأنف �شده الأول/ قا�شم اوداتيل. كافترييا ا�شيل محل 114 116 �شارع 

ماجد خلف مدر�شة احلد للبنات احلد 110. امل�شتاأنف �شدها الثانية/ �شركة التكافل للتاأمني.
بيت التجار الطابق 14 �شناب�س مبنى غرفة التجارة و ال�شناعة .طلبات ال�شتئناف: 1- قبول 
ال�شتئناف �شكال لتقدميه خالل القيد الزمني لال�شتئناف. يف املو�شوع: بتعديل احلكم بزيادة 
املبلغ املحكوم به كالآتي: اأ- بزيادة املبلغ املحكوم به كتعوي�س مورث الى مبلغ ع�شرين األف دينار 
)20000 دينار( بدل من اربعة الف دينار. ب- زيادة املبلغ املحكوم به لأ�شقاء املتوفى الى مبلغ 
اربعة الف دينار بدل من ثالثة الف دينار لي�شبح جمموع املطالبة مبلغ وقدره -/30000دينار 
بدل من اثنني وع�شرين الف دينار وذلك كما هو مبني بالئحة ال�شتئناف حتى يتنا�شب التعوي�س 
مع ال�شرار الدبية واملادية التي ا�شابت ابن امل�شتاأنف الأول وعن نف�شه مما ا�شابه ما ا�شرار 
ادبية وعن ابناءه الق�شر وال�شرار الدبية التي ا�شابت امل�شتاأنف الثانية مع الفوائد القانونية 
الر�شوم  �شدها  امل�شتاأنف  الزام  د-  التام.  ال�شداد  وحتى  احلادث  وقوع  تاريخ  من   %10 بواقع 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا اخلام�شة امل�شتاأنف �شده الأول قا�شم باحل�شور بنف�شه او 

مبن ينوب عنه جلل�شة ال�شتئناف املحددة يف يوم الثنني املوافق 2016/3/14م.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا اخلام�سة

رقم ال�ستئناف 3/1038/2015/03
رقم الدعوى 6/10562/2014/02

تبليغ باحل�سور
ثنكر�س  �شده  امل�شتاأنف  فتيل.  ح�شني  محمد  املحامي/  وكيله  بوخوة.  علي  ح�شن  امل�شتاأنف: 

كونر�س. بناية رقم: 1858 طريق رقم: 3374 جممع رقم: 533.
     لذا تعلن املحكمة للم�شتاأنف �شده باإعادة ال�شتئناف للمرافعة لتعديل �شكل الهيئة جلل�شة 
2016/03/16م واإذا مل يح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من ميثله قانونًا فاإن املحكمة �شت�شري بحقه 

ح�شوريًا، ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 1/19432/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: عبداهلل اأحمد هالل البنعلي. وكيل املدعي: ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليها: 
خدمات املدوب لالأيدي. الرقم ال�شخ�شي: 7988-8. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1400 دينار 

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

2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/13478/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجري معدات البناء. وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليه: ADNAN AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 840641222 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

57 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 

2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/18569/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: برميا للنقل ال�شياحي وتاأجري ال�شيارات ذ.م.م. وكيل املدعي: ح�شني عقيل يو�شف اأحمد 
ال�شخ�شي 811005682. مو�شوع  الرقم  العمريي.  �شاره مطر عبداهلل  املدعى عليها:  احل�شن 

الدعوى: طلب مبلغ 60 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 

2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/18359/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة ا�شيا لتاأجري ال�شيارات. وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: يا�شر محمد 
دنانري مع  الدعوى: طلب مبلغ 210  ال�شخ�شي: 760305218. مو�شوع  الرقم  اأحمد.  اإبراهيم 

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

2016/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/10304/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  املدعي: 
MD RAFIK. الرقم ال�شخ�شي: 821250868. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  298.334  عليه: 

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/12271/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليه:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  العقارية.  الغناه  �شركة  املدعي: 
PAMELA DELIWE. الرقم ال�شخ�شي: 810817160. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 

2016/3/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/08554/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيخ حمد  املدعي:  والال�شلكية )بتلكو(. وكيل  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  املدعية: �شركة 
عبداهلل محمد ال خليفه. املدعى عليه: عي�شى ح�شن نا�شر ح�شن اخلزعلي. الرقم ال�شخ�شي: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   120.999 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .721202969

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

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/12753/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
 113.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860318648 ال�شخ�شي:  الرقم   .FIROZ ARFAN

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/12867/2015/02
تبليغ باحل�سور

موؤ�ش�شة  املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .61606-1 ال�شخ�شي:  الرقم  وال�شتائر.  العربية  للجل�شات  ملك 

178.172 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 3 للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/12508/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: �شامي 
نهري عيادة العظام. الرقم ال�شخ�شي: 790711842. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 290.888 

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/12767/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  ال�شيارات.  لتاأجري  اخلليج  �شركة  املدعية: 
CHUTIMA CHAIMUN. الرقم ال�شخ�شي: 841029199. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

888 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة


