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 مر�س�م رقم )74( ل�سنة 2016
 باإعادة ت�سمية الهيئة ال�طنية للم�ؤهالت 

و�سمان ج�دة التعليم والتدريب

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

جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  بتنظيم   2012 ل�شنة   )83( رقم  املر�شوم  وعلى 
التعليم والتدريب،

جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  بتنظيم   2013 ل�شنة   )24( رقم  املر�شوم  وعلى 
التعليم والتدريب،

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

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُتعاد ت�شمية )الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب( الواردة يف املر�شوم 
رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب واأينما 

وردت يف املرا�شيم والقرارات الأخرى ذات العالقة، لت�شبح )هيئة جودة التعليم والتدريب(.

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

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

 ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض ال�زراء
�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 24 محـرم 1438هــ
املوافق:  25 اأكتوبر  2016م
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 قرار رقم )55( ل�سنة 2016
 بتعديل  بع�ض اال�ستراطات التنظيمية للتعمير بمختلف 

المناطق في المملكة ال�سادرة بالقرار رقم )28( ل�سنة 2009

رئي�س جمل�س الوزراء:
ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  على  الطالع  بعد 

بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،
وبناًء على عر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:
املادة االأولى

اإلى الباب الثاين من ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة  ُي�شاف 
بعنوان  )مكررًا(،  الرابع  الف�شل  هو  جديد  ف�شل   2009 ل�شنة   )28( رقم  بالقرار  ال�شادرة 
منطقة ال�شكن املت�شل )ج(، وي�شمل املواد )21( مكررًا و)21( مكررًا )1( و)21( مكررًا )2( 

و)21( مكررًا )3( و)21( مكررًا )4(،  ن�شو�شها الآتية:
مكرراً:  )21( "مادة 

اال�ستعماالت:
حتديد  خرائط  تبينه  ح�شبما  وذلك  وفيالت(  )بيوت  ال�شكنية  بال�شتعمالت  فيها  ُي�شمح 

مناطق التعمري املعتمدة يف اململكة.
مادة )21( مكرراً )1(:

ِن�سب البناء:
1- ل تزيد ن�شبة البناء على 255% )مائتني وخم�شة وخم�شني باملائة( من م�شاحة الأر�س.

ح البناء لأي دور على 85% )خم�شة وثمانني باملائة( من م�شاحة الأر�س �شاملة  2- ل يزيد ُم�َشطَّ
مرافق ال�شكن.

ال�شالمل  واآبار  واخلدمات  الليوان  فيها  مبا  املباين  جميع  �شاملة  املذكورة  الن�شب  تكون   -3
وامل�شاعد.

4- ُي�شمح ببناء مرافق لل�شكن فوق �شطح املبنى بن�شبة اإ�شافية ل تزيد على 30% )ثالثني باملائة( 
من م�شاحة ال�شطح، واإذا كانت م�شاحة ال�شطح تقل عن 100 مرت مربع )مائة مرت مربع( 
فاإنه ُي�شمح ببناء 30 مرتًا مربعًا )ثالثني مرتًا مربعًا(، وتكون بارتفاع م�شتوى غرفة ال�شلم 

بال�شطح.
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موافقة  اأْخذ  ب�شرط  املذكورة،  البناء  ن�شبة  م�شاحته �شمن  �شرداب ل حت�شب  ببناء  ُي�شمح   -5
تخطيطية عليه مراعاة للطرق واخلدمات القائمة.

مادة )21( مكرراً )2(:
االرتدادات:

1-االرتداد االأمامي:
ُي�شمح ببناء الدْور الأر�شي بعد م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( كارتداد من حد 
الأر�س الأمامي للواجهة املطلة على �شارع ي�شتخدم - يف حالة الأرا�شي املرتبطة ب�شبكة الطرق 
غري  لل�شيارات  كمواقف   - اأكرث  اأو  اأمتار(  )�شتة  اأمتار   6 بعر�س  طريق  على  والواقعة  القائمة 
امل�شقوفة، على اأن يتم تهيئتها من ِقَبل املالك، وُي�شمح بعمل بروزات علوية تعلو الدْور الأر�شي 
اأكرث من  اأق�شى قدره 1.20 مرت )مرت وع�شرون �شنتيمرتًا(، ويف حالة وقوع املبنى على  بـحد 
�شارع يرتدُّ البناء م�شافة ل تقل عن 3 اأمتار )ثالثة اأمتار( من جهة ال�شارع الأكرث اأهمية للموقع 
و2 مرت )مرتين( من جهة ال�شارع الآخر، وُي�شمح اأي�شًا بعمل بروزات علوية تعلو الدْور الأر�شي 

جهة ال�شارع الفرعي وبحد اأق�شى قدره 1 مرت )مرت واحد(.
2-االرتداد اجلانبي واخللفي:

ُي�شمح بالبناء على حد الأر�س اجلانبي واخللفي، ويف حالة عمل فتحات مطلة على اجلار 
اأو خارجية( ح�شبما تن�س عليه الالئحة  َيلزم تْرك َمناور )اأفنية داخلية  اأو اخللفي،  اجلانبي 

التنفيذية لقانون تنظيم املباين امل�شار اإليه.
مادة )21( مكرراً )3(:

االرتفاعات:
ل يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق )ثالثة طوابق( وبحد اأق�شى قدره 13 مرتًا )ثالثة ع�شر   -1
مرتًا(، ويف حالة بناء �شرداب يكون احلد الأق�شى لالرتفاع 14.50 مرتًا )اأربعة ع�شر مرتًا 

وخم�شني �شنتيمرتًا(.
يف حالة بناء �شرداب يجب اأن ل يزيد ارتفاع اأر�شية الدْور الأر�شي على 1.50 مرت )مرت   -2

وخم�شني �شنتيمرتًا( من من�شوب �شطح الر�شيف.
مادة )21( مكرراً )4(:

ا�سرتاطات خا�سة:
1- اإذا كانت الأر�س تطل على �شارع جتاري اأو خدمي ُي�شمح بعمل محال جتارية بالدْور الأر�شي 
وُي�شمح باإ�شافة )ميزانني( ل ُيح�شب �شمن ن�شبة البناء ول تزيد م�شاحته على 70% )�شبعني 

باملائة( من م�شاحة الطابق الأر�شي.
2- يجب اللتزام بتطبيق ال�شروط اخلا�شة باملعايري املعمارية لطابع املنطقة العمراين والرتاثي 
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اإْن ُوِجد.
اإليها  امل�شار  البنود  يف  املذكورة  ال�شرتاطات  عليها  تنطبق  ل  التي  احلالت  جميع  عر�س   -3
اأعاله على اللجنة املخت�شة التي ي�شكلها الوزير املخت�س، وذلك لتخاذ القرارات املنا�شبة 

ب�شاأنها."

املادة الثانية
مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  من   )11( املادة  من   )4( البند  بن�س  ُي�شتبَدل 

املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009، الن�س الآتي:
مت�شلة  �شكنية  وحدات  هيئة  على  الأر�س  قطعة  يف  �شكنية  وحدة  من  اأكرث  ببناء  ُي�شمح   -  4"
من جهة واحدة اأو اأكرث اأو منف�شلة اأو كليهما معًا، على اأن ل يقل ن�شيب الوحدة ال�شكنية 

الواحدة عن: 
اأ- االأرا�سي املطلة على �سارع واحد 

160 مرتًا مربعًا )مائة و�شتون مرتًا مربعًا(، على األ يقل طول واجهة الأر�س املطلة على 
الطريق عن 8 اأمتار )ثمانية اأمتار(، ب�شرط توفري مواقف بواقع موقفني لكل وحدة.

ب- االأرا�سي املطلة على �سارعني 
180 مرتًا مربعًا )مائة وثمانون مرتًا مربعًا(، على األ يقل طول واجهة الأر�س املطلة على 
الطريق عن 8 اأمتار )ثمانية اأمتار(، ب�شرط توفري مواقف لل�شيارات بواقع موقفني لكل وحدة."

املادة الثالثة
على الوزير املعني ب�شئون التخطيط العمراين تنفيُذ هذا القرار، ويعمُل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض ال�زراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 محرم 1438هــ
الـمـــــوافـــــق: 29 اأكـتـوبـر 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )93( ل�سنة 2016

ب�ساأن تعيين مجل�ض اإدارة م�ؤقت لجمعية البديع الخيرية

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 1993 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي 

لقرية البديع،
وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2011 ب�شاأن حَتوُّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لقرية البديع 

اإلى جمعية البديع اخلريية،
البديع  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )116( رقم  القرار  وعلى 

اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البديع اخلريية،

فيها  والثابت   ،2016/9/15 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
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 بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية البديع اخلريية،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:
مادة )1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البديع اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ يعقوب 
يو�شف فهد اللحدان، وع�شوية كل من:

1- ماجد �شالح �شلطان �شنان الدو�شري
2- خليل اإبراهيم عي�شى علي بوحجي

3- عبدالعزيز محمد محمد بوليلة
4- يو�شف مبارك عبداهلل �شيف الدو�شري

مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
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والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 
اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(
اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيِعد جمل�س 
نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم  اجلمعية، مت�شمِّ
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 
تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 محرم 1438هـ
الـمــــــوافــــــق: 24 اأكتوبر 2016م
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وزارة العمل و التنمية االجتماعية
 قرار رقم )94( ل�سنة 2016

 ب�ساأن الترخي�ض بت�سجيل الم�ؤ�س�سة الملكية لالإنقاذ وال�سالمة المائية
- م�ؤ�س�سة خا�سة -

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

1989وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة امللكية لالإنقاذ وال�شالمة املائية – موؤ�ش�شة خا�شة-،

قرر االآتي:
مادة – 1 –

ل املوؤ�ش�شة امللكية لالإنقاذ وال�شالمة املائية - موؤ�ش�شة خا�شة - يف �شجل قيد املوؤ�ش�شات  ُت�شجَّ
اخلا�شة حتت قيد رقم )21/م/خ/ 2016(.

مادة – 2 –
ُين�شر هذا القرار  وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ الن�شر. 

وزير العمل والتنمية االجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

       
�شدر بتاريخ: 24 محرم 1438هـ
الـمـــــــوافـــــق: 25 اأكتوبر 2016م
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عقد تاأ�سي�ض
امل�ؤ�س�سة امللكية لالإنقاذ وال�سالمة املائية

-  م�ؤ�س�سة خا�سة  -

اإنه يف يوم : الأربعاء الثامن ع�شر من محرم 1438هــ
املوافق: التا�شع ع�شر من �شهر اأكتوبر 2016م 

لديَّ اأنا: يو�شف محمد احلرم                                                                      رئي�ض الت�ثيق العام  
 باإدارة الت�ثيق 

حتمل  اجلن�شية،  بحرينية  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بن  حمد  بنت  نيلة  ال�شيخة  لدينا  ح�شرت 
لالإنقاذ  امللكية  املوؤ�ش�شة  موؤ�ش�س  ب�شفتها  مني  وطلبت   ،)761109544( رقم  الهوية  بطاقة 

وال�شالمة املائية حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
�س املوؤ�ش�شة امللكية لالإنقاذ وال�شالمة املائية طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21(  1- توؤ�شَّ
اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  باإ�شدار   1989 ل�شنة 

العاملة يف ميدان ال�شباب و الريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة.
مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ع من املوؤ�ش�شني جزءًا متمِّ 2- يعترب عقد التاأ�شي�س املوقَّ

3- يعنيِّ املوؤ�ش�شون من بينهم �شخ�شًا يقوم مبتابعة اإجراءات التوثيق  لدى وزارة العدل وال�شئون 
الإ�شالمية والأوقاف واإجراءات الت�شجيل والإ�شهار لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

دينار  اآلف  ع�شرة  دينار(   10000( قدره  مبلغ  من  ويتكون  د،  محدَّ غري  املوؤ�ش�شة  راأ�شمال   -4
اأهداف  على  لل�شرف  والكويت  البحرين  بنك  من  ال�شادرة  ال�شهادة  من  الثابت  ح�شب 

املوؤ�ش�شة واإدارتها.  
تاأ�شي�شها  ن�شر عقد  دة، وتبداأ من  املائية غري محدَّ امللكية لالإنقاذ وال�شالمة  املوؤ�ش�شة  5- مدة 

ونظامها الأ�شا�شي يف اجلريدة الر�شمية.
6- ل يجوز لأع�شاء املوؤ�ش�شة امللكية لالإنقاذ وال�شالمة املائية اخلروج عن اأهدافها اأو الإخالل 

بالأحكام اخلا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانني اأو قرارات معمول بها يف اململكة.
7- يجوز ملجل�س الأمناء تعيني رئي�س فخري للموؤ�ش�شة.

8- جميع امل�شروفات والأتعاب املدفوعة يف �شبيل تاأ�شي�س املوؤ�ش�شة حُت�َشب �شمن امل�شروفات 
العمومية لها.

9-  يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي مبكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
قبل  قراءته من  بعد  عليه  التوقيع  ومت  ن�شخ  وثالث  اأ�شل  العقد من  ر هذا  ُذِكر حترَّ ومبا   

اجلميع ومني وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

امل�ثِّق
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النظام االأ�سا�سي
للم�ؤ�س�سة امللكية لالإنقاذ وال�سالمة املائية

 - م�ؤ�س�سة خا�سة - 

الباب االأول
اأحكام عامة

مادة -1-
تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )املوؤ�ش�شة امللكية لالإنقاذ وال�شالمة املائية( 
حتت قيد رقم ) 21/م/خ/2016( 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، وي�شار اإليها 

فيما يلي بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

 مادة -2-
اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  املوؤ�ش�شة  هذه  ل  ت�شجَّ
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 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعقد 

التاأ�شي�س املرافقني.
وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.

مادة  -3-
املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوين ومركز اأمنائها هو  مكتب رقم 41، الطابق الرابع، 
برج الزامل، مبنى رقم 31، �شارع احلكومة، جممع 305، املنامة، مملكة البحرين.                                       

 مادة -4-
ميثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة -5-
ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية، وعلى 
ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة  املوؤ�ش�شة 
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الدولة اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.

 مادة -6-
ُيذَكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجد - و�شعارها يف 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

 مادة -7-
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين 

دون اإذن م�َشبَّق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب الثاين
اأهداف امل�ؤ�س�سة

مادة - 8 -
تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:
1- زيادة الوعي حول ال�شالمة املائية.

2- جتنب الغرق من خالل التوعية وامل�شاركة املجتمعية.
قة يف البحرين للمنقذين ومبادرات ال�شالمة املائية وتدريب ال�شباحة. 3- اإ�شدار �شهادات م�شدَّ

4- حث النا�س على ال�شباحة الآمنة.
5- توفري فر�س العمل والتمكني الجتماعي لل�شباب البحريني ذكورًا و اإناثًا.

 
الباب الثالث

جمل�ض االأمناء
مادة - 9 -

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:
1- اإقرار ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

قة لأهداف املوؤ�ش�شة. 2- اإقرار اخلطط والربامج املحقِّ
3- و�شع اللوائح اخلا�شة باملوؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

4- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط املوؤ�ش�شة.

5- ا�شتثمار و اإدارة اأموال وموجودات املوؤ�ش�شة.
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ل من ِقَبل جمل�س الأمناء لدرا�شة  مو�شوعات  6- درا�شة التقارير الواردة من اللجان التي �شت�شكَّ
دة تتعلق باأعمال املوؤ�ش�شة واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها. محدَّ

                                                   
   مادة - 10 -

يتكون جمل�س الأمناء من ع�شرة اأع�شاء يتم تعيينهم من الأع�شاء املوؤ�ش�شني ومن غريهم، 
وتكون الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

مادة - 11 -
يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة خلو مركز اأو اأكرث يف 

جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة. 

مادة - 12 -
ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:

1- اأن يكون متمتعًا بحقوقه املدنية.
2- اأن ل يقل عمره عن 20 عامًا.

اإلى  اأمناء موؤ�ش�شة ثبتت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت  اأع�شاء جمل�س  األ يكون من   -3
ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل املوؤ�ش�شة. حلها، وذلك قبل ُم�شِ

4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليه احلكم يف جرمية مخلَّة بال�شرف 
اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

مادة - 13-
اأخرى  موؤ�ش�شة  اأمناء  املوؤ�ش�شة وع�شوية جمل�س  اأمناء  ل يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س 

تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�ش�شني ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.
ول يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

مادة - 14-
ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف 

اأول اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:
الرئي�ض:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 
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ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر،  اأمني  مع  جل�شاتها  محا�شر  على  والتوقيع 
الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ف�شل  قرارات  على  والتوقيع  املايل،  الأمني  مع  املالية  وامل�شتندات 
على اأعمال املوؤ�ش�شة، كما يتولى البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري على اأن ُتعَر�س 

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.
نائب الرئي�ض:

بع�س  تخويله  حق  الأمناء  وملجل�س  غيابه،  حالة  يف  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 
الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمني ال�سر:
مع  وتوقيعها  محا�شرها  وتدوين  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  بتح�شري  ويقوم 
الرئي�س، وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود.
االأمني املايل:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتولى 
ومن  ِقَبله  من  موقعة  اأذونات  مبوجب  �شرفه  يتقرر  ما  و�شرف  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف 
امل�شتندات  وحفظ  وال�شجالت  الدفاتر  يف  وقيدها  الأموال  ت�شجيل  كذلك  وعليه  الرئي�س،  ِقَبل 
اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات  املالية التي يرتتب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة 
وامل�شروفات لأحكام الالئحة املالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة 
املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ مببلغ معني للنرثيات ال�شرورية ِوفقًا ِلـما حتدده 

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

مادة -15-
يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدد املجل�س 
درا�شتها  نتيجة  تعر�س  اأن  على  لأعمالها  نظامًا  وي�شع  واخت�شا�شاتها  جلنة  كل  اأع�شاء  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.
                                                        

   مادة -16-
اجتماعاته  وتكون  دورية  ب�شفة  �شنة  كل  الأقل يف  على  اأربع مرات  الأمناء  يجتمع جمل�س 
املجل�س  قرارات  وت�شدر  نائبه،  اأو  الرئي�س  ح�شور  ب�شرط  اأع�شائه  اأغلبية  بح�شور  �شحيحة 

ح اجلانب الذي فيه الرئي�س. باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ
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                                                       مادة - 17 -
يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 
مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة،  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل؛  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ
اإذا دعت  اأن تطلب عقد اجتماع ملجل�س الأمناء  ويجوز لوزارة العمل والتنمية الجتماعية 

�شرورة لذلك.

مادة - 18-
ُيعترَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمن تغيَّب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شتني 

متتاليتني اأو ثالث جل�شات متفرقة خالل ال�شنة الواحدة بدون عذر مقبول.
ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو خلو مكانه لأي �شبب من 
والتنمية  العمل  وزارة  اإخطار  املجل�س  وعلى  الأمناء  يختاره جمل�س  الأ�شباب يحل محله ع�شو  
مدة  وتكون  تعيينه،  قبل  كتابيًا  الع�شو  موافقة  ي�شرتط  الأحوال  جميع  ويف  بذلك،  الجتماعية 

الع�شو اجلديد مكملة ملدة �شلفه اإلى نهاية الدورة.
اأن ي�شتمر يف القيام  فاإذا كان الع�شو املراد �شْغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجل�س 
باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيني خلف له ب�شرط األ يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم 
لالأ�شباب ال�شابق الإ�شارة اإليها على ثلث اأع�شاء املجل�س، و اإل وجب عر�س الأمر على اأع�شاء 

املجل�س لنتخاب خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.
                                                   

مادة - 19-
ُيَحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة، اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقني لأي �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.
الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تتولى  احلالتني  هاتني  ويف 

لتعيني جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س. 

مادة - 20 -
يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

وجن�شيته  ولقبه  ع�شو  كل  ا�شم  الأخ�س  على  به  مبينًا  الأمناء  جمل�س  اأع�شاء  لقيد  �شجل   -1
ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله يف الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت يف بطاقة ال�شجل 

ال�شكاين املركزي.
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َع املحا�شر من الرئي�س واأمني  2- �شجل تدون فيه محا�شر جل�شات جمل�س الأمناء، على اأن توقَّ
ال�شر.

3- دفرت لقيد الإيرادات وامل�شروفات.
4- دفرت حل�شاب امل�شرف.

5- �شجل لقيد جميع العقارات اأو املنقولت اأو غريها من الُعَهد امل�شتدمية التي متلكها املوؤ�ش�شة، 
اأن يثَبت يف هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه واملكان  على 
املوجودة فيه وا�شم ال�شخ�س الذي يف ُعْهدته و�شفته وعنوانه كما يثبت يف ال�شجل املذكور 

كل تغيري يطراأ على حالتها.
وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإلى البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.
كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُح�ْشن �شري العمل، وي�شرتط 
م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأْن تَرقَّ
م�شل�شلة واأن تختم بخامت املوؤ�ش�شة، ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.
مادة -21-

ملجل�س الأمناء اأن يعنيَّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه، ويفو�شه الت�شرف يف اأي 
�شاأن من �شئون جمل�س الأمناء.

املدير  يعترب  احلالة  هذه  ويف  املجل�س،  يحدده  اأجر  مقابل  املدير  تعيني  يكون  اأن  ويجوز 
م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

                                                      
   الباب الرابع

امل�ارد املالية للم�ؤ�س�سة
مادة - 22 -

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:
1- الهبات والو�شايا التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

لة من امل�شاريع اخلريية وفقًا  2- عائدات ا�شتثمار اأموال وم�شروعات املوؤ�ش�شة والأرباح املح�شَّ
للقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بعد اأْخذ موافقة اجلهات احلكومية املخت�شة.

الأ�شا�شي  النظام  مع  تتعار�س  ول  للقانون  وفقًا  الأمناء  جمل�س  يقبلها  اأخرى  موارد  اأية   -3
للموؤ�ش�شة، وب�شرط احل�شول على املوافقة امل�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4- الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموالها وفقا للقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بعد اأْخذ 
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موافقة اجلهات احلكومية و املخت�شة.

مادة - 23 -
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأن تر�شل 
�شيئًا مما ُذِكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

وذلك فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

مادة - 24 -
با�شتثناء  عام،  كل  من  دي�شمرب  يف31  وتنتهي  يناير  اأول  من  للموؤ�ش�شة  املالية  ال�شنة  تبداأ 

ال�شنة الأولى التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.

مادة - 25 -
رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كل يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال املوؤ�ش�شة، وعن 

اأيِّ ت�شرف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.
 

مادة - 26 -
م فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ
بها  الحتفاظ  املايل  لالأمني  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شرف  اأوجه 

ك�شلفة؛ لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.
ول ُتعترَب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة-27-
ملراجعة  البحرين  املعتَمدين يف مملكة  املراجعني  اأو  املحا�شبني  اأحد  الأمناء  يعنيِّ جمل�س 
ح�شابات املوؤ�ش�شة، ويقدم تقريره اإلى جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإلى وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.
مادة - 28-

املعتَمدة،   امل�شارف   اأحد  لدى  به  لت  �ُشجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 
وتخطر بذلك وزارة التنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع 
الرئي�س  ال�شيك  ع على  وقَّ اإذا  اإل  امل�شرف  مبلغ من  اأيُّ  ي�شحب  ول  التغيري،  تاريخ ح�شول  من 
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والأمني املايل اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.
 

مادة -  29 -
اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ي�شرف  ل 

املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحدده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط.
ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س، 

على اأن ُتعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة - 30 -
الت�سرفات املالية للم�ؤ�س�سة

اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية  على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة 
يف اأموال املوؤ�ش�شة، اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ 

اعتزام املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها.
ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 
والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 
اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم 

نفاذ الت�شرف.
ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى 

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة - 31 -
فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا  النقدية مبا  اأو  العينية منها  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتعترَب 
اأو لورثته حق  اأو َمن �شقطت ع�شويته لأي �شبب من الأ�شباب  للموؤ�ش�شة، ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة 

فيها.

  مادة - 32 -
لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون املوؤ�ش�شة يكون مخالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.
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الباب اخلام�ض
حل امل�ؤ�س�سة
مادة - 33 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي 
جمل�س الأمناء، وين�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

                                                      
   مادة - 34 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجبار يًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 
واأربعني يومًا، بقرار من الوزير املخت�س، يف احلالت الآتية:

1- اإذا ثبت َعْجُزها عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.
2- اإذا ت�شرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املحددة لها طبقًا لأغرا�شها.

3- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.
                                              

   مادة -35 -
ُيحَظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلها، كما يحظر على القائمني باإدارتها وعلى موظفيها، 

موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد ِعْلِمهم بحلها.
كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة 

الر�شمية.

مادة - 36 -
ويجب  وباأجر،  لها  م�شفيًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تعنيِّ  املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 
على القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة 

باملوؤ�ش�شة عند طلبها.
وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املوَدعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني للموؤ�ش�شة الت�شرف يف 

اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة - 37 -
يف  اخلريية  ور  الدُّ على  الباقية  الأموال  بتوزيع  امل�شفي  يقوم  الت�شفية  عملية  اإمتام  بعد 
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مملكة البحرين والتي يحددها  قرار احلل.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة، حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.
                                                

مادة - 38 –
حُتَفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلها 

لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الباب ال�ساد�ض
اأحكام ختامية
مادة - 39 -

ل ُيعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قيده يف ال�شجل املعد لهذا 
الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 40 -
للموؤ�ش�شة اأن تعني موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة وت�شرف 
لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ملا يقره جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية 
للموؤ�ش�شة ووفقا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 

وتعديالته.

مادة - 41 -
عند حدوث اأي لْب�ٍس اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام، فعلى 

جمل�س الأمناء الرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.
ر هذا النظام من اأ�شل وثالث ن�شخ، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل  ومبا ُذِكر حترَّ

اجلميع ومني، وت�شلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

ـق امل�ثِّ
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 املجل�ض االأعلى لل�سحة
  قرار رقم )26( ل�سنة 2016

ب�ساأن تقييم واعتماد الم�ست�سفيات الخا�سة

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة:
بعد الطالع القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ
وعلى  ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  رقم )21(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )19( منه،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2016 ب�شاأن معايري جودة اخلدمات ال�شحية ومناذج ملوؤ�شرات 
قيا�س اأداء املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد فئات ر�شوم املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قرر االآتي:
مادة )1(

لأغرا�س تطبيق هذا القرار، ُتطبَّق معايري التقييم والعتماد ال�شادرة بالقرار رقم )7( 
ل�شنة 2016 ب�شاأن معايري تقييم جودة اخلدمات ال�شحية ومناذج ملوؤ�شرات قيا�س اأداء املوؤ�ش�شات 
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  الإلكرتوين  باملوقع  واملن�شورة  اخلا�شة،  ال�شحية 

ال�شحية، وذلك فيما يتعلق بامل�شت�شفيات اخلا�شة.

مادة )2(
�س لها التقدم للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات  يجب على امل�شت�شفيات اخلا�شة املرخَّ
يف  عليه  املن�شو�س  ال�شنوي  التقييم  ر�ْشم  دْفع  بعد  والعتماد  التقييم  اإجراء  بطلب  ال�شحية 
املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، وذلك  ب�شاأن حتديد فئات ر�شوم  ل�شنة 2016  القرار رقم )20( 
اأْن ُتخِطر الهيئة الوطنية لتنظيم  اأ�شهر على الأقل من انتهاء مدة الرتخي�س، على  قبل ثالثة 

املهن واخلدمات ال�شحية امل�شت�شفيات باجلدول الزمني ملواعيد التقييم والعتماد.
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مادة )3(
ال�شادرة عن  التقييم  بناًء على معايري  اأربعة م�شتويات،  اإلى  امل�شت�شفيات اخلا�شة  م  تق�شَّ
د  الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية واملعتَمدة من املجل�س الأعلى لل�شحة. ويتحدَّ
كل م�شتوى منها بناًء على املجموع الرتاكمي للدرجات احلا�شل عليها امل�شت�شفى، يف �شوء التقييم 
الذي جتريه الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية ا�شتنادًا اإلى تلك املعايري، وذلك 

على النحو الآتي:
درجات  جمموع  من  فاأكرث   %95 ن�شبة  على  حت�شل  التي  للم�شت�شفيات  املا�شية:  )اأ(  الفئة   -1

التقييم.
2- الفئة )ب( البالتينية: للم�شت�شفيات التي حت�شل على ن�شبة ل تقل عن 90% ول تبلغ 95% من 

جمموع درجات التقييم.
3- الفئة )ج( الذهبية: للم�شت�شفيات التي حت�شل على ن�شبة ل تقل عن 80% ول تبلغ 90% من 

جمموع درجات التقييم.
4- الفئة )د( الف�شية: للم�شت�شفيات التي حت�شل على ن�شبة ل تقل عن 70% ول تبلغ 80% من 

جمموع درجات التقييم.

مادة )4(
ال�شنة  خالل  التقييم  ويكون  العتماد،  �شالحية  فرتة  طوال  �شنويًا  التقييم  عملية  جُتَرى 
الأولى منها �شاماًل، وُتعتَمد نتائجه، وت�شدر بناًء عليه درجة اعتماد امل�شت�شفى اخلا�س، ويكون 

العتماد �شاحلًا ملدة ثالث �شنوات.
ال�شنتني  التقييم خالل  ال�شحية مبتابعة  املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وتلتزم 
ل�شمان  وذلك  ال�شنوي،  التقييم  ر�شوم  �شداد  ومبراعاة  العتماد،  َنْيل  تاريخ  من  التاليتني 

ا�شتمرارية امل�شت�شفى يف اللتزام مبعايري التقييم احلا�شل عليها.

مادة )5(
ُتن�شاأ بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية جلنة ت�شمى )جلنة اعتماد التقييم 
الرئي�س  من  قرار  قراراتها  من  والتََّظلُّم  عملها  اآلية  وتنظيم  بت�شكيلها  ي�شدر  الفني(  وامل�شح 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، وتتولى مهام اعتماد التقييم بناًء 

على املعايري املعتَمدة يف هذا ال�شاأن.
وللرئي�س التنفيذي ال�شتعانة بذوي اخلربة والخت�شا�س من خارج الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية يف ع�شوية اللجنة.
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مادة )6(
نه من احل�شول على ن�شبة تقييم  يجب على امل�شت�شفى اخلا�س املرخ�س له يف حال عدم مَتكُّ
وبعد  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اإلى  بطلب جديد  التقدم  فاأكرث   %70
تاريخ  اأ�شهر من  �شتة  اأق�شاها  اأو�شاعه خالل مدة  لتعديل  َلب؛ وذلك  للطَّ املقرر  الر�شم  �شداد 

اإجراء التقييم الأول.
ن امل�شت�شفى من احل�شول على الن�شبة املطلوبة يف  ويف حال عدم تقدمي الطلب اأو عدم مَتكُّ

املرة الثانية فال يتم جتديد الرتخي�س له.

مادة )7(
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 

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

رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�سحة
الفريق طبيب/ محمد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شفــر 1438هــ
الـموافــــــــــق: 1 نوفمرب 2016م
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قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )48( ل�سنة 2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك ملك/ 
ح�شني علي علوي القطري، الكائن يف ال�شلمانية وامل�شجل باملقدمة رقم 1984/456، وذلك من اأجل 

تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

 وزير االأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراني
ع�سام عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )49( ل�سنة 2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
قـررت  قـد  العامــة  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )  39  ( رقم  القانون  مبوجب 
ا�شتمالك جزء من ملك/ ورثة محمد خليل من�شور العري�س ، الكائن يف ال�شقية  وامل�شجل باملقدمة 

رقم 2007/11739، وذلك من اأجل اخلدمات ال�شحية ، ح�شب طلب وزارة املالية.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

 وزير االأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراني
ع�سام عبداهلل خلف
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اإعالنات مركز الم�ستثمرين

اإعالن رقم )719( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل فرع من م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شن عبدال�شهيد ح�شني اأحمد حميد، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الواحة لتخلي�س 
املعامالت احلكومية والر�شمية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 42242، طالبًا حتويل الفرع الأول من 
اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  جديد،  �شجل  وبرقم  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة 
)5،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ THAYYULLATHIL KUNHABAULLA الهندي 
وفقا  ال�شركة.  يف  �شريكني  اجلن�شية  الهندي   ASHRAF NEROTHARAMEL وال�شيد/  اجلن�شية 

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

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

اإعالن رقم )720( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة )غدير لإدارة الأعمال(، نيابة عن ال�شيد/ ح�شني جا�شم طاهر التُُّحو، مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
ال�شكل  تغيري  طالبة  رقم17771،  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الآخر(،  الن�شف  )اأزياء  ا�شم  حتمل  التي 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال 
مقداره خم�شمائة )500( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ ANNEE YARTSANGKAD التايلندية 

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

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

 اإعالن رقم )721( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ال�سخ�ض ال�احد

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
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امل�شجلة  �س.�س.و(،  للتجارة  بروفيدرز  �شلو�شنز  اوم  )اإل  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،101758 رقم  القيد  مبوجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اإيرن�شت �شم�شون 

فرناند�س، الهندي اجلن�شية �شريكًا فيها.
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن رقم )722( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض ال�احد
ك  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مالَّ
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شديق اإتالنت�س ماركتنج �شامكو ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 73886، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد بناًء على تنازل ال�شيد/ فكادبرميل كريني�شا، ال�شريك يف ال�شركة عن كامل ح�ش�شه بها اإلى 
ال�شريك ال�شيد/ �شديق عبد مودفري�شي، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة �شديق اإتالنت�س ماركتنج 
�شامكو �س.�س.و(، ملالكها �شديق عبد مودفري�شي، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار 

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

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

اإعالن رقم )723( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ال�سخ�ض ال�احد 

 اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
بيجو كاتوفا يالكوين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )الياقوت الأزرق لإدارة العقارات 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78207، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان و�شبعون األف )270،000( دينار بحريني، 

واإدخال ال�شيخ محمد بن حمد بن عبداهلل بن اإبراهيم اآل خليفه �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )724( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ض ال�احد

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  نبي،  لبا غالم  دين  �شويف جراغ  بروين  ال�شيدة/ عذراء 
)عذراء بروين ملقاولت التربيد(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 98003، طالبة تغيري ال�شكل القانوين 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار 

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

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

اإعالن رقم )725( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)املجم�عة الدولية/ اأيكن لالإدارة والتط�ير واال�ست�سارات �ض.�ض.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
وال�شت�شارات  والتطوير  اأيكن لالإدارة  الدولية/  ا�شم )املجموعة  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
األف  ال�شركة من خم�شني  راأ�شمال  القيد رقم 72688، طالبني تخفي�س  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(، 

)50،000( دينار بحريني اإلى األف )1،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )726( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل فرع من م�ؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�س�ؤولية محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ �شادق عبداجلليل جعفر علي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الطائر لقطع غيار 
ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 20640، طالبًا حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة، وامل�شمى 
اآلف  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة  )�شادق عبداجلليل جعفر علي( 
علي،  جعفر  عبداجلليل  �شادق  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  تكون  اأْن  على  بحريني،  دينار   )5،000(
 ،MUHAMMAD ILYAS وال�شيد/   ،620027975 رقم  �شخ�شية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  البحريني 

الهندي اجلن�شية ويحمل بطاقة �شخ�شية رقم 850915872.
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دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )727( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
عبداهلل ح�شني جمعه حمد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الرحمانية الدولية للمقاولت(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94519، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، على اأْن تكون مملوكة لكل 
الباك�شتاين  الرحمن،  عبيد  وال�شيد/  اجلن�شية،  البحريني  حمد،  جمعه  ح�شني  عبداهلل  ال�شيد/  من 

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

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

اإعالن رقم )728( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ال�سخ�ض ال�احد

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإبراهيم توفيق عبداهلل العامري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإبراهيم توفيق  ال�شيد/ 
عبداهلل العامري(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 100012، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( دينار بحريني. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )729( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ال�سخ�ض ال�احد 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�س.�س.و(،  )برتومارت  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الكاليل،  محمد  عمر  نايف 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101565، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
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ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل 
املالك نايف عمر محمد الكاليل عن ن�شبة 12.50% من اأ�شهمها اإلى ال�شيخ حمد بن خليفه بن حمد 
اآل خليفه، وعن ن�شبة 12.50% لل�شيد/ علي اأحمد مريزا علي جواهري، وعن ن�شبة 25% لل�شيد/ �شياء 

علي يو�شف علي الع�شفور.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )730( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل فرع من م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
عبدالر�شا مرحمت ح�شن جهرمي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم روان 2(، امل�شجلة 
اإلى  )برادات مرواح(  امل�شمى  املوؤ�ش�شة،  الرابع من  الفرع  رقم 13077، طالبًا حتويل  القيد  مبوجب 
ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )2،000( األفان  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 

اأبوبكر �شديقي محمد عبداهلل �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )731( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ال�سخ�ض ال�احد

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
كي بوينت بزنز �شريف�شز، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )نوبل للعقارات �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95782، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )250،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )732( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )غدير لإدارة الأعمال(، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأزياء الن�شف الآخر(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 217771، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )733( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )اإم تك للمقاوالت �ض.�ض.و( 
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
ال�شيد/ عبا�س اأحمد علي مال اهلل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اإم تك للمقاولت 
ال�شركة ت�شفية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 88961، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(، 
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  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )734( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )البواين للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 104527، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

�شتمائة )600( دينار بحريني، وتغيري ال�شم التجاري اإلى )�شركة بالك باور للمقاولت(.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )735( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )جيه اإل اآر ه�لدينغ ذ.م.م(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جيه 
اإل اآر هولدينغ ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69540، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

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

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

اإعالن رقم )736( ل�سنة 2016
ب�ساأن ت�سفية �سركة )اأبراج العال للمقاوالت ذ.م.م(

وحت�يلها اإلى م�ؤ�س�سة فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شني خمي�س محمد علي يو�شف، مالك ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأبراج العال 
للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 85366، طالبًا ت�شفية ال�شركة وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة 
فردية، على اأْن يكون ا�شمها التجاري )موؤ�ش�شة اأبراج العال للمقاولت( ملالكها ح�شني خمي�س محمد 

علي يو�شف. 
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة واملديرين قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( 
من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعماًل بن�س املادة رقم 
)335( من قانون ال�شركات التجارية على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور 
رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر  دة واملربِّ م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

هذا الإعالن.

اإعالن رقم )737( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز    
ال�شيدة/ دانة محمد عبدالرحمن ال�شافعي، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )لوؤلوؤة الألوان 
للطباعة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91867، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
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اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال 
ال�شيد/ اأرونثربو نارايانان �شارافانان �شريكًا يف ال�شركة.

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

  اإعالن رقم )738( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ال�سخ�ض ال�احد

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
& كريلز  )يوتيكالز  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  نيابة عن  �شريف�شز،  بزنز  بوينت  كي 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96188، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )739( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عدنان  )بوابة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  �شديقي،  حنيف  محمد  غزالة  ال�شيدة/ 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  الو�شع  تغيري  طالبًة   ،92309 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للمقاولت(، 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، 

واإدخال ال�شيد/ اإينول هوكيو عبد الها�شم، البنغايل اجلن�شية، �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )740( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ت�سامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم )جوالت  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  اأمل ح�شني علي محمد �شالح عجاج، �شاحبة  ال�شيدة/ 
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النور�س(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 43129، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، موزعة ح�ش�شها بني �شاحبة 
املوؤ�ش�شة اأمل ح�شني علي محمد �شالح عجاج بن�شبة 10%، و�شريكيها يف ال�شركة وهما ال�شيد/ فار�س 

بن عادل بن علي احلربي بن�شبة 45%، وال�شيد/ محمد بن مهدي بن محمد كوي�س بن�شبة %45.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )741( ل�سنة 2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )والت�ن الإدارة املطاعم واملقاهي �ض.�ض.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
لإدارة  )والتون  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  زهري عبداللطيف عبدالوهاب علي، 
املطاعم واملقاهي �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78744، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدع�ى: 9/1145/2015/15
تبليغ باحل�س�ر

وكيلته  بوا�شطة  البحرين.  الجن�شية/  محمد.  نا�شر  عبدالح�شين  يا�شر  النظر/  اإعادة  طالب 
المحامية هدى �شعد /مكتب 142 برج الر�شي�س بناية 283 طريق 1704مجمع 317 المنطقة 
الدبلوما�شية - �س.ب: 10238. المطلوب اإعادة النظر �شدها/ هاله محمد محمد �شلبي ن�شار. 

الجن�شية/ البحرين. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ طلبات ال�شتئناف.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية ال�شنية للمطلوب اإعادة النظر �شده المذكور انه 
اذا لم يح�شر في جل�شة 2016/11/28م او يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاأن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي محكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية ال�شنية 

رقم الدع�ى: 8/201/2016/14
تبلـيغ باحل�ســ�ر

المدعية: فاطمة ح�شن علي. بوا�شطة ح�شين النها�س – وزارة العدل – اإدارة المحاكم المدعى 
الدعوى/  مو�شوع  الإقامة.  مجهول  قطري.  الجن�شية/  عبداهلل.  �شعيد  محمد  را�شد  عليه/ 

الطالق. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/1م فاإن المحكمة �شوف  اأو يعين وكياًل  يح�شر 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الطعــن: 10/2015/114/8
تبليغ طعن بالتمييز

�شـده:  المطعون  بور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  عبدالجليل.  �شلطان  الطـاعن: 
ح�شن عي�شى علي ح�شين. مبنى 411 طريق 3415 مجمع 234 �شماهيج. طلبات الطاعــن: قبول 

الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد ال�شحيح �شامال ال�شباب الواردة عليه 
وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه بال�شتناد لما �شابه من مخالفات للقانون وفي المادة 8 
ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الولى والثانية والت�شدي للطعن حكما والق�شاء للطاعن 
لن�س  وا�شتنادا  وال�شتئناف  درجة  اأول  ومحكمة  العمل  وزارة  امام  المقدمة  طلباته  بجميع 
المادتين 223 و244 من قانون المرافعات وكذلك قانون العمل والثبات المدفوع بها او المقررة 
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يوؤكد  جديدا  حكما  فيه  لتق�شي  فيه  المطعون  الحكم  ا�شدرت  التي  للدائرة  بالإحالة  او  لذلك 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  �شدها  المطعون  ت�شمين  القانون.  بقوة  الثابتة  العمالية  حقوقه 
اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ ال�شتحقاق حتى 

ال�شداد التام.
     لذلك تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من 
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: 10/2015/994/2
تبليغ طعن بالتمييز

المطعون  ال�شايغ  علي  مهدي  المحامي  وكيله  بوا�شطة  �شخونة.  علي  اأحمد  محمود  الطـاعن: 
�شـده: �شركة النادي البحري. �شارع الملك في�شل. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه 
في الميعاد. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة ال�شتئناف 

للحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.
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 : 10/2016/78/8
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: فاريندر كومار. بوا�شطة وكيله المحامي عي�شى بور�شيد. المطعون �شـده موؤ�ش�شة كان 
للمقاولت. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد ال�شحيح �شامال ال�شباب 
الواردة عليه. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه بال�شتناد لما �شابه من مخالفات للقانون 
ن�شا من  الحكم  اثرت في  التي  الجراءات  البطالن في  لحالت  وكذلك  والتاأويل  التطبيق  في 
المادة 8 ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الولى والثانية والت�شدي للطعن حكما واجابة 
الطاعن لجميع طلباته المقدمة امام وزارة العمل ومحكمة اول درجة وال�شتئناف وا�شتنادا لن�س 
المادتين 223 و244 من قانون المرافعات وكذلك قانون العمل والثبات المدفوع بها او المقررة 
يوؤكد  جديدا  حكما  فيه  لتق�شي  فيه  المطعون  الحكم  ا�شدرت  التي  للدائرة  بالإحالة  او  لذلك 
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ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  �شدها  المطعون  ت�شمين  القانون.  بقوة  الثابتة  العمالية  حقوقه 
اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ ال�شتحقاق حتى 

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

بيع مزاد علني
اأحمد  عليه  بالمحكوم  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  في  و�شعها  التنفيذ عن  تعلن محكمة 

خالد اأحمد التي تم حجزها في �شقة 11، مبنى 1234، طريق 1114، مجمع 111
والأغرا�س هي: ح�شب  مكانها.  في  عليها  للمزايدة  تاريخ 2016/11/7  المحكمة  وقد حددت 

الك�شف المرفق.
هاتف  الخالدي  �شند  عبداهلل  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39499030( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 3/13963/2015/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم اال�ستئناف: 9/1760/2016/03
رقم الدعـــ�ى: 9/13424/2013/02

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنفة: �شيخة عي�شى الدو�شري بوا�شطة وكيلتها هدى �شعد اأحمد. �شد الم�شتاأنف �شده رائد 
غلوم اأحمد عبا�س وغيره. الطلـــبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. 
2- قبل الف�شل في المو�شوع مخاطبة مكتب التوثيق لال�شتعالم عن �شالحية العقد �شند الدعوى 
الموؤرخ 2004/6/9. 3- من حيث المو�شوع: اأ- ا�شليًا: رف�س الدعوى في مواجهة الم�شتاأنفة. 
�شدهما  الم�شتاأنف  باإلزام  مجددًا  والق�شاء  درجة  اأول  حكم  اإلغاء  الحتياط:  �شبيل  على  ب- 
مت�شامنين بما ع�شى اأن يحكم به ل�شالح الم�شتاأنف �شدهم اأوًل. ج- اإلزام الم�شتاأنف �شدهم 

بالم�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي .
الثالثة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  الغرفة  المدينة  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا   
المذكورة اأعاله باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/12/4 
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فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف العليا املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 5/0398/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 3/3018/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
طابق   211 مكتب  الوداعي.  ها�شم  ال�شيد  المحام  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
�شده/ الم�شتاأنف  ال�شيف.  �شاحية  بل�س  كابيتال  برج   428 مجمع   2802 طريق   79 مبنى   21
 832 رقم  مبنى   MOHAMMAD MANSOOR MOHAMMAD MOHAMMAD NASAR

الحكم  اليه  انتهى  باإلغاء ما  الحكم  ال�شتئناف: 1-  المنامة. طلبات  طريق 2109 مجمع 321 
القانونية  الفوائد  بدفع  الم�شتاأنف �شده  بالزام  يق�شي  وا�شدار حكم  الفوائد  في جانب رف�س 
المطالب بها بالئحة الدعوى. 2- الحكم الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شروفات والتعاب 

عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/11/23
املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم اال�ستئناف: 1/04359/2015/03
رقم الدعـــ�ى: 9/08844/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف: �شركة ابراج الخليج للتجارة ل�شاحبها: ح�شين خمي�س محمد. الم�شتاأنف �شده محي 

ال�شيد يا�شين محمد.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/15 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االولى

رقم اال�ستئناف: 6/01378/2016/03
رقم الدعـــ�ى: 8/05064/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. الم�شتاأنف �شده: مجيد ال�شيخ اإبراهيم نا�شر اآل 

مبارك.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
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باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/28 فاإن المحكمة �شوف 
ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.

قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االولى
رقم اال�ستئناف: 2/01741/2016/03

رقم الدعـــ�ى: 6/00593/2015/25
تبليغ باحل�س�ر

جا�شم.  ح�شن  عبا�س  غنية  الولى:  �شدها  الم�شتاأنف  البحرينية.  الأطباء  جمعية  الم�شتاأنف: 
الم�شتاأنف �شدها الثانية: اإح�شان عبدالمجيد عبدالح�شين ال�شاعاتي.

 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/28 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االولى

رقم اال�ستئناف: 6/2840/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 9/4158/2007/02  

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنفين/ 1- محمد ح�شين كمال محمد عن نف�شه 530015838 وب�شفته وليا طبيعيا عن 
ابنائه الق�شر اميرة 901206008 واأحمد 901206008 واأحمد 940104377. 2-  زينب اأحمد 
جعفر 550126937 وهاني 760507708 ويا�شر محمد ح�شين كمال 771209169 وفاتن محمد 
ح�شين كمال 800111141 وحمد محمد ح�شين كمال 851103952 . بوا�شطة وكيلهم/ المحامي 

خالد العا�شمي/ المحاكم 
�شقة 11 مكتب 122 طريق 11 توبلي 707. الم�شتاأنف �شدها الثانية/ نيليان فام ماهالينفام. 
مبنى 1373 طريق 2240 مجمع 1022 دم�شتان. طلبات ال�شتئناف:1- قبول ال�شتئناف �شكال 
. 2- الحكم بتعديل الحكم الم�شتاأنف 3- الحكم باإلغاء الحكم فيما ق�شى به من رف�س الدعوى 
بالن�شبة  الدعوى  رف�س  من  به  ق�شى  فيما  الحكم  باإلغاء  الحكم   -4 الأول  للم�شتاأنف  بالن�شبة 
للم�شتاأنفة الثانية  5- الحكم باإلغاء الحكم فيما ق�شى به من رف�س الدعوى بالن�شبة للم�شتاأنفين 
الثالث والرابع والخام�شة وال�شاد�س   6- الزام الم�شتاأنف �شدها الأولى والم�شتاأنف �شده الثاني 
بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للم�شتاأنفين الفائدة بواقع 10% على المبالغ التي �شوف يحكم 
بها لهم . 7- الحكم بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به ب�شاأن �شريان الفائدة التاأخيرية 
�شده  والم�شتاأنف  الأولى  �شدها  الم�شتاأنف  بالزام  مجددا  والق�شاء  الأول  للم�شتاأنف  بالن�شبة 
الثاني بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للم�شتاأنف الأول الفائدة القانونية بواقع 10% بدل من %1 
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�شنويا  8- ت�شمين الم�شتاأنف �شدهما الأولى والثاني بالت�شامن والت�شامم بالر�شوم والم�شاريف 
واتعاب الطبيب ال�شرعي ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

عنها  ينوب  اأو من  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/11/23

قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية
رقم اال�ستئناف: 7/03952/2015/03

رقم الدعـــ�ى: 7/18788/2012/02
تبليغ باحل�س�ر

الم�شتاأنفة: �شركة ريفيرا موتورز �س.�س.و وكيلها المحامي/ اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
الدو�شري.  الم�شتاأنف �شده: عروة فوؤاد محمد.

 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/14 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االولى

رقم اال�ستئناف: 1/00937/2016/03
رقم الدعـــ�ى: 6/21937/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
لذا     Ritchelle Elizan Talasero  . الم�شتاأنف �شده:  المدوب.  اأحمد علي  الم�شتاأنف: جعفر 
تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله باأنه اإذا 
لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/14 فاإن المحكمة �شوف ت�شير 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االولى

رقم اال�ستئناف: 1/00176/2016/03
رقم الدعـــ�ى: 2/01216/2015/01

تبليغ باحل�س�ر
�شدهم:1-  الم�شتاأنف  المطوع.  محمد  الم�شتاأنف:  وكيل  الج�شر،  اإبراهيم  خليل  الم�شتاأنف: 
م�شنع الج�شر لماء اللقاح والدوية  2- في�شل اإبراهيم الج�شر 3- علي اإبراهيم الج�شر وكيل 

الم�شتاأنف �شدهم من الولى الى الثالث : المحامي / محمد الج�شي.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكورين اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شروا اأو يعين وكياًل ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة 2016/12/14 فاإن المحكمة 
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�شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االولى

رقم اال�ستئناف: 8/1864/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 9/23728/2016/02  

تبليغ باحل�س�ر
الرحمن  عبد  المحامي  وكيلها  المحدود   الأو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا�س  ات�س  بنك  الم�شتاأنفة/ 
ال�شوملي  .الم�شتاأنف �شده/ محمد ه�شام زيزاح. مبنى 1704 طريق 2427 مجمع 324 المنامة.  
طلبات ال�شتئناف: اأول: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا : من حيث المو�شوع  1( تعديل حكم اول 
درجة في �شق الفائدة القانونية.  2- ت�شمين الم�شتاأنف �شده بكافة الم�شروفات من الر�شوم 

من الر�شوم واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي . 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم اال�ستئناف: 3/2055/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 1/13615/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
�شده  الم�شتاأنف  الب�شري.  ليلى  المحامية  وكيلتها  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنف: 
 2120 طريق   1655 مبنى    47 �شقة   .SAMPATH KUMAR DHANAN JEYAKRISHNAN

مجمع 321 المنامة . الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- تعديل حكم اول درجة والزام 
الم�شتاأنف �شده ان يوؤدي للم�شتاأنفة فائدة قدرها 10% من تاريخ المطالبة والزامه بالم�شروفات 

والر�شوم واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم اال�ستئناف: 7/4275/2015/03 
رقم الدعـــ�ى: 4/7514/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
 noushad �شده  الم�شتاأنف  الحايكي.  زينب  المحامية  وكيلتها  تيلكوم  مينا  �شركة  الم�شتاأنف: 
E.kamdiyil. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 302 المنامة �شنتر الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 

�شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بطلباتنا الواردة في لئحة امر الأداء بالزام 
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الر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  والزام  دينار   119/032 مبلغ  للم�شتاأنفة  يوؤدي  بان  �شده  الم�شتاأنف 
والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 

عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.

قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدئرة الثانية
رقم اال�ستئناف: 4/1933/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 6/3140/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
 RENJI �شده  الم�شتاأنف  اإبراهيم.  عي�شى  المحامي  وكيلها  المتحد  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
قبول   -1 الطلبات:  309المنامة.  911مجمع  281طريق  مبنى   .RAGHAVAN   PILLAI

ال�شتئناف �شكال. 2-الغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اتعاب المحاماة.

عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.

قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة الثانية
رقم اال�ستئناف: 6/3894/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 9/22439/2014/02  

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف: بتلكو وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري / المحاكم. الم�شتاأنف �شده: عبدالعزيز 
قبول   -1 الطلبات:  دم�شتان.   1020 مجمع   2015 222طريق  مبنى  بوقمبر.  را�شد   عبداهلل 
ال�شتئناف �شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اتعاب المحاماة.
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم اال�ستئناف: 3/0032/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 6/5633/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
 RIZ ANN الم�شتاأنف: بتلكو وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري/ المحاكم. الم�شتاأنف �شده
ACERON ACERON DIOSOMITO. �شقة 21 مبنى 1432 طريق 4152 مجمع 441 ال�شهلة 
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الفوقية. الطلبات:1- قبول ال�شتئناف �شكال  2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف  3- 
الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.

قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة الثانية
رقم اال�ستئناف: 4/1978/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 6/17071/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري/ المحاكم. الم�شتاأنف 
�شده: ون�س با�شم عبدالحميد محمد ال�شتر. مبنى 23 طريق 2901 مجمع 929 الرفاع ال�شرقي. 
الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال . 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام 

الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم اال�ستئناف: 6/1977/2016/03 
رقم الدعـــ�ى: 5/15846/2015/02  

تبيلغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف  المحاكم.  التويجري/  الكريم  عبد  المحامي  وكيلها  تليكوم  ميتا  �شركة  الم�شتاأنف: 
�شده: MARCOS VINICIUS   DA SILVA. �شقة 1 مبنى 961 طريق 3925 مجمع 339 المنامة. 
الزام   -3 الم�شتاأنف.  الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات 

الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/11/23
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم اال�ستئناف: 9/4130/2015/03 
رقم الدعـــ�ى: 9/6562/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف �شده:  المحاكم.  الب�شري/  ليلى  المحامية  تيليكوم وكيلتها  الم�شتاأنف: �شركة مينا 
DOUGLAS ARTHUR   LANGMEAD. �شقة 1 مبنى 281 طريق 2807 مجمع 328 المنامة. 
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الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/11/23.

قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدئرة الثانية
رقم الدع�ى: 5/05670/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
اأحمد. المدعى عليه معهد  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. ويمثلها:  المدعية: الهيئة العامة 

التدريب القليمي لالإعالن والت�شويق. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدع�ى: 52/02665/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلتها: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري
المدعى عليه: محمد ح�شن حميد علي اأحمد المطوع. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدع�ى: 5/05670/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اأحمد. المدعى  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. ويمثلها: المحامي/  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليه معهد التدريب القليمي لالإعالن والت�شويق. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدع�ى: 52/02665/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
ح�شن  علي  عي�شى  ليلى  المحامية/  وكيلتها:  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
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مو�شوع  العنوان.  مجهول  المطوع.  اأحمد  علي  حميد  ح�شن  محمد  عليه:  المدعى  الب�شري. 
الدعوى: طلب مبلغ.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـ�ى: 9/19977/2014/02

تبليـغ باحل�سـ�ر
المدعي: ع�شام عبدالرحمن الذوادي وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم. المدعى عليهم الول: 
الثالثة البنك الهلي  الثانية: �شركة ورلد واير لدارة الفنادق ذ.م.م.  محمد عارف الب�شتكي. 
الثامن   مبارك بالل مبارك.  كانو.  �شركة  الخام�شة:  �شركة كريدي مك�س.  الرابعة:  المتحد. 
التا�شع: فتح ح�شن عبدالر�شا الب�شري. العا�شر: ابريل كيبابلب ميرندا. �شفـة الدعــوى: ا�شهار 

افال�س.
اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/11/22.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـ�ى: 6/6589/2014/02
ا�سدار وثيقة عقارية

�شعيد خلف  ال�شيد  علوي  ال�شيد  المدعي  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عي�شى. قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها الحكم باإ�شدار 
رقم  الوثيقة  بموجب  والم�شجلة  المنامة  من  الحمام  فريق  في  الكائنة  للحوطة  عقارية  وثيقة 

1356/198 والمقدمة رقم 1354/589.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/11/22 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 02/2016/15328/9
فتح دع�ى تركة املت�فية

ناهد اإبراهيم عبداهلل ح�سن
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة ناهد اإبراهيم عبداهلل ح�شن. الرقم 
اأن  اأو من يدعي باأية حقوق عليه  ال�شخ�شي: 760805059. فعلى كل وارث للمتوفية المذكورة 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 
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دين للمتوفية اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـ�ى: 9/9401/2011/02
تبليـغ باحل�سـ�ر

المدعية: موؤ�ش�شة محمد �شالم ال�شويدي للتجارة والتنمية وكيلها المحامي اأحمد الذكير المدعى 
عليها الولى: �شركة اميتي للتاأمين. المدعى عليهم الثالث: اع�شاء مجل�س ادارة ال�شركة المدعى 
عبدالرحمن  العثمان،  عبداهلل  محمد  عبداهلل  الق�شيبي،  حمد  اأحمد  يو�شف  الولى:  عليها 
محمد عبدالرحمن عبدالغني، عبدالعزيز حمد عبدالرحمن بن زرعه، عبداهلل محمد عبداهلل 
�شربتلى، عبدالرحمن ا�شعد عبدالرحمن الق�شا�س، عبدالمح�شن اأحمد حمد الق�شيبي. �شفـة 

الدعــوى: ديون.
اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/11/22
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـ�ى: 4/6195/2016/02
تبليـغ باحل�سـ�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. ممثل المدعية: اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل
المدعى عليها: �شركة مينا لخدمات العمال. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى:

طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 106172/123 دينارًا 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 2016/12/8.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 02/2016/14532/5

فتح دع�ى تركة املت�فى
عا�س�ر علي ح�سن �سبعان

الرقم  �شبعان.  علي ح�شن  عا�شور  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  اأو من يدعي باأية حقوق عليه  ال�شخ�شي: 350029652. فعلى كل وارث للمتوفية المذكورة 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفية اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدع�ى: 02/2016/15802/8
فتح دع�ى تركة املت�فى

ع��ض علي ع��ض اهلل بخ�ض
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة عو�س علي عو�س اهلل بخ�س الرقم 
ال�شخ�شي: 530106582. 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 2016/12/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 02/2016/15812/5
فتح دع�ى تركة املت�فى

�سامي باب� خان
ال�شخ�شي  الرقم  بابو خان.  ال�شاد�شة عن فتح تركة �شامي  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
601014278. 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 2016/12/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 5/19363/2015/02
فتـح دع�ى تركـة املت�يف

ي��سف اأحمد را�سد علي احل��سني
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي يو�شف اأحمد را�شد علي الحو�شني. 
الرقم ال�شخ�شي: 340102810. 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 2016/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـ�ى: 7/14890/2015/02
تبليـغ باحل�سـ�ر

المدعي: �شركة محمد اإبراهيم ال�شفار. وكيلها المحامي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان.
�شفـة  العنوان  مجهول  ذ.م.م.  المركزية  لالأ�شواق  البحرينية  ال�شركة  الأولى:  عليها  المدعى 

الدعــوى: ا�شهار افال�س.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها الأولى المذكورة اأعاله 
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بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/12/20.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 02/2016/16065/9
فتح دع�ى تركة املت�فى

عبدالرحمن عبدالعزيز بركات علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة عبدالرحمن عبدالعزيز بركات علي. 
الرقم ال�شخ�شي: 630122156. 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 2016/12/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 02/2016/15800/1
فتح دع�ى تركة املت�فى

غامن عبداهلل جرب الدو�سري
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة غانم عبداهلل جبر الدو�شري الرقم 
ال�شخ�شي: 570069637. 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 2016/12/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 02/2016/16026/9

فتح دع�ى تركة املت�فى
اإبراهيم علي اإبراهيم اجل�در

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة اإبراهيم علي اإبراهيم الجودر. الرقم 
ال�شخ�شي: 470029536. 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 2016/12/7  لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـ�ى: 8/7216/2012/02
تبليـغ باحل�سـ�ر

المدعى  اإبراهيم.  علي  محمد  ا�شامه  المحامي:  وطيله  التاجر.  علي  عي�شى  محمد  المدعي: 
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عليها: جواد ح�شن ح�شن البا�س. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام المدعى عليه باأن 
يدفع للمدعية مبلغا وقدره -/3507 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 2016/12/21.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـ�ى: 1/3422/2016/02

اإثبات ملكية العقار
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي اأحمد عبدالرحمن محمد بوب�شيت 
وكيله المحامي ر�شاد ال�شوربجي. قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
 263/2012 برقم  القيد  لهبته  المدعي  اعت�شار  �شحه  ت�شجيل  بتثبيت  الحكم  فيها  طالبي 
المحررة بتاريخ 2012/7/16م، على ملكية العقار رقم 2451 الكائن في منطقة الرفاع ال�شرقي 

الم�شجل بالوثيقة رقم 46720، وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/11/10 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 2/09986/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ا�شماعيل عي�شى محمد علي ال�شبع. 
الرقم ال�شخ�شي: 630061246. طريق :3425، مجمع: 334 المنامة �شاحب موؤ�ش�شة ا�شماعيل 
عي�شى محمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9329.769 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 7/11323/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

ال�شخ�شي  الرقم  محمد.  جالل  يا�شر  عليه:  المدعى  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
610332392. �شندوق بريد 2592. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8843.24 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 2/21057/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل المدعي: عبدالرحمن محمد غنيم. المدعى عليها امينه 
�شاحية   428 مجمع   ،2825: طريق   329: �شقة   2102: مبنى  البوعينين.  ال�شي�شي  محمد  علي 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   7705 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 7/10558/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

ال�شحية.  لالأدوات  ال�شجاد  المدعى عليه: مركز  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
ميرزا  مح�شن  عالي   738 مجمع:   ،3865: طريق   1785: مبنى   .01-29182 ال�شجل:  الرقم 
من�شور كاظم �شاحب مركز ال�شجاد لأدوات ال�شحية. مو�شوع الدعوى 7661.042 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 4/02244/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: مي خليفه را�شد ح�شين �شويطر. المدعى عليه: 
PAOLO ARCA. الرقم ال�شخ�شي: 560717830. مبنى :121 طريق 1308 مجمع: 813 مدينة 

عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13063.05 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 5/10416/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

الرقم  للمقاولت  تمدين  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شجل: 54992-02. مبنى :28 طريق :29، مجمع: 340 المنامة خالد القعود �شاحب موؤ�ش�شة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   8663.507 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  تمدين 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 4/09825/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة م�شنع البحرين للدواء ذ.م.م. 
المنامة مكتب 51 مبنى 363 طريق 1705. مو�شوع  ال�شجل: 36558 -1. مجمع: 317  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 23938.996 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 5/09539/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة انتر فور�س �شيكيورتي
الرقم ال�شجل: 46941. مجمع: 410 ال�شناب�س مكتب 181 مبنى 184 طريق 28 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 17968.671 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 5/09265/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

الرقم  انتراغرافك لميتد.  المدعى عليها: �شركة  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
الدعوى:  المنامة مو�شوع  �شقة 21 طريق 2721 مجمع 327  ال�شجل: 35716-1. مبنى 1105 

طلب مبلغ 5819.518 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 6/09967/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: هيئة الكهرباء والماء. المدعى عليه: خالد �شلمان يو�شف محمود. الرقم ال�شخ�شي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 مجمع:   ،3014: طريق   755: مبنى   .500047294

7251.14 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/09321/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة الخليج العربي للمعامالت التجارية. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. 
المدعى عليها: �شركة �شنيور للمقاولت. مبنى :27 �شقة :31 طريق :336 مجمع: 315 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6547.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 4/06522/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيخ �شلمان مبارك حمد ال خليفه. 
الرقم ال�شخ�شي: 520073169. مبنى :203 طريق :373، مجمع: 306 المنامة �شاحب موؤ�ش�شة 
ال�شمان للمقاولت الميكانيكية. مو�شوع الدعوى 11131.733 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 8/05562/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بروجكت �شبورت ان لوج�شتك 
ليمتد. الرقم ال�شخ�شي: 1-64165. مبنى :722 طريق :1708، مجمع: 317 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 11401.704 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 8/10311/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: نزار عقيل محمود رئي�س. وكيل المدعي: امل في�شل غالم ح�شين باقر. المدعى عليهم: 
�شركة ا�شتثمارات ا�س جيه �س.�س.و، �شركة ذا ليفينتج كون�شيتز ذ.م.م �شركة اإنوي جيزاينز اأند 
جرافيك�س ذ.م.م، مجموعة م�شاواة القاب�شة ذ.م.م، �شونيا محمد محمد عبداهلل جناحي، حمد 
محمد محمد عبداهلل جناحي، �شركة نيو ديزاينز للعمارة والت�شميم الداخلي ذ.م.م، مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 24150.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/08535/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعي: زينات عبدالرحمن المن�شوري. المدعى عليه: 
ال�شيد ح�شن حميد ماجد اأحمد. مبنى :1459 �شقة :1404 طريق :4626، مجمع 346 المنامة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   6999.398 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البحرية.  الواجهه 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/09750/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اأحمد. المدعى  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. ويمثلها: المحامي/  العامة  الهيئة  المدعية: 
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عليه: ابو عبا�س لمقاولت البناء. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 9/09450/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اأحمد. المدعى  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. ويمثلها: المحامي/  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليه: محمد اأحمد يو�شف فا�شل العبيدلي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدع�ى: 7/09264/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
اأحمد. المدعى  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. ويمثلها: المحامي/  العامة  الهيئة  المدعية: 

عليها: �شركة مجموعة الخاجة القاي�شة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 9/09271/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اأحمد. المدعى  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. ويمثلها: المحامي/  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليه: روك�شار مك�شمم ري�شرفور بير فور من�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدع�ى: 9/06489/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعي: �شيتي بنك. وكيله: المحامي/ فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه �شادق 

عبدالهادي مير عبا�س خ�شروي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى:  طلب مبلغ.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 02/16283/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

علي عبداهلل يعق�ب ي��سف
ورقمه  يو�شف  يعقوب  عبداهلل  علي  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .450104990 ال�شخ�شي 
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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/15160/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

فرج محمد محمد اب�الرو�ض
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى فرج محمد محمد ابوالرو�س 
ورقمه ال�شخ�شي 580402568. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية 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 2016/12/8 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/17103/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليها:  المدعى  حاجيه.  محمد  علي  حافظ  المدعية:  وكيل  ال�شياحية.  اللوؤلوؤ  �شركة  المدعية: 
�شركة بورتاريف ريال �شتيت العقارية ذ.م.م. ال�شجل التجاري: 66575. مبنى 358 �شقة :41 
طريق :1911، مجمع: 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 481135.4 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 1/4569/2012/02
تبليغ باحل�سـ�ر

المدعي: عبدالنا�شر ماجد محمد عون. وكليته: المحامية/ �شميرة �شلمان علي را�شد المدعى 
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عليه: �شاجد خان دوراني. مو�شوع الدعــوى: الزام المدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
-/11547 دينار. 

بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/12/7م موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية    
رقم الدع�ى: 9/19909/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة دليل �س.م.ب. رقم ال�شجل 
التجاري: 37788-1. مبنى :147 طريق :18، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

44159.13 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/21839/2014/02 
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: ال�شركة الوطنية للخر�شانة. وكيل المدعي: اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليه ال�شيد 
انور ح�شن �شالم. الرقم ال�شخ�شي: 201429666. مبنى :1006 �شقة :1 طريق 3221، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   47353.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   332

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/03430/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المحدودة  مولد  �شكراب  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع  ع�شكر   951 مجمع:   ،5141: طريق   1546: مبنى   .14555 ال�شخ�شي:  الرقم  ذ.م.م. 

الدعوى: طلب مبلغ 43558.237 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدع�ى: 2/09535/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة كي ام ا�س القاب�شة مجمع: 
304 المنامة مكتب 21 مبنى 121 طريق 383. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101434.077 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/20606/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المال.  اأحمد خليفه  المدعية: جمال عي�شى  للتاأمين الجتماعي. وكيل  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليه: مطعم انفنتي ذ.م.م. ال�شجل التجاري: 8569-01. مبنى :21 طريق 357، مجمع: 
304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 46827.875 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 3/20613/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

للمقاولت  بينيتا  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الميكانيكية. ال�شجل التجاري: 38822-04. مبنى :601 طريق :6315، مجمع: 363 بالد القديم 
ال�شيخ عبدالرحمن حمد عبداهلل اآل خليفة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 47226.572 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 7/20608/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

للمقاولت  الحمادية  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
وال�شيانة. ال�شجل التجاري: 38822-1. مبنى :48 طريق :387، مجمع: 318 المنامة
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اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   63298.025 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/12/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدع�ى: 2/03525/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
الجودر.  عليه: علي ح�شين عبدالرحمن  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 201603222. مجمع: 207 المحرق �شاحب موؤ�ش�شة اروى لالإن�شاء مكتب 22 

مبنى 52 طريق 701. مو�شوع الدعوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 4/16519/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. الوكيل: المحامية طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. 
ال�شرقي 951. �شفة  الرفاع  اأكبر �شليم. مبنى 146 طريق 1  النور  المدعى عليه: �شلمان يحى 

الدعوى: بدل فاقد.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/14 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/19898/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

لإنتاج  الجديدة  اللفية  م�شنع  عليه:  المدعي  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
المالب�س الجاهزة. مبنى 26 طريق 6003 مجمع 624 العكر. �شفة الدعوى: دعوة مالية. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/14 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى
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رقم الدع�ى: 1/4358/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى
ح�سني �سكري املح�سن

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى ح�شين �شكري المح�شن. قطري 
الجن�شية، بطاقة �شخ�شية رقم: 23963400292. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على 
كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/14 

لنظر الدعوى.                                  
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 4/02619/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD ABUL KASHAM KASHAM KHALIL عليه:  المدعى 

851046169. مبنى :1656 �شقة :14 طريق :3861، مجمع: 738 عالي
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 222.649 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 4/02146/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 831143967. مبنى 1359  الرقم  الغمراوى.  المدعى عليه: ممدوح محمد حافظ 
طريق :2115، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.451 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/16007/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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 ،2729: :2167 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 830105140.  الرقم  العريبي.  عي�شى  محمد خمي�س 
الر�شوم  مع  دينارًا   944.721 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   927 مجمع: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/12491/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: لطفي محمد يا�شين بوخم�شين. الرقم ال�شخ�شي: 651018986. مبنى 60 �شقة 306 طريق 
1701 مجمع 517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125.979 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/16684/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: زكريا مو�شى عبداهلل علي العبار. الرقم ال�شخ�شي: 810602601. مبنى 1662 طريق 641 
مجمع 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2874.275 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/05775/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
الرقم   .ASARAPPULIGE ASHAN HASTHIKA HASTHIKA FERNANDO عليه: 
مو�شوع  �شناب�س.   408 مجمع:   833: طريق   21: �شقة   819: مبنى   .830155899 ال�شخ�شي: 

الدعوى: طلب مبلغ 154.48 دينارًا 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/02912/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبداهلل ف�شل كرفو �شعد حميرات. الرقم ال�شخ�شي: 911211896. مبنى 1159 طريق 3370 
مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 267.71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/01266/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: امال 
اأحمد ح�شن بنى عطا. الرقم ال�شخ�شي: 830755101. مبنى :1112 طريق :611، مجمع: 1206 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   857.375 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/09867/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: عائ�شه محمد �شالح محمد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 861100158 مبنى :561 طريق 
:1402، مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 485.153 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 4/04838/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: CHARLEEN GRACE CATADA CATADA BASUBAS. الرقم ال�شخ�شي: 
861132181. مبنى :2324 طريق :2834، مجمع: 228 الب�شيتين مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3032.876 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/02003/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ALNILKUMAR PANAPARAMPIL NARAYANAN. الرقم ال�شخ�شي 721302955. مبنى 

:224 �شقة :43 طريق :2006، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.8 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 4/06105/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHAHBAZ ALI. الرقم ال�شخ�شي: 821319027. مبنى :589 طريق :210، مجمع: 302 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 491.025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/04051/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
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عليه: محمد را�شد نا�شر الجبر النعيمي. الرقم ال�شخ�شي: 520045734. مبنى :740 طريق 
:9، مجمع: 814 مدينة عي�شى �شاحب الب�شير للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.611 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 6/17216/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  المدعية:  وكيل  البحرين.  تيكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
طريق   605: مبنى   .830645632 ال�شخ�شي  الرقم   .QUAN JONATHAN JOYCE عليه: 
:3213، مجمع: 732 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/07588/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
طريق   231 مبنى   .880315709 ال�شخ�شي:  الرقم  الم�شيفري.  ن�شيب  دروي�س  يون�س  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   650.639 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   949 مجمع   95

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/05332/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: ROGER PATRIC DBRASS. الرقم ال�شخ�شي: 801044545 مبنى :105 طريق :327، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 180.742  المنامة. مو�شوع  مجمع: 325 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 7/23240/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد 
 325 مجمع   2805 طريق   238 مبنى   .870573802 ال�شخ�شي:  الرقم  جعدون.  عبدالرزاق 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 169.226 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/08417/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة   4559 مبنى   .641029047 ال�شخ�شي:  الرقم   .MICHAEL YMBONG PAQUIBOT

22 طريق 465 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.345 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 5/02708/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبداهلل مكي علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 881005231. مبنى 752 طريق 4313 
مجمع 643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 290.367 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/04637/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .830473394 ال�شخ�شي  الرقم   .ALKESH SHAILESHBHAI DAKWALA عليه: 
2983 طريق 244 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 383.87 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/14415/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 252 مجمع   5215 طريق   513 مبنى   .840252471 ال�شخ�شي:  الرقم  جرموني.  جمال  عليه: 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 169.836 دينارًا مع  قاللي. مو�شوع 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/08962/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي ح�شين اأحمد علي ال ربيع. الرقم ال�شخ�شي: 920507247. مبنى 76 طريق 86 مجمع 412 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   179.924 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الديه. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/06223/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: خالد مهدي �شيف مهدى اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 810807130. مبنى 1052 طريق 639 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   314.702 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   206 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/04202/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
SANTOSH BALKRISHNA PHENANY. الرقم ال�شخ�شي 7720257194.  المدعى عليه: 
مبنى 331 �شقة 11 طريق 5616 مجمع 356 ال�شالحية مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 510.151 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/05114/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ASHFAQ AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 870436902. مبنى 914 طريق 31 مجمع 633 
المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 228.04 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/03461/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   917 مجمع   1726 طريق   2 �شقة   1381 مبنى  الحمري.  علي  ح�شين  ا�شماعيل  عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.629 دينارًا 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 2/05624/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 54 �شقة   249 مبنى   .820136220 ال�شخ�شي:  الرقم  الحمد.  جمعان  دحالن  عبداهلل  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   200.994 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع   4007 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/03461/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ا�شماعيل ح�شين علي الحمري. مبنى :1381 �شقة :2 طريق :1726 مجمع: 917 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.629 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/03461/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   917 مجمع   1726 طريق   2 �شقة   1381 مبنى  الحمري.  علي  ح�شين  ا�شماعيل  عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.629 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 5/01246/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين عبداهلل علي ال�شائغ. مبنى 21 طريق 361 مجمع 301 المنامة �شاحب موؤ�ش�شة البيت 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   391.658 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  المزيون 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05860/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبا�س علي محمد النو�شاد. مبنى 707 طريق 821 مجمع 608 واديان

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2983.714 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/01048/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FARHAD BORKUNTAZ OHAB OHAB BORKUNTAZ مبنى :3348 طريق :361، 
مجمع: 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.129 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 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/00045/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 RISNO المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الزنج.   360 مجمع:   ،6025: طريق   1181: مبنى   .FIRNANDO
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72.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/01765/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: نا�شر جمعه �شلمان ح�شن الحاوي. مبنى :985 طريق :5323 مجمع653. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 211.639 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/13743/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: جواد جعفر علي فردان. الرقم ال�شخ�شي: 690105991. بناية برج الدبلومات الطابق 
التا�شع مكتب 903 طريق 1705 المنامة 317. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 139.91 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/15549/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  ال خليفه.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
بناية  الر�شي�س  برج  الدور 7  ال�شخ�شي: 88072-1. مكتب 71  الرقم   .Media Borne عليه: 
283 �شارع 1704 317 الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 412.424 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 2/03556/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عالء محمد يو�شف عبا�س. مبنى 501 طريق 1918 مجمع 919 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 448.143 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/01332/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 310 مجمع:   ،1032 طريق   22: �شقة   1042: مبنى   .HAZEL BARANA TRINIDAD عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201.614 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 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05034/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
VENUS DEL ROSARIO BUNAGAN. مبنى 91 �شقة 203 طريق 13 مجمع 314 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 985.481 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/07924/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال 
قري�س. المدعى عليه: رقم واحد لمقاولت والدلله. الرقم ال�شخ�شي: 37965

مبنى :291 اأ طريق :77 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 156.034 دينار مع 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/21163/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شلمان اإبراهيم عبداهلل ال بور�شيد. مبنى 181 �شقة 1 طريق 3 مجمع 107 الحد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 83.767 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/20982/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شين علي اأحمد علي العالي. الرقم ال�شخ�شي: 740705601. مبنى 2175 طريق :3876، 
مجمع: 738 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.651 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 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/12494/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 2615 طريق   2762 مبنى   .850164478 ال�شخ�شي:  الرقم   .IKBAL KHAN MD MD عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   251.209 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 1/01332/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: HAZEL BARANA TRINIDAD. مبنى :1042 �شقة :22 طريق 1032 مجمع 310 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201.614 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2017/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 2/21298/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: ليث مازن 
�شالم ال�شغيرين. مبنى :1421 طريق :4428، مجمع: 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

73.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05034/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
VENUS DEL ROSARIO BUNAGAN. مبنى 91 �شقة 203 طريق 13 مجمع 314 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 985.481 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/04650/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن علي عبدالح�شين علي عيد. مبنى 226 �شقة 11 طريق 2615 مجمع 226 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 218.16 دينارًا 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 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/04116/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد عبدالنبي ح�شن عبدالر�شا مرهون. الرقم ال�شخ�شي 911100555

مبنى 1251 طريق 1944 مجمع 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1135.584 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/03307/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD SHER AFGAN. مبنى :357 طريق :207، مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 351.287 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/02075/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RASHEDUL ISLAM ABDUR ABDUR RAZZAK مبنى :392 طريق :290، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 249.911 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   303

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/01249/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  الغربي.  الرفاع   908 مجمع:   ،825: طريق   816: مبنى   .CRYSTAL AMY JONES

الدعوى: طلب مبلغ 236.181 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/03647/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: IMRAN. مبنى :1764 طريق :1831، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

344.765 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/06530/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
نجيبه ح�شن اأحمد عي�شى. مبنى :243 طريق :3308، مجمع: 633 المعامير مو�شوع الدعوى:  

107.804 دنانير 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 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/07924/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال 
قري�س. المدعى عليه: رقم واحد لمقاولت والدلله. الرقم ال�شخ�شي: 37965

اأ طريق 77 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 156.034 دينارًا مع  مبنى 291 
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 2017/01/04 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 2/13004/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: الهام علي ح�شن. المدعى عليه: 
�شامي بن محمد النهدي. مبنى 320 �شقة 11 طريق 330 مجمع 309 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 751.449 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 3/13057/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

بوغمار.  المدعي: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  الدو�شري. وكيل  �شعد ظفر  نادر جابر  المدعي: 
المدعى عليه: CAROL ANIGHORO. مبنى :999 �شقة 51 طريق 2417، مجمع 324 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 470 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/12803/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
اأحمد حماده. مبنى :1140 طريق :1727 مجمع 917  المدعى عليها: لطيفه محمد  الوداعي. 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 839.159 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدع�ى: 1/11262/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  العماري  خليفه  اأحمد ح�شن  المدعي:  وكيل  الغذائيه.  المواد  لتوزيع  المين  المدعي: 
عليها: ب�شرى محمد علي عبدعلي الح�شن. مبنى 1484 طريق 623 مجمع 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1220 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/13259/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: محمد مجيد ح�شن م�شعود الج�شي. المدعى عليها: �شركة اأمريكان اك�شبري�س تريدينغ. 
مع  دينار   5000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   327 مجمع:   ،2701: طريق   49: مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/12396/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية )امتياز(. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. 
ال�شيد جواد محفوظ. مبنى 915 طريق 1515 مجمع 1216  ب�شمه جواد علوي  المدعى عليه: 
مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1491.314 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 3/12944/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليه: �شادى محمد ح�شني ابو غو�س. الرقم ال�شخ�شي 740417860. مبنى 131 طريق 
2507 مجمع 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 4/12868/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
التويجري. المدعى عليه: BABUL PATWARY SALAMAT PATWARY. الرقم ال�شخ�شي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   229 طريق   1669 مبنى   .750841834

1098.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 1/12864/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
 483: مبنى  ال�شخ�شي 1-49709.  الرقم  للمقاولت.  الخليج  نجمة  عليه:  المدعى  التويجري. 
�شقة 11 طريق 3042 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1512 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 1/14792/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: نادر را�شد عبداهلل رم�شان العبا�شي. وكيل المدعي: علي اأحمد عياد. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بون فاير، محمد اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن. مجمع 317 المنامة مكتب 71 بناية 
�شركة البحرين طريق 1701. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/12677/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليه: 
عي�شى.  مدينة   815 مجمع   1553 طريق   2240 مبنى  ال�شمري.  �شخير  جدعان  عفات  حميد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2171 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 4/12921/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: فاريا لاللكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليها جوزه 
الدعوى: طلب  ال�شليمان. مبنى :493 طريق :5014، مجمع: 950 ع�شكر. مو�شوع  العلي  عبود 

مبلغ 1924 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/12922/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: فاريا لاللكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليه: بخيت 
الدعوى:  ال�شرقي مو�شوع  الرفاع  المجاهلي. مبنى :231 طريق :95، مجمع: 949  �شليم مبيع 

طلب مبلغ 1577 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 5/13137/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مجيران.  اأحمد  �شالح  ب�شمه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
3B �شقة 14 طريق 1101  ال�شخ�شي: 700421653. مبنى  الرقم  عرفات محمد �شالم مقبل. 
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مجمع 911 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1924 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدع�ى: 6/13047/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  مجيران.  اأحمد  �شالح  ب�شمه  المدعية:  وكيل  لاللكترونيات.  فاريا  المدعية: 
عبداهلل حبيب ا�شماعيل م�شطفى الجابر. مبنى :835 طريق :427، مجمع: 904 الرفاع الغربي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1404 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 1/12539/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: بوابة المعدات الحديثه. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليه: 
�شعد خذيمه خلف حردان. مبنى 1500 طريق 7125 مجمع 971 اأم ال�شمان مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 588 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 6/13632/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليها ال�شيخة 
ثاجبه حمود �شباح اآل خليفه. مبنى 1966 �شقة 1 طريق 347 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1560 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدع�ى: 9/13569/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليه: اأحمد 
الدعوى:  ال�شبر. مبنى 4177 طريق 1208 مجمع 812 مدينة عي�شى مو�شوع  اأحمد �شعد  علي 

طلب مبلغ 1995 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13482/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مجيران.  اأحمد  �شالح  ب�شمه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
عبدالحميد اإبراهيم علي ح�شين. مبنى :1496 طريق :840، مجمع: 608 واديان

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1710 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/12428/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليه: 
محمود ا�شماعيل عبداهلل محمد. مبنى 2115 طريق 1002 مجمع 810 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2736 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 4/12241/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليها: 
ليلى اإبراهيم محمود الكوهجي. مبنى 1373 طريق 1735 مجمع 517 �شار

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2639 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 



العدد: 3286 - الخميس 3 نوفمبر 2016

82

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/12239/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح اأحمد مجيران. المدعى عليه: 
عي�شى.  مدينة   813 1301 مجمع  21 طريق  �شقة   195 مبنى  ادوين.  علي حبيب  عبا�س  امينه 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2171 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 7/13895/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى عليه:  اأحمد.  �شلمان  المدعية: جميلة علي  وكيل  اأك�شبر�س.  اأمريكان  �شركة  المدعية: 
DAVID ALEXKUTTY CHACKO. مبنى 206 �شقة 1 طريق 707 مجمع 307 المنامةمو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4356.769 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13935/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

بوغمار.  المدعي: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  الدو�شري. وكيل  �شعد ظفر  نادر جابر  المدعي: 
اإبراهيم علوي. مبنى 147 طريق 7732 مجمع 577  ال�شيد محمد ح�شن خليل  المدعى عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   350 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الجنبية. 

المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13711/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 LYNNE المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   305 مجمع   383 طريق   31 مبنى   .CAROL KLEIN

3406.64 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 5/13686/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: اأحمد محمد علي محمد. مبنى 32 طريق 3011 مجمع 240 عراد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1168.494 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/13956/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 RASHEED المدعى عليه  ال�شيد جالل.  المدعي: مي حامد  وكيل  الفخارة.  المدعي: مطعم 
NOORUL AMEER. الرقم ال�شخ�شي: 891216669. مبنى 217 �شقة 24 طريق 627 مجمع 

اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 700 دينار مع  المنامة. مو�شوع   317
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/11577/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فاليو لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: محمد مجيد ح�شن الج�شي المدعى عليه: 
رمزي ميرزا عبدالح�شين جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 630804214. مبنى 1428 �شقة 22 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 582  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  3330 مجمع 333 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 1/11648/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فاليو لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: محمد مجيد ح�شن الج�شي. المدعى 
كرباباد.   434 مجمع   3408 طريق   265 مبنى  ال�شرقية.  للخدمات  ال�شرقية  الموؤ�ش�شة  عليها: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 716 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/12063/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الج�شي  المدعية: محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  �شركة  المدعية: 
عليه: NIGEL PATRICK BEATTIE. الرقم ال�شخ�شي 640564054 مبنى 154 �شقة 21 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 968  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  4005 مجمع 340 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 5/12148/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الج�شي  المدعية: محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  فاليو  �شركة  المدعية: 
عليها: هبه ه�شام �شعد قطب. الرقم ال�شخ�شي: 910612234. مبنى 332 �شقة 11 طريق 330 
مجمع 309 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدع�ى: 3/12149/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الج�شي  المدعية: محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  فاليو  �شركة  المدعية: 
�شقة   3124: مبنى   730355489 ال�شخ�شي  الرقم   .HYULYA BAYRAM AHMED عليه: 
:32 طريق :2445، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 5/13610/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني المدعى  المدعية: �شركة البحرين 
عليه: ح�شين محمد علي فردان بدر. مبنى 1529 طريق 144 مجمع 514 جدالحاج. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 472.43 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/13696/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه: محمود عبداهلل جا�شم علي. مبنى 446 طريق 1217 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 837.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/03682/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: �شدير اأحمد فقير اأحمد. مبنى 129 �شقة 11 طريق 2059 مجمع 225 الب�شيتين. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 742.697 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدع�ى: 2/11835/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعى  العماري  خليفه  اأحمد ح�شن  المدعي:  وكيل  الغذائية.  المواد  لتوزيع  الأمين  المدعي: 
عليها: �شركة م�شفو. مبنى 587 طريق 3819 مجمع 338 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4947.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 5/11890/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة ا�شبي�شل لتاجير ال�شيارت. وكيل المدعية: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليها: 
الغربي.  الرفاع   912 مجمع   1226 طريق   4703 مبنى  العايد.  �شليم  �شليمان  عاطف  ماجدة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 890 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 1/11939/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة ا�شبي�شل لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه: 
المنامة.   327 مجمع:   2725 طريق   33 �شقة   1264 مبنى   .REHMAN AHMAD ANSARI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 7/12018/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة �شبي�شل لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليها: 
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ميعاد عي�شى حاجي الما�س محمد. مبنى 2205 �شقة 82 طريق 2077 مجمع 912 الرفاع الغربي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 50 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدع�ى: 9/11529/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: تاليا للمواد الغذائية. وكيل المدعية: بتول نا�شر علي اإبراهيم نا�شر. المدعى عليها: 
 208 مجمع:   848 طريق   525 مبنى  عبدالرحيم.  عبدال�شمد  �شبحان  محمد  يا�شمين  غزاله 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 3/13219/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   670.087 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  النور.  يحيى  مهنا  يا�شر  عليه: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 2/13410/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

محمد  عليه:  المدعى  بوعلي.  عبداهلل  عادل  المدعية:  وكيل  العربيه.  تاك�شي  �شركة  المدعية: 
عبداهلل غلوم عبا�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1280 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدع�ى: 3/13513/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين المدعى 
عليها: ابت�شام محمد علي عبدالح�شين الحجري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1147.75 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13734/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عالء عبدالنبي من�شور الع�شفور. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2471.223 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 6/13730/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: مو�شى علي يو�شف فتر �شاحب موؤ�ش�شة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   589.047 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مو�شى.  علي  مو�شى 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13658/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: عا�شور حرم عا�شور حرم مبنى 964 
�شقة 801 طريق 3620 مجمع 436 ال�شيف �شاحب موؤ�ش�شة براذرز للتدريب والتطوير. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 790.3 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13594/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: خالده محمد ر�شيد حاج غالم فتح 
الدين. مبنى 2674 ب طريق 5720 مجمع 257 جزر اأمواج �شاحبة موؤ�ش�شة كيف داينر. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 612.457 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 5/13591/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: جنات علي ح�شن اإبراهيم العرادي. 
مبنى 1565 مجمع 317 المنامة مكاتب برج الدبلومات التجاري - الطابق 1 ال�شئون القانونيه. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 538.463 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدع�ى: 9/13451/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
وال�شاللم  للم�شاعد  ورور  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الكهربائيه. الرقم ال�شخ�شي: 78487. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.012 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 1/13450/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اأحمد جا�شم محمد. مبنى 1072  المدعى عليه:  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شقة 30 طريق 1622 مجمع 816 مدينة عي�شى �شاحب موؤ�ش�شة اأحمد جا�شم محمد. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 461.549 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 3/13446/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى عليها: خديجه علي عبداهلل علي. مبنى  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
379 طريق 3517 مجمع 236 �شماهيج �شاحبة مركز �شماهيج للياقة البنيه مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 484.966 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13443/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عبدالمنعم جعفر محمد عبدالح�شين 
ال �شعيد. مبنى :36 طريق :6002، مجمع: 634 المعامير �شاحب موؤ�ش�شة ال �شعيد لالي�شكريم. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 486.658 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13359/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: اأحمد محمد اأحمد عبداهلل المدعى 
عليها: �شركة كابيتال بل�س للمقاولت �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 01-69888

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1284.844 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/13358/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: برادات الكونغو. الرقم ال�شخ�شي: 
36806-1. مبنى 1308 طريق 4125 مجمع 341 المنامة ل�شاحبها بهية عبد علي �شلمان نا�شر. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 948.659 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/12347/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 ERMIAS المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
GIRMA MAMO. مبنى :705 �شقة 32 طريق 3917 مجمع 339 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3300.699 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 1/12279/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اأيمن  عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شتي  المدعي: 
مو�شوع  ال�شيف  �شاحية   428 مجمع   2825 طريق   31 �شقة   2080 مبنى  ندا.  ح�شن  �شبحى 

الدعوى: طلب مبلغ 2678.92 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/12390/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: جهان 
الناطي. مبنى 1803 �شقة 2807 طريق 5133 مجمع 351 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3241.026 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 7/12990/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: 
كري�شتين نعمة اهلل ال�شليبي. مبنى 18 �شقة 31 طريق 4001 مجمع 340 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1116.213 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 4/12224/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: نبيل بن اأحمد بن علي الرجاء. وكيل المدعية: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليه: 
)1( ندى لاليدي العاملة )2( عبداهلل ح�شن عبدالر�شول بن رجب. مبنى 5741 �شقة 22 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   2600 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   711 مجمع   1111

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/12186/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
PRABIN RAI. مبنى 826 طريق �شارع الحو�س الجاف مجمع 128 الحد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 622.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/12289/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 SHARAN عليه:  المدعى  الكهربائية.  والدوات  للم�شاعد  الجزيرة  األء  المدعية: 
FERNANDES. مبنى 71 طريق 365 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1100.5 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/13158/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: �شاهين علي �شقر الجالهمة. وكيل المدعي: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة
المدعى عليه: ال�شيد اأحمد ها�شم علي ها�شم. مبنى 1212 طريق 1420 مجمع 714 �شلماباد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2001.66 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 7/15263/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: علياء ح�شين �شيرخان اأحمد تقي. المدعى عليها: ي�شرى ال�شيد عدنان علي مح�شن 
العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 800909607. مبنى 1784 �شقة 2 طريق 2150 مجمع: 721 جدعلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1197 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 5/09010/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: ايمان كاظم مح�شن كاظم. المدعى عليه: NUR NOBI ABDUR RAHMAN. الرقم 
ال�شخ�شي: 840193483. مبنى 424 طريق 5812 مجمع 758 بوري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

850 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/08573/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: فيا�س محمد نايل عواد. وكيل المدعي: ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه: 
�شامي هبيل العبد. مبنى 761 �شقة 15 طريق 937 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 3/17596/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

حمد  مح�شن  طالل  المدعي:  وكيل   .MOSARRAF HOSSAIN MD MD KHAN المدعي: 
العلي. المدعى عليه: عادل يو�شف عبداهلل الق�شاب. الرقم ال�شخ�شي 540103551. مبنى 502 
طريق 2315 مجمع 523 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى
رقم الدع�ى: 9/10086/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعي: �شالح على اأحمد م�شعود. وكيل المدعية: ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه: 
عمار عبده م�شعد الموتي. مبنى 2449 طريق 348 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 3/20482/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: اآمال فهمي عو�س ن�شر، عاطف فهمي عو�س ن�شر، �شاميه فهمي عو�س ن�شر، عزت 
فهمي عو�س ن�شر، عادل فهمى عو�س ن�شر. المدعى عليهم المدخلين 1- ف�شل محمد النعيمي 
2- اأحمد مهنا النعيمي 3- عبدالعزيز مهنا النعيمي 4- فاطمة مهنا النعيمي 5- ادارة اموال 

القا�شرين 6- �شبيكة مهنا النعيمي 7- ميثة مهنا النعيمي 
مبنى 166 طريق 106 مجمع 108 الحد. مو�شوع الدعوى:  طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 9/08175/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه  المدعى  عياد.  اأحمد  علي  المدعي:  وكيل  البدواني.  اأحمد  بن  اإبراهيم  عقيل  المدعي: 
IZABELA MONIKA PERERA. الرقم ال�شخ�شي: 690344236. مبنى 139 �شقة 32 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   500 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   320 مجمع   2004

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 5/00212/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: اأحمد جا�شم نا�شر را�شد بور�شيد. وكيل المدعي: اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
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الدو�شري. المدعى عليه: ا�شماعيل محمد �شلطان الجابر. مجمع 302 المنامة بوليته عن ابنته 
�شقه 11 مبنى 4 �شارع 331 طريق 1143. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3115 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 6/09533/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: محمد يو�شف اإبراهيم المرخ
نافع �شاحب مكتب  بن  �شقة 23 طريق طريق عقبه   7 مبنى  ال�شخ�شي: 201608296.  الرقم 
مع  دنانير   307.888 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المرخ.  اإبراهيم  يو�شف  محمد  المحامي 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدع�ى: 2016/17
م�عد ح�س�ر االجتماع االأول الإدارة الدع�ى

 ،16 الطابق  الر�شي�س،  بناية  ال�شيد.  نواف  المحامي  وكيله:  البحرين.  ديار  �شركة  المدعية: 
بوليفارد  �شركة  الولى:  عليها  المدعى  البحرين.  مملكة  الدبلوما�شية،  المنطقة   ،161 مكتب 
العرين للتطوير العقاري. وكيلها: المحامي قي�س الزعبي. المرفاأ المالي، مبن الم�شرف العالمي 
رقم 1411، �شارع 4626، الطابق 16، المنامة، مملكة البحرين. المدعى عليها الثانية: �شركة 
الخليج القاب�شة �س.م.ك )م(. المدعى عليها الثالثة: �شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري 
المنامة،  ال�شرقي، الطابق 35،  البرج  اأنور. المرفاأ المالي،  اأ�شامة  �س.و.و. وكيلهما: المحامي 
مملكة البحرين. المدعى عليها الرابعة: �شركة �شاحية العرين للتطوير العقاري. �شقة 1601، 

مبنى 1411، �شارع 4626، مجمع 346، مملكة البحرين.
الأول  الجتماع  بموعد ح�شور  الرابعة  عليها  المدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 
بتاريخ 15 نوفمبر 2016 ال�شاعة 11،30 �شباحًا، اأمام مدير الدعوى بمقر الغرفة، وعنوانها بناية 
البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، 
المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات 
ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من 

الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
                                                                             مدير الدع�ى

غرفة البحرين لت�س�ية املنازعات
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اإعالنات اإدارة اأم�ال القا�سرين

اإعالن 20160294
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي زياد محمد مذيب المومني  من �شكنة البديع، 
ويحمل رقم �شكاني 730358755، 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 20160308
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي جالل يو�شف ح�شين العجاج، من �شكنة عراد، 
ويحمل رقم �شكاني 600146480، 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.


