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.اأمر.ملكي.رقم.)47(.ل�شنة.2016
بدعوة.مجل�شي.ال�شورى.والنواب.لالنعقاد

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

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيدعى كل من جمل�شي ال�شورى والنواب لالجتماع ع�شر يوم الأحد ال�شاد�س ع�شر من �شهر 
اأكتوبر 2016م لفتتاح دور النعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي الرابع.

املادة.الثانية
ُين�شر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 8  محرم 1438هـ
املوافق: 9  اأكتوبر 2016م



6
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

.مر�شوم.بقانون.رقم.)19(.ل�شنة.2016
.بتعديل.بع�ض.اأحكام.القانون.رقم.)32(.ل�شنة.2010

ة.المالية مَّ ب�شاأن.الك�شف.عن.الذِّ

نحن.حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة..............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

ة املالية، مَّ وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذِّ
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
املادة.)1(

ر( الواردة يف الفقرة  ر( بعبارة )وذمة زوجه واأولده الُق�شَّ ُت�شتبَدل عبارة )وذمة اأولده الُق�شَّ
الأولى من املادة الثانية من القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة املالية.

الفقرة  الواردة يف  ر(  الُق�شَّ واأولده  بعبارة )ذمة زوجه  ر(  الُق�شَّ اأولده  وُت�شتبَدل عبارة )ذمة 
الأولى من املادة ال�شاد�شة من ذات القانون. 

ر( الواردة يف الفقرة الثالثة  ر( بعبارة )وزوجه واأولده الُق�شَّ كما ُت�شتبَدل عبارة )واأولده الُق�شَّ
من املادة ال�شاد�شة من ذات القانون.

املادة.)2(
املادة  من  الرابعة  والفقرة  الثامنة،  واملادة  الأولى،  املادة  من   )2( الفقرة  بن�شو�س  ُت�شتبَدل 

التا�شعة من القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة املالية، الن�شو�س الآتية:
الأولى:  املادة. من. .)2( "الفقرة.

ر من  ة املالية يف تطبيق اأحكام هذا القانون، جمموع ما ميلكه املُلَزم واأولده الُق�شَّ مَّ د بالذِّ 2- ُيق�شَ
العقارات يف الداخل واخلارج، وما ميلكونه من اأر�شده يف البنوك واأن�شبة واأ�شهم يف ال�شركات. 
ة الغري وما عليهم من ديون،  ر من حقوق يف ذمَّ ة املالية ما يكون للُملَزم واأولده الُق�شَّ مَّ وت�شمل الذِّ

وذلك وفقًا ِلـما تبينه الالئحة التنفيذية ".
"املادة.الثامنة:

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأيِّ قانون اآخر، يعاَقب بالغرامة 
ة املالية يف املواعيد املقررة. مَّ التي ل تقل عن خم�شمائة دينار كل ُمْلَزم تَخلَّف عن تقدمي اإقرار الذِّ

اأو  اآلف دينار  األف دينار ول تزيد على ثالثة  تقل عن  التي ل  والغرامَة  العقوبُة احلب�َس  وتكون 
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د عدم  باإحدى هاتني العقوبتني، اإذا اأثبت امللَزم يف الإقرار عْمدًا بيانات غري �شحيحة اأو م�شلِّلة اأو تَعمَّ
تقدمي الإقرار".

التا�شعة: املادة. من. الرابعة. "الفقرة.
بتنفيذ  امل�شروع  الك�شب غري  ا�شتفادوا من  الذين  ر  الُق�شَّ الأولد  املحكمة يف مواجهة  تاأمر  كما 

احلكم بالرد يف اأموال كل منهم بقدر ما ا�شتفاد".

املادة.)3(
الك�شف عن  ب�شاأن  ل�شنة 2010  القانون رقم )32(  الثانية من  املادة  الثالثة من  الفقرة  ُتَذف 

الذمة املالية.

املادة.)4(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�شلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 محـرم 1438هـ                     

املوافق: 6 اأكتوبر 2016م     
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.مر�شوم.بقانون.رقم.)20(.ل�شنة.2016
.بتعديل.بع�ض.اأحكام.القانون.رقم.)26(.ل�شنة.2014

.باإن�شاء.الموؤ�ش�شة.الوطنية.لحقوق.الإن�شان

نحن.حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة.........ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
املادة.الأولى

ُت�شتبَدل بن�شو�س املواد اأرقام )3(، )5( البندان )اأ( و)ب(، )6( البند )ب(، )11(، )12( 
البند )ز(، )14( البند )اأ(، )20( الفقرة الأولى من البند )اأ( والفقرة الثانية، )21( من القانون 

رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، الن�شو�س الآتية:
:)3( "املادة.

ل من اأحد ع�شر ع�شًوا، مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س، من  اأ- يكون للموؤ�ش�شة جمل�س مفو�شني ُي�شكَّ
ال�شخ�شيات امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة.

املجتمع  وموؤ�ش�شات  والأكادميية  ال�شت�شارية  اجلهات  من  املفو�شني  جمل�س  اأع�شاء  اختيار  يتم  ب- 
الإن�شان،  حقوق  عن  واملدافعني  واملهنية،  والقت�شادية  الجتماعية  والهيئات  والنقابات  املدين، 
على اأن يراعى فيه متثيل املراأة والأقليات ب�شكل منا�شب، ويجوز اختيار الأع�شاء من بني اأع�شاء 
ال�شلطة الت�شريعية، على األ تكون لهم الأغلبية يف جمل�س املفو�شني، وي�شاركون يف النقا�س دون اأن 

يكون لهم �شوت معدود.
ج- ي�شدر اأمر ملكي بتحديد اآلية واإجراءات و�شوابط اختيار اأع�شاء جمل�س املفو�شني.

املادة.)5(.البندان.)اأ(.و)ب(:.
ملدد مماثلة،  للتجديد  قابلة  �شنوات  اأربع  ملدة  ملكي  اأمر  املفو�شني  اأع�شاء جمل�س  بتعيني  ي�شدر  اأ- 
على اأن يكون ذلك بعد م�شاورات مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة واملجموعات املتنوعة 
د يف الأمر امللكي الأع�شاء املتفرغون وغري املتفرغني، وميار�س الأع�شاء مهامهم  الأخرى، ويحدَّ

ب�شفتهم ال�شخ�شية. 
ب- يعقد جمل�س املفو�شني اأول اجتماع له برئا�شة اأكرب الأع�شاء احلا�شرين �شنًا، لينتخب من بينهم 
رئي�شًا ونائبًا للرئي�س، على اأن يكونا من بني الأع�شاء املتفرغني، ملثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية 
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اأكرث من واحد يف احل�شول على هذه الأغلبية  الن�شبية لعدد الأع�شاء احلا�شرين، فاإْن ت�شاَوى 
انتخاب  اأُعِلن  املطلوب  العدد  يح غري  للرَت�شُّ اأحد  يتقدم  واإْن مل  بالقرعة،  بينهم  الختيار  اأُجِري 

املر�شحنَي بالتزكية."
)ب(:  البند. .)6( "املادة.

املفو�شني  اجتماع جمل�س  يكون  القانون،  املادة )3( من هذا  البند )ب( من  ب - مع مراعاة حكم 
وت�شدر  الرئي�س،  نائب  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائه،  اأغلبية  بح�شور  �شحيحًا 
رئي�س  منه  الذي  اجلانب  ح  ُيرجَّ الت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراته 

الجتماع". 
.:)11( "املادة.

ي�شدر اأمر ملكي بتحديد مكافاأة الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�شاء املتفرغني ومكافاأة الأع�شاء 
غري املتفرغني".

)ز(: البند. .)12( "املادة.
املوؤ�ش�شات  يف  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  د  لر�شْ املعلنة،  وغري  املعلنة  امليدانية  بالزيارات  القيام  ز- 
ور ال�شحية والتعليمية، اأو اأي مكان عام  الإ�شالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدُّ

اآخر ُي�شتَبه يف اأن يكون موقعًا لنتهاك حقوق الإن�شان".
)اأ(: البند. .)14( "املادة.

اأو ممار�شتها  اأهدافها  لتحقيق  تراها لزمة  وثائق  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأية  تطلب  اأن  للموؤ�ش�شة  اأ- 
معاونة  والأجهزة  الوزارات  تلك  وعلى  باململكة،  املعنية  والأجهزة  الوزارات  من  لخت�شا�شاتها 
ال�شاأن،  هذا  يف  تطلبه  مبا  وتزويدها  اخت�شا�شاتها،  مبا�شرة  وتي�شري  مهامها  اأداء  يف  املوؤ�ش�شة 
للقوانني  وفقًا  وذلك  املوؤ�ش�شة،  تقارير  يف  الواردة  التو�شيات  على  واملالحظات  الردود  واإعداد 

والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات".
الثانية: والفقرة. )اأ(. البند. الأولى. الفقرة. .)20( "املادة.

الفقرة.الأولى.البند.)اأ(
العامة  امليزانية  من  م�شتقل  بند  يف  تخ�شي�شها  ويتم  املوؤ�ش�شة  تتاجها  التي  املالية  العتمادات  اأ- 

للدولة التي ت�شدر بقانون.
الفقرة.الثانية:

م فيها با�شتقاللية تامة، وتخ�شع ح�شاباتها املالية  وتتولى املوؤ�ش�شة اإدارة مواردها املالية والتَحكُّ
لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.

املادة.)21(:
ي�شع جمل�س املفو�شني تقريرًا �شنويًا عن جهود املوؤ�ش�شة واأن�شطتها و�شائر اأعمالها، يت�شمن ق�شمًا 
ع حقوق الإن�شان يف اململكة، وما يراه من اقرتاحات وتو�شيات يف  ح م�شتوى التقدم احلا�شل يف و�شْ يو�شِّ
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د معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع جمل�س املفو�شني  نطاق اخت�شا�شاتها، وُيحدِّ
الراأي  اأمام  ال�شورى، كما يعر�س تقريره  النواب وجمل�س  الوزراء وجمل�س  اإلى امللك وجمل�س  تقريره 

العام بالتوازي".

املادة.الثانية
وبعبارة   ،)8( املادة  يف  الواردة  تنفيذية(  )لئحة  بعبارة  الداخلية(  )الالئحة  عبارة  ُت�شتبَدل 
)الالئحة التنفيذية( الواردة بالبند )ج( من ثانيًا من املادة )10( من القانون رقم )26( ل�شنة 2014 
باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، كما ُت�شتبَدل عبارة )لئحة تنفيذية( بعبارة )لئحة داخلية( 

الواردة يف املادة )18( من ذات القانون.

املادة.الثالثة
بندان  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )26( رقم  القانون  اإلى  ُي�شاف 
جديدان برقمي )ط( و)ي( اإلى املادة )1(، وعبارة جديدة اإلى نهاية الفقرة الأولى من املادة )2(، 
ومادة جديدة برقم )5 مكررًا(، وفقرة جديدة برقم اأوًل اإلى املادة )10(. ويعاد ترتيب باقي فقرات 
هذه املادة، كما ُي�شاف بند جديد برقم )ي( اإلى املادة )12(، ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه املادة،  

ن�شو�شها الآتية:
و)ي(: )ط(. البندان. .)1( "املادة.

ط-  الع�شو املتفرغ : الع�شو الذي يكون متفرغًا  لإجناز مهام وليته يف املوؤ�ش�شة، ول يكون ملتزمًا باأداء 
عمل اأو مهنة اأخرى اأثناء قيامه مبهام الع�شوية.

ي-  الع�شو غري املتفرغ:  الع�شو الذي يقوم باإجناز مهام وليته يف املوؤ�ش�شة بجانب التزامه باأداء عمل 
اأو مهنة اأخرى".

"املادة.)2(..)عبارة.جديدة.م�شافة.اإلى.نهاية.الفقرة.الأولى(:
اأ املبنى لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة". ويهيَّ

مكرراً(: .5( " املادة.
يف ما عدا احلقوق واملزايا املقررة لع�شو جمل�س املفو�شني يف هذا القانون، ُيحَظر على الع�شو 

ي اأي مبلغ مايل نظري اأداء اأية خدمة اأو عمل  – ب�شفته -  ل�شالح املوؤ�ش�شة". تلقِّ
اأوًل: الفقرة. .)10( "املادة.

اأوًل: اأع�شاء جمل�س املفو�شني غري قابلني للعزل، ول تنتهي ع�شويتهم اإل يف احلالت ووفقًا لالإجراءات 
املن�شو�س عليها يف هذه املادة".

)ي(: البند. .)12( "املادة.
ي - عْقد اللقاءات والفعاليات امل�شرتكة، والتعاون والتن�شيق والت�شاور مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات 
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العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�شان، 
�س لأيِّ �شكل من اأ�شكال النتهاك، وتقدمي تقارير بذلك اإلى  ِعي التََّعرُّ والتوا�شل مبا�شرًة مع من يدَّ

جمل�س املفو�شني".

املادة.الرابعة
اإلى كل مادة من مواد القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية  ُي�شاف عنوان 

حلقوق الإن�شان، على التوايل، وذلك بح�شب ترتيب مواد القانون، ن�شو�شها الآتية:
املفو�شني  جمل�س  تعيني  الع�شوية،  املفو�شني،  جمل�س  ت�شكيل  املوؤ�ش�شة،  اإن�شاء  "التعاريف، 
ومتثيل املوؤ�ش�شة، َت�شاُرب امل�شالح، اجتماعات جمل�س املفو�شني، اللجان النوعية، الالئحة الداخلية، 
املحالة  املو�شوعات  درا�شة  املوؤ�ش�شة،  اخت�شا�شات  الأع�شاء،  مكافاآت  الع�شوية،  انتهاء  احل�شانة، 
للموؤ�ش�شة، طلب املعلومات، الأمانة العامة، الأمني العام، م�شئوليات الأمني العام، الالئحة التنفيذية، 

�شرية املعلومات، موارد املوؤ�ش�شة املالية، التقرير ال�شنوي".

املادة.اخلام�شة
علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

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

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�شلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 محـرم 1438هـ                     

املوافق: 6 اأكتوبر 2016م    
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.مر�شوم.بقانون.رقم.)21(.ل�شنة.2016.
.بتعديل.بع�ض.اأحكام.قانون.م�شرف.البحرين.المركزي.والموؤ�ش�شات.المالية

ال�شادر.بالقانون.رقم.)64(.ل�شنة.2006

نحن.حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة...........ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 
ل  باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015،  2006، املعدَّ

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
املادة.الأولى

املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )ب(  الفقرة  و)180(   )142( املادتني  بن�شي  ُي�شتبَدل 
واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، الن�شان الآتيان:

:)142( "مادة.
.وْقف.الإجراءات

تت  له  ـ�س  املرخَّ ع  و�شْ فرتة  خالل   - ق�شـائي  اخت�شـا�س  ذات  جهـة  لأية  اأو  للمحكمـة  يجـوز 
ترتِّب  التي  الأمور  باأمر من  يتعلق  تنفيذ حكم  اأو  دعوى  نظر  اأثناء  املدير  على طلب  وبناًء   - الإدارة 
اأيِّ  تنفيذ  ب�شاأن  اإجراءات  اأية  اأو  ق�شائية  اإجراءات  اأية  توقف  اأْن  له،  �س  املرخَّ على  مالية  التزامات 
�س له، اإذا كان من �شاأن هذه الإجراءات امل�شا�س بحقوق امل�شاهمني اأو عمالء  �شمان على اأموال املرخَّ

�س له تت الإدارة. ع املرخَّ �س له اأو الدائنني، اأو اأْن تنال من الغر�س الذي من اأجله ُو�شِ املرخَّ
 وعلى املحكمة اأْن تبتَّ يف طلب الوْقف امل�شار اإليه خالل �شتني يومًا من تاريخ اإيداعه لديها، ويف 
�س له تت الإدارة. ويجوز طلب  ع املرخَّ حالة �شدور احلكم بالوْقف يظل الوْقف �شاريًا طوال مدة و�شْ
�س له تت الإدارة، وذلك بذات الإجراءات  جتديد مدة الوْقف بعد انتهائها اإذا مت جتديد و�شع املرخَّ

وال�شروط امل�شار اإليها.
مادة.)180(.فقرة.)ب(:

ب- ُيفَر�س مقابٌل للح�شول على اخلدمات الأخرى التي يقوم بها امل�شرف".
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املادة.الثانية
ُي�شتبَدل بعنوان املادة )180( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر 

بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، العنوان الآتي:
اخلدمات" ومقابل  "الر�شوم 

املادة.الثالثة
ُي�شاف اإلى املادة )4( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون 
رقم )64( ل�شنة 2006 بند جديد برقم )12(، واإلى املادة )140( فقرة جديدة برقم )ج(، ومادة 
جديدة برقم )179مكررًا(، كما ُي�شاف اإلى املادة )180( من هذا القانون فقرة جديدة برقم )ج(، 

ن�شو�شها الآتية:
:)12( بند. .)4( "مادة.

12- القيام باأية خدمات اأخرى يف �شبيل تقيق اأغرا�شه اأو ت�شهم يف تطوير القطاع املايل و�شناعة 
اخلدمات املالية يف اململكة.

مادة.)140(.فقرة.)ج(:
ج - للمدير - يف �شبيل تقيق اأف�شل الأو�شاع املالية حلماية اأموال وحقوق عمالء ودائني املرخ�س له 
�س له اأو اندماجه مع اأية موؤ�ش�شة مالية  وامل�شاهمني -  البيع من اأ�شول وممتلكات وعوائد املرخَّ
�س له والدائنني  اأخرى قادرة على النهو�س به، وذلك بهدف احلفاظ على م�شالح عمالء املرخَّ

وامل�شاهمني.
مادة.).179.مكرراً(:

معهد.البحرين.للدرا�شات.امل�شرفية.واملالية
تنظيمه  ويعاد  امل�شرف،  ورقابة  لإ�شراف  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  معهد  يخ�شع 
مبوجب نظام تاأ�شي�س ي�شدر بقرار من املجل�س، ويكون للمعهد جمل�س اإدارة برئا�شة املحافظ وع�شوية 

ممثلني عن القطاع املايل ي�شدر بتعيينهم قرار من املجل�س.
د نظام تاأ�شي�شه موارده، على اأن يكون من  يكون للمعهد �شخ�شية اعتبارية وميزانية م�شتقلة، ويحدِّ
�س لهم مقابل اخلدمات التي يقدمها املعهد وفقًا للربنامج التدريبي  بينها مبالغ �شنوية يوؤديها املرخَّ

الذي يعد يف هذا ال�شاأن. 
الفقرة  يف  اإليه  امل�شار  الربنامج  غري  يف  وللغري  لهم  �س  للمرخَّ خدماته  تقدمي  للمعهد  ويجوز 

ال�شابقة. 
مادة.)180(.فقرة.)ج(:
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ج - ي�شدر بتحديد اخلدمات وفئات الر�شوم ومقابل اخلدمات امل�شار اإليها يف الفقرتني )اأ( و)ب( 
من هذه املادة قرار من املجل�س.

املادة.الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

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

 ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة

  نائب.رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خالد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة.

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 محرم 1438هــ
املوافق: 6 اأكتوبر 2016م
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.مر�شوم.بقانون.رقم.)22(.ل�شنة.2016.
ب�شاأن.�شركات.الخاليا.المحمية

نحن.حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة..........ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه، 

 1971 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 
وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،  
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

ل�شنة  رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، 2006، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
مادة.)1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينَة قريَن كل منها، ما 
مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك: 

اأو.ال�شركة: �شركة جتارية ُتن�شاأ وفقًا لأحكام هذا القانون وتتاألف من نواة،  �شركة.اخلاليا.املحمية.
وخلية واحدة اأو اأكرث، يكون لكل منها اأ�شول وم�شئولية منف�شلة عن الأخرى على النحو املن�شو�س عليه 

يف هذا القانون.
وفقًا  اخللوية  الأ�شول  وحماية  ف�شل  لأغرا�س  املحمية  اخلاليا  �شركة  ُتن�ِشئها  التي  اخللية  اخللية: 

لأحكام هذا القانون.
اأ�شهم.اخللية: الأ�شهم املقررة وال�شادرة ب�شاأن اخللية من قبل �شركة اخلاليا املحمية وفقًا لأحكام 

الفقرة )2( من املادة )10( من هذا القانون.
راأ�شمال اأ�شهم اخللية: املتح�شل عما يتم اإ�شداره من اأ�شهم اخللية.
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الأ�شول.اخللوية: الأ�شول التي تخ�س اخلاليا. 
الأرباح.اخللوية:.الأرباح التي تدفعها �شركة اخلاليا املحمية عن اأ�شهم اخللية وفقًا لأحكام الفقرتني 

)3( و)4( من املادة )10( من هذا القانون.
النواة: �شركة اخلاليا املحمية با�شتثناء خالياها.

وفقًا  وذلك  املحمية،  اخلاليا  �شركة  قبل  من  النواة  ب�شاأن  وال�شادرة  املقررة  الأ�شهم  النواة:  اأ�شهم.
لأحكام الفقرة )2( من املادة )10( من هذا القانون. 

راأ�شمال.اأ�شهم.النواة: املتح�شل عما يتم اإ�شداره من اأ�شهم ب�شاأن النواة.
الأ�شول.غري.اخللوية:.الأ�شول التي تخ�س النواة. 

امل�شرف.: م�شرف البحرين املركزي.
رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  امل�شرف:  قانون.

ل�شنة 2006 والقرارات والتعليمات والتوجيهات والإر�شادات ال�شادرة وفقًا لأحكامه.
ال�شجل.التجاري: ال�شجل املن�شاأ وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.

الإدارة.املعنية: الإدارة املخت�شة مب�شك ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
ال�شخ�ض:.اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

قرار.خا�ض: قرار ي�شدر عن اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة باأغلبية ثالثة اأرباع اأ�شهم احلا�شرين 
الذين ينعقد بهم الجتماع �شحيحًا. 

املادة.)2(.
ال�شكل.القانوين.ل�شركة.اخلاليا.املحمية.والإ�شراف.والرقابة.عليها

�شركة اخلاليا املحمية عبارة عن �شكل من اأ�شكال ال�شركات التجارية اإ�شافًة لالأ�شكال املن�شو�س   -1
عليها يف قانون ال�شركات التجارية.

تن�شاأ �شركة اخلاليا املحمية طبقًا لأحكام هذا القانون عن طريق اأيٍّ مما يلي:  -2
تاأ�شي�س �شركة جديدة ك�شركة خاليا محمية. اأ( 

َتوُّل �شركة قائمة مبوجب قرار خا�س اإلى �شركة خاليا محمية، على اأن تكون ال�شركة قبل التحول  ب( 
�شًا لها مبزاولة اأيٍّ من الأن�شطة التي يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية مزاولتها وفقًا لأحكام  مرخَّ

املادة )3( من هذا القانون.
تخ�شع �شركات اخلاليا املحمية لإ�شراف ورقابة امل�شرف.  -3

املادة.)3(
نطاق.الأن�شطة.التي.يجوز.مزاولتها

يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية مزاولة اأيٍّ من الأن�شطة التالية دون �شواها:  -1
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.)Private Investment Undertaking( شناديق ال�شتثمار اخلا�س� )اأ
.)Collective Investment Undertaking( شناديق ال�شتثمار اجلماعي� )ب

. )Securitization( التوريق )ج
.)Insurance Captives( شركات التاأمني التابع� )د

هـ( اأٌيّ من الأن�شطة املالية الأخرى التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. 
اإلى )د( من الفقرة )1( من هذه املادة  اإليها يف البنود من )اأ(  يكون لكل من الأن�شطة امل�شار   -2

دة لها وفقًا لأحكام قانون امل�شرف. املعايَن املحدَّ

املادة.)4(
ال�شخ�شية.العتبارية

يكون ل�شركة اخلاليا املحمية �شخ�شية اعتبارية، تكت�شبها من تاريخ قيدها يف ال�شجل التجاري   -1
والن�شر عنها يف اجلريدة الر�شمية.

ل يكون لأي خلية من خاليا ال�شركة �شخ�شية اعتبارية.   -2

املادة.)5(
ا�شم.ال�شركة

يجب اأن يكون ل�شركة اخلاليا املحمية ا�شم يخ�شها، ويجب اأن يتبع ا�شم ال�شركة اأينما ورد عبارة   -1
)�شركة خاليا محمية( اأو احلروف )�س .خ .م(.

د هذا ال�شم اأو  يجب اأن يكون لكل خلية ا�شم اأو رمز يخ�شها ُيتبع بعبارة )خلية محمية(، ويحدَّ  -2
الرمز يف التفاق اخلا�س بالكتتاب يف اأ�شهم اخللية. 

ُي�شاأل اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة اخلاليا املحمية عن عدم قيام ال�شركة بالإ�شارة يف كافة عقودها   -3
وفواتريها واإعالناتها واأوراقها ومطبوعاتها و�شائر الوثائق التي ت�شدر عنها اإلى اأنها �شركة خاليا 

محمية. 

املادة.)6(
عقد.ال�شركة.ونظامها.الأ�شا�شي

يجب اأن ين�س عقد ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي على اأنها �شركة خاليا محمية.  -1
ل تعد ال�شركة �شركة خاليا محمية ما مل تراِع اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة.  -2
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املادة.)7(
موافقة.امل�شرف

ل يجوز تاأ�شي�س �شركة خاليا محمية اأو َتوُّل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية اإل بناًء على   -1
رها امل�شرف اأن تكون املوافقة  موافقة كتابية م�شبقة من امل�شرف. ويجوز يف الأحوال التي يقدِّ
ي�شدر  التي  لل�شروط  اإليها  امل�شار  املوافقة  على  احل�شول  ويخ�شع  ب�شروط.  مقرونة  اأو  مقيَّدة 

بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. 
ي�شدر  التي  لالإجراءات  وفقًا  فيه  البت  ويتم  املقرر،  بالر�شم  م�شحوبًا  املوافقة  طلب  م  ُيقدَّ  -2
بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجب يف الأحوال التي يتم فيها رْف�س 

بًا.  الطلب اأن يكون قرار الرف�س م�شبَّ
مع مراعاة الإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون، يجوز   -3
للم�شرف اإلغاء املوافقة امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، اأو – اإذا كان ذلك منا�شبًا - 

تعديلها اأو تقييدها اأو اإقرانها ب�شروط اإ�شافية، وذلك يف اأيٍّ من الأحوال التالية:
اأ ( اإذا فقدت ال�شركة �شرطًا اأو اأكرث من �شروط احل�شول على املوافقة التي ي�شدر بتحديدها قرار من 

امل�شرف وفقًا للفقرة )1( من هذه املادة. 
ب( اإذا عجزت ال�شركة عن المتثال ل�شرط اأو قْيد يتعلق باملوافقة.

ج( اإذا ثبت قيام ال�شركة يف �شبيل احل�شول على موافقة امل�شرف بتقدمي معلومات كاذبة اأو م�شلِّلة 
اأو مخالفة للحقيقة.

د(  اإذا مل تزاول ال�شركة اأيًا من الأن�شطة التي ُمِنحت املوافقة ب�شاأنها ملدة اثني ع�شر �شهرًا مت�شلة. 
4-  يخِطر امل�شرف ال�شركة، مبوجب كتاب م�شجل م�شحوب بعلم الو�شول، بقراره باإلغاء املوافقة 
اأيام عمل من  اأ�شبابه خالل خم�شة  اإ�شافية، مع بيان  اإقرانها ب�شروط  اأو  اأو تقييدها  اأو تعديلها 
تاريخ �شدوره. ويكون لل�شركة اأن تتظلم اإلى امل�شرف من القرار خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ 
ت�َشلُّمه. ويتم البت يف التظلم امل�شار اإليه واإخطار ال�شركة بالنتيجة كتابًة خالل ع�شرة اأيام عمل 
من تاريخ ت�َشلُّمه من ِقَبل امل�شرف، ويجب يف الأحوال التي يتم فيها رْف�س التظلم اأن يكون قرار 

بًا. الرف�س م�شبَُّ
5-  ي�شاأل اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة اخلاليا املحمية عن اإخطار الإدارة املعنية بالقرارات ال�شادرة 
اأو  اأو تغيري  وفقًا لأحكام الفقرتني )3( و)4( من هذه املادة؛ وذلك لإجراء ما يلزم من �شْطب 
ال�شركة  ت�َشلُّم  من  عمل  اأيام  ثالثة  خالل  الإخطار  ه  يوجَّ اأن  ويجب  التجاري،  ال�شجل  يف  تعديل 

للقرار.
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املادة.)8(
قْيد.ال�شركة

ال�شجل  وقانون  التجارية  ال�شركات  قانون  يف  التجارية  ال�شركات  قْيد  باأحكام  الإخالل  عدم  مع   -1
م طلب قْيد �شركة اخلاليا املحمية اأو َتوُّل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية  التجاري، يقدَّ

اإلى الإدارة املعنية، ويجب اأن يرَفق بالطلب ما يلي:
ن�شخة موثَّقة من عْقد ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي. اأ( 

املوافقة الكتابية من امل�شرف امل�شار اإليها يف املادة )7( من هذا القانون. ب( 
ل يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية اأن تبداأ اأعمالها اإل بعد قْيدها يف ال�شجل التجاري والن�شر عنها   -2

يف اجلريدة الر�شمية، ويكون ذلك الن�شر على نفقة ال�شركة.

املادة.)9(
اإن�شاء.اخلاليا

اأكرث بغر�س  اأو  اإن�شاء خلية  الكتابية من امل�شرف،  1-  يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية، بعد املوافقة 
القانون  اأحكام هذا  املبنيَّ يف  النحو  والأ�شول غري اخللوية على  الأ�شول اخللوية  وحماية  ْف�شل 
ي�شدر  التي  لل�شروط  امل�شرف  موافقة  على  احل�شول  ويخ�شع  له.  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات 

بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيه  البت  ويتم  املادة  الفقرة )1( من هذه  اإليها يف  امل�شار  املوافقة  على  م طلب احل�شول  يقدَّ   -2
وفقًا لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجب يف 

بًا.  ْف�س م�شبَّ الأحوال التي يتم فيها رْف�س الطلب اأن يكون قرار الرَّ

املادة.)10(
راأ�ض.املال.والأ�شهم

ل يجوز اأن يقل راأ�شمال النواة اأو اأي خلية عن احلد الأدنى الذي ي�شدر بتحديده قرار من امل�شرف   -1
وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك مبراعاة نوع ن�شاط اخللية اأو النواة بح�شب الأحوال واأية اأمور 

رها امل�شرف. اأخرى يقدِّ
القواعد  النواة وعن كل خلية مبراعاة  اأ�شهم عن  واإ�شدار  تقرير  املحمية  ل�شركة اخلاليا  يجوز   -2

والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون.
يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية دْفع اأرباح خلوية ب�شاأن اأ�شهم اخلاليا.  -3

ُتراعى – ح�شرًا - عند تقرير دْفع الأرباح اخللوية الأ�شوُل واللتزاماُت اخللوية، اأو الأرباُح التي   -4
تخ�س اخللية التي �شدرت الأ�شهم ب�شاأنها، ويجب يف هذا ال�شاأن على وجه اخل�شو�س عدم اإقامة 

اأي اعتبار لأيٍّ مما يلي:
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الأرباح واخل�شائر، اأو الأ�شول واللتزامات، التي تخ�س اأي خلية اأخرى من خاليا ال�شركة. اأ( 
اأرباح وخ�شائر النواة اأو اأ�شولها والتزاماتها. ب( 

املادة.)11(
.الأ�شول.اخللوية.والأ�شول.غري.اخللوية

تتاألف اأ�شول �شركة اخلاليا املحمية من اأ�شول خلوية واأ�شول غري خلوية.  -1
ت�شمل الأ�شول اخللوية للخلية ما يلي:  -2

الأ�شول املتمثلة يف متح�شل راأ�شمال اأ�شهم اخللية والحتياطات التي تخ�س اخللية. اأ( 
جميع الأ�شول الأخرى التي تخ�س اخللية. ب( 

ت�شمل الأ�شول غري اخللوية التي تخ�س نواة �شركة اخلاليا املحمية ما يلي:  -3
الأ�شول املتمثلة يف متح�شل راأ�شمال اأ�شهم النواة والحتياطات التي تخ�س النواة. اأ( 

جميع الأ�شول الأخرى التي تخ�س النواة، واأية عوائد اأو اأ�شول اأو اأموال اأخرى تكون لل�شركة اأو  ب( 
ت�شل عليها ول ترجع لأيٍّ من خالياها.

لأغرا�س الأحكام املن�شو�س عليها يف الفقرتني )2( و)3( من هذه املادة، ت�شمل الحتياطات كاًل   -4
من الأرباح امل�شتبقاة واحتياطات راأ�س املال وعالوة اإ�شدار الأ�شهم. 

املادة.)12(
الف�شل.بني.الأ�شول

العمل  يتم  ومحا�شبية  اإدارية  اإجراءات  ع  و�شْ املحمية  اخلاليا  �شركة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  يكفل   -1
مبوجبها، تراعي ما يلي:

اأ( الف�شل، وال�شتمرار يف الف�شل، على نحو م�شتقل وقابل للتمييز بني الأ�شول اخللوية والأ�شول غري 
اخللوية. 

ب( الف�شل، وال�شتمرار يف الف�شل، بني الأ�شول اخللوية لكل خلية على نحو م�شتقل وقابل لتمييزها 
عن الأ�شول اخللوية التي تخ�س اأية خلية اأخرى.

ج(  األ يتم تويل اأية اأ�شول اأو التزامات بني اخلاليا اإل اإذا كان ذلك وفقًا لقيمتها ال�شوقية الكاملة.
2- لالأغرا�س امل�شار اإليها يف البندين )اأ( و)ب( من الفقرة )1( من هذه املادة، يكفل اأع�شاء جمل�س 
اإدارة ال�شركة اأن يتم قْيد كامل اأ�شول النواة وكل خلية يف ح�شاب اأو اأكرث يحمل ا�شم اأو رمز النواة 

اأو اخللية بح�شب الأحوال.
3- ل يعد اإخالًل بالفقرة )1( من هذه املادة اأن ي�شمح اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة بحيازة الأ�شول 
اأ�شوًل  وراأ�شمالها  اأ�شهمها  تكون  ل�شركة  بحيازتها  يعهدوا  اأن  اأو  اخللوية  غري  والأ�شول  اخللوية 
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خلوية اأو اأ�شوًل غري خلوية اأو خليطًا من ذلك.
4- ل ُتول الأحكام املن�شو�س عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة دون ال�شتثمار اجلماعي لأ�شول 
خلوية اأو لأ�شول غري خلوية اأو خلليط من ذلك، اأو دون الإدارة اجلماعية لها من ِقَبل مدير ا�شتثمار، 
وذلك كله ب�شرط اأن تبقى هذه الأ�شول قابلة لتمييزها كل على حدة على النحو املن�شو�س عليه 

يف الفقرة )1( من هذه املادة. 
املادة.)13(
الإف�شاح

تلتزم ال�شركة قبل اأو عند اإجرائها معاملة مع اأي طرف مبا يلي:  -1
الإف�شاح له باأن املعاملة مع �شركة خاليا محمية. اأ( 

تديد اخللية التي تكون املعاملة ب�شاأنها، واإذا مل تكن املعاملة ب�شاأن اأيٍّ من اخلاليا يجب يف هذه  ب( 
احلالة بيان اأن املعاملة هي ب�شاأن النواة. 

اأية  باإجراء  ال�شركة  قيام  حال  الآتية يف  الأحكام  ت�شري  اجلنائية،  بامل�شئولية  الإخالل  عدم  مع   -2
معاملة باملخالفة لأحكام البندين )اأ( اأو )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة وكان الطرف الآخر 
اأو يجهل اخللية التي تتم املعاملة معها،  يف املعاملة يجهل باأنه يتعامل مع �شركة خاليا محمية، 
اأو اأن املعاملة جتري مع النواة، بح�شب الأحوال، ومل تكن لديه اأ�شباب معقولة تمله على العلم 

بذلك:
اإليه خالل ثالثني يومًا من علمه  اأْن تكون املعاملة قابلة لالإبطال بناء على طلب الطرف امل�شار  اأ( 
باأن املعاملة متت باملخالفة لأحكام البندين )اأ( اأو )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة بح�شب 

الأحوال.
على الرغم من اأي حكم مغاير يف عقد ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي اأو اأي اتفاق على خالف ذلك،  ب( 
يتحمل اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة م�شئولية �شخ�شية جتاه الطرف امل�شار اإليه ب�شاأن املعاملة. 
ومع ذلك يكون لع�شو جمل�س الإدارة حق الرجوع على الأ�شول غري اخللوية لل�شركة بقيمة ما ُيلزم 
به من تعوي�س وذلك يف غري اأحوال قيامه بالحتيال، اأو ارتكاب خطاأ ج�شيم، اأو اإهمال ج�شيم، اأو 

الت�شرف ب�شوء نية.
ا�شتثناء من حكم البند )ب( من الفقرة )2( من هذه املادة ب�شاأن امل�شئولية ال�شخ�شية لع�شو   -3
م�شئوليته  الإدارة من  باإعفاء ع�شو جمل�س  تق�شي  اأن  املخت�شة  للمحكمة  يجوز  الإدارة،  جمل�س 

رت اأنه من املن�شف اأن تق�شي بذلك لأيٍّ من الأ�شباب التالية: ال�شخ�شية، اأو جزء منها، اإذا قدَّ
اأ(  اإذا مل يكن ع�شو جمل�س الإدارة على علم بالظروف التي اأدت اإلى قيام م�شئوليته، ومل يقم وهو 
الت�شريح  اأو  ال�شماح  اأو  بالر�شى  اإليها  امل�شار  بالظروف  علمه  عدم  حيث  من  احلال  ذلك  على 
بارتكاب املخالفة، ومل ي�شدر منه احتيال اأو اإهمال ج�شيم اأو خطاأ ج�شيم اأو ت�شرف ب�شوء نية 

ترتَّب عليه ارتكاب املخالفة.
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اإذا اعرت�س ع�شو جمل�س الإدارة �شراحة على املخالفة ومار�س ما كانت لديه من حقوق و�شالحيات  ب( 
من اأجل جتنُّب الظروف التي اأدت اإلى قيام م�شئوليته.

اإذا ق�شت املحكمة املخت�شة وفقًا لأحكام الفقرة )3( من هذه املادة باإعفاء ع�شو جمل�س الإدارة   -4
من م�شئوليته ال�شخ�شية - اأو جزء منها - املن�شو�س عليها يف البند )ب( من الفقرة )2( من هذه 
املادة، وللمحكمة اأن تق�شي باأْن يتم الوفاء بالتعوي�س عن امل�شئولية من اأيٍّ من الأ�شول اخللوية اأو 

الأ�شول غري اخللوية التي تددها يف حكمها.
يقع باطاًل اأيُّ حكم يف عقد ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي اأو اأيُّ اتفاق اآخر يق�شي باأيٍّ مما يلي:  -5

اإعفاء ع�شو جمل�س الإدارة من م�شئوليته ال�شخ�شية النا�شئة وفق اأحكام هذه املادة. اأ( 
على هذه  الرجوع  مْنِحه حق  اأو  لل�شركة  اخللوية  الأ�شول غري  من  الإدارة  تعوي�س ع�شو جمل�س  ب( 
الأ�شول يف الأحوال التي يْحرم فيها من الرجوع على هذه الأ�شول وفق البند )ب( من الفقرة )2( 

من هذه املادة.

املادة.)14(
حتويل.الأ�شول.اخللوية.والأ�شول.غري.اخللوية.

هذا  لأحكام  وفقًا  امل�شرف  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  والإجراءات  القواعد  مراعاة  مع   -1
القانون يف �شاأن تويل الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية، يجوز يف ال�شياق املعتاد لأعمال 
اأو  اأو ا�شتثمار  اأية خلية من خالل مدفوعات  اأ�شول خلوية تخ�س  �شركة اخلاليا املحمية تويل 
خالفه اإلى اأية خلية اأخرى من خاليا ال�شركة اأو اإلى اأيِّ �شخ�س، ب�شرف النظر عن مكان تاأ�شي�شه 

اأو اإقامته، و�شواء كان عبارة عن �شركة خاليا محمية اأو غري ذلك. 
اأيُّ تويل يتم ا�شتنادًا لأحكام الفقرة )1( من هذه املادة لأ�شول خلوية تخ�س اأية خلية ل يرتتب   -2
اأو  اإليها  التحويل  التي مت  اأ�شول اخللية  ال�شركة على  لدائني  الرجوع  تقرير حق  عليه بحد ذاته 
ال�شخ�س الذي مت التحويل اإليه، وذلك با�شتثناء الأحوال التي مت فيها التحويل من الأ�شول اخللوية 
ب�شوء نية اأو عن طريق الِغ�س اأو بق�شد الحتيال على  دائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما يتعلق 

باخللية التي مت تويل الأ�شول اخللوية منها.
اأ�شول غري خلوية ما مل يكن ذلك بقرار  اأية  القيام بتحويل  ُيحَظر على �شركة اخلاليا املحمية   -3
خا�س من ال�شركة. ويجب يف هذه احلالة اإخطار امل�شرف كتابًة بذلك، على اأن يكون الإخطار 
م�شفوعًا بن�شخة من القرار اخلا�س امل�شار اإليه خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ الت�شويت عليه.

ل�شركة اخلاليا املحمية �شالحيات القيام على نحو م�شروع ب�شداد اأو تويل اأ�شول خلوية تخ�س   -4
اأية خلية يف ال�شركة اإلى �شخ�س يكون له وفقًا لأحكام هذا القانون حق الرجوع على تلك الأ�شول.  
مع عدم امل�شا�س بحقوق الأطراف ح�شني النية، يكون اأيُّ تويل لالأ�شول اخللوية يتم وفقًا لأحكام   -5
تاأثر من  اأي �شخ�س  املخت�شة من  املحكمة  اإلى  م  يقدَّ بناء على طلب  لالإبطال  قاباًل  املادة  هذه 
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التحويل وكان له وقت التحويل حق الرجوع على الأ�شول اخللوية التي مت تويلها، اإذا كان ذلك 
ر على نحو غري عادل من التحويل. ال�شخ�س قد ت�شرَّ

املادة.)15(
تخفي�ض.راأ�ض.املال

يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية تخفي�س راأ�شمال خلية معينة اأو راأ�شمال النواة مبا ل ي�شر بحقوق 
الدائنني، وذلك وفقًا لالإجراءات والقواعد التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا 

القانون. 

املادة.)16(
مركز.الدائنني

لأحكام  وفقًا  املقررة  امل�شئولية  قواعد  مبراعاة  املحمية  اخلاليا  �شركة  دائني  حقوق  ت�شوية  تتم   -1
املادة )19( من هذا القانون، وعلى األ يكون لأيٍّ من دائني ال�شركة اأية حقوق، خالفًا ملا يلي:

احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذه املادة واملواد )17( و)18( و)19( من هذا القانون. اأ( 
مع مراعاة اأحكام هذه املادة واملواد )17( و)18( و)19( من هذا القانون، احلقوق الإجرائية  ب( 

الأخرى التي ت�شري ب�شاأن ت�شيل الديون.
دة، ت�شري الأحكام التالية على  ما مل ُيتََّفق ب�شكل كتابي �شريح على خالف ذلك ب�شاأن معاملة محدَّ  -2

اأية معاملة جتريها ال�شركة:
اأو  قانونية  اإجراءات  القيام من خالل  اآخر،  اأي مكان  اأو يف  اململكة  �شواء يف  اأ( ل يجوز لأي طرف، 
اأية و�شيلة اأخرى با�شتخدام، اأو مبحاولة ا�شتخدام، اأية اأ�شول خلوية تخ�س اأية خلية يف ال�شركة 

لتحميلها م�شئولية ل ترجع لتلك اخللية. 
ب ( اإذا متكن اأي طرف باأية و�شيلة، �شواء يف اململكة اأو يف اأي مكان اآخر، من ا�شتخدام اأية اأ�شول 
خلوية تخ�س اأية خلية يف ال�شركة لتحميلها م�شئولية ل ترجع لتلك اخللية فاإنه يكون م�شئوًل اأمام 

ال�شركة عن دْفع مبلغ يعادل قيمة املنفعة التي ح�شل عليها نتيجة لذلك. 
ع اليد اأو  ج( اإذا متكن اأي طرف من خالل اأية و�شيلة، �شواء يف اململكة اأو يف اأي مكان اآخر، من و�شْ
تلك  اإلى  ترجع  ل  م�شئولية  لتحميلها  خلية  اأية  تخ�س  خلوية  اأ�شول  اأية  على  التنفيذ  اأو  احلجز 
اخللية، فاإن على ذلك الطرف احلفاظ على تلك الأ�شول وعوائدها باعتباره اأمينًا عليها مل�شلحة 
ال�شركة، ويجب عليه تقيقًا لهذا الغر�س، احِلفاظ على الأ�شول والعوائد امل�شار اإليها على نحو 

م�شتقل وقابل للتمييز، وعليه اإعادتها لل�شركة عند مطالبتها بها. 
د( يكون القانون البحريني هو القانون الواجب التطبيق على املعامالت التي جتريها ال�شركة.

اإذا ا�شرتدت ال�شركة اأية مبالغ اأو اأ�شوًل ا�شتنادًا لأحكام البندين )ب( اأو )ج( من الفقرة )2(   -3
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من هذه املادة، اأو من خالل اأية و�شيلة اأخرى يف احلالت امل�شار اإليها يف البندين املذكورين، يجب 
م اأو دْفع التكاليف املتعلقة بال�شرتداد اأْن ت�شتخدم ال�شركة ما ت�شرتده من مبالغ اأو اأ�شول  بعد خ�شْ

لتعوي�س اخللية امل�شرورة.
يف الأحوال التي يتم فيها تنفيذ حكم ق�شائي على اأية اأ�شول خلوية تخ�س اخللية عن م�شئولية ل   -4
رًا اإرجاع تلك الأ�شول للخلية امل�شرورة اأو تعوي�شها  ترجع اإلى هذه اخللية، فاإنه طاملا يكون متعذَّ

عما اأ�شابها من �شرر، يجب على ال�شركة القيام مبا يلي:
اأْن تطلب من مدقق ح�شاباتها امل�شادقة على قيمة الأ�شول التي فقدتها اخللية امل�شرورة. اأ( 

ل اأو ُتدَفع للخلية املعنية من الأ�شول اخللوية اأو غري اخللوية امل�شئولة اأ�شول اأو مبالغ تكفي  وَّ اأْن ُتَ ب( 
لتعوي�س اخللية امل�شرورة عن قيمة الأ�شول التي فقدتها.

يف الأحوال التي ُتلزم فيها �شركة اخلاليا املحمية وفقًا لأحكام البند )ب( من الفقرة )4( من   -5
واإذا  ال�شركة،  اإحدى خاليا  التي تخ�س  الأ�شول اخللوية  اأو �شداد مبالغ من  بتحويل  املادة  هذه 
كانت هذه الأ�شول غري كافية، فاإن على ال�شركة وبالقْدر املمكن اأن ت�شدد الفرق من الأ�شول غري 
اخللوية، ومبراعاة األ تقل اأ�شولها غري اخللوية عن احلد الأدنى الذي ي�شدر بتحديده قرار من 

امل�شرف وفقًا لأحكام الفقرة )1( من املادة )10( من هذا القانون.
ت�شري اأحكام هذه املادة على الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية اأينما   -6

ُوِجدت هذه الأ�شول.

املادة.)17(
رجوع.الدائنني.على.الأ�شول.اخللوية

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )16( و)19( من هذا القانون، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن حق 
الرجوع على الأ�شول اخللوية التي تخ�س اأيًا من خاليا ال�شركة املحمية:

اأ- تكون الأ�شول اخللوية التي تخ�س اخللية دون غريها متاحة لدائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما 
يتعلق بهذه اخللية، ويرتِّب ذلك لهم حق الرجوع وفقًا لأحكام هذا القانون على الأ�شول اخللوية 

التي تخ�س تلك اخللية.
ب- تكون الأ�شول اخللوية للخلية محمية متامًا من دائني ال�شركة الذين هم من غري الدائنني فيما 

يتعلق بهذه اخللية، ومن َثَمّ ل يكون لهم حق الرجوع على الأ�شول اخللوية لهذه اخللية.

املادة.)18(.
رجوع.الدائنني.على.الأ�شول.غري.اخللوية

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )16( و)19( من هذا القانون، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن حق 
الرجوع على الأ�شول غري اخللوية التي تخ�س النواة:
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 اأ - اأْن تكون الأ�شول غري اخللوية لل�شركة دون غريها متاحة لدائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما 
غري  الأ�شول  تلك  على  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  الرجوع  حق  لهم  ذلك  ويرتِّب  بالنواة،  يتعلق 

اخللوية.
ب – الأ�شول غري اخللوية محمية متامًا من دائني �شركة اخلاليا املحمية الذين هم من غري الدائنني 

فيما يتعلق بالنواة، ومن َثم ل يكون لهم حق الرجوع على الأ�شول غري اخللوية.
ج – على الرغم من اأحكام البندين )اأ( و)ب( من هذه املادة، يكون ل�شركة اخلاليا املحمية احلق يف 
اإبرام اتفاق مع الغري يكون له مبوجبه حق الرجوع على الأ�شول غري اخللوية عن اأية م�شئولية قد 
تن�شاأ مل�شلحته مبنا�شبة تعامله مع اأية خلية من خاليا ال�شركة بالإ�شافة اإلى اأ�شول هذه اخللية 

التي قد ت�شبح مدينة له.
ع  د -  يجب قبل اإبرام اتفاق الرجوع امل�شار اإليه يف البند )ج( من هذه املادة اأن ي�شدر اإقرار كتابي موقَّ
عليه من اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة اخلاليا املحمية باأن اأيًا من دائني ال�شركة لن يت�شرر من 

اإبرام اتفاق الرجوع اأو تنفيذه.

املادة.)19(
م�شئولية.الأ�شول.اخللوية.والأ�شول.غري.اخللوية.

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة، اإذا ترتبت م�شئولية ترجع خللية من خاليا ال�شركة، 
يجب اأن ُت�شتخَدم الأ�شول اخللوية التي تخ�س هذه اخللية دون �شواها للوفاء مبا يرتتب على تلك 

امل�شئولية.
2- اأي �شرر اأو خ�شارة يلحقان باأية خلية ب�شبب تايل مت ارتكابه على النواة اأو خلية اأخرى اأو من قبل 
الأحوال، وذلك مع  الأخرى، بح�شب  اأ�شول اخللية  اأو  الأ�شول غري اخللوية  اأيٍّ منهما تتحملهما 

عدم الإخالل مب�شئولية اأيِّ �شخ�س اآخر خالفًا لل�شركة.
3- مع مراعاة اأحكام الفقرة )4( من هذه املادة، اإذا ترتَّبت م�شئولية ترجع للنواة يجب اأن ُت�شتخَدم 

الأ�شول غري اخللوية دون �شواها للوفاء مبا يرتتب على تلك امل�شئولية.
4- اأي �شرر اأو خ�شارة يلحقان بالنواة ب�شبب تايل مت ارتكابه على خلية اأو من قبلها تتحملهما الأ�شول 

اخللوية لتلك اخللية، وذلك مع عدم الإخالل مب�شئولية اأيِّ �شخ�س اآخر خالفًا لل�شركة.
5- ت�شري اأحكام هذه املادة على الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية اأينما 

ُوِجدت هذه الأ�شول.

املادة.)20(
ل.�شركة.قائمة.ل�شركة.خاليا.محمية حَتوُّ

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )7( و)9( من هذا القانون، يجب اأن ي�شتمل القرار امل�شار اإليه   -1
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يف البند )ب( من الفقرة )2( من املادة )2( من هذا القانون على كل مما يلي:
�شركة  اإلى  ال�شركة  َتوُّل  على  املوافقة  يعك�س  نحو  على  الأ�شا�شي  ونظامها  ال�شركة  عْقد  تعديل  اأ( 

خاليا محمية.
املوافقة على اإن�شاء خاليا وتديد اأع�شاء كل خلية واأ�شهمها واأ�شولها والتزامات كل خلية ِقَبل كل  ب( 

من اخلاليا الأخرى وبني كل من تلك اخلاليا والنواة.
تديد التاريخ الذي يتم فيه التََّحوُّل. ج( 

وُّل ال�شركة اإلى �شركة خاليا محمية وفقًا لأحكام هذا القانون: ت�شري الأحكام الآتية يف حالة َتَ  -2
تبقى جميع الأموال واحلقوق التي تخ�س ال�شركة قبل التََّحوُّل مبا�شرة اأمواًل وحقوقًا لها. اأ( 

ت�شتمر ال�شركة م�شئولة جنائيًا ومدنيًا مبا يف ذلك عن اأية تعاقدات وديون واأية التزامات اأخرى  ب( 
تكون قائمة ب�شاأنها قبل التََّحوُّل مبا�شرة.

ج( جميع الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى التي كان من املمكن، مبا�شرًة قبل التََّحوُّل، اإقامتها اأو 
ال�شتمرار فيها من قبل ال�شركة اأو �شدها، يجوز اإقامتها اأو ال�شتمرار فيها من ِقَبل �شركة اخلاليا 

املحمية اأو �شدها بح�شب الأحوال.
اأو مل�شلحتها قبل التََّحوُّل يجوز تنفيذه بعد  اأمر ق�شائي �شدر �شد ال�شركة  اأو  اأو حكم  اإدانة  اأية  د( 

التََّحوُّل �شد �شركة اخلاليا املحمية اأو مل�شلحتها بح�شب الأحوال.
وراأ�شمالها  واأ�شهمها  ال�شركة  اأع�شاء  تن�شيب  يتم  املادة،  هذه  من   )3( الفقرة  اأحكام  مبراعاة  هـ( 
واأ�شولها والتزاماتها بني خاليا ال�شركة، وبني اخلاليا والنواة، طبقًا لبنود القرار ال�شادر يف هذا 

ال�شاأن وفقًا لالأحكام امل�شار اإليها يف البند )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة.
اأية  اأجرى  دائن  لأي  يكون  املادة،  الفقرة )2( من هذه  البند )هـ( من  اأحكام  من  الرغم  على   -3
معاملة مع ال�شركة قبل َتوُّلها اإلى �شركة خاليا محمية حق الرجوع على الأ�شول اخللوية وغري 
اخللوية لل�شركة كما كان احلال قبل التََّحوُّل، وذلك با�شتثناء اأية اأ�شول خلوية جديدة تخ�س اأية 

خلية مت اإن�شاوؤها بعد التََّحوُّل.

املادة.)21(
ل.خلية.اإلى.�شركة.قائمة.بذاتها حَتوُّ

يجوز َتوُّل اأية خلية اإلى �شركة قائمة بذاتها م�شتقلة عن �شركة اخلاليا املحمية التي تعود اإليها   -1
املعني  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  والإجراءات  لل�شروط  وفقًا  وذلك  اخللية،  تلك 

بالتجارة وفقًا لقانون ال�شركات التجارية بعد الت�شاور مع محافظ امل�شرف.
ت�شري الأحكام الآتية اإذا تولت خلية اإلى �شركة م�شتقلة وفقًا لأحكام الفقرة )1( من هذه املادة:  -2
قبل  التي تخ�س اخللية  املحمية  �شركة اخلاليا  اأموال وحقوق  امل�شتقلة جميع  ال�شركة  اإلى  توؤول  اأ( 

َتوُّلها مبا�شرة.
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ت�شبح جميع التعاقدات والديون واللتزامات وامل�شئوليات القائمة ب�شاأن �شركة اخلاليا املحمية  ب( 
وم�شئوليات    والتزامات  وديونًا  تعاقدات  مبا�شرة  َتوُّلها  قبل  اإليها  امل�شار  اخللية  يخ�س  فيما 

ال�شركة امل�شتقلة.
جميع الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى التي كان من املمكن، مبا�شرًة قبل تاأ�شي�س ال�شركة  ج( 
امل�شتقلة، اإقامتها اأو ال�شتمرار فيها من ِقَبل �شركة اخلاليا املحمية اأو �شدها فيما يتعلق باخللية 

يجوز اإقامتها اأو ال�شتمرار فيها من ِقَبل ال�شركة امل�شتقلة اأو �شدها بح�شب الأحوال.
ا�شتثناًء من اأحكام القواعد العامة، ل يرتتَّب على اأحكام البندين )اأ( و)ب( من الفقرة )2( من   -3

هذه املادة اأيٌّ مما يلي:
اإخالل عْقدي اأو مخالفة تق�شريية. اأ( 

م حوالًة اأو نقل اأية حقوق اأو التزامات. د اأو ينظِّ اإخالل بحكم يف اأيِّ عقد مينع اأو يقيِّ ب( 
اإخالل  اأ�شا�س قيام حالة  اآخر، على  اأو �شند  اأي طرف يف عْقد  اأي تدبري ل�شالح  ن�شوء حق يف  ج(  
باأحكام اأي عْقد اأو �شند، اأو الت�شبُّب يف اإنهاء اأي عْقد اأو �شند اأو اأِي التزام اأو عالقة اأو ال�شماح 

باإنهاء اأيٍّ من ذلك.

املادة.)22(
الإدارة.والإفال�ض.

ت�شري اأحكام الباب العا�شر من قانون امل�شرف على �شركة اخلاليا املحمية ونواتها وخالياها مبا 
�س له اإ�شارة  يتنا�شب وطبيعة اأن�شطتها، ويف هذا ال�شاأن تعد الإ�شارة يف اأحكام الباب العا�شر اإلى املرخَّ
ل�شركة اخلاليا املحمية اأو نواة �شركة اخلاليا املحمية اأو اأيٍّ من خاليا �شركة اخلاليا املحمية، بح�شب 
الأحوال، وتعد الإ�شارة للرتخي�س اإ�شارة اإلى موافقة امل�شرف التي يجب احل�شول عليها وفقًا لأحكام 
املادة )7( من هذا القانون، وتعد الإ�شارة لتقدمي اأو مزاولة خدمة خا�شعة للرقابة اإ�شارة اإلى مزاولة 

اأيٍّ من الأن�شطة امل�شار اإليها يف املادة )3( من هذا القانون.

املادة.)23(
الت�شفية

يجب احل�شول على موافقة امل�شرف امل�شبقة قبل ت�شفية �شركة اخلاليا املحمية اأو اأية خلية، ما   -1
مل تكن الت�شفية مبوجب حكم ق�شائي من املحكمة املخت�شة.

ي عند ت�شفية �شركة اخلاليا املحمية اأو اأية خلية مراعاة ما يلي: يجب على امل�شفِّ  -2
املادة )12( من هذا  الفقرة )1( من  لأحكام  وفقًا  املحمية  �شركة اخلاليا  اأ�شول  مع  التعامل  اأ(  

القانون.
ب(  يف �شياق �شداد مطالبات دائني �شركة اخلاليا املحمية، ا�شتخدام اأ�شول ال�شركة ل�شداد مطالبات 
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هذا  اأحكام  مبوجب  املقررة  للقواعد  وفقًا  ال�شركة  اأ�شول  على  الرجوع  حق  لهم  ممن  الدائنني 
القانون.

املادة.)24(
�شريان.اأحكام.القوانني.الأخرى

ما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف اأحكام هذا القانون، ت�شري على �شركات اخلاليا املحمية الأحكام 
ومبا  القانون  هذا  اأحكام  مع  يت�شق  الذي  بالقدر  كله  وذلك  املقفلة  امل�شاهمة  �شركات  ب�شاأن  املقررة 

يتنا�شب وطبيعة �شركات اخلاليا املحمية.

املادة.)25(
العقوبات

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )27( وباأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون 
اآخر:

1- يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �شنة وبغرامة ل جتاوز مائة األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني: 
اأ(  كل من قدم للم�شرف لأغرا�س احل�شول على املوافقة امل�شار اإليها يف املادة )7( من هذا القانون 
امل�شار  لالأغرا�س  اأي من ذلك  بالتوقيع على  قام  اأو  بيانات  اأو  اإقرارات  اأو  اإفادات  اأو  م�شتندات 
اإليها، اإذا كان يعلم اأو من �شاأنه اأن يعلم اأن اأيًا من هذه امل�شتندات اأو الإفادات اأو الإقرارات اأو 

البيانات تتوي على معلومات مخالفة للحقيقة.
ب( كل من تثبت م�شئوليته عن التخلف عمدًا، اأو نتيجة اإهمال منه، عن اللتزام باملتطلبات املن�شو�س 

عليها يف الفقرة )1( من املادة )12( اأو الفقرة )1( من املادة )13( من هذا القانون.
ج( كل ع�شو جمل�س اإدارة تثبت م�شئوليته عن تقدمي اإقرار لأغرا�س البند )د( من املادة )18( من 

هذا القانون، وكان يعلم اأو من �شاأنه اأن يعلم اأنه مخالفًا للحقيقة.
2- يعاقب بغرامة ل جتاوز خم�شني األف دينار كل ع�شو جمل�س اإدارة يتخلف عمدًا، اأو نتيجة اإهمال 
منه، عن اللتزام باملتطلبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3( من املادة )5( اأو الفقرة )5( من 

املادة )7( من هذا القانون.

املادة.)26(
م�شئولية.ال�شخ�ض.العتباري

القانون،  تن�شاأ وفقًا لأحكام هذا  التي  لل�شخ�س الطبيعي  بامل�شئولية اجلنائية  مع عدم الإخالل 
ي�شاأل ال�شخ�س العتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي ل جتاوز �شعفي احلد الأق�شى للغرامة املقررة 
للجرمية وفقًا للمادة )25( من هذا القانون اإذا ارتكبت اجلرمية با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته، وكان 



29
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

ذلك نتيجة ت�شرف اأو امتناع اأو اإهمال ج�شيم اأو موافقة اأو ت�شرت من اأي ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو 
اأي م�شئول اآخر يف ذلك ال�شخ�س العتباري اأو ممن يت�شرف باأي �شفة من ذلك.

املادة.)27(.
امل�شئولية.عن.الغرامات.اجلنائية

1- اإذا ُحِكم على ال�شركة بالغرامة كعقوبة جنائية وفقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر ب�شبب 
فعل اأو امتناع من اأي ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو اأي م�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من 
ذلك ب�شاأن اأيٍّ من خاليا ال�شركة، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن �شداد هذه الغرامة، وذلك مع عدم 
الإخالل مب�شئولية ع�شو جمل�س الإدارة اأو املدير اأو امل�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من ذلك: 

د الغرامة من الأ�شول اخللوية التي تخ�س اخللية املعنية. ت�شدَّ اأ( 
بخالف  الأخرى  اخللوية  الأ�شول  اأو  اخللوية  غري  الأ�شول  من  اأيٍّ  على  الغرامة  عقوبة  تنفذ  ل  ب( 

الأ�شول اخللوية للخلية املعنية. 
2- اإذا ُحِكم على ال�شركة بالغرامة كعقوبة جنائية وفقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر ب�شبب 
فعل اأو امتناع من اأي ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو م�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من ذلك 
ب�شاأن النواة، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن �شداد هذه الغرامة، وذلك مع عدم الإخالل مب�شئولية 

ع�شو جمل�س الإدارة اأو املدير اأو امل�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من ذلك: 
د الغرامة من الأ�شول غري اخللوية لل�شركة. ت�شدَّ اأ( 

ل تنفذ عقوبة الغرامة على اأيٍّ من الأ�شول اخللوية لل�شركة. ب( 
3- ت�شري اأحكام هذه املادة على الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية اأينما 

ُوجدت هذه الأ�شول.

املادة.)28(
�شالحيات.و�شلطات.امل�شرف

قانون  لأحكام  وفقًا  بالتجارة  املعني  للوزير  املقررة  وال�شلطات  بال�شالحيات  الإخالل  عدم  مع   -1
القانون،  ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا  التجاري، فيما مل يرد  ال�شجل  اأو قانون  التجارية  ال�شركات 

ملحافظ امل�شرف اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
لأغرا�س اإعمال اأحكام هذا القانون، يكون للم�شرف وملجل�س اإدارة امل�شرف وملحافظ امل�شرف   -2
ذات ال�شالحيات وال�شلطات املقررة لكل منهم وفقًا لأحكام قانون امل�شرف، مبا يف ذلك الأحكام 
ولالأغرا�س  املحمية.  اخلاليا  �شركات  وطبيعة  يتنا�شب  مبا  وذلك  لهم،  �س  املرخَّ ب�شاأن  املقررة 

�س له كل من �شركة اخلاليا املحمية ونواتها وكل من خالياها. امل�شار اإليها يعد يف حكم املرخَّ
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املادة.)29(
حدود.م�شئولية.امل�شرف.جتاه.الغري

وم�شئوِليه  امل�شرف  م�شئولية  حدود  ب�شاأن  امل�شرف  قانون  من   )175( املادة  اأحكام  ت�شري 
ي نتيجة اأي اإجراء اأو فعل اأو امتناع فيما يخ�س �شركات اخلاليا املحمية مبا  وموظفيه واملدير وامل�شفِّ

يف ذلك اأية نواة اأو خلية.
مادة.)30(

الر�شوم
ُي�شتَحق ر�ْشم على طلب موافقة امل�شرف امل�شار اإليه يف املادة )7( من هذا القانون ب�شاأن اإن�شاء   -1
�شركة خاليا املحمية، اأو َتوُّل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية، وي�شدر بتحديد هذا الر�شم 

قرار من جمل�س اإدارة امل�شرف.
ت�شري على �شركة اخلاليا املحمية الأحكام املقررة يف قانون ال�شجل التجاري ب�شاأن الر�شوم وفئات   -2

الغرامات املالية عن التاأخري يف جتديد القيد يف ال�شجل التجاري.

املادة.)31(
نفاذ.اأحكام.القانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به بعد 
م�شي ثالثني يومًا على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 
.ملك.مملكة.البحرين

حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة
  نائب.رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خالد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة.

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 محرم 1438هــ
املوافق: 6 اأكتوبر 2016م
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.مر�شوم.بقانون.رقم.)23(.ل�شنة.2016
في.�شاأن.الُعَهد

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه، 
 1971 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، 

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى قانون الإفال�س وال�شلح الواقي منه ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1987،
ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثـقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  وعلى 

ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته،
وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،  
وعلى القانون رقم )23( ل�شنة 2006 ب�شاأن الُعَهد املالية،

ل�شنة  رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، 2006، املعدَّ

وعلى قانون اأحكام الأ�شرة )الق�شم الأول( ال�شادر بالقانون رقم )19( ل�شنة 2009،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شاأن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، واملالية وال�شتثمارية، املعدَّ
وعلى قانون الت�شجيل العقاري ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013،

ذات  والتجارية  املدنية  امل�شائل  يف  القوانني  َتناُزع  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
العن�شر الأجنبي،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
الباب.الأول
اأحكام.عامة

مادة.)1(
تعاريف.

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها، ما 
مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.

امل�شرف.املركزي: م�شرف البحرين املركزي.

بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  املركزي:  امل�شرف. قانون.

والتوجيهات  والتعليمات  والقرارات  وتعديالته،   2006 ل�شنة   )64( رقم 
والإر�شادات ال�شادرة وفقًا لأحكامه.

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية املن�َشاأة  املحكمة:  

البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  مبوجب 
لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية.

ل�شنة   )14( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )1( املادة  مبوجب  الـُمن�شاأ  املكتب  مكتب.التوثيق:..

1971 ب�شاأن التوثيق.
الُعْهدة:. املعنى املن�شو�س عليه يف املادة )2( من هذا القانون، وت�شمل الُعْهدة اأموال 

والعالقات  واملهام  التقديرية  وال�شلطات  وال�شالحيات  واحلقوق  الُعْهدة 
واللتزامات املقررة مبوجب الُعْهدة.

الُعْهدة التي يكون القانون اخلا�س بها هو القانون البحريني. الُعْهدة.البحرينية:  

الُعْهدة التي يكون القانون اخلا�س بها قانون اأجنبي. الٌعْهدة.الأجنبية:  

ال�شخ�س الذي ين�شئ الُعْهدة وفقًا لأحكام هذا القانون. من�شئ.الُعْهدة:  

اإعالن.من.طرف.واحد.باإن�شاء.ُعْهدة: الإعالن الذي ين�شئ املالك مبوجبه ُعْهدة يكون هو اأمينًا لها 

ويحدد فيه اأمواًل ميلكها لتكون اأموال الُعْهدة.
ل�شروط  واملت�شمن  الُعْهدة  مبوجبه  ُتن�شاأ  الذي  واملوثَّق،  املكتوب  ال�شند  �شند.الُعْهدة:  
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ال�شروط.  تلك  تعديل  مبوجبه  يتم  �شند  اأي  الُعْهدة  �شند  وي�شمل  الُعْهدة، 
واأمني  الُعْهدة  ُيرَبم بني من�شئ  الُعْهدة عقدًا مكتوبًا  �شند  يكون  اأن  ويجوز 

الُعْهدة، اأو اأن يكون اإعالنًا من طرف واحد باإن�شاء ُعْهدة.  
�شروط.الُعْهدة:. �شروط الُعْهدة الواردة يف �شند الُعْهدة، وت�شمل اأية تعديالت ُتدَخل عليها اأو 

تكون نافذة وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بالُعْهدة.
اأية اأموال منقولة اأو غري منقولة، وت�شمل احلقوق وامل�شالح، �شواء كان املال  اأموال.الُعْهدة:  

موجودًا اأو م�شتقَباًل، و�شواء كان حاًل اأو معلقًا على �شرط.
اأو  الُعْهدة  انتفاع مبوجب  له احل�شول على م�شلحة  يحق  الذي  ال�شخ�س  امل�شتفيد:  

الذي يجوز اأن متاَر�س مل�شلحته �شلطة تقديرية يف اإجراء توزيع من اأموال 
الُعْهدة.

تن�شاأ  التي  �شرط،  على  املعلَّقة  اأو  احلالَّة  واملزايا،  واملنافع  احلقوق  جميع  .م�شلحة.انتفاع:  

ل�شالح م�شتفيد اأو لغر�س خريي اأو غري خريي بخ�شو�س اأموال الُعْهدة. 
املادة )22( من هذا  الفقرة )1( من  اإليها يف  امل�شار  الأغرا�س  اأيٌّ من  غر�ض.خريي:. 

القانون.
غر�ض.غري.خريي:. اأيُّ غر�س ل يكون غر�شًا خرييًا، ومن ذلك مَتلُّك اأ�شهم �شركة اأو ا�شتثمار 

تلك الأ�شهم اأو اأية اأ�شول تكون من �شمن اأموال الُعْهدة.
ِقَبل  من  ُعْهدة  اأمني  ن�شاط  مبزاولة  له  �س  املرخَّ العتباري  ال�شخ�س  . �ض:. اأمني.ُعْهدة.مرخَّ

هذا  من   )26( املادة  من   )4( الفقرة  لأحكام  وفقًا  املركزي  امل�شرف 
القانون.

�س يف اإقليم مقبول لدى امل�شرف املركزي. اأمني ُعْهدة مرخَّ اأمني.ُعْهدة.اأجنبي:  

�س واأمني الُعْهدة الأجنبي. ي�شمل اأمني الُعْهدة املرخَّ اأمني.ُعْهدة:  

اأحد اأمناء الُعْهدة يف الُعْهدة التي يكون لها اأكرث من اأمني ُعْهدة. اأمني.ُعْهدة.م�شارك:  

ال�شخ�س املعنيَّ وفقًا لأحكام املادة )23( من هذا القانون. ذ.الُعْهدة:   منفِّ

ال�شخ�س املعنيَّ وفقًا لأحكام املادة )24( من هذا القانون. حامي.الُعْهدة:  

ال�شجل الـُمن�شاأ وفقًا لأحكام الفقرة )1( من املادة )25( من هذا القانون. �شجل.الُعَهد:  

حقوق.املرياث:. اأي حق اأو مطالبة اأو م�شلحة، يف اأموال �شخ�س طبيعي اأو يف مواجهتها، 
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تكون قائمة اأو تن�شاأ اأو ترتتب على وفاة ذلك ال�شخ�س اأو عند حدوثها، ول 
ت�شمل حقوق املرياث اأي حق اأو مطالبة اأو م�شلحة تن�شاأ مبوجب و�شية اأو 
غريها من الت�شرفات الإرادية التي يجريها ال�شخ�س الطبيعي، اأو نتيجة 

اأي تقييد �شريح للت�شرف يف اأموال ذلك ال�شخ�س.
�ْشد وفقًا لقانون موطنه. اأي �شخ�س طبيعي يقل عمره عن �شن الرُّ قا�شر:  

اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري. �شخ�ض:  

نظام.تقاعدي:. اأي نظام ُين�شاأ ليكون غر�شه الأ�شا�شي توفري مزايا تقاعدية للم�شتفيدين 

من خالل دفع م�شاهمات طوعية منتظمة من ِقَبلهم، ويجوز اأن ي�شمل دفع 
هوؤلء  لديهم  يعمل  الذين  العمل  اأ�شحاب  على  متوازية  اإلزامية  م�شاهمة 

امل�شتفيدون.

مادة.)2(
اإن�شاء.الُعْهدة

1- الُعْهدة عالقة قانونية ين�شئها من�شئ الُعْهدة يتم مبوجبها الحتفاظ باأموال الُعْهدة با�شم اأمني الُعْهدة 
ب�شاأنها املهام وال�شالحيات  الُعْهدة  اأمني  ليبا�شر  الُعْهدة،  اأمني  نيابًة عن  اآخر  اأو با�شم �شخ�س 

املن�شو�س عليها يف اأحكام القانون اخلا�س بالُعْهدة و�شروط الُعْهدة، لتحقيق ما يلي:
اأ. منفعة مل�شتفيد �شواء كان عند اإن�شاء الُعْهدة �شخ�شًا معينًا بذاته اأو �شخ�شًا غري معني بذاته   اأو 

�شخ�شًا م�شتقَباًل.
ب. اأي غر�س خريي اأو غري خريي ل يكون مل�شلحة اأمني الُعْهدة وحده.

ج. خليط من املنفعة امل�شار اإليها يف البند )اأ( واأيٌّ من الأغرا�س امل�شار اإليها يف البند )ب( من 
هذه الفقرة. 

2- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، يكون للُعْهدة اخل�شائ�س التالية:
ل اأموال الُعْهدة ماًل م�شتقاًل ول تعد جزءًا من اأ�شول اأمني الُعْهدة اخلا�شة. اأ. ت�شكِّ

ب. تكون اأموال الُعْهدة با�شم اأمني الٌعْهدة، اأو تت �شيطرته باأْن تكون با�شم �شخ�س اآخر نيابة 
عن اأمني الُعْهدة.

ج. يكون لأمني الُعْهدة �شالحية اإدارة اأموال الُعْهدة وتوظيفها والت�شرف فيها وفقًا ل�شروط الُعْهدة 
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والواجبات املفرو�شة عليه مبوجب اأحكام اأي قانون ي�شري على تلك الأموال، ويكون م�شئوًل عن 
مبا�شرته لتلك ال�شالحيات.

3- مع مراعاة اأحكام هذا القانون، ُيعرَتف بالُعْهدة وتكون قابلة للتنفيذ يف اململكة.
4- يجوز لأمني الُعْهدة التقا�شي ب�شفته، ويجوز مقا�شاته ب�شفته، ويكون له املثول اأمام اأي محكمة اأو 

ق اأو اأي �شخ�س يبا�شر عماًل ب�شفة ر�شمية. موثِّ

مادة.)3(
القانون.اخلا�ض.بالُعْهدة

1-  القانون اخلا�س بالُعْهدة هو القانون الذي تن�س �شروط الُعْهدة �شراحًة على اأنه القانون اخلا�س 
بها، واإذا مل تن�س �شروط الُعْهدة �شراحًة على القانون اخلا�س بها يتم تديده وفقًا ِلـما ُي�شتخَل�س 

�شمنًا من تلك ال�شروط.
ر تديده �شمنًا، اأو اإذا كان القانون  2- اإذا مل تدد �شروط الُعْهدة القانون اخلا�س بها �شراحًة وتعذَّ
اخلا�س بالُعْهدة ل ينظم الُعَهد اأو فئة الُعْهدة املعنية، يكون القانون اخلا�س بالُعْهدة هو القانون 

الأوثق �شلة بها.  
3- لأغرا�س الفقرة )2( من هذه املادة، يراعى عند تديد القانون الأوثق �شلًة بالُعْهدة على وجه 

اخل�شو�س:
د من قبل من�شئ الُعْهدة. اأ. مكان اإدارة الُعْهدة املحدَّ

ب. مكان اأموال الُعْهدة.
ج. محل اإقامة اأمني الُعْهدة اأو مكان اأعماله.

ذ فيها هذه املقا�شد. د. مقا�شد الُعْهدة والأماكن التي �شتنفَّ
4- يجوز اأن تن�س �شروط الُعْهدة على خ�شوع جوانب من �شئونها تكون قابلة للف�شل، وعلى الأخ�س 

اإدارة الُعْهدة، لقانون اآخر يختلف عن القانون اخلا�س بالُعْهدة.

مادة.)4(
تغيري.القانون.اخلا�ض.بالُعْهدة

اخلا�س  القانون  اأو  بها،  اخلا�س  القانون  تغيري  ب�شاأن  اأحكامًا  الُعْهدة  �شروط  تت�شمن  اأن  يجوز   -1
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بجوانب قابلة للف�شل من �شئونها، وذلك مبراعاة ال�شروط التالية:
اأ. يجب يف حالة تغيري القانون اخلا�س بالُعْهدة لي�شبح القانوَن البحرينَي اأن يكون التغيري جائزًا 

مبوجب القانون النافذ الذي �شوف يتم تغيريه.
ب. يجب يف حالة تغيري القانون اخلا�س بالُعْهدة من القانون البحريني اإلى قانون اآخر اأن يعرتف 

القانون الآخر ب�شحة الُعْهدة ونفاذها ومب�شالح امل�شتفيدين.
2- ل يخل تغيري القانون اخلا�س بالُعْهدة، اأو القانون اخلا�س بجانب قابل للف�شل من �شئونها، 

ب�شحة ونفاذ اأي ت�شرف مت قبل التغيري ول يرتِّب اأية م�شئولية على من قام بذلك الت�شرف.

مادة.)5(
امل�شائل.التي.تخ�شع.للقانون.اخلا�ض.بالُعْهدة

الُعْهدة  بـ�شحة  بالُعْهدة  اخلا�س  القانون  يحكم  املادة،  هذه  من   )2( الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع   -1
ونفاذها وتف�شريها واآثارها واإدارتها، وعلى وجه اخل�شو�س يحكم قانون الُعْهدة ما يلي:

اأ. تعيني اأمناء الُعْهدة وا�شتقالتهم وعزلهم واأهليتهم للت�شرف كاأمناء ُعْهدة وانتقال اأمانة الُعْهدة 
اإلى اأمناء ُعْهدة اآخرين.

ب. مهام اأمناء الُعْهدة.
ج. حقوق والتزامات اأمناء الُعْهدة فيما بينهم.

د. حق اأمناء الُعْهدة يف تفوي�س مهامهم و�شالحياتهم كليًا اأو جزئيًا.
هـ. حق اأمناء الُعْهدة يف اإدارة اأموال الُعْهدة اأو الت�شرف فيها اأو اإن�شاء حقوق عليها اأو اكت�شاب 

اأ�شول جديدة.
و. �شالحيات اأمناء الُعْهدة يف ا�شتثمار اأموال الُعْهدة. 

ز. القيود الواردة على مدة الُعْهدة و�شالحية تكومي عوائد الُعْهدة.
ح. العالقة بني اأمناء الُعْهدة وامل�شتفيدين، وامل�شئولية ال�شخ�شية لأمناء الُعْهدة جتاه امل�شتفيدين.

ط. تعديل الُعْهدة اأو اإنهاوؤها.
ي. توزيع اأموال الُعْهدة.

ك. واجب اأمناء الُعْهدة ب�شاأن ح�شن الإدارة.
2- مع مراعاة اأحكام املواد )6( و)8( و)9( من هذا القانون، فاإن الفقرة )1( من هذه املادة:



37
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

اأ. ل تخل باأي ن�س يرد �شراحًة على خالفها يف �شروط الُعْهدة. 
ب. ل جتعل �شحيحًا اأي ت�شرف يف اأموال ل تكون مملوكة ملن�شئ العهدة اأو ل يكون له حق الت�شرف 

فيها.
ج. ل جتعل �شحيحًا اأي ُعْهدة اأو ت�شرف يف اأموال تقع يف اإقليم اأجنبي تكون الُعْهدة غري �شحيحة 

اأو يكون الت�شرف غري �شحيح وفقًا لقوانينه.
د. ل جتعل �شحيحًا اأي ت�شرف م�شاف اإلى ما بعد املوت يكون غري �شحيح وفقًا لقانون موطن 

من�شئ الُعْهدة حني وفاته.
هـ. ل توؤثر يف العرتاف بقانون اأي اإقليم اآخر عند تقرير ما اإذا كان من�شئ العهدة ميلك الأموال 

التي مت نقلها للُعْهدة اأو ما اإذا كان له حق الت�شرف يف تلك الأموال.
و. ل توؤثر، عند تديد اأهلية ال�شخ�س العتباري، يف العرتاف بقوانني مكان تاأ�شي�شه.

ز. ل توؤثر يف العرتاف بالقوانني الأجنبية التي تدد ا�شرتاطات �شكلية للت�شرف يف املال.

مادة.)6(
القيود.يف.القوانني.الأجنبية.

مع عدم الإخالل بعمومية الفقرة )1( من املادة )5( من هذا القانون، ي�شري القانون اخلا�س 
بالُعْهدة على اأية م�شاألة تتعلق ب�شحة الُعْهدة ونفاذها وتف�شريها واآثارها واإدارتها و�شحة الت�شرف يف 

اأموالها، وذلك دون اعتبار ملا يلي:
اأ. كْون قوانني اأي اإقليم اأجنبي تظر مبداأ الُعْهدة اأو ل تعرتف به. 

ب. كْون الُعْهدة اأو الت�شرف ُيبِطل اأو يلغي اأية حقوق اأو مطالبات اأو م�شالح مقررة مبوجب قانون 
اأجنبي ل�شالح �شخ�س طبيعي كحقوق مرياث، اأو يخالف اأي حكم يف قانون اأجنبي اأو اأمر اأجنبي 
د به العرتاف بهذه احلقوق اأو املطالبات اأو امل�شالح  ق�شائي اأو اإداري اأو حكم تكيم اأو فعل ُيق�شَ

اأو حمايتها اأو تنفيذها اأو ترتيب اأثر عليها.

مادة.)7(
اخت�شا�ض.املحكمة
ينعقد الخت�شا�س للمحكمة يف اأيٍّ من الأحوال التالية:
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اأ. اإذا كان القانون اخلا�س بالُعْهدة هو القانون البحريني ومت ت�شجيل الُعْهدة يف �شجل الُعَهد.
ب. اإذا كانت اململكة محل اإقامة اأحد اأمناء الُعْهدة الأجنبية.

ج. اإذا كانت اأي من اأموال الُعْهدة الأجنبية موجودة يف اململكة.
د. اإذا كانت اإدارة اأموال الُعْهدة الأجنبية تتم يف اململكة.

مادة.)8(
حقوق.املرياث

يف تطبيق اأحكام هذا القانون وعلى الأخ�س البندين )ب( و)ج( من الفقرة )2( من املادة )5( 
من هذا القانون، ل ُيعتد باأيِّ اأثر حلقوق املرياث التي يقررها قانون اأجنبي، يف �شاأن اأموال �شخ�س 
اأو على ملكية الأموال املنقولة  على قيد احلياة، على ملكية الأموال غري املنقولة التي تقع يف اململكة 

اأينما ُوِجدت.  

مادة.)9(
الأحكام.الأجنبية

ل ُيعرَتف بالأحكام الق�شائية الأجنبية اأو اأحكام هيئات التحكيم الأجنبية املتعلقة باأية ُعْهدة ول 
تنتج اأي اأثر، اإذا كانت ل تتفق مع اأحكام املواد )5( اأو )6( اأو )8( اأيًا كان القانون الواجب التطبيق 

ب�شاأن َتناُزع القوانني.

مادة.)10(
املكان.الرئي�شي.لإدارة.الُعْهدة

اأية و�شيلة اأخرى لتقرير  مع عدم الإخالل باأحكام املادة )41( من هذا القانون ودون ا�شتبعاد 
وجود �شلة كافية بالإقليم املن�شو�س عليه يف �شروط الُعْهدة، تكون ن�شو�س �شروط الُعْهدة التي تدد 

اإقليمًا ما كمكان رئي�شي لإدارة الُعَهد �شحيحة، ويجب العمل مبوجبها يف اأيٍّ من احلالتني الآتيتني:
�شني يقع يف اململكة، ويف  اأ. يف حالة الُعْهدة البحرينية اإذا كان املركز الرئي�شي لأحد اأمناء الُعْهدة املرخَّ
حالة الُعْهدة الأجنبية اإذا كان محل اإقامة اأحد اأمناء الُعْهدة اأو املركز الرئي�شي له يقع يف الإقليم 

املن�شو�س عليه يف �شروط الُعْهدة.
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ب. اإذا كانت الإدارة تتم كليًا اأو جزئيًا يف الإقليم املن�شو�س عليه يف �شروط الُعْهدة.

الباب.الثاين
الُعَهد.البحرينية

الف�شل.الأول
اأحكام.عامة
مادة.)11(

نطاق.تطبيق.اأحكام.الباب.الثاين
ت�شري اأحكام هذا الباب على الُعَهد البحرينية.

مادة.)12(
�شحة.الُعْهدة

1- مع مراعاة اأحكام الفقرتني )2( و)3( من هذه املادة، تكون الُعْهدة �شحيحة ونافذة وفقًا ل�شروطها.
ع عليه من�شئ الُعْهدة واأمني  2- ل تكون الُعْهدة �شحيحة اإل اإذا مت اإن�شاوؤها مبوجب �شند ُعْهدة موثَّق يوقِّ
الُعْهدة اأو من�شئ الُعْهدة منفردًا يف الأحوال التي يكون فيها �شند الُعْهدة اإعالنًا من طرف واحد 
ر �شند الُعْهدة باللغة العربية اأو الإجنليزية، كما يجوز توثيقه يف فرع  باإن�شاء ُعْهدة، ويجوز اأن يحرَّ

ملكتب التوثيق ٌين�شاأ لهذا الغر�س يف املركز الرئي�شي للم�شرف املركزي. 
3-  مع مراعاة اأحكام الفقرتني )4( و)5( من هذه املادة، يجب اأن يت�شمن �شند الُعْهدة:
اأ. تديد اأموال الُعْهدة البتدائية التي �شوف يتم تويلها للُعْهدة عند اإن�شاء الُعْهدة. 

ب. تديد اأغرا�س الُعْهدة اإذا كانت الُعْهدة ذات اأغرا�س خريية اأو غري خريية.
ج. ال�شم الذي ُتعَرف به الُعْهدة. 

�شني من بني اأمناء الُعْهدة،  ل لأحد اأمناء الُعْهدة املرخَّ ل للُعْهدة، وهو املكتب امل�شجِّ د. املكتب امل�شجِّ
ي واإر�شال اأية م�شتندات واإخطارات ب�شاأن الُعْهدة.  وذلك لتلقِّ

4- تكون الُعْهدة باطلة يف اأيٍّ من الأحوال الآتية:
د من�شئ الُعْهدة اإن�شاء الُعْهدة. اأ. اإذا مل ين�س �شند الُعْهدة �شراحًة على ق�شْ

يحددها  ب�شاأنه  اأخرى  بيانات  واأية  الُعْهدة  اأمني  وعنوان  ا�شم  الُعْهدة  �شند  يت�شمن  مل  اإذا  ب. 
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امل�شرف املركزي.
ج. اإذا مل يكن للُعْهدة م�شتفيد، وذلك ما مل تكن بكاملها لأغرا�س خريية اأو غري خريية.

ن من تديدهم، وذلك يف  د. اإذا مل يحدد �شند الُعْهدة امل�شتفيدين اأو فئاتهم اأو املعايري التي مَتكِّ
غري الأحوال التي تكون فيها الُعْهدة بكاملها لأغرا�س خريية اأو غري خريية.

هـ. يف الأحوال التي تكون فيها الُعْهدة ُعْهدة ذات اأغرا�س خريية اأو غري خريية، اإذا مل ين�س �شند 
ذ الُعْهدة واأية بيانات اأخرى ب�شاأنه يحددها امل�شرف املركزي. الُعْهدة على ا�شم وعنوان منفِّ

دة املدة، وذلك ما مل ين�س �شند الُعْهدة  و. اإذا مل يحدد �شند الُعْهدة مدة الٌعْهدة اإذا كانت محدَّ
�شراحة على اأنها اأبدية وفقًا للفقرة )2( من املادة )13( من هذا القانون.

ز. اإذا كان محل الُعْهدة اأو �شببها مخالفًا للنظام العام اأو الآداب.
ح. اإذا كان محل اللتزام يف الُعْهدة اأو �شببه مخالفًا للقانون. 

ط. اإذا كانت الُعْهدة ترتِّب حقًا اأو متنح �شالحية اأو تفر�س التزامًا باملخالفة للقانون.
ي. اإذا مل يتم تقدمي طلب ت�شجيل الُعْهدة وفقًا لأحكام املادة )25( من هذا القانون خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ اإن�شائها.
5- تكون الُعْهدة قابلة لالإبطال يف اأيٍّ من الأحوال التالية:

اأ. اإذا مت اإن�شاوؤها عن طريق الإكراه اأو الغ�س اأو اخلطاأ اأو النفوذ غري امل�شروع اأو الت�شليل.
ب. اإذا كان من�شئ الُعْهدة قا�شرًا اأو عدمي الأهلية اأو ناق�شها.

ر معه تنفيذ الُعْهدة. ج. اإذا كانت �شروط الُعْهدة غري وا�شحة على نحٍو يتعذَّ
6- تكون الُعْهدة التي يتم اإن�شاوؤها وت�شجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون �شحيحة واإْن كانت غري �شحيحة 

وفقًا لقانون موطن من�شئ الُعْهدة اأو محل اإقامته اأو مكان تاأ�شي�شه احلايل.
7- اإذا اأُن�ِشئت الُعْهدة لعدة اأغرا�س بع�شها م�شروعة والأخرى غري م�شروعة:

ر ف�شل الأغرا�س عن بع�شها البع�س. اأ. تكون الُعْهدة غري �شحيحة اإذا كان من املتعذَّ
ب. اإذا كانت الأغرا�س قابلة للف�شل عن بع�شها البع�س، يجوز للمحكمة اأن تق�شي ب�شحة الُعْهدة 

بالن�شبة لالأغرا�س امل�شروعة. 
8- اإذا كانت الُعْهدة غري �شحيحة جزئيًا، يجوز للمحكمة اأن تدد الأموال التي تعد من اأموال الُعْهدة 

وتلك التي ل تعد من اأموالها.
9- توؤول الأموال، التي تكون الُعْهدة ب�شاأنها غري �شحيحة كليًا اأو جزئيًا، اإلى ال�شخ�س الذي قدم هذه 
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الأموال اأو اإلى ورثته اأو َمن يْخُلفه يف حال وفاته، كما لو كانت هذه الأموال جزءًا من تركته، وذلك 
كله دون الإخالل باأية حقوق اأو التزامات ترتَّبت بح�شن نية قبل احلكم بعدم �شحة الُعْهدة كليًا اأو 

جزئيًا، بح�شب الأحوال.
م الطلبات املن�شو�س عليها يف هذه املادة للمحكمة من ِقَبل اأمني الُعْهدة اأو من�شئ الُعْهدة اأو  10- تقدَّ

ذ الُعْهدة اأو حامي الُعْهدة اأو اأيٍّ من ذوي ال�شاأن. امل�شتفيد اأو منفِّ

مادة.)13(
مدة.الُعْهدة

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة، ل يجوز اأن تزيد مدة الُعْهدة عن مائة �شنة ميالدية 
اأطول اعُترِبت مدتها مائة �شنة  الُعْهدة ين�س على مدة  واإذا كان �شند  اإن�شائها،  تاريخ  تبداأ من 

ميالدية فقط.
2- يجوز اأن ين�س �شند الُعْهدة التي ُتن�شاأ لأغرا�س خريية اأو لنظام تقاعدي باأْن جتاوز مدة الُعْهدة 

مائة �شنة ميالدية.

مادة.)14(
احتفاظ.من�شئ.الُعْهدة.ببع�ض.احلقوق.وال�شالحيات

1- ل تكون الُعْهدة غري �شحيحة ول يبطل اأي ت�شرف ب�شاأنها اإذا كان من�شئ الُعْهدة، منفردًا اأو مع 
ذًا للُعْهدة اأو اإذا احتفظ من�شئ الُعْهدة لنف�شه باأيٍّ من  اآخرين، م�شتفيدًا اأو حاميًا للُعْهدة اأو منفِّ

احلقوق وال�شالحيات التالية:
ذي ُعْهدة اأو م�شتفيدين، اأو تعيني اأمناء ُعْهدة  اأ. عْزل اأو اإ�شافة اأمناء ُعْهدة اأو حماة ُعْهدة اأو منفِّ

ذي ُعْهدة اأو م�شتفيدين جدد. اأو حماة ُعْهدة اأو منفِّ
الإخالل  لإدارتها، وذلك دون  الرئي�س  املكان  اأو  بالُعْهدة  القانون اخلا�س  تغيري،  اأو  ب. تديد، 

باأحكام املواد )4( و)10( و)41( من هذا القانون.
اأو �شلطاتهم التقديرية با�شرتاط املوافقة  ج. تقييد ممار�شة اأمناء الُعْهدة لأيٍّ من �شالحياتهم 

امل�شبقة ملن�شئ الُعْهدة اأو لأيِّ �شخ�س اآخر تدده �شروط الُعْهدة.
اأو كيفية  التقديرية  �شلطاتهم  اأو  تتعلق ب�شالحياتهم  الُعْهدة  لأمناء  توجيهات ملزمة  اإ�شدار  د. 
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مبا�شرتها. 
هـ. اإ�شدار توجيهات ملزمة لأمناء الُعْهدة ب�شاأن اإدارة اأو رْهن اأو بْيع اأموال الُعْهدة اأو اإ�شافة اأموال 

جديدة اإليها.
و. توزيع اأو تخ�شي�س اأو ا�شتخدام اأموال الُعْهدة اأو عوائدها اأو دفعها مقدمًا، اأو اإ�شدار توجيهات 

ملزمة ب�شاأن اأيٍّ من ذلك. 
ز. تَويلِّ من�شب املدير اأو اأي م�شئول اآخر يف ال�شركات التي متلكها الُعْهدة كليًا اأو جزئيًا، اأو اإ�شدار 

اأوامر ملزمة لعْزل اأي مدير اأو اأي م�شئول اآخر يف تلك ال�شركات.
ح. تعيني اأو عْزل اأي مدير ا�شتثمار اأو م�شت�شار ا�شتثمار اأو اأي �شخ�س اآخر يعمل بتلك ال�شفة فيما 

يتعلق ب�شئون الُعْهدة اأو اأموال الُعْهدة.
اأو جزئيًا وفقًا  رة كليًا  اأية �شالحيات مقرَّ اأو  اأو تغيري �شروطها  اأو تعديل  ط. العدول عن الُعْهدة 

ل�شروطها.
ي. اإعفاء حامي الُعْهدة من اأيٍّ من �شالحياته.

ك. تعديل اأو تغيري اأو اإ�شافة اأو حذف اأيٍّ من الأغرا�س اخلريية اأو غري اخلريية للُعْهدة.
اأو احلقوق الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة،  2- احتفاظ من�شئ الُعْهدة باأيٍّ من ال�شالحيات 

اأو مبا�شرته لأيٍّ منها، ل يرتِّب بحد ذاته م�شئولية اأمني الُعْهدة عن اأيِّ خ�شارة يف اأموال الُعْهدة.

مادة.)15(
العدول.عن.الُعْهدة.اأو.ال�شالحيات.وتعديلها.

1- يف الأحوال التي تكون فيها الُعّهدة اأو اأيٌّ من ال�شالحيات التي تبا�َشر ب�شاأنها:
اأ. قابلة للعدول عنها كليًا اأو جزئيًا..

ب. قابلة للتعديل..
ت�َشلُّمه  قبل  الُعْهدة  اأمني  به  قام  م�شروع  عمل  اأي  ب�شحة  يخل  ل  التعديل  اأو  العدول  ذلك  فاإن 

اإخطارًا بالعدول اأو التعديل.
2- مع عدم الإخالل ب�شروط الُعْهدة، اإذا مت العدول عن الُعْهدة كليًا اأو جزئيًا توؤول اأموال الُعْهدة اأو 
اجلزء محل العدول منها، بح�شب الأحوال، اإلى ال�شخ�س الذي قدم تلك الأموال اأو اإلى ورثته اأو 

من يْخُلُفه يف حال وفاته كما لو كانت هذه الأموال جزءًا من تركته. 
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3- اإذا كانت العهدة قد اأُن�ِشئت من ِقَبل اأكرث من من�شئ ُعْهدة، ل يجوز العدول عن الُعْهدة اإل باملوافقة 
ال�شريحة من جميع من�شئي الُعْهدة.

4- ل يجوز ملن�شئ الُعْهدة العدول عنها اأو تعديل �شروطها اإل اإذا كانت �شروط الُعْهدة تق�شي �شراحة 
باأن الُعْهدة قابلة للعدول عنها اأو تعديلها.

مادة.)16(
اأموال.الُعْهدة

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة، اأموال الُعْهدة هي الأموال التي يحددها لها من�شئ 
الُعْهدة يف �شند الُعْهدة.

2- مع مراعاة �شروط الُعْهدة:
اأ. يجوز لأمني الُعْهدة اأن يقبل اإ�شافة اأموال اأخرى للُعْهدة من اأي �شخ�س وفقًا لل�شروط الواردة 

يف �شند الُعْهدة.
ب. ت�شاف لأموال الُعْهدة ثمار هذه الأموال وعوائدها واأرباحها ومناوؤها.

3- ل يخ�شع نقل ملكية الأموال من اأي نوع، مبا فيها العقارات واأ�شهم ال�شركات، اإلى اأمني الُعْهدة، 
لتكون جزءًا من اأموال الُعْهدة، لأي حظر اأو قيد ب�شاأن مَتلُّك غري البحرينيني لهذه الأموال، على 
ذلك  عليه  ي�شري  �شخ�س  لأي  اإنهائها  اأو  الُعْهدة  انتهاء  عند  الأموال  هذه  توؤول  اأن  يجوز  ل  اأنه 

احلظر اأو القيد.
4- ُيعَفى نقل ملكية اأموال الُعْهدة اإلى اأمني الُعْهدة، اأو اإلى اأي �شخ�س اآخر نيابة عن اأمني الُعْهدة، من 

رة مبوجب القانون. اأية ر�شوم مقرَّ

مادة.)17(
امل�شتفيدون.

1- يجب اأن يكون امل�شتفيد �شخ�شًا معينًا بذاته. ويجوز اأن يكون �شخ�شًا م�شتقَباًل، كما يجوز اأن يكون 
اإلى فئة  بالرجوع  امل�شلحة  ا�شتحقاق  تعيينه وقت  املمكن  اإذا كان من  بذاته  �شخ�شـًا غري معنيَّ 
يًا عند اإن�شاء الُعْهدة اأو يف  محددة اأو عالقة ب�شخ�س اآخر، �شواء كان على قيد احلياة اأو كان متوفَّ

الوقت الذي تدده �شروط الُعْهدة كوقٍت لتحديد اأع�شاء الفئة امل�شتفيدين. 
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ر تعيينه وفقًا للفقرة )1( من هذه املادة،  2- تبطل الُعْهدة اإذا مل يكن امل�شتفيد معينًا بذاته اأو اإذا تعذَّ
ما مل تكن الُعْهدة بكاملها لأغرا�س خريية اأو غري خريية.

3- يجوز اأن تن�س �شروط الُعْهدة على اأحكام ب�شاأن اإ�شافة �شخ�س اأو اأكرث كم�شتفيد اأو كم�شتفيدين، اأو 
ا�شتثناء م�شتفيد اأو اأكرث من املنفعة، ب�شفة نهائية اأو على نحو قابل للرجوع فيه ومن وقت لآخر.

4- يجوز اأن تفر�س �شروط الُعْهدة التزامًا على امل�شتفيد ك�شرط ل�شتحقاق امل�شلحة.
الُعْهدة  اأمني  يكون  اأن  ويجوز  الُعْهدة  يف  م�شتفيدًا  الُعْهدة  اأمني  اأو  الُعْهدة  من�شئ  يكون  اأن  يجوز   -5

امل�شتفيد الوحيد من العهدة.
نت اأموال الُعْهدة اأمواًل غري منقولة. 6- تعد م�شلحة امل�شتفيد يف العهدة ماًل منقوًل واإّن ت�شمَّ

مادة.)18(
م�شلحة.الفئة

1- مع عدم الإخالل ب�شروط الُعْهدة، يف الأحوال التي تكون فيها الُعْهدة اأو امل�شلحة التي ترتتب على 
الُعْهدة ل�شالح فئة من الأ�شخا�س، ت�شري القواعد التالية:

اأ. تغلق الفئة اإذا كان من غري املمكن اأن ي�شبح اأي �شخ�س اآخر ع�شوًا فيها، وي�شمل ذلك حالت 
عدم قدرة املراأة على الإجناب لأي �شبب.

م  ب. يف الأحوال التي تتعلق فيها م�شلحة الفئة بعوائد، اإذا مل يوجد اأي ع�شو يف تلك الفئة ُتَكوَّ
العوائد اإلى اأن يوجد ع�شو يف الفئة، اأو اإلى اأن يتم اإغالق الفئة، وذلك مع مراعاة اأحكام املادة 

)13( من هذا القانون.
2- لأغرا�س هذه املادة يق�شد بعبارة )م�شلحة الفئة( امل�شلحة التي تن�شاأ بناًء على ُعْهدة ل�شالح 

فئة من الأ�شخا�س.

مادة.)19(
رْف�ض.م�شلحة.النتفاع.والت�شرف.فيها.

1- على الرغم من اأي حكم مغاير يف �شروط الُعْهدة، يجوز للم�شتفيد رْف�س م�شلحته يف الُعْهدة كليًا 
اأو جزئيًا، ب�شفة دائمة اأو موؤقتة لفرتة يحددها، �شواء كان قد ح�شل على منفعة من الُعْهدة اأو مل 

يح�شل على اأية منفعة.
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2- يكون رْف�س امل�شتفيد مل�شلحته يف الُعْهدة، وفقًا لأحكام الفقرة )1( من هذا القانون، نهائيًا غري 
ر كتابًة ول يكون نافذًا ما مل يت�شلَّْمه اأمني الُعْهدة. قابل للرجوع فيه، ويجب اأن يحرَّ

يف  م�شلحته  حوالة  اأو  رهن  اأو  ببيع  كتابًة  يقوم  اأن  للم�شتفيد  يجوز  الُعْهدة،  �شروط  مراعاة  مع   -3
الُعْهدة، كليًا اأو جزئيًا، اأو الت�شرف فيها باأية طريقة اأخرى.

مادة.)20(
الُعْهدة.الحرتازية

1-  يجوز اأن تن�س �شروط الُعْهدة على اأن تكون م�شلحة امل�شتفيد قابلة لالإنهاء.
ع �شروط الُعْهدة م�شلحة  2-  مع عدم الإخالل بعمومية الفقرة )1( من هذه املادة، يجوز اأن ُتخ�شِ

امل�شتفيد يف اأموال العهدة اأو عوائدها اإلى:
اأ. اأية قيود ب�شاأن الت�شرف اأو التعامل فيها اأو يف اأي جزء منها.

ب. الإنقا�س اأو الإنهاء يف حالة اإفال�س امل�شتفيد اأو احلجز على اأيٍّ من اأمواله مل�شلحة دائنيه.
3-  اإذا ن�شت �شروط الُعْهدة على اأيٍّ مما ورد يف الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة ت�شمى الُعْهدة 

)ُعْهدة احرتازية(.

مادة.)21(
الُعْهدة.ذات.الأغرا�ض.اخلريية.اأو.غري.اخلريية.

1- يجوز اأن ُتن�شاأ الُعْهدة لغر�س اأو اأغرا�س معينة، �شواء كانت خريية اأو غري خريية، مبراعاة ما يلي:
اأ. األ يكون الغر�س مخالفًا للنظام العام اأو الآداب.

ب. اأن يحدد �شند الُعْهدة الأحوال التي تنتهي فيها الُعْهدة، فيما يتعلق باأغرا�شها اخلريية اأو غري 
اخلريية، واأن ين�س على كيفية الت�شرف فيما بقي من اأموال الُعْهدة التي تخ�س اأغرا�شها 

اخلريية اأو غري اخلريية بعد انتهاء الُعْهدة اأو اإنهائها.   
ذ ُعْهدة، فيما يتعلق باأغرا�شها اخلريية اأو غري اخلريية،  ج. اأن تن�س �شروط الُعْهدة على تعيني ُمَنفِّ

ذ الُعْهدة. ذ للُعْهدة عند خلو من�شب ُمَنفِّ وعلى كيفية تعيني ُمَنفِّ
دًا ب�شورة كافية لتنفيذ الُعْهدة. د. اأن يكون الغر�س ممكنًا ومحدَّ

اأمواًل لكل غر�س منها، يكون  الُعْهدة  �س �شند  اإذا مل يخ�شِّ الُعْهدة ذات الأغرا�س املتعددة،  2- يف 
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لأمني الُعْهدة �شلطة تقديرية يف تخ�شي�س اأموال الُعْهدة لكل غر�س منها، مامل يثبت اأنه ُق�شد 
خالف ذلك.

يتعلق  فيما  الُعْهدة  لتنفيذ  اإجراءات  اأية  مبا�شرة  الُعْهدة  ملن�شئ  يجوز  الُعْهدة،  ذ  لـُمَنفِّ بالإ�شافة   -3
باأغرا�شها اخلريية اأو غري اخلريية.

مادة.)22(
الأغرا�ض.اخلريية

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة، ت�شمل الأغرا�س اخلريية مكافحة الفقر والنهو�س 
بالتعليم وال�شحة والأدب والرتاث والثقافة والعلوم والريا�شة وحماية البيئة واأية اأغرا�س اأخرى 

تكون لنفع اجلمهور.
2- اإذا مل تن�س �شروط الُعْهدة على غر�س خريي محدد ومل تدد اأية طريقة لختيار الغر�س اخلريي، 
يجوز للمحكمة اأن تختار غَر�شًا خرييًا اأو اأكرث وفقًا لق�شد من�شئ الُعْهدة اإْن اأمكن تديده واإل 

تولت املحكمة ذلك.
ذ يف اململكة اأو خارجها و�شواء كان لنفع اجلمهور يف اململكة  3- يكون الغر�س خرييًا �شواء كان �شينفَّ

اأو خارجها.

مادة.)23(
ذ.الُعْهدة ُمَنفِّ

ذ الُعْهدة تنفيذ الُعْهدة فيما يتعلق باأغرا�شها اخلريية اأو غري اخلريية وفقًا ل�شروط  1- يكون واجب ٌمَنفِّ
الُعْهدة واأحكام هذا القانون.

ذ الُعْهدة لذات الُعْهدة يف ذات الوقت. 2- ل يجوز اجلمع بني من�شب اأمني الُعْهدة وُمَنفِّ
ذًا لها. 3- يجوز تعيني من�شئ الُعْهدة ُمَنفِّ

ذًا للُعْهدة فيما يتعلق باأغرا�شها اخلريية اأو غري اخلريية اإذا  4- ل يكون نافذًا تعيني اأي �شخ�س ُمَنفِّ
ذ  كُمَنفِّ �شفته  فقد  للُعْهدة  اأمينًا  الُعْهدة  ذ  ُمَنفِّ تعيني  مت  واإذا  للُعْهدة،  اأمينًا  ال�شخ�س  هذا  كان 

للُعْهدة ابتداًء من الوقت الذي يقبل فيه تعيينه اأمينًا للُعْهدة.
5- يجوز تعيني اأي �شخ�س طبيعي بلغ واحدًا وع�شرين عامًا على الأقل اأو اأي �شخ�س اعتباري، اأو واحد 



47
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

اأو اأكرث من اأيٍّ منهما، منفذًا للُعْهدة.
عليه  توافق  اأو  �شراحًة  الُعْهدة  �شروط  عليه  تن�س  اأو  القانون  اأحكام هذا  به  ت�شمح  ما  با�شتثناء   -6
ذ الُعْهدة ما يلي: ر اأنها م�شروعة اأو ل�شالح الُعْهدة، ُيحَظر على ُمَنفِّ املحكمة يف احلالت التي تقدِّ

اأ. اأن ي�شع نف�شه يف مو�شع يتعار�س مع مقت�شيات مهامه.
ذًا للُعْهدة. ب. اأن ينتفع ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من تعيينه ُمَنفِّ

اأو غري مبا�شرة من ذلك  مبا�شرة  النتفاع ب�شورة  اآخر من  لأي �شخ�س  ي�شمح  اأو  ن  كِّ مُيَ اأن  ج. 
التعيني.

د. اأن يربم حل�شابه اخلا�س معامالت مع اأمني الُعْهدة اأو معامالت تتعلق باأموال الُعْهدة توؤدي اإلى 
انتفاعه اأو انتفاع اأمني الُعْهدة ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

ذ الُعْهدة عند طلبه:  7- يجب على اأمني الُعْهدة اأن يقدم لـُمَنفِّ
اأ. احل�شابات وال�شجالت اخلا�شة باأمانته للُعْهدة مبا يف ذلك احل�شابات ال�شنوية.

ب. ن�شخة من �شند الُعْهدة، الذي اأن�شاأ الُعْهدة، واأية م�شتندات اأخرى م�شار اإليها يف ذلك ال�شند.
ذ الُعْهدة احل�شول عليها وفقًا ل�شروط الُعْهدة اأو  ج. اأية م�شتندات اأو معلومات اأخرى يكون لـُمَنفِّ

التي تعد �شرورية على نحو معقول لأغرا�س تنفيذ الُعْهدة.
تاأمر  اأو  الُعْهدة  �شروط  تن�س  ما مل  الُعْهدة  ب�شاأن  اأتعابًا مقابل خدماته  الُعْهدة  ذ  ُمَنفِّ ي�شتحق  ل   -8
كافة  مقابل عن  على  الُعْهدة احلق يف احل�شول  ذ  لـُمَنفِّ يكون  ذلك  ومع  املحكمة بخالف ذلك، 

لها ب�شورة منا�شبة يف �شبيل القيام مبهامه. امل�شاريف املعقولة التي َتمَّ
التقديرية  وال�شلطات  ال�شالحيات  تبا�شر  للُعْهدة،  ذ  ُمَنفِّ من  اأكرث  وقت  اأي  يف  للُعْهدة  كان  اإذا   -9

ذي الُعْهدة من الأغلبية التي وافقت على مبا�شرتها. لـُمَنفِّ
ذي الُعْهدة اأن يطلب ت�شجيل اعرتا�شه  ذ الُعْهدة الذي يعرت�س على قرار لأغلبية ُمَنفِّ 10- يجوز لـُمَنفِّ

كتابة.
لأي  اأو  الُعْهدة  لأمني  ي�شلَّم  كتابي  اإخطار  مبوجب  من�شبه  من  ال�شتقالة  الُعْهدة  ذ  لـُمَنفِّ يجوز   -11
ذ الُعْهدة نافذة اإذا قدمها لت�شهيل اأي  �شخ�س اآخر تدده �شروط الُعْهدة، ول تكون ا�شتقالة ُمَنفِّ

اإخالل بالُعْهدة.
12- يف غري احلالت التي تقدم فيها ال�شتقالة لت�شهيل الإخالل بالُعْهدة، تكون ال�شتقالة نافذة عند 
ت�شليم الإخطار وفقًا لأحكام الفقرة )11( من هذه املادة اأو يف اأي وقت لحق لهذا الت�شليم تدده 
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�شروط الُعْهدة.
اأو غري اخلريية حال  باأغرا�شها اخلريية  يتعلق  فيما  للُعْهدة  ذ  كـُمَنفِّ �شفته  الُعْهدة  ذ  ُمَنفِّ يفقد   -13

ح�شول اأيٍّ مما يلي:
اأ. عْزله من من�شبه من ِقَبل املحكمة.

ب. نفاذ ا�شتقالته.
ج. نفاذ ن�س يف �شروط الُعْهدة يعزله من من�شبه اأو ُيفِقده �شفته.

د. قبوله تعيينه اأمينًا للُعْهدة وفقًا للفقرة )4( من هذه املادة. 

مادة.)24(
حامي.الُعْهدة

1- يجوز اأن ين�س �شند الُعْهدة على تعيني حاٍم للُعْهدة يبا�شر ال�شالحيات املن�شو�س عليها يف هذا 
القانون واأية �شالحيات اأخرى ين�س عليها �شند الُعْهدة، مبا يف ذلك:

ذي الُعْهدة اأو امل�شتفيدين اأو اإ�شافة اأو عزل اأيٍّ منهم. اأ. ا�شتبدال اأمناء الُعْهدة اأو ُمَنفِّ
ب. تديد اأو تغيري القانون اخلا�س بالُعْهدة اأو مكان اإدارتها، وذلك مع مراعاة اأحكام املواد )4( 

و)10( و)41( من هذا القانون.
ج. تعديل اأو تغيري اأو اإ�شافة اأو اإلغاء اأيٍّ من الأغرا�س اخلريية اأو غري اخلريية للُعْهدة.

د. مْنح اأو حْجب املوافقة، ب�شروط اأو بدون �شروط، على اإجراء معني اأو مبا�شرة �شالحيات معينة 
من قبل اأمني الُعْهدة.

2- ل يكون اأمني الُعْهدة م�شئوًل عن اأية خ�شارة  ت�شببها اأعماله اإذا كان قد ح�شل وفقًا ِلـما ين�س عليه 
�شند الُعْهدة على موافقة م�شبقة من حامي الُعْهدة وكان ت�شرفه بح�شن نية.

3- ل يعد حامي الُعْهدة اأمينًا للُعْهدة ب�شبب مبا�شرته لأيٍّ من ال�شالحيات املن�شو�س عليها يف هذا 
اأمناء  اأو  امل�شتفيدين  مواجهة  يف  م�شئوًل  الُعْهدة  حامي  يكون  ول  الُعْهدة.  �شروط  يف  اأو  القانون 

الُعْهدة عن مبا�شرته ل�شالحياته بح�شن نية، مامل تن�س �شروط الُعْهدة على خالف ذلك. 
4- يجوز اأن يكون حامي الُعْهدة من�شئًا للُعْهدة اأو م�شتفيدًا فيها.

5- ت�شري ب�شاأن حامي الُعْهدة اأحكام الفقرات )5( و)6( و)7( و)8( و)9( و)10( و)11( و)12( 
من املادة )23( واأحكام البنود )اأ( و)ب( و)ج( من الفقرة )13( من املادة )23(.
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مادة.)25(
ت�شجيل.الُعْهدة

الُعَهد  فيه جميع  ل  ت�شجَّ الُعَهد(  ي�شمى )�شجل  �شجاًل  املركزي ومي�شك  البحرين  ُين�ِشئ م�شرف   -1
البحرينية وتقيَّد فيه بيانات الُعَهد التي ي�شدر بتحديدها قرارًا من امل�شرف املركزي.

البيانات  اأي تغيري يطراأ على  اأو  العدول عنها  اأو  انتهائها  اأو  اإنهائها  اأو قيد  الُعْهدة  2- يكون ت�شجيل 
التي يحددها امل�شرف املركزي طبقًا للفقرة )1( من هذه املادة بناًء على طلب مكتوب من اأمني 
م�شحوبًا  املركزي  امل�شرف  يحددها  التي  لالإجراءات  وفقًا  املركزي  للم�شرف  م  يقدَّ الُعْهدة 

بالر�شم املقرر الذي ي�شدر بتحديده قرار من جمل�س اإدارة امل�شرف املركزي. 
اأو  الُعْهدة  اإن�شاء  يومًا من  املادة خالل ثالثني  الفقرة )2( من هذه  اإليه يف  امل�شار  الطلب  م  يقدَّ  -3
امل�شرف  يحددها  التي  بياناتها  على  يطراأ  الذي  التغيري  اأو  عنها  العدول  اأو  انتهائها  اأو  اإنهائها 
املركزي طبقًا للفقرة )1( من هذه املادة. ول يرتِّب اإن�شاء الُعْهدة اأو اإنهاوؤها اأو انتهاوؤها اأو العدول 
عنها اأو تعديل بياناتها امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة اأي اأثر يف مواجهة الغري اإل من 

تاريخ القيد يف �شجل الُعَهد. 
4- ُي�شِدر امل�شرف املركزي لأمني الُعْهدة بعد اإجراء القيد يف �شجل الُعَهد بناًء على الطلب الذي يقدم 
وفقًا لأحكام هذه املادة �شهادة ت�شجيل وفقًا لالأمنوذج الذي يعده امل�شرف املركزي لهذا الغر�س.
5- ُيدَمج �شجل الُعَهد الـُمن�شاأ قبل العمل باأحكام هذا القانون مع �شجل الُعَهد الـُمن�شاأ وفقًا لأحكام هذا 

القانون، ويتم توفيق بياناته طبقًا لأحكام هذا القانون ويعترب جزءًا ل يتجزاأ منه.
6- يكون �شجل الُعَهد �شريًا، ول يجوز الطالع عليه اإل باأمر من املحكمة اأو من ِقَبل موظفي امل�شرف 

املركزي املعنيني مبا�شرة بت�شجيل الُعَهد وترخي�س اأمناء الُعَهد والرقابة على اأعمالهم.

الف�شل.الثاين
تعيني.اأمناء.الُعْهدة.وا�شتقالتهم.وعزلهم

مادة.)26(
اأمني.الٌعْهدة.

�س واحد، ما مل تن�س �شروط الُعْهدة على عدد  1- يجب اأن يكون للُعْهدة على الأقل اأمني ُعْهدة مرخَّ
�س واحد على الأقل عند اإن�شائها.   اأكرب. وتكون الُعْهدة باطلة اإذا مل يكن لها اأمني ُعْهدة مرخَّ
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2- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، يجوز اأن يكون للُعْهدة اأمني ُعْهدة م�شارك اأو 
�س اأو اأمني ُعْهدة اأجنبي.  اأكرث، على اأن يكون اأمني الُعْهدة امل�شارك اأمني ُعْهدة مرخَّ

3- اإذا قل عدد اأمناء الُعْهدة عن العدد املن�شو�س عليه يف الفقرة )1( من هذه املادة اأو يف �شروط 
ر  الُعْهدة، يجب على اأمناء الُعْهدة املوجودين واإلى اأن يتم تعيني العدد الالزم من اأمناء الُعْهدة ق�شْ
الُعْهدة وذلك ما مل تاأمر املحكمة بخالف  اأموال  ت�شرفاتهم على القدر الالزم للمحافظة على 
ذلك. ويجب على اأمناء الُعْهدة اإبالغ امل�شرف املركزي كتابًة يف اأقرب وقت معقول بالنق�س يف 
عدد اأمناء الُعْهدة، وعليهم اتخاذ اخلطوات الالزمة لإمتام التعيني وفقًا لأحكام �شروط الُعْهدة اأو 

من خالل املحكمة اإذا مل تن�س �شروط الُعْهدة على اأحكام يف ذلك ال�شاأن. 
4- يكون الرتخي�س لأمناء الُعْهدة وفقًا لل�شروط والإجراءات التي يحددها امل�شرف املركزي، وُي�شتَحق 
ر�شم على كلٍّ من طلب الرتخي�س وعلى مْنحه وعلى التجديد ال�شنوي له، وي�شدر بتحديد هذه 

الر�شوم قرار من جمل�س اإدارة امل�شرف املركزي وفقًا لأحكام هذا القانون.
�س. �س له اأمني الُعْهدة املرخَّ 5- لأغرا�س قانون امل�شرف املركزي، يعد يف حكم املرخَّ

مادة.)27(
ا�شتقالة.اأمني.الُعْهدة

1- مع عدم الإخالل ب�شروط الُعْهدة واأحكام الفقرات )2( و)3( و)4( من هذه املادة، يجوز لأمني 
�س الوحيد ال�شتقالة من من�شبه مبوجب اإخطار قبل ثالثني  الُعْهدة اإذا مل يكن اأمني الُعْهدة املرخَّ
ه اإلى من�شئ الُعْهدة اإذا كان حيًا اأو، يف حال  يومًا على الأقل من التاريخ املحدد لال�شتقالة يوجَّ
وفاته، اإلى خَلفه املعنيَّ اإذا ن�س �شند الُعْهدة على ذلك، واإلى جميع اأمناء الُعْهدة امل�شاركني اإْن 

ُوِجدوا واإلى امل�شرف املركزي.
�س الوحيد ال�شتقالة من من�شبه مبوافقة املحكمة، ويجوز للمحكمة عند  2- يجوز لأمني الُعْهدة املرخَّ
�س بديل، وفر�س  املوافقة على ال�شتقالة اأن ت�شدر اأية اأوامر، مبا يف ذلك تعيني اأمني ُعْهدة مرخَّ

اأية �شروط تراها �شرورية على نحو معقول حلماية اأموال الُعْهدة.
3- اإذا عزم اأكرث من اأمني ُعْهدة على ال�شتقالة يف وقت واحد وفقًا لأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، 

�س. ل يكون ل�شتقالة اأيٍّ منهم اأثرًا اإذا كان ذلك �شيوؤدي اإلى خلو الُعْهدة من اأمني ُعْهدة مرخَّ
4- اإذا ا�شتقال اأمني الُعْهدة لت�شهيل الإخالل بالُعْهدة فاإنه يكون م�شئوًل عن ذلك الإخالل كما لو مل 

يكن قد ا�شتقال.
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مادة.)28(
عْزل.اأمني.الُعْهدة

1- يجوز للمحكمة عْزل اأمني الُعْهدة من من�شبه بناًء على طلب من امل�شرف املركزي اأو من�شئ الُعْهدة 
ذ الُعْهدة اأو حامي الُعْهدة اأو اأمني الُعْهدة امل�شارك اأو امل�شتفيد اأو اأيٍّ من ذوي ال�شاأن وذلك  اأو ُمَنفِّ

يف اأيٍّ من الأحوال التالية:
اأ. اإذا ارتكب اأمني الُعْهدة اإخالًل ج�شيمًا بالُعْهدة.

ب. اإذا مل يكن هناك تعاون كاٍف بني اأمناء الُعْهدة امل�شاركني مبا ُي�شِعف اإلى حد كبري من اإدارة 
الُعْهدة.

القيام  اأو  �شالحياته  ممار�شة  على  قادرًا  يعد  مل  اأو  القانونية  اأهليته  الُعْهدة  اأمني  فقد  اإذا  ج. 
مبهامه املن�شو�س عليها يف هذا القانون ويف �شند الُعْهدة.

القانون لتويلِّ  اأحكام هذا  ال�شروط املقررة مبوجب  اأكرث من  اأو  الُعْهدة �شرطًا  اأمني  اإذا فقد  د. 
من�شب اأمني الُعْهدة. 

هـ. اإذا كان اأمني الُعْهدة غري كفء لإدارة الُعْهدة، اأو امتنع عن اإدارة الُعْهدة اأو كان غري راغب يف 
ر يف اإدارتها بفاعلية. اإدارة الُعْهدة اأو ق�شَّ

و. اإذا كان عزل اأمني الُعْهدة هو الأ�شلح لكل امل�شتفيدين اأو للنهو�س باأيٍّ من اأغرا�س العهدة وكان 
العزل ل يتعار�س مع الغر�س اجلوهري من الُعْهدة ووجد اأمني ُعْهدة م�شارك اأو اأمني ُعْهدة 

بديل منا�شب.
ع اأمني الُعْهدة تت الإدارة اأو اأُ�شِهر اإفال�شه. ز. اإذا ُو�شِ

�شة بالن�شبة  �س من امل�شرف املركزي، اأو من اجلهة املرخِّ ح. اإذا اأُلِغي ترخي�س اأمني الُعْهدة املرخَّ
لأمني الُعْهدة الأجنبي.

2- يجوز للمحكمة اأن تاأمر بالتدبري املنا�شب وفقًا لأحكام املادة )47( من هذا القانون حلماية اأموال 
الُعْهدة اأو للحفاظ على م�شلحة امل�شتفيدين اأو للنهو�س باأغرا�س الُعْهدة، وذلك اإلى اأن ي�شدر 

قرارها النهائي ب�شاأن عْزل اأمني الُعْهدة اأو بالأمر بتدبرٍي اآخر بدًل من عْزله اأو بالإ�شافة لعْزله.

مادة.)29(
اآثار.ا�شتقالة.اأمني.الُعْهدة.اأو.عْزله.

�س، يف من�شبه، اأو ما مل تاأمر املحكمة بخالف  1- ما مل يوجد اأمني ُعْهدة اآخر، يكون اأمني ُعْهدة مرخَّ
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ذلك، يجب على اأمني الُعْهدة امل�شتقيل اأو املعزول القيام باملهام ومبا�شرة ال�شالحيات الالزمة 
للمحافظة على اأموال الُعْهدة وذلك اإلى حني ت�شليم اأموال الُعْهدة اإلى اأمني الُعْهدة اجلديد اأو اإلى 

اأي �شخ�س يكون له احلق يف ا�شتالمها. 
2- يجب على اأمني الُعْهدة امل�شتقيل اأو املعزول اأن يتخذ ب�شفة عاجلة الإجراءات التالية:

اأحكام الفقرتني  الُعْهدة، ومع مراعاة  اأموال  اأو تت �شيطرته من  اأ. ت�شليم جميع ما يف حوزته 
ق للُعْهدة وجميع �شجالتها واأوراقها  )3( و)4( من هذه املادة، ت�شليم احل�شاب النهائي املدقَّ
اإلى اأمني الُعْهدة امل�شارك اأو اأمني الُعْهدة اجلديد اأو اأي �شخ�س يكون من حقه ت�َشلُّمها وفقًا 

ل�شروط الُعْهدة.
اأمني  وبيانات  وا�شم  العزل  اأو  ال�شتقالة  تاريخ  قيد  طلب  وتقدمي  املركزي  امل�شرف  اإخطار  ب. 

الُعْهدة الذي �شيخلفه يف �شجل الُعَهد.
3- يجوز لأمني الُعْهدة قبل ت�شليم احل�شابات وال�شجالت وامل�شتندات، وفقًا لأحكام الفقرة )2( من 

هذه املادة، الحتفاظ لنف�شه بن�شخة منها.
4- يجوز لأمني الُعْهدة امل�شتقيل اأو املعزول من من�شبه اأن يطلب تزويده ب�شمان معقول عن التزاماته 

القائمة اأو امل�شتقبلية اأو املعلقة على �شرط اأو غريها قبل ت�شليم اأموال الُعْهدة. 
5- اإذا التزم اأمني الُعْهدة امل�شتقيل اأو املعزول من من�شبه باأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة 
اأو  اأيِّ فعل  اأيٍّ من ذوي ال�شاأن عن  اأو  اأو اأمني الُعْهدة  اأية م�شئولية جتاه امل�شتفيد  فاإنه يعفى من 

امتناع ب�شاأن اأموال الُعْهدة، وذلك با�شتثناء:
اأ. امل�شئولية النا�شئة عن اأيِّ اإخالل بالُعْهدة يكون اأمني الُعْهدة، اأو اأيٍّ من مديريه اأو م�شئوليه اأو 

موظفيه طرفًا فيه اأو له م�شلحة فيه اأو على علم به حني ارتكابه.
ب. امل�شئولية املتعلقة باإجراءات ا�شرتداد اأموال الُعْهدة اأو عوائدها من اأمني الُعْهدة، اأو اأيٍّ من 
مديريه اأو م�شئوليه اأو موظفيه، اإذا كانت هذه الأموال اأو العوائد يف حوزة اأو تت �شيطرة اأمني 

الُعْهدة اأو اأيٍّ من مديريه اأو م�شئوليه اأو موظفيه.
اأو جتديد له  اأيِّ متديد  اأو  اإذا �شدر كتابًة �شمان بالتعوي�س من اأي �شخ�س )الطرف ال�شامن(   -6
ون�س �شراحة اأنه ل�شالح اأمني الُعْهدة امل�شتقيل اأو املعزول من من�شبه )اأمني الُعْهدة ال�شابق(، 
فاإن هذا ال�شمان اأو التمديد اأو التجديد - مبراعاة �شروطه - يكون قاباًل للتنفيذ من اأمني الُعْهدة 
عًا  ال�شابق يف مواجهة الطرف ال�شامن، واإْن مل يكن اأمني الُعْهدة ال�شابق طرفًا يف ال�شمان اأو ُمَوقِّ
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عليه اأو على متديده اأو جتديده.      
7- ل يرتتب على ا�شتقالة اأمني الُعْهدة اأو عْزله من من�شبه اإعفاوؤه اأو اإبراء ذمة اأيٍّ من كفالئه من 

امل�شئولية عن اأيِّ فعل اأو امتناع �شدر عن اأمني الُعْهدة.
الف�شل.الثالث

مهام.اأمني.الُعْهدة
مادة.)30(

املهام.العامة
يت�شرف  واأن  الُعْهدة  و�شروط  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  مبهامه  القيام  الُعْهدة  اأمني  على  يجب   -1
مل�شلحة امل�شتفيدين دون �شواهم اأو مبا يحقق اأغرا�س الُعْهدة، واأن يبذل العناية والرعاية الواجبة 

التي يبذلها ال�شخ�س احلري�س باأف�شل قدراته ومهاراته ومبراعاة منتهى ُح�ْشن النية.
2- على اأمني الُعْهدة الف�شل بني اأموال الُعْهدة واأ�شوله اخلا�شة، وعليه اأن يحتفظ باأموال الُعْهدة على 

نحو يجعلها قابلة لتمييزها ب�شكل منف�شل عن اأية اأموال اأخرى يكون قائمًا عليها كاأمني ُعْهدة.
3- مع مراعاة اأحكام هذا القانون و�شروط الُعْهدة، يجب على اأمني الُعْهدة املحافظة على اأموال الُعْهدة 

واأن يعمل بالقدر املعقول على مناء قيمتها.
4- ما مل يكن ذلك مبوافقة املحكمة اأو وفقًا ِلـما ت�شمح به اأحكام هذا القانون اأو ين�س عليه �شراحًة 

يف �شروط الُعْهدة، يجب على اأمني الُعْهدة المتناع عن كل مما يلي:
اأ. احل�شول ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة على اأي ربح من اأمانته للُعْهدة.

ب. متكني اأي �شخ�س من احل�شول على اأي ربح من اأمانته للُعْهدة، اأو ال�شماح له باحل�شول على 
ربح من ذلك. 

تتعلق  �شفقة  اأية  اأو  امل�شاركني،  الُعْهدة  اأمناء  من  اأيٍّ  مع  اخلا�س  حل�شابه  �شفقة  اأية  اإجراء  ج. 
باأموال الُعْهدة قد توؤدي حل�شوله على اأي ربح من اأمانته للُعْهدة.  

5- على اأمني الُعْهدة م�ْشك ح�شابات و�شجالت دقيقة عن اأمانته للُعْهدة.
6- يف الُعْهدة ذات الأغرا�س اخلريية اأو غري اخلريية، على اأمني الُعْهدة اتخاذ التدابري الالزمة لعزل 
ذ الُعْهدة امتنع عن  ذ الُعْهدة وتعيني بديل له، اإذا كان هناك ما يحمله على العتقاد باأن ُمَنفِّ ُمَنفِّ

تنفيذ الُعْهدة اأو رف�س تنفيذها اأو اأنه مل يعد قادرًا على ذلك اأو راغبًا فيه. 
ذ ُعْهدة، على اأمني الُعْهدة اتخاذ  7- اإذا خلت الُعْهدة ذات الأغرا�س اخلريية اأو غري اخلريية من ُمَنفِّ
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ذ ُعْهدة جديد لها.  اخلطوات الالزمة لتعيني ُمَنفِّ
8- على اأمني الُعْهدة الحتفاظ بح�شابات و�شجالت الُعْهدة على نحو منف�شل ومميز عن احل�شابات 
وال�شجالت الأخرى لأية ُعْهدة يكون اأمينًا لها اأو لأية اأعمال يقوم بها، ومع ذلك يجوز لأمني الُعْهدة 

اأن يدرج الأتعاب وامل�شروفات الناجمة عن اأعماله كاأمني للُعْهدة يف ح�شاباته املجمعة. 
9- على اأمني الُعْهدة اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�شجيل الُعْهدة يف �شجل الُعَهد وتقدمي كافة طلبات 

القيد الأخرى وفقًا لأحكام املادة )25( من هذا القانون.
ذ الُعْهدة وحامي الُعْهدة، بناًء على طلب اأيِّ منهم،  10- على اأمني الُعْهدة اأن يقدم ملن�شئ الُعْهدة وُمَنفِّ
قة من �شهادة ت�شجيل الُعْهدة يف �شجل الُعَهد اأو اأي قيد اآخر يتم وفقًا لأحكام املادة  ن�شخة م�شدَّ

)25( من هذا القانون.  
11- مع مراعاة �شروط الُعْهدة اأو اأي اأمر ي�شدر من املحكمة، يجب على اأمني الُعْهدة:

اأ. اأن يتخذ الإجراءات الالزمة لإجبار اأمني الُعْهدة ال�شابق اأو اأي �شخ�س اآخر على ت�شليم اأموال 
الُعْهدة. 

ذ الُعْهدة اأو حامي الُعْهدة ويزود اأيًا منهم، بناًء على طلب مكتوب  ب. اأن يك�شف للم�شتفيد اأو ُمَنفِّ
منه، مبا يكون قد طلبه على نحو معقول من �شجالت وح�شابات اأمانة الُعْهدة وذلك خالل فرتة 

معقولة من الطلب.
ج. اأن يكون محايدًا عندما يكون للُعْهدة اأكرث من م�شتفيد اأو اأكرث من غر�س واأل يقوم باأعماله 
امل�شتفيدين  مب�شالح  ي�شر  مبا  الأغرا�س  اأحد  اأو  امل�شتفيدين  اأحد  م�شلحة  يحقق  نحو  على 

الآخرين اأو الأغرا�س الأخرى.  
د. اأن يتخذ الإجراءات الالزمة لطلب التعوي�س عن اأي اإخالل بالُعْهدة، اإذا علم اأو كان لديه ما 
يحمله على العتقاد باأن اأيًا من اأمناء الُعْهدة ال�شابقني اأو اأمناء الُعْهدة امل�شاركني قد ارتكب 

هذا الإخالل.
اأو مقت�شيات متكني  اأوامر املحكمة  اأو  الُعْهدة  اأو �شروط  باأحكام هذا القانون  12- مع عدم الإخالل 
امل�شرف املركزي من القيام مبهام التفتي�س، يجب على اأمني الُعْهدة، اأثناء اأمانته للُعْهدة وبعد 
انتهائها، اأن يحافظ على �شرية �شئون الُعْهدة وم�شتنداتها و�شجالتها وح�شاباتها وجميع املعلومات 
اخلا�شة بها، واأل يف�شيها للغري اإل بالقدر الالزم لت�شيري اأعمال الُعْهدة. ول ي�شري اللتزام امل�شار 
للعامة  معروفة  عنها  الإف�شاح  وقت  تكون  التي  املعلومات  على  ال�شرية  على  احلفاظ  ب�شاأن  اإليه 
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لأ�شباب ل ترجع خلطاأ اأمني الُعْهدة.
مهامه  بجميع  قيامه  ذلك  وي�شمل  القانون  هذا  باأحكام  اللتزام  الُعْهدة  اأمني  على  عام،  بوجه   -13

املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

مادة.)31(
د.اأمناء.الُعْهدة تعدُّ

ِدهم اأن يعملوا جمتمعني، ما مل تن�س �شروط الُعْهدة على خالف  1- يجب على اأمناء الُعْهدة عند تعدُّ
ذلك.

عند  بالأغلبية  اأو  منفردين  العمل  الُعْهدة يف  �شروط  �شهم  تفوِّ اأن  يجوز  الُعْهدة،  اأمناء  د  تعدَّ اإذا   -2
مبا�شرة كل اأو بع�س ال�شالحيات اأو ال�شلطات التقديرية اأو املهام املنوطة باأمناء الُعْهدة، اأو اأن 
تفو�شهم يف اأن يعهدوا مببا�شرة كل اأو بع�س تلك ال�شالحيات اأو ال�شلطات اأو املهام اإلى واحد اأو 

اأكرث من اأمناء العهدة.
3- اإذا فو�شت �شروط العهدة اأمناء العهدة بالعمل بالأغلبية، يجوز لأمني العهدة الذي يعرت�س على 

قرار الأغلبية اأن يطلب ت�شجيل اعرتا�شه كتابًة.
4- مع مراعاة �شروط العهدة، اإذا كان اأمني العهدة امل�شارك غري قادر على اأداء مهامه ب�شبب الغياب 
اأو املر�س اأو فْقد اأيٍّ من ال�شروط التي توؤهله لتويل من�شب اأمني العهدة مبوجب اأي قانون اأو اأي 
فقدان موؤقت لالأهلية، وكان من الالزم اتخاذ اإجراء فوري لت�شيري اأعمال العهدة اأو لتفادي اإحلاق 
�شرر اأو خ�شارة باأموال العهدة، يجوز لبقية اأمناء العهدة امل�شاركني اأو لأغلبية هوؤلء الباقني اأن 

يقوموا مبا يلزم لأغرا�س احلفاظ على اأموال العهدة. 
5- مع مراعاة اأحكام الفقرة )6( من هذه املادة، ل يكون اأمني العهدة امل�شارك الذي اعرت�س على قرار 
اأغلبية اأمناء العهدة امل�شاركني م�شئوًل عن هذا القرار، اإل اإذا قام بتنفيذه لوحده اأو بال�شرتاك 
مع اأمناء العهدة امل�شاركني الآخرين، وكان يعلم اأو يوجد لديه ما يحمله على العتقاد باأن ذلك 

ي�شكل اإخالًل ج�شيمًا بالعهدة.
6- يجب على اأمني العهدة اأن يبذل العناية املعقولة فيما يلي:

اأ. مْنع اأمني العهدة امل�شارك من ارتكاب اأي اإخالل ج�شيم بالعهدة.
اإلزام اأمني العهدة امل�شارك بت�شحيح اأي اإخالل ج�شيم يلحق بالعهدة.  ب. 
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مادة.)32(
اإظهار.�شفة.اأمني.الُعْهدة

1- يجب على اأمني العهدة اأن يظهر �شفته كاأمني للعهدة يف جميع العقود واملعامالت التي يربمها مع 
الغري مل�شلحة العهدة.

يف  معاملة  اأية  قيد  اأو  بت�شجيل  حكومية  جهة  اأو  �شخ�س  اأي  القانون  فيها  ُيلِزم  التي  الأحوال  يف   -2
ك�شوفها اأو �شجالتها، اإذا كان اأحد اأطراف املعاملة اأمني عهدٍة يجب على ذلك ال�شخ�س اأو اجلهة 
احلكومية اإدراج �شفة اأمني العهدة يف الك�شف اأو ال�شجل بالإ�شافة للمعلومات الأخرى التي ُيلِزم 

القانون قيدها يف الك�شف اأو ال�شجل وفقًا للقانون.
3- ت�شمل املعامالت امل�شار اإليها يف الفقرة )2( من هذه املادة:

اأ. املعامالت امل�شرفية.
ب. وثائق ال�شحن.

ج. ال�شندات غري القابلة للتفاو�س.
قًا اأو مقيَّدًا يف �شجل ر�شمي. د. اأية ت�شرف ي�شرتط القانون لنفاذه اأن يكون موثَّ

مادة.)33(
َتعاُر�ض.امل�شالح

1- يجب على اأمني العهدة اللتزام باأحكام هذا القانون والقواعد التي يحددها امل�شرف املركزي يف 
�شاأن تفادي َتعاُر�س امل�شالح بني مهامه كاأمني للعهدة وم�شاحله ال�شخ�شية.

2- يف الأحوال التي يكون فيها لأمني العهدة يف اأية معاملة م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 
تتعار�س على نحو ظاهر مع مقت�شيات مهامه كاأمني للعهدة، يجب على اأمني العهدة اأن يف�شح 
عن ذلك كتابة لأمناء العهدة امل�شاركني وحلامي العهدة وملنفذ العهدة وذلك يف اأقرب وقت ممكن 

عمليًا بعد علمه بذلك التعار�س.
ب�شكل ظاهر مع  معاملة  اأية  ال�شخ�شية يف  العهدة  اأمني  فيها م�شلحة  تتعار�س  التي  الأحوال  3- يف 
اأو  اأو حامي العهدة  مهامه كاأمني للعهدة، يجوز للم�شرف املركزي بناًء على طلب اأمني العهدة 
باأية  ل�شالحياته  اأو  ملهامه  العهدة  اأمني  مبا�شرة  يقيد  اأن  ال�شاأن  ذوي  من  اأيٍّ  اأو  العهدة  منفذ 
�شروط، اأو اأن يعني �شخ�شًا موؤمَتنًا منا�شبًا لإجراء ما يلزم ب�شاأن اأية معاملة يعتزم القيام بها اإذا 
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ارتاأى امل�شرف اأن ذلك هو الأف�شل مل�شلحة العهدة.

الف�شل.الرابع
�شالحيات.اأمني.العهدة

مادة.)34(
ال�شالحيات.بوجه.عام

1- مع مراعاة اأحكام هذا القانون و�شروط العهدة، يكون لأمني العهدة على اأموال العهدة كل ال�شلطات 
التي تكون لل�شخ�س الطبيعي ب�شفته مالكًا منتفعًا على تلك الأموال.

تقت�شر  واأن  العهدة،  و�شروط  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  �شالحياته،  مبا�شرة  العهدة  اأمني  على   -2
مبا�شرته لها على تقيق م�شلحة امل�شتفيدين اأو اأغرا�س العهدة بح�شب الأحوال.

مادة.)35(
ال�شت�شارة.يف.�شئون.العهدة

املحا�شبني  با�شت�شارة  يقوم  اأن  العهدة  لأمني  العهدة،  و�شروط  القانون  هذا  اأحكام  مراعاة  مع   -1
واملحامني وامل�شرفيني وم�شت�شاري ال�شتثمارات وغريهم من اخلرباء يف اأيٍّ من �شئون العهدة، 

وت�شدد اأتعابهم من اأموال العهدة.
2- يجوز اأن تلزم �شروط العهدة اأمني العهدة با�شت�شارة �شخ�س اآخر قبل مبا�شرة اأيٍّ من �شالحياته 
اأو �شلطاته التقديرية اأو مهامه، غري اأن جمرد تقدمي ال�شت�شارة ل جتعل من ذلك ال�شخ�س يف 

حكم اأمني عهدة.

مادة.)36(
ت�شيري.�شئون.العهدة

يبا�شر اأمني العهدة اأعماله من خالل اأيٍّ مما يلي:
اأ. قرارات ت�شدر من جمل�س اإدارته اأو اجلهة الإدارية امل�شئولة فيه.

ب. تعيني واحد اأو اأكرث من موظفيه للعمل نيابة عنه، وذلك مبوجب قرار ي�شدر من جمل�س اإدارته اأو 
اجلهة الإدارية امل�شئولة فيه وفقًا للبند )اأ( من هذه املادة.
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مادة.)37(
�شالحية.التفوي�ض

1- ل يجوز لأمني العهدة تفوي�س اأيٍّ من �شالحياته للغري اإل يف الأحوال التي ت�شمح بها اأحكام هذا 
القانون اأو �شروط العهدة اأو املحكمة بذلك.

2- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، ما مل تق�ِس �شروط العهدة بخالف ذلك اأو 
تت�شمن قيودًا يف هذا ال�شاأن، يجوز لأمني العهدة:

اأ. تفوي�س اإدارة اأموال العهدة اإلى مدراء ا�شتثمار يقوم بتعيينهم لعتقاده املعقول باأنهم موؤهلون 
لإدارة ا�شتثمار اأموال العهدة.

م اأو وكيل عقارات اأو  ب. تعيني محام اأو محا�شب اأو م�شريف اأو م�شت�شار ا�شتثمار اأو �شم�شار اأو قيِّ
غريهم من اخلرباء للعمل فيما يتعلق باأيٍّ من �شئون العهدة اأو لالحتفاظ باأموال العهدة.

ج. الرتخي�س لأيٍّ من امل�شار اإليهم يف البند )ب( من هذه الفقرة بت�شلم العمولت اأو غريها من 
املبالغ التي تدفع لهم عادة عند تقدمي مثل تلك اخلدمات. 

�س تفوي�س اأيٍّ من مهامه الأ�شا�شية التي يحددها امل�شرف املركزي اإل  3- ل يجوز لأمني العهدة املرخَّ
�س اآخر.  اإلى اأمني عهدة مرخَّ

4- ل يكون اأمني العهدة م�شئوًل عن اخل�شارة التي تلحق بالعهدة نتيجة تفوي�س يتم وفقًا للفقرة )2( 
اأو املعني، اإذا بذل العناية الواجبة، التي يبذلها اأمني  اأو نتيجة خطاأ من املفو�س  من هذه املادة 

العهدة احلري�س ممن ميتلك مهارات مماثلة، يف:
اأ. اختيار ال�شخ�س املفو�س اأو املعني.

ب. الإ�شراف على اأعمال ال�شخ�س املفو�س اأو املعني.
ج. تديد نطاق و�شروط التفوي�س اأو التعيني.

مادة.)38(
تخ�شي�ض.وحوالة.اأموال.العهدة

يجوز اأن متنح �شروط العهدة من�شئ العهدة اأو اأمني العهدة اأو اأي �شخ�س اآخر �شالحية تخ�شي�س 
اأو  �شخ�س  لأي  منها  اأو جزء  العهدة  اأموال  اأية م�شلحة يف  اأو  منها  اأو جزء  العهدة  اأموال  حوالة  اأو 
مل�شلحته، �شواء كان ذلك ال�شخ�س اأو مل يكن اأحد امل�شتفيدين من العهدة مبا�شرة قبل التخ�شي�س 

اأو احلوالة.
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مادة.)39(
الأتعاب.وامل�شاريف.

1- ل ي�شتحق اأمني العهدة اأتعابًا نظري ما يقدمه من خدمات تتعلق بالعهدة، ما مل تن�س �شروط العهدة 
اأو تاأمر املحكمة اأو يوافق كل امل�شتفيدين كتابًة على خالف ذلك.

2- مع مراعاة اأحكام الفقرة )3( من هذه املادة، يف الأحوال التي ي�شتحق فيها اأمني العهدة اأتعابًا 
د اأتعاب اأمني العهدة وفقًا ِلـما ين�س عليه �شند  نظري ما يقدمه من خدمات تتعلق بالعهدة، تدَّ
ر الأتعاب على نحو معقول مع  العهدة، واإذا خال �شند العهدة من اأحكام يف �شاأن هذا التحديد تقدَّ

مراعاة ظروف احلال. 
3- اإذا حدد �شند العهدة اأتعاب اأمني العهدة، يجوز للمحكمة اأن تزيد اأو تخف�س الأتعاب: 

اأ. اإذا اختلفت مهام اأمني العهدة جوهريًا عن تلك املتوقعة عند اإن�شاء العهدة.
ب. اإذا كانت الأتعاب املحددة يف �شند العهدة منخف�شة اأو مرتفعة ب�شكل غري معقول.

م�شروفات  من  اأنفقه  ما  منها،  ي�شدد  اأن  اأو  العهدة،  اأموال  من  لنف�شه  ي�شرتد  اأن  العهدة  لأمني   -4
معقولة تكبدها يف مبا�شرته لأعماله املتعلقة بالعهدة.

مادة.)40(
تكومي.عوائد.الُعْهدة.والدفع.مقدماً.

1-  مع مراعاة اأحكام املادة )13( من هذا القانون، ل�شروط العهدة اأن توجب اأو جتيز تكومي عوائد 
العهدة اأو جزء منها لأية فرتة زمنية.

�شروط  عليه  تن�س  ِلـما  وفقًا  وذلك  م،  تكوَّ التي مل  العهدة  عوائد  توزيع  العهدة  اأمني  على  يجب    -2
العهدة.

العهدة، يجوز لأمني  اأموال  اأولوية يف  لها  تكون  نفقات  اأو  واأية حقوق  العهدة  3-  مع مراعاة �شروط 
العهدة:

اأ. اأن يخ�ش�س العوائد التي ُتن�َشب مل�شلحة امل�شتفيد الذي يكون قا�شرًا اأو �شخ�شًا طبيعيًا عدمي 
اأو مل يحن وقت ا�شتحقاقه مل�شلحته يف العهدة، ملعي�شة هذا  اأو ناق�شها، �شواء حان  الأهلية 

امل�شتفيد اأو لتعليمه اأو لغريها من م�شاحله.
ب. اأن يدفع مقدمًا اأو يخ�ش�س مل�شلحة امل�شتفيد جزءًا من اأموال العهدة قبل حدوث الواقعة التي 
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يرتتب عليها ا�شتحقاقه لتلك الأموال دون قيود. 
4- اإذا ا�شتلم الأموال امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة الويل اأو الو�شي اأو القيِّم على عدمي الأهلية اأو 

ناق�شها ترباأ ذمة اأمني العهدة فيما يتعلق بهذه الأموال.
مت  الذي  اجلزء  الأوقات  من  وقت  اأي  يف  العهدة  اأموال  يف  امل�شتفيد  ح�شة  تقدير  عند  يراعى   -5

تخ�شي�شه اأو دفعه مقدمًا وفقًا لأحكام الفقرة )3( من هذه املادة.
6- ل يجوز اأن يتجاوز اأي جزء من اأموال العهدة يتم تخ�شي�شه اأو دْفعه مقدمًا وفقًا لأحكام الفقرة 

)3( من هذه املادة ح�شة امل�شتفيد احلالَّة اأو املعلقة على �شرط من اأموال العهدة.

مادة.)41(
نقل.املكان.الرئي�شي.لإدارة.العهدة

1- على اأمني العهدة واجب م�شتمر باأن يقوم باإدارة العهدة يف مكان منا�شب ملقا�شدها ولت�شيري �شئونها 
ومل�شالح امل�شتفيدين وللنهو�س باأغرا�شها وفقًا ل�شروط العهدة. 

2- مع عدم الإخالل ب�شروط العهدة وبحق املحكمة يف الأمر بنقل مكان اإدارة العهدة اأو باملوافقة عليه 
اأو رف�شه، يجوز لأمني العهدة اإذا كان من �شاأن ذلك النهو�س بواجبه امل�شار اإليه يف الفقرة )1( 

من هذه املادة نقل املكان الرئي�شي لإدارة العهدة اإلى اإقليم اآخر خارج اململكة.  
3- يجب على اأمني العهدة قبل قيامه بنقل املكان الرئي�شي لإدارة العهدة اإخطار حامي العهدة ومنفذ 
العهدة وجميع امل�شتفيدين املوؤهلني مبوجب خطاب م�شجل م�شحوب بعلم الو�شول قبل مدة ل تقل 

عن �شتني )60( يومًا من التاريخ املحدد للنقل، ويجب اأن ي�شتمل الإخطار على ما يلي:
اأ. ا�شم الإقليم املزمع نقل املكان الرئي�شي لإدارة العهدة اإليه.

ب. عنوان املوقع اجلديد الذي �شينقل اإليه املكان الرئي�شي لإدارة العهدة.
ج. بيان اأ�شباب النقل املقرتح.

د. التاريخ املتوقع للنقل املقرتح.
هـ. الفرتة التي يتعني اأن يتم خاللها تقدمي اإخطارات العرتا�س على النقل املقرتح وذلك مبوجب 
خطاب م�شجل م�شحوب بعلم الو�شول من حامي العهدة اأو منفذ العهدة اأو امل�شتفيد املوؤهل، 
للنقل  التاريخ املتوقع  األ تقل الفرتة املحددة لتقدمي العرتا�شات عن �شتني يومًا من  ويجب 

املقرتح.     
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النقل  ذلك  على  اعرتا�شًا  ت�شلَّم  اإذا  العهدة،  لإدارة  الرئي�شي  املكان  نقل  العهدة  لأمني  يجوز  ل   -4
اإخطارات  لتقدمي  املحددة  الفرتة  خالل  املوؤهل  امل�شتفيد  اأو  العهدة  منفذ  اأو  العهدة  حامي  من 

العرتا�س وفقًا للفقرة )3( من هذه املادة.
د بامل�شتفيد املوؤهل اأي م�شتفيد يت�شلم يف حينه  5- لأغرا�س الفقرتني )3( و)4( من هذه املادة، ُيق�شَ
ح�شة من اأموال العهدة التي يتم توزيعها اأو يكون له حق م�شتقبل غري معلق على �شرط يف ت�شلُّم 

ح�شة من هذه الأموال. 
6- يجوز لأمني العهدة عند نقل املكان الرئي�شي لإدارة العهدة، اأن ينقل اأموال العهدة اأو بع�شها اإلى 

اأمني العهدة البديل املحدد يف �شروط العهدة اأو الذي يتم تعيينه وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة.)42(
ال�شرية

1- مع عدم الإخالل ب�شروط العهدة اأو اأي اأمر ي�شدر عن املحكمة لأ�شباب منا�شبة تقدرها، ل ُيلَزم 
اأمني العهدة باأن يك�شف لأي �شخ�س، با�شتثناء امل�شرف املركزي، عن اأية معلومات اأو م�شتندات:

�شلطاته  اأو  �شالحياته  من  اأيًا  بها  با�شر  التي  الطريقة  ب�شاأن  العهدة  اأمني  مداولت  تك�شف  اأ. 
التقديرية اأو ب�شاأن طريقة قيامه باأيٍّ من مهامه امللَزم بها.

ب. تك�شف عن �شبب مبا�شرته لأيٍّ من �شالحياته اأو �شلطاته التقديرية اأو قيامه باأيٍّ من مهامه اأو 
الأ�ش�س التي ا�شتند اإليها ذلك ال�شبب اأو يحتمل ا�شتناده اإليها. 

تتعلق  اأو  مبا�شرتها،  على  العزم  اأو  التقديرية  �شلطاته  اأو  �شالحياته  من  اأيٍّ  مببا�شرة  تتعلق  ج. 
بالقيام باأيٍّ من مهامه اأو العزم على القيام بها.

د. تتعلق بح�شابات العهدة اأو ت�شكل جزءًا منها، وذلك دون اإخالل باأحكام الفقرة )2( من هذه 
املادة.

هـ. يكون من �شاأنها اأن تدل على الكيفية التي يرغب من�شئ العهدة اأو امل�شتفيد اأن يت�شرف بها 
اأمني العهدة يف مبا�شرته لأيٍّ من �شالحياته اأو �شلطاته التقديرية اأو قيامه باأيٍّ من مهامه.

2- ل يجوز لأمني العهدة اأن يرف�س الك�شف عن املعلومات اأو امل�شتندات امل�شار اإليها يف البند )د( من 
الفقرة )1( من هذه املادة اإذا كان مقدم الطلب:

اأ. م�شتفيدًا.
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ب. حامي العهدة.
ج. منفذ العهدة وذلك فيما يتعلق باأغرا�شها اخلريية اأو غري اخلريية، يف الأحوال التي تكون فيها 

العهدة ذات اأغرا�س خريية اأو غري خريية.
د. جهة خريية م�شماة كم�شتفيد يف �شند العهدة ذات الأغرا�س اخلريية اأو غري اخلريية. 

الف�شل.اخلام�ض
..م�شئولية.اأمني.الُعْهدة

مادة.)43(
امل�شئولية.عن.الإخالل.بالُعْهدة

1- مع مراعاة اأحكام هذا القانون و�شروط العهدة، يكون اأمني العهدة م�شئوًل عن الإخالل بالعهدة اإذا 
ارتكبه اأو �شاهم يف ارتكابه.

2- يكون اأمني العهدة امل�شئول عن الإخالل بالعهدة م�شئوًل عما يلي:
اأ. ما حلق باأموال العهدة من خ�شارة اأو نق�شان يف قيمتها نتيجة ذلك الإخالل.

ب. ما ح�شل عليه اأمني العهدة من ربح نتيجة ذلك الإخالل.
ج. ما فات العهدة من ربح فيما لو مل يتم ذلك الإخالل.

3- مع مراعاة اأحكام الفقرة )4( من هذه املادة، ل يكون اأمني العهدة م�شئوًل عن اأي اإخالل بالعهدة 
حدث قبل تعيينه اأمينًا لها اإذا كان ذلك الإخالل قد ارُتِكب من �شخ�س اآخر.

4- يجب على اأمني العهدة، اإذا علم باأي اإخالل بالعهدة ارتكبه �شخ�س اآخر قبل تعيينه اأمينًا للعهدة، 
اأو ارتكبه اأمني عهدة م�شارك، اتخاذ التدابري املعقولة ملعاجلة ذلك الإخالل.

5- ل يكون اأمني العهدة م�شئوًل عن الإخالل بالعهدة الذي يرتكبه اأمني عهدة م�شارك اإل يف الأحوال 
التالية:

اأ. اإذا علم بالإخالل اأو كان يتوجب عليه العلم به.
ب. اإذا ت�شرت على الإخالل اأو على نية ارتكابه اأو تخلف عن اتخاذ خطوات مالئمة خالل فرتة 

معقولة حلماية اأموال العهدة اأو ل�شرتجاعها اأو ملنع حدوث الإخالل اأو ا�شتمراره.
ة بني ربح ن�شاأ عن اإخالل  6- اإذا ارُتِكب اأكرث من اإخالل بالعهدة، ل يجوز لأمني العهدة اأن يجري مقا�شَّ

بالعهدة وخ�شارة حلقت بها عن اإخالل اآخر.
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ويجوز  امل�شئولية  يف  مت�شامنني  يكونون  بالعهدة،  الإخالل  عن  امل�شئولون  العهدة  اأمناء  تعدد  اإذا   -7
الرجوع عليهم جمتمعني اأو منفردين.

مادة.)44(
الإعفاء.من.امل�شئولية

1- يقع باطاًل كل �شرط من �شروط العهدة يعفي اأمني العهدة كليًا اأو جزئيًا من م�شئوليته ال�شخ�شية 
التي ترتتب على فعله اخلاطئ العمدي اأو اإهماله اجل�شيم اأو غ�شه. 

2- دون اإخالل باأحكام الفقرتني )1( و)3( من هذه املادة، يجوز للم�شتفيد اإعفاء اأمني العهدة من 
م�شئوليته جتاهه اأو تعوي�شه عن تلك امل�شئولية.

3- ل ت�شري اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة اإل اإذا تققت ال�شروط التالية: 
اأ. اأن يكون امل�شتفيد كامل الأهلية.

ب. اأن يكون امل�شتفيد على علم تام بكل الوقائع املادية.
اأو التعوي�س وفقًا  األ يكون اأمني العهدة قد دفع امل�شتفيد على نحو غري م�شروع ملنح الإعفاء  ج. 

لأحكام الفقرة )2( من هذه املادة.

مادة.)45(
م�شئولية.اأمني.العهدة.جتاه.الغري

1- يف الأحوال التي يكون فيها اأمني العهدة طرفًا يف اأي معاملة توؤثر يف العهدة:
اأ. اإذا كان الطرف الآخر يعلم اأو كانت لديه اأ�شباب معقولة تمله على العتقاد باأن اأمني العهدة 
يت�شرف ب�شفته اأمينًا للعهدة، فاإن اأي مطالبة للطرف الآخر تكون �شد اأمني العهدة ب�شفته 

اأمينًا للعهدة ول تن�شرف اإل اإلى اأموال العهدة.
ب. اإذا مل يكن الطرف الآخر يعلم اأو مل تكن لديه اأ�شباب معقولة تمله على العتقاد باأن اأمني 
العهدة يت�شرف ب�شفته اأمينًا للعهدة، فاإنه يجوز للطرف الآخر مطالبة اأمني العهدة ب�شفته 
ال�شخ�شية. ومع ذلك، ودون الإخالل بامل�شئولية ال�شخ�شية لأمني العهدة، يكون لأمني العهدة 

احلق يف الرجوع على اأموال العهدة مبا دفعه من اأمواله اخلا�شة. 
2- ل تخل اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة مب�شئولية اأمني العهدة عن الإخالل بالعهدة.
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3- ت�شري اأحكام هذه املادة على اأي معاملة اأيًا كان القانون الواجب التطبيق عليها ما مل تن�س �شروط 
املعاملة �شراحًة على خالف ذلك.

مادة.)46(
اأمني.العهدة.لأكرث.من.عهدة

1- يف غري حالت الغ�س و�شوء النية، اإذا كان اأمني العهدة يت�شرف ب�شفته اأمني عهدة لأكرث من عهدة 
واحدة، ل ين�شاأ اأثر لعلم اأمني العهدة باأي �شند اأو م�شاألة اأو واقعة اأو اأمر يتعلق باأي من تلك العهد 

اإذا كان علمه بذلك ناجتًا عن كونه يت�شرف، اأو ت�شرف �شابقًا، ب�شاأن اأعمال عهدة اأخرى.
لعهدة  كاأمني عهدة  فيها م�شلحة،  له  يكون  معاملة  اأي  الدخول يف  عند  العهدة  اأمني  على  يجب   -2

اأخرى، اأن يف�شح لأمناء العهدة امل�شاركني عن تلك امل�شلحة.

مادة.)47(
التدابري.عند.الإخالل.بالعهدة

مع عدم الإخالل بال�شالحيات املقررة للم�شرف املركزي، اإذا وقع اأي اإخالل بالعهدة اأو احتمل 
وقوعه، يجوز للمحكمة اأن تاأمر باأي من التدابري التالية:

اأ. اإجبار اأمني العهدة على القيام مبهامه.
ب. منع اأمني العهدة من الإخالل بالعهدة.

ج. اأن تاأمر اأمني العهدة بت�شحيح الإخالل بالعهدة وذلك باإعادة ما نق�س من اأموال العهدة اأو باأداء 
التعوي�س عن الأ�شرار النا�شئة عن الإخالل على النحو املن�شو�س عليه يف الفقرة )2( من املادة 

)43( من هذا القانون.
د. اأن تاأمر اأمني العهدة بتقدمي ح�شاب �شامل ودقيق و�شحيح ملعامالته.

هـ. عزل اأمني العهدة، يف حالة اإخالله اجل�شيم بالعهدة، وتعيني اأمني عهدة جديد بدًل منه.
و. وقف اأمني العهدة عن مزاولة ن�شاط اأمني العهدة ملدة ل جتاوز ع�شر �شنوات.

ز. اإنقا�س اأتعاب اأمني العهدة اأو حرمانه منها.
ح. اإبطال اأي ت�شرف با�شره اأمني العهدة، اأو احلجز على اأموال العهدة، اأو تتبع اأموال العهدة، وذلك 

دون الإخالل بحقوق الغري ح�شن النية.
ط. اأن تاأمر باأي تدابري اأخرى تراها منا�شبة، مع مراعاة ظروف احلال.
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الف�شل.ال�شاد�ض
انتهاء.مدة.العهدة.واإنهاوؤها.والآثار.املرتتبة.على.ذلك

مادة.)48(
انتهاء.مدة.العهدة.اأو.اإنهاوؤها.قبل.مدتها

1- مع مراعاة �شروط العهدة اأو اأي اأمر ت�شدره املحكمة، يف احلالت التي:
اأ. ت�شقط فيها اأي م�شلحة.

ب. تنتهي فيها العهدة يف غري احلالت املن�شو�س عليها يف الفقرة )3( من هذه املادة.
ج. ل يوجد فيها م�شتفيد اأو اأي �شخ�س ميكن اأن ي�شبح م�شتفيدًا وفقًا ل�شروط العهدة.

من  العهدة  بخلو  اأو  العهدة  بانتهاء  اأو  امل�شلحة  ب�شقوط  تاأثرت  التي  الأموال  اأو  امل�شلحة  توؤول 
م�شتفيد اإلى ال�شخ�س الذي قدم تلك امل�شلحة اأو الأموال اأو اإلى ورثته اأو من يخلفه يف حال 

وفاته كما لو كانت هذه امل�شلحة اأو الأموال جزءًا من تركته.
2- مع مراعاة �شروط العهدة ومع عدم الإخالل ب�شالحيات املحكمة وفقًا لأحكام املادة )51( من 
هذا القانون، للمحكمة اإنهاء العهدة بناًء على طلب اأي من الأ�شخا�س امل�شار اإليهم يف الفقرة )5( 

من هذه املادة، وذلك يف اأي من الأحوال الآتية:
اأ. اإذا كانت قيمة اأموال العهدة ل تكفي لتربير نفقات الإدارة.

ب. اإذا كان من �شاأن الإنهاء، ب�شبب ظروف مل يتوقعها من�شئ العهدة، اأن يخدم اأغرا�س العهدة.
ج. اإذا اأ�شبحت جميع اأغرا�س العهدة غري م�شروعة اأو متعذر تنفيذها.

3- مع عدم الإخالل ب�شالحيات املحكمة وفقًا للفقرة )4( من هذه املادة وعلى الرغم من اأي حكم 
مغاير يف �شروط العهدة، يف غري حالت العهدة الحرتازية اإذا كان جميع امل�شتفيدين موجودين 
ومحددين ولي�س بينهم قا�شر اأو �شخ�س طبيعي عدمي الأهلية اأو ناق�شها، يجوز لهم اأن يطلبوا 

من اأمني العهدة اإنهاء العهدة وتوزيع اأموالها فيما بينهم.
4- للمحكمة بناًء على طلب اأي من الأ�شخا�س امل�شار اإليهم يف الفقرة )5( من هذه املادة: 

اأ. اأن توجه اأمناء العهدة لتوزيع اأموال العهدة اأو عدم توزيعها.
ب. اإ�شدار اأي اأمر ب�شاأن اإنهاء العهدة وتوزيع اأموالها، وذلك وفقًا ملا تراه منا�شبًا.

ج. اإ�شدار اأي اأمر اآخر تراه منا�شبًا.
5- يجوز تقدمي الطلبات امل�شار اإليها يف الفقرتني )2( و)4( من هذه املادة من من�شئ العهدة اأو اأمني 
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العهدة اأو امل�شتفيد اأو منفذ العهدة اأو حامي العهدة اأو اأي من ذوي ال�شاأن.

مادة.)49(
مهام.و�شالحيات.اأمني.العهدة.عند.انتهاء.العهدة.اأو.اإنهائها.

1- ما مل تن�س �شروط العهدة على خالف ذلك، عند انتهاء مدة العهدة اأو اإنهائها قبل انق�شاء مدتها 
وفقًا ل�شروطها اأو باأمر من املحكمة، يجب على اأمني العهدة اأن يقوم، خالل فرتة معقولة، بتوزيع 
اأموال العهدة وفقًا ل�شروط العهدة على الأ�شخا�س امل�شتحقني لذلك اأو مبا يتفق واأغرا�س العهدة، 

بح�شب الأحوال.
2- عند انتهاء مدة العهدة اأو اإنهائها قبل انق�شاء مدتها وفقًا ل�شروطها اأو باأمر من املحكمة، يجوز 
املعقولة الالزمة  للفرتة  العهدة  املقررة لأمني  العهدة ال�شتمرار يف مبا�شرة ال�شالحيات  لأمني 
لإنهاء اأمور العهدة ولتوزيع اأموال العهدة على الأ�شخا�س امل�شتحقني لذلك اأو مبا يتفق واأغرا�س 
اأمني العهدة يف مبا�شرة �شالحياته بعد انتهاء مدة  العهدة، بح�شب الأحوال. ول يخل ا�شتمرار 
العهدة اأو اإنهائها قبل انق�شاء مدتها باحلقوق التي اآلت مل�شتفيدي العهدة عند النتهاء اأو الإنهاء. 

3- يجوز لأمني العهدة قبل توزيع اأموال العهدة وفقًا للفقرة )1( اأن:
اأ. يطلب تزويده ب�شمان معقول ب�شاأن م�شئولية العهدة احلالية اأو امل�شتقبلية اأو املعلقة على �شرط 

اأو غريها.
ب. يحتفظ باأ�شول كافية من اأموال العهدة كاحتياطي معقول لتغطية م�شئولية العهدة احلالية اأو 

امل�شتقبلية اأو املعلقة على �شرط اأو غريها.

الف�شل.ال�شابع
�شلطات.املحكمة

مادة.)50(
�شلطة.املحكمة.يف.اإلزام.امل�شتفيد.بالتعوي�ض

اإذا ارتكب اأمني العهدة اإخالًل بالعهدة باإيعاز من امل�شتفيد اأو بطلب منه اأو بر�شاه، يجوز للمحكمة 
اأن تاأمر باحلجز على م�شلحة امل�شتفيد اأو جزء منها لتعوي�س اأمني العهدة اأو اأي �شخ�س اآخر يكون له 

احلق يف مطالبة اأمني العهدة بالتعوي�س ب�شبب هذا الإخالل.



67
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

مادة.)51(
تعديل.العهدة

1- مع عدم الإخالل ب�شلطة املحكمة املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون يف تعديل �شروط العهدة، يجوز 
تعديل العهدة بالطريقة املن�شو�س عليها يف �شروطها.

2- ما مل يتم تعديل العهدة وفقًا ل�شروطها، اإذا كانت اأموال العهدة مخ�ش�شة لغر�س خريي اأو غري 
خريي ومل يعد هذا الغر�س موجودًا اأو ممكنًا تنفيذه، ويف حالة الغر�س اخلريي اإذا مل يعد ممكنًا 
تنفيذ ذلك الغر�س اأو مل يعد خرييًا، يجوز للمحكمة بناًء على طلب اأمني العهدة اأو منفذ العهدة 
اأن تاأمر بتخ�شي�س اأموال العهدة لأي غر�س خريي اأو غري خريي تدده املحكمة مبا يتفق مع 

الق�شد الأ�شلي ملن�شئ العهدة.
3- ما مل يتم تعديل العهدة وفقًا ل�شروطها، اإذا كانت اأموال العهدة مخ�ش�شة لغر�س خريي اأو غري 
خريي، يجوز للمحكمة بناًء على طلب اأمني العهدة اأو منفذ العهدة املوافقة على ترتيب يتم مبوجبه 
اأو تو�شيع �شالحيات اأمني العهدة يف  اأو اأي من �شروطها  اإلغاء اأي من اأغرا�س العهدة  اأو  تعديل 

اإدارة العهدة وت�شيري �شئونها، اإذا ارتاأت اأي مما يلي:
 اأ. اأن الرتتيب منا�شب وفعال.

ب. اأن الرتتيب يتفق مع الق�شد الأ�شلي ملن�شئ العهدة ومل�شمون العهدة التي اأن�شاأها.
4- ل ت�شدر املحكمة موافقتها على اأي ترتيب وفقًا للفقرة )3( اإل بعد تققها باأن كل من له م�شلحة 

ظاهرة يف العهدة قد اأعطي فر�شة كافية لال�شتماع اإليه.
5- يجوز للمحكمة بناًء على طلب اأمني العهدة اأو من�شئ العهدة اأو اأي م�شتفيد اأو حامي العهدة اأو اأي 

من ذوي ال�شاأن، اأن ت�شدر املوافقة نيابة عن:
اأ. القا�شر اأو ال�شخ�س الطبيعي عدمي الأهلية اأو ناق�شها الذي تكون له م�شلحة، مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة، محققة اأو محتملة، يف العهدة.
ب.  احلمل امل�شتكن.

ج. اأي �شخ�س غري معني بذاته يحتمل اأن تن�شاأ له م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف العهدة، 
اأو  ذا و�شف محدد  �شخ�شًا  لكونه  امل�شتقبل،  واقعة يف  وقت حدوث  اأو من  اأجل معني  بحلول 

ع�شوًا يف فئة محددة.  
ل�شلطته  �شخ�س  اأي  مبا�شرة  عن  تن�شاأ  قد  التي  املحتملة  مب�شلحته  يتعلق  فيما  �شخ�س،  اأي  د. 
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التقديرية عند اإ�شقاط اأو اإنهاء م�شلحة قائمة يف عهدة احرتازية.
6- لأغرا�س الفقرة )5( من هذه املادة ت�شمل موافقة املحكمة املوافقة على اأي ترتيب يتم مبوجبه 
تعديل اأو اإلغاء اأي من �شروط العهدة اأو تو�شيع �شالحيات اأمني العهدة يف اإدارة العهدة وت�شيري 
على  املوافقة  على  قادرًا  يكون  انتفاع  له م�شلحة  اآخر  �شخ�س  يوجد  اأم مل  وجد  �شواء  �شئونها، 

الرتتيب.
7- ل ت�شدر املحكمة املوافقة على اأي ترتيب نيابًة عن اأي من الأ�شخا�س امل�شار اإليهم يف البنود )اأ( 
اأو )ب( اأو )ج( من الفقرة )5( من هذه املادة اإل اإذا كان من الظاهر اأن الرتتيب يف م�شلحته.

مادة.)52(
�شلطة.املحكمة.يف.الإذن.باإبرام.�شفقة.معينة

اأموال  توؤثر يف  اأي �شفقة  اإبرام  اإذا تعذر  العهدة �شراحًة على خالف ذلك،  1- ما مل تن�س �شروط 
العهدة اأو تتعلق بها ب�شبب اأن �شروط العهدة مل تن�س على اأن لأمني العهدة �شالحية القيام بذلك، 
اأمني  اأو  العهدة  من�شئ  على طلب  بناًء  تاأمر،  اأن  ال�شفقة مالئمة  اأن  قدرت  اإذا  للمحكمة  يجوز 

العهدة اأو امل�شتفيد اأو منفذ العهدة اأو حامي العهدة، مبا يلي:
اأ. الإذن لأمني العهدة، ب�شفة عامة اأو يف اأحوال معينة، مببا�شرة ال�شالحية الالزمة وفقًا للقواعد 

وال�شروط التي تراها منا�شبة.
ال�شفقة  تكاليف  منها  وت�شدد  بها  امل�شرح  املبالغ  منها  ت�شرف  التي  العهدة  اأموال  تديد  ب. 

والطريقة التي ت�شرف بها تلك املبالغ اأو ت�شدد بها التكاليف.
2- للمحكمة يف اأي وقت اإلغاء اأو تعديل الأوامر التي ت�شدرها مبوجب هذه املادة، اأو اأن ت�شدر اأمرًا 
اإ�شافيًا اأو جديدًا، غري اأن اإلغاء اأو تعديل الأمر ل يوؤثر يف اأي ت�شرف �شدر من اأي �شخ�س ا�شتنادًا 

لذلك الأمر قبل علمه بالطلب املقدم للمحكمة باإلغاء الأمر اأو تعديله.

الباب.الثالث
العهد.الأجنبية

مادة.)53(
نطاق.تطبيق.اأحكام.الباب.الثالث

ت�شري اأحكام هذا الباب على العهد الأجنبية.



69
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

مادة.)54(
نفاذ.العهدة.الأجنبية

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة، يحكم العهدة الأجنبية القانون اخلا�س بها وتف�شر 
وفقًا لأحكامه.

2- ل تكون العهدة الأجنبية نافذة يف اململكة يف الأحوال الآتية: 
اأ. اإذا كانت تنطوي على ارتكاب فعل مخالف لالآداب العامة اأو النظام العام يف اململكة.

ب. اإذا كانت متنح حق اأو �شالحية اأو تفر�س التزامًا يكون تنفيذه مخالفًا للنظام العام اأو القانون 
يف اململكة.

ج. اإذا كانت منافية للنظام العام اأو الآداب يف اململكة.

الباب.الرابع
اأحكام.م�شرتكة

مادة.)55(
نطاق.تطبيق.اأحكام.الباب.الرابع

ت�شري اأحكام هذا الباب على العهد البحرينية، وكذلك على العهد الأجنبية بالقدر الذي ي�شمح 
فيه �شياق الن�س بذلك.

مادة.)56(
اخت�شا�شات.املحكمة

1- يجوز للمحكمة بناًء على طلب اأمني العهدة اأو من�شئ العهدة اأو حامي العهدة اأو منفذ العهدة اأو اأي 
من ذوي �شاأن:

اأ..اأن.ت�شدر.اأمراً.ب�شاأن:

اأوًل:.تنفيذ.العهدة.اأو.اإدارتها.اأو.اإنفاذها.

اأو. العهدة.لأي.من.�شالحياته. اأمني. ب�شاأن.مبا�شرة. اأمر. اإ�شدار. العهدة،.مبا.يف.ذلك. اأمني. ثانياً:.

وم�شك. العهدة،. اأمني. واأتعاب. عزله،. اأو. العهدة. اأمني. تعيني. و. مهامه،. اأو. التقديرية. �شلطاته.

احل�شابات.وتقدميها،.و�شلوك.اأمني.العهدة،.و.دفع.امل�شروفات.للمحكمة.اأو.لغريها.
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ثالثاً:.امل�شتفيد.اأو.اأي.�شخ�ض.ذي.�شلة.بالعهدة.

رابعاً:.تعيني.اأو.عزل.حامي.العهدة.اأو.منفذ.العهدة.

ب..احلكم.ب�شحة.ونفاذ.العهدة.

ج..اإلغاء.اأو.تعديل.اأي.اأمر.اأو.حكم.�شدر.وفقاً.لأحكام.هذا.القانون،.اأو.اإ�شدار.اأي.اأمر.اأو.حكم.جديد.
2- اإذا اأ�شدرت املحكمة اأمرًا بتعيني اأمني عهدة جديد وفقًا لأحكام البند الفرعي )ثانيًا( من البند 
)اأ( من الفقرة )1( من هذه املادة، يجوز لها اأن تدد ال�شروط وال�شوابط التي تراها منا�شبة 

مبا يف ذلك الأتعاب و�شروط و�شوابط انتقال ملكية اأموال العهدة.
اأمر املحكمة ال�شادر بتعيني اأمني عهدة جديد من قيود، يكون لأمني  3- مع مراعاة ما قد يت�شمنه 
العهدة املعني وفقًا لأحكام هذه املادة جميع ال�شالحيات وال�شلطات التقديرية وعليه القيام بجميع 

املهام وله الت�شرف يف جميع امل�شائل كما لو كان قد عني اأ�شاًل كاأمني عهدة.
4- ل تبا�شر املحكمة اخت�شا�شها، وفقًا لأحكام البند الفرعي )ثانيًا( من البند )اأ( من الفقرة )1( 
من هذه املادة، يف تعيني اأمني عهدة جديد يخلف اأمني العهدة املعزول اأو امل�شتقيل من من�شبه، اإل 
اإذا مل تن�س �شروط العهدة على اأحكام تعيني اأمني عهدة يخلف اأمني العهدة املعزول اأو امل�شتقيل 
من من�شبه، اأو اإذا اأبطلت اأو �شقطت اأي �شروط تت�شمن هذه الأحكام، اأو اإذا امتنع من له �شالحية 

تعيني اأمني العهدة البديل عن مبا�شرة �شالحيته اأو كان غري قادر على ذلك.

مادة.)57(
طلب.التوجيه.

1- يف الأحوال التي ت�شمح فيها �شروط العهدة بذلك، لأمني العهدة اأن يتقدم للمحكمة بطلب احل�شول 
على توجيه منها حول اأي اأمر يتعلق بالكيفية التي يجوز له اأو يتعني عليه اأن يت�شرف بها فيما يتعلق 

ب�شئون العهدة، وللمحكمة اأن تاأمر مبا تراه منا�شبًا. 
2- اإذا ت�شرف اأمني العهدة بناًء على توجيه اأ�شدرته املحكمة وفقًا للفقرة )1( من هذه املادة، يعد 
باأنه قد اأوفى بالتزاماته فيما يتعلق مب�شئوليته كاأمني عهدة يف امل�شاألة محل التوجيه، ب�شرط األ 
يكون التوجيه قد األغي يف الوقت الذي اأدى فيه اأمني العهدة الت�شرف. ومع ذلك، ل يعفى اأمني 
العهدة من م�شئوليته عن اأي ت�شرف مت وفقًا للتوجيه اإذا كان اأمني العهدة قد ارتكب تايل اأو قام 

باإخفاء عمدي اأو تدلي�س من اأجل احل�شول على التوجيه اأو يف ر�شاه باإ�شدار التوجيه.
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مادة.)58(
�شلطة.املحكمة.يف.حالة.عدم.تنفيذ.اأوامرها.

اإذا مل ينفذ اأي �شخ�س اأمرًا �شادرًا من املحكمة وفقًا لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة، مع 
عدم الإخالل باأحكام اأي قانون اآخر ب�شاأن عدم تنفيذ اأوامر واأحكام املحاكم، اأن تاأمر وفقًا لل�شروط 
وال�شوابط التي تراها منا�شبة بتنفيذ الأمر من اأي �شخ�س اآخر تعينه لهذا الغر�س على نفقة ال�شخ�س 
الذي مل ميتثل لأمرها اأو وفقًا ملا تدده املحكمة. وينتج الت�شرف الذي يجريه ال�شخ�س الآخر جميع 

اآثاره كما لو كان قد �شدر من ال�شخ�س الذي مل ميتثل لأمر املحكمة.

مادة.)59(
�شداد.ر�شوم.الدعاوى.والطلبات.التي.ترفع.للمحكمة

يتعلق  واأي مما  القانون  للمحكمة وفقًا لأحكام هذا  التي ترفع  والطلبات  الدعاوى  ت�شدد ر�شوم 
اأو  اأخرى ل�شدادها  تاأمر املحكمة بطريقة  اأموال العهدة، وذلك ما مل  اأو الطلبات من  بتلك الدعاوى 

تدد �شخ�شًا معينًا لتحملها.  

مادة.)60(
طبيعة.م�شلحة.اأمني.العهدة.يف.اأموال.العهدة

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة:
اأ. تقت�شر م�شلحة اأمني العهدة يف اأموال العهدة على ما يلزم لتنفيذ العهدة على اأكمل وجه.

ب. ل تعد اأموال العهدة جزءًا من اأ�شول اأمني العهدة اخلا�شة.
2- يف الأحوال التي يكون فيها اأمني العهدة اأحد امل�شتفيدين يف العهدة ذاتها، ل ت�شري اأحكام الفقرة 

)1( من هذه املادة على م�شلحة اأمني العهدة يف اأموال العهدة ب�شفته م�شتفيدًا.

مادة.)61(
تتبع.اأموال.العهدة

مع عدم الإخالل مب�شئولية اأمني العهدة عن الإخالل بالعهدة، يجوز تتبع وا�شرتداد اأموال العهدة 
التي مت نقل ملكيتها اأو تويلها اإخالًل بالعهدة، كما يجوز تتبع وا�شرتداد الأموال التي تولت لها، ما 
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مل تكن هذه الأموال يف يد م�شرٍت ح�شن النية ح�شل عليها مقابل �شداد قيمتها دون علم منه بالإخالل 
بالعهدة اأو يف يد �شخ�س اآخر، خالفًا لأمني العهدة، انتقلت اإليه امللكية من ذلك امل�شرتي.

مادة.)62(
ت�شفية.اأمني.العهدة.

اإذا متت مبا�شرة اأية اإجراءات لت�شفية اأمني العهدة اأو يف حال اإ�شهار اإفال�شه اأو اإع�شاره اأو و�شعه 
لأمني  يكون  الذي  بالقدر  اإل  العهدة  اأموال  على  الرجوع  العهدة  اأمني  لدائني  يكون  ل  الإدارة،  تت 

العهدة نف�شه احلق يف الرجوع عليها اأو يكون له م�شلحة انتفاع فيها.
مادة.)63(

حماية.املتعاملني.مع.اأمني.العهدة
1- اإذا قام �شخ�س، من غري امل�شتفيدين، بح�شن نية مب�شاعدة اأمني عهدة اأو اأبرم معه ت�شرفًا مبقابل 
يكون  فاإنه ل  نحو غري م�شروع،  يبا�شرها على  اأو  يجاوز �شالحياته  العهدة  اأمني  باأن  دون علمه 

م�شئوًل عن جتاوز اأمني العهدة ل�شالحياته اأو مبا�شرته لها على نحو غري م�شروع.
2- ل يلزم اأي �شخ�س، من غري امل�شتفيدين، يتعامل مع اأمني العهدة بح�شن نية بال�شتف�شار عن �شروط 

العهدة اأو مدى �شالحيات اأمني العهدة اأو مدى م�شروعية مبا�شرته لها.
معه  اأبرم  اأو  �شابق  اأمني عهدة  نية مب�شاعدة  بح�شن  امل�شتفيدين،  �شخ�س، من غري  اأي  قام  اإذا   -3
ت�شرف مبقابل دون علمه بانتهاء اأمانته للعهدة، فاإنه يعفى من اأي م�شئولية ويعد يف م�شاعدته اأو 

تعامله مع اأمني العهدة ال�شابق كما لو مل تكن اأمانته للعهدة قد انتهت.
4- ل يلزم اأي �شخ�س يتعامل بح�شن نية مع اأمني العهدة ب�شاأن اأموال العهدة باحل�شول على موافقة 
امل�شتفيدين اأو اأي �شخ�س اآخر، وله اأن يعول على الإقرارات التي ت�شدر عن اأمني العهدة ب�شاأن اأي 

مما يرد فيها.
5- يف الأحوال التي يكون فيها ذلك �شروريًا لت�شيري �شئون العهدة، يجوز لأمني العهدة املرخ�س اأن 
يعد ذلك  اأن  دون  لها،  اأمينًا  يكون  التي  العهدة  ب�شاأن  �شهادة  بناًء على طلبه  �شخ�س  لأي  يقدم 

اإخالًل بالتزام احلفاظ على ال�شرية، تت�شمن املعلومات التالية:
اأ. اأن العهدة ما زالت قائمة واأن مدتها مل تنتهي بعد.

ب. تاريخ اإبرام �شند العهدة.
ج. بيانات هوية من�شئ العهدة.
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د. بيانات هوية اأمني العهدة احلايل وعنوانه.
هـ. �شالحيات اأمني العهدة.

و. قابلية العهدة اأو عدم قابليتها للعدول، وباأنه مل يتم العدول عنها يف الأحوال التي تكون فيها 
قابلة للعدول. 

اأنه  اأو  اإجرائها،  �شالحية  وميلك  محددة  معاملة  باإجراء  القيام  له  م�شرح  العهدة  اأمني  اأن  ز. 
ح�شل على جميع املوافقات التي قد تكون مطلوبة لإجراء املعاملة.

ح. اأي معلومات اأخرى تت�شمنها ن�شخة من ال�شهادة ال�شادرة من امل�شرف املركزي وفقًا لأحكام 
املادة )25( من هذا القانون ترفق بال�شهادة ال�شادرة وفقًا لأحكام هذه الفقرة، واإقرار باأن 

هذه املعلومات ما تزال �شحيحة من جميع الأوجه.
6- يف حالة تعدد اأمناء العهدة املرخ�شني يجوز لأي منهم اإ�شدار ال�شهادة امل�شار اإليها يف الفقرة )5( 

من هذه املادة.
7- يجوز لأي �شخ�س اأجرى معاملة بح�شن نية ا�شتنادًا على �شهادة �شادرة وفقًا لأحكام الفقرة )5( 
اأموال العهدة كما لو كانت كافة املعلومات والإقرارات  اإنفاذ املعاملة يف مواجهة  من هذه املادة 

الواردة يف ال�شهادة �شحيحة.

مادة.)64(
التقادم

1- ل ت�شمع دعوى امل�شتفيد قبل اأمني العهدة عن الإخالل بالعهدة مب�شي ثالث �شنوات من تاريخ ت�شلم 
امل�شتفيد للح�شاب اخلتامي للعهدة اأو من تاريخ علم امل�شتفيد بالإخالل بالعهدة اأيهما اأ�شبق.

2- يف احلالت التي يكون فيها امل�شتفيد قا�شرًا ل يبداأ ح�شاب املدة امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة اإل 
من التاريخ الذي يبلغ فيه القا�شر �شن الر�شد.

3- ل ت�شمع دعوى منفذ العهدة اأو حامي العهدة قبل اأمني العهدة عن الإخالل بالعهدة مب�شي ثالث 
اأو من  للعهدة  املدقق  للح�شاب اخلتامي  العهدة  اأو حامي  العهدة  منفذ  ت�شلم  تاريخ  �شنوات من 

تاريخ علم منفذ العهدة اأو حامي العهدة بالإخالل بالعهدة اأيهما اأ�شبق.
4- ل ت�شمع دعوى اأمني العهدة قبل اأمني العهدة ال�شابق عن الإخالل بالعهدة مب�شي ثالث �شنوات من 

تاريخ انتهاء اأمانته للعهدة.
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5- ل ت�شمع اأي دعوى قبل اأمني العهدة عن اأي اإخالل بالعهدة مب�شي 24 �شنة من تاريخ الإخالل.
6- ا�شتثناء من اأحكام الفقرات ال�شابقة، ل مينع مرور الزمان دون:

اأ. �شماع دعوى التدلي�س قبل اأمني العهدة اإذا كانت احليل �شادرة منه اأو �شادرة من الغري وكان 
اأمني العهدة يعلم بها عند اإجراء الت�شرف اأو كان من املفرو�س حتمًا اأن يعلم بها.  

ب. �شماع دعوى ا�شرتداد اأموال العهدة التي تكون يف حوزة اأمني العهدة اأو تت �شيطرته، اأو التي 
�شبق له ت�شلمها وتويلها ل�شتخدامه اخلا�س.

الباب.اخلام�ض
الأحكام.اجلنائية.

مادة.)65(
العقوبات

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر: 
1- يعاقب باحلب�س بالغرامة التي ل جتاوز مائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من:

اأغرا�س هذا  اأو لأي غر�س من  اإقرارات للح�شول على ترخي�س  اأو  اإفادات  اأو  اأ. قدم معلومات 
القانون، اأو اأ�شدر �شهادة وفقًا لأحكام املادة )63( من هذا القانون، اإذا كان يعلم اأو يوجد 

لديه ما يحمله على العتقاد باأنها كاذبة اأو م�شللة. 
ب. خالف اأحكام الفقرة )2( اأو الفقرة )4( من املادة )30( من هذا القانون. 

اأو باإحدى هاتني  األف دينار  2- يعاقب باحلب�س ملدة ل جتاوز �شنة وبالغرامة التي ل جتاوز خم�شني 
العقوبتني كل من انتحل �شفة اأمني عهدة مرخ�س.

مادة.)66(
م�شئولية.ال�شخ�ض.العتباري

القانون،  تن�شاأ وفقًا لأحكام هذا  التي  لل�شخ�س الطبيعي  بامل�شئولية اجلنائية  مع عدم الإخالل 
ي�شاأل ال�شخ�س العتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي ل جتاوز �شعفي احلد الأق�شى للغرامة املقررة 
للجرمية وفقًا للمادة )65( اإذا ارتكبت اجلرمية با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته، وكان ذلك نتيجة ت�شرف 
اأو امتناع اأو اإهمال ج�شيم اأو موافقة اأو ت�شرت من اأي ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو م�شئول اآخر يف ذلك 
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ال�شخ�س العتباري اأو ممن ت�شرف باأي �شفة من ذلك.

الباب.ال�شاد�ض
اأحكام.متفرقة.

مادة.)67(
املحكمة.املخت�شة

1- بالإ�شافة لالخت�شا�س املقرر لها مبوجب املادة )9( من املر�شوم بقانون رقم )30( ب�شاأن غرفة 
لت�شوية  البحرين  غرفة  تكون  وال�شتثمارية،  واملالية  القت�شادية  املنازعات  لت�شوية  البحرين 
مبراعاة  القانون  هذا  لأغرا�س  املخت�شة  املحكمة  وال�شتثمارية  واملالية  القت�شادية  املنازعات 

اأحكام الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون امل�شار اإليه.
2- ل تخل اأحكام هذا القانون بالخت�شا�شات املقررة ملحاكم البحرين، مبا يف ذلك اخت�شا�شاتها يف:

اأو بغريها من  يتعلق بو�شية  الأموال  اآخر يف  اأو ت�شرف  تنازل  اأي  اأو تعديل  اإنقا�س  اأو  اإبطال  اأ. 
الت�شرفات.

ب. اإ�شدار اأي اأمر اأو حكم يتعلق باملنازعات الأ�شرية اأمام املحاكم.
ج. اإ�شدار اأي اأمر اأو حكم ملنع ارتكاب اأي تايل على الدائنني.

مادة.)68(
نطاق.تطبيق.اأحكام.هذا.القانون

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )3( من هذه املادة، يلغى القانون رقم )23( ل�شنة 2006 ب�شاأن العهد 
املالية.

2- ت�شري اأحكام هذا القانون على العهد النافذة وقت العمل باأحكامه. 
3- ل تخل اأحكام هذا القانون بـاأي مما يلي:

اأ. �شحة ونفاذ اأي عهدة تكون �شحيحة ونافذة قبل بدء العمل باأحكامه. 
ب. �شحة ونفاذ اأي عمل مت ب�شاأن اأي من العهد امل�شار اإليها يف البند )اأ( من هذه الفقرة يكون 

�شحيحًا قبل بدء العمل باأحكام هذا القانون.
ج. اأي �شالحيات اأو م�شئوليات اأو مهام مقررة ب�شاأن اأي �شخ�س وفقًا لأحكام اأي قانون اآخر.

4- ت�شري الأحكام املقررة يف هذا القانون يف �شاأن منفذ العهدة يف الأحوال التي يكون للعهدة اأغرا�س 
خريية اأو غري خريية، وت�شري الأحكام املقررة يف �شاأن حامي العهدة يف الأحوال التي تق�شي فيها 

�شروط العهدة بتعيني حامي للعهدة.
مادة.)69(

�شالحيات.و�شلطات.امل�شرف.املركزي
1- يخ�شع اأمناء العهدة املرخ�س لهم لإ�شراف ورقابة امل�شرف املركزي.
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املركزي  امل�شرف  اإدارة  وملجل�س  املركزي  للم�شرف  يكون  القانون،  اأحكام هذا  اإعمال  لأغرا�س   -2
وملحافظ امل�شرف املركزي ذات ال�شالحيات وال�شلطات املقررة لكل منهم وفقًا لأحكام قانون 

امل�شرف املركزي مبا يف ذلك الأحكام التي ت�شري ب�شاأن املرخ�س لهم.

مادة.)70(
التعاون.مع.ال�شلطات.الأجنبية.

اأي  ب�شاأن  فيما جتريه من تقيق  اأجنبية  �شلطة  اإلى  امل�شاعدة  تقدمي  املركزي  للم�شرف  يجوز 
عهدة وذلك وفقًا لالأحكام املقررة يف املادة )122( من قانون امل�شرف املركزي.

مادة.)71(
حدود.امل�شئولية.جتاه.الغري

ت�شري اأحكام املادة )175( من قانون امل�شرف املركزي ب�شاأن حدود م�شئولية امل�شرف املركزي 
امتناع  اأو  فعل  اأو  اإجراء  اأي  عن  تن�شاأ  منهم  اأي  م�شئولية  على  وامل�شفي  واملدير  وموظفيه  وم�شئوليه 

يخ�س العهد واأمناء العهد.

مادة.)72(
القرارات.التنفيذية

مع مراعاة اأحكام قانون امل�شرف املركزي، ي�شدر امل�شرف املركزي القرارات الالزمة التنفيذية 
اأحكام هذا القانون، واإلى اأن ت�شدر هذه القرارات ي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �شدور 

هذا القانون فيما ل يتعار�س مع اأحكامه.

مادة.)73(
نفاذ.اأحكام.القانون.وبدء.النفاذ

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به بعد 
م�شي ثالثني يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة

  نائب.رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خالد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة.

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 محرم 1438هــ
املوافق: 6 اأكتوبر 2016م
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.مر�شوم.رقم.)70(.ل�شنة.2016
بتعيين.مدير.عام.في.وزارة.الداخلية

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

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2015 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعنيَّ العقيد عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة مديرًا عامًا لالإدارة العامة للمرور يف وزارة 
الداخلية.

املادة.الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

.ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�شلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 4 محـرم 1438هـ
املوافق: 5 اأكتوبر 2016م
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.تعميم.ب�شاأن
عطلة.ذكرى.)عا�شوراء(.لعام.1438هـ

وموؤ�ش�شاتها  وهيئاتها  واإداراتها  اململكة  وزارات  تعطل  1438هـ،  لعام  عا�شوراء  ذكرى  مبنا�شبة 
العامة يومي الثالثاء والأربعاء املوافقني للحادي ع�شر والثاين ع�شر من �شهر اأكتوبر 2016 م.

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�شلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 5 محرم 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 6 اأكتوبر 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)81(.ل�شنة.2016

.ب�شاأن.الترخي�ض.باإن�شاء.مركز.ملينيوم.للتدريب
)موؤ�ش�شة.تدريبية.خا�شة(

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

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

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )140( املنعقدة بتاريخ 2016/6/27،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر.الآتي:
مادة.-.1-

�س لل�شيد/ لطيفة اأحمد يو�شف الع�شريي  يف اإن�شاء معهد للتدريب الإداري والتجاري با�شم  يرخَّ
تت �شجل جتاري )29495/3( ويقيَّد   Millennium TRAINING Center مركز ملينيوم  للتدريب 

تت قيد رقم )4/م.ت.خ/2016(.

مادة.-2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ: 19 ذي القعدة 1437هـ
الـمــوافـــــــــق: 22 اأغ�شـطــ�س 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)82(.ل�شنة.2016

.ب�شاأن.الترخي�ض.باإن�شاء.مركز.اإدراك.للتدريب
)موؤ�ش�شة.تدريبية.خا�شة(

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

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

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )140( املنعقدة بتاريخ 2016/6/27،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر.الآتي:
مادة.-.1-

�س لل�شيد/ اأحمد يو�شف عبدالرحمن  عبداهلل العبيديل يف اإن�شاء معهد للتدريب الإداري  يرخَّ
والتجاري با�شم مركز اإدراك للتدريب Edrak TRAINING Center   تت �شجل جتاري )27006/6(

ويقيَّد تت قيد رقم )5/م.ت.خ/2016(.

مادة.-2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ: 19 ذي القعدة 1437هـ
الـمــوافـــــــــق: 22 اأغ�شـطــ�س 2016م
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وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)86(.ل�شنة.2016

.ب�شاأن.�شحب.ترخي�ض.معهد.داينمك.للتدريب
"موؤ�ش�شة.تدريبية.خا�شة"

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

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

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2009 ب�شاأن ترخي�س باإن�شاء معهد داينمك للتدريب ،
وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )A/2016/10( املوؤرخ يف 2016/1/18،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ُي�شحب الرتخي�س ال�شادر بالقرار رقم )24( ل�شنة 2009 املمنوح لل�شادة /�شركة نولدج بروكرز 
البحرين  ذ.م.م تت قيد  رقم)12/م ت خ/2009( وذلك للمخالفات املحررة �شد املوؤ�ش�شة التدريبية 
يف الزيارات التفتي�شية واآخرها الزيارة رقم )A/2016/10( املوؤرخة 2016/1/18 واملتمثلة يف انتهاء 

مدة الرتخي�س وعدم ا�شتيفاء �شروط التجديد.

مادة.)2(
تتحمل املذكورة يف املادة الأولى  كافة امل�شئوليات والتبعات املالية والقانونية املرتتبة على تنفيذ 

هذا القرار.

مادة.-3-
على الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر  بتاريخ: 24 ذو احلجة 1437هـ
الـمـــــــــــوافــــــــق: 26 �شبتمرب 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
..قرار.رقم.)88(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.الترخي�ض.بت�شجيل.الجمعية.الخليجية.للعمل.التطوعي

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

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 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 القرار قرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية اخلليجية للعمل التطوعي،

قرر.الآتي:
مادة.-.1.-

ت�شجل اجلمعية اخلليجية للعمل التطوعي يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
تت قيد رقم )20/ج/اأج/ث(.

مادة.-.2.–
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.      

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ: 25 ذي احلجة 1437هـ                                                                   
الـمــــــــــوافـــــــــق: 27 �شبتمرب 2016م                                                                  
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بيان.باأ�شماء.الأع�شاء.املوؤ�ش�شني
للجمعية.اخلليجية.للعمل.التطوعي.

1- عبدالعزيز را�شد عبدالعزيز ال�شندي.
2- حمد محمد عبداهلل ح�شن عا�شري.

3- فاتن محمد اأحمد محمد محمود بوعيده.
4- جا�شم اأحمد جا�شم علي الذوادي.

5- محمد يحي دل�شاد مراد.
6- اأحمد مثنى اأحمد علي ح�شني.

7- عبداهلل بالل فريوز العبدالرحمن.
8- �شلوى �شلطان ح�شن اأبو حقب.

9- عبدالعزيز بن حماد بن محمد الهتالن.
10- �شعد بن خالد بن عبداهلل الدغي�س.

11- البندري بنت ح�شني بن مفلح الوزران ال�شبيعي.
12- علي ثويني العلي العبداهلل ثويني.

13- خلود علي  عبداهلل العلى.
14- محمد عبداهلل عبدالرحمن ال�شراح.

15- عنود على عبداهلل العلى ال�شالح.
16- �شايل على عبداهلل ال�شالح.

17- فار�س بن محمد بن را�شد العويف.
18- عبداحلميد بن �شامل بن �شعود بن �شامل ال�شليماين.

19- بدر بن نا�شر بن علي املخيني.
20- يو�شف اأحمد عبدالكرمي ح�شن املازمي.

21- عائ�شة غريب �شامل ها�شل القايدي.
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ملخ�ض.النظام.الأ�شا�شي
للجمعية.اخلليجية.للعمل.التطوعي

.
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 
2016م تت قيد رقم )20/ج/اأج/ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

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

الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو �شقة )22( – مبنى )1565( - طريق )539( – الرفاع ال�شرقي 

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

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

اجلهات املخت�شة بالعمل على تقيق الأهداف التالية:
1- بناء ج�شور للتوا�شل مع اجلهات الدولية يف جمال العمل التطوعي بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية 

املخت�شة.
2- تعزيز الرتابط بني متطوعني جمل�س التعاون اخلليجي .

3- الرتقاء بالقيادات والفراد يف جمال العمل التطوعي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
4- اإثراء مفهوم العمل التطوعي من خالل تبادل اخلربات واملعلومات بني متطوعي دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
للم�شاركة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  متطوعني  وا�شتقطاب  التطوعي  العمل  ثقافة  ن�شر   -5

بالأعمال التطوعية املتاحة.
6- امل�شاهمة يف تطوير العمل التطوعي على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي.

7- تعزيز مبداأ امل�شئولية الجتماعية.
اأخذ  وبعد  البحرين  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  وت�شعى 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة بالو�شائل التالية:-
1- عقد اللقاءات والندوات وور�س العمل يف جمال العمل التطوعي داخل منظومة دول جمل�س التعاون 

اخلليجي بعد اأخذ املوافقات امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.
2- تنظيم برامج توعوية جلميع فئات املجتمع لن�شر ثقافة العمل التطوعي.
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اأخذ  بعد  التطوعي  العمل  جمال  يف  املتخ�ش�شة  الن�شرات  وا�شدار  والدرا�شات  البحوث  اجراء   -3
املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة. 

4- اإن�شاء موقع على �شبكة النرتنت يخت�س بن�شر ثقافة اجلمعية واأن�شطتها لالأع�شاء بعد اأخذ موافقة 
اجلهات احلكومية املخت�شة.

5- تنظيم املوؤمترات والفعاليات املتعلقة بالعمل التطوعي وامل�شاركة بها بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من 
اجلهات احلكومية املخت�شة.

6- تبادل اخلربات مع املوؤ�ش�شات املعنية بالعمل التطوعي.
7- تنظيم وتنفيذ الربامج التدريبية لرفع كفاءة العاملني يف جمالت العمل التطوعي بعد اأخذ املوافقة 

امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالن�شطة التالية:

1-  اجتماعية     2- توعوية  
وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.

3( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك وان ل يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة بال�شرف اأو الأمانة ال 
اإذا رد اإليه اعتباره.

4 ( اأن يكون اأحد مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى:

 1- الع�شوية العاملة.     2- الع�شوية املنت�شبة.           3- الع�شوية الفخرية.
والف�شل  والن�شحاب  الن�شمام  وطريقة  وواجباتهم  الأع�شاء  حقوق  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 
التظلم من قرار  الع�شو يف  النظام حق  املادة )17( من  بينت  الع�شوية من اجلمعية، كما  واإ�شقاط 
نهائيًا يف هذا  العمومية  واعتبار قرار اجلمعية  العادية  العادية وغري  العمومية  اأمام اجلمعية  ف�شله 

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

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من 12 ع�شوًا تنتخبهم اجلمعية العمومية من 
بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

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

َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنيَّ
1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

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

اأخذ  بعد  اجلمعية  فيها  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  اخلريية  والأ�شواق  واملعار�س  احلفالت  اإيرادات   )4
موافقة اجلهات املخت�شة.

والتنمية  العمل  وزارة  موافقة  اأخذ  وبعد  للقانون  وفقا  الإدارة  جمل�س  يقبلها  اأخرى  موارد  اأية   )5
الجتماعية.

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

لإقراره.
د النظام الأ�شا�شي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�شابات اخلتامية لإيرادات وم�شروفات  كما حدَّ

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)89(.ل�شنة.2016.

ب�شاأن.الترخي�ض.باإن�شاء.دار.ح�شانة.الالآلئ.ال�شغيرة

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

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

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

�س جللوبال ايديوك�شيونال �شلو�شينز �س.�س.و باإن�شاء دار ح�شانة الالآلئ  ملدة �شنتني، تت  ُيرخَّ
قيد رقم )7/د ح/2016(.

مادة.)2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ: 3 محرم 1438هـ
الـمـــــوافــــــق: 4 اأكتوبر 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)90(.ل�شنة.2016

.ب�شاأن.تعيين.مجل�ض.اإدارة.موؤقت.لجمعية.المحافظة
الجنوبية.الثقافية.الجتماعية

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،
وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية 

الجتماعية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،

وا�شتنادًا اإلى مذكرة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة بتاريخ 2016/8/14 والثابت فيها مخالفات 
وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39 ، 46( 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 رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

اأ�شهر  ثمانية  ملدة  الجتماعية  الثقافية  اجلنوبية  املحافظة  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعني 
برئا�شة ال�شيد / خالد ح�شن ب�شري ح�شني، وع�شوية ُكل من:

1- فاطمة فهد �شعد �شالح الدو�شري.
2- محمد �شامل محمد �شامل �شرب محمد.

3- خليفة محمد خليفة مبارك خلف.
4- �شبيكة محمد اإبراهيم عبداهلل �شويلم.

مادة.)2(.
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية 
اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
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مادة.)3(.
على القائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

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

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

اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة وفقًا لأحكام القانون والنظام 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 بتاريخ: 3 محرم 1438هـ
الـمـــــوافــــــق: 4 اأكتوبر 2016م
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)180(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.ت�شكيل.لجنة.التظلمات.من.قرارات.تق�شيم.الأرا�شي

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
للتعمري  املعدة  الأرا�شي  ب�شاأن تق�شيم  ل�شنة 1994  املر�شوم بقانون رقم )3(  بعد الطالع على 

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

التنفيذية ال�شادر بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
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،
وبناًء على عر�س مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراين،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ُت�شكل جلنة ت�شمى "جلنة التظلمات من قرارات تق�شيم الأرا�شي"، وي�شار اإليها يف هذا القرار 
باللجنة، برئا�شة الوكيل امل�شاعد للطرق، وع�شوية كل من:
ع�شوا  1- مدير اإدارة التخطيط الهيكلي   
ع�شوا 2- ممثل عن اإدارة تخطيط املدن والقرى  
ع�شوا 3- ممثل عن رابطة املكاتب الهند�شية  
ع�شوا 4- ممثل عن جمعية املهند�شني البحرينية  
ع�شوا 5- امل�شت�شار القانوين للوزارة   

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات.

مادة.)2(
تخت�س اللجنة بالنظر يف كافة التظلمات من قرارات تق�شيم الأرا�شي التي ت�شدرها الوزارة، اأو 
املتعني عليها اإ�شدارها يف ميعاد معني وفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم 

الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير.



91
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

مادة.)3(
يقدم التظلم كتابة اإلى الوزير من القرارات امل�شار اإليها يف املادة )2(، وذلك خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ اإخطار ذوي ال�شاأن بهذه القرارات بكتاب م�شجل بعلم الو�شول اأو فوات ميعاد اإ�شدارها.
ويجب اأن يرفق بالتظلم التايل:

اأ- بيانات املتظلم ال�شخ�شية وعنوانه ح�شبما هو مبني ببطاقة الهوية.
ب- بيانات الطلب الذي تقدم به املتظلم للتق�شيم كاملة وم�شتوفاه وفقًا لالئحة اخلا�شة باملوافقة 

املبدئية اأو النهائية مل�شروع التق�شيم .
ج- اأ�شباب اعرتا�س املتظلم على القرار.  

 
مادة.)4(

َتعقد اللجنة اجتماعاتها مبقر الديوان العام لوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين اأو يف 
املكان والزمان اللذين يحددهما رئي�س اللجنة وفقًا ملا يحال اإليه من التظلمات من الوزير.

مادة.)5(
لت�شيري عملها يختارهم وزير �شئون  لل�شر وعدد كاٍف من املوظفني الالزمني  اأمنٌي  للجنة  يكون 

البلديات والتخطيط العمراين بناًء على تر�شيح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراين.

مادة.)6(
يحدد رئي�س اللجنة جل�شة لنظر التظلم املحال اإليه من الوزير، ويقيد اأمني ال�شر هذا التظلم يف 
�شجل خا�س يعد لهذا الغر�س، ويجب اأن يكون ال�شجل مرقمًا باأرقام م�شل�شلة وتفرد لكل تظلم �شفحة 

اأو اأكرث تدون بها البيانات املتعلقة به، وكل ما يتم اتخاذه ب�شاأنه.

مادة.)7(
اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر  اأع�شائها،  ثلثي  بح�شور  اإل  �شحيحًا  اللجنة  انعقاد  يكون  ل 
اأو من ينوب عنه، وتكون  احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س اللجنة 

قرارات اللجنة م�شببة، ول تكون قرارات اللجنة نهائية اإل بعد اعتمادها من الوزير.

مادة.)8(
يدون اأمني ال�شر اأعمال اللجنة ومناق�شاتها يف ال�شجل اخلا�س بذلك، ويوقع �شحائفه من رئي�س 

اجلل�شة والأع�شاء واأمني �شر اللجنة. 
 

مادة.)9(
 َيجوز للجنة اأن ت�شكل من بني اأع�شائها جلانًا فرعية لدرا�شة امل�شائل الالزمة للبت يف التظلمات 
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اأو  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن  واملخت�شني،  باخلرباء  ال�شتعانة  لها  يجوز  كما  اإليها،  املقدمة 
اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية 
لإجناز اأعمالها وتثبت ذلك كله يف مح�شر اجلل�شة، ول يكون ملن ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة �شوت 

معدود عند الت�شويت.

مادة.)10(
يجب على اللجنة البت يف التظلم واإبداء الراأي ب�شاأنه خالل �شتني يومًا من تاريخ تقدميه، وعليها 

اإخطار املتظلم بقرار الوزير خالل ع�شرة اأيام من تاريخ اعتماده على العنوان املحدد يف التظلم.
 ويخت�س اأمني ال�شر بالتاأ�شري يف �شجل قيد التظلمات مبا يفيد اإخطار املتظلم يف املواعيد املحددة 

لذلك.

مادة.)11(
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراين ووكيل الوزارة 
ل�شئون الأ�شغال واملعنيني-كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

�شدر بتاريخ: 9 محرم 1438هـ                      
الـمــــوافـــق: 10 اأكتوبر 2016م                          
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م�شرف.البحرين.املركزي
.قرار.رقم.)39(.ل�شنة.2016

بتحديد.ر�شم.طلب.اإن�شاء.�شراكة.ال�شتثمار.المحدودة
 

  رئي�س جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي: 
بعد الطالع على قانون �شراكات ال�شتثمار املحدودة ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2016، 

وعلى الخ�س املادة )18( منه،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يحدد ر�شم ثابت على طلب اإن�شاء �شراكه ال�شتثمار املحدودة قدرة خم�شون دينارًا.

مادة.)2(
التايل  اليوم  اإعتبارًا من  به  ُيعمل  القرار،  البحرين املركزي تنفيذ هذا   على محافظ م�شرف 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.اإدارة..م�شرف.البحرين.املركزي
محمد.ح�شني.يتيم

�شدر بتاريخ: 2 محرم 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 3 اأكتوبر 2016م
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اإعالن.مناق�شة
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.اإعالنات.مركز.الم�شتثمرين

اإعالن.رقم.)639(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ض.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ر�شالن يعقوب يو�شف ال�شوملي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )م�شنع ر�شالن للخيام 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67899، طالبا تغيري ال�شكل القانوين ل�شركته وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة م�شنع ر�شالن للخيام ذ.م.م(، وبراأ�شمال 
األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شادة/ جهاد عبداللطيف مح�شن محمد  مقداره ع�شرون 

وعادل محمد علي اجلالهمة و�شامية عبداهلل �شاهني �شقر اجلالهمة �شركاء يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)640(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة

)ريفريا.لال�شتثمارات.العقارية.�ض.�ض.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اإبراهيم محمد ال�شيبه، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )ريفريا لال�شتثمارات  خالد 
العقارية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65596، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

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

اإعالن.رقم.)641(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)برو.اأكت.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  اأكت  )برو  ا�شم  تمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
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70200-1، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.

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

اإعالن.رقم.)642(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ض.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ا�شم  تمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  مح�شن،  تقي  محمد  عبداجلليل  عواطف  ال�شيدة/ 
)عطاف اخلري للتعمري �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76332، طالبة تغيري الو�شع القانوين 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف 
)250،000( دينار بحريني، واأن ت�شبح مملوكة لكل من  ال�شيدة/ عواطف عبداجلليل محمد تقي 

مح�شن، البحرينية اجلن�شية، وال�شيد/ عبا�س علي مكي علي البقايل، البحريني اجلن�شية.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)643(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
�شركة.)ريل.بي.بروبرتيز.ذ.م.م(

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي تمل ا�شم )ريل بي بروبرتيز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية،  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ، رقم68660 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)644(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
عقيل علي نوح عبدالر�شول نوح، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي تمل ا�شم )البانو�س للنجارة(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 28582، طالبا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها التالية:
1. الفرع رقم 1 امل�شمى )البانو�س للنجارة(، الذي يزاَول فيه ن�شاط جتارة بيع مواد البناء واملواد 
الديكور،  واأعمال  واإكمال املباين وت�شطيبها،  ال�شباكة والتدفئة ولوازمها،  الإن�شائية املعدنية ومعدات 

واأعمال ور�س النجارة، واأن�شطة متكاملة لدعم املرافق )لي�شمل ذلك احلرا�شة والأن�شطة الأمنية(. 
2. الفرع رقم 2 امل�شمى )عقيل علي نوح نوح(، والذي يزاَول فيه ن�شاط جتارة بيع مواد البناء 

واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة والتدفئة ولوازمها، واأعمال ور�س النجارة. 
وتف�شيل  الأثاث  تنجيد  ن�شاط  فيه  يزاَول  والذي  فرنت�شر(،  كومفي   ( امل�شمى   3 رقم  الفرع   .3
ال�شتائر، و�شناعة جميع اأنواع تنجيدات ال�شيارات، وجتارة بيع املن�شوجات، وجتارة بيع الأثاث املنزيل. 
دينار   )20،000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  وذلك 
بحريني، واإدخال ال�شيدة/ �شفية جمعة كاظم مرزوق اخلنيزي �شريكة يف ال�شركة، واأن ي�شبح ال�شم 

.)ALBANOOSH COMPANY WLL التجاري لل�شركة )�شركة البانو�س ذ.م.م
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  التقدم باعرتا�شه   فعلى كل من لديه اعرتا�س 

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

اإعالن.رقم.)645(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)ا�شباير.لال�شتثمار.العقاري.1.�ض.�ض.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شركة )كي بوينت(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )ا�شباير لال�شتثمار العقاري 
1 �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78716، طالبة باعتبارها م�شفيًا قانونيًا ل�شركة ال�شخ�س 
الواحد املذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)646(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)وايت.فالمنغو.لال�شت�شارات.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  فالمنغو  )وايت  ا�شم  تمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
مبوجب القيد رقم 92245، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها 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  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)647(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية.اإلى

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة مور �شتيفنز، نيابة عن ال�شيد/ امتياز محمود غالم نبي خدا بخ�س اهلل، مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
التي تمل ا�شم )ور�شة قري�س لل�شياغة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67370، طالبة تغيري ال�شكل 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف 
و  MUBEEN AYAZ MAHMOOD من   لكل  مالكها  تنازل  بعد  وذلك  بحريني،  دينار   )10،000(

.AYAZ MAHMOOD

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

اإعالن.رقم.)648(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ جيهان محمد اإياز مال بخ�س يو�شف، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي تمل ا�شم )اأبو جواد 
للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،94952 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  لالإكرتونيات(،  كيازي 
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وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، 
واإدخال ال�شيد/ محمد اإياز مال بخ�س �شريكًا يف ال�شركة.

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

اإعالن.رقم.)649(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية
اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
جرانت ثورنتون عبدالعال، نيابة عن ال�شيد/ علي ح�شن علي طراده، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي 
تمل ا�شم )طرادة لالإلكرتونيات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 22904، طالبًا تويل الفرع الثالث 
من املوؤ�ش�شة امل�شمى )�شنغافورة للتنظيفات(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل املالك اإلى ال�شيد/ علي فهد ح�شن ح�شني 

طراده وجمموعة )نور �شتار القاب�شة �س.م.ب مقفلة(.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)650(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)�شبيتكو.العاملية.للتقنيات.البرتولية.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي تمل ا�شم )�شبيتكو العاملية للتقنيات البرتولية ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 77274، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من 
ال�شجل التجاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)651(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ت�شامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شود  )النمر  ا�شم  تمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  العريبي،  �شلمان  مح�شن  منريه  ال�شيدة/ 
اإلى �شركة  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 68089، طالبًة تغيري  للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب 
ت�شامن براأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، مملوكة ل�شاحبة املوؤ�ش�شة ال�شيدة/ 
وال�شيد/ جميل محمد علي علي ح�شن  البحرينية اجلن�شية،  العريبي  �شلمان عبداهلل  منريه مح�شن 

املاحوزي البحريني اجلن�شية.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

رقم.الدعوى:.2/3667/2016/14
تبلـيغ.باحل�شــور

المدعي: اإبراهيم محمد علي البلوي. �شقة 21 مبنى 238 طريق 53 مجمع 552 البديع. المدعى 
عليها/ اإلهام م�شطفى محمد بغداد. الجن�شية/ المغرب. المغرب مو�شوع الدعوى/ الطالق.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا 
لم تح�شر اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2016/11/17م   فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.ال�شنية.الثانية

رقم.الدعوى:.3/3496/2016/14.
تبلـيغ.باحل�شــور

اإبراهيم عبدالرحيم ح�شن محمد مبنى 1017 طريق 1027 مجمع 910.  المدعية: مع�شومة 
المدعى عليه/ KHAILD RIND MURAD BAKHSH. الجن�شية/ باك�شتان. باك�شتان. مو�شوع 

الدعوى/ المنازعات الزوجية. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/11/23م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.ال�شنية.الثانية

رقم.الدعوى:.14/2016/2837/8

تبليغ.باحل�شور
المدعية: اأمل علي ابراهيم محمد. مبنى 1055 طريق 5241 مجمع 252 قاللي. المدعي عليه: 
محمد عامر ح�شين الهويدي. تركيا �شرايا كنت �شقة 20 �شارع 11 انطاكيا مجمع 13. مو�شوع 

الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/11/21م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.ال�شنية.الولى
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رقم.الدعوى:.14/2015/3672/4
تبليغ.باحل�شور

المحرق.  المال. مبنى 2247 طريق 2646 مجمع 226  ابراهيم علي عبداهلل  المدعية: �شيخة 
المدعي عليه: �شلطان نا�شر علي احمد ال�شعدي. مبنى 95 طريق 29 المارات العربية المتحدة 
ابوظبي م�شرف القديمة مقابل م�شجد عبدالرحمن بن عوف قرب التحاد الن�شائي )ابو ظبي(. 

مو�شوع الدعوى/الطالق
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/11/15م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.ال�شنية.الولى

رقم.الدعوى:.14/2016/1411/3
تبليغ.باحل�شور

�شهيل  بناية  الكطاف. مبنى 81 طريق 1702 مجمع 317  المدعي: خلف احمد خلف عبداهلل 
الدور الول المنطقة الدبلوما�شية. الجن�شية/ بحريني. رقمه ال�شخ�شي 820605301. المدعي 
عليها/ ي�شرا عناد دحام التبان. �شقه 21 مبنى 1702 طريق 2559 مجمع 925 الرفاع ال�شرقي. 

رقمها ال�شخ�شي 830544992. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا 
لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثنين   الموافق 2016/11/28م   

فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/3707/2016/14
تبليغ.باحل�شور

المدعية: NAZIA HAROON، الرقم ال�شخ�شي :730463486. مبنى 4158 طريق 772 مجمع 
هارون  محمد  عليه  المدعي  باك�شتانية.  وجن�شيتها/  البحرين.  ال�شرقي– مملكة  الرفاع   907
العنوان.  العنوان/ مجهول  ال�شخ�شي: 650129180.  الرقم  عبدالر�شيد عبدالرحمن ا�شرف، 

وجن�شيته/ بحريني. مو�شوع الدعوى/ النفقة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأحد  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/10/23م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الأولى.امل�شتعجلة..
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رقم.الدعوى:.14/.4/3702/2016
تبليغ.باحل�شور

المدعي: حمد ح�شن جا�شم فردان، الرقم ال�شخ�شي: 750806206. مبنى 1397 طريق 3334 
مجمع 933الرفاع ال�شرقي– مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليها �شبيكه خليفه 
وجن�شيته/  العنوان.  مجهول   .931209803 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري،  عبدالعزيز  �شعود 

بحرينية. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/10/19م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الأولى.امل�شتعجلة..

رقم.الدعوى:.2/3356/2016/04
بيع.باملزاد.العلني

�شركة  بالمحكوم عليه  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
برامكو. وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/11/7 للمزايدة عليها والأغرا�س، فعلى كل من لديه 
رغبه في ال�شراء مراجعة / الدلل احمد عي�شى عبداهلل المالكي رقم هاتفه 33519195 اأو ادارة 
التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 2/3356/2016/04.
قا�شي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.9/01852/2016/04
بيع.باملزاد.العلني

�شركة  بالمحكوم عليه  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
برامكو. وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/11/7 للمزايدة عليها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف 

المرفق
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة / الدلل احمد عي�شى عبداهلل المالكي رقم هاتفه 
33519195 اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 

.9/01852/2016/04
قا�شي.محكمة.التنفيذ

رقم الطعــن:5 /214/ 2016/ 18
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

الطـاعن: محمود محمد مراد. وكيلها المحامي علي محمد ال قري�س. بوا�شطة وكيله المطعون 
�شـده: بول راج ناثان و�شركة كالتزتز ال بي بي. العنوان غير �شحيح
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طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه 
واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة العماليه الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على 
�شامال  والم�شاريف  الر�شوم  المطعون �شده  ت�شمين  الموقره.  التمييز  تقرره محكمة  ما  �شوء 

اتعاب المحاماه عن درجتي التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن:.18/2016/141/6
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

الطاعن: �شودهير جندرا �شيل. وكيلها المحامي عي�شى بور�شيد. بوا�شطة وكيله المحامي عي�شى 
فرج البور�شيد. المطعون �شـده: البدر الفلة للمقاولت. العنوان غير �شحيح

طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه 
واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على 
�شامال  والم�شاريف  الر�شوم  المطعون �شده  الموقرة. ت�شمين  التمييز  تقرره محكمة  �شوء ما 

اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعن:.18/2016/139/4
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  بور�شيد.  عي�شى  المحامي  وكيله  عبدالرحمن.  الطـاعن: 
البور�شيد. المطعون �شـده: موؤ�ش�شة ايري�س للمقاولت. العنوان غير �شحيح. طلبات الطاعــن: 
الدعوى  واعادة  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  القانوني.  الميعاد  لتقديمه في  �شكاًل  الطعن  قبول 
من جديد الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره 
محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة 

عن درجتي التقا�شي.
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اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعن:10/2015/650/1
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

الطاعن: البنك الهلي المتحد. بوا�شطة وكيله المحامي عي�شى اإبراهيم. المطعون �شـدة ح�شين 
جا�شم عبدالوهاب الحليو. مبنى 1729 �شارع  4326 مجمع 643. طلبات الطاعـن. قبول الطعن 
�شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وفي المو�شوع بنق�س الحكم المطعون فيه والق�شاء مجددا 
في مو�شوع ال�شتئناف باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى فيه من احت�شاب الفائدة بواقع %2 
�شنويا وتعديله لي�شبح بالزام المطعون �شده باأن يوؤدي للطاعن الفوائد التاأخيرية على المبلغ 
المق�شي به بال�شعر التفاقي بواقع 8.5% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2013/6/18 
اتعاب  ومقابل  والر�شوم  بالم�شاريف  المطعون �شدهم  الزام  ما عدا ذلك.  الحكم في  وتاأييد 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعن.:596/8/.10/2016
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

المطعون  ال�شكران  عبداهلل  المحامي  وكيله  النا�شر.  ال�شليمان  عبداللطيف  �شركة  الطـاعن: 
�شـده: وائل محمود عايد. مبنى 1321 طريق 5149 مجمع 551 القرية. طلبات الطاعــن: قبول 
الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع الغاء الحكم المطعون فيه والق�شاء برف�س ال�شتئناف بناء على 
الدفاع المقدم او المر باإعادتها لذات المحكمة بموجب مذكرة موجة. اإلزام المطعون �شدها 

الرابعة الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 
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التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم الطعــن: 10/2015/1155/6
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

�شـده:  المطعون  ال�شمالن.  اأحمد  المحامي  وكيله  بوا�شطة  غونزاليز.  كارلو�س  الطـاعن: جون 
�شركة الخليج لتكنولوجيا الطيران القاب�شة�شقة 44 مبنى 485 طريق1010 مجمع 913. طلبات 
الحكم  نق�س  المو�شوع  وفي  القانوني.  الموعد  خالل  لتقديمة  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن: 
المطعون فيه وباإعادة الدعوى وفق هيئة مغايرة للنظر فيها وفقا لما تم تقديمه. اإلزام المطعون 

�شدهم بالر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعن.:10/2016/702/2
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

الطـاعن: ا�شاربوتا لدرام وغيره. بوا�شطة وكيله المحامي �شامي �شيادي. المطعون �شـده: كو�شم 
بهارات لدرام. مكتب 22 مبنى 230 �شارع الحكومة مجمع 315. طلبات الطاعــن: قبول الطعن 
�شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والقا�شي بانتهاء 
ال�شتئناف بورود التقرير والزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شروفات عن درجتي التقا�شي ومبلغ 50 
دينار اتعاب المحاماة وبرف�س الدعوى لعدم �شمول الدعوى المقدمة من الم�شتاأنف �شدها على 
اية طلبات مو�شوعية بالإلزام عدا الطلب الم�شتعجل الواحد بندب خبير الدي رف�شته المحكمة 
اأول درجة ولعدم تقييد محكمة اأول درجة والتزامها في ذلك بطلبات الم�شتاأنف �شدها وا�شباب 
الدعوى القانونية التي اق�شمت علبها حتى تاريخ قفل باب المرافعة دون تغيير. الزام المطعون 

�شدهم بالر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز
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رقم.الطعن:.10/2016/437/6
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

الطـاعنون: محمد هارون حنيف وعبدالكا�شم عبدول وبالل نور ال�شالم و منى متين وعبدالرحيم 
محمد و دلوار عبدالر�شيد. بوا�شطة وكيلهم المحامي عي�شى فرج بور�شيد. المطعون �شـدهم: 
الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات    318 مجمع   360 طريق  اأ   75 محل  للمقاولت.  المال  موؤ�ش�شة 
�شكاًل  لتقديمه في الميعاد �شامال ال�شباب الواردة عليه. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون 
فيه بال�شتناد لما �شابه من مخالفة القانون في التطبيق والتاأويل وكذلك البالن في الجراءات 
التي اثرت في الحكم ن�شا ومن المادة 8 ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الولى والثانية 
والت�شدي للطعن حكمًا والق�شاء للطاعنين بجميع طلباتهم المقدمة لدى وزارة العمل ومحكة 
اول درجة وال�شتئناف ا�شتنادا لن�س المادتين 223 و224 من قانون المرافعات وكذلك لمواد 
قانون العمل والثبات والمرافعات المدفوع بها او المقررة لذلك وبالإحالة للدائرة التي ا�شدرت 
الحكم المطعون فيه لتق�شي  فيه  بحكما جديدا يوؤكد حقوقهما العمالية الثابتة لهم بالقانون. 
التقا�شي  درجات  عن  المحاماة  اتعاب  �شامال  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين 

والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعن:.2015/780/9/.10
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

الطـاعن: بنك البحرين الوطني. بوا�شطة وكيله المحامي عبدالغني قاروني. المطعون �شـده: 
الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  اإبراهيم.  عبداهلل  ح�شين  محمود 
�شدهم  المطعون  الزام  به.  ق�شي  فيما  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع  وفي  القانوني. 

بالر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 
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التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن.:10/2015/1166/1
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

المطعون  بور�شيد.  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  وغيره.  �شانتام  �شنغ  جورديب  الطاعن: 
الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات  للمقاولت.  �شنيور  موؤ�ش�شة  �شـده: 
�شابه  لما  بال�شتناد  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع  وفي  عليه.  الواردة  ال�شباب  �شامال 
من مخالفة القانون في التطبيق والتاأويل وكذلك البالن في الجراءات التي اثرت في الحكم 
ن�شا ومن المادة 8 ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الولى والثانية وكذلك لمواد قانون 
ا�شدرته  التي  للدائرة  وبالإحالة  لذلك  المقررة  او  بها  المدفوع  والمرافعات  والثبات  العمل 
لتق�شي بحكما للطاعنين باأحقيته لطلباته الواردة في الدعوى. الزام المطعون �شدهم بالر�شوم 
والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقا�شي مع الفائدة القانونية بواقع %10 

من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم الطعــن :10/2016/89/3
تبليغ.�شحيفة.طعن.بالتمييز

المطعون  بور�شيد  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  الجزيري.  عبداهلل  مهدي  اأحمد  الطـاعن: 
�شامال  الميعاد  لتقديمه في  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  البحرين. طلبات  فيفا  �شركة  �شـده: 
من  �شابه  لما  بال�شتناد  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع  وفي  عليه.  الواردة  ال�شباب 
مخالفة القانون في التطبيق والتاأويل وكذلك البالن في الجراءات التي اثرت في الحكم ن�شا 
للطعن حكمًا  والت�شدي  والثانية  الولى  بقانون الخت�شا�س بفقرتيها  ال�شادرة  المادة 8  ومن 
والق�شاء للطاعنين بجميع طلباتهم المقدمة  في الدعوى ا�شتنادا لمواد قانون العمل والثبات 
المقررة وبالإحالة للدائرة التي ا�شدرته لتق�شي  بحكما للطاعنين باأحقيته لطلباته الواردة في 
الدعوى. الزام المطعون �شدهم بالر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن كافة درجات 

التقا�شي مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
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تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الدعوى:.8/09689/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل
المدعى عليها: �شركة امارة للمقاولت ذ.م.م. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى:  طلب مبلغ.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/10047/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليها: 

�شركة فخرو �شيجيتال ذ.م.م. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/07183/2016/02
تبليغ.باحل�شور

نورة  عليها:  المدعى  الدولة.  ق�شايا  المدعي: جهاز  وكيل  العمل.  �شوق  تنظيم  هيئة  المدعية: 
عبداهلل بخيت خمي�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/11/6 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/06489/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: �شادق 

عبدالهادي مير عبا�س خ�شروي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/10/18 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/03882/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي اأحمد محمد احمد. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة ميم للمقاولت )�س.ت: 1-37353( - ل�شاحبه/ح�شين محمد عبدالح�شين ال �شعيد. 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/13624/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

خليفة.احمد.خليفة.املناعي
الرقم  المناعي.  خليفة  احمد  خليفة  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 460051326. 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 2016/12/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.7/14058/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

RAUF SHAHZADA MEHBOOB

 RAUF SHAHZADA المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
MEHBOOB. الرقم ال�شخ�شي: 781212707. 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 2016/11/20 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.3/14287/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

عبداهلل.حبيب.جا�شم.العقبة
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي عبداهلل حبيب جا�شم العقبة

الرقم ال�شخ�شي: 450102602. 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 2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم الدعـوى: 9/23463/2014/02
تبليـغ.باحل�شـور

المدعية: الم�شرف الخليجي التجاري. وكيلها را�شد عبدالرحمن. المدعى عليهم : 1. �شركة 
ا�شنتك لالت�شالت ذ.م.م. 2. حمد ح�شين الفهد. 3. ح�شين علي الفهد. �شفـة الدعوى: ديون. 
اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/11/10
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم الدعـوى: 8/135/2016/02
تبليـغ.باحل�شـور

المدعية: �شركة انظمة الخليج لعموم الم�شاعد وكيلها المحامي محمد التاجر. المدعى عليه 
الول: ماهر محمد علي ابل. المدعى عليه الثانية: هبة اني�س فتح اهلل ا�شتيتيه. المدعى عليه 
الثالثة: منى محمد علي ابل. فيال 696 طريق 2520 مجمع 525 �شار �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام 
اأتعاب  ومقابل  والر�شوم  دينار   51096/500 وقدره  مبلغا  للمدعية  يدفعوا  باأن  عليهم  المدعى 

المحاماة.
اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/20.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعـوى:.3/3533/2016/02
تبليـغ.باحل�شـور

عبداهلل  علي  احمد  محمد  احمد  المدعي:  ممثل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
المدعى عليه: عبدالحميد من�شور قا�شم. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام المدعى 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 37552/229 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/20.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.9/04469/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: فاطمة عبداهلل مكي ابراهيم خلف. وكيل المدعي: ا�شامه محمد علي اإبراهيم المدعى 
عليه: محمد عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن جناحي. الرقم ال�شخ�شي 870601350. مو�شوع 

الدعوى: ديون.
“حكمت المحكمة / بعدم اخت�شا�س المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى واإحالتها  منطوق الحكم: 

بحالتها للمحكمة الكبرى المدنية لالخت�شا�س، واأبقت الف�شل فى الم�شاريف”.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/6 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.7/13721/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
عبدال�شتار.احمد.�شتويل

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة عبدال�شتار احمد �شتويل الرقم ال�شخ�شي: 
461101955. 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 2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم الدعوى 8/13760/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

بالأمري.من�شور.علي.عبدالر�شول
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة بالأمير من�شور علي عبدالر�شول الرقم 
ال�شخ�شي: 650019512. 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 2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.8/13273/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

FAZIL.KARIM.AFZAL.BAIG.MIRZA

 FAZIL KARIM AFZAL BAIG تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى
باأية  اأو من يدعي  MIRZA. الرقم ال�شخ�شي: 680115072. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 

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 2016/11/24 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.8/13838/2016/02
فتـح دعوى تركـة المتوفى
جمعة �شالم جمعة غريب

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة جمعة �شالم جمعة غريب الرقم ال�شخ�شي: 
510005780. 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 2016/12/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعـوى:.3/13144/2015/02
تبليـغ.باحل�شـور

المدعـــية: هيا مبارك بن �شيف اآل بن علي. وكيلتها المحامية: مها مح�شن جابر جابر المدعى 
عليها: احمد عبدالغفار محمد العلوي. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليه 

باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 112/100 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/9.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعـوى:.8/3262/2016/02
تبليـغ.باحل�شـور

المدعية: ندى خليل ح�شن وغيرها وكيلهم المحامي جا�شم ال�شرحان. المدعى عليها الثانية: 
ثريا غلوم ح�شين محمد ر�شيد. �شفـة الدعوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
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بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/11/21
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعـوى:.8/21141/2014/02
ا�شدار.وثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعية خلود محمد زايد فرحان. قد اأقامت 
هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالبة فيها الحكم باإ�شدار وثيقة عقارية 
لت�شجيل العقار )قطعة ار�س( برقم 10014634 والمقام عليها وحده �شكنية رقم المنزل 3123 
الكائن بمدينة حمد بموجب الفري�شة القديمة رقم 2009/345 وال�شادرة بتاريخ 2009/5/18 

وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعية اأن يتقدم اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/12/5 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.02/2016/14979/7
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

محمد.لطيف.امام.دين.نانك.علم.دين
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة محمد لطيف امام دين نانك علم دين. 
الرقم ال�شخ�شي: 560151527. 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 2016/12/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.5/15065/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
خليل.ابراهيم.بوبدير

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة خليل ابراهيم بوبدير الرقم ال�شخ�شي: 
330021435. 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 2016/12/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.2/01294/2004/02
تبليغ.باحل�شور

كوربوري�شن  �شركة  عليهما:  المدعى  المحدوده.  لاللكترونيا  العي�شائي  محمد  �شركة  المدعية: 
منطقة   300 مجمع:  الأفالم  وتوزي  ال�شينما  لدارة  الدانه  �شركة  انترنا�شونال،  كوميونيكي�شن 
الر�شوم  مع  دينار   10000 الدعوى  مو�شوع  الحكومه.  �شارع  النور  بناية   -  22 مكتب  المنامه 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليهما المذكورتان اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/02328/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات. وكيل المدعي: �شهناز علي عبداهلل طاهر. المدعى عليها: 
�شركة الخدود للتجارة والمقاولت. مبنى :1332 طريق :1326،6231 مجمع 713 توبلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 5119.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/20 لنظر الدعوى ونفيدكم علما بورود التقرير.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/11071/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات. وكيل المدعية: �شهناز علي عبداهلل طاهر. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة دار المبتكرون للمقاوله. الرقم ال�شخ�شي: 65125. مبنى :136 طريق 2409، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 14060.895 دينار مع  العكر. مو�شوع   624

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/20 لنظر الدعوى ونفيدكم علما بورود التقرير.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/13576/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: زهراء علي ح�شين جعفر. وكيل المدعي: ح�شن عبا�س حيدر. المدعى عليه علي مح�شن 
عبداهلل ال�شالح، وزارة ال�شحة. مجمع ال�شلمانية الطبي- وزارة ال�شحة مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 5500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة.

رقم.الدعوى:.4/03426/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة مرحبا انترنا�شيونال
الرقم ال�شخ�شي: 26518. مبنى :215 طريق :117، مجمع: 701 توبلي �شاحبها ع�شام علي 
والم�شاريف  الر�شوم  دينار مع  مبلغ 19769.902  الدعوى: طلب  ابراهيم عبدالعال. مو�شوع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/03437/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. المدعى عليه: محمد عبداهلل احمد الكويد الرقم 
ال�شخ�شي: 201603132. مبنى :475اأ طريق :1، مجمع: 607 ابو العي�س �شاحب موؤ�ش�شة ا�شيل 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   10655.694 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  لالألمنيوم. 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/04698/2016/02
تبليغ.باحل�شور

مان�ش�شتر  خدمات  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
للتنظيفات. الرقم ال�شخ�شي: 43892. مبنى :2386 طريق :461، مجمع: 304 المنامة �شاحبها 
الر�شوم  مع  دينار   6087.207 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  محمد.  عبداهلل  علي  عبد  �شادق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
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قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/10423/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة يونايتد اج�شتنج �شيرف�شز. 
مو�شوع  المنامة.  :3703، مجمع337  :11 طريق  �شقة   174: مبنى  ال�شخ�شي: 50670.  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 12697.705 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/09995/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: نا�شر خليفة المعاودة �شاحب نا�شر 
الدعوى:  ال�شرقي مو�شوع  الرفاع  المعاودة. مبنى :2440 ب طريق :735، مجمع: 907  محمد 

طلب مبلغ 8410.44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/01747/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة يوروتكنولوجي ذ.م.م. وكيل المدعي: نزار عقيل محمود رئي�س. المدعى عليه: 
 ،3316: :578 طريق  ال�شخ�شي: 740817434. مبنى  الرقم   .RACHAEL LOUISE ROBB

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  اأغرا�س  ت�شليم  الدعوى:  المرخ. مو�شوع  مجمع: 533 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثان�شة للمدعى عليه الأول المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم الدعوى 4/14362/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
�شامل.خالد.فهد.محمد.الفهيد

الفهيد  فهد محمد  خالد  �شالم  المتوفى  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
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ورقمه ال�شخ�شي 660115808. 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 2016/11/6 لنظر الدعوى
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/14937/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ممدوح.عبداهلل.جواد.علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى ممدوح عبداهلل جواد علي ورقمه 
ال�شخ�شي 670030961. 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 2016/12/6 لنظر الدعوى
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/14933/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ا�س بي اي�شت. مبنى 1 �شقة 
:102 طريق :2831، مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65524.868 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور 

2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/03527/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اآل  عبداهلل  �شلمان  خالد  ال�شيخ  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
خليفه. مجمع: 318 المنامة �شاحب موؤ�ش�شة الرمال الذهبية - مكتب 34 - مبنى316  طريق 

1805. مو�شوع الدعوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعـوى:.3/15508/2015/02
تبليغ.باحل�شور

�شجلها  ليمتد  اأيه  ام   1 �شي  �شركة  عليه  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
التجاري 45849. مكتب 101 مبنى 95 طريق 1702 مجمع 317. �شفـة الدعوى ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهما المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2016/12/4 ليعلم.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/7001/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة برامكو المحدودة. مبنى:137 
�شقة :2 طريق :1506، مجمع: 315 المنامة. مو�شوع الدعوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/12/4 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم الدعـوى: 2/3525/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليهما: علي ح�شين عبدالرحمن الجودر. 

مكتب 22 مبنى 52 طريق 701 مجمع 207. �شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية  للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/12/4 ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/06834/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  الخ�شرم  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  للعقار.  ناردين  �شركة  المدعية: 
عليه: يمو انيانج ايما. �شقة :3 الدور 11 - زاوية 3 - امواج – المحرق. مو�شوع الدعوى: مطالبة 

مبلغ 85735 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم الدعوى 1/15148/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

عبدالعزيز.عبداهلل.اأحمد.محمد.علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عبدالعزيز عبداهلل اأحمد محمد 
علي. ورقمه ال�شخ�شي 950508462. 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 2016/12/5 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/20782/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليهم  المدعى  الخ�شرم.  عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  للعقارات.  ناردين  �شركة  المدعية: 
LYNDA REBBECA JANE JANE. MILLS،ALAN FRANCIS MILLS مبنى 618 �شقة :27 

طريق :3914، مجمع 399. مو�شوع الدعوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم الدعوى 2/11057/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

�شاحلة.خليفة.�شالح.زميان
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة �شالحة خليفة �شالح زيمان

الرقم ال�شخ�شي: 270000720. 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 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/14027/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

انرثو.حميد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى ى انثرو حميد. الرقم ال�شخ�شي: 
540906247. 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 
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اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/20 لنظر الدعوى.
املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/00288/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  عبداهلل طاهر.  علي  �شهناز  المدعية:  وكيل  الفنادق.  لدارة  مولولى  �شركة  المدعية: 
عليه: MOLLY SHIBU. مبنى :647 طريق :320، مملكة البحرين - المنامة

مو�شوع الدعوى: ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/16378/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبدال�شاحب عبداهلل ال�شائغ. وكيل المدعي: مهدي ال�شايغ. المدعى عليها �شركة 
ام تي �شي )زين(، �شتاندر ت�شارترد بنك، موؤ�ش�شة الفوزان، �شيتي بنك، موؤ�ش�شة تعمير لتاأجير 
البناء، جعفر عبداهلل علي،  لتاأجير معدات  دلمون  موؤ�ش�شة  �شعاد محمد علي،  البناء،  معدات 
ال  ال�شيخ  عبا�س  احمد،  را�شد  عفراء  مجرن،  حمد  هند  المعدات،  لتاأجير  اأبوفرا�س  موؤ�ش�شة 

مبارك، هيئة تنظيم �شوق العمل. مو�شوع الدعوى: اإفال�س.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/27 للدرا�شة.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.1/15400/2015/02
تبليغ.باحل�شور

بيل. �شقة 41 مبنى 1835 طريق 4047  الي�س  : مونيكا  المدعى عليها  اأ�شعد.  المدعية: فائزة 
الجفير 340. �شفـة الدعوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/20 ليعلم.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.02/2016/14533/3
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

AZEEZ.ABDUL.UDUMA.LEBBE

 .AZEEZ ABDUL UDUMA LEBBE تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 460203177. 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 2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.1/8055/2012/02
اإثبات.ملكية.العقار

الزهيره  مح�شن  اإبراهيم  ح�شن  المدعين  باأن  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
وغيره. قد اأقاموا الدعوى رقم 1/8055/2012/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل 
عن  المخلف  المنامة  من  كليب  دار  في  الكائن  للعقار  ملكيتهم  اثبات  فيها  طالبين  العقاري. 
المورث بموجب الفري�شة ال�شرعية رقم 484/2008 والبالغ م�شاحته 52377 قدم مربع والثابت 
حدودا وم�شاحة ومعالم وفق تقرير الم�شح رقم ق م/�س د/2015/6820 الموؤرخ 2016/3/28 

والخارطة المرفقة به.
   لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.4/305/2015/02
اإثبات.ملكية.العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين ورثة ال�شيد علوي �شيد �شلمان ورثة 
ال�شيد جواد �شيد علوي �شيد �شلمان – ورثة ها�شمية ال�شيد علي ال�شيد جعفر وغيرهم. قد اأقاموا 
الدعوى رقم 4/305/2015/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبين 
فيها باإثبات ملكية العقار الكائن في توبلي من المنامة وذلك با�شم المدعين وفقا لتقرير الم�شح 
الم�شعن 1678،3 متر وال�شرمة 2541،5 متر والزراعة 2985،1 متر حيث انها ار�س زراعية 
كبيرة تحوي ثالث اأق�شام كل ق�شم يتم عمل زراعة خا�شة به والعقار هو عبارة عن ار�س زراعية 

واحدة مق�شمة اإلى ثالث مراحل لح�شاد الزرع
     لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع 



123
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/21لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/06429/2016/02
تبليغ.باحل�شور

البحرينيه  ال�شوي�شريه  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
القاب�شه. الرقم ال�شخ�شي: 68504. مبنى :30 �شقة :13 طريق :359، مجمع: 321 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/17586/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ناردين العقارية. وكيل المدعي:  عبدالرحمن را�شد يو�شف الخ�شرم المدعى 
عليه:  AMIN BENNACEUR. الرقم ال�شخ�شي: 710924020. �شقة :10 الدور 15 - زاوية 3 

امواج – المحرق. مو�شوع الدعوى: ديون
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/18890/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المليجي  علي  محمود  محمد  امل  المدعي:  وكيل  ب�شتكي.  محمود  عارف  محمد  المدعي: 
المدعى عليه: FAZIL ABDUL MAJEED، عي�شى �شلمان ح�شين علي دراج. بوا�شطة المحامي 
با�شم ابراهيم ال�شفاف مكتب رقم 41 بنايه عالية 580 الطابق �شارع رقم 1706 مجمع 317 

الدبلوما�شيه. مو�شوع الدعوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.9/6703/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

حمد.عبدالعزيز.عبدالرحمن.عبداهلل
عبدالرحمن  عبدالعزيز  حمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي: 890117829. فعلى كل  الرقم  عبداهلل. 
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 2016/11/21 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/12902/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: الهام علي ح�شن. المدعى عليها 
عليه  المدعى   .770808719 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  احمد  محفوظ  عبداهلل  نجم  الول: 

الثانيه : ورده محمد علي احمد المفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 800403347 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 171.635 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.6/13596/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
�شجل تجاري رقم 67192-1. مو�شوع  الول )�س.م.ب( مقفلة.  ال�شتثمار  بنك  �شركة  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 1088.052 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.6/12836/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SALEM المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
مبلغ 3576.880  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي:69016227.  الرقم   .JALIL GAMMOH
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دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.6/12657/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة هجين للمقاولت. وكيل المدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. المدعى عليه: 
Gulf interiors. �شجل تجاري رقم: 59783-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5196.500 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.3/12958/2016/02
تبليغ.باحل�شور

بوغمار.  المدعي: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  الدو�شري. وكيل  �شعد ظفر  نادر جابر  المدعي: 
ال�شخ�شي: 900512806 مو�شوع الدعوى:  التجاني ال�شو فرحنا. الرقم  المدعى عليه: احمد 

طلب مبلغ 2057.300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/11067/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعية: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين
المدعى عليه: ح�شن حبيب ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 650111770. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1459.165 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.7/12861/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
التويجري. المدعى عليه: IMTIAZ AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 731043537

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1985.980 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.3/13589/2016/02
تبليغ.باحل�شور

للدعايه  ارابيا  بيكجر  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
والعالن. �شجل تجاري رقم: 65756-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 349.65 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/12064/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فاليو لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: محمد مجيد ح�شن الج�شي. المدعى 
عليه: محمود عبدالرحمن محمد عبدالر�شول. الرقم ال�شخ�شي: 710206380 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1262.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.6/12576/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: MIRZA KHAN NAWAB KHAN. وكيل المدعي: زياد روفان قيومجي المدعى عليه: 
LAXMAN RAMLA. الرقم ال�شخ�شي: 700711457. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 533.500 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.3/12345/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SHABEED المدعي: �شتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 790581566. مو�شوع  الرقم   .ALAKKAT CHAKKAPOYIL

3352.662 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.7/12391/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
MULLADAN ABUBEKER BASHEER. الرقم ال�شخ�شي: 670634794 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2399.084 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.8/12401/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ح�شن وحبيب اأبني محمود فروع فاين فودز �شجل تجاري. وكيل المدعي: علي 
Allied arms co. �شجل تجاري رقم  عبداهلل الأيوبي. المدعى عليه: �شركة �شواعد التحاد - 
:  46869-8. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4366.815 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.1/11682/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  الخلف.  كطاف  خلف  ف�شه  المدعية:  وكيل  الجالهمه.  را�شد  احمد  �شركة  المدعية: 
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 .530127482 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUSHTAQ AHMAD MUNSHI NOOR ALAM عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1640.300 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.3/11647/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فاليو لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: محمد مجيد ح�شن الج�شي. المدعى 
عليه: SELMA JEMOUAI. الرقم ال�شخ�شي: 840939892. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 192 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.7/13170/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة خليل ابراهيم كانو. وكيل المدعية: دلل جا�شم الزايد. المدعى عليها موؤ�ش�شة 
الفرج. �شجل تجاري رقم: 17807. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4025.500 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.3/11812/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعية: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين
مو�شوع   751210390 ال�شخ�شي:  الرقم  الحلواجي.  كاظم  مهدي  فوؤاد  محمد  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 4046.408 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.9/12185/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
 822.786 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791027937 ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شتم.  فواز  محمد 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.5/12859/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
الرقم   .MD AJMOL HOSSAIN MD HORMUJ ULLAH عليه:  المدعى  التويجري. 
ال�شخ�شي: 820719021. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 512.94 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.4/12420/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ابراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
IRFAN ABDUL RAHAMAN MOMIN. الرقم ال�شخ�شي: 800836120 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 539.3 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.2/12421/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 KRISHNA المدعي: البنك الأهلي. وكيل المدعي: عي�شى ابراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590553518 ال�شخ�شي:  الرقم   .PILLAI SREE KUMAR

2118.001 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.9/13353/2016/02

تبليغ.باحل�شور
�شجل  للتجارة  لين  توب  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
تجاري رقم: 77234-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1833.188 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.4/12658/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: احمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
الدو�شري. المدعى عليه: هيلوبلي�س. �شجل تجاري رقم: 667901. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4365 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.6/13453/2016/02
تبليغ.باحل�شور

للقوارب.  الظاعن  م�شنع  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شجل تجاري رقم: 3195. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4304.819 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/05298/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 907 مجمع   701 طريق   11: �شقة   28: مبنى   .SAID KARAM GUL MOHAMMAD عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.69 دينار مع  الرفاع 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/04200/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 RASEL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
:11، مجمع: 711  �شقة 15 طريق   17: مبنى   .MIAH MAHABUR MAHABUR RAHMAN

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   245.633 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي. 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/04206/2016/02

تبليغ.باحل�شور
 ALI ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه  البحرين. وكيل المدعية: زينب  المدعية: �شركة زين 
SALAMAT ALI. مبنى :259 طريق :2007، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

499.244 دينار 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/04203/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 GLENN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
المنامة.   340 مجمع:   4018: طريق   41: �شقة   790: مبنى   .ENCARNACION ABCEDE

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 509.153 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/07239/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،337: طريق   1267: مبنى   .881216828 ال�شخ�شي:  الرقم  الر�شيدي.  مو�شى  م�شبح  ح�شن 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 215.365  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.  مجمع: 203 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/03328/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن محمد مطر محمد مطر. الرقم ال�شخ�شي: 840700288. مبنى :1026 طريق :7729، 
مجمع: 477 ال�شاخورة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.507 دينار 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/06977/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مح�شن قا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 930904931. مبنى :1829 طريق :3940، مجمع: 939 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.797 دينار 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/06113/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: TAYYAB SHARIF BAJWA. مبنى :1854 طريق :234، مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 185.669 دينار 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/17482/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 

عليه: عبداهلل عبدالرحمن ح�شن ح�شين مالئي. الرقم ال�شخ�شي: 860908062
مبنى 453 �شقة 1 طريق 715 مجمع 307 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150.438 دينار 

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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/13110/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 SYED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
BAHADUR. الرقم ال�شخ�شي: 880154578. مبنى :1118 �شقة :7 طريق 301 مجمع119-

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   256.365 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  منامة. 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/06551/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
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مرهف احمد ال�شحن. مبنى :126 طريق 284 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
3472.94 دينار 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/05270/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه ابراهيم 
ال�شيد ابراهيم غيث. مبنى :830 �شقة :11 طريق :3015، مجمع: 330 المنامة مو�شوع الدعوى:  

66.2 دينار 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/05594/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ا�شامه كمال ح�شن. مبنى :42 �شقة :32 طريق :2002، مجمع: 320 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 625.189 دينار 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/12105/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: PAULINO JR PACLEB LITE. مبنى :12 �شقة :23 طريق :4201 مجمع: 324 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 263.816 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12106/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
TULIO JOSE PINTO DA PINTO DA SILVA. مبنى :1215 �شقة 10 طريق :3363، مجمع: 

533 المرخ. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.451 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/12109/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED SHAFEEQ AHAMED. مبنى :50 �شقة :22 طريق :369، مجمع: 318 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   242.39 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12110/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOBAROK MONIR MIAH. مبنى :1440 طريق :1429، مجمع 1014 الهملة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 248.321 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12113/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD EHSAN. مبنى :507 طريق :1111، مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 459.673 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12115/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: EDWIN ESTRADA ABALOS. مبنى :58 �شقة :22 طريق 2002 مجمع: 320 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.718 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12117/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SURIA BINTI HANEM. مبنى :148 طريق :2، مجمع: 1006 الج�شرة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1893.863 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12120/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   335 مجمع   3513: طريق   508: مبنى   .RYAN MARIN DIONISIO عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 259.64 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.1/12122/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   941 مجمع:   ،4110: طريق   317: مبنى   .AYYAPPAN DAS عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 316.162 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/11996/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED SHAMSEER PANTHADY. مبنى :1746 طريق 3634، مجمع: 736 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   360.017 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/11997/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شركة زين البحرين، ROBIN JOSEPH. مبنى :50 طريق :57 مجمع 481 ال�شاخورة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 380.373 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12002/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SAMI COMART. مبنى :56 طريق :665، مجمع: 305 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 382.791 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.7/12004/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: AHSAN RAMZAN. مبنى :1349 �شقة :41 طريق :2727، مجمع 327 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1919.156 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12007/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،5228: طريق   1513: مبنى   .MUHAMMAD IMRAN MUHAMMAD YASEEN عليه: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   215.823 الدعوى  مو�شوع  زويد.  را�س   952 مجمع: 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12015/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ABDUL AZEEZ SONKAL. مبنى :816 طريق :1032 مجمع: 310 المنامة. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 664.224 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12016/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه:MD SHAPON ZAMADDAR MD BAZULAR MD BAZULAR ZAMADDAR. مبنى 
:805 �شقة :11 طريق :706، مجمع: 107 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455.728 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12070/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
KULKARNI SIRAJUDDIN ABDULREHMAN. مبنى :2112 �شقة :24 طريق 2127 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   101.429 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12103/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JUVILYN DAPITAN LUA. مبنى :1146 طريق 4454 مجمع 644 النويدرات. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 277.641 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.1/12248/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 436 مجمع   3621 طريق   32 �شقة   1042 مبنى   .PRINCELY RICHARD NUNES عليه: 
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اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 781.773 دينار مع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12252/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NURUL ALAM ABDUR ABDUR RAHAMAN. مبنى :1598 �شقة :2 طريق :1129، 
مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 202.862 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/12255/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   934 مجمع:   16 طريق   11: مبنى   .NELSON BARCELONA PACADAR عليه:  
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 557.836 دينار مع  الغربي. مو�شوع 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12258/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الحد.   128 مجمع:   102 طريق   817: مبنى   .ANGELA SANCON HERRADURA عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 490.323 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12260/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مراد �شعيد عبد الرحمن �شليمان. مبنى :1861 �شقة :24 طريق :234 مجمع: 302 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 723.118 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12263/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع:   ،2215 طريق   13: �شقة   1444: مبنى   .GOPI KRISHNAMOORTHY عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   522.57 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12310/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  الب�شيتين.   225 مجمع:   ،2516: طريق   598: مبنى   .BYJU DEVADASAN عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 305.76 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12322/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 340 مجمع:   ،4012 طريق   12: �شقة   534: مبنى   .MUHAMMAD JAVAID BUTT عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.172 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12368/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي عبدالزهره ذجر. مبنى :94 طريق :2003، مجمع: 320 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 174.181 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12373/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
RAFIQ AHMED. مبنى :1033 �شقة :14 طريق :5122، مجمع 351 المنامة. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1580.337 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12375/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CARMELITO MICULO ARANETA. مبنى 1604 طريق 2734 مجمع 327 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.159 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12434/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ARLENE BALOLOY SANUCO. مبنى 432 �شقة 63 طريق 330 مجمع 336 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.305 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12246/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الدعوى:  المحرق مو�شوع  �شقة 11 طريق 1630 مجمع 216  رفيق. مبنى 17766  عليه: هيام 

طلب مبلغ 199.238 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12257/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 608 مجمع:   ،821 طريق   21: �شقة   728: مبنى   .FADHEL MOHAMED SHAKAR عليه: 
واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4081.034 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12259/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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TECHNO GUARDS ELECTRONICS. مبنى 331 طريق 55 مجمع 210 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 108.22 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12324/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،249: طريق   3247: مبنى   .five stars

329.817 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 28-11-2016 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12366/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الهام حزام عبداهلل الع�شري. مبنى :1468 طريق :4429، مجمع: 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 211.905 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12372/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
امنه عبداهلل محمد عبداهلل. مبنى :1498 طريق :5156، مجمع: 551 القرية مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 170.371 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.1/12377/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شعاد جا�شم را�شد �شالم الحلو. مبنى :966 طريق :824، مجمع: 204 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1765.266 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12432/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AL SAFRAN GARDEN LANDSXAPING. مبنى :721 طريق :821، مجمع: 608 واديان. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 144.419 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12440/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي ابراهيم اإبراهيم ال دروي�س. مبنى 1751 طريق  401 مجمع 804 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 108.21 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12501/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ALJEEL DOCUMENT CLEARANCE. مبنى :371 طريق :87 مجمع 908 الرفاع الغربي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103.344 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12197/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد عالء ال�شيد عبدالرزاق عبداهلل احمد. مبنى 2325 طريق 332 مجمع 1203 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.065 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12201/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   343 مجمع:   ،3407: طريق   202: مبنى  ال�شيخ.  علي  ابراهيم  عبدالهادي  ابراهيم 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 251.632 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.7/12245/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FADHEL MOHD FARDAN SHAKAR. مبنى :726 �شقة 21 طريق 821 مجمع 608 
واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2958.983 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/11993/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: ح�شين مح�شن ح�شين اأحمد الحلقبي. مبنى 3031 طريق 375 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.727 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12069/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مريم ابراهيم عبداهلل ح�شن. مبنى :37 طريق :1601، مجمع: 216 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 100.626 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12073/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
baskets fashion Wll. مبنى :A 582 طريق :333، مجمع: 308 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 138.837 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12075/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جعفر يو�شف ح�شن خلف. مبنى :54 طريق :30، مجمع: 430 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 144.7 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.3/12104/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
sit alhabayeb for emport. مبنى :111 �شقة :15 طريق :2003 مجمع 320 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 104.454 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12107/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتكلو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن محمد عي�شى. مبنى :313 �شقة :32 طريق :2614، مجمع: 326 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.399 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12194/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  المنامة مو�شوع  :1865، مجمع: 318  :3863 طريق  Rosita Boutique. مبنى 

مبلغ 248.516 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12196/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شفيق ح�شين جا�شم ح�شين الع�شفور. مبنى :122 طريق :123، مجمع: 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 180.332 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13107/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NAYANAKUMAR MAHARANA. مبنى :4370 �شقة :43 طريق 2145 مجمع 308 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 471.549 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/13108/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHAIJAL KUNNOTH. مبنى 310 �شقة 22 طريق 206 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 471.819 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13109/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
PRAJAPATI SINGH. مبنى :723 �شقة :1 طريق :717، مجمع: 807 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 472.619 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13112/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD NADEEM MUGHAL. مبنى 585 �شقة 12 طريق 210 مجمع 302 المنامة. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 472.939 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/13114/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:   البحرينوكيل  زين  �شركة  المدعية: 
SHOUKAT ALI. مبنى :881 طريق :132، مجمع: 801 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 170.343 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13115/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 FEROZ المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  :207، مجمع: 302  :357 طريق  مبنى   .TARAMUNSI

195.533 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12983/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   1 طريق   1827 مبنى   .RANEESH POOVATHUMKANDY

الدعوى: طلب مبلغ 474.14 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12985/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركه زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه حمدي 
عطا احمد علي. مبنى :1082 طريق :4022، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

477.389 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13012/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه وائل 
عثمان وهبه محجوب. مبنى 1336 �شقة 11 طريق 618. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 475.195 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13014/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   304 مجمع:   ،411: طريق   415: مبنى   .RONALDO DELA CRUZ ALVAREZ

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 474.401 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13019/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD AMIN. مبنى :1669 طريق :229، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 480.553 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13020/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  الب�شيتين   228 مجمع   2834 طريق   2234 مبنى   .alexander esquivel de jesus

الدعوى: طلب مبلغ 481.387 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13022/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 MATEN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
AHMED HASHMI. مبنى 991 �شقة 48 طريق 3320 مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 481.685 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12926/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: عي�شى بن عبداهلل بن علي بن عي�شى ال بن علي. مبنى 740 طريق 812 مجمع 108 الحد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63.6 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12927/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه عواد 
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مو�شوع  المنامة.   301 مجمع   136 طريق   13 �شقة   1048: مبنى  �شالح.  م�شلح  ناجي  م�شلح 
الدعوى: طلب مبلغ 63.8 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12928/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه ابراهيم 
عبداهلل احمد ابراهيم العويناتي. مبنى 44 �شقة 25 طريق 2125 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 105.344 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12930/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه مريم 
ا�شماعيل �شعد ا�شماعيل مرزوق. مبنى 397 طريق 2705 مجمع 917 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 65.8 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12933/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: ح�شين ابراهيم �شالح مرزوق. مبنى 640 طريق 55 مجمع 465 الحجر

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63.93 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.5/12974/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   302 مجمع   210 طريق   11 �شقة   532 مبنى   .ARSALAN AZAM KHAN KHAN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475.183 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12975/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة 343 طريق 3957 مجمع  SRIYAN RAVI JITHENDRA JAYASURIYA. مبنى 3207 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   475.163 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   939
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12976/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SONNY CONDE RAVAL. مبنى 817 طريق 102 مجمع 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 477.043 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12977/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 NAZIH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دينار   476.417 الدعوى  مو�شوع  �شار.   517 مجمع   15 طريق   12 مبنى   .FAHS
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12978/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ANTHONY DUMAIS. مبنى 1555 طريق 1853 مجمع 518 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 476.088 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12979/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 BRIAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
PHILIP HUNT. مبنى :525 �شقة :12 طريق :3913، مجمع: 339 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475.931 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12980/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ح�شام 
مع  دينار  الدعوى 475.259  البديع. مو�شوع  ذبيان. مبنى 20 طريق 229 مجمع 555  نجيب 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/05780/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .MOHAMMED KAPHAYET ULLAH MOHAMMED ABUL BASHAR عليه: 
126 طريق 402 مجمع 304 المنامة مو�شوع الدعوى: طلبي مبلغ 215.75 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/07635/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه مح�شن 
�شعبان نويره. مبنى :175 �شقة :22 طريق :2103، مجمع: 321 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 63.95 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/07003/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AL MAKALA CARGO. مبنى 77 طريق 330 مجمع 305 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

152.383 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/04504/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   206 طريق   11 �شقة   330 مبنى   .MUHAMMAD RIZWAN

الدعوى: طلب مبلغ 252.246 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/07749/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شرقي.  الرفاع  RUMEES MANAKKODAN. مبنى 1717 طريق 1136 مجمع 911  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.645 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.6/06552/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 

MUHAMMAD JAMIL ANJUM. مبنى 1281 طريق 7139 مجمع 571 الجنبية

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 855.003 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05785/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى 2300 طريق 8544 مجمع 985   .MUHAMMAD ASLAM NAZEER AHMAD عليه: 
اأتعاب  ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.42 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/06251/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MIDHUN VADAKKETHIL MADHAVAN. مبنى 3361 طريق 6509 مجمع 365 الخمي�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.59 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/15904/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
4030 مجمع  954 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 830100830.  الرقم  المناعي.  نجم  يا�شر جا�شم 
954 راأ�س اأبوجرجور. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار 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 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/00777/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: REHAN NAWAZ. مبنى 1900 طريق 719 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 178.405 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/20516/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبداهلل عي�شى محمد احمد البوفال�شه. مبنى 1125 طريق 809 مجمع 808 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 220.58 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/10766/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد �شرحان خاتل هتيمي. مبنى 280 طريق 212 مجمع 902 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 173.246 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/06002/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SURENDRAN NIRMALAN. مبنى 3643 طريق 2155 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 259.317 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/06947/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
مو�شوع  الحد   104 مجمع   411 طريق   240 مبنى  �شليمان.  محمد  جمعه  وليد  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 261.393 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/02570/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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المنامة.  SHASHIDHARA SHETTY KENJOOR. مبنى 1146 طريق :3020 مجمع 330 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.189 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/04327/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زهره عبداهلل را�شد احمد را�شد. مبنى :400 طريق :4012، مجمع: 740 عالي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 247.745 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/05354/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: VIVIAN GUANIO ALFONSO. مبنى 627 �شقة 22 طريق 3419 مجمع 334 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.735 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/05589/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   927 مجمع   1109: طريق   650: مبنى  باح�شوان.  عبداهلل  محمد  �شالم  احمد  عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.311 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/05771/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BABU GOLAM RABBANI. مبنى :1121 �شقة :303 طريق 202 مجمع: 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 246.38 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/06001/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد عبداهلل �شليمان الفوزان. مبنى 402 طريق 117 مجمع 901 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 108.223 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03557/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المحرق. مو�شوع  :24، مجمع 224  :21 طريق  HAMZA VALIYA PARAMBIL. مبنى  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 546.262 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/08537/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال رحمه. مبنى 1981 طريق 1634 مجمع 1216 مدينة حمد.  ليلى �شعيد مال ح�شين محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.652 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/07761/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد حمود حمد العلي. مبنى :1020 طريق 1027 مجمع 910 الرفاع الغربي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 388.108 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/08884/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عالء احمد ح�شن مح�شن. مبنى 1026 طريق 1437 مجمع 414 الديه مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 346.6 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/07667/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 329 مجمع:   2905 طريق   1: �شقة   325: مبنى   .OPU MIAH LATE LATE UDDIN عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.531 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/04020/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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المنامة.   321 مجمع   333 طريق   31 مبنى   .MADELAINE MALIGALIG GONZALES

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.183 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05714/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
اأمواج.  HERMANN STURE FORFANG. مبنى 975 طريق 5710 مجمع 257 جزر  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.29 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/04103/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شرقي.  الرفاع   941 مجمع:   ،4124: طريق   828: مبنى  بركات.  م�شطفى  احمد  م�شطفى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 518.81 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/00716/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه من�شور 
علي احمد محمد الحايكي. مبنى 940 طريق 206 مجمع 633 المعامير مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 80.971 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.2/08806/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ALIYARU KUNJU NOUSHAD NOUSHAD KUTTY. مبنى 22 �شقة 22 طريق 826 
مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 404.38 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/02505/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي �شاحي عبداهلل احمد. مبنى 2324 طريق 610 مجمع 306 المنامة  مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 405.2 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/00857/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JOEL PECSON PARE PARE. مبنى 1234 �شقة 12 طريق 5124 مجمع: 351 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283.335 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.4/00381/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد ابراهيم ال�شيد محمود محمد. مبنى 200 طريق 204 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1253.84 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.5/01697/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي احمد ح�شن خمي�س. مبنى 472 �شقة 12 طريق 119 مجمع 801 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 331.547 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/08875/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الحد.   121 مجمع   1452: طريق   3234: مبنى  علي.  ابراهيم  خليل  عبدالوهاب  مهند  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 191.952 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/09122/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD JAHANGIR ALAM HOSSAIN ALI MONDOL. مبنى 3311 طريق 
3210 مجمع 305 المنامة. مو�شوع الدعوى. طلب مبلغ 277.673 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.8/07005/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BASHAR DARKAZALLI. مبنى 1545 �شقة 15 طريق 7329 مجمع: 373 بالد القديم. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 231.893 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/06929/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عقيل جعفر علي عبداهلل. مبنى :1225 طريق :4133، مجمع641 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 297.578 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/08003/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD SHABBIR. مبنى :492 طريق :2105، مجمع: 321 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 499.28 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/06452/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  المنامة.   327 41 طريق 2701 مجمع  �شقة   47: مبنى  للمقاولت.  غلف  اليانز  �شركة 

الدعوى: طلب مبلغ 180.497 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/04426/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  الغربي مو�شوع  الرفاع  المنيزل. مبنى 351 طريق 2120 مجمع 928  اروا حمد عيد 

طلب مبلغ 232.786 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/06378/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
م�شطفى ح�شن احمد ح�شين. مبنى 1423 طريق 4468 مجمع 644 النويدرات

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 198.149 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.3/06626/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
توب اويلفيلد كون�شلتانت�س البحرين. مبنى 60 طريق 1701 مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 183.726 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/08292/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه فهد  البحرين. وكيل المدعية: زينب  المدعية: �شركة زين 
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جبر توفيق الرادعي. مبنى :1415 طريق :330 مجمع: 903 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 262.665 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/07026/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOSA RAMZAN. مبنى :1572 طريق 1210 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 278.675 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/08215/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  المنامة مو�شوع  DONNELL WAYNE BLACK. مبنى 243 طريق 41 مجمع 340 

طلب مبلغ 492.526 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/06476/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
القرين. مو�شوع  DENNIS DE LA LA LANCETA. مبنى :1303 طريق :6721 مجمع 967 

الدعوى: طلب مبلغ 854.603 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.5/08293/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SUNEER SALDARAKATH. مبنى :463 �شقة 463 طريق 3371 مجمع 304 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 242.305 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/07578/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD SOHAIL ARIF. مبنى 1215 طريق 3928 مجمع 939 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 415.153 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.5/09427/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المحرق.   213 مجمع   1339 طريق   795 مبنى  بوكمال.  يو�شف  عبداهلل  عبدالله  احمد  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.565 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/08518/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: 
ح�شين عبدالنبي جا�شم احمد ك�شيل. مبنى 1151 �شقة 1 طريق 4454 مجمع 644 النويدرات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.925 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/07630/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى عليها بديعه  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
الع�شماتي. مبنى :816 طريق :825، مجمع: 908 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

64.3 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/04519/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ماريا ا�شمرالدا رو�شاريو بوينافنتورا. مبنى :1217 طريق :5523، مجمع 255 قاللي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 113.009 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/09513/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  باربار.   524 مجمع   2425 طريق   664: مبنى  عبدالح�شن.  من�شور  عي�شى  علي  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 234.581 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/09284/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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مو�شوع   .334 طريق   11 �شقة   2723409 مبنى   .RAJESHAMU GOOGGHILLA عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 281.913 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.3/07646/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   909 مجمع:   ،941: طريق   869: مبنى  الأحمد.  ح�شين  خالد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 280.021 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/07641/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .ABUL KALAM AZAD MOHAMMED MOHAMMED MOBARAK HOSSAIN عليه: 
مبنى :1154 طريق :119 مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 133.427 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05082/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BAHADUR MIYA. مبنى :1669 طريق :229، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 286.65 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/05516/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
SHER KHAN MUZAMAL MUZAMAL KHAN. مبنى 816 طريق 825 مجمع 908  عليه: 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 299.033 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03544/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شلماباد.  :834 طريق 742 مجمع: 702  MD RUNUL AMIN AMIN GAFUR. مبنى  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 258.009 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07388/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 985 مجمع   8544 طريق   2300: مبنى   .AHAD USMAN FAQIR MUHAMMAD عليه: 
اأتعاب  ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.31 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.6/03473/2016/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: منيره ناجي عيد نقي�س الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 870312197 مبنى :237 
الر�شوم  دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 300.379  البديع. مو�شوع  :5007، مجمع: 550  طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/06132/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 840604220. مبنى :1357 طريق 5643، مجمع:  الرقم  يو�شف.  علي محمد علي 
756 بوري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.129 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/05764/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD JAMAL UDDIN UDDIN ROJOB. مبنى 1697 طريق :1526، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   271.89 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   202

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/09366/2016/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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RIZA GUECO AGUJAR AGUJAR. مبنى :3015 طريق 265 مجمع: 226  المدعى عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   268.158 مبلغ  طلب  الدعوى:  المحرقمو�شوع 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/00022/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،247: طريق   101: �شقة   3090: مبنى   .ALI AHMAD عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 216.74 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/06009/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD MUKTARUZZAMAN ABDUR ABDUR MONDOL. مبنى :1839 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 251.373 دينار مع  طريق :1715، مجمع: 303 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/08804/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة. مو�شوع  :2719، مجمع: 327  :968 طريق  مبنى   .TEJ PRASAD PANDEY عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 397.68 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/08963/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHABHANA NOWSHAD. مبنى :2057 �شقة :25 طريق :235 مجمع: 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 222.76 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03803/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
جنو�شان.   502 مجمع   80: طريق   24: �شقة   176: مبنى   .IMAD JAWED ASHRAF عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.383 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/05592/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شمائله �شردار احمد مختار احمد محمد دين جمال. مبنى :12 طريق 446، مجمع: 304 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 307.102 دينار 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/18572/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 RITIN المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
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KHOSLA. الرقم ال�شخ�شي: 800100654. مبنى :3941 �شقة :31 طريق 2158، مجمع: 321 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   122.4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/17215/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 43: �شقة   984: مبنى  ال�شخ�شي: 790591731.  الرقم   .MICHAEL RAMIK SAUNDERS

طريق :2417، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155.867 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/08542/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
حمد.  مدينة   1211 مجمع:   ،1143: طريق   1039: مبنى  محمد.  عبداهلل  عادل  بدور  موؤ�ش�شة 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 735.557 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/08782/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
عليه: محمود عبدالحافظ علي الم�شاعله. الرقم ال�شخ�شي: 790943824. مبنى 1421 طريق 
4428 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.832 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.4/02910/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD NAEEM. الرقم ال�شخ�شي: 901025658. مبنى 522 �شقة 11 طريق :2716، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   136.49 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   327 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.6/12839/2015/02

تبليغ.باحل�شور
تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه:  المدعية: �شركة مينا 
نا�شر ح�شن نا�شر ح�شن الخزعلي. الرقم ال�شخ�شي: 710303203. مبنى 4181 طريق 1208 
مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125.56 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/00838/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبنى   .851218130 ال�شخ�شي  الرقم   .ZUBAIR AHMAD IRSHAD IRSHAD AHMAD

:1468 طريق :623، مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 81.927 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/00708/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه �شاره 
الدعوى:  ال�شيب. مبنى :3102 طريق :1210، مجمع 1047 مو�شوع  جمال را�شد عبدالرحمن 

طلب مبلغ 83.46 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/00889/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عربية بنت المن�شف بن ع�شمان. الرقم ال�شخ�شي: 7801070725. مبنى 163 �شقة :1 طريق 
:3703 مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.6 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/06327/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه طه  المدعى  مكي.  ابراهيم جعفر  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
بربرى عبدالحكم عبد الحكيم. الرقم ال�شخ�شي: 911224459. مبنى :1233 طريق :5043، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   127.793 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المق�شع.   450 مجمع: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/20007/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: كمال عواد احميد الماللي. مبنى 1811 طريق 409 مجمع 804 مدينة عي�شى. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 492.093 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/07013/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،1322: طريق   347: مبنى   .760703426 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  احمد  جعفر  علي  عليه: 
مجمع: 813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.21 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/08578/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،640: :3765 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 790204959.  الرقم  �شالح.  احمد  مبارك  وليد  عليه: 
مجمع: 806 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.261 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/08384/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه جا�شم 
ال�شخ�شي: 930400984. مبنى 455 طريق 545  الرقم  احمد كاظم.  محمد علي عبدالر�شا 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   275.837 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   1805 مجمع 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03592/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JOSELITO COROOK. الرقم ال�شخ�شي: 641227485. مبنى :1 طريق :382 مجمع: 342 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.768 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/11533/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها فائزة 
ال�شخ�شي: 871100509. مبنى :550 �شقة :12 طريق :5837،  الرقم  �شلمان.  عبداهلل ح�شن 
مجمع: 607 ابو العي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.473 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/05921/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد عبدالعزيز محمد �شميع محمد ر�شيد. الرقم ال�شخ�شي 851206107

مبنى :2307 طريق :2435، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.71 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.1/05776/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: ZULFIQAR AHMED GORAYA. الرقم ال�شخ�شي 911016724

مبنى :73 �شقة :4 طريق :313، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 194.678 
دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.3/06098/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1: مبنى   .870540190 ال�شخ�شي  الرقم   .CASSANDRA JOANN BOYLE عليه: 
:382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى 199.535 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/06107/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CARLITO JR GONZALES AGAPITO. الرقم ال�شخ�شي 770927190. مبنى 816 
طريق 825 مجمع 908 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى 287.894 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/04938/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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 ،1028: طريق   1648: مبنى   .681111879 ال�شخ�شي:  الرقم  المحمد.  الح�شين  نوري  منيره 
مجمع: 1210 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.877 دينار 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 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/05971/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 13 �شقة   220 مبنى   .891211098 ال�شخ�شي:  الرقم  ن�شراهلل.  عبا�س  عبدعلي  نا�شر  عليه: 
الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 235.837  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  :213، مجمع: 302  طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/09146/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 11: �شقة   154: مبنى   .760909857 ال�شخ�شي:  الرقم  اليافعي.  �شالح  احمد  �شالح  عبداهلل 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 72.996 دينار مع  المحرق. مو�شوع  طريق :1007، مجمع: 210 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/05692/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED MUSTAKIN MIAH MIAH MIAH مبنى 1774 طريق 1686 مجمع 302 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245.734 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/08434/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ابراهيم خليل ابراهيم علي. مبنى :1077 طريق :3331، مجمع: 633 المعامير

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579.788 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/07843/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   306 مجمع   611 طريق   826 مبنى   .SHASHANK MEHROTRA عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 234.751 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/01262/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CHERYL ANN VALDEZ SAMILIN. مبنى 952 �شقة 12 طريق 3841 مجمع 538 الدراز. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.98 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/01826/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: امل 
كامل عبدالواحد ال�شيد علي. مبنى 3258 �شقة 22 طريق 3480 مجمع 1034 المالكية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 139.34 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/01594/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري لالمدعى 
عليه: حمد محمد امين علي عبدالنبي عبا�س. مبنى 3343 طريق 451 مجمع 1204 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 568.777 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.4/05175/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شلماباد.   714 مجمع   1406: طريق   178 مبنى  عبدالح�شن.  ح�شن  علي  ح�شين  ريما  عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 972.565 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/01774/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد يو�شف علي احمد عي�شى. مبنى 189 طريق 3403 مجمع 634 المعامير. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 357.167 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/02277/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبداهلل محمد مفتاح �شليم. مبنى :6189 طريق 3314 مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.751 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/03056/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه مريم 
عبداهلل محمد �شالم. مبنى :2464 �شقة :5 طريق :163، مجمع: 701 توبلي مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 79.816 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/03031/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
قا�شم عبدالكريم �شفر عبدالكريم. مبنى :180 طريق :1406، مجمع: 714 �شلماباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 448.66 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/03824/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
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المدعى عليه: PRASADA SHETTY. مبنى :742 طريق :4016، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 484.05 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.1/11248/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة   151 مبنى   .741240661 مبلغ  طلب  ال�شخ�شي:  الرقم   .GARETH IAN BLAKELEY

:11 طريق :44، مجمع: 243 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 510.935 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/00446/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 

عليه: �شاكر �شباح ال�شين. مبنى :231 طريق :95، مجمع: 949 الرفاع ال�شرقي
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 239 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/21287/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: طارق ا�شامه عبدالرازق ال�شيد. مبنى :174 �شقة :12 طريق :1409 مجمع: 214 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1484.537 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.1/04330/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
:4338 مجمع: 243 عراد.  :1542 طريق  ONE MALL READYMADE DRESSES. مبنى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207.462 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/04495/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليها:  ايمان خالد علي را�شد بوهيله.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
�شركة �شاتزي لإدارة المطاعم. مبنى 15 طريق 1 مجمع 202 المحرق مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 500.16 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/03806/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شقة   149: مبنى   .SENAKA HAMANTHA DULIP KUMARA WATHUKARAGE عليه: 
:21 طريق :3703، مجمع: 337 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 246.791 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/03555/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: في�شل الزاهي ال�شابي. مبنى :1208 طريق :535، مجمع: 205 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 215.46 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/00172/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عالي.   738 مجمع:   3861 طريق   1656: مبنى   .RAMJAN MIAH HOSSAIN MIAH عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 246.195 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/07632/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه   محمد 
خلف �شاير خلف. مبنى :648 طريق :317، مجمع: 203 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

64 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/20450/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة محمد خليل ابراهيم للمقاولت. مبنى 144 �شقة 1 طريق 3 مجمع 705 توبلى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 330.638 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.0/2016/02.
رقم.الدعوى:.1/07003/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AL MAKALA CARGO. مبنى :77 طريق :330، مجمع: 305 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 152.383 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05715/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
CELESTE LIPARDO NEVADO. مبنى :1876 �شقة :21 طريق :635 مجمع 305 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.267 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05804/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه يو�شف 
مو�شوع  دم�شتان.   1020 مجمع:   ،213: طريق   34: �شقة   1075: مبنى  محمد.  ب�شير  ا�شحاق 

الدعوى: طلب مبلغ 84.419 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/01261/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 ANUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MOHAMED. مبنى :620 �شقة :11 طريق :3815، مجمع: 338 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 119.232 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/15318/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: 
 1702: �شقة 141 طريق   95: ال�شخ�شي: 201513672. مبنى  الرقم   .valerus bahrain spc

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   677.021 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   317 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/19378/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: احمد ق�شيم 
محمد خلوف. الرقم ال�شخ�شي: 810464330. مبنى :1421 طريق :4428 مجمع: 944 �شافره. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.15 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/00036/2016/02
تبليغ.باحل�شور

زي�شان  عليه   المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
وارث علي وارث رم�شان. مبنى 802 طريق 115 مجمع 301 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

72.2 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.3/05170/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
MOHAMMED SHIFUL ISLAM ISLAM SALIM. مبنى 1763 �شقة 11 طريق 433  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   290.339 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   704 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/07572/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHARIQ HANIF. مبنى :3391 طريق :2152، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 144.934 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/06387/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل يو�شف ها�شم مكالي. مبنى :1299 طريق :5043، مجمع: 450 المق�شع

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 152.835 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/06014/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOSTOFA KAMAL AZAHER AZAHER ALI. مبنى 2763 طريق 2772 مجمع 307 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.089 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/02155/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BENNY MATHEW. مبنى 651 طريق 1413 مجمع 314 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 321.418 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/07850/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: UMAIR MUHAMMAD AYYAZ AYYAZ AHMAD. مبنى 405 طريق 207 مجمع 302 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.505 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07402/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: PRADEEP KUMAR MAHARANA. مبنى :1712 طريق 1630 مجمع: 216 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.53 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.6/03392/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مرت�شى محمد الح�شن محمود الب�شير. مبنى :4523 �شقة :23 طريق 1214، مجمع: 812 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 650.277  الدعوى: طلب  مدينة عي�شى. مو�شوع 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/20257/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: منى جمعه عبا�س ح�شن عا�شوري. مبنى :2624 طريق :2031، مجمع 1020 دم�شتان. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 718.502 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/07240/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KAMRUL ABDUL HASIM. مبنى :1812 طريق :1620، مجمع 316 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 242.583 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/02934/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  الديه  :1425، مجمع: 414  :1 طريق  �شقة   777: مبنى  احمد مهدي.  ابراهيم جا�شم 

الدعوى: طلب مبلغ 88.282 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



194
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/01527/2016/02

تبليغ.باحل�شور
 ABDUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
NASAR AYINIPARAMBIL. مبنى 419 �شقة 24 طريق 99 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 96.053 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/05458/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها امل خمي�س 
جبر �شلمان الدو�شري. مبنى :511 طريق دم�شق مجمع 804 مدينة عي�شى مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 65 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07626/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه محمد  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبدالح�شين علي اإبراهيم. مبنى 2630 �شقة 1 طريق 577 مجمع 705 توبلى مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 64 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/21309/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ح�شن 
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م�شبح مو�شى الر�شيدي. مبنى 5269 طريق 337 مجمع 203 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 1262.61 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.6/08639/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   310 مجمع   ،1032: طريق   816: مبنى   .HATIM BALOCH ISMAIL BALOCH

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 385.015 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/02506/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد فواز ر�شتم. مبنى 435 �شقة 41 طريق 2012 مجمع 320 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 357.539 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/13857/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .830759611 ال�شخ�شي  الرقم   .PAUL JAYSON PANCITO SAMONTE عليه: 
:1032 �شقة :22 طريق :1042، مجمع: 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.675 

دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.1/05851/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD WASIF NASEEM NASEEM ALAM NASEEM. مبنى :2156 طريق 
:1638، مجمع: 116 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 635.664 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/05772/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   306 مجمع   2510 طريق   2613 مبنى   .JASIM UDDIN ABDUL ABDUL عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.583 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/20258/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
URPLOGY & PLASTIC SURGERYIES. HOSPITAL W.L.L. مبنى 939 طريق 3220 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   322.336 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   332 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07245/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOKTER SUKKO MIAH. مبنى 233 طريق 1205 مجمع 912 الرفاع الغربي. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 249.293 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07741/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD QAISER. مبنى 2653 �شقة 22 طريق 2653 مجمع 926 الرفاع الغربي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.817 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07382/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RUBEL KADDUS. مبنى 233 طريق 53 مجمع 550 البديع مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

248.795 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/04820/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.  oor contactedstruction &properties. مبنى 6 �شقة 23 طريق 359 مجمع 321 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.934 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.5/03997/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   318 مجمع   1815 طريق   22 �شقة   1072 مبنى   .MICHELLE CORTEZ REYES

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.119 دينار 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05360/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: HAMEED PUTHAN PURAYIL. مبنى 493 �شقة 12 طريق 515 مجمع 209 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335.413 دينار 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 2017/801/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/07326/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: IBRAHIM KHALIL LATE LATE ABEDIN. مبنى 708 طريق 1022 مجمع 910 الرفاع 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 254.647 دينار مع  الغربي. مو�شوع 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/06932/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: جورج خليل معلوف. الرقم ال�شخ�شي: 830337725. مبنى 1514 �شقة 14 طريق 3345 
مجمع 433 جبلة حب�شي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.595 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/19000/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 901004901. مبنى 39 طريق 101  الرقم  نا�شر علوي جواد.  ال�شيد هادي  عليه: 
مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.933 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/20931/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ALLIED ARAMS. CO.LTD. مبنى 234 طريق 1724 مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1321.925 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/20923/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شين �شلمان رم�شان �شالح. مبنى 433 �شقة 3 طريق 1513 مجمع 815 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 332.581 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.7/18941/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: منير مجيد ح�شن احمد عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 761103066. مبنى 1428 طريق 3342 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   92.533 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المعامير.   633 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/19829/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي عبداهلل علي ال�شائغ. مبنى 1378 �شقة 32 طريق 3329 مجمع 333 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 117.592 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/01419/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عي�شى.  مدينة   815 مجمع   1513 طريق   11 �شقة   413 مبنى  �شويلم.  عبداهلل  ابراهيم  احمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 184.595 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.4/03953/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن حمد تايه المخلف. الرقم ال�شخ�شي: 890812152. مبنى 367 طريق 1209 مجمع 912 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 298.232 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
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اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/18139/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 600004694. مبنى 695 طريق 5516  الرقم  ب�شر �شقر محمد الجالهمة.  عليه: 
مجمع 255 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 395.113 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/03300/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MAHIR KARTAL. مبنى 621 �شقة 1 طريق 46 مجمع 646 النويدرات. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 341.045 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/09266/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مو�شى عبا�س علي �شنبه. الرقم ال�شخ�شي: 500300917. مبنى 644 طريق 724 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   525.247 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.5/05368/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
اأحمد ل�شين. الرقم ال�شخ�شي: 610923455. مبنى :3014 طريق 2656  عليه: ه�شام توفيق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   351.584 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   226 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/08702/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المحرق.   204 مجمع   425 طريق   498 مبنى   .JERNY BONGAY BUNOS عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 780.874 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/03310/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FAISAL NAZIR. مبنى :2446 طريق :238، مجمع: 302 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 342.678 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/00008/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد جميل احمد ابوكبير. مبنى 928 �شقة 22 طريق 3016 مجمع 330 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166.811 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.5/18522/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: يو�شف عبدعلي محمد عبداهلل العالي. الرقم ال�شخ�شي: 710706456 مبنى 1431 طريق 
840 مجمع 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 343.657 دينار 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/05142/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها �شركة 
ت�شهيالت المملكة للمقاولت. مبنى 123 �شقة 11 طريق 13 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 67.65 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/06336/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه محمد 
مو�شوع  حمد.  مدينة   1214 مجمع   1923 طريق   1923 مبنى  �شالمين.  هديب  ها�شل  جمعه 

الدعوى: طلب مبلغ 475.333 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة



204
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

رقم.الدعوى:.9/01193/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
LOUEMIL SE-IT MAYBITUIN. مبنى 432 طريق 2210 مجمع 522 باربار. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 291.966 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/07234/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CHRISTOPHER JOHN SALVADOR SALVADOR PUNZALAN. مبنى 627 �شقة 
21 طريق 3419 مجمع 334 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.587 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/06723/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.  المطوع. مبنى 16 �شقة 11 طريق 386 مجمع 325  عادل احمد جا�شم عبدالرحمن 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 163 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/00968/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:   وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
JUNAID KHAN MUHAMMAD MUHAMMAD KHAN. مبنى 2300 طريق 8544 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   88.488 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخير.   985
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اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/00767/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عالي.   732 مجمع   3228 طريق   1215 مبنى   .MARIA PAZ ATON ATON ZAUSA عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 90.333 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/03040/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JOVITA REYES CUENCA. مبنى 526 طريق 1807 مجمع 318 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 282.74 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/00875/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها ان�س 
عيد عناد قا�شم المتعان. مبنى 68 طريق 2802 مجمع828. مو�شوع الدعوى 312.378 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.2/19616/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
�شقة   576 مبنى   .770312527 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعبي.  يحي  قا�شم  �شالح  عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينار   321.964 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   116 مجمع   102 طريق   9

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/12819/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ايهاب 
 941 4103 مجمع  107 طريق  مبنى   .690402139 ال�شخ�شي:  الرقم  الما�س.  يعقوب  مبارك 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.324 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/00118/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: منير جمعه محمود الدبك. مبنى 4033 طريق 3314 مجمع 1210 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 295.867 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/23496/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
جواد علي محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 801007003. مبنى 1190 طريق 4122 مجمع 341 
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المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.777 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/19616/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شالح قا�شم يحي ال�شعبي. الرقم ال�شخ�شي: 770312527. مبنى 576 �شقة 9 طريق 102 
مجمع 116 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.964 دينار 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/06872/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  جدالحاج.   514 مجمع   1440 طريق   1809 مبنى  فيتنق.  اأونينينق  الحاج  جد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 437.028 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/05623/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
�شقة 21 طريق 2105 مجمع 321  افروز. مبنى 384  عليه: جا�شم محمد عبدالرحمن محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   82.4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/05299/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  قاللي.   255 مجمع   5511 طريق   2480 مبنى  نور.  محمد  عبدالجليل  محمد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 884.648 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/04352/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه م�شطفى 
ح�شين محمد فوؤاد. مبنى 859 �شقة 11 طريق 1110 مجمع 111 الحد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 591.183 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07867/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  باربار.   524 مجمع   2327 طريق   805 مبنى  جواد.  محمد  جواد  علوي  محمد  ال�شيد 

الدعوى: طلب مبلغ 308.244 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07853/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي ح�شن من�شور يو�شف محمد. مبنى 2763 طريق 1144 مجمع 211 المحرق. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 225.855 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07852/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عادل النائم. مبنى 76 �شقة 31 طريق ام الح�شم مجمع 337 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 240.1 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/06641/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه مهدي 
مو�شوع  الخارجية.   606 مجمع   660 طريق   92 �شقة   4465 مبنى  حيان.  عبداهلل  قمبر  علي 

الدعوى: طلب مبلغ 300.003 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/06641/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه مهدي 
علي قمبر عبداهلل حيان. مبنى 4465 �شقة 92 طريق 660 مجمع 606 الخارجية

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300.003 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة



210
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

رقم.الدعوى:.2/03654/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة. مو�شوع  �شقة 16 طريق 461 مجمع 304  LATHIKA LALITHA. مبنى 3284  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 232.167 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.6/07135/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NUR KANCHON MOLLA. مبنى 532 �شقة 11 طريق 210 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 290.54 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/04600/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها ريم 
محمد نجيب احمد جا�شم التيتون. مبنى 844 �شقة 11 طريق 2125 مجمع 521 �شار. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 72.994 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/04233/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: خليل 
مبنى 590 طريق 708 مجمع 807 مدينة عي�شى. مو�شوع  ال�شديقي.  �شريف محمد  ابراهيم 

الدعوى: طلب مبلغ 149.751 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/07224/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MICHAEL MUNOZ PIMENTEL. مبنى 275 طريق 3606 مجمع 336 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 477.852 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/01727/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1292 مبنى   .AFTAB HUSSAIN KAZMI QUDRAT KAZMI QUDRAT SHAH عليه: 
طريق 1632 مجمع 916 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 62.733 دينار 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/13089/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ابراهيم  خليل  �شيخه  فخرو،  يو�شف  عبداهلل  لولوة  فخرو،  يو�شف  عبداهلل  ح�شن  المدعين: 
الموؤيد، ليلى عبداهلل يو�شف فخرو، ع�شام عبداهلل يو�شف فخرو، بثينه عبداهلل يو�شف فخرو، 
عادل عبداهلل يو�شف فخرو، يو�شف عبداهلل يو�شف فخرو، وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل 
العريبي. المدعى عليه: غلوم علي عي�شى احمد زعالن. الرقم ال�شخ�شي 650121406. مبنى 
الر�شوم  مع  دينار   570 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   2146 طريق   3028

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/13087/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عارف �شالح عبدالقادر تقي. المدعى عليه: DEEPIKA KAPOOR الرقم ال�شخ�شي: 
680931880. مبنى 895 �شقة 31 طريق 724 مجمع 307 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1600 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/14307/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 JESUSA CLARO عليها:  المدعى   .RICHELLE CAPUNO PAYAWAN المدعية: 
الثاني  الطابق   )2050( رقم  محل  جون�س  اند  جاك   / مودا  فيرا  العمل  مكان   .BRAGADO

مجمع �شتي �شنتر هاتف )17178380(. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1775 دينار مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/12272/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبدالرزاق محمد علي مدن. وكيل المدعي: اميره مهدي عبداهلل ابراهيم البحراني. 
 MOHAMMAD MUBARAK ABBASI MOHAMMAD JAHANGIR عليه:  المدعى 
MOHAMMAD JAHANGIR ABBASI، وزير الداخلية، مدير ال�شئون المالية والإدارية بوزارة 

الداخلية. مبنى 35 طريق 2502 مجمع 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3332 دينار 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.2/07249/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SAIFUL المدعي: ح�شن علي عثمان دراج. وكيل المدعي: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه
SANWAR،ASIM KUMAR DATTA DATTA DATTA،MOKLESUR ARSHED. مبنى 181 

�شقة 23 طريق 339 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1500 دينار مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.2/09972/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  الع�شومي  محمد  عبدالرحمن  نبيل  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
عليه: SANJEEWA PERERA BATAWALA BATAWALA RALALAGE. الرقم ال�شخ�شي: 
750808969. مبنى 432 طريق 5511 مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2988.47 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.9/09407/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبا�س ا�شد غلوم جعفر. المدعى عليه: AYISHA ABAMECHA HJI الرقم ال�شخ�شي: 
880950986. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 950 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.3/08943/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبداهلل عبدالرحمن يو�شف ها�شم. وكيل المدعي: الء ح�شين محمد مهدي الليث
 100 مبنى   .201607708 ال�شخ�شي:  الرقم  عامر.  عمرو  عبدالرحمن  با�شم  عليه:  المدعى 
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طريق 54 �شارع ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى مجمع 206 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى
رقم.الدعوى:.3/09980/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
 .SULEKHA PALLIYARAKKAL CHANDRASEKHARAN CHANDRASEKHARAN

المنامة �س ب   304 الخليفه مجمع  �شارع  مبنى 236 طريق  ال�شخ�شي: 600541797.  الرقم 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4492.03 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .3280

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.1/09401/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: احمد علي علي عراد. المدعى عليه: �شالم مبارك �شنجور العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 
الجنوبية. مو�شوع  ال�شرقي  الرفاع  �شقة 1 طريق 733 مجمع 907  580152286. مبنى 2186 

الدعوى: طلب مبلغ 220 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.4/04693/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني. المدعى عليه: حمد احمد مال�س 
ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 871206676. مبنى 125 طريق 2084 مجمع 982 الرمامين. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 400 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.9/10386/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شالح عبدالر�شا جعفر علي المعباد. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني المدعى 
عليه: ايتري قاين داينينق. الرقم ال�شخ�شي: 201608533. مبنى 1627 �شقة 12 طريق 7523 
مجمع 575 الجنبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1249.6 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.6/16348/2013/02
تبليغ.باحل�شور

المدعيتان: غنيمة يو�شف را�شد بور�شلي، فوزية يو�شف را�شد بور�شلي. وكيل المدعيتان: �شامي 
عي�شى �شيادي. المدعى عليه: ورثة المرحومه زينب حافظ، را�شد يو�شف را�شد بور�شلي، عادل 
يو�شف را�شد نا�شر بور�شلي، يعقوب يو�شف را�شد بور�شلي، فوزي يو�شف را�شد بور�شلي، �شبيحه 
مراد  مليحه  بهبهاني،  يو�شف  مراد  بهبهاني، ح�شين  يو�شف  مراد  علي  بور�شلي،  را�شد  يو�شف 
منطقة  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  بهبهاني،  يو�شف  مراد  �شميحة  بهبهاني،  يو�شف 
مو�شوع   .)12189875( للعنوان  اللي  51الرقم  مبنى  �شابقا   110 �شارع   12 قطعة  الجابرية 

الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.7/05537/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: نجاة ال�شياخي. وكيل المدعية: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها: رزيقه نا�شر علي 
العماري. الرقم ال�شخ�شي: 201605076. �شقة 35 مجمع 324 المنامة مبنى النجمة 1. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 100 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.2/11012/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: احمد محمود رحال الهالل. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: 
مو�شوع  عراد.   246 مجمع   4623 طريق   31 �شقة   135 مبنى  الخليلي.  محمد  عدنان  احمد 

الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى
رقم.الدعوى:.7/21892/2014/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  المطوع.  ح�شن  جعفر  محمد  المدعي:  وكيل  جم�شير.  يو�شف  خالد  المدعي: 
13 طريق  �شقة   106 مبنى  ال�شخ�شي: 680605622.  الرقم   .CLITIUS NAVIS MICHEAL

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   100 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع   373
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى
رقم.الدعوى:.1/10760/2016/02

تبليغ.باحل�شور

المدعية: حنان مبارك يو�شف بور�شيد. وكيل المدعي: ماجد محمد جا�شم مجدم العطاوي
المدعى عليهم: فاطمة مبارك يو�شف بور�شيد، حمده مبارك يو�شف بور�شيد، جهاز الم�شاحة 
فرز  الدعوى:  مو�شوع  الحد  المحرق   207 مجمع   719 طريق   294 مبنى  العقاري.  والت�شجيل 

م�شتحق/ ق�شمة عقار. 
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى
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رقم.الدعوى:.4/05824/2016/02
تبليغ.باحل�شور

مبنى  علي.  ابراهيم  خليل  فاطمة  عليها:  المدعى  عبداهلل.  علي  عبداهلل  ح�شين  المدعي: 
1077 طريق 3331 مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.7/10978/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  �شلمان علي  المدعي: ماجدة مهدي عطية  وكيل  �شلمان علي.  المدعي: مهدي عطية 
عبدالكريم  علي،  �شلمان  عطيه  علي  علي،  �شلمان  عطية  �شلمان  �شلمان،  عطية  هاني  عليهم: 
عطيه �شلمان علي، تهاني عطيه �شلمان علي، محمود عطيه �شلمان علي، زهره عطيه �شلمان 
علي �شلمان، جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 1536 طريق 5545 مجمع 455 ابوقوه. 

مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق/ ق�شمة عقار. 
باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.2/11320/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
 .721210376 ال�شخ�شي:  الرقم   MOHAMMAD RIAZ GHULAM GHULAM RASOOL

مبلغ 3313.41  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  �شقة 11 طريق 609 مجمع 306  مبنى 612 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى
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رقم.الدعوى:.9/09974/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
�شعيد عبداهلل �شعيد ال�شاعر. الرقم ال�شخ�شي: 330015516. مبنى 1161 طريق 719 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   3038.48 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى.

رقم.الدعوى:.5/08164/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
البحرين.  بريد 70125  ال�شخ�شي: 790208121. �شندوق  الرقم  يو�شف.  جمعه محمد قمبر 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4392.06 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى
رقم.الدعوى:.9/03038/2011/02

تبليغ.باحل�شور
وكيل  ال�شابوري.  مكي  عبداهلل  ابراهيم  علي  ال�شابوري،  مكي  عبداهلل  ابراهيم  المدعيان: 
المدعيان: اأحمد جعفر العري�س. المدعى عليه: يو�شف �شبر �شرف علي ها�شم، اميره مر�شد 
دند�س. مبنى 9 �شقة 9 طريق 3337 منطقة �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.9/06502/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: مح�شن عبدالغفور �شيال مف�شي. وكيل المدعي: احمد ح�شن خليفه العماري المدعى 
عليها: ال�شيخه هدى في�شل حمود ال خليفه. مبنى 876 طريق 1623 مجمع 916 الرفاع الغربي. 



219
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق/ ق�شمة عقار. 
باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.2/04139/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: محمد جواد �شلمان عبدالوهاب. المدعى عليهم: احمد محمد احمد نا�شر الحداد، 
نا�شر محمد احمد نا�شر الحداد، عي�شى محمد احمد نا�شر الحداد، �شالح محمد احمد نا�شر 
الحداد، ح�شين  نا�شر  العزيز محمد احمد  الحداد، عبد  نا�شر  الحداد، في�شل محمد احمد 
محمد احمد نا�شر الحداد، عبد اهلل محمد احمد نا�شر الحداد، مح�شن محمد احمد نا�شر 
الحداد، �شلوى محمد احمد نا�شر الحداد، �شو�شن محمد احمد نا�شر الحداد، جا�شم �شلمان 
ـ  الهالل  منطقة   44 طريق   12 منزل  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  رجب،  عبدالوهاب 

الدوحة ـ قطر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى
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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�شرين

اإعالن.20160268
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة طلبه من�شور ح�شن محمد، من �شكنة ال�شهله 
اأن يقدم  اأو دين في تركتها، عليه  اأو يدعي باإرث  الحدريه، وتحمل رقم �شكاني 710804156، 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160279
الرفاع  �شكنة  عي�شى، من  را�شد  �شعد  المتوفي جمال  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاني 610067753، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160281
�شكنة  �شامي جعفر عبدالح�شن ح�شين، من  المتوفي  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
دم�شتان، ويحمل رقم �شكاني 750207388، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160269
�شكنة  من  عبداهلل،  �شعد  عبداهلل  نجالء  المتوفاة  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
الب�شيتين، وتحمل رقم �شكاني 750504633، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن.20160280
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عبدالرحمن ثاني عبدالرحمن الدو�شري، من 
اأو دين في تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  �شكنة مدينة حمد، ويحمل رقم �شكاني 631204016، 
اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة 
الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا اإلى المتوفي عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160283
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي �شالح عبداهلل محمود محمد، من �شكنة جزر 
اأمواج، ويحمل رقم �شكاني 490019110، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.


