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 قرار رقم )10( ل�سنة 2016
 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون الت�سجيل العقاري

ال�سادر بالقانون رقم )13( ل�سنة 2013

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة2001,

وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة2013,
 وبناًء على عر�س رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري,

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعمل بالالئحة التنفيذية لقانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013 
املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية
وزير  بقرار  ال�شادرة   1979 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  تلغى 
العدل وال�شئون الإ�شالمية رقم )6( ل�شنة 1980, كما  تلغى الالئحة التنفيذية لذات املر�شوم 
بقانون ب�شاأن الأمور املتعلقة باجلانب امل�شاحي من اجراءات الت�شجيل العقاري ال�شادرة بقرار 
يخالف  ن�س  كل  يلغى  كما   ,2012 ل�شنة   )36( رقم  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  رئي�س 

اأحكام هذه الالئحة.

املادة الثالثة
القرار  وين�شر  القرار,  هذا  اأحكام  تنفيذ  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  رئي�س  على 

والالئحة املرافقة له باجلريدة الر�شمية,  وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ ن�شرهما.  

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

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــوافـــــــق: 10 مــــــــــــــــــــار�س 2016م
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الالئحة التنفيذية
لقانون الت�سجيل العقاري ال�سادر بالقانون رقم )13( ل�سنة 2013

باب متهيدي
تعاريف

مادة )1(
املعاين  نف�س  الالئحة  بهذه  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة,  هذه  تطبيق  لأغرا�س 
الواردة بقانون الت�شجيل العقاري وتكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
اململكة: 

مملكة البحرين.
القانون:

قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13 ( ل�شنة 2013.
اجلهاز:

جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري.
العقار:

كل �شيء م�شتقر بحيزه ثابت فيه ل ميكن نقله منه دون تلف اأو تغيري يف هيئته. 
الوحدة العقارية )الوحدة محل التعامل(: 

هي اجلزء املفرز مو�شوع التعامل من العقار اأو من جمموعة الأبنية �شواء كان ذلك اجلزء طبقة 
اأو �شقة اأو محاًل اأو مكتبًا واحل�شة امللحقة بكل منهم يف الأجزاء امل�شرتكة.

الطبقة:
كل وحدة م�شتقلة من العقار يف م�شتوى اأفقي تتوفر لها اأو�شاف ومميزات العقار وتكون مفرزة 

اإلى �شقة واحدة اأو عدة �شقق.
ال�سقة:

كل جزء من الطبقة اأو الطابقني اأو كامل الطابق يكون وحدة �شكنية م�شتقلة.
جمموعة الأبنية: 

اأكرث من عقار يتكون كل منه من طبقة اأو طبقات و�شقق ت�شكل كلها جمموعة واحدة يكون كل 
عقار فيها م�شتقاًل عن باقي العقارات.

مكتب التوثيق:
املكتب املخت�س بتوثيق عقود املعامالت العقارية من بيع اأو رهن اأو مقاي�شة اإلى غري ذلك من 
معامالت تتعلق بالعقار وي�شتلزم القانون توثيقها وكذلك توثيق عقد اتفاق تكوين احتاد مالك 

العقارات.
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الدليل الإ�سرت�سادي للمعايري:
 قواعد ا�شرت�شادية  ي�شدرها مدير عام امل�شاحة حتدد فيها املعايري  والإجراءات الفنية والإدارية 

الواجب اإتباعها ل�شتكمال املعاملة امل�شاحية.
املعاملة امل�ساحية )املعاملة(: 

مل�شح  ر�شمي  بتوكيل  عنه  ينوب  من  اأو  املالك  به  يتقدم  اإلكرتونيًا  اأو  ورقيًا  طلبًا  يت�شمن  ملف   
العقار, ويدون يف ال�شجل املخ�ش�س برقم مت�شل�شل يبني فيه البيانات ال�شرورية وتاريخ الطلب 

وما مت من اإجراءات اإلى حني اإجناز املعاملة.
امل�ساح: 

هو ال�شخ�س الذي يقوم باأعمال امل�شح طبقًا لأحكام هذه الالئحة.
املكاتب امل�ساحية اخلا�سة:

 مكاتب هند�شية حا�شلة على ترخي�س للقيام باأعمال امل�شح العقاري من جلنة تنظيم مزاولة 
املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف   2014 ل�شنة   )51( رقم  القانون  لأحكام  وفقًا  الهند�شية  املهن 

الهند�شية واملعتمدة من قبل مدير عام امل�شاحة.
املخطط امل�ساحي :

اإدارة امل�شح العقاري لها نف�س خ�شائ�س   خريطة تعدها املكاتب امل�شاحية اخلا�شة وتعتمدها 
�شهادة امل�شح وتخ�س جمموعة من العقارات لأي عملية تق�شيم اأو تنفيذًا ملخططات تف�شيلية.

الر�سومات الهند�سية التف�سيلية:
هي الر�شومات التي تعدها املكاتب الهند�شية اخلا�شة بناًء على طلب املالك واملعتمدة من البلدية 

املخت�شة وال�شادر على اأ�شا�شها ترخي�س بناء العقار الذي توجد به الوحدات محل التعامل.
الر�سومات امل�ساحية:

هي الر�شومات التي تعدها مكاتب امل�شح اخلا�شة بناء على طلب املالك وتعتمدها اإدارة امل�شح 
بالر�شومات  وا�شرت�شادًا  الطبيعة  على  امل�شح  واقع  من  التعامل  محل  الوحدات  ب�شاأن  العقاري 
الهند�شية التف�شيلية للوحدات املذكورة,  وفقًا لال�شرتاطات والتعليمات الفنية الواردة يف الدليل 

ال�شرت�شادي للمعايري. 
القيد يف ال�سجل العقاري: 

امل�شتندات اخلا�شة  العقار ومبوجبه يتم تدوين جميع  الذي ي�شبق ت�شجيل  هو الإجراء املبدئي 
بت�شجيل العقار والواردة باملادة )29( من القانون ويعترب كاأن مل يكن اإذا مل ت�شتوف م�شتنداته 

خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدمي الطلب.
خريطة وثيقة امللكية للوحدة:

املوجودة  وللعقار  عليها  املتعامل  املفرزة  للوحدة  العقاري  امل�شح  اإدارة  تعده  هند�شي  ر�شم  هي 
به هذه الوحدة من واقع الر�شومات امل�شاحية والو�شع على الطبيعة, مو�شحًا بها م�شاحة هذه 
الوحدة وحدودها ورقمها بني وحدات العقار والطابق املوجودة به وما يتبعها من اأجزاء مفرزة, 

وذلك وفقًا لال�شرتاطات والتعليمات الفنية الواردة يف الدليل الإ�شرت�شادي للمعايري.
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املقدمة العقارية:
مبوجبه  والذي  العقارية  الر�شوم  ب�شداد  امل�شرتي  قيام  بعد  للعقار  يخ�ش�س  الذي  الرقم  هي 

ي�شبح مالكًا للعقار محل التعامل.
ال�سهادة املوؤقتة بامللكية:

هي �شهادة ي�شدرها اجلهاز وتقوم مقام وثيقة امللكية يف اإثبات امللكية و�شاحلة لال�شتخدام ملدة 
اأربعة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدارها ويجوز جتديدها ملدة مماثلة.

عقود متويل �سراء العقارات:
اأو املوؤ�ش�شات امل�شرفية التي  هي عقود متويل عقاري ل�شراء العقارات تتملك مبوجبها البنوك 
تعمل وفق نظام تراخي�س البنوك التجارية الإ�شالمية ال�شادر عن م�شرف البحرين املركزي 
وتعفى من ر�شوم الت�شجيل العقاري اإذا كان ال�شراء بق�شد اإعادة بيع العقار للعميل الوارد ا�شمه 

يف عقد متويل ال�شراء.
الق�سم الأول:  امل�سح العقاري

الباب الأول: اإجراءات امل�سح العقاري
مادة )2(

تتولى اإدارة امل�شح العقاري وبناًء على رغبة املالك اأو من ينوب عنه بتوكيل ر�شمي اإجراء 
امل�شح الأويل وو�شع عالمات احلدود للعقارات واإ�شدار �شهادات امل�شح.

مادة )3(
م�شحه  �شبق  عقار  م�شح وحتديد  اإعادة  ر�شمي  بتوكيل  عنه  ينوب  من  اأو  املالك  رغب  اإذا 
وو�شعت العالمات املحددة له ومتت معاينته من قبل املالك وت�شلم حدوده ففي هذه احلالة تقوم 
املالك  نفقة  على  الأعمال  بهذه  اخلا�شة  امل�شاحية  املكاتب  اأحد  خالل  اأومن  مبعرفتها  الإدارة 
والتوقيع على النموذج اخلا�س بذلك على اأن ت�شدر �شهادة امل�شح بعد اعتمادها من اإدارة امل�شح 

العقاري.
وي�شرى حكم الفقرة ال�شابقة يف حالت تق�شيم اأو جتزئة العقار طبقًا للمادة )11( من هذه 

الالئحة وكذلك مم�شوحات ملكية الطبقات وال�شقق.
مادة )4(

تقوم اإدارة امل�شح العقاري بتدوين طلبات املعامالت امل�شاحية بعد �شداد الر�شم املقرر يف �شجل 
القيد كما تدون يف �شجل ال�شبط باحلا�شب الآيل ح�شب تاريخ  يعد لذلك ي�شمى دفرت طلبات 
تقدميها باأرقام مت�شل�شلة ويعطي الطالب بطاقة حتمل رقم معاملته ويبني هذا ال�شجل البيانات 
ال�شرورية املتعلقة ب�شاحب الطلب والبيانات املتعلقة بالعقار وتاريخ الطلب والدورة امل�شتندية له 

وما يجري عليها من اإجراءات يف الإدارة اإلى حني اإجنازها.
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مادة )5(
ل يقبل طلب امل�شح اإل من �شاحب ال�شاأن بنف�شه اأو وكيله مبوجب توكيل ر�شمي وبعد ا�شتكمال 
اإجراءات تدوين الطلب يخطر مقدم الطلب مبوعد امل�شح اأو ل�شتيفاء اأية معلومات تراها اإدارة 

امل�شح العقاري لزمة للم�شح.
الطلب  مقدم  تخطر  اأن  العقاري  امل�شح  اإدارة  فعلى  املحدد  املوعد  يف  امل�شح  اإجراء  تاأخر  واإذا 

باأ�شباب التاأخري.  
واإذا تخلف مقدم الطلب عن احل�شور لإجراء امل�شح ح�شب املوعد املحدد له م�شبقًا توقف املعاملة 
امل�شاحية ويتم اإخطاره,  فاإذا ح�شر خالل �شهر من تاريخ وقف املعاملة حدد له موعد اآخر واإذا 
مل يح�شر تلغى املعاملة ويتعني عليه ت�شجيل معاملة م�شاحية جديدة باإجراءات ور�شوم جديدة. 

مادة )6(
العقار  للمعايري مل�شح  الإ�شرت�شادي  الدليل  الواردة يف  الفنية  القواعد والتعليمات  امل�شاح  يطبق 

طبقًا لالإجراءات الآتية:
ال�شابقة  امل�شح  و�شجالت  التف�شيلية  اململكة  خرائط  مع  ال�شابقة  العقار  خريطة  1– مراجعة 

وجميع البيانات واملعلومات امل�شاحية املتوفرة عن العقار املطلوب م�شحه.
املعامل  امل�شح كل  ي�شمل  اأن  املتبعة يف هذا املجال على  الفنية  الطرق  باأحدث  العقار  2– م�شح 

واحلدود املحيطة بالعقار مو�شوع امل�شح.
الإ�شرت�شادي  الدليل  الفنية يف حدود ن�شبة اخلطاأ امل�شموح بها يف  3– القيا�س طبقًا لالأ�شول 

للمعايري. 
التي ح�شل  القيا�شات  املوقع بحيث حتتوي على جميع  العمل يف  اأثناء  امل�شح  4– ر�شم م�شودة 
اأو  العقار وال�شوارع واملعامل املجاورة وامل�شافات بني هذه احلدود والعالمات  عليها حلدود 

املعامل الثابتة.
اإدارة  5– بيان العقارات التي حتد املوقع من اجلهات الأربع من خالل البيانات املتوفرة لدى 
امل�شح العقاري اأو التي ميكن احل�شول عليها من اجلهات الر�شمية يف اململكة اأو وفقًا للطبيعة.

6 - التاأ�شري مبوقع العقار على اخلرائط التف�شيلية للمملكة.
مادة )7(

ل يجوز للم�شاح اأن يدخل العــقار املــراد م�شحه اإل برفقة ذي الـ�شــاأن – املالك اأو امل�شرتي 
اأو امل�شتاأجر – اأو برفقة وكيله اأو بعد موافقته على دخوله العقار.

ومعه  املطلوبة  القيا�شات  لإجراء  العقار  امل�شاح  يدخل  ال�شابقة,  الفقرة  حكم  ومبراعاة 
م�شاعدوه الذين يحتاج اإليهم لإجناز هذا العمل كما ميكنه اأن يقيم اأو ي�شع على حدود العقار 
فوق الأر�س اأو يف باطنها العالمات الثابتة اأو العالمات الإ�شارية امل�شاحية التي تفت�شيها طبيعة 

عمله لإمتام امل�شح.
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مادة )8(
اإذا تبني للم�شاح اأثناء اإجراءات امل�شح على الطبيعة وجود تغيريات غري مثبتة يف خريطة 
اأو وجد ما يجب ت�شحيحه وتعديل اخلريطة كاأن وجدها غري مطابقة للواقع من حيث  العقار 
اأن يثبت  اأو التغيري, فعليه  اأوجه اخلطاأ  اإلى غري ذلك من  اأو وجود خطاأ يف القيا�شات  احلدود 
ذلك يف تقرير مرفق مع م�شودة امل�شح بعد مراجعة هذا الت�شحيح مع اإدارة الت�شجيل واملتابعة 
باجلهاز اأو اإدارة تخطيط املدن والقرى بالوزارة املعنية ب�شئون البلديات والتخطيط العمراين اأو 

غريهما من الإدارات املعنية اإذا لزم الأمر.
ويف جميع الأحوال تر�شم خريطة جديدة للعقار بعد اإجراء التعديالت املنا�شبة وتر�شل اإلى 

اجلهة املعنية ويخطر املالك بذلك.
مادة )9(

1 – متثل كل احلدود بخطوط م�شتقيمة.
2 – تدون جميع القيا�شات وامل�شوحات وفقًا للنظام املرتي لأقرب رقم ع�شري من الأمتار ويراعى 

اإتباع الطرق احل�شابية ال�شحيحة حل�شاب امل�شاحات.
مادة )10(

يتم حتويل جميع القيا�شات التي متت اأثناء اإجراءات امل�شح ال�شابق بنظام وحدات القيا�س 
بالقدم اإلى النظام املرتي, وت�شدر اإدارة امل�شح العقاري بناًء على طلب اإدارة الت�شجيل واملتابعة 

باجلهاز خريطة جديدة للعقار بعد اإعادة امل�شح والبحث والتدقيق ومراجعة الأبعاد,
واإذا تبني وجود فروق ملحوظة يف القيا�شات تخطر بها اإدارة الت�شجيل واملتابعة باجلهاز كتابيًا 

مع اإرفاق خريطة جديدة للعقار.
مادة )11(

بعد اإعداد مخطط التق�شيم واعتماده من وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين, تقوم 
بقانون رقم  املر�شوم  املعتمد طبقًا لأحكام  بت�شجيل املخطط  واملتابعة باجلهاز  الت�شجيل  اإدارة 

)3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير.
مبعرفتها  لتقوم  العقاري  امل�شح  اإدارة  اإلى  الطلب  بتحويل  واملتابعة  الت�شجيل  اإدارة  وتقوم 
اأومن خالل اأحد املكاتب امل�شاحية اخلا�شة بفتح معاملة م�شاحية مل�شح واإعداد مخطط م�شاحي 

وو�شع العالمات واإعداد خرائط عقارية واإر�شالها اإلى اإدارة الت�شجيل واملتابعة. 
كما تقوم اإدارة امل�شح العقاري باإر�شال ن�شخة من املخطط املعتمد اإلى الوزارة املعنية ب�شئون 
واملاء  الكهرباء  اإلى هيئة  اأخرى  ون�شخة  العمراين ك�شهادة م�شح جماعية  والتخطيط  البلديات 
يف حالة وجود محطات كهرباء �شمن املخطط., كما تعطي للجهات املعنية �شورًا من املخطط 

املعتمد بناًء على طلبها ويف �شوء ما تقرره الإدارة.
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الباب الثاين
اإجراءات و�سع

العالمات امل�ساحية لتحديد العقارات
مادة )12(

تتولى اإدارة امل�شح العقاري و�شع عالمات م�شاحية ثابتة على حدود كل وحدة عقارية تقوم 
مب�شحها وذلك بعد �شداد املالك ملبلغ خم�شة دنانري لكل عالمة م�شاحية.

كما تتولى  املكاتب امل�شاحية اخلا�شة وعلى نفقة املالك و�شع العالمات املحددة لكل وحدة 
عقارية م�شتقلة يف احلالت التي تتولى فيها تلك املكاتب اإجراءات امل�شح �شواء  مبنا�شبة تق�شيم 

الأرا�شي محل التعامل اإلى اأكرث من وحدة اأو يف حالة نقل اأو تلف اأو اإزالة العالمة امل�شاحية.

الباب الثالث
الإجراءات امل�ساحية

اخلا�سة باملوافقة على بيع الطبقات وال�سقق
مـادة )13(

وال�شقق  الطبقات  متليك  بنظام  العقار  بيع  على  باملوافقة  املتعلقة  امل�شح  اإجراءات  تكون 
العقار ويف �شوء  الواقع يف دائرتها  البلدية  بناًء على طلب من  املفرزة على نفقة املالك وذلك 

امل�شتندات والر�شومات الهند�شية الواردة منها.
وتعد اإدارة امل�شح العقاري الر�شومات امل�شاحية للعقار بعد ت�شجيل املالك اأو من ينوب عنه 

بتوكيل ر�شمي معاملة لهذا الغر�س مع ا�شتيفاء الآتي:
–  ا�شتمارة طلب امل�شح.  1

–  ن�شخة من بطاقة الهوية ملقدم الطلب وما يثبت �شفته.  2
3– ن�شخة من الر�شومات الهند�شية للم�شاقط الأفقية والواجهات والقطاعات للمبنى اأو ملجموعة 

الأبنية محل التعامل مع التحديد بالألوان لكل وحدة عقارية منف�شلة.
4 – �شداد الر�شوم املقررة.

مادة )14(
يف حالة اإعداد الر�شومات امل�شاحية من خالل اأحد املكاتب امل�شاحية اخلا�شة تقوم اإدارة 
اإذا  امل�شح العقاري مبراجعتها وفح�شها, كما تقوم مبعاينة ومطابقة الر�شومات على الطبيعة 
لزم الأمر, ولها اأن تطلب اأية معلومات اأو م�شتندات تراها �شرورية ل�شتكمال اإجراءات املراجعة 

والفح�س متهيدًا لعتماد تلك الر�شومات. 
واإذا تبني لالإدارة وجود مالحظات ب�شاأن الوحدة محل التعامل, يتعني عليها اأن تخطر اإدارة 
ال�شئون الفنية بالبلدية املخت�شة, ول ت�شتكمل الإجراءات اإل بعد تدقيق البيانات وموافقة البلدية 

عليها.
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مـادة )15(
بعد اعتماد الر�شومات امل�شاحية للوحدة محل التعامل, تخطر اإدارة امل�شح العقاري البلدية 

املعنية مبا يفيد اإمتام اإجراءات امل�شح املطلوبة.
وت�شلم ل�شاحب الطلب ن�شخة من الر�شومات امل�شاحية املعتمدة وذلك من اأجل توثيقها ومن 

ثم البدء يف اإجراءات ت�شجيل الوحدات.
مادة )16(

حتتفظ اإدارة امل�شح العقاري بالر�شومات امل�شاحية املعتمدة للطبقات وال�شقق املفرزة.
مادة )17(

 يتم اإعداد خرائط وثائق امللكية للطبقات وال�شقق املفرزة بناًء على طلب من اإدارة الت�شجيل 
واملتابعة باجلهاز متهيدًا لإ�شدار وثيقة امللكية.

الباب الرابع
اإجراءات اإعداد خرائط وثائق امللكية

الف�سل الأول: خريطة وثيقة ملكية العقار
مادة )18(

تعد اإدارة امل�شح العقاري خريطة وثيقة ملكية العقار وتعتمد من مدير عام امل�شاحة وتكون 
من �شفحتني متقابلتني يف وثيقة امللكية وتر�شم يف اإحدى ال�شفحتني خريطة للعقار مبقايي�س 

ر�شم مرتية منا�شبة.
وتو�شح احلدود اخلارجية للعقار على اخلريطة باللون الأحمر وكذلك احلدود املال�شقة اأو 

القريبة للعقارات املجاورة واأرقامها اإن وجدت, وتدون الأبعاد باملرت باللون الأ�شود.
وتدون امل�شاحات الكلية للعقار يف اأ�شفل ال�شفحة.

مادة )19(
العام  واملوقع  العقار  موقع  خريطة  امللكية  وثيقة  يف  املخ�ش�شة  الأخرى  ال�شفحة  تو�شح 

مبقيا�س ر�شم منا�شب وتدون يف اأ�شفلها البيانات امل�شاحية الآتية:
1 – ال�شم املعتمد للمنطقة التي يقع فيها العقار.

2 – رقم املقدمة وهو رقم يعطي لطلب الت�شجيل يف اإدارة الت�شجيل واملتابعة باجلهاز.
3 – رقم العقار وهو ي�شمل رقم الق�شم واملنطقة اإ�شافة اإلى الرقم الثابت املت�شل�شل للعقارات 

ح�شب ت�شجيالت املنطقة والتي ت�شدرها الإدارة.
4 – رقم املعاملة امل�شاحية ويو�شح رقم �شجل امل�شح الذي مت مبوجبه امل�شح ويرجع اإليه للح�شول 

على جميع البيانات امل�شاحية الأخرى.
5 – رقم اخلريطة التي مت تاأ�شري العقار عليها.

6 – نوع العقار ويو�شح اأن كان مبنيًا اأو اأر�شًا ف�شاء اأو اأر�شَا مدفونة اأو اأر�شًا بحرية )مغمورة(.
الف�شل الثاين: خريطة وثيقة ملكية الوحدة العقارية.
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مادة )20(
تتولى اإدارة امل�شح العقاري اإعداد خرائط وثائق ملكية الوحدة العقارية الالزمة لإجراءات 

الت�شجيل العقاري وتعتمد من مدير عام امل�شاحة.
مادة )21(

تعد اإدارة امل�شح العقاري خريطة وثيقة ملكية الوحدة العقارية بناء على طلب اإدارة الت�شجيل 
واملتابعة, بعد ت�شجيل �شاحب ال�شاأن اأو من ينوب عنه بتوكيل ر�شمي معاملة لهذا الغر�س ي�شدد 

عنها الر�شوم املقررة ويقدم معها البيانات وامل�شتندات الآتية:
1 – طلب اإدارة الت�شجيل واملتابعة املوجه اإلى اإدارة امل�شح العقاري يف هذا ال�شاأن.

2 – الر�شومات الهند�شية للوحدة العقارية والعقار املوجودة به معتمدة من البلدية املخت�شة.
3 – ن�شخة من بطاقة الهوية ل�شاحب ال�شاأن اأو وكيله,  وما يثبت �شفة اأيهما.

4 – اأية م�شتندات اأو بيانات اأخرى تطلبها الإدارة ل�شتكمال اإجراءات اإعداد وثائق امللكية.
مـادة )22(

يتم اإعداد خريطة وثيقة ملكية للوحدة العقارية من �شفحتني ت�شتمالن على الآتي:
1 – خريطة ملوقع الوحدة العقارية بالن�شبة للعقار اأو ملجموعة الأبنية املوجودة بها.

2 – خريطة للوحدة مو�شح بها حدود هذه الوحدة ومقا�شاتها وم�شاحتها وما يتبعها من الأجزاء 
املفرزة ورقمها بني وحدات العقار والطابق املوجودة به ونوعها.

3 – رقم املخطط امل�شاحي.
4 – عنوان الوحدة العقارية.

5 – رقم ملف املعاملة.
6 – رقم اخلريطة.

الق�سم الثاين: الت�سجيل العقاري
الباب الأول: الفهار�ض وال�سحائف العقارية والطالع والن�سخ

الف�سل الأول: الفهار�ض
مادة )23(

لكل  فيه  يخ�ش�س  اإليكرتونيًا  واآخر  ورقيًا  �شخ�شيًا  فهر�شًا  واملتابعة  الت�شجيل  اإدارة  تعد 
مالك �شحيفة عقار خا�شة به يبني فيها ما ميلكه من عقارات يف جميع مناطق اململكة, وتدون 

بيانات هذه الفهار�س من واقع ال�شجل العقاري واملحررات املقيدة.
مادة )24(

حتفظ �شحائف الفهر�س ال�شخ�شي الورقي والإليكرتوين بالرتتيب الهجائي لأ�شماء املالك 
مع مراعاة الرتتيب الهجائي يف جميع اأحرف ال�شم الأول واأحرف ال�شماء التي تليه.
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مادة )25(
بالكامل ورقم  املالك  ا�شم  الورقي والإليكرتوين على  ال�شخ�شي  الفهر�س  ي�شتمل  اأن  يجب 
بطاقة هويته ح�شب الوارد ب�شند امللكية والعقار اململوك من حيث نوعه وموقعه ورقمه واحل�شة 

اململوكة ونوعها و�شند امللكية.
مادة )26(

يف حالة ملء �شحيفة املالك يف الفهر�س ال�شخ�شي الورقي من الوجهني احلقت بها �شحيفة 
اأخرى تعطى رقم )2( وهكذا.

وحترر �شحف الفهر�س الورقي بخط وا�شح وبال ك�شط اأو �شطب اأو حت�شري.
مادة )27(

يدون يف �شحف الفهر�س ال�شخ�شي الورقي والإليكرتوين ما يطراأ على امللكية من تغيريات 
بالزيادة اأو النق�س اأوًل باأول فور اإمتام اإجراءات القيد يف ال�شجل العقاري.

مادة )28(
اإذا ت�شرف املالك يف كامل ملكيته يف اأحد العقارات املدونة ب�شحيفته يف الفهر�س ال�شخ�شي 

الورقي والإليكرتوين فيوؤ�شر بذلك يف الفهر�س وتلغى بالتايل البيانات اخلا�شة بهذا العقار.
مادة )29(

اإذا ت�شرف املالك يف جميع العقارات املدونة يف �شحيفته اخلا�شة به يف الفهار�س فيوؤ�شر 
على ال�شحيفة بالإلغاء.

وحتفظ ال�شحائف ال�شخ�شية الورقية امللغاة ب�شفة دائمة يف مكان خا�س بها بنف�س الرتتيب 
الهجائي.

الف�سل الثاين: ال�سحائف العقارية
مادة )30(

تعد اإدارة الت�شجيل واملتابعة ال�شحائف العقارية وتدون بياناتها بخط وا�شح دون ك�شط اأو 
حت�شري اأو �شطب اأو اإ�شافة ويرتتب على الإخالل ب�شوابط حترير ال�شحيفة اأو متزقها اإلغاوؤها 

من مدير الإدارة وحترر �شحيفة جديدة.
وحتفظ ال�شحيفة امللغاة مدة خم�س �شنوات يتم بعدها التخل�س منها.

مادة )31(
واملنطقة  وحدوده  وم�شاحته  ورقمه  نوعه  العقار  بو�شف  ال�شحيفة اخلا�س  ق�شم  يقيد يف 
خريطة  وتل�شق  املبنية  وغري  املبنية  وامل�شطحات  ومزروعات  نخيل  من  وم�شتمالته  بها  الواقع 

للعقار تعد مبعرفة اإدارة امل�شح العقاري.



15
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

مادة )32(
يقيد يف ق�شم ال�شحيفة اخلا�س بامللكية ا�شم املالك كاماًل طبقًا ل�شند امللكية و�شنة التملك 
ورقم املقدمة و�شنتها والت�شرفات املن�شئة اأو املقررة اأو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأ�شلية 
اأو التي من �شاأنها زوال اأي من هذه احلقوق والأحكام الق�شائية النهائية املثبتة ل�شيء من ذلك.
واإذا كانت ملكية العقار �شائعة بني عدة �شركاء اأعطى لكل �شريك رقم م�شل�شل قرين ا�شمه 

ويذكر ن�شيبه يف العقار عقب ال�شم من�شوبًا اإلى جمموع كامل الأن�شبة يف العقار.
مـادة )33(

جميع  والتكاليف  التبعية  العقارية  العينية  باحلقوق  اخلا�س  ال�شحيفة  ق�شم  يف  يقيد 
وكذلك  اأي من هذه احلقوق  زوال  �شاأنها  التي من  اأو  الناقلة  اأو  املقررة  اأو  املن�شئة  الت�شرفات 

الأحكام الق�شائية النهائية املثبتة ل�شيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.
ويوؤ�شر بجوار احلق امل�شطوب بعالمة )×( من اجلهتني باملداد الأحمر مبا يفيد فك الرهن 
وغريه من احلقوق العينية العقارية التبعية بناء على طلب �شاحب ال�شاأن بعد تقدمي اإقرار موثق 
من الدائن املرتهن برباءة ذمة مدينه اأو �شداد الدين امل�شمون بالرهن والت�شريح بال�شطب اأو 

�شدور حكم ق�شائي نهائي يفيد ذلك.
مادة )34(

يراعى عند قيد احلقوق العينية العقارية التبعية كالرهن التاأميني والرهن احليازي وحق 
المتياز اأن تت�شمن �شحيفة العقار البيانات الآتية:

–  نوع احلق العيني التبعي.  1
2 – اأ�شماء املنتفعني باحلق ومحال اإقامتهم وجن�شياتهم واإذا كان الدائن بنكًا اأو �شركة جتارية 
اأو موؤ�ش�شة اأو �شخ�شًا اأجنبيًا غري عربي يذكر ا�شم البنك اأو ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة اأو ال�شخ�س 

باحلروف الالتينية بالإ�شافة اإلى ال�شم باللغة العربية.
3 – ا�شم املالك الذي رتب احلق العيني على ملكه اأو املدين اإذا كان غري املالك ولقبه وجن�شيته 

ومحل اإقامته.
4 – قيمة الدين وفوائده.

5 – ميعاد ا�شتحقاق الدين.
6 – �شند �شطب الدين ورقمه وتاريخه.

7 – تاريخ التاأ�شري ب�شطب احلق العيني التبعي.
مادة )35(

يقيد يف ق�شم ال�شحيفة اخلا�س بالقيود الواردة على حق امللكية �شرط منع الت�شرف وحق 
اأو التفاقية وما  القانونية  القيود الأخرى  التنفيذي وكافة  التحفظي واحلجز  النتفاع واحلجز 

يفيد التنازل عن هذه القيود اأو انتهائها.
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مادة )36(
مرتفقًا  العقار  كان  اإذا  وما  احلق  نوع  الرتفاق  بحقوق  اخلا�س  ال�شحيفة  ق�شم  يف  يقيد 
اأو مرتفقًا به وبيان العقار الآخر امل�شرتك معه يف هذا احلق, على اأن يقيد احلق يف �شحيفتي 

العقارين املرتفق واملرتفق به.
مـادة )37(

عند انق�شاء حق الرتفاق وتقدمي امل�شتندات الر�شمية الدالة على النق�شاء يتم التاأ�شري يف 
�شحيفة العقارين املرتفق واملرتفق به مبا يفيد انق�شاء احلق وتو�شع عالمة )×( باملداد الأحمر 

بجوار احلق املنق�س من اجلهتني, ومن اأ�شباب انق�شاء حق الرتفاق الآتي:
1 – التنازل عن احلق.

2 –ا�شتحالة النتفاع باحلق. 
3 – احتاد الذمة.

4 – عدم ا�شتعمال احلق.
5 – هالك اأحد العقارين.

6 – انق�شاء الأجل.
7 – حتقق �شرط فا�شخ.

مادة )38(
يقيد يف ق�شم ال�شحيفة اخلا�س بدعاوى تثبيت امللكية اأو ب�شحة ونفاذ الت�شرف وغريها 
من الدعاوي املتعلقة بحق عيني عقاري نوع الدعوى ورقمها واملحكمة املنظورة اأمامها وم�شمون 

الطلبات بعد تقدمي �شورتني ر�شميتني من لئحة الدعوى.
اإلى  الأخرى  ال�شورة  الت�شجيل وتعاد  الدعوى مبلف مقدمة  اإحدى �شورتي لئحة  وحتفظ 

املدعي اأو وكيله موؤ�شر عليها مبا مت تنفيذًا حلكم املادة رقم )20( من القانون.
مادة )39(

مع عدم الإخالل باأحكام القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة 
الدعاوى  الدعوى يف  انتهاء  يفيد  ما  تقدمي  اأو  نهائي  ق�شائي  يتم �شدور حكم  اأن  واإلى  العامة 
اأو ب�شحة ونفاذ ت�شرف من الت�شرفات الواجب قيدها يف ال�شجل  املتعلقة بحق عيني عقاري 
ب�شاأن  اإجراء  اأي  اتخاذ  وا�شح بحظر  وبخط  الأحمر  باملداد  العقار  يوؤ�شر يف �شحيفة  العقاري 

طلبات القيد املتعلقة مبلكية اأي عقار رفعت ب�شاأنه اأي من الدعاوى امل�شار اإليها.
ويقيد منطوق الأحكام ال�شادرة يف الدعاوى املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة بناء 

على طلب ذوي ال�شاأن.
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مادة )40(
يقيد يف ق�شم ال�شحيفة اخلا�س بال�شفعة اإعالن الرغبة يف الأخذ بال�شفعة واأ�شماء املنتفعني 
احلكم  �شدور  وتاريخ  اأمامها  املنظورة  واملحكمة  ال�شفعة  دعوى  ورقم  اإقامتهم  ومحال  باحلق 
الق�شائي النهائي ومنطوق احلكم اأو تقدمي ما يفيد انتهاء الدعوى قبل �شدور احلكم اأو التنازل 

عن ال�شفعة.
مادة )41(

بيانات مل  بالعقار من  يتعلق  الإخبارية كل ما  بالبيانات  يقيد يف ق�شم ال�شحيفة اخلا�س 
ال�شداد  وتاريخ  امل�شددة  والر�شوم  الثمن  وبالأخ�س  ال�شحيفة  من  الأخرى  الأق�شام  يف  تدرج 
وحالت ا�شرتداد الر�شوم اأو الإعفاء منها ورقم املقدمة و�شنتها ورقم وثيقة امللكية امل�شتجدة يف 

حالت الدمج والتجزئة.
مادة )42(

اإذا ت�شرف املالك يف كامل العقار يوؤ�شر بجوار ا�شمه من اجلهتني بال�شطب بعالمة )×( 
باملداد الأحمر ثم يكتب على ال�شطر التايل مبا�شرة البيانات املتعلقة باملالك اجلديد ا�شمه ورقم 

وثيقة ملكيته اجلديدة ب�شطًا ورقم وثيقة ملكية املالك الأ�شلي مقامًا.
مـادة )43(

اإذا ت�شرف ال�شريك على امل�شاع يف ن�شيبه كاماًل لأحد من غري ال�شركاء يوؤ�شر بجوار ا�شمه 
امل�شرتي  اأو  اجلديد  ال�شريك  ا�شم  ويكتب  الأحمر  باملداد  بعالمة )×(  بال�شطب  اجلهتني  من 
اجلديد يف نهاية الأ�شماء مبا�شرة ويعطى له الرقم التايل لآخر اأرقام ال�شركاء ويكتب رقم وثيقة 

امللكية اجلديدة ب�شطًا ورقم وثيقة ال�شريك املت�شرف مقامًا.
مـادة )44(

اإذا ت�شرف ال�شريك يف ن�شيبه كاماًل لأحد ال�شركاء يوؤ�شر بجوار ا�شم ال�شريك املت�شرف 
وبجوار ا�شم ال�شريك املت�شرف اإليه من اجلهتني بال�شطب بعالمة ) × ( باملداد الأحمر ثم يعاد 
كتابة ا�شم ال�شريك املت�شرف اإليه يف نهاية الأ�شماء مبا�شرة ويعطى الرقم التايل لآخر الأرقام 
مع كتابة رقم وثيقة امللكية اجلديدة ب�شطًا ورقم وثيقة ملكية ال�شريك املت�شرف مقامًا على اأن 
يذكر جمموع ن�شيبه يف العقار �شاماًل ن�شيبه ال�شابق ون�شيبه الآيل اإليه مبوجب الت�شرف محل 

القيد.
مـادة )45(

اإذا ت�شرف ال�شريك يف جزء من ن�شيبه يف العقار يوؤ�شر بال�شطب بجوار ا�شمه على النحو 
املبني يف املواد ال�شابقة ثم يعاد كتابة اأ�شمه يف نهاية الأ�شماء مبا�شرة عن اجلزء الباقي له على 
اأن يعطي الرقم التايل ب�شطًا والرقم ال�شابق له مقامًا مع متييزه عند ذكر ح�شته بكلمة " باق 
و 44( من هذه  باملادتني )43  املو�شحة  بالكيفية  بعد ذلك  ال�شريك اجلديد  ا�شم  يكتب  " ثم 

الالئحة.
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مـادة )46(
يرتتب على اإدماج العقار يف عقار اآخر اأو الوحدة العقارية يف وحدة اأخرى اأو جتزئة العقار 
جزئت,  اأو  اأدجمت  التي  للوحدة  اأو  للعقار  املخ�ش�شة  ال�شحيفة  اإلغاء  العقارية,   الوحدة  اأو 
وال�شتعا�شة عنها باإن�شاء �شحف اأخرى باأرقام جديدة للعقارات اأو للوحدات العقارية التي جدت 
والر�شومات  التجزئة  اأو  الإدماج  عن  الناجتة  واخلرائط  امللغاة  ال�شحيفة  من  بياناتها  ت�شتقي 

الهند�شية التي تعدها اإدارة امل�شح العقاري.
وحتفظ ال�شحف امللغاة نتيجة الإدماج اأو التجزئة ب�شفة دائمة بعد التاأ�شري عليها ب�شبب 

الإلغاء واأرقام العقارات اأو الوحدات العقارية اجلديدة.
مـادة )47(

حتمل �شحيفة العقار يف مكان ظاهر منها رقم وثيقة ملكية العقار, ويعد �شجل خا�س يدرج 
اأرقام العقارات امل�شتجدة  اأرقام العقارات وكذلك  اأرقام الوثائق امل�شل�شلة وما يقابلها من  فيه 

التي ت�شمل عقارات اأو وحدات عقارية جديدة واأرقام الوثائق املتعلقة بها.
الف�سل الثالث: الطالع والن�سخ

مادة )48(
ال�شجل  �شحائف  على  الطالع  يطلب  اأن  وامل�شلحة  ال�شفة  حقه  يف  توافر  �شاأن  ذي  لكل 
العقاري اأو ملفات املقدمات اأو اأي محرر مت قيده يف ال�شجل العقاري اأو احل�شول على ن�شخ منها.

مـادة )49(
تقدم طلبات الطالع والن�شخ من �شاحب ال�شاأن اأو وكيله مبوجب توكيل ر�شمي با�شم مدير 
اإدارة الت�شجيل واملتابعة, وي�شدد عنها الر�شــم قــبل اإحالتها اإلى املوظف املخت�س على اأن يو�شح 
بالطلب ا�شم الطالب و�شفته ومحل اإقامته ورقم بطاقة الهوية اخلا�شة به والغر�س من الطلب.

مادة )50(
تقيد طلبات الطالع والن�شخ يف �شجل خا�س باأرقام متتابعة يو�شح قرين كل منها تاريخ 
تقدمي الطلب وا�شم الطالب و�شفته والغر�س من الطلب واملحرر اأو ال�شجل املراد الطالع عليه 
اأو ن�شخ �شور منه ورقم ق�شيمة حت�شيل الر�شم وتوقيع الطالب مبا يفيد متام الطالع اأو الن�شخ 

وتاريخه و�شاعته ويقفل ال�شجل يف نهاية كل يوم عمل مبعرفة املوظف املخت�س.
مـادة )51(

يوؤ�شر على طلب الطالع اأو الن�شخ من املوظف املخت�س برقم الطلب يف ال�شجل امل�شار اإليه 
يف املادة ال�شابقة, ومبا يفيد ح�شول الطالع اأو الن�شخ مع بيان التاريخ وال�شاعة وحتفظ الطلبات 

يف ملف خا�س بكل �شنه على حده.
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الباب الثاين: القيد يف ال�سجل العقاري
الف�سل الأول: ما يجب قيده اأو التاأ�سري به يف ال�سجل العقاري

اأحكام عامة
مادة )52(

املحررات املثبتة للت�شرفات الواجب قيدها اأو التاأ�شري بها يف ال�شجل العقاري, يجب قبل 
قيدها اأو التاأِ�شري بها التاأكد من ا�شتيفائها كافة ال�شروط الالزمة.

واإلى اأن يتم ا�شتيفاء �شروط القيد اأو التاأ�شري تظل احلقوق الثابتة يف ال�شجل العقاري بال 
تغيري.

مـادة )53(
يتم قيد حق الإرث, بقيد الفري�شة ال�شرعية اأو احلكم املثبت للحق مع قوائم جرد الرتكة 

على اأن يو�شح ن�شيب كل وارث قرين ا�شمه من واقع ما هو ثابت بال�شند املثبت للحق.
جميع  با�شم  احلق  يقيد  حتى  الورثة  اأحد  من  القيد  طلب  تقدمي  الإرث  حق  لقيد  ويكفي 

الورثة.
ول يقبل قيد الت�شرف ال�شادر من الوارث يف كل اأو بع�س ن�شيبه يف الرتكة اإل بعد قيد 

حق الإرث.
مـادة )54(

الدعاوى الواجب قيدها يف ال�شجل العقاري طبقًا لأحكام املادة )20( من القانون يجب 
ومو�شوعها  الدعوى  برقم  مبا�شرة  قيدها  عقب  الفنية  ال�شئون  اإدارة  خرائط  يف  بها  التاأ�شري 

واملحكمة املنظورة اأمامها ورقم مقدمة القيد.
مـادة )55(

مع عدم الإخالل باأحكام القانون رقم 39 ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة 
العامة يرتتب على قيد الدعاوى يف ال�شجل العقاري طبقًا لأحكام املادة )20( من القانون وقف 
الإجراءات بالن�شبة لطلبات القيد املتعلقة مبلكية العقار التي تقدم بعد تقدمي طلب قيد الالئحة, 

وذلك اإلى حني �شدور حكم نهائي يف الدعوى اأو تقدمي ما يفيد انتهاء الدعوى.
مـادة )56(

يتم التاأ�شري مبلف قيد الدعوى ومبراجع اإدارة ال�شئون الفنية مب�شمون وتاريخ �شدور احلكم 
النهائي يف الدعوى وكذلك بانتهائها قبل �شدور حكم فيها وال�شند املثبت لذلك.
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مادة )57(
التاأ�شري باإعالن الرغبة يف الأخذ بال�شفعة يف ال�شجل العقاري ل يغني عن قيد دعوى ال�شفعة 
ول يرتتب عليه وقف اإجراءات طلبات القيد على العقار, ويعترب هذا التاأ�شري قرينة قاطعة على 
علم الغري به, ويكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ اإجرائه.
اإلى 56( من  وت�شري على دعوى ال�شفعة اأحكام املادة رقم )20( من القانون واملواد من )54 

هذه الالئحة, ول ي�شرتط لقيد دعوى ال�شفعة �شبق التاأ�شري باإعالن الرغبة يف الأخذ بال�شفعة.
مـادة )58(

ن�شر  تاريخ  من  اعتبارًا  فاإنه  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  قرارات  �شدور  حال  يف 
قرارات ال�شتمالك تنتقل امللكية ل�شالح اجلهة امل�شتملكة.

ويراعي بالن�شبة للوثائق الأ�شلية للعقارات ووثائق ملكية اجلهة امل�شتملكة حكم املادتني رقمي 
) 109 و 110 ( من هذه الالئحة.

الف�سل الثاين: اإجراءات القيد بوجه عام
مـادة )59(

من  عليه  موقعًا  لذلك  املعد  النموذج  على  واملتابعة  الت�شجيل  اإدارة  اإلى  القيد  يقدم طلب 
الت�شرفات  يف  ر�شمي  بتوكيل  عنهم  ينوب  ممن  اأو  اأحدهما  من  اأو  اإليه  واملت�شرف  املت�شرف 
الر�شائية, اأو ممن يكون املحرر يف �شاحله يف غري ذلك من احلالت كاأوراق الإجراءات ولوائح 

الدعاوى والأحكام.
اأجنبية  بلغة  اأحد مرفقاته محررًا  واإذا كان  العربية  باللغة  اأن يكون الطلب محررًا  ويجب 

وجب اأن يكون م�شحوبًا برتجمة كاملة باللغة العربية من مكتب معتمد.
مـادة )60(

تدون طلبات القيد ح�شب تواريخ و�شاعة تقدميها يف دفرت طلبات القيد ويكون التدوين يف 
الدفرت باأرقام م�شل�شلة وترقم �شفحات الدفرت ويوقع على كل �شفحة منه بخامت اإدارة الت�شجيل 
التعاقد  واأطراف  الطلب  ومو�شوع  و�شفته  الطلب  مقدم  ا�شم  الدفرت  خانات  وتو�شح  واملتابعة 
ومحال اإقامتهم وجن�شياتهم وموقع العقار ورقم اخلريطة وتاريخ و�شاعة تقدمي الطلب وتاريخ 

وقف الإجراءات واأ�شباب اإيقاف الطلب ورقم الوثيقة واملالحظات.
مادة )61(

يجب اأن يحدد مو�شوع الطلب حتديدًا دقيقًا, واإذا كان املحرر املراد قيده يت�شمن اأكرث من 
مو�شوع وجب حتديد كل منها على حدة من حيث املو�شوع والأطراف واملحل واملقابل.
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مـادة )62(
املحررات الواجب تقدميها لإجراء القيد يف ال�شجل العقاري:

عقد موثق. يف حالة الت�شرف الر�شائي:   -1
يف حالة الإرث:              امل�شتندات املثبتة حلق الإرث.       -2

يف حالة الو�شية اأو الوقف:               ورقة الو�شية اأو ورقة الوقف موثقة من املحكمة ال�شرعية              -3
                                                             املخت�شة.

يف حالة الهبة:                              ورقة الهبة من الديوان امللكي يف الهبات  امللكية اأو ورقة     -4
                                                              الهبة موثقة من املحكمة ال�شرعية املخت�شة.

يف حالت البيع باملزاد العلني:       حكم مر�شي املزاد.  -5
يف الأحكام:                         حكم نهائي.  -6

يف لوائح الدعاوي:                          لئحة الدعوى من ن�شختني معتمدتني من  -7
                                                              املحكمة املنظور اأمامها الدعوى.

يف اإعالن الرغبة يف الأخذ بال�شفعة:     ن�شخة من اإعالن الرغبة.  -8
مـادة )63(

يجب اأن يرفق بطلب القيد, ف�شاًل عن املحرر املراد قيده كافة الأوراق وامل�شتندات املوؤيدة 
للبيانات الواردة بالطلب وكذلك وثيقة امللكية بالن�شبة للت�شرفات الر�شائية ويف حالت الو�شية 

اأو الوقف اأو الهبة ماعدا الهبات امللكية والأحكام. 
مادة )64(

يحرر اإي�شال ا�شتالم طلب القيد من اأ�شل و�شورة, ي�شلم الأ�شل اإلى مقدم الطلب وحتفظ 
ال�شورة مبلف الطلب ويو�شح بالإي�شال امل�شتندات املرفقة بالتف�شيل ويذيل الإي�شال بتوقيع من 

اأ�شتلم الطلب واملرفقات.
مادة )65(

التنازل عن طلب القيد ل يحول دون تقدميه مرة اأخرى, على اأنه اإذا اأعيد تقدمي الطلب 
املتنازل عنه بعد م�شي �شنة من تاريخ توثيق املحرر فال يقبل اإل بعد �شدور حكم بقيد الت�شرف 
من املحكمة املخت�شة, حتى لو كان الطلب الذي مت التنازل عنه قد قدم قبل م�شي ال�شنة املذكورة.

مـادة )66(
على الإدارة املخت�شة تزويد مكتب التوثيق مبا يطلبه من معلومات ب�شاأن وجود اإ�شارة قيد 

اأو حجز حتفظي اأو وجود مانع من قيد املحررات يف ال�شجل العقاري من عدمه.
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مـادة )67(
على اإدارة الت�شجيل واملتابعة التاأكد قبل اإجراء القيد يف ال�شجل العقاري من اأن الت�شرف 
الطلب جتيز  مع  املقدمة  الأوراق  واأن  الت�شرف,  قيده �شادر ممن ميلك حق  املراد  املحرر  يف 
القيد يف ال�شجل العقاري, واأن تكون بيانات العقار متطابقة يف طلب القيد ووثيقة امللكية وتقرير 
امل�شح العقاري, واأن يكون العقار واقعًا يف املناطق امل�شموح التملك فيها بالن�شبة لغري البحرينيني 
اأو  طبيعيني  اأ�شخا�شًا  كانوا  �شواء  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  مواطني  غري  من 

اعتباريني والتي ي�شدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء.

الباب الثالث:  تق�سيم الأرا�سي الف�ساء وملكية الطبقات وال�سقق
الف�سل الأول:  تق�سيم الأرا�سي الف�ساء اإلى ق�سائم �سكنية

مـادة )68(
التق�شيم هو كل جتزئة لقطعة اأر�س اإلى قطعتني فاأكرث بق�شد تعمريها اأو تطويرها ب�شرط 
اأن تكون هذه الأر�س من الأرا�شي اخلا�شعة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن 

تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير.
اإل بعد اعتماده من الوزير املخت�س  اإن�شائه  ول ين�شاأ م�شروع التق�شيم ول يتم تعديله بعد 

وذلك وفقًا ملا يحدده قانون تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير ولئحته التنفيذية.
مـادة )69(

يجب اأن يرفق بطلب قيد م�شروع التق�شيم املعتمد من الوزير املخت�س يف ال�شجل العقاري 
وحتول  واملتابعة  الت�شجيل  باإدارة  الأولى  الن�شخة  وحتفظ  التق�شيم,  م�شروع  من  ن�شخ  ثالث 

الن�شختان الثانية والثالثة اإلى اإدارة ال�شئون الفنية واإلى اإدارة امل�شح العقاري.
مادة )70(

للخدمات  املخ�ش�شة  امل�شاحات  من  وغريها  التق�شيم  قطع  م�شاحة  اأن  من  التاأكد  يجب 
تطابق امل�شاحة يف ال�شجل العقاري ووثيقة امللكية.

مادة )71(
تعترب جميع ال�شوارع والطرق واملمرات وامل�شاحات املفتوحة والأرا�شي املخ�ش�شة للمرافق 
الوزير  من  التق�شيم  مخطط  اعتماد  مبجرد  للدولة  ملكًا  وغريها  الرتويح  واأماكن  واخلدمات 

املخت�س ويجب اأن تقيد هذه امل�شاحة �شمن م�شروع التق�شيم يف ال�شجل العقاري.
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مـادة )72(
يكون لكل ق�شيمة من ق�شائم التق�شيم رقم م�شتقل بدفرت املقدمات على اأن يو�شح بن�شختي 
م�شروع التق�شيم املر�شلتني اإلى كل من اإدارتي ال�شئون الفنية وامل�شح العقاري رقم املقدمة قرين 

كل ق�شيمة.
مادة )73(

تقوم اإدارة ال�شئون الفنية بتوقيع م�شروع التق�شيم على اخلرائط واملراجع املوجودة لديها, 
لديها  التي  واملراجع  اخلرائط  على  امل�شروع  توقيع  جانب  اإلى  العقاري  امل�شح  اإدارة  تقوم  كما 

باإعداد خريطة لكل ق�شيمة لل�شقها بوثيقة امللكية اخلا�شة بها.
مادة )74(

يخ�ش�س  كما  ملكية,  ووثيقة  عقارية  �شحيفة  التق�شيم  م�شروع  يف  ق�شيمة  لكل  يخ�ش�س 
للم�شاحات التي توؤول ملكيتها للدولة من مرافق وخدمات يف م�شروع التق�شيم �شحيفة عقارية.

مـادة )75(
عند قيد م�شروع التق�شيم يف ال�شجل العقاري يراعي حكم املادة )46( من هذه الالئحة, 
ويتم التاأ�شري على وثيقة ملكية الأر�س املخططة مبا اآلت اإليه الأر�س وحتفظ حفظًا دائمًا مبلف 

املقدمة اخلا�شة بها.
الف�سل الثاين: ملكية الطبقات وال�سقق

مـادة )76(
اأن يرفق به  اأبنية فاإنه يجب  اأو بناًء يف جمموعة  اأو �شقة  اإذا كان محل طلب القيد طبقة 
معتمدة من  الكرتونية  اأو  ورقية  ن�شخ  عليها من ثالث  املتعامل  للوحدة  تف�شيلي  ر�شم هند�شي 
ال�شئون  اإدارة  اإلى  الثانية  وتر�شل  القيد  طلب  مبلف  اإحداها  حتفظ  العقار,  لها  التابع  البلدية 
اإدارة امل�شح العقاري متهيدًا لإعداد خريطة الوحدة العقارية التي تل�شق  اإلى  الفنية والأخرية 

بوثيقة امللكية.
مادة )77(

اإذا كان طلب القيد املقدم من املالك اأو وكيله بتوكيل ر�شمي �شاماًل جميع الطبقات وال�شقق 
اأو جمموعة الأبنية وجب اأن يرفق بالطلب امل�شتندات الآتية:

موافقة البلدية التابع لها العقار على بيعه بنظام الطبقات وال�شقق املفرزة.  -1
ر�شم هند�شي تف�شيلي من ثالث ن�شخ ورقية اأو الكرتونية للعقار اأو جمموعة الأبنية املقامة   -2
فيه الوحدات محل التعامل ب�شرط اعتماده من البلدية املخت�شة وحتفظ اثنتان منها باإدارة 
الت�شجيل واملتابعة تودع واحدة منها بامللف اخلا�س باملبنى اأو جمموعة الأبنية وتودع الأخرى 
بامللف اخلا�س بطلب القيد وتر�شل الن�شخة الثالثة اإلى اإدارة امل�شح العقاري لإعداد خريطة 

العقار.
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مادة )78(
اإذا كان ثابتًا يف املحرر املوثق املقدم لإدارة الت�شجيل واملتابعة لقيده اأن موافقة البلدية على 
اأنه مل يقدم بعد  اآخر, وتبني  املفرزة مرفقة مبحرر موثق  وال�شقق  الطبقات  العقار بنظام  بيع 
لقيده, فعلى الإدارة قبل اإجراء القيد اأن تطلب من مكتب التوثيق موافاتها ب�شورة من املوافقة 

املذكورة.
مادة )79(

املوثق يف  املحرر  التاأكد قبل قيد  العقار يجب  اأي من وحدات  املالك يف  يف حالة ت�شرف 
العقار  خلريطة  مطابقة  عليها  املتعامل  للوحدة  امل�شاحية  البيانات  اأن  من  العقاري  ال�شجل 

وخريطة الوحدة العقارية.
مادة )80(

تعد اإدارة الت�شجيل واملتابعة ملفًا لكل عقار, يخ�شع لنظام ملكية الطبقات وال�شقق املفرزة 
لدى تقدمي طلب قيد الوحدات العقارية, يحفظ به موافقة البلدية والر�شم الهند�شي امل�شار اإليه 
يف املادتني )76 و 77( من هذه الالئحة للرجوع اإليه عند تقدمي طلبات قيد الت�شرفات املتعلقة 

بباقي الوحدات, ويوؤ�شر يف هذا امللف مبا يتم قيده من تلك الت�شرفات.
مادة )81(

ت�شدر اإدارة الت�شجيل واملتابعة ملالك العقار يف حال بيعه بنظام الطبقات وال�شقق املفرزة 
قيد  بعد  وذلك  اأبنية  جمموعة  يف  البناء  اأو  ال�شقق  اأو  الطبقات  عدد  ي�شاوى  مبا  امللكية  وثائق 
الأجزاء  من  البناء  اأو  ال�شقق  اأو  الطبقات  ن�شاب  الوثائق  هذه  يف  ويو�شح  بها  املتعلق  التعامل 

املفرزة.
وجه  وعلى  امل�شرتكة  والأجزاء  املنافع  يف  مف�شاًل  الوحدة  ن�شيب  الوثيقة  ت�شمني  ويجب 
ال�شيارات  اإيواء  واأماكن  العقار  عليها  املقام  الأر�س  يف  للوحدة  امل�شتحقة  الن�شبة  اخل�شو�س 

واخلدمات بناء على الإقرار املوثق من املالك بذلك. 
مادة )82(

يتم التاأ�شري يف اأ�شل وثيقة ملكية العقار يف ال�شفحات املخ�ش�شة لنقل امللكية بالت�شرفات 
التي مت قيدها وتناولت وحدة من وحداته – طبقة اأو �شقة اأو بناء يف جمموعة اأبنية – مع بيان 
رقم وثيقة امللكية للوحدة املت�شرف فيها وحتفظ الوثيقة الأ�شلية يف امللف امل�شار اإليه يف املادة 

)80( من هذه الالئحة بعد الت�شرف يف كامل وحدات العقار ومتام القيد حفظًا دائمًا.



25
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

الباب الرابع: تثبيت امللكية
مـادة )83(

اأو قيده يف ال�شجل العقاري يكون مملوكًا للدولة ملكية خا�شة  كل عقار مل ي�شبق ت�شجيله 
طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2002 ب�شاأن الت�شرف يف الأرا�شي اململوكة للدولة 
ملكية خا�شة ول يحول دون ذلك التملك باحليازة طبقًا حلكم املادة رقم )903( من القانون 

املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001.
مـادة )84(

اأي دعوى متعلقة بحق عيني عقاري  يجب اخت�شام جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري يف 
وخ�شو�شًا دعوى تثبيت ملكية اأي عقار ا�شتنادًا اإلى احليازة.

مـادة )85(
العرتا�س على تثبيت امللكية ي�شري عليه حكم املادة )20( من القانون واملادة )54( من 
هذه الالئحة �شواء كان العرتا�س بالئحة قبل �شدور احلكم اأو اعرتا�س اخلارج عن اخل�شومة 

بعد �شدوره.
بال�شجل  الدعوى فيتم قيد العرتا�س  اأثناء نظر  التدخل  واإذا كان العرتا�س عن طريق 

العقاري مبوجب �شورة من مح�شر اجلل�شة الثابت به التدخل.
مادة )86(

باحليازة  متلك  مورث  عن  عقار  يف  املوروثة  حل�شته  ملكيته  بتثبيت  الورثة  لأحد  احلكم 
العقار  يف  عنه  املرتوك  القدر  لكامل  املورث  ملكية  ثبوت  يفيد  نهائي,  ق�شائي  حكم  مبوجب 

باحليازة وثبوت ملكية الوارث حل�شته باملرياث.
وقيد هذا احلكم يف ال�شجل العقاري يعترب �شندًا لقيد اأن�شبة باقي الورثة.

مادة )87(
احلكم بتثبيت امللكية ا�ستناداً اإلى اأن اخللف العام – الوارث املحكوم له – فرداً كان 

اأو اأكرث،  حاز العقار امتداداً حليازة �سلفه ل�ستكمال املدة الالزمة لكت�ساب امللكية ل 
يخ�سع حلكم املادة )37( من القانون.

مـادة )88(
يجوز اأن تقام دعوى تثبيت امللكية ا�شتنادًا اإلى اأي �شبب اآخر من اأ�شباب ك�شب امللكية غري 

احليازة, ويف هذه احلالة ل ي�شري حكم املادة )87( من هذه الالئحة.
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الباب اخلام�ض: ال�سندات
وثيقة امللكية وال�سهادات

الف�سل الأول: وثيقة امللكية
مـادة )89(

وثيقة امللكية هي ال�شند القانوين الذي يثبت حق ملكية العقار, وللبيانات الثابتة بالوثيقة 
الوحدات  و�شحف  العقاري  ال�شجل  مع  به  تتطابق  الذي  بالقدر  الكافة  قبل  اإثبات  وقوة  حجية 

العقارية.
مـادة )90(

يجب اأن تت�شمن وثيقة امللكية بيانًا �شاماًل للعقار اأو اجلزء املفرز منه �شواء كان طبقة اأو 
�شقة اأو محاًل اأو مكتبًا طبقًا لأحكام القانون, وبوجه خا�س نوعه واأو�شافه وم�شاحته وخريطة 
تبني موقعه وحدوده وحالته القانونية وما له وما عليه من احلقوق والتعامالت املتعلقة به وما 

يطراأ عليه من تغيري واحل�شة امللحقة باجلزء املفرز من العقار من الأجزاء امل�شرتكة.
مادة )91(

تق�شم �شفحات الوثيقة اإلى اأق�شام يخ�ش�س لكل منها عددًا منا�شبًا من ال�شفحات ويعترب 
كل ق�شم منها قائمًا بذاته وهذه الأق�شام هي:

1 – وجه حترير الوثيقة.
2 – خريطة العقار.

3 – مالحظات وتاأ�شريات اإدارة ال�شئون الفنية.
4 – حقوق الرتفاق التي للعقار اأو عليه.

5 – احلقوق العينية العقارية التبعية التي تثقل العقار.
6 – �شجل نقل امللكية.

7 – مطابقة الوثيقة مع ال�شجل العقاري واملراجع وال�شجالت.
مادة )92(

يبني يف ق�شم وجه حترير الوثيقة �شبب التملك ونوعه وتاريخه ورقمه وا�شم ال�شادر ل�شاحله 
وا�شم ال�شادر �شده و�شند ملكيته ورقم العقار وموقعه وم�شاحته وحدوده وحالته القانونية وما 
للعقار من حقوق وما عليه من اأعباء وما يقيد مالكه من قيود اأو �شروط ك�شرط املنع من الت�شرف 
وحق النتفاع مع بيان ا�شم �شاحب احلق وال�شند املن�شئ له ومدته وحق الرتفاق وما اإذا كان 

للعقار اأو عليه والعقار امل�شرتك معه �شواء كان مرتفقًا اأو مرتفقًا به.
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مـادة )93(
الوثيقة  ق�شم  يف  العقاري  امل�شح  اإدارة  تعدها  التي  املوقع  وخريطة  العقار  خريطة  تل�شق 
وم�شاحته  العقار  نوع  اأ�شا�شية  ب�شفة  العقار  خريطة  تت�شمن  اأن  على  العقار  بخريطة  اخلا�س 
بالأمتار املربعة وحدوده واأطواله واملنطقة الواقع بها و�شنة امل�شح وتاريخ اإعداد اخلريطة ومقيا�س 

الر�شم.
مادة )94(

يدون يف الق�شم اخلا�س بتاأ�شريات اإدارة ال�شئون الفنية, التاأ�شريات بالإ�شافة اأو احلذف 
من اخلريطة الأ�شلية للعقار اأو اأية تغيريات على العقار نتيجة الدمج يف عقار اآخر اأو التجزئة اأو 

القتطاع اأو غري ذلك من املالحظات املتعلقة بذاتية العقار.
مادة )95(

كان  اإذا  وما  نوع احلق )جمرى, مرور, مطل(  الرتفاق  بحقوق  الق�شم اخلا�س  يدون يف 
احلق للعقار فيكون مرتفقًا به اأو عليه فيكون مرتفقًا والعقار امل�شرتك معه يف هذا احلق على اأن 

تدون الرتفاقات باأرقام م�شل�شلة.
مـادة )96(

يدون يف ق�شم احلقوق العينية العقارية التبعية التي تثقل العقار نوع احلق )رهن تاأميني, 
رهن حيازي, امتياز( باأرقام م�شل�شلة وا�شم �شاحب احلق وقيمة الدين امل�شمون باحلق وملحقاته 
التنازل عن احلق وتاريخه والتاأ�شري ب�شطب  اأو  وميعاد ا�شتحقاقه ومدة ال�شداد و�شند ال�شداد 

احلق على اأن يتم التاأ�شري باملداد الأحمر.
مـادة )97(

باأرقام  الغري  اإلى  امللكية  نقل  �شاأنها  التي من  التعامالت  امللكية  نقل  �شجل  ق�شم  تدون يف 
م�شل�شلة ويذكر قرين كل منها رقم املقدمة و�شنتها واملقابل ورقم توثيق املحرر الناقل للملكية 

وتاريخه اأو احلكم النهائي وا�شم املالك اجلديد وجن�شيته.
مادة )98(

تدون يف ق�شم مطابقة الوثيقة مع ال�شجل العقاري وال�شجالت التاأ�شريات التي تفيد مطابقة 
كل  وتاريخ  املقدمات  ودفرت  العقارية  الوحدات  و�شحف  العقاري  بال�شجل  ثابت  هو  ملا  الوثيقة 

تاأ�شرية.
مـادة )99(

اإذا تعدد مالك العقار وجب اأن ت�شلم لكل مالك وثيقة ملكية خا�شة بح�شته مو�شحًا يف 
ق�شم وجه حترير الوثيقة ا�شمه واحل�شة التي ميلكها من�شوبة اإلى كامل العقار مقرونة بعبارة 
)بحق كذا �شهم من عامة كذا �شهم( اأو ) بحق الربع اأو الن�شف اأو الثلث( ويذكر عقب ذلك 
عبارة م�شاعًا مع اآخر اأو اآخرين بحق الباقي ول تذكر اأ�شماء باقي املالك, وتقوم جلنة تقدير 

القيمة احلقيقية للعقار بتقدير القيمة احلقيقية للح�شة اململوكة.
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ويو�شح يف وثيقة كل مالك كامل بيانات العقار.
ويراعى بالن�شبة لوثائق ملكية الطبقات وال�شقق اأحكام املواد من )76 الى 83( من هذه 

الالئحة.
مادة )100(

فيوؤ�شر  له  �شريك  اإلى مالك  العقار  ال�شائعة يف  اأحد املالك يف كامل ح�شته  اإذا ت�شرف 
بالت�شرف يف الق�شم اخلا�س ب�شجل نقل امللكية يف وثيقة امللكية اخلا�شة به ويوؤ�شر على الوثيقة 
بالإلغاء وحتفظ مبلف املقدمة, وت�شاف احل�شة املت�شرف فيها اإلى وثيقة ال�شريك املت�شرف 
ال�شوابط  مبراعاة  وذلك  اأ�شاًل,  ميلكها  التي  احل�شة  اإلى  الوثيقة  حترير  وجه  ق�شم  يف  اإليه 

الواردة باملادة )44( من هذه الالئحة.
مادة )101(

فاإنه يجب لدى قيد  الأن�شبة,  اأو مت فرز بع�س  اأن�شبة مفرزة  اإلى  العقار  اإذا متت ق�شمة 
بعد  واملتابعة حلفظها  الت�شجيل  لإدارة  ال�شائعة  الأن�شبة  وثائق  ت�شليم  الفرز  اأو  الق�شمة  محرر 
التاأ�شري عليها بالإلغاء, وت�شتبدل بها وثائق جديدة عن الأجزاء املفرزة التي خ�شت كل مالك 

نتيجة الق�شمة اأو الفرز.
ويراعى يف حالة فرز بع�س الأن�شبة التاأ�شري مبا طراأ من تغيري على العقار نتيجة الفرز يف 

وثائق ال�شركاء الذين مل ي�شمل اأن�شبتهم الفرز.
مادة )102(

يجب اأن حترر وثائق امللكية باملداد الأ�شود, وبخط وا�شح دون ك�شط اأو حت�شري اأو اإ�شافة اأو 
�شطب اأو ت�شويه.

مادة )103(
اإذا �شدر حكم نهائي بت�شليم ن�شخة من وثيقة امللكية ا�شتنادًا اإلى ما تق�شي به املادة )41( 
من القانون فيوقف العمل بوثيقة امللكية التي يحتفظ بها ال�شادر �شده احلكم ويوؤ�شر بذلك يف 
ملف مقدمة الت�شجيل اخلا�شة بها ويخطر بكتاب م�شجل بعلم الو�شول باأن الوثيقة التي لديه مل 
يعد معموًل بها واأنه مت اإ�شدار وثيقة اأخرى تنفيذًا للحكم ال�شادر من محكمة كذا يف ق�شية رقم 
كذا, اأو اإن عليه تقدميها اإلى اإدارة الت�شجيل واملتابعة لتعديل بياناتها اإذا بقى له فيها ملكية بعد 

قيد احلكم.
مادة )104(

اجلريدة  يف  ون�شره  العامة  للمنفعة  العقارات  من  لأي  ال�شتمالك  قرار  �شدور  حال  يف 
الر�شمية واإخطار اإدارة الت�شجيل واملتابعة ب�شورة من القرار وخريطة املوقع فاأنه يوقف العمل 

بوثيقة امللكية الأ�شلية وتنقل امللكية للجهة امل�شتملكة.
بالعقار  اخلا�شة  الت�شجيل  مقدمة  ملف  يف  بذلك  الأ�شلية  امللكية  وثيقة  باإلغاء  ويوؤ�شر 

امل�شتملك.
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مـادة )105(
وثائق امللكية امل�شلمة لإدارة الت�شجيل واملتابعة ا�شتنادًا اإلى املادة )41( من القانون حتفظ 

ب�شفة دائمة.

الف�سل الثاين: ال�سهادة املوؤقتة بامللكية
مادة )106(

اأي حق عيني متعلق  اأو  امللكية  اإثبات  امللكية يف  وثيقة  تقوم مقام  بامللكية  املوؤقتة  ال�شهادة 
بالعقار الوارد بها ومدتها اأربعة اأ�شهر من تاريخ �شدورها, وتعترب ملغاة ول يعتد بها بعد هذه 

املدة.
يجوز  فاأنه  امللكية  وثيقة  اإ�شدار  اإجراءات  ا�شتكمال  قبل  ال�شهادة  هذه  مدة  انتهت  واإذا 

ا�شتالم �شهادة اأخرى بقرار م�شبب من رئي�س اجلهاز.
مـادة )107(

العقار  عن  وافيًا  وبيانًا  ال�شهادة  حترير  وجه  بامللكية  املوؤقتة  ال�شهادة  تت�شمن  اأن  يجب 
ي�شمل املنطقة الواقع بها وموقعه فيها ونوعه وم�شاحته بالأمتار املربعة وحدوده واأطواله وحالته 
القانونية وما له وما عليه من احلقوق والأعباء وخا�شة حقوق الرتفاق واحلقوق العينية العقارية 

التبعية اإن وجدت وا�شم املالك وخريطة م�شاحية للعقار وتاريخ اإلغاء ال�شهادة.
مادة )108(

يجب ت�شليم ال�شهادة املوؤقتة بامللكية لإدارة الت�شجيل واملتابعة عند ا�شتالم وثيقة امللكية اأو 
عند انتهاء مدتها اأو عند ا�شتالم �شهادة اأخرى بعد انتهاء مدتها.

مـادة )109(
الأ�شلية مدة  املقدمة  واملتابعة حتفظ يف ملف  الت�شجيل  لإدارة  امل�شلمة  املوؤقتة  ال�شهادات 

خم�شة ع�شر �شنة للرجوع اإليها عند القت�شاء.

الف�سل الثالث: �سهادات ذوي ال�ساأن
مادة )110(

كل من ترتبت له حقوق عينية عقارية يف العقار عدا مالك حق الرقبة يكون من ذوي ال�شاأن 
طبقًا حلكم املادة )39( من القانون �شواًء كانت هذه احلقوق اأ�شلية اأو تبعية.
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مـادة )111(
ت�شدر اإدارة الت�شجيل واملتابعة �شهادات لذوي ال�شاأن تبني احلق وما اإذا كان اأ�شليًا اأو تبعيًا 
ونوعه ومدته وبيانًا وافيًا عن العقار وا�شم مالكه واملقابل اأو الدين وتاريخ ال�شداد, وهذه ال�شهادة 

هي ال�شند املثبت للحق.
مادة )112(

يقدم طلب احل�شول على �شهادة من ال�شهادات امل�شار اإليها يف املادتني ) 42 و 43 ( من 
القانون اإلى مدير اإدارة الت�شجيل واملتابعة وي�شدد عنه الر�شم املقرر قبل اإ�شدار ال�شهادة املطلوبة 

ويبني يف الطلب ا�شم الطالب و�شفته ومحل اإقامته ورقم بطاقة هويته.
مـادة )113(

يخ�ش�س �شجل لقيد طلبات ال�شهادات باأرقام متتابعة ويو�شح قرين كل رقم ا�شم الطالب 
و�شفته ونوع ال�شهادة املطلوبة ورقم ق�شيمة �شداد الر�شم وتوقيع من الطالب با�شتالم ال�شهادة 

بعد اإ�شدارها وتاريخ ال�شتالم.
ويقفل ال�شجل يف نهاية كل يوم عمل مبعرفة املوظف املخت�س.

مادة )114(
يوؤ�شر على الطلب برقمه يف ال�شجل امل�شار اإليه يف املادة ال�شابقة ومبا يفيد اإ�شدار ال�شهادة 

وت�شليمها للطالب من املوظف املخت�س وتاريخ ت�شليمها.
وحتفظ طلبات ال�شهادات يف ملف خا�س كل �شنة على حده.

مادة )115(
اإذا �شدر قرار من رئي�س اجلهاز بت�شليم ن�شخة اأخرى من �شهادة ذوي ال�شاأن اأعماًل حلكم 
املادة )42( من القانون فيجب اأن يوؤ�شر فيها باإيقاف العمل بال�شهادة ال�شابقة وكذلك يف ملف 

املقدمة.

الباب ال�ساد�ض: تغيري وت�سحيح
بيانات ال�سجل العقاري والوثائق

مادة )116(
تغيري بيانات ال�شجل العقاري ووثائق امللكية ينتج عن:

اأ - الت�شرفات القانونية, وهي الت�شرفات التي من �شاأنها اإن�شاء احلق  العيني اأو نقله اأو تغيريه 
اأو زواله.

ب – القرارات الإدارية, كقرارات اعتماد تق�شيم الأرا�شي الف�شاء وقرارات ال�شتمالك.
جـ - الأعمال والوقائع املادية,  كاإقامة واإزالة املباين واملن�شاآت واحليازة القانونية.
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مادة )117(
القرارات  اأو  القانونية  الت�شرفات  عن  الناجتة  والوثائق  العقاري  ال�شجل  يف  التغيريات 
الإدارية وت�شحيح الأخطاء املو�شوعية ل يتم �شيء منها اإل بناًء على طلب ذوي ال�شاأن وا�شتنادًا 

اإلى محررات موثقة اأو قرارات اإدارية اأو اأحكام نهائية.
مادة )118(

الأخطاء املادية يتم ت�شحيحها فور اكت�شافها �شواًء قدم طلب بذلك اأو مل يقدم, ويكون �شند 
الت�شحيح هو وجود اخلطاأ.

واإذا اأكت�شف اخلطاأ املادي بعد اإ�شدار الوثيقة فيتم ت�شحيحه طبقًا ملا يق�شي به حكم املادة 
)26( من القانون.

مـادة )119(
الإخطارات بالتغيريات التي تطراأ على العقار تطبيقًا حلكم املادة )27( من القانون يجب 
اأن تقدم على النموذج املعد لذلك واأن يرفق بالإخطار وثيقة امللكية لتغيري بياناتها بعد تغيري 

بيانات ال�شجل العقاري.
مادة )120(

اإذا مت تغيري بيانات ال�شجل العقاري طبقًا لأحكام املادة )8( من القانون فيجب مطالبة 
املالك بتقدمي وثيقة امللكية لتغيري بياناتها تبعًا لتغيري بيانات ال�شجل.

الباب ال�سابع: اأحكام عامة متنوعة
مادة )121(

مع عدم الإخالل باأحكام القانون رقم )7( ل�شنة 2002 باملوافقة على التفاقية القت�شادية 
املوحدة بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تكون معاملة ال�شركات التي ميلك راأ�شمالها 
بالكامل مواطنو دول جمل�س التعاون – �شواء كانت تلك ال�شركات موؤ�ش�شة يف مملكة البحرين 
اأو يف اأي من دول جمل�س التعاون ولها فرع يف مملكة البحرين – يف متلك العقارات على قدم 
بتملك  لهم  وامل�شموح  بحرينيون  بالكامل  راأ�شمالها  ميلك  التي  البحرينية  وال�شركات  امل�شاواة 

العقارات يف جميع مناطق اململكة.
مادة )122(

ل يتخذ اأي اإجراء من الإجراءات التي قررها القانون اإل بناًء على طلب مكتوب من ذوي 
ال�شاأن اأو من ينوب عنهم بتوكيل ر�شمي وبعد �شداد كامل الر�شم امل�شتحق, ويوؤ�شر على الطلب 

بالإعفاء من الر�شم اإن وجد.
مـادة )123(

الزاوية التي تبيعها البلدية اإلى مالك العقار املال�شق, تدمج يف عقار امل�شرتي ول ت�شدر لها 
وثيقة ملكية م�شتقلة وت�شبح مع هذا العقار وحدة واحدة.
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مادة )124(
العقاري  ال�شجل  يف  ال�شابقة  املادة  يف  اإليها  امل�شار  الزاوية  �شراء  عقد  لقيد  التقدم  عند 
يطالب م�شرتي الزاوية بتقدمي وثيقة ملكية عقاره املال�شق للزاوية, ويتم التاأ�شري عليها بالإلغاء 
وت�شتخرج وثيقة ملكية جديدة, حيث ي�شار يف ق�شم وجه حترير الوثيقة اإلى العقار اململوك و�شند 
متلكه واإلى الزاوية املال�شقة له وعقد �شرائها, ويعاد كتابة حدود العقار وم�شاحته بعد اإدماج 
اإدارة  واأبعادها مبعرفة  الزاوية  �شاملة م�شاحة  للعقار  وتعد خريطة جديدة  العقار,  الزاوية يف 

امل�شح العقاري حتل محل خريطة العقار قبل �شراء الزاوية.
وحتفظ وثيقة ملكية العقار امللغاة ب�شفة دائمة.

مادة )125(
مع عدم الإخالل باأحكام القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة 
العامة اإذا �شدر اأمر املحكمة بتوقيع احلجز التحفظي ) و�شع اإ�شارة القيد ( على عقار املدعي 
عليه طبقًا لأحكام املادة رقم )176( من قانون املرافعات املدنية والتجارية, فاإنه يوؤ�شر بهذا 

الأمر يف ملف املقدمة وخرائط اإدارة ال�شئون الفنية و�شحيفة العقار.
ويرتتب على توقيع احلجز التحفظي ) و�شع اإ�شارة القيد ( على العقار منع املدعي عليه من 
الت�شرف فيه اأو ترتيب اأي حق للغري اإلى حني اإلغاء احلجز ) رفع اإ�شارة القيد ( مبعرفة املحكمة.

مـادة )126(
 ) القيد  اإ�شارة  التحفظي ) و�شع  بتوقيع احلجز  املحكمة  اأمرت  الذي  العقار  اأن  تبني  اإذا 
التاأ�شري �شرعة  اإجراء  باأمر املحكمة, فيجب قبل  الوارد ا�شمه  عليه غري مملوك للمدعي عليه 
الرد واإبالغ املحكمة التي اأ�شدرت الأمر على وجه ال�شرعة باأن العقار غري مملوك للمدعي عليه.

واإذا اأ�شرت املحكمة على توقيع احلجز ) و�شع اإ�شارة القيد ( على العقار رغم ذلك اأو مل يرد 
منها رد خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإبالغها,  يتم اإجراء التاأ�شري ويخطر مالك العقار 

بتوقيع احلجز وكافة البيانات املتعلقة به.
مادة )127(

مع عدم الإخالل باأحكام املادة رقم )24( من القانون اإذا قررت املحكمة حجز عقار املدين 
متهيدّا لبيعه وفقًا حلكم املادة رقم)289( من قانون املرافعات املدنية والتجارية, فاإنه يوؤ�شر 

بتوقيع احلجز مبلف املقدمة وخرائط اإدارة ال�شئون الفنية و�شحيفة العقار.
اإ�شارة  باأ�شماء الدائنني املقيدة حقوقهم على العقار مبجرد و�شع  التنفيذ  اإخطار قا�شي  ويتم 

القيد.
ويرتتب على و�شع اإ�شارة القيد المتناع عن اإجراء قيد اأية معاملة على العقار دون موافقة املحكمة.

مـادة )128(
احلكم ال�شادر باإيقاع بيع العقار املحجوز على من ر�شي عليه املزاد ل يجوز قيده يف ال�شجل 

العقاري اإل بعد م�شي خم�شة ع�شر يومًا من اليوم التايل لتاريخ �شدوره.
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ل ينقل قيد احلكم امل�شار اإليه يف الفقرة الأولى من هذه املادة اإلى الرا�شي عليه املزاد �شوى 
ما كان للمدين من حقوق يف العقار املباع.

مادة )129(
وال�شلح  الإفال�س  قانون  من   )90( رقم  املادة  من   )2( رقم  البند  به  يق�شي  ملا  مراعاة 
الواقي منه ال�شادر باملر�شوم رقم )11( ل�شنة 1987 ل يقيد بيع عقار املفل�س الوارد �شمن اأموال 
التفلي�شة يف ال�شجل العقاري اإل اإذا كان قد مت طبقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف املادة )294( 

وما بعدها من قانون املرافعات املدنية والتجارية ب�شاأن بيع العقارات املحجوز عليها.
مـادة )130(

يجوز يف �شبيل التحري عن القيمة احلقيقية للعقار اإتباع كل الطرق التي تفيد يف هذا ال�شاأن 
كالرجوع اإلى املحررات ال�شابق قيدها يف ال�شجل العقاري, وال�شرت�شاد ب�شعر ال�شوق وقيمة املثل 
واملعاينة على الطبيعة على اأن يراعى يف التقدير موقع العقار ودرجة العمران وخ�شوبة الرتبة 
و�شكل العقار وم�شاحته واملن�شاآت املقامة وما به من مزروعات اأو مغرو�شات اأو نخيل اأو اأ�شجار, 

ويراعى حالة املباين وعمرها واملواد امل�شتعملة فيها وم�شتوى الت�شطيب.
مـادة )131(

املوؤ�ش�شات  اأو  البنوك  مبوجبها  تتملك  التي  العقارات  �شراء  متويل  عقود  قيد  عند  يراعى 
م�شرف  عن  ال�شادر  الإ�شالمية  التجارية  البنوك  تراخي�س  نظام  وفق  تعمل  التي  امل�شرفية 

البحرين املركزي الآتي:
1 – اأن الت�شرف يف ملكية العقار باأي وجه من وجوه الت�شرف طوال مدة �شريان عقد التمويل 

ل يكون اإل بعد موافقة العميل اأو ورثته.
2 – حتديد املناطق امل�شموح بالتملك فيها بالن�شبة للعمالء الغري بحرينيني ومن غري مواطني 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �شواء كانوا اأ�شخا�شًا طبيعيني اأو اعتباريني.
مادة )132(

تعفى من ر�شوم الت�شجيل العقاري عقود متويل �شراء العقارات اإذا توافرت ال�شروط الآتية:
1 – اأن يكون عمل البنوك اأو املوؤ�ش�شات امل�شرفية وفق نظام البنوك التجارية الإ�شالمية ال�شادر 

عن م�شرف البحرين املركزي.
2 – اأن يكون متلك البنوك اأو املوؤ�ش�شات امل�شرفية للعقار بق�شد اإعادة بيعه لأحد العمالء.

3 – اأن يذكر يف عقد متويل ال�شراء ا�شم العميل الذي �شيتم اإعادة بيع العقار له بعد ا�شتيفاء ما 
للبنك اأو املوؤ�ش�شة امل�شرفية من حقوق قبله.

ويوؤ�شر بهذا الإعفاء يف وثيقة ملكية العقار, ويف حال الإخالل بهذه ال�شروط حت�شل ر�شوم 
�شراء  متويل  عقد  توثيق  وقت  العقار  قيمة  اأ�شا�س  على  املمول  الطرف  من  العقاري  الت�شجيل 

العقارات.
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مادة )133(
يف حال قيام العميل الوارد ا�شمه يف عقد متويل �شراء العقار بالوفاء بالتزاماته املالية جتاه 
البنك اأو املوؤ�ش�شة امل�شرفية فاأنه يلزم لنقل امللكية للعميل اأن يتم اإبرام عقد بيع جديد يحرره 

الطرف املمول كطرف اأول بائع اإلى العميل دون غريه كطرف ثاٍن م�شرٍت.
العقد  توثيق  وقت  العقار  قيمة  اأ�شا�س  على  العميل  من  العقاري  الت�شجيل  ر�شوم  وحت�شل 

اجلديد.
مـادة )134(

العقد  �شريان  مدة  اأثناء  العقار  �شراء  متويل  عقد  يف  ا�شمه  الوارد  العميل  قيام  حال  يف 
املمول  فاأن  الإ�شالمية  التجارية  البنوك  تراخي�س  يتعامل وفق نظام  بالتفاق مع ممول جديد 

اجلديد يحل محل املمول الأ�شلي يف ملكية العقار.
ويلزم لنقل امللكية للممول اجلديد اأن حترر عقود �شراء جديدة با�شم املمول اجلديد ويذكر 
بها ا�شم ذات العميل,  وي�شتمر الإعفاء القانوين من ر�شوم الت�شجيل العقاري للممول اجلديد 

امتدادًا للممول الأ�شلي.
مـادة )135(

يف حال تعرث العميل عن الوفاء بالتزاماته املالية يف عقد متويل �شراء العقار فاإنه ل يجوز 
للطرف املمول بيع العقار للغري اإل بعد موافقة العميل اأو مبوجب اإقرار موثق بالبيع.

وت�شتوفى ر�شوم الت�شجيل العقاري عن عقد متويل �شراء العقار من الطرف املمول لتخلف 
اأحد �شروط الإعفاء الواردة يف املادة رقم )132( من هذه الالئحة وكذلك الر�شوم املقررة لنقل 

ملكية العقار للعميل اجلديد وعلى اأ�شا�س قيمة العقار وقت توثيق هذه العقود.
مادة )136(

العقار  ملكية  نقل  اإعادة  عن  العقار  �شراء  متويل  عقد  يف  ورثته  اأو  العميل  تنازل  حال  يف 
ورغب الطرف املمول يف ال�شتمرار يف متلك العقار فاأنه يلزم فتح ملف مقدمة جديدة للعقار 
يرفق بها اإقرار موثق من العميل اأو ورثته بالتنازل عن اإعادة نقل ملكية العقار وموافقة م�شرف 
البحرين املركزي على متلك الطرف املمول بعد انتهاء �شفته كممول ل�شراء العقار,  وت�شتوفى 
اأحد �شروط الإعفاء الواردة يف املادة  ر�شوم الت�شجيل العقاري عن عقد متويل ال�شراء لتخلف 
رقم )132( من هذه الالئحة وكذلك الر�شوم املقررة لنقل ملكية العقار للعميل اجلديد وعلى 

اأ�شا�س قيمة العقار وقت توثيق هذه العقود.
مـادة )137(

ابتداء من تاريخ العمل بالقانون يجب تقدمي وثائق ملكية العقارات اململوكة بامل�شاع بني اأكرث 
من مالك اإلى اإدارة الت�شجيل واملتابعة ل�شتبدالها بوثائق جديدة طبقًا ملا تق�شي به املادة رقم 

)99( من هذه الالئحة.
وحتفظ الوثائق امل�شلمة لالإدارة حفظًا دائمًا مبلفات مقدماتها.
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 قرار رقم )11( ل�سنة 2016
بت�سكيل مجل�ض اإدارة هيئة البحرين لل�سياحة والمعار�ض

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة 

واملعار�س, واملعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015,
وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة,

قرر الآتي:
املادة الأولى

والتجارة  ال�شناعة  وزير  برئا�شة  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإدارة  جمل�س  ُي�شكل 
وال�شياحة, وع�شوية كلٍّ من:

1( الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية.
2( الرئي�س التنفيذي ل�شركة طريان اخلليج.

3( رئي�س جلنة القطاع ال�شياحي يف غرفة جتارة و�شناعة البحرين.
4( رئي�س جلنة املعار�س يف غرفة جتارة و�شناعة البحرين.

ممثاًل عن �شركة ممتلكات. 5( ال�شيد محمد �شريف اأحمدي   

ممثاًل عن القطاع اخلا�س. 6( ال�شيد ر�شــــاد ر�شــــــــا فـــرج    

ممثاًل عن القطاع اخلا�س. 7( ال�شيد في�شــل خـــالد كـــــانو    

ممثاًل عن القطاع اخلا�س. 8( ال�شيدة هنـاء حجي ح�شن العايل   
وتكون مدة الع�شوية باملجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.

املادة الثانية
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره, وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــوافـــــــق:10 مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )22( ل�سنة 2016

 ب�ساأن ا�ستحداث فقرات فرعية في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول
  مجل�ض التعاون لدول الخليج العربية ال�سادر بالقرار رقم )151( ل�سنة 2012
  ب�ساأن الجدول الموحد لت�سنيف وتبويب ال�سلع لدول مجل�ض التعاون لدول 

الخليج العربية وفق النظام المن�سق لعام 2012

وزير الداخلية:
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  املوحدة  القت�شادية  التفاقية  على  الطالع  بعد 

العربية ال�شادرة باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 2002.
وعلى النظام )القانون( املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002, وعلى الأخ�س املادة )98( منه,
وعلى املر�شوم رقم )43( ل�شنة 2008 بتعديل املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم 

وزارة الداخلية,
وعلى قرار وزير املالية والقت�شاد الوطني رقم )12( ل�شنة 2003 ب�شاأن ال�شلع املعفاة يف 

التعرفة اجلمركية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية, وتعديالته,
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثانية والثالثني 
ال�شعودية خالل يومي )19( و )20( دي�شمرب 2011  العربية  الريا�س باململكة  التي عقدت يف 
بدولة   اأبوظبي  التي عقدت يف  والع�شرين  ال�شاد�شة  دورته  قراره يف  ا�شتذكر من خالله  والذي 
الإمارات العربية املتحدة خالل يومي )18( و )19( دي�شمرب ل�شنة 2005 ب�شاأن تفوي�س جلنة 
التي  املعفاة  ال�شلع  اإلى( قوائم  بالإ�شافة  اأو  بتعديل )باحلذف من  التعاون املايل والقت�شادي 

�شبق للمجل�س الأعلى اإقرارها.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم )151( ل�شنة 2012 ب�شاأن اجلدول املوحد لت�شنيف وتبويب 
ال�شلع لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شق لعام 2012 , ال�شادر تنفيذًا 
لقرار جلنة التعاون املايل والقت�شادي يف اجتماعها احلادي والت�شعني الذي عقد خالل يومي 
لدول  املوحدة  التعرفة اجلمركية  املوافقة على جدول  ب�شاأن  ل�شنة 2011  اأكتوبر  )21( و)22( 
اأن يتم العمل به اعتبارًا من الأول  اإ�شدار )2012( على  التعاون لدول اخلليج العربية  جمل�س 
من يناير ل�شنة  2012, والذي متت مباركته من قبل املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية يف دورته الثانية والثالثني التي عقدت يف الريا�س باململكة العربية ال�شعودية خالل يومي 

)19( و )20( دي�شمرب ل�شنة 2011.
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يف  فرعية  فقرات  ا�شتحداث  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )159  ( رقم  الداخلية  وزير  قرار  وعلى 
بالقرار  ال�شادر  العربية  التعاون لدول اخلليج  املوحدة لدول جمل�س  التعرفة اجلمركية  جدول 
رقم )151( ل�شنة 2012 ب�شاأن اجلدول املوحد لت�شنيف وتبويب ال�شلع لدول جمل�س التعاون لدول 
التعاون املايل  لعام 2012, وال�شادر تنفيذًا لقراري جلنة  املن�شق  النظام  العربية وفق  اخلليج 
والقت�شادي يف اجتماعيها الرابع والت�شعني الذي عقد بتاريخ 6اأكتوبر ل�شنة 2012 ,واخلام�س 
والت�شعني الذي عقد بتاريخ 4 مايو ل�شنة 2013  ب�شاأن تعديل جدول التعرفة اجلمركية املوحدة 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية,
  وعلى قرار جلنة التعاون املايل والقت�شادي يف اجتماعها الثامن والت�شعني  الذي عقد  
بتاريخ  7 مايو ل�شنة  2014 ب�شاأن ا�شتحداث فقرات فرعية يف جدول التعرفة اجلمركية املوحدة 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية, على اأن يتم العمل بها اعتبارًا من 2015/1/1 ,
وبناًء على عر�س رئي�س اجلمارك.

قرر الآتي:
املادة الأولى

ت�شاف قائمة الأ�شناف املرافقة لهذا القرار اإلى اجلدول املوحد لت�شنيف وتبويب ال�شلع 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شق لعام 2012 املرافق لقرار وزير 

الداخلية رقم )151( ل�شنة 2012.

املادة الثانية
على رئي�س اجلمارك تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

الفريق الركن
وزير الداخلية 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 28 جمادى الأولى 1437هـ
املــــــــوافــــــق: 8 مــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )18( ل�سنة 2016

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي لجمعية الن�ساء الأمريكيات

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

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية,
وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية الن�شاء الأمريكيات,

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

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الن�شاء الأمريكيات,
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية الن�شاء الأمريكيات املنعقدة بتاريخ 20 اأبريل 

2015م,

قرر الآتي:
مادة -1-

ُيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
جلمعية الن�شاء الأمريكيات ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 20 اأبريل 2015م وهو كالآتي:

"يتكون جمل�س الإدارة من  ُيعدل ن�س املادة رقم )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح 
اأو  اأع�شائها ملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد مدة  ثمان ع�شوات تنتخبهن اجلمعية العمومية من بني 
واأمينة  الرئي�شة  ونائبة  الرئي�شة  تكون  اأن  املبا�شر على  ال�شري  بالقرتاع  انتخابهن  ويتم  اأخرى  مددًا 

ال�شر واأمينة ال�شندوق وم�شوؤولة ال�شوؤون القانونية من رعايا الوليات املتحدة الأمريكية".

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 22 جمادى الأولى 1437هـ
املـوافـــق: 2 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )19( ل�سنة 2016

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي لجمعية م�سنعي الغاز لدول مجل�ض التعاون

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

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية,
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية م�شنعي الغاز لدول 

جمل�س التعاون,
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007,
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية م�شنعي الغاز لدول جمل�س التعاون,

التعاون  جمل�س  لدول  الغاز  م�شنعي  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 
املنعقدة بتاريخ 14 مايو 2015م,

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري 
العادية جلمعية م�شنعي الغاز لدول جمل�س التعاون ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 14 مايو 

2015م وهو كالآتي:
ُيعدل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح " يتكون جمل�س الإدارة من 
اإثنى ع�شر ع�شوًا تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو 

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

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 22 جمادى الأولى 1437هـ
املـوافـــق: 2 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )23( ل�سنة 2016

ب�ساأن تعيين مجل�ض اإدارة موؤقت لجمعية التطوير العقاري البحرينية

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

1989, وتعديالته,
وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التطوير العقاري البحرينية,

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التطوير العقاري البحرينية,
فيها  والثابت   2016/2/25 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
مخالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )46,39,38,33,32( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية,

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه,
و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية التطوير العقاري البحرينية,

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

قرر الآتي:
مادة )1(

برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  البحرينية  العقاري  التطوير  موؤقت جلمعية  اإدارة  ُيعني جمل�س 
ال�شيد/ عارف اأحمد علي هجر�س, وع�شوية ُكل من:

1( اإياد ديب ح�شن عبيد
2( ح�شن محمود عبدالرحيم الب�شتكي

3( ب�شار حبيب محمد اأحمدي
4( ماهر عبدالعزيز يو�شف ال�شاعر

5( وليد اإ�شحاق محمد �شفي
6(    يا�شر علي علي ح�شن ال�شراح
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مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

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

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

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

تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(
يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة,  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية, وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 22 جمادى الأولى 1437هـ
املـوافـــق: 2 مــــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة ال�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )27( ل�سنة 2015 

ب�ساأن ت�سكيل اللجنة التن�سيقية للتطوير العمراني

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 املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين, املعدل 

باملر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013,
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين,
اإعادة ت�شكيل جلنة حتديد وت�شنيف ال�شوارع  وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2014 ب�شاأن 

التجارية, املعدل بالقرار رقم )24( ل�شنة 2014,
وبناًء على عر�س املدير العام لالإدارة العامة للتخطيط العمراين,

قرر الآتي:
مادة )1( 
تعريفات

الوزير: وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.
الوزارة: وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.
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الإدارة: الإدارة العامة للتخطيط العمراين.
اللجنة: اللجنة امل�شار اإليها باملادة )2( من هذا القرار.

اجلزئية  والت�شانيف  التجارية  وال�شتعمالت  التف�شيلية  املخططات  طلبات  الطلب: 
وتخ�شي�س واإعادة تخ�شي�س مواقع الأرا�شي احلكومية.

املجل�ض البلدي املعني: جمل�س اأمانة العا�شمة اأو املجل�س البلدي للمحافظة الذي يقع يف 
نطاقها الطلب.

البلدية املعنية: اأمانة العا�شمة اأو بلدية املحافظة الذي يقع يف نطاقها الطلب.

مادة )2( 
ُت�شكل جلنة م�شرتكة للتن�شيق والتطوير العمراين ما بني كل من الإدارة العامة للتخطيط 

العمراين واملجال�س البلدية, برئا�شة مدير اإدارة تخطيط املدن والقرى, وع�شوية كل من:
1- مدير اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق )ممثاًل عن �شئون الطرق(

2- مدير اإدارة اخلدمات الفنية يف البلدية املعنية الذي يقع يف نطاقها الطلب
3- ممثل عن املجل�س البلدي املعني الذي يقع يف نطاقه الطلب

4- ممثل عن هيئة الكهرباء واملاء
5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور

6- رئي�س ق�شم التخطيط التف�شيلي )الإدارة العامة للتخطيط العمراين(
7- رئي�س ق�شم تنفيذ املخططات )الإدارة العامة للتخطيط العمراين(

8- ممثل عن املحافظة الذي يقع يف نطاقها الطلب
وتكون مدة الع�شوية باللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

مادة )3( 
اخت�سا�سات اللجنة

التجارية  وال�شتعمالت  التف�شيلية  املخططات  طلبات  مقرتحات  بدرا�شة  اللجنة  تخت�س 
اللجنة  وترفع  الأرا�شي احلكومية.  مواقع  تخ�شي�س  واإعادة  وتخ�شي�س  والت�شانيف اجلزئية 

تو�شياتها اإلى الوزير لعتمادها والتوجيه ب�شاأنها.

مادة )4( 
يجوز للجنة اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س من غري الأع�شاء 
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لأخذ الإ�شت�شارة الفنية دون اأن يكون لهم حق الت�شويت.

مادة )5( 
يجوز للجنة دعوة اأي جهة حكومية ذات العالقة مل يتم اإدراجها �شمن اأع�شاء اللجنة وذلك 

بعد موافقة الوزير.

مادة )6( 
اللجنة  اللذين يحددهما رئي�س  والزمان  املكان  اللجنة اجتماعاتها ب�شفة دورية يف  تعقد 
تعقد  اأن  وللجنة  اأعمال.  ي�شتجد من  وما  اللجنة  اأعمال  الدعوة جدول  تت�شمن  اأن  لذلك, على 
اجتماعاتها بناًء على موقع الطلب ح�شب املحافظات, ولالأع�شاء املمثلني عن املحافظة املعنية 
واملجل�س البلدي املعني ومدير اإدارة اخلدمات الفنية يف البلدية املعنية ح�شور تلك الجتماعات.

مادة )7( 
ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س, 
وت�شدر اللجنة تو�شياتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين, وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب 

الذي منه الرئي�س.

مادة )8( 
ُيعني رئي�س اللجنة اأمني �شر من بني موظفي الإدارة, يتولى اإعداد جدول اأعمالها واإخطار 
الأع�شاء بها واإعداد ال�شجالت ومحا�شر اجلل�شات وما ت�شدره اللجنة من تو�شيات, وغري ذلك 

من الأعمال التي تقت�شيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل يف اخت�شا�شاتها.

مادة )9( 
للوزير من تلقاء نف�شه اأو بناًء على طلب من اللجنة, تعديل اأحكام هذا القرار اإذا اقت�شت 

احلاجة ذلك.

مادة )10( 
ال�شوارع  ت�شكيل جلنة حتديد وت�شنيف  اإعادة  ب�شاأن  ل�شنة 2014  القرار رقم )12(  ُيلغى 

التجارية.
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مادة )11( 
اإدارة تخطيط  على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام التخطيط العمراين ومدير 
�شدوره,  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار,  هذا  تنفيذ  يخ�شه-  فيما  – كل  واملعنيني  والقرى  املدن 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف: 18 رجب 1436هـ
املـــــــوافـق: 7 مــــايو 2015م
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وزارة ال�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )34( ل�سنة 2016

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة عالي– مجمع 740

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما عر�س علينا,

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنف العقارات الكائنة مبنطقة عايل جممع 740 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ      
)RA( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار, وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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: 5 جمادى الأولى 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 14 فـــبــــــرايـــــــر 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )38 ( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير  ت�سنيف عقار بمنطقة الحجيات في الرفاع ال�سرقي– مجمع 939

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

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, وتعديالته,

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001, ولئحته التنفيذية,
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

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

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

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية,
وعلى الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة,

وعلى ما عر�س علينا,

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 09064891 الكائن مبنطقة احلجيات يف الرفاع ال�شرقي  جممع 
939 اإلى ت�شنيف م�شاريع بوزارة الإ�شكان )MOH( 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: 13 جمادى الأولى  1437هـ
املــــــوافــــــــق: 22 فــــبــــــرايـــــــــر 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )39( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير  ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة باربار– مجمع 518

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(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  518اإلى  جممع  باربار  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغري 
احلدائقي  )RG( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار, وتطبق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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: 13 جمادى الأولى 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 22 فـــبــــــرايـــــــر 2016م
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وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )40 ( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير  ت�سنيف عقار في منطقة اأبو�سيبع– مجمع 473

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,

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

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية,
و بناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة,

وعلى ما عر�س علينا,

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 04039301 الكائن مبنطقة اأبو�شيبع  جممع 473 بعد التق�شيم 
اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب)RB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار, 
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وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 
)28( ل�شنة 2009.

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

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

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

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى  1437هـ
الـمــــوافــــــق: 23 فـــــبـــــرايـــــــــر 2016م
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هيئة الت�سريع والإفتاء القانوين:
 قرار رقم ) 2 ( ل�سنة 2016

 باإعادة ت�سكيل لجنة الفتوى والت�سريع
بهيئة الت�سريع والإفتاء القانوني

رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين, رئي�س جمل�س الهيئة: 
بعد الطالع على القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوين, وتعديالته, وعلى الأخ�س املواد )التا�شعة, العا�شرة, احلادية ع�شر( منه,
 )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع  الفتوى  جلنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2007,
الت�شريع  بهيئة  والت�شريع  الفتوى  ت�شكيل جلنة  باإعادة  ل�شنة 2011  القرار رقم )2(  وعلى 

والإفتاء القانوين,
وبناًء على عر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين,

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين على النحو التايل:
1- امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعينني                      رئي�شًا

2- امل�شت�شارة مع�شومة عبد الر�شول عي�شى                      نائبًا للرئي�س
3- امل�شت�شار الدكتور مال اهلل جعفر احلمادي 

4- امل�شت�شار خالد اإبراهيم عبدالغفار 
5- امل�شت�شار الدكتور ناجح اأحمد عبدالوهاب                      اأع�شاء

6- امل�شت�شار محمد مهدي عالم 
7- امل�شت�شار محمد اأحمد مقبل 

8- امل�شت�شار امل�شاعد اإميان جعفر العرادي 
9- امل�شت�شار امل�شاعد ال�شيخة مرمي عبدالوهاب اآل خليفة 
10- امل�شت�شار امل�شاعد جواهر عادل محمد العبدالرحمن  

املادة الثانية
تاريخ  به من  وُيعمل  القرار,  تنفيذ هذا  القانوين  والإفتاء  الت�شريع  رئي�س هيئة  نائب  على 

�شدوره, وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
رئي�ض هيئة الت�سريع والإفتاء القانوين

 رئي�ض جمل�ض الهيئة
عبداهلل بن ح�سن البوعينني

�شدر بتاريخ: 7 جمادي الآخر 1437هـ
املـــــــوافـــــــــق: 17 مــــــــــــار�س 2016 م



60
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

 اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
باإلغاء تراخي�ض الت�سالت املمنوحة اإلى �سركة توكنكت ذ.م.م 

عطفًا على الأمر ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"( رقم )2( ل�شنة 2016 
الأمر  مبتطلبات  ذ.م.م  توكنكت  �شركة  التزام  عدم  عن  الهيئة  تعلن   ,2016 فرباير   4 بتاريخ 

ال�شادر.
تعترب  الت�شالت,  قانون  من   )37( و   )35( و   )34( و   )31( للمواد  ووفقًا  ذلك  على  وبناًء 
الرتاخي�س املذكورة اأدناه واملمنوحة ل�شركة توكنكت ذ.م.م ملغية اعتبارًا من تاريخ 25 فرباير 2016:

1- الرتخي�س املمتاز ملرافق الت�شالت الدولية.
2- الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية.

3- الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة.
4- الرتخي�س العادي خلدمات النرتنت.

5- الرتخي�س املمتاز للخدمات الوطنية الثابتة.
ولتجنب ال�شك, تعترب �شركة توكنكت ذ.م.م غري مرخ�شة لتقدمي اأي من خدمات الت�شالت 

يف مملكة البحرين.

هيئة تنظيم الت�سالت



61
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )141( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ اأحمد عبدالكرمي محمد, مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )�شحاري لنقل الدفان الربي(, 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 57646, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, واإدخال ال�شيد/ ح�شني وحيد علي �شريكًا يف ال�شركة 

بن�شبة 50%, وتغيري ال�شم التجاري اإلى )جمموعة �شحاري العاملية ذ.م.م(.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )142( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )ريلود للخدمات لال�ست�سارية ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ريلود للخدمات لال�شت�شارية ذ.م.م(, 
امل�شجلة مبوجب القيد 75387, طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية, 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )143( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )املعال لرتكيب املظالت وال�ستائر �ض.�ض.و(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )املعال لرتكيب املظالت وال�شتائر �س.�س.و(, ملالكها فايز 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ,1-87739 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ح�شن,  عي�شى  عبداملنعم 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 
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التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )144( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )املعال لرتكيب املظالت وال�ستائر �ض.�ض.و( 
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )املعال لرتكيب املظالت وال�شتائر �س.�س.و(, ملالكها فايز 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ,1-87739 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ح�شن,  عي�شى  عبداملنعم 
ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

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

اإعالن رقم )145( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)ا�ستريلنج اأند ول�سون ماجنمنت كون�سالتانت�ض البحرين ذ.م.م(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(,  البحرين  كون�شالتانت�س  ماجنمنت  ول�شون  اأند  )ا�شتريلنج  امل�شماة 

القيد رقم 82139, طالبة باعتبارها م�شفية لل�شركة املذكورة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
بهذا تعلن ال�شركة امل�شفية اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من 

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

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

اإعالن رقم )146( 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/  نيابة عن  القانوين,  �شيادي لال�شت�شارات  �شلمان جا�شم  �شامي عي�شى  املحامي  مكتب 
را�شد حنظل عبداهلل مطلق, مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مطعم قطار املاأكولت(, امل�شجلة 
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م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  الثاين من  الفرع  رقم 87617, طالبًا حتويل  القيد  مبوجب 
محدودة, وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20,000( دينار بحريني.

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

 
اإعالن رقم )147( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)جموهرات بركا�ض اأمر تالل(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب )جواد حبيب و�شركاوؤه(, نيابة عن �شركة )جموهرات بركا�س اأمر تالل(, امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 5883, طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من مائة األف )100,000( دينار بحريني اإلى 
خم�شني األف )50,000( دينار بحريني وذلك مبوجب مح�شر الجتماع املقدم من ال�شركاء يف 

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

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

اإعالن رقم )148( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 

ال�شيد/ اأحمد عطية اهلل كاظم احلجريي, مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )م�شتقبل 
اخلليج لالأعمال �س.�س.و(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 49681, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف 
)20,000( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ محمد اأحمد عطية اهلل احلجريي �شريكًا يف 

ال�شركة, واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )م�شتقبل اخلليج لالأعمال ذ.م.م(.  
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )1296( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل  من �سركة ت�سامن
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة / 
ال�شيارات  لتاأجري  املفتاح  �شركة دوحة  ال�شادة/  نيابة عن  كون�شلتينتغ ذ.م.م   لينك  �شركة كي 
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ت�شامن لأ�شحابها هنادي اإبراهيم و ها�شم اأحمد وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 17307 ,  طالبني 
حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة  من ت�شامن  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة و براأ�شمال وقدره 

50,000 دينار بحريني )خم�شون األف دينار بحريني( , يف ال�شركة.  
اإلى مركز البحرين للم�شتثمرين م�شفوعًا  التقدم باعرتا�شه   فعلى كل من لديه اعرتا�س 
بامل�شتندات املوؤيدة واملربرة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة 15 ع�شر يوما عمل من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن.
 

اإعالن رقم )1280( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع )2( من �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة بقيد م�ستقل
ال�شادة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
/ �شركة جنمة املنامة للمقاولت ذ.م.م وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 63429 ,  طالبني حتويل 
ذات  �شركة  �شركة  اإلى  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  من     )2( رقم  للفرع  القانوين  ال�شكل 
األف دينار 116,000دينار  م�شئولية محدودة بقيد م�شتقل  و براأ�شمال وقدره مائة و�شتة ع�شر 

بحريني   , يف ال�شركة.  
-         �شيتم تغيري الأ�شم التجاري للفرع )2(  من / �شركة جنمة املنامة للمقاولت ذ.م.م  
MANAMA STAR CONTRACTING CO. W.L.L    الى / �شركة جيكوب�شن للمقاولت ذ.م.م  

Jacobson Contracting Co. W.L.L
اإلى مركز البحرين للم�شتثمرين م�شفوعًا  التقدم باعرتا�شه   فعلى كل من لديه اعرتا�س 
بامل�شتندات املوؤيدة واملربرة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة 15 ع�شر يوما عمل من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 2015/287
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد نبيل حمد عبدالرحمن, من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 830207899, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2015/313
املحرق  �شكنة  من  ملك  املتوفى محمد رجب محمد  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 671009052, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2015/314
اإبراهيم بوجنم من �شكنة مدينة  اأن كل من له طلب على املتوفى فوؤاد خليل  نعلن للعموم 
عي�شى ويحمل رقم �شكاين 610103628, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2015/315
اأحمد محمد دروي�س من �شكنة مدينة  يا�شر  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
عي�شى ويحمل رقم �شكاين 660015463, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 2015/317
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد حافظ يون�س اأبو�شليم من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 790214164 , 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2015/319
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اإبراهيم �شلمان عبداهلل حماد من �شكنة دار 
اأن يقدم طلبا  اأو دين يف تركته, عليه  باإرث  اأو يدعي  كليب ويحمل رقم �شكاين 580062368, 
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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2015/320
البديع  �شكنة  من  بوجريي  علي  محمد  علي  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 580003060, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2015/321
البديع  �شكنة  علي عبداهلل من  علىاملتوفى عبداهلل عمر  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 600056708, 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 اإلى املتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
رئي�ض ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 2015/323
اأبو قوة  اأحمد ح�شن محمد من �شكنة  املتوفى جمعة  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 390025526, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2015/324
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة زهراء اأحمد ح�شن مبارك من �شكنة الهملة  
وحتمل رقم �شكاين 690040660, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2015/325
ZAMIR HUSSIN SHAH من �شكنة املحرق  له طلب علىاملتوفى  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 650306120, 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 للمتوفىاملذكور اإعالم 

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

اإعالن 2015/326
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد عي�شى محمد اجلالليف من �شكنة احلد 
ويحمل رقم �شكاين 530063032, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 2015/328
�شكنة  ر�شيد عو�شي من  اأمني محمد  املتوفى محمد  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
مدينة حمد  ويحمل رقم �شكاين 510106943, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2015/329
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شمرية اأحمد عبداهلل علي من �شكنة املحرق 
وحتمل رقم �شكاين 530005670, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2015/330
�شكنة  املا�شي من  اأحمد عبدالعزيز  املتوفى محمود  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ال�شاخورة ويحمل رقم �شكاين 770604978, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2015/346
بالد  �شكنة  بوخلف من  علي ح�شن  اإبراهيم  املتوفى  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
القدمي ويحمل رقم �شكاين 640703941, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 
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اإعالن 2016/50
MAHMOUD A MOHED من �شكنة املرخ  املتوفى  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 741044889, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2016/58
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد عمر العقلة من �شكنة املنامة ويحمل رقم 
اإلى الإدارة  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركته, عليه  اأو يدعي باإرث  �شكاين 880617101, 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم  اإليها يف هذا ال�شاأن, كما  اإدعاء يقدم  اأي  الإدارة 

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

اإعالن 2016/59
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد محمد اأمني اأحمد الأن�شاري من �شكنة 
عراد ويحمل رقم �شكاين 20160059, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2016/60
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة اأمينة خليفة جمعة النعيمي من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي وحتمل رقم �شكاين 660303230, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات
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اإعالن 2016/62
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جمعة حمد محمد علي من �شكنة مدينة عي�شى 
ويحمل رقم �شكاين 750802987, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2015/286
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى من�شور مال ح�شن علي �شرحان من �شكنة العكر 
ويحمل رقم �شكاين 230102360, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2015/293
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى يو�شف علي خليفة البوفال�شة من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 640100023, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2016/64
�شار  �شكنة  من  خمي�س  اإبراهيم  خليل  جعفر  علىاملتوفى  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 630111952, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات
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اإعالن 2016/66
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى ال�شيد ها�شم اأحمد مح�شن �شرف من �شكنة �شار 
ويحمل رقم �شكاين 520056337, 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 املذكورة 

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

اإعالن 2016/68
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى مكي علي عبدالوهاب فرحان من �شكنة مدينة 
عي�شى ويحمل رقم �شكاين 630036691, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات

اإعالن 2016/72
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفاة محمد �شقر محمد �شقر من �شكنة مدينة عي�شى 
وحتمل رقم �شكاين 750906707, 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�ض ق�سم اجراءات الرتكات



72
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى 14/2015/983/2
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شهام عبدالغني محمد, العنوان/ مبنى 407 طريق 811 مجمع 108 الحد. المدعى 
عليه: ح�شين علي محمد �شالح, العنوان / اليمن. مو�شوع الدعوى/الزواج.

اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  الأولى المدعى عليه �شد  ال�شرعية  الكبرى  لذا تعلن المحكمة 
في جل�شة يوم 2016/4/10م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
رئي�ض املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الأولى

رقم الدعوى 14/2015/5336/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: فائقة �شداقت محمد �شداقت فيا�س, العنوان/ بوا�شطة وكيلها اأمجد الوداعي )مكتب 
رقم 13 الطابق الأول بناية �شيرين لندمارك 605 طريق 1011 ال�شناب�س 410. المدعى عليه: 
مبرزا نفيد بيغ ميراز ب�شارت, العنوان / �شقة 71 مبنى 534 طريق 4012 مجمع 340 المنامة. 

مو�شوع الدعوى/الطابق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  الأولى المدعى عليه �شد  ال�شرعية  الكبرى  لذا تعلن المحكمة 
في جل�شة يوم 2016/4/4م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
رئي�ض املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الأولى

رقم الدعوى ال�سرعية 9/00107/2016/14
تبليغ باحل�سور

بحرينية,  جن�شيتها:   .741001187 ال�شخ�شي:  رقمها  �شالح,  اأحمد   مو�شى  مرزيه  المدعية: 
- طريق  الزاجل  بيت   - الخام�س  الطابق   -  54 مكتب   - مبارك  اآل  فاطمة  بوا�شطة  عنوانها: 
1705. المدعى عليه: محمد اأكبر غلوم محمود علي, رقمه ال�شخ�شي: 730406024/ جن�شيتها: 

بحريني, مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى :  طلب الطالق
اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يـوم الأثنين 2016/04/18م, 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
رئي�ض املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الأولى
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رقم الدعوى ال�سرعية : 1/3844/2015/14
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شهير ال�شيد ها�شم �شعيد خلف. رقمها ال�شخ�شي: 630148040. جن�شيتها: بحرينية.
عنوانها: مبنى 1784 طريق 2150 مجمه 721 جدعلي. المدعى عليه: ال�شيد �شعيد علوي �شعيد 
 : الدعوى  العنوان. مو�شوع  ال�شخ�شي: 570165415, مجهول  خلف. جن�شيته: بحريني. رقمه 

اإثبات الهجران.
باأنه  المذكور  للمدعى عليه   ) الجعفرية  الدائرة   ( الثانية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأثنين 2016/3/28م , فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الثانية

رقم ال�ستئناف 5/4021/2015/03 
رقم الدعوى 7/1676/2014/01 

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة ديفين فوودز ذ.م.م �شجل تجاري ) 61844 (, العنوان / بوا�شطة وكيلتها: 
المحامية هدى �شعد. العنوان / برج الر�شي�س / الدور الرابع ع�شر – مكتب 142 , 143 اعلى 
 / العنوان  هاو�س.  نودل  مطعم    / الثاني  �شده  الم�شتاأنف  �شد  – الدبلوما�شية  كوفي  كو�شتا 
الوحدة 7 – الطابق الثالث – مبنى 1435 – طريق 4626 – مجمع 346 – المنامة. الطلبات 
: اأول : بقبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا : وفي المو�شوع / اعادة الماأمورية للخبير ال�شابق انتدابه 
لمبا�شرة الماأمورية في �شوء الم�شتندات المقدمة من الم�شتاأنفة و�شول لوجه الحق في الدعوى. 

ثالثا : اإلزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شروفات والأتعاب.  
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده الأول اأو من ينوب 

عنه بالح�شــور لجلــــ�شة 2016/03/31.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الأ�ستئنافيه الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 2/2750/2015/03
رقم الدعوى 1/8682/2013/02

تبليغ باحل�سور
خليفة  اآل  �شلوى  المحامية   / وكيلـتـــه    ,410043010 الجوي�شر  العزيز  عبد  زامل  الم�شتاأنف: 
 – الثاني  الطابق  لل�شياحة–  البحرين  �شركة  بناية   –  23 مكتب  عنوانه/   .610079271
– مجمع  – �شارع 3829  الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده لوران�س كوهين. العنوان/ مبنى 573 
فيما  الم�شتاأنف  الحكم  الغاء   : ثانيا  �شكال.  ال�شتئناف  قبول   : اأول  ال�شتئناف:  طلبات   .338
ق�شى به من رف�س الدعوى والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف �شدها بدفع مبلغ 1480 دينارًا 
اإلزام   : .ثالثا  ال�شداد  تاريخ  وحتى  المطالبة  تاريخ  القانونية 10% من  الفائدة  الى  وبال�شافة 

الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
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عنه  ينوب  من  او  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور لجل�شة 2016/03/31.

 رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية
رقم ال�ستئناف 4/2083/2015/03 

رقم الدعوى 9/7661/2012/02 
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنف: حق نواز خان وكياله المحاميان عي�شى فرج بور�شيد و �شالحة عي�شى بور�شيد. �شد 
الم�شتاأنف �شدها /  �شنيور للمقاولت.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 
عنها بالح�شــور لجلــــ�شة 2016/03/31 للمرافعة و�شقوط حق الم�شتاأنف في التم�شك بالحكم 

التمهيدي.
 رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 1/0467/2016/03 
رقم الدعوى 2/9698/2015/02 

تبليغ باحل�سور
 – التجاري  الدبلومات  برج  مكاتب   / العنوان  الجتماعي,  للتاأمين  العامة  الهيئة  الم�شتاأنف: 
الطابق الأول – ال�شئون القانونية – بناية 1565 – طريق 1722 – مجمع 317. وكيلها / المحامي 
اأحمد محمد اأحمد. الم�شتاأنف �شدها:  �شركة اي ا�س اي ايه ال�شرق الأو�شط لال�شت�شارات ) �س 
. ت : 1-54389 (, العنوان / �شقة 31 – مبنى 568 – طريق 388 – مجمع 317. الطلبات : 
1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف �شده 
ب�شداد مبلغ 1045/939 دينارًا. 3-اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف والر�شوم على درجتي 

التقا�شي. 4- وفي جميع الحوال اعفاء الم�شتاأنفة من الر�شوم والم�شاريف الق�شائية. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها بالح�شــور لجلــــ�شة 2016/03/31. 
رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 1/4295/2015/03 
رقم الدعوى 5/7939/2015/02 

تبليغ باحل�سور
المعار�س.  �شارع   –  300 مجمع  العنوان:  والقامة.  والجوازات  الجن�شية  �شئوزن  الم�شتاأنفة: 
الم�شتاأنف �شده الأول:  عبد العزيز نبيل محمد �شالح بوليته على ابنته القا�شر ) رهف ( , 
العنوان: �شقة 12 – مبنى 1693 – طريق 968 – مجمع 909 – الرفاع ال�شرقي. الطلبات: اأول: 

بقبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا : الغاء الحكم الم�شتاأنف. 
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده الأول اأو من 
ينوب عنه بالح�شــور لجلــــ�شة 2016/03/31.

 رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية
رقم ال�ستئناف:3/4350/2014/03

رقم الدعوى:9/5459/2011/02
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنف: حافظ محمد عبداهلل  عبدالملك, وكيله: حافظ علي محمد حاجيه. العنوان:اأدارة 
قبول  الطلبات:1-  �شعد.  هـــــــــــدى  العنـــــوان:  للدعاية.  �شعبان  �شدها:  الم�شتاأنف  المحاكم. 
ال�شتئناف �شكاًل. 2- وفي المو�شوع بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شي به من اأجور والق�شاء 
باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف متخلف اأجرة لالأ�شهر من دي�شمبر 2010 ولغاية 
مار�س 2011 بواقع -/2500 دينارًا �شهريًا ما مجموعه -/10000 دينارًا. 3-اإلزام الم�شتاأنف 

�شدها بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكور  عليه   للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لــذا 

بالح�شـــــــور بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة 2016/4/7 ليعلم. 
                                         رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 5/03662/2015/03
رقم الدعوى 3/5591/2005/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: جعفر ح�شن اأحمد العطي�س وكيلته المحامية : فاطمة عبداهلل جا�شم عبداهلل بحر. 
العنــوان / مكتب 54 -بناية رقم 419 –طريق 1705 – مجمع 317 – المنطقة الدبلوما�شية. 
الم�شتاأنف �شده/  ا�شلم ازل 621103209. العنوان/ منزل 1290 - طريق 224 – مجمع 302 
الم�شتاأنف  حكم  الغاء  المو�شوع  في  �شكال.  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات  المنامة.    -
بالر�شوم  �شده  الم�شتانف  اإلزام  مع  بالتقادم  ل�شقوطها  الدعوى  �شماع  بعدم  مجددًا  والق�شاء 
الم�شتانف  الحكم  بالغاء  الحكم  التقا�شي.  درجتي  عن  المحاماة  اتعاب  ومقابل  والم�شاريف 
باإلزام الم�شتانف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب  والق�شاء مجددا برف�س الدعوى 

المحاماة عن درجتي التقا�شي .  
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/3/31 . 
                                         رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف:2/3039/2015/03
رقم الدعوى: 9/1819/2014/01

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف:محمود محمد مراد ب�شفته الحار�س الق�شائي على العقارات المملوكة ل�شهى معن 
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ال�شائع, وكيلته: المحامية/ �شهى ال�شيد مجاهد 621004634. الم�شتاأنف �شده الأول: علي اأنور 
�شدها  الم�شتاأنف  جناحي.  علي  محمد  ميرفت  الثانية:  �شدها  الم�شتاأنف  الع�شفور.  عبداهلل 
الثالثة : �شركة cluttons, الطلبات:1-قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه في الموعد القانوني لذلك 
م�شتوفيًا كافه اأو�شاعه ال�شكلية. 2- وفي المو�شوع باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شي به والق�شاء 
اإخت�شا�س الق�شاء الم�شتعجل بنظر الدعوى لعدم توافر �شرطي انعقاد للق�شاء  مجددا بعدم 
المامورية  اإعادة  الإحتياط  �شبيل  وعلى   -3 الماثلة.  الالئحة  في  وارد  هو  لما  وفقا  الم�شتعجل 
لذات الخبير المنتدب في الدعوى من اأجل بحث العترا�شات المقدمة من قبل الم�شتاأنف ) 
المودع من قبله. 4- ت�شمين  التقرر  الموجه على  الثاني( بجل�شة 2015/4/13  المدعى عليه 
الم�شتاأنف �شدهما الأول والثاني بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
لـذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها الثانية  المذكورة 

اأعاله بالح�شـــــــور بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة 2016/4/17 ليعلم. 
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم الإ�شتئناف: 7/4619/2014/03
رقم الدعوى : 9/18027/2014/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة : مجموعة فنادق الخليج ) فندق الخليج(. وكيلها: عي�شى اإبراهيم محمد. الم�شتاأنف 
�شدهم: 1- �شركة اأ�س ام برودكا�شت.2- محمد اأحمد اأكبر عبداهلل.3- �شها علي عيد بوخما�س. 
الطلبات: اأوًل:  بقبول الإ�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: وفي المو�شوع :” باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما 
ق�شى به من رف�س طلب اإلزام الم�شتاأنف �شده الثاني والم�شتاأنف �شدها الثالثة بمبلغ المطالبة 
واإلزام الم�شتاأنف �شدهم باأن يوؤدوا للم�شتاأنفه الفوائد اتاأخيرية على المبلغ المق�شى به وتعديله 
بواقع 10% �شنويًا من تاريخ الإ�شتئحقاق الحا�شل في 2012/2/26 وحتى تمام ال�شداد وتاأييد 
الحكم فيها عدا ذلك. ثالثًا: وفي جميع الإحوال باإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكور  للم�شتاأنف �شدهم   الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لــذا 

بالح�شـــــــور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/17ليعلم.                              
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم الإ�شتئناف: 4/2360/2015/03
رقم الدعوى: 1/17564/2012/02

تبليغ باحل�سور
ها�شم  علوي  ال�شيدها�شم  المحامي:  وكيله  مخلوق.  محمد  حبيب  عا�شور  حبيب  الم�شتاأنف: 
– طريق   2614 العنوان:مبنى  الخا�شة.  ال�شنابل  مدر�شة  الأولى:  �شدها  الم�شتاأنف  الوداعي. 
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7170 – مجمع 571 -الجنبية. الم�شتاأنف �شدها الثانية: �شركة دايرك�شن لتاجير ال�شيارات. 
وكيلها المحامي: محمد ح�شين ح�شن فتيل. الطلبات: اأوًل: قبول الإ�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: اإعادة 
مبرمة  الطراف  ثالثية  الم�شتاأنف من عقود  ماقدمه  على  الخبير لالطالع  ذات  الى  الدعوى 
للوقوف  تحديدًا  الأولياء  هوؤلء  الى  والرجوع  المور  اأولياء  وبع�س  الثاني  �شده  الم�شتاأنف  بين 
الثاني بتقديم الخدمة لبنائهم من عدمه دون غيرهم من  الم�شتاأنف �شده  التزام  على مدى 
اولياء المور الواردة ا�شمائهم بك�شوف الم�شتاأنف �شدها الأولى, ولمقارنة اعداد العقود ثالثية 
الخدمة  بذات  المقيدين  الطالب  اعداد  بك�شوفات  اأ�شمائهم  الوارد  الطالب  باأعداد  الطراف 
الحا�شل  بالدخل  المتوقع من عدد 355 طالب  الدخل  الأولى, ومقارنة  الم�شتاأنف �شدها  لدى 
رواتب  خ�شم  وبعد  الم�شتاأنف  على  الفائت  الك�شب  قيمة  لتحديد  وذلك  طالبا   38 عدد  من 
ال�شائقين والم�شرفين وم�شاريف ال�شيانة والق�شاط وايجار المواقف وم�شاريف التراخي�س 
وغيرها,ولالطالع على ما�شيقدمه الم�شتاأنف من بينات و�شماع اقوال من �شيقدمه الم�شتاأنف 
من �شهود وللوقوف على ال�شباب التي دفعت الى عدم تنفييذ العقد والطرف المت�شبب في عدم 
التنفيذ ولت�شوية الح�شاب بين الطرفين. ثالثًا: الحكم بالغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به 
واإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي الى الم�شتاأنف �شدها ان توؤدي الى الم�شتاأنف مبلغ 350000 

األف دينارًا. رابعًا:اإلزام الم�شتاأنف �شدهما في الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنف �شدها الأولى باأن تح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من يمثلها قانونًا 

جل�شة 2016/5/10م واإل �شت�شير المحكمة في حقها ح�شوريًا, لتعلم. 
رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/16787/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  ARTURO JR ANOTA ANOTA LICTAOA. المدعى عليه:  كا�س لونج جي جي 
اإ�س كومبلك�س. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 1/14230/2012/02

تبليغ باحل�سور
المدعي:  هرديب �شينج. وكيل المدعي:  عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه:  ازهار للمقاولت 

والتجاره. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في   الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  التالي:  للحكم  وذلك  الدعوى,   لنظر   2016/6/1 جل�شة 
المو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى  بكافة طرق الإثبات بدايه ونهايه عالقه العمل 
وعنا�شرها  والجر المتفق عليه و�شرحت للمدعي عليها    نفي ما ع�شى اأن يثبته المدعى بذات 
الطرق  , وتحديد جل�شة  1 /  6 /2016 للتحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ 
القت�شاء  عند  غيره  ولرئ�شهاندب  الدائره  يمين  ع�شو  ال�شيد  لجرئه  المحكمه  وندبت  بدئه, 
و�شرحت للطرفين اعالن واح�شار �شهودهما للجل�شه �شالفه واإرجاء الف�شل في الم�شروفات 

وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم0
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 2/13167/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  MOHAMMAD SHAFI. المدعى عليها: �شركة دارا اينوفي�شن. الوكيل: المحامية/
�شهناز علي. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/20125/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: الموؤ�ش�شة الكبرى للتنظيفات ل�شاحبها/ عادل عبدعلي علي عبداهلل. وكيل المدعي:  
جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. المدعى عليه:  RUBEL SADIM. مو�شوع الدعوى:  دعوى 

عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/05192/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  امل محمد عبداهلل محمد علي. وكيل المدعي:  ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليها: 
�شركة ريفلك�شن ميديا ذ.م.م. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 9/02476/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  AKHILESH CHERUVAMBRA. وكيل المدعي:  فاطمة اأحمد ح�شن كاظم. المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 3/17744/2015/02

تبليغ باحل�سور
مو�شوع  �س.�س.و.  للمقاولت   6 �شي  اإم  �شركة  عليها:  المدعى   .NAZIR AHMED المدعي:  

الدعوى:  دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 5/02292/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية:  نادية خليل اإبراهيم محمد هجر�س. وكيل المدعي:  نبيل محمد �شعيد. المدعى 
اأيونيك ون لنظم المعلومات ذ.م.م. مو�شوع  اأند كوبروتيز ذ.م.م,�شركة  اأيامون  عليها: �شركة 

الدعوى:  دعوى عمالية.
لنظم  ون  ايونيك  �شركة  الثانية  للمدعى عليه   المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

المعلومات المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 1/12917/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  FARUK ALAM. المدعى عليه:  مغ�شلة �شايني بابلز. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/17821/2015/02
تبليغ باحل�سور

للعقارات  النعيمي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة داليا  ال�شيد عدنان محمد ح�شن  المدعي:  نجالء 
وال�شيانة. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/12918/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي:  NARESH SIDDAM. المدعى عليه:  مغ�شلة �شايني بابلز. مو�شوع الدعوى:  دعوى 

عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 6/14736/2015/02
تبليغ باحل�سور

مو�شى.  علي  ح�شن  عقيل  المدعي:   وكيل  الأ�شود.  جا�شم  محمد  عبدالأمير  محمد  المدعي:  
المدعى عليها: �شركة بهزاد اإريناتك. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/18676/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية:  خاتون اأحمد من�شور اأحمد الحلواجي. المدعى عليه:  القعود لال�شت�شارات. مو�شوع 

الدعوى:  دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعية المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 1/16384/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شتركت�شر ذ.م.م. مو�شوع  داينمك  �شركة  المدعى عليها:  قباني.  المدعي:  محمد محيالدين 
الدعوى:  دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 9/17240/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   .المدعى  طاهر  عبداهلل  علي  �شهناز  المدعي:   وكيل   , اينوفي�شن  دارا  �شركة  المدعية: 
RATHEESH RAJENDRAN - الرقم ال�شخ�شي:  820562190 . مو�شوع الدعوى:  دعوى 

عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/17332/2012/02
تبليغ باحل�سور 

المدعى عليها:    . ا�شعد   فايز  المحامية/  المدعي:   , وكيل   SURINDER SINGH المدعي:  
موؤ�ش�شة مدينة مرهون للمقاولت . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكور 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 2/07482/2015/02

تبليغ باحل�سور 
المدعية: �شركة العز لمقاولت البناء والخدمات المكيانيكية , وكيل المدعي:  جا�شم محمد علي 
ح�شن �شرحان . المدعى عليه:  JALAL UDDIN ABDUL MUTLIB . مو�شوع الدعوى:  دعوى 

عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 6/23506/2014/02
تبليغ باحل�سور 

المدعي:  MOHAMED RAFEEK ABBAS , وكيل المدعي:  عبداهلل اأحمد علي ال�شكران . 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 5/23515/2014/02 
تبليغ باحل�سور

المدعى   . ال�شكران  علي  اأحمد  المدعي:  عبداهلل  وكيل   ,  KHALID MAHMOOD المدعي:  
عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 7/03252/2013/02 

تبليغ باحل�سور 
MUHAMMAD BABAR , وكيل المدعي:  عبداهلل اأحمد علي ال�شكران . المدعى  المدعي:  

عليها: موؤ�ش�شة ابراج الو�شط للمقاولت . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 7/23514/2014/02 
تبليغ باحل�سور

المدعي:  KALEEMULLAH , وكيل المدعي:  عبداهلل اأحمد علي ال�شكران . المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/07274/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
عليه:   المدعى   . الجندي  اإبراهيم  اإبراهيم  ناديه  المدعي:   وكيل   , زوكار  زياد  المدعي:  

مطعم ل بوفيه . مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 3/09983/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

المدعي:  �شعود عبدالعزيز محمد �شعيد ال �شوار . المدعى عليه:  اجيليتي البحرين اللوج�شتية 
. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/3 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 5/05399/2014/02

تبليغ باحل�سور 
المدعي:  مك�شيم برافوي , وكيل المدعي:  محمد علي الوطني . المدعى عليها: �شركة بي دي 

�شي بلو . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 3/00247/2015/02
تبليغ باحل�سور 

 . الم�شيفر  حمد  �شالم  محمد  نبيل  المدعي:   وكيل   , علي  مو�شى  علي  عبدالبا�شط  المدعي:  
المدعى عليه:  ال�شركة ال�شوي�شرية البحرينية القاب�شة,ال�شركة ال�شوي�شرية لتنمية ال�شتثمارات 
للت�شميم  البحرينية  ال�شوي�شرية  للمقاولت,ال�شركة  البحرينية  ال�شوي�شرية  ال�شركة  العقارية, 
الداخلي,ح�شين اأحمد علي عبدعلي علي,ح�شين علي عبداهلل اأحمد ال�شموم . مو�شوع الدعوى:  

دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليهم المذكوريين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 3/02676/2015/02
تبليغ باحل�سور 

المدعية: �شركة اإيالم�س للتجارة والمقاولت , وكيل المدعي:  جميلة علي �شلمان اأحمد . المدعى 
عليه:  ريان نيكول�س بيروفيت . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 5/03244/2015/02

تبليغ باحل�سور 
المدعي:  JAMES TUQUIB UMBLAS . المدعى عليها: �شركة الزهراء لل�شحن والتفريغ . 

مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 4/04001/2015/02

تبليغ باحل�سور 
المدعي:  MOHAMMED RUBEL MOHAMMED MOHAMMED HAQUE . المدعى عليه:  

وكالة خيامي للتجارة العالمية . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/12790/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

المدعية: �شركة الحفيرة للمقاولت , وكيل المدعي:  هيام ال�شيد جالل باقر مهدي . المدعى 
عليه:  LOKESWARA RAO ADURTI. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/5 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/05329/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
المدعي:  ال�شيد طالب محمد �شبر ها�شم . المدعى عليه:  القوى الق�شوى لالأمن و النظافة . 

مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 1/10729/2015/02
تبليغ باحل�سور 

�شي  اأم  اأف  المدعى عليه:    .  M,UHAMMAD AKRAM NABI NABI GHULAM المدعي:  
لل�شيانة �س.�س . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 5/15981/2014/02 
تبليغ باحل�سور 

المدعية: �شركة كواترو فا�شن ذ.م.م . المدعى عليه:  �شامية التاجي . مو�شوع الدعوى:  دعوى 
عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/12997/2013/02

تبليغ باحل�سور 
المدعي:  CHAUDHRY MUSTANSAR HUSSAIN HUSSAIN . المدعى عليها:  الأخالق 

للمقاولت . مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم ال�ستئناف 6/03670/2015/03
رقم الدعوى 6/03393/2012/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة الفاتح العقارية �س.�س.و  , العنوان / بوا�شطة وكيلها / المحامي حافظ علي 
محمد 610109928  , العنوان / بناية حوار )ب( مكتب 1 الطابق الول مبنى 188 طريق 1703 
مجمع 317 المنامة المنطقة الدبلوما�شية  .الم�شتاأنف �شدها / بيت الليت�شي , العنوان / محل 
رقم 51 مبنى 58 طريق 386 الق�شيبية 325 . طلبات ال�شتئناف :1-  قبول ال�شتئناف �شكال 
للم�شتانفة  توؤدي  بان  الم�شتانف �شدها  باإلزام  والق�شاء  الم�شتانف  الحكم  بالغاء  الحكم   -2 .
مبلغــــــــا وقدره -/800 دينارًا .3-  اإلزام الم�شتانف �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي .
لذا تعلن المحكم الكبرى المدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها  المذكور اأعاله 

بالح�شور لجل�شة اليوم 2016/03/27 موعد نظر ال�شتئناف 
                                          رئي�ض املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف 2/3400/2015/03
رقم الدعوى 8/15112/2011/02 

تبليغ بطريق الن�سر
الم�شتاأنف: �شيام كومار وغيره وكياله المحاميان عي�شى فرج بور�شيد والمحامية �شالحة عي�شى 

فرج بور�شيد , مكتب 9-10 -بناية 453 -طريق 1518 -المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ –البحرين
�شـــــد : الم�شتانف �شدها / موؤ�ش�شة �شنيور للمقاولت . طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف 
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�شكال 2-  وفي المو�شوع تعديل الحكم الم�شتانف والحكم مجددا بكافة طلباته الواردة في ك�شف 
الطلبات لدى وزارة العمل ومحكمة اول درجة  3- توجيه اليمين الحا�شمة ب�شان جواز ال�شفر 
العمل  ب�شان عالقة  الحا�شمة  اليمين  بالم�شتانفين جميعا 4- ب�شفة احتياطية توجيه  الخا�س 
اتعاب  ومقابل  الم�شروفات  الر�شوم  الم�شتاأنف �شدهم  الرابع  5- تحميل  للم�شتانف  بالن�شبة 

المحاماة  .
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/03/27.
رئي�ض املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف 7/04065/2015/03
رقم الدعوى 6/6866/2014/02

تبليغ بطريق الن�سر
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيله المحامي عبدالرحمن يعقوب يو�شف 
ال�شوملي   , العنــوان / مكتب 802 – الطابق الثامن – بناية حوار ب – المنطقة الدبلوما�شية  
. الم�شتاأنف �شده / �شادق محمد �شالح اإبراهيم  , العنوان / �شقة 1 – مبنى 11 – ممر 601 
– مجمع 306  . طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتنئاف �شكال . 2- تعديل حكم اول درجة في 
�شق الفائدة القانونية والق�شاء مجددا ب�شمول الحكم بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ 

ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وتاييد  الحكم فيما عدا ذلك . 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/03/27
رئي�ض املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف 9/507/2015/03
رقم الدعوى 5/1205/2011/02

تبليغ باحل�سور
�شويطر  نورة  المحامية   / وكيلتها  بوا�شطة   / العنوان   , بوخما�س  عيد  علي  �شهير  الم�شتاأنفة: 
- العنوان / وزارة العدل  . الم�شتاأنف �شده / مادتل مورليدرن , العنوان / مجهول الإقامة . 
طلبات ال�شتئناف :1-  قبول ال�شتئناف �شكال . 2- وقبل الف�شل في المو�شوع , اإحالة الدعوى 
اإلى التحقيق لتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على التوقيعات المذيلة لل�شيكات مو�شوع الدعوى 
الم�شتاأنف  الحكم  اإلغاء   -3 الم�شتاأنفة.  اإلى  �شدورها  والمن�شوب  الدعوى  ملف  اأ�شلها  المودع 
دينارًا  وقدره 3023  مبلغا  الم�شتاأنف عليها  اإلى  توؤدي  باأن  الم�شتاأنفة  اإلزام  به من  فيما ق�شى 
اإلزام  الم�شتاأنفة لنعدام �شفتها فيها. 4-  , والق�شاء مجددا بعدم قبول الدعوى في مواجهة 

الم�شتاأنف عليها الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده  المذكور اأعاله 
بالح�شور لجل�شة   2016/03/27 موعد نظر ال�شتئناف .

                                          رئي�ض املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثانية
رقم ال�ستئناف 3/0861/2015/03 

رقم الدعوى 9/1818/2014/02 
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنفة: روتانا لتاأجير ال�شيارات  وكيلها المحامي عادل المتروك   , العنــوان /مكتب 202 – 
بناية حوار اأ   المنطقة الدبلوما�شية  . �شد : الم�شتاأنف �شده / محمد ر�شا علي محمد

قرار
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده اأو من ينوب 
عنه بالح�شور لجل�شة 2016/3/16 للمرافعة والت�شريح للم�شتاأنفة بتقديم �شورة البالغ الجنائي 

رقم 2012/3471
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 9/0020/2016/03
رقم الدعوى 1/6986/2015/02

تبليغ بطريق الن�سر
المال  المحاميان جمال   / وكيالها    / العنوان  الجتماعي,  للتاأمين  العامة  الهيئة  الم�شتاأنفة: 
601001346 والمحامي محمد عدنان الأحمد 901103080 , عنوانه/ مكاتب برج الدبلومات 
التجاري – الطابق الأول – ال�شئون القانونية – بناية 1565 – طريق 1722 – مجمع 317  . 
 . �س   ( الع�شيري  اأحمد  علي  موؤ�ش�شة  – �شاحب  الع�شيري  علي  اأحمد  علي   / عليه  الم�شتاأنف 
– مجمع 304  . طلبات  – طريق 329  – مبنى 310  ت : 1-60621 (   ,العنوان/ �شقة 24 
واإلزام  الم�شتاأنف  الحكم  الغاء   / المو�شوع  في   -2 �شكال  ال�شتئناف  قبول   -1 ال�شتئناف: 
الم�شتاأنف �شده ب�شداد مبلغ 609/950 دينارًا  . 3-  وفي جميع الحوال اعفاء الم�شتاأنفة من 

الر�شوم والم�شاريف الق�شائية ا�شتنادا لن�س المادة 112 من قانون التامين الجتماعي
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/03/28م.
رئي�ض املحكمة الكربى ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 7/4194/2015/03
رقم الدعوى 1/12342/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر
الم�شتاأنف: خالد عبد اهلل عبد الرحمن 770907059  , العنوان /   بوا�شطة وكيله / المحامي 
في�شل العلي 820300560 / المحاكم  , العنوان / بناية حوار اأ – الطابق 2 – مكتب 201 – 
العنوان/   ,    700841199 بينوال  بينول  انوديب   / الأول  عليه  الم�شتاأنف   .  317 الدبلوما�شية 
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�شقة 3003 – مبنى 2758 – طريق 4650 – مجمع 346 – المنامة  . طلبات ال�شتئناف: 1- 
قبول ال�شتئناف �شكال  . 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف . 3- تعديل الحكم الم�شتاأنف  4- اإلزام 

الم�شتاأنف �شدهما بكافة الم�شروفات والر�شوم واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه الأول اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة 2016/03/28م.
رئي�ض املحكمة الكربى ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 8/4154/2015/03
رقم الدعوى 1/11279/2015/02

تبليغ بطريق الن�سر
الم�شتاأنفة: جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري  - العنوان /   ال�شناب�س – المنامة – البحرين . 
الم�شتاأنف عليه الأول / اأحمد من�شور عبا�س عبد اهلل   - العنوان/ مبنى 3111 – طريق 3325 
والق�شاء مجددا  الم�شتاأنف  الحكم  الغاء  ال�شتئناف:  – مدينة حمد. طلبات  – مجمع 1033 

برف�س الدعوى مع تحميل رافعها جميع الم�شروفات والر�شوم عن درجتي التقا�شي
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه الأول اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة 2016/03/28م.
رئي�ض املحكمة الكربى ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 4/967/2014/03  
رقم الدعوى 7/11845/2011/02  

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: محمد فاروق ولية  وكيله المحامي نعمان ح�شن الح�شن - العنــوان / مكتب 43 – 
الطابق الرابع – بناية 346 – طريق 1705 – مجمع 317 . الم�شتاأنف �شده /  �شنيور للمقاولت  
– مدينة المنامة محل 31 -  – طريق 336 -  مجمع 315  – مبنى 27  - العنوان/ �شقة 31 

البحرين 
باإعادة  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

ال�شتئناف للمرافعة وتحديد جل�شة 2016/03/28 لذلك. 
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافيه الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف: 8/2145/2015/03
رقم الدعوى: 6/2361/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف   . النم�شان   اأحمد  المحامي/  وكيله   , �س.�س.و.   موتورز  ريفيرا  �شركة  الم�شتاأنف: 
  -2  691131287 MOHAMED SAWAHIR MOHAMED MOHAMED SHAREEF :شده�
قلم كتاب المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى.  الطلبات:  1- قبول الإ�شتئناف �شكال لقيده في 
الميعاد. 2- في المو�شوع ب�شفه اأ�شليه الق�شاء باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س 
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لتثبت  للتحقيق  الإ�شتئناف  اإحالة  اإحتياطيًا:  تنفيذية.  �شورة حكم  اأ�شل  اإ�شدار    -3 الدعوى  
الم�شتاأنفة �شياع ال�شورة التنفيذية للحكم الم�شتاأنف وال�شماع ل�شهود الم�شتاأنفة.

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليه  المذكور اأعاله بالح�شـــــــور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة 2016/4/4 ليعلم. 

                                    رئي�ض املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة
رقم الدعوى 3/860/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: عبدالهادي زاهري وغيره. المدعى عليه: مهند ح�شام الدين  را�شي الدهم, مجهول 
العنوان: مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعين مبلغ -/45000 دينارًا والر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/19م.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/16811/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ح�سني علي جا�سم اخلاجة
تعلن المحكمة عن فتح دعوى تركة المتوفى ح�شين علي جا�شم الخاجة, الرقم ال�شخ�شي 
720701198. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/17م لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 5/16298/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ح�سني علي اأحمد ال�سعدي
ال�شخ�شي  الرقم  ال�شعدي,  اأحمد  المتوفى ح�شين علي  تعلن المحكمة عن فتح دعوى تركة 
670060402. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/17م لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/17164/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

Zamir Hussain Shah Shah
تعلن المحكمة عن فتح دعوى تركة المتوفى Zamir Hussain Shah Shah, الرقم ال�شخ�شي 
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650306120. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/17م لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/604/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

عبدالر�سول مال اأحمد محمد النعيمي
تعلن المحكمة عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالر�شول مال اأحمد محمد النعيمي, الرقم 
ال�شخ�شي 280003803. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/17م لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 1/16966/2015/02
تبليغ باحل�سور

العنــوان:  الدو�شري,  را�شد  را�شد جمعة محمد  المدعى عليه:  الحربي.  المدعي: حمد جا�شم 
مبنى 334 طريق 1564 مجمع 903. مو�شوع الدعوى: تقدير اتعاب محاماة.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/17م.

رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 4/11936/2011/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: اأنور ا�شالم عبدال�شمد. المدعى عليه: تيرين�س فينج, العنــوان: الطابق الرابع مبنى 
والم�شاريف  والر�شوم  دينارًا   5000/- مبلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.  التجار  غرفة 

واتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/17م.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 3/3973/2015/02
تبليغ باحل�سور

مجهول  رامانان,  كر�شنا  رام  عليه:  المدعى  والمقاولت.  لالنابيب  البحرين  �شركة  المدعية: 
دينارًا   54207/250 مبلغ  للمدعين  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  مو�شوع  العنوان: 

والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/20م.

رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 6/3425/2016/02

فتح دعوى تركة املتوفى
�سعيد مح�سن عبداهلل اإ�سماعيل

تعلن المحكمة عن فتح دعوى تركة المتوفى �شعيد مح�شن عبداهلل ا�شماعيل, الرقم ال�شخ�شي 
630113734. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/19م لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 1/3579/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

اأحمد رزق اإبراهيم عبداهلل
تعلن المحكمة عن فتح دعوى تركة المتوفى اأحمد رزق اإبراهيم عبداهلل, الرقم ال�شخ�شي 
610135090. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/19م لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/2779/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
علي ح�سني علي عبا�ض

ال�شخ�شي  الرقم  عبا�س,  علي  ح�شين  علي  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  المحكمة  تعلن 
490109918. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/6م لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/17584/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: عبدالعزيز عبدالغني �شالح اأحمد جوبل. المدعى عليه: اإبراهيم علي عبدالر�شول 
اإبراهيم العالي, العنــوان: منزل 237 طريق 455 عالي 740. مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى 
عليه باأن يوؤدي للمدعين مبلغ -/81000 دينارًا والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/17م.

رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم ال�ستئناف 7/4132/2015/03

رقم الدعوى 9/521/2015/02
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: اكرم عبدالحميد محمود ال�شويات, العنوان: 
ا�شتئناف الحكم ال�شادر من  �شقة 21 مبنى 647 طريق 2817 مجمع 928. مو�شوع الدعوى: 

المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة في رقم الدعوى 9/521/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/19م  موعد نظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 4/14933/2015/02
تبليغ باحل�سور

اي�شت ذ.م.م  للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: �شركة ا�س بي ميدل  العامة  الهيئة  المدعية: 
الدعوى:  العنــوان: مكتب 51 مبنى 112 طريق 1605 مجمع 316. مو�شوع  �س.ت 56678-1, 
اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعين مبلغ 65524/868 دينارًا والر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/4/19م.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/2152/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: مقاولت المحيط وكيلها المحامي اإبراهيم رم�شان. المدعى عليها: ايه كر مايكل 
 .337 المنامة   3736 طريق   1533 مبنى  العنوان:  المحدودة,  والتطوير  لالن�شاءات  �شند  اند 

مو�شوع الدعوى: ندب خبير.
تقرير  بورود  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الخبير في الدعوى و بالح�شور بنف�شها او بوكيل عنها وذلك لجل�شة 2016/4/17
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 02/2016/2792/6
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

فوزية بروين ب�سري اأحمد علي خواجه
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفاة فوزية بروين ب�شير اأحمد 
علي خواجه, الرقم ال�شخ�شي:  560156049. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه 
على كل من في ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/10 

لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/2887/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

 عبدالرحيم علي نا�سر عبدالرحيم
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالرحيم علي نا�شر 
اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  فعلى كل  ال�شخ�شي:  631000151.  الرقم  عبدالرحيم, 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه 
على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 

لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/3044/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

وليد اأحمد اإ�سماعيل اأحمد
ا�شماعيل  اأحمد  وليد  المتوفى   تركة  الثانية عن فتح دعوى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

اأحمد
الرقم ال�شخ�شي:   700604120. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى:  2/9295/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: اإدارة اأموال القا�شرين, العنوان:اإدارة المحاكم. المدعى عليه : مكتب بو�شعد للهند�شة
�شفـة الدعــوى: ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية  الثانية  للمدعى عليه المذكور اأعاله ب�شدور حكم غير 
نهائي بندب خبير هند�شي و بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/29 ليعلم.

                                 رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 02/2015/08846/7

تبليغ باحل�سور
المدعي:  محمد �شليمان �شعد الر�شي�س, وكيل المدعي:  حمد جا�شم اإبراهيم حربي. المدعى 
عليهم: عائ�شة كاظم عبداهلل الخان,اكرم جميل عبداهلل حبي�شي, محمد كاظم عبداهلل محمد 
الخان,خديجه كاظم  الخان, مريم كاظم عبداهلل محمد  الخان,عبيده كاظم عبداهلل محمد 
عبداهلل محمد الخان,عبداهلل كاظم عبداهلل محمد الخان. العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى:  

مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/5736/7
تبليغ باحل�سور

عبدالرزاق  ال�شيخ  ورثة  المدعين  باأن  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عبدالغني,�شيخ �شابنار,�شيخ عمران,�شيخ ميناز, قد اأقاموا الدعوى رقم 02/2015/5736/7 
المدعى عليه تركة المتوفي / قمر الدين عبدالغني معين الدين, محمد �شرادار,كلثوم محمد 
كلثوم,محمد اكرم محمد اقبال,جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري, طالبين فيها اإ�شدار بدل 
المنامة ملك مورثهم عن  بو�شرة من  الكائن في فريق  العقار رقم 1989/8532  لوثيقة  فاقد 

�شقيقته المتوفاه / قمر الن�شاء عبدالغني.
اأن يتقدم لهذه  المحكمة بطلب م�شفوع     لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين 

باأوجه اإعترا�شه , وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/11 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2008/07233/1
تبليغ باحل�سور

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين محمد كاظم علي ال�شراح وغيره.
والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  عليه  المدعى  �شد   07/2008/07233/1 رقم  الدعوى  اأقاموا  قد 
العقاري. طالبين فيها اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في منطقة كرباباد رقم 75- �شارع كرباباد- 

مجمع 432- كرباباد المخلف عن المورث والثابت حدودا وم�شاحة 1860 قدمًا مربعًا. 
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لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 
اإعترا�شه, وقد حددت المحكمة جل�شة2016/4/11 لنظر الدعوى.

رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 02/2016/03089/7

املو�سوع:  فتح دعوى تركة املتوفاة 
مرمي محمد يو�سف عبداهلل

يو�شف  محمد  مريم  المتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عبداهلل 

الرقم ال�شخ�شي:  200003909. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة.
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.

رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 02/2016/03105/2

فتح دعوى تركة املتوفى 
اأحمد مرهون محمد طوا�ض

محمد  مرهون  اأحمد  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  اأو من  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي:  400023938.  الرقم  طوا�س, 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/4/14  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 02/2016/03214/8
فتح دعوى تركة املتوفى

 �سعد حمد عبداهلل ال�سيف
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى �شعد حمد عبداهلل ال�شيف
الرقم ال�شخ�شي:  570224853. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 02/2015/19985/4 
تبليغ باحل�سور

المدعية:  الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي, وكيل المدعية: جمال عي�شى المال. المدعى عليها:  
�شركة بولتون ليمتد ) فرع �شركة اأجنبية (, رقم ال�شجل التجاري:  35589-1, العنوان: مجهول

مو�شوع الدعوى:  مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2016/01088/8 
فتح دعوى تركة املتوفى
 ديانندا جقنات �سيتي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى ديانندا جقنات �شيتي , 
الرقم ال�شخ�شي: 530608820. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/08140/3
فتح دعوى تركة املتوفاة 

بدرية علي علي �سامل
الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفاة بدرية علي علي �شالم  تعلن المحكمة الكبرى المدنية 
الرقم ال�شخ�شي: 490047513. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/17103/8
تبليغ باحل�سور

المدعية:  �شركة اللوؤلوؤ ال�شياحيه �س.م.ب, وكيل المدعية: حافظ علي محمد حاجيه. المدعى 
عليها:  �شركة بورتاريف ريال �شتيت العقارية ذ.م.م, رقم ال�شجل التجاري:  66575, العنوان: 

مجهول. مو�شوع الدعوى:  مطالبة ديون
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 02/2016/00757/7
تبليغ باحل�سور

المدعي:  م�شاعد فهد حراب الو�شمي المطيري, وكيل المدعي: المحامي / عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: فهد اإبراهيم خالد الرا�شد, العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى:  ندب خبير.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى:  02/2015/14290/9

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن ورثة المرحوم حميد �شلمان يو�شف الأ�شود 
وكيلهم المحامي حميد علي المال.    قد اأقاموا الدعوى رقم 02/2015/14290/9 �شد المدعى 

عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
الكائنة في منطقة كرانة  الأر�س رقم 04013068  للعقار على  اثبات ملكيتهم     طالبين فيها 

طريق 6041 والبالغ م�شاحتها 231.8 متر مربع والمخلفة عن المورث المذكور اأعاله.
اأن يتقدم لهذه  المحكمة بطلب م�شفوع     لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين 

باأوجه اإعترا�شه , وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/3576/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

عبداهلل اأحمد جا�سم محمود
اأحمد جا�شم  المتوفى عبداهلل  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  ال�شخ�شي:  800207505. فعلى كل وارث  الرقم  محمود, 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما, كما اأنه على 

كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة.
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.

رئي�ض املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 8/12794/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:   وكيل  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
AZAM MOHAMMED, الرقم ال�شخ�شي:  750172460. مو�شوع الدعوى:  215.107 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/14734/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدعوى:   مو�شوع   .580213919 ال�شخ�شي:   الرقم   ,MD.HUMAYAN MD.AKBAR عليه:  

545.701 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/02959/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
مبارك �شعد محمد �شعد, الرقم ال�شخ�شي:  870911678. مو�شوع الدعوى:  312.951 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/15695/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
اأحمد جمعه ح�شين, الرقم ال�شخ�شي:  840701640. مو�شوع الدعوى:   اأحمد دروي�س  عليه:  

131.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/03329/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .860906256 ال�شخ�شي:   الرقم  في�شل,  عبدعلي  في�شل  غازي  ح�شين 

310.933 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/14131/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه:  �شعد مبارك محمد جا�شم, الرقم ال�شخ�شي:  720109892. مو�شوع الدعوى:  58.382 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/02563/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  �شركةزين البحرين, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه:  ERIK ESTEVEZ, الرقم ال�شخ�شي:  880925442. مو�شوع الدعوى:  333.214 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/02541/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه:  CHRISTOPHER JORDAN MCKINNEY, الرقم ال�شخ�شي:  881124532. مو�شوع 

الدعوى:  318.103 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/02751/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
قي�شر عبدالرزاق �شفر نظام, الرقم ال�شخ�شي:  721106749. مو�شوع الدعوى:  360.48 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



100
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 6/06303/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه:  عبداهلل مو�شى جعفر محمد يحيى, الرقم ال�شخ�شي:  890100349. مو�شوع الدعوى:  

249.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/06644/2014/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  �شالح عبدالكريم  المدعي:  عبدالكريم  وكيل  لالت�شالت,  نيوتل  �شركة  المدعية: 
 .201411722 ال�شخ�شي:   الرقم   ,corporate elevation bahrain.w.w.l عليه:   المدعى 

مو�شوع الدعوى:  3694.865 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

10-05-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/13358/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JASON  :المدعي:  �شركةزين البحرين, وكيل المدعي:  �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MICHAEL DAWSON, الرقم ال�شخ�شي:  760361657. مو�شوع الدعوى:  227.381 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/16933/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيل المدعي:  �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  با�شمه 
ر�شوان علي م�شطفى. الرقم ال�شخ�شي:  731124952. مو�شوع الدعوى:  161.49 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/02007/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:  330.77  مو�شوع  ال�شخ�شي:  790942640.  الرقم   ,BRYAN JAMES GILHAM

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/07581/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  المدعي:  
عليه:  اإبراهيم عطيه عبداهلل علي, الرقم ال�شخ�شي:  710506147. مو�شوع الدعوى:  378.7 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/17473/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:  383.757  ال�شخ�شي:  940514087. مو�شوع  الرقم  ال�شيد,  اأحمد علي ن�شر علي 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/07593/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ا�شامه اإبراهيم نا�شر ال�شقر, الرقم ال�شخ�شي:  780708270. مو�شوع الدعوى:  322.681 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/05983/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .71842 ال�شخ�شي:   الرقم   ,CLASSIC PROMO MARKETING CO

264.89 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/06027/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
اأحمد محمود محمد علي, الرقم ال�شخ�شي:  830905863. مو�شوع الدعوى:  259.285 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14391/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيل المدعي:  نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
عليه:  ABU BAKAR ABDUR ABDUR RASHID, الرقم ال�شخ�شي:  800155491. مو�شوع 

الدعوى:  162.894 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/16554/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
REA ENRIQUEZ DE GUZMAN, الرقم ال�شخ�شي:  791047350. مو�شوع الدعوى:  92.3 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/14530/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
JAMSHAD AHMED GHALAM GHALAM RASOOL, الرقم ال�شخ�شي:  790216345. 

مو�شوع الدعوى:  122.124 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14155/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
KHALID ASLAM SHEIKH, الرقم ال�شخ�شي:  580600947. مو�شوع الدعوى:  318.761 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/16427/2014/02
تبليغ باحل�سور

 HERSY  :المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
JIONGCO REYES, الرقم ال�شخ�شي:  750850752. مو�شوع الدعوى:  332.048 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/06359/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
 290.325 الدعوى:   مو�شوع   .840902271 ال�شخ�شي:   الرقم  يو�شف,  �شلمان  فردان  جعفر 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/06289/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .880810360 ال�شخ�شي:   الرقم  اأحمد,  محمد  غلوم  عبا�س  غالم  فا�شل 

212.349 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/03222/2014/02
تبليغ باحل�سور

محمد  عليه:   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
عبداهلل �شلمان عبداهلل, الرقم ال�شخ�شي:  760203890. مو�شوع الدعوى:  187.725 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/03164/2014/02
تبليغ باحل�سور

نايف  عليه:  المدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنين  ريم  وكيلتها  البحرين,  فيفا  �شركة  المدعية: 
عو�س �شعيد بالعبيد,محمد ح�شين محمد ح�شين نظام. مو�شوع الدعوى:  4309.61 دنانير مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/06788/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
MUHAMMAD AMIN, الرقم ال�شخ�شي:  831233516. مو�شوع الدعوى:  255.242 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/06163/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ARIF KHAN CHAUDHRY, الرقم ال�شخ�شي:  851312900. مو�شوع الدعوى:  1241.176 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/22886/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
عمار جعفر عبدالح�شين العكري, الرقم ال�شخ�شي:  710205465. مو�شوع الدعوى:  615.481 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/09187/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تيلكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  131.467  مو�شوع  ال�شخ�شي:  810705540.  الرقم  �شقر,  عبداهلل  يو�شف  �شامي 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/08412/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
 .720124107 ال�شخ�شي:   الرقم   ,MOHAMMED CHAN MIAH TOSIR TOSIR MIAH

مو�شوع الدعوى:  566.284 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/08797/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
رنين يحيى ر�شالن, الرقم ال�شخ�شي:  940417081. مو�شوع الدعوى:  254.895 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/07000/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيل المدعي:  نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
عليه:  مريم حامد عبدالرحمن اأحمد عبداهلل البكري, الرقم ال�شخ�شي:  900502886. مو�شوع 

الدعوى:  272.263 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/06980/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ALIA ANJUM, الرقم ال�شخ�شي:  640731015. مو�شوع الدعوى:  186.09 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/08366/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .930710975 ال�شخ�شي:   الرقم  اكبري,  محمد  عبدالرحمن  �شالح  خالد 

726.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/18002/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ف�شيله را�شي حنطه الح�شوني, الرقم ال�شخ�شي:  740209230. مو�شوع الدعوى:  116.35 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/07797/2015/02
تبليغ باحل�سور

 GARRY المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  
LEMAR HARRIS HARRIS JR. الرقم ال�شخ�شي:  890224781. مو�شوع الدعوى:  153.36 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/23198/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  البنك الأهلي المتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  انتيكات 
كونجاكان, الرقم ال�شخ�شي:  720554586. مو�شوع الدعوى:  578.915 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/17923/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOCELYN  :المدعي:  البنك الأهلي المتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
الدعوى:   مو�شوع   .581025504 ال�شخ�شي:   الرقم   ,SANTOS MAPANAO MAPANAO

1628.987 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/20326/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد,  الأهلي  البنك  المدعي:  
الدعوى:   مو�شوع   .700577769 ال�شخ�شي:   الرقم   ,ANILKUMAR REVENDRAN

1472.171 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/07025/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ADOLFO  :المدعي:  البنك الأهلي المتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
PAULE MIGUEL. الرقم ال�شخ�شي:  751235970. مو�شوع الدعوى:  2260.087 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/05650/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SURESH  :المدعي:  البنك الأهلي المتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
KUMAR PAVOOR PAVOOR SIVAN, الرقم ال�شخ�شي:  731231686. مو�شوع الدعوى:  

990.664 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/18484/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  البنك الأهلي المتحد, وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  واداجيريان 
الر�شوم  مع  دينارًا   329.824 الدعوى:   مو�شوع   .201423789 ال�شخ�شي:   الرقم  كوماران, 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



109
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/19482/2014/02

تبليغ باحل�سور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  ا�شرف  المدعي:  البنك الأهلي المتحد, وكيله عي�شى 
ح�شين محمد مراد, الرقم ال�شخ�شي:  690154151. مو�شوع الدعوى:  470.347 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/02628/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  حميد علي اأحمد المال, وكيل المدعي:  علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه:  
ال�شركةا البحرينية الكويتية للتامين, الرقم ال�شخ�شي:  201602534. مو�شوع الدعوى:  600 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/00890/2016/02
تبليغ باحل�سور

مو�شوع  البلو�شي.  خمي�س  ح�شن  محمد  ح�شن  عليه:  المدعى  ماك�س.  كريدي  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  1593.169 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/03947/2014/02

تبليغ باحل�سور
 VICTORIO عليه:   المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  الأهلي,  البنك  المدعي:  
الدعوى:   مو�شوع   .671124838 ال�شخ�شي:   الرقم   ,MURIEL AVILA AVILA PIGAO

1481.252 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/02205/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه:  
اأحمد عمر �شبرى جمال يو�شف, الرقم ال�شخ�شي:  880931264. مو�شوع الدعوى:  294.352 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/02510/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .731027272 ال�شخ�شي:   الرقم   ,ANTHONY SHUTTLESWORTH

355.49 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/03787/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ال�شخ�شي:   الرقم   ,MUHAMMAD AKRAM MUHAMMAD MUHAMMAD ASLAM
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   207.725 الدعوى:   مو�شوع   .900134011

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/20791/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ايمان عقيل ح�شن جعفر الحواج, الرقم ال�شخ�شي:  861110382. مو�شوع الدعوى:  2437.908 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/09818/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه:  
وليد خالد خليل اإبراهيم خلف, الرقم ال�شخ�شي:  890505578. مو�شوع الدعوى:  675.112 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/15254/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
منى مو�شى اربيع قا�شم النجيلي, الرقم ال�شخ�شي:  800611047. مو�شوع الدعوى:  413.868 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/05375/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
مع  دينارًا   246.627 الدعوى:   مو�شوع   .750421878 ال�شخ�شي:   الرقم   ,RITA BLUEML

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/15224/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SUNDER  :المدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
RAJ JOHN JOHN KUMAR, الرقم ال�شخ�شي:  830364560. مو�شوع الدعوى:  290.672 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/03645/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
خلود ح�شن مال اهلل علي, الرقم ال�شخ�شي:  670400580. مو�شوع الدعوى:  334.796 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/15319/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
MOHIUDDIN SELIM, الرقم ال�شخ�شي:  831333162. مو�شوع الدعوى:  382.576 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/19423/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
مو�شوع   .840342977 ال�شخ�شي:   الرقم   ,LORENZ ENCARNACION CARANDANG

الدعوى:  3640.19 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/04803/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه:   ال�شيد علوي  المدعية: �شركة بتلكو, وكيلتها نبيلة 
عبداهلل عبدالرحمن عبدالعزيز, الرقم ال�شخ�شي:  871017342. مو�شوع الدعوى:  235.753 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/10511/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه:  
 .810401266 ال�شخ�شي:   الرقم   .MOHAMOOD THALANGARA ABOOBACKER

مو�شوع الدعوى:  230.03 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/01510/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  جامعة المملكة وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه:  
�شريفه يو�شف اأحمد محمد را�شد الرقم ال�شخ�شي:  890104174  مو�شوع الدعوى:  834 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/16045/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  موؤ�ش�شة وي لتاأجير ال�شيارات وكيل المدعي:  علي جعفر مكي الجبل المدعى عليه:  
ELIZABETH ROSANNE HUTTON الرقم ال�شخ�شي:  660734796 مو�شوع الدعوى:  350 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/18لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/15121/2015/02
تبليغ باحل�سور

جا�شم  المدعي:   وكيل  ذ.م.م  المكانيكية  والخدمات  البناء  لمقاولت  العز  �شركة  المدعية: 
 SHAHAB UDDIN MOHAMMED MOHAMMED  :محمد علي ح�شن �شرحان المدعى عليه
RASHID الرقم ال�شخ�شي:  850119820. مو�شوع الدعوى:  400 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.



114
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/18لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 7/11360/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي:  الخليج لتاجير ال�شيارات وكيل المدعي:  �شناء محمد قا�شم بوحمود المدعى عليه:  
اأحمد جواد اإبراهيم محمد عا�شور الرقم ال�شخ�شي:  791006298. مو�شوع الدعوى:  1070 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/18لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/00113/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيل المدعي:  المحامي عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
PRABIN RAI الرقم ال�شخ�شي:  771214081. مو�شوع الدعوى:  235.712 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/00086/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم ذ.م.م وكيل المدعي:  المحامية ليلى جا�شم جواد المدعى عليه:  
 73.1 الدعوى:   مو�شوع   860606163 ال�شخ�شي:   الرقم  ال�شايب  جا�شم  محمد  عي�شى  فهد 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/20990/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   المدعى  التويجري  عبدالكريم  المحامي  المدعي:   وكيل  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
محمد اإبراهيم عبداهلل ال�شاده الرقم ال�شخ�شي:  400101416 مو�شوع الدعوى:  106.267 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 5/21324/2015/02

تبليغ باحل�سور
اإ�شماعيل   علي  ح�شن  المحامي  المدعي:   وكيل  التجاريه  لاللكترونيات  تيك  هوم  المدعي:  
 2195 الدعوى:   مو�شوع  تريدينغ  جينيرال  والكويت  البحرين  اون�شت  �شركة  عليها:  المدعى 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/18لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/21209/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  المحامية �شناء بوحمود. المدعى عليه:  جواد 
الدعوى:  96.93  ال�شخ�شي:  711101671. مو�شوع  الرقم  القا�شي.  اأحمد  عبداهلل من�شور 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/21173/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  م�شطفى في�شل 
مع  دينارًا   219.34 الدعوى:   مو�شوع   .861005830 ال�شخ�شي:   الرقم  وزير.  اأحمد  ر�شيد 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/21094/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   المدعى  بوحمود.  �شناء  المحامي  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:   الرقم   .KATHLEEN MARIE DE GUZMAN DE GUZMAN AGUSTIN
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   387.781 الدعوى:   مو�شوع   .871032090

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 9/20090/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
WASEEM. الرقم ال�شخ�شي:  870159950. مو�شوع الدعوى:  429.982 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/19993/2015/02
تبليغ باحل�سور

 EDWARD عليه:   المدعى  جواد.  جا�شم  ليلى  المدعي:   وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
PETER FORRESTER. الرقم ال�شخ�شي:  870230069. مو�شوع الدعوى:  78.1 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/20081/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   المدعى  جواد.  جا�شم  ليلى  المحامية  المدعي:   وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
 76.4 الدعوى:   مو�شوع   .850319773 ال�شخ�شي:   الرقم   .BRINDA GURUMURTHY

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/16339/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  علي اإبراهيم 
علي عبداهلل محمد. الرقم ال�شخ�شي:  831007818. مو�شوع الدعوى:  167.343 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 5/01641/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي:  ح�شن مال اهلل را�شد ح�شين. وكيل المدعي:  اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليه:  تركة 
المرحوم مال اهلل را�شد ح�شين,محمد مال اهلل را�شد ح�شين,ا�شامة مال اهلل را�شد ح�شين,نورة 
مال اهلل را�شد ح�شين,امنة مال اهلل را�شد ح�شين,موزة مال اهلل را�شد ح�شين,لطيفة مال اهلل 
را�شد ح�شين,مريم مال اهلل را�شد ح�شين,منيرة مال اهلل را�شد ح�شين,ا�شماء مال اهلل را�شد 
 0 الدعوى:   العقاري. مو�شوع  والت�شجيل  الم�شاحة  را�شد ح�شين,جهاز  مال اهلل  ح�شين,ثرياء 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�سور
رقم الدعوى: 8/09776/2015/02

المدعى عليه:   العريبي.  المحامي علي  المدعي:   اأحمد ح�شن مكي. وكيل  المدعي:  �شعيد 
محمد �شمير اأحمد اإبراهيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 890405409 . مو�شوع الدعوى:  1750 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/19013/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   ال�شخ�شي:  650311540. مو�شوع  الرقم   .MA JUVINA PLAN PLAN PINEDA

283.253 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 7/19684/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:  عالء  يناء بوحمود.  المحامية  المدعي:   البحرين. وكيل  المدعية: �شركة زين 
محمد عبدالمجيد عبدالفتاح. الرقم ال�شخ�شي:  840343329. مو�شوع الدعوى:  464.778 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/19841/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  المحامي عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
REDEN DE SILVA SILVA AGUILAR. الرقم ال�شخ�شي:  780177398. مو�شوع الدعوى:  

801.296 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/13541/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
مو�شوع   .690909934 ال�شخ�شي:   الرقم   .BADSHAH KHAN عليه:   المدعى  التويجري. 

الدعوى:  765.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/18465/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  المدعي:  عبدالكريم  وكيل  المملكة.  المدعي:  جامعة 
الدعوى:   ال�شخ�شي:  860905144. مو�شوع  الرقم  واعظي حاجي.  عليه:  ح�شن علي ح�شين 

930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 9/19934/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  محل ابو�شاجده للهواتف. وكيل المدعي:  المحامية زينب عي�شى الحايكي. المدعى 
الدعوى:   ال�شخ�شي:  760803110. مو�شوع  الرقم  اإبراهيم حبيب علي �شميخ.  عليه:  جالل 

348 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/02121/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدفعي.  علي  جعفر  �شو�شن  المدعي:   وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  موؤ�ش�شة  المدعية: 
الدعوى:   ال�شخ�شي:  52936-1. مو�شوع  الرقم  الغذائية.  للمواد  المدعى عليه:  جنة مر�شد 

1142.022 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/20610/2015/02
تبليغ باحل�سور

المال.  عي�شى  جمال  المحامي  المدعي:   وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  موؤ�ش�شة  المدعية: 
. مو�شوع   77472-1 : التجاري  ال�شجل  والتجارية.  الفنية  للعرو�س  �شو  �شركة  المدعى عليها: 

الدعوى:  4545.755 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/20533/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  المدعي:  عبدالكريم  وكيل  المملكة.  المدعي:  جامعة 
عليه:  عبداهلل عبدالرحمن يو�شف الكواري. الرقم ال�شخ�شي:  920606695. مو�شوع الدعوى:  

900 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 3/10390/2015/02
تبليغ باحل�سور

 . المدفعي  �شو�شن  المحامية  المدعي:   وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  موؤ�ش�شة  المدعية: 
الدعوى:   ال�شخ�شي:  56900-1. مو�شوع  الرقم  �شي �س.�س.و.  بي دي  �شركة  المدعى عليها: 

3591 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد تم اإعادة الدعوى 

من ال�شطب و حددت جل�شة 2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/15502/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي:  جمال عي�شى اأحمد خليفه المال. 
الدعوى:   ال�شخ�شي:  201513691. مو�شوع  الرقم  اأحمد محمد.  المدعى عليه:  محمد علي 

606.338 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/08514/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
الدعوى:   مو�شوع   .69328 ال�شخ�شي:   الرقم   .Bahrain Home عليه:   المدعى  التويجري. 

2730.215 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/20532/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  المحامي عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
عماد يو�شف عبدالهادي مالح. الرقم ال�شخ�شي:  661230350. مو�شوع الدعوى:  209.381 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 3/20384/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  المحامي عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
MUHAMMAD JAMIL. الرقم ال�شخ�شي:  890145580. مو�شوع الدعوى:  348.707 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/19924/2015/02
تبليغ باحل�سور

علي  عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو,  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  425.76  مو�شوع  ال�شخ�شي:  420105352.  الرقم  الدو�شري.  �شالح ح�شن خليفة 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/17472/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:   اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:   مو�شوع   .920503730 ال�شخ�شي:   الرقم  المهزع.  عبداهلل  يو�شف  يعقوب  يو�شف 

600.375 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/15363/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
مريم عبدالر�شا ح�شن عبداهلل عبدالمام. الرقم ال�شخ�شي:  920407765. مو�شوع الدعوى:  

282.879 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 8/04612/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعى  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  فاطمة  المدعي:   وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
�شركة هليو بل�س ل�شيانة الم�شاريع ال�شناعيه,امل كامل عبدالواحد ال�شيد علي,م�شطفى كامل 
عبد الواحد ال�شيد. مو�شوع الدعوى:  2112.905 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/17261/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .821256289 ال�شخ�شي:   الرقم   .TONI ALISON NULLAS RIVERA

403.363 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/17453/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدعوى:   مو�شوع  ال�شخ�شي:  830505466.  الرقم  �شمالن.  اأحمد ح�شن  مريم جعفر  عليه:  

101.67 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/14961/2014/02
تبليغ باحل�سور

جمال  دين  جراغ  عا�شق  محمد  بت,عا�شمه  دين  جمال  دين  جراغ  عا�شق  محمد  المدعي:  
م�شفر  منيرة  المدعي:   وكيل  بت.  دين  جمال  دين  جراغ  عا�شق  محمد  عابد  بت,محمد  دين 
 AALIA BUTT,شالم العماري. المدعى عليه:  كا�شف محمد عا�شق جراع دين جمال دين بت�
MOHAMMAD ARIF MOHAMMAD ARIF BUTT,محمد عا�شم محمد عا�شق جراغ دين 
بت,محمد قا�شم محمد عا�شق جراغ دين جمال دين بت,جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. 

مو�شوع الدعوى:  دفع مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 4/15855/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ب�شرى ح�شن محمود محمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي:  690602766. مبنى :1189 طريق :2833, 
مجمع: 328 المنامة. مو�شوع الدعوى:  217.371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/18833/2014/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  عليه:   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
جعفر اأحمد ح�شين عبدالنبي. الرقم ال�شخ�شي:  740702521. مبنى :948 طريق :31, مجمع: 
623 العكر م�شنع البندر لاللمنيوم. مو�شوع الدعوى:  504.92 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/09207/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  اأحمد عو�س 
اهلل محمد ادري�س. الرقم ال�شخ�شي:  881203785. مبنى :35238 طريق :715, مجمع: 507 

مقابة. مو�شوع الدعوى:  59.45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/23468/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  �شادق 
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محمد علي ح�شن الطويل. الرقم ال�شخ�شي:  861107268. مبنى :26 طريق :101, مجمع: 301 
المنامة. مو�شوع الدعوى:  238.614 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/30 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/08806/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  عبدالحكيم 
محمد مزعل. الرقم ال�شخ�شي:  851013368. مبنى :656 �شقة :9 طريق :1112, مجمع: 911 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   926.299 الدعوى:   مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/08809/2014/02
تبليغ باحل�سور

بوغازي  عليه:   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
للهواتف. الرقم ال�شخ�شي:  22825-3. مبنى :1151 طريق :83, مجمع: 905 الرفاع ال�شرقي 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   568.02 الدعوى:   مو�شوع  يو�شف.  في�شل  ل�شاحبه 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/05268/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه:  محمد 
ثائر مدحت م�شطفى العتوم. الرقم ال�شخ�شي:  800360850. مبنى :1030 �شقة :23 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   527.789 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   340 مجمع:   ,4021:

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة



125
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

رقم الدعوى: 9/15754/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:   الرقم   .PERGENTINO CARMILITO BANAC BANAC MISSION عليه:  
860747514. مبنى :4 طريق :369, مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى:  1384.108 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/16221/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
 1287: مبنى   .910301042 ال�شخ�شي:   الرقم  عنان.  علي  عبدالح�شين  عبدالرزاق  محمد 
الر�شوم  مع  دينارًا   170.1 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   333 مجمع:   ,3882: طريق   21: �شقة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/20318/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه:  عبا�س محمد عبا�س محمد عا�شور. الرقم ال�شخ�شي:  831109319. مو�شوع الدعوى:  

263.355 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 7/20320/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  �شابرين 
نبيل يو�شف مال عي�شى حميد. الرقم ال�شخ�شي:  890205566. مو�شوع الدعوى:  241 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 5/14477/2013/02

تبليغ باحل�سور
المدعي:  جا�شم ح�شن علي عا�شور. وكيل المدعي:  محمد علي جا�شم علي ا�شماعيل. المدعى 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3000 الدعوى:   مو�شوع  والتبريد.  للتقنية  واليا  �شركة  عليه: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 3/19753/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى عليه:  
مريم �شالح اإبراهيم بو�شيري. الرقم ال�شخ�شي: 891204059 . مو�شوع الدعوى:  340.718 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 3/20286/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعي: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه:  خليفه 
 89.267 الدعوى:   مو�شوع   .  880602228 ال�شخ�شي:  الرقم  بور�شيد.  �شالح  يو�شف  يعقوب 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 5/20285/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   المدعى   . الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شعود �شيف �شعود �شيف ال�شبحي. الرقم ال�شخ�شي:  861205049. مو�شوع الدعوى:  91.299 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 5/20187/2015/02

تبليغ باحل�سور
 New المدعى عليه:   التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو,  المدعية: �شركة 
wave advertisig. ال�شجل التجاري رقم :  01-058807. مو�شوع الدعوى:  463.874 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/19741/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد . المدعى عليه:  محمد 
عمر علي الجنيدي. الرقم ال�شخ�شي: 900141891. مو�شوع الدعوى:  80.6 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 5/16933/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  المدعي:   وكيل  اك�شبر�س.  امريكان  �شركة  المدعية: 
عليه:  محمد ح�شين على محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي:  860745511. مو�شوع الدعوى:  

2412.48 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/20185/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه:  JUBAID OYUHED MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 860570380. مو�شوع الدعوى:  

249.192 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 9/20380/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى عليها: �شركة 
: 01/053642. مو�شوع  التجاري رقم  ال�شجل  الخا�شة.  الممتلكات  ولتطوير  جرج�شكو لدارة 

الدعوى:  305.83 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 4/20442/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع   .880172711 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD JAHANZAIB BASHIR عليه:  

الدعوى:  239.347 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 2/20264/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري  . المدعى 
عليه:  رعد حمود ح�شين النجم. الرقم ال�شخ�شي: 890119490. مو�شوع الدعوى:  585.735 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 4/20005/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:  428.062  مو�شوع  ال�شخ�شي: 871128357.  الرقم  �شليم.  ابكر  عبدالرحمن  عمر 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 5/20514/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى عليه: 
PRASHAR  SHIKHA. الرقم ال�شخ�شي:  840153163. مو�شوع الدعوى:  232.599 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 2/20247/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
GENE BELLO CASTONES. الرقم ال�شخ�شي:  880821396. مو�شوع الدعوى:  306.818 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 3/20952/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم جعفر مكي . المدعى عليه:   المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  زينب 
حمد نجيب ح�شن ب�شير ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 911103660. مو�شوع الدعوى:  412.604 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 6/20262/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
AUSTIN JEROME YOPP. الرقم ال�شخ�شي: 510516718  . مو�شوع الدعوى:  2941.503 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 8/20261/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
JECKYL LANDIZA DACALOS. الرقم ال�شخ�شي: 770551378 . مو�شوع الدعوى:  342.6 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/20928/2015/02
تبليغ باحل�سور

 Aero  :المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى عليه
Inventory Bahrain. �شجل تجاري رقم :1-69130. مو�شوع الدعوى:  630.015 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 7/09066/2013/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  علي مح�شن اإبراهيم ح�شين. وكيل المدعي:  عبداهلل محمد الفردان. المدعى عليه:  
ال�شركة المتحدة للتاأمين. المدعى عليه المدخل:  حمد اأحمد اإبراهيم الحمد. مو�شوع الدعوى:  

5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المدخل المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/01345/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى 
عليه:  زينت محمد اإبراهيم مورامبودي بيدا براحمن. الرقم ال�شخ�شي: 691206899. مو�شوع 

الدعوى:  64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



131
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 9/01915/2016/02

تبليغ باحل�سور
 . التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه:  SHAHEED MEHMOOD. الرقم ال�شخ�شي:700177388. مو�شوع الدعوى:  

439.477 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/01338/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى 
الدعوى:   مو�شوع   .780152050 ال�شخ�شي:  الرقم   .AZAD MIAH ASHIK MIAH عليه:  

305.04 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 6/01870/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم  . المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .780521439 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMEENUDHEEN JAMALUDEEN

473.912 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 8/01379/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  كريم 
محمود طه �شيد غنيم. الرقم ال�شخ�شي: 860728170. مو�شوع الدعوى:  789.8 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 5/01330/2016/02

تبليغ باحل�سور
 . التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه:  مبارك �شعود عبداهلل العتيبي. الرقم ال�شخ�شي: 801377749. مو�شوع الدعوى:  

236.387 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 6/01903/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:   ال�شخ�شي:  950901415. مو�شوع  الرقم  عليه:  فاطمة خليل �شند را�شد بن جفن. 

1191.256 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/00352/2016/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم . المدعى عليه:   المدعي:  البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي:  را�شد عبدالرحمن 
JOSEPH LEESE. الرقم ال�شخ�شي: 480304572. مو�شوع الدعوى:  2810.436 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/00514/2016/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: MOHAMMAD KAMAL HOSSAIN HOSSAIN BEPARI. الرقم ال�شخ�شي: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   254.325 الدعوى:   مو�شوع   .881143006

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 6/00525/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى 
عليه:  ABUL KHAYER ABUL KASHEM. الرقم ال�شخ�شي: 880170603. مو�شوع الدعوى:  

264.332 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/00528/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى عليه:  
خالد علي رم�شان غلوم. الرقم ال�شخ�شي: 700404538. مو�شوع الدعوى:  441.846 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 1/00309/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .650448561 ال�شخ�شي:  الرقم   .BASHEER KOMACHAN KANDY

402.147 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 4/00543/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميناتيليكوم البحرين. وكيل المدعي:  �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى 
عليه:  فاطمة عبا�س عبدالح�شين القيدوم. الرقم ال�شخ�شي: 891109838. مو�شوع الدعوى:  

108.715 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 1/00391/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه:  علي اأحمد عي�شى علي مكي. الرقم ال�شخ�شي: 870509373. مو�شوع الدعوى:  406.213 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 1/00519/2016/02
تبليغ باحل�سور

 GARY  :المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى عليه
WILLIAM DIETRICH. الرقم ال�شخ�شي:630228760 . مو�شوع الدعوى:  302.47 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/01048/2016/02
تبليغ باحل�سور

 FARHAD  :المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مو�شوع  ال�شخ�شي:860851699.  الرقم   .BORKUNTAZ OHAB OHAB BORKUNTAZ

الدعوى:  127.129 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/00828/2016/02
تبليغ باحل�سور

 ARJUN  :المدعي:  �شيتي بنك. وكيل المدعي:  فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني . المدعى عليه
 4130.049 الدعوى:   مو�شوع   .910511454 ال�شخ�شي:  الرقم   .KUMARAN KANDATH

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 3/01426/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري . المدعى 
مو�شوع   . ال�شخ�شي: 841046670   الرقم   .SHOHEL MIAH TARA TARA MIAH عليه:  

الدعوى:  219.77 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/00451/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري  . المدعى 
عليه:  ALAMGIR HOSSAIN CHOWDHURY CHOWDHURY CHOWDHURY. الرقم 
ال�شخ�شي: 700183795. مو�شوع الدعوى:  254.517 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 4/00784/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد . المدعى 
عليه:  KOUSIK PAUL. الرقم ال�شخ�شي: 810566877. مو�شوع الدعوى:  816.075 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 7/01147/2016/02
تبليغ باحل�سور

 NASIR  :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
MAHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 900921994. مو�شوع الدعوى:  338.633 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى: 4/00641/2016/02

تبليغ باحل�سور
 . :   المحامي غالب ال�شريطي  :  موؤ�ش�شة الذوادي لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية  المدعية 
مو�شوع   .  950105082 ال�شخ�شي:  الرقم  العلي.  المحمد  ك�شار  جدعان  عبد  عليه:   المدعى 

الدعوى:  1390 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/16733/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مهام العالمية مهامكو. وكيل المدعي:  هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه:  
ح�شين اأحمد من�شور محمد المجيبل. الرقم ال�شخ�شي:  850502063. مو�شوع الدعوى:  2190 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/6 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/14579/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  125.4  ال�شخ�شي:  591024713. مو�شوع  الرقم   .GURUSAMY NATARAJAN

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/14319/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:  مريم  التويجري.  بتلكو, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   182.321 الدعوى:   مو�شوع  حيدر.  عبدعلي 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى .

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/01803/2016/02

تبليغ باحل�سور
 . يو�شف  عقيل  ح�شين  المحامي  المدعي:   وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  ام   3 موؤ�ش�شة  المدعي:  
مع  دينارًا   549 الدعوى:   مو�شوع   .THOMAS NERAPPEL DEVASSIA عليه:   المدعى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/4 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/02474/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  رهيب عبداهلل محمد الرهيب. المدعى عليه:  ح�شن علي �شرف. مو�شوع الدعوى:  
200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/6 لنظر الدعوى .

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 5/17886/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   المدعى  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  فاطمة  المدعي:   وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   322.51 الدعوى:   مو�شوع   .910121737 ال�شخ�شي:   الرقم   .NOOR KHAN

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/6 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 8/15142/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة متعب 
لل�شحن. الرقم ال�شخ�شي:  6189601. مبنى :626 طريق :609, مجمع: 306 المنامة ل�شحابها 
غاليه بخيب ومتعب بخيت. مو�شوع الدعوى:  154.309 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 7/15277/2015/02

تبليغ باحل�سور
نور  موؤ�ش�شة  المدعى عليها:  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:   وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ال�شم�س للدللة في تاجير ال�شقق والمكاتب والبيوت. الرقم ال�شخ�شي:  48572. مبنى :3273 
طريق :2150, مجمع: 321 المنامة لمالكها محمد علي ح�شن حاجي ح�شن. مو�شوع الدعوى:  

173.911 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/01547/2016/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم عبداهلل حمد عبداهلل ال �شنان. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  معاد  المدعي:  
مو�شوع  مجمع1038.   ,3449: طريق   22: �شقة   1589: مبنى   . ال�شخ�شي:   الرقم  بوحملة. 

الدعوى:  4664 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 8/12192/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
عادل حلمى محمد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي:  710801351. مبنى :357 �شقة :22 طريق :1805, 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1033.686 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   318 مجمع: 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/11719/2015/02
تبليغ باحل�سور

مناف  عليه:   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالمنعم عبدالرحمن الغرابيه. الرقم ال�شخ�شي:  770834000. مبنى :1491 طريق :4429, 
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مجمع: 944 �شافره. مو�شوع الدعوى:  117.081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/12943/2015/02

تبليغ باحل�سور
 PHILIPPE المدعى عليه:   ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:   بتلكو. وكيل  المدعية: �شركة 
 228 مجمع:   ,2815: طريق   892: مبنى   .721125166 ال�شخ�شي:   الرقم   .VOGELEER
الب�شيتين. مو�شوع الدعوى:  318.761 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/13253/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه:  محمد بالل وليد �شايمه. الرقم ال�شخ�شي:  830717420. مبنى :506 �شقة :23 طريق 
:2121, مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى:  114.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/13253/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه:  محمد بالل وليد �شايمه. الرقم ال�شخ�شي:  830717420. مبنى :506 �شقة :23 طريق 
:2121, مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى:  114.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 2/13590/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ال�شخ�شي:  610624334. مبنى :2758 طريق  الرقم  ه�شام عبا�س عبداللطيف عبدالرحيم. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   259.383 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   327 مجمع:   ,2771:

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/13915/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
عثمان على اأحمد م�شعود. الرقم ال�شخ�شي:  830661832. مبنى :1178 طريق :139, مجمع: 
901 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى:  591.062 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/14098/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعي:  علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه:  علي 
حبيب علي خمي�س عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي:  820601985. مبنى :995 طريق :2128, مجمع: 
521 �شار. مو�شوع الدعوى:  83.983 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/3/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 6/00301/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  MARCO DEN BOER. الرقم 
الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   321 مجمع:   ,2127: طريق   14: �شقة   2112: مبنى   . ال�شخ�شي:  

3383.518 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 1/20452/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه:  ح�شن م�شطفى عبداهلل مو�شى. الرقم ال�شخ�شي:  570059526. مبنى :1767 طريق 
:823, مجمع 1308. مو�شوع الدعوى:  221.87 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/20376/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
اأحمد محمد ال�شيد عو�س. الرقم ال�شخ�شي:  840931603. مبنى :31 طريق :2801,  اأحمد 
مجمع: 328 المنامة. مو�شوع الدعوى:  349.603 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/20516/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  عبداهلل عي�شى محمد اأحمد 
البوفال�شه. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :1125 طريق :809, مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى:  220.58 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/20527/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  ر�شيد باري. . مبنى :3329 طريق 
:360, مجمع: 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى:  245.592 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/20369/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ال�شخ�شي:  861003764. مبنى :915 طريق  الرقم  المحي�شن.  نا�شر  �شلمان محمد عبداهلل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   294.186 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   307 مجمع:   ,1503:

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/19650/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  موؤ�ش�شة الالأمثل للمقاولت. وكيل المدعي:  محمد ر�شا من�شور عبداهلل ابوح�شين. 
المدعى عليه:  علي ح�شن مكي. الرقم ال�شخ�شي:  201517950. مبنى :3246 طريق :454, 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   58 الدعوى:   مو�شوع  القرية.   604 مجمع: 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/20465/2015/02
تبليغ باحل�سور

جا�شم  علي  ح�شن  محمد  عليه:   المدعى  النعيمي.  خليفه  جمعه  خليفه  عبداهلل  المدعي:  
الرويعي.  مبنى :92 طريق :603, مجمع: 105 الحد. مو�شوع الدعوى:  2000 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 1/17048/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:   وكيل  للطباعة.  القب�س  دار  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه:  قي�شر ممتاز محمد ا�شرف,خادم غوري ركن الدين خدابخ�س,�شركة براكت�س 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  كوربويت كومبوزنيكي�شن. مو�شوع الدعوى:  2673.5 دينارًا مع 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/20100/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .SAIDI AMRI المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الرقم ال�شخ�شي:  591100533. مو�شوع الدعوى:  2180.971 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/02565/2016/02
تبليغ باحل�سور

 safer internation عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المدعي:   وكيل  بتلكو.  المدعي:  
marketing consultancy. مو�شوع الدعوى:  303.438 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/20753/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .arab future contracting  :المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مو�شوع الدعوى:  375.637 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 6/20102/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
SAIDI AMRI. الرقم ال�شخ�شي:  201517329. مو�شوع الدعوى:  663.246 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/20085/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
ASIM ASIF. الرقم ال�شخ�شي:  900620250. مو�شوع الدعوى:  329.504 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/19815/2015/02
تبليغ باحل�سور

 CAROLINE عليه:   المدعى  جواد.  ليلى  المدعي:   وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى:  80 دينارًا مع  JERMANOS SFEIR. مو�شوع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/00662/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MD عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
JAHIDURRAHMAN BHUIYAN BHUIYAN BHUIYAN. مو�شوع الدعوى:  296.85 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 4/00011/2016/02

تبليغ باحل�سور
 ALAM    ABDUL   :المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه

AZIZ. مو�شوع الدعوى:  411.404 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/00769/2016/02
تبليغ باحل�سور

 HOSSAIN MIAH  :المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
ABUL ABUL HASHEM. مو�شوع الدعوى:  243.421 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/00243/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة جلوب كوم. مو�شوع 
الدعوى:  1502.169 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/02501/2016/02

تبليغ باحل�سور
 MASUD  :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  زينب اإبراهيم مكي. المدعى عليه
مع  دينارًا   288.135 الدعوى:   مو�شوع   .UZZAMAN PRINCE PRINCE AHAMMAD

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/02514/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  توفيق محمد علي محمد 
مرهون. مو�شوع الدعوى:  322.731 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 4/02549/2016/02

تبليغ باحل�سور
�شاره  المدعى عليه:   اإبراهيم مكي.  المدعي:  زينب  البحرين. وكيل  المدعية: �شركة زين 
علي ح�شن جا�شم العرادي. مو�شوع الدعوى:  272.091 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/01859/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  ح�شين  المدعى  الحايكي.  زينب  المدعي:   وكيل  للهواتف.  �شاجدة  ابو  المدعي:  محل 
يو�شف علي اأحمد عي�شى. مو�شوع الدعوى:  509 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/00952/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MAXIMO JR YU  :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  زينب مكي. المدعى عليه
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   337.199 الدعوى:   مو�شوع   .YU DURAN

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة



147
العدد: 3253 - الخميس 17 مارس 2016

رقم الدعوى: 3/00941/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  جا�شم  عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  فيفا  �شركة  المدعية: 
�شويخات. مو�شوع الدعوى:  291.155 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/12508/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعي:  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه:  
�شامي نهري عياده العظامات. الرقم ال�شخ�شي:  790711842. مو�شوع الدعوى:  290.888 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/01243/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   المدعى   . التويجري  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
دينارًا مع  الدعوى:  198  MANKATA KIZZENCHERRY SUNIL SUNIL NAIR. مو�شوع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/01203/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MOBARAK عليه:   المدعى  مكي.  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HOSSAIN AJGAR AJGAR ALI. مو�شوع الدعوى:  299.514 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/01993/2016/02
تبليغ باحل�سور

ح�شن  في�شل  عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
خوجلى �شعيد. مو�شوع الدعوى:  654 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 3/01219/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي:  ال�شيد كاظم مح�شن الدرازي. وكيل المدعي:  علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى 
عليه:  محمد علي عبداهلل عبا�س. الرقم ال�شخ�شي:  201501059. مو�شوع الدعوى:  1740 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
انتهاء اجراءات التحقيق

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/03681/2014/02
تبليغ باحل�سور

عبدالرحمن  محمد  جا�شم  يا�شر  المدعي:   وكيل  المالكي.  محمد  علي  ريحانه  المدعي:  
ال�شحاف. المدعى عليه:  خالد علي محمد علي المالكي,يو�شف علي محمد علي المالكي,مريم 
علي محمد علي المالكي,جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى:  اإ�شارة للدعوى 
رقم 9/3681/2014/02 المرفوعة من المدعية / ريحانة علي محمد المالكي  �شد المدعى 

عليهم/ خالد علي محمد علي المالكي وغيره.  
في  الكائن  العقار  العنلي  المزاد  طريق  عن  ببيع  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 
الحد من المحرق والم�شجل برقم الوثيقة العقارية 133885 المقدمة 2001/4894  يبداأ ال�شعر 
و  دينارًا  وع�شرة  و�شبعمائة  األف  و�شتون  )واحد  دينارًا   61,710,012 وقدره  بمبلغ  الأ�شا�شي 
المحكمة  اأمام  المزايدة  باإجراء  الجدول  في  الدور  الدلل ح�شب  وتكليف   , فل�س(  ع�شرة  اإثنا 
ويحق لطرفي الدعوى الدخول بالمزايدة وعلى الدلل ن�شر اإعالن بمو�شوع المزايدة في اإحدى 
ال�شحف المحلية اليومية واإعداد ك�شف باأ�شماء المزايدين وبالمبالغ المعرو�شة ل�شراء العقار 
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وحددت جل�شة 2016/2/1 لبدء المزايدة وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق 
الحكم والإعالن في الجريدة الر�شمية لذا فان المحكمة تامل منكم مبا�شرة الماأمورية المناطة 

بكم.
لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل عبداهلل �شند 
جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة  كتاب  قلم  اأو    39906002 رقم  هاتف  الخالدي  اأحمد 

2016/4/3م لبدء المزايدة. ليعلم.
  قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى الثالثة

رقم الدعوى: 7/07129/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه:  ورثة 
محمد علي غلوم زاير,عبدالح�شين غلوم زاير علي قمبر,مع�شومه غلوم زاير علي قمبر,محمد 
الدعوى:   . مو�شوع  ال�شخ�شي:   الرقم  علي غلوم زاير علي قمبر,عادل غلوم زاير علي قمبر. 

549.203 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/17367/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:   اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  180.366  ال�شخ�شي:  781107440. مو�شوع  الرقم  اأحمد.  اإبراهيم  مو�شى كاظم 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/20098/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
خديجه عبا�س عبدالح�شين اأحمد القيدوم. الرقم ال�شخ�شي:  881011177. مو�شوع الدعوى:  

315.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
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قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/20541/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعي:  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه:  
 94.366 الدعوى:   مو�شوع   .880700157 ال�شخ�شي:   الرقم  عبدالر�شول.  علي  اأحمد  زينب 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/20440/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .TARIQ TABREZ KHAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  
الرقم ال�شخ�شي:  . مو�شوع الدعوى:  230.63 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

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

المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه:  RAYAPPAN DEVA DHASAN DHASAN. الرقم ال�شخ�شي:  760163928. مو�شوع 

الدعوى:  109.533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/17638/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:   اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
IMRAN SIDDIQUE. الرقم ال�شخ�شي:  861203119. مو�شوع الدعوى:  485.316 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

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

المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
 .810927632 ال�شخ�شي:   الرقم   .KAMAL HOSSAIN ABUDUL ABUDUL MANNAN

مو�شوع الدعوى:  375.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/16310/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RYAN  :المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعي:  ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مع  دينارًا   100 الدعوى:   مو�شوع   .790802708 ال�شخ�شي:   الرقم   .BROOKS NELSON

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

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

المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  المدعي:  عبدالكريم  وكيل  المملكة.  المدعي:  جامعة 
عليه:  الهام خليل محمد ا�شماعيل الحمادي. الرقم ال�شخ�شي:  860903001. مو�شوع الدعوى:  

930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/18061/2015/02
تبليغ باحل�سور

العريبي.  اأحمد عبداهلل  المدعي:  علي  الجهرمي. وكيل  اأحمد غلوم  المدعي:  عبدالكريم 
مو�شوع   .820706850 ال�شخ�شي:   الرقم  �شالح.  كاظم  علي  اإبراهيم  خليل  عليه:   المدعى 

الدعوى:  2000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 4/11904/2015/02

تبليغ باحل�سور
ب�شت  �شركة  عليها:  المدعى   . المدعي:   وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  موؤ�ش�شة  المدعية: 
مع  دينارًا   546.6 الدعوى:   مو�شوع   .201510727 ال�شخ�شي:   الرقم  للمقاولت.  كواليتي 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/20095/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه:  لطيفه حمد خلقون مهنا. الرقم ال�شخ�شي:  . 
مو�شوع الدعوى:  386.592 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 5/18049/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
الدعوى:   مو�شوع   .930603877 ال�شخ�شي:   الرقم  �شالح.  محمد  اأحمد  عبدالمجيد  ح�شين 

911.941 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/19992/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  يو�شف  عبداهلل  غالب  عليه:   المدعى   . المدعي:   وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   77.93 الدعوى:   مو�شوع   . ال�شخ�شي:   الرقم  الع�شماوي. 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/16753/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
WAQAS AHMED. الرقم ال�شخ�شي:  851127410. مو�شوع الدعوى:  358.32 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

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

المدعية: �شركة بتلكو, وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  محمد 
جواد عبدالوهاب علي. الرقم ال�شخ�شي:  600921204. مو�شوع الدعوى:  110.06 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

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

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
عليه:  جنات علي ح�شن اإبراهيم العرادي. الرقم ال�شخ�شي:  910408572. مو�شوع الدعوى:  

1561.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/17000/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين,  زين  �شركة  المدعية: 
عليه:  EMMANUEL VILLANOBOS MANUEL. الرقم ال�شخ�شي:  650302966. مو�شوع 

الدعوى:  323.375 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/17359/2015/02

تبليغ باحل�سور
دعاء  عليه:   المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  بتلكو,  �شركة  المدعية: 
ال�شيد محمد �شعيد محمد �شبر. الرقم ال�شخ�شي:  840302363. مو�شوع الدعوى:  109.333 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/20513/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .KAMARAJ KARUPPAIAH  :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي:  . مو�شوع الدعوى:  244.855 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/20513/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .KAMARAJ KARUPPAIAH  :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي:  . مو�شوع الدعوى:  244.855 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

بيع عقار باملزاد العلني
تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى عن بيع العقار المقيد بالوثيقة رقم 178967 بموجب 
المقدمة رقم 2012/3973 و الكائن بمنطقة الحد من المحرق و هو عباره عن بيت مكون من 
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دور و ن�شف , و يحده من ال�شمال ملك خا�س و من ال�شرق ملك خا�س و العقار رقم 2415 ملك 
الغرب  من  و   513 طريق  الجنوب  ومن  فخرو  عبدهلل  ح�شن  عبدهلل  و  عبدهلل  ا�شكندر  محمد 
العقار رقم 6185 ملك خا�س , و تبلغ م�شاحته �شتة و خم�شون متر مربع ون�شف المتر المربع . 
و تحدد جل�شة 2016/4/7 لبيع العقار بالمزاد العلني وفق احكام قانون المرافعات  و المحدد 

لبيع المزاد بمبلغ 80000 دينارًا 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى 7/12699/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:   وكيل  التجاريه.  لند  كليف  موؤ�ش�شة  المدعي:  
مو�شوع   .710903464 ال�شخ�شي:   الرقم  ابوبكر.  محمد  ح�شين  عبدالنا�شر  عليه:   المدعى 

الدعوى:  990 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 9/17603/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:   العماري.  اأحمد ح�شن خليفه  المدعي:   المدعي:  �شالح �شالح عبداهلل. وكيل 
علي محمد علي. الرقم ال�شخ�شي:  201515110. مبنى :6 �شقة :108 طريق :45, مجمع: 754 
بورى �شاحب موؤ�ش�شة بوردم للمقاولت. مو�شوع الدعوى:  500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 3/00342/2016/02
تبليغ باحل�سور

 .SETI MAYA GHISING  :المدعي:  يو�شف خليل يو�شف اإبراهيم ال بور�شيد. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي:  880172312. مجهولة العنوان في مملكة البحرين. مو�شوع الدعوى:  900 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 
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رقم الدعوى: 6/00461/2016/02
تبليغ باحل�سور

يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  المدعي:   وكيل  المغلق.  عبداهلل  بنت  حبيب  بنت  مكيه  المدعي:  
المدعى عليه:  علي جا�شم علي اأحمد قمبر,عبداهلل جا�شم علي اأحمد قمبر. الرقم ال�شخ�شي:  
. مبنى :387 طريق :4421, مجمع: 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى:  700 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 5/07357/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  اإبراهيم محمد 
مهدي ماجد,مريم اأحمد ح�شن عليوي. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :1332 طريق :6343, مجمع: 

636 معامير. مو�شوع الدعوى:  132 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 3/08672/2015/02
تبليغ باحل�سور

عا�شور.  ثاني  �شالم  ثاني  المدعي:   وكيل   .MAQBOOL AHMED DAD ALLAH المدعي:  
المدعى عليه:  مفرو�شات ال�شيف. الرقم ال�شخ�شي:  201507436. مبنى :5421 طريق :1242, 
مجمع: 812 مدينة عي�شى ل�شاحبها عبداهلل توفيق عبداهلل العامري. مو�شوع الدعوى:  950 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 7/13156/2015/02
تبليغ باحل�سور

PRAKASH KATTUVEETTIL RAGHAVAN. وكيل المدعي:  علي ح�شين ثامر.  المدعي:  
مبنى   .901029238 ال�شخ�شي:   الرقم   .SAHEED CHERAPARAMBIL عليه:   المدعى 
مع  دينار   1000 الدعوى:   مو�شوع  النويدرات.   646 مجمع:   ,4630: طريق   17: �شقة   1473:

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 
رقم الدعوى: 6/00346/2016/02

تبليغ باحل�سور
البناء.  لمواد  العرادي  عليه:   المدعى   . المدعي:   وكيل  علي حاجي.  �شركة حاجي  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :109 طريق :29, �شتره. مو�شوع الدعوى:  3268.8 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 8/00460/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد كامل عبدالوهاب  المدعي:  مركز الديوانيه العقاري. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  
محمود. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :70 طريق :29,1705 مجمع: 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى:  4000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 2/00642/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  موؤ�ش�شة الذوادي لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  خالد �شرور جوهر 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   909 مجمع:   ,933: طريق   733: مبنى   . ال�شخ�شي:   الرقم  �شرور. 

الدعوى:  300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 8/00913/2016/02
تبليغ باحل�سور

 KADER ALI عليه:   المدعى   . المدعي:   وكيل  التجاريه.  ها�شم  في�شل  �شركة  المدعية: 
AHMED. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :763 �شقة :3 طريق :517, مجمع: 305 المنامة. مو�شوع 

الدعوى:  1289.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 
رقم الدعوى: 1/15056/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: موؤ�ش�شة اأحمدي. وكيل المدعي:  �شهى اكرم اأحمد حاجم الخزرجي. المدعى عليه:  
 ,2550: طريق   1846: مبنى   .730404129 ال�شخ�شي:   الرقم  �شالح.  اإبراهيم  خليل  عي�شى 
مجمع: 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى:  120 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 7/03694/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد محمد جا�شم محمد  المدعي:   وكيل  الرفاعي,  �شيد عبدالرحمن  فاروق  بان  المدعي:  
الدعوى:  فرز  الرفاعي. مو�شوع  ,فوؤاد �شيد عبدالرحمن  المدعى عليه:   الدو�شري.  النم�شان 

م�شتحق .
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/3 لنظر الدعوى على اأن يثبت بالإعالن اآخر محل اإقامة معلوم له بدولة الكويت وهو 

منطقة ال�شالم قطعة 5 �شارع 510 منزل 33 الق�شيمة رقم 120 دولة الكويت 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 7/02377/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي:  خالد �شليمان عو�س الرواجفه. المدعى عليه:  عبدالعزيز عبدالكريم عبدالحميد. 
مبنى :111 �شقة :23 طريق :107, مجمع: 901 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى:  340 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/3 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 
رقم الدعوى: 9/01574/2016/02

تبليغ باحل�سور
 GERALDO عليه:   المدعى   .RAHEEL KHAN ABDUL ABDUL QAYYUM المدعي:  
BERANA GARCIA, مبنى :36 طريق :373, مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى:  4000 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 9/19979/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة اطياف لالت�شالت والبنية 
التحتية العالمية, الرقم ال�شخ�شي:  70682-1, مبنى :145 �شقة :301 طريق :2403, مجمع: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   359.516 الدعوى:   مو�شوع  المحرق.   224

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 7/03694/2015/02
تبليغ باحل�سور

محمد  جا�شم  محمد  اأحمد  المدعي:   وكيل  الرفاعي,  عبدالرحمن  �شيد  فاروق  بان  المدعي: 
الدعوى:  فرز  الرفاعي. مو�شوع  ,فوؤاد �شيد عبدالرحمن  المدعى عليه:   الدو�شري.  النم�شان 

م�شتحق.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/3 لنظر الدعوى على اأن يثبت بالإعالن اآخر محل اإقامة معلوم له بدولة الكويت وهو 
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منطقة ال�شالم قطعة 5 �شارع 510 منزل 33 الق�شيمة رقم 120 دولة الكويت 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 

رقم الدعوى: 2/19664/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:  محمد فالح وي�س الفالح, مبنى :1057 طريق  المدعي:  فاريا لالإلكترونيات. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1222 الدعوى:   مو�شوع  مدينة حمد.  :1116, مجمع: 1211 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى 


