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.مر�صوم.رقم.)75(.ل�صنة..2016
ر.المناخ بالت�صديق.على.اتفاق.باري�س.لتَغيُّ

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

وعلى املر�شوم  رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تَغيرُّ 
املناخ لعام 1992،

الأمم  باتفاقية  امللحق  كيوتو  بروتوكول  اإلى  بالن�شمام   2005 ل�شنة   )45( رقم  املر�شوم  وعلى 
املتحدة الإطارية ب�شاأن تَغيرُّ املناخ،

ع من ِقَبل مملكة البحرين يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك  وعلى اتفاق باري�س لتَغيرُّ املناخ، املوقَّ
بتاريخ 22 اأبريل 2016، 

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

 
ر�صمنا.باالآتي:

املادة.االأولى
املتحدة  الأمم  مقر  يف  البحرين  مملكة  ِقَبل  من  ع  املوقَّ املناخ  لتَغيرُّ  باري�س  اتفاق  على  ودق  �شُ

بنيويورك بتاريخ 22 اأبريل 2016، واملرافق لهذا املر�شوم.
 

املادة.الثانية
على الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة
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 اتفاق باريس  

 
 إن األطراف يف هذا االتفاق، 
بلة   أطرافاً يف اتفاقية  األمةا احتةةاإل ارطاربة  بتةرين تنةخ احملةار، احتةار إاي ةا في ةا باعتبارها 

"االتفاقي "، ب
ااصةادر عة   11-/م أ1مبقتضى ممل اج دبربان الع ل احعّزز احملتري مبوجة  احقةرر  وإذ تع ل 

   مؤمتر األطراف يف االتفاقي  يف دورته ااسابع  عترإل،
يف ذاةةةب مبةةةاأ ار صةةةاف  إىل حتقيةةةد هةةةاف االتفاقيةةة  واسادةةةاداً مبباد  ةةةا، مبةةةا وسةةةعياً ممل ةةةا 

 ات كل طرف، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف ،واحسؤوايات احتاك  وإن كا ت متبابمل  ومراعاإل قار 
احلاجة  إىل تصةّا فعةات وتةارل  الت ابةا احلة  ااةذ  بتةاله تنةخ احملةار، اسةتملاداً  وإذ تارك 

إىل أفضل احعارف ااعل ي  احتاح ،
االحتياجةةات اّةةّادإل وااظةةروف الالةة  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف، ال سةةي ا  وإذ تةةارك أبضةةاً  

 االتفاقي ، احملار، وفد ما تملص عليه ااضارإل اتنخ باآلثارخاص  بوجه ل  التريثرااقابتلب 
اابلةةاان ألقةةل االحتياجةةات اّةةادإل واألوضةةاة الالةة  وإذ تضةةيف يف اعتبارهةةا علةةى لةةو كامةةل  

 منواً في ا بتصل بت وبل ااتاملواوجيا و قل ا،
أن األطةةراف قةةا ال تتةةريثر بتنةةخ احملةةار فةسةة ، بةةل أبضةةاً بخثةةار ااتةةاابخ احتخةةذإل  وإذ تةةارك 

 التصا  اه،
مةةا ارجةةراءات احتعلقةة  بتنةةخ احملةةار وع ليةةات ااتصةةا  اةةه ويثةةار  مةة  ع قةة  وثيقةة   وإذ تؤكةةا 

 بااولوت احملصف إىل ااتمل ي  احستاام  وااقضاء على اافقر،
احت ثلةةةةة  يف ضةةةة ان األمةةةةة  اانةةةةذا   وااقضةةةةةاء علةةةةى ا ةةةةةوة، األواوبةةةةة  األساسةةةةي  وإذ تةةةةارك  

وبريوجه قابلي  تريثر  ظا ار تاج اانذا   بصف  خال  باآلثار ااضارإل اتنخ احملار،
حتقيةةةد ااتةةةةوت ااعةةةادت القةةةوجي ااعاملةةة  وإلةةةاد ااع ةةةل اااةةةر  ضةةةرورإل وإذ تضةةةيف يف اعتبارهةةةا  

 ادإل وطملياً،وااوظا ف اا  ق ، وفقًا األواوبات ارمنا ي  اّ
بةةرين تنةةخ احملةةار بتةةال دةةا ً  متةةاكاً البتةةرب ، وأ ةةه بملبنةة  األطةةراف، عملةةا ا ةةاذ  وإذ تقةةرّ  

ارجراءات التصا  اتنخ احملار، أن حتام وتعزز وتراعة  مةا بقةيف علةى كةل ممل ةا مة  ااتزامةات متعلقة  
ليةةةةةة  واح ةةةةةةاجرب  ، واحلةةةةةةد يف ااصةةةةةةة ، وحقةةةةةةوق ااتةةةةةةعو  األلةةةةةةلي  وا ت عةةةةةةات اّحبقةةةةةةوق ار سةةةةةةان

واألطفةةةات واألدةةةةخاص ذو  ارعاقةةة  واألدةةةةخاص ااةةةذب  بعيتةةةةون أوضةةةاعاً هتةةةة ، واحلةةةد يف ااتمل يةةةة ، 
فضً  ع  احساواإل بني ا ملسني ومتاني احرأإل وار صاف بني األجيات،
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فةةُ وتظعةةّزز، حسةة  االقتضةةاء، بواايةةيف وخزّا ةةات  ةةازات ااافي ةة  احتةةار وإذ تقةةر   بريمهيةة  أن حتظ
  االتفاقي ،إاي ا يف

، مبةةا في ةةا اّي ةةات، واابةة م ااتملةةوة ارباواوجيةة أمهيةة  كفااةة م سةة م  نيةةيف ااةةملظا  وإذ ت حةةُ 
"أمملةةا األر،"، وإذ تتةةخ إىل أمهيةة  مف ةةوم "ااعاااةة   ب، وهةةو مةةا تعةةّ  عملةةه بعةة  ااثقافةةات اابيواةةوج 

 احملار، احملاخي " ااجي اابع ، وذاب عملا ا اذ إجراءات التصا  اتنخ
وااتةةارب  وااتوعيةة  ااعامةة  ومتةةارك  ا   ةةور وولةةواه إىل احعلومةةات  ااتعلةةياأمهيةة   وإذ تؤكةةا 

وااتعاون على نييف احستوبات يف احسا ل اايت بتملاوهلا هذا االتفاق،
أمهيةة  متةارك  نيةةيف مسةةتوبات احلاةا واتلةةف ا  ةةات اافاعلة ، وفقةةاً التتةةربعات  تةارك وإذ 

 ، يف ااتصا  اتنخ احملار، ااوطملي  اال م  األطراف
احسةةةةتاام  وأمنةةةةاع االسةةةةت  ك وار تةةةةاج احسةةةةتاام ، ااةةةةيت أمنةةةةاع ااعةةةةي  أن  وإذ تةةةةارك أبضةةةةاً  

 باور رباد ، تؤد  دوراً هاماً يف ااتصا  اتنخ احملار،األطراف تض ليف في ا اابلاان احتقام  
بل : اتفقت على ما قا 

  
 1المادة   

 
 م  االتفاقي . وبارضاف  إىل ذاب:  1تمل بد ااتعاربف ااواردإل يف احادإل أل را، هذا االتفاق،  
بتةرين تنةخ احملةار، ااةيت ارطاربة  بظقصا بة ص ل  "االتفاقي " اتفاقي  األمةا احتةةاإل  )أ( 

 ؛1991أبار/مابو  9 ات يف  يوبورك يف اعتظ 
 ؛بقصا بة ص ل  "مؤمتر األطراف" مؤمتر األطراف يف االتفاقي  ) ( 
 بقصا بة ص ل  "اا رف" اا رف يف هذا االتفاق. )ج( 

  
 2المادة   

 
برمةةة  هةةةذا االتفةةةاق، مةةة  خةةة ت حتسةةةني تملفيةةةذ االتفاقيةةة ، ومبةةةا بتةةة ل هةةةاف ا، إىل  -1 
الت ابةةةا ااةةةذ  بتةةةاله تنةةةخ احملةةةار، يف سةةةياق ااتمل يةةة  احسةةةتاام  وج ةةةود  االسةةةتةاب  ااعاحيةةة توطيةةةا 

 :بوسا ل ممل اااقضاء على اافقر، 
اربقاء علةى ارتفةاة متوسةر درجة  احلةرارإل ااعاحية  يف حةاود أقةل باثةخ مة  درجتةني  )أ( 

قبةةةل احلقبةةة  ااصةةةملاعي  وموالةةةل  ا  ةةةود ااراميةةة  إىل حصةةةر ارتفةةةاة درجةةة   م ةةةوبتني فةةةوق مسةةةتوبات مةةةا
درجةة  م وبةة  فةةوق مسةةتوبات مةةا قبةةل احلقبةة  ااصةةملاعي ، تسةةلي اً بةةرين  1.1احلةةرارإل يف حةةا ال بتةةةاوز 

سوف بقلص بصورإل كبخإل ااطر تنخ احملار ويثار ؛  ذاب
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تعزبز ااقارإل على ااتايف ميف اآلثار ااضارإل اتنةخ احملةار وتعزبةز ااقةارإل علةى حت ةل و  ) ( 
 ب اد إ تاج األ ذب ؛ تنخ احملار وتوطيا ااتمل ي  الفيض  ا بعاثات  ازات ااافي  ، على لو ال

مةةةةيف مسةةةار بةةةةؤد  إىل تمل يةةةة  خفيضةةةة  ا بعاثةةةةات  جعةةةل ااتةةةةافقات احاايةةةة  مت ادةةةةي و  )ج( 
 احملار.  ازات ااافي   وقادرإل على حت ل تنخ

احسةةةؤوايات احتةةةاك  وإن  مبةةةاأ سةةةيظملفهذ هةةةذا االتفةةةاق علةةةى لةةةو لسةةةا ار صةةةاف و  -1 
 كا ت متبابمل  وقارات كل طرف، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف .

  
 3المادة   

 
 11و 9و 1و 4ليف بةةةةةا  ود اا  وحةةةةة  اّةةةةةادإل يف احةةةةةواد علةةةةى نيةةةةةيف األطةةةةةراف أن تضةةةةة  

اتنةةةةخ  ااتصةةةةا  ااعةةةةاح وأن تبلةةةةه عمل ةةةةا، باعتبارهةةةةا مسةةةةامهات يفةةةةادإل وطمليةةةةاً تصةةةة  يف  11و 11و
. وسةةةت ثل ج ةةةود نيةةةيف 1 ةةةر، هةةةذا االتفةةةاق احملصةةةوص عليةةةه يف احةةةادإل  احملةةةار، مةةة  أجةةةل حتقيةةةد

عةى في ةا احلاجة  إىل دعةا اابلةاان ااملامية  األطةراف حيةرز علةى مةر ااةزم ، علةى أن تظرا األطراف تقةاماً 
 يف ااتملفيذ اافعات هلذا االتفاق.

  
 4المادة   

 
، هتةةةاف 1مةةة  أجةةةل حتقيةةةد هةةةاف درجةةة  احلةةةرارإل اا وبةةةل األجةةةل اّةةةاد يف احةةةادإل  -1 

األطراف إىل حتقيد وقف عاح  الرتفةاة ا بعاثةات  ةازات ااافي ة  يف أقةر  وقةت ُاة ، مظسةل    بةرين 
قةةةةةف ارتفةةةةةاة اال بعاثةةةةةات سةةةةةيت ل  وقتةةةةةاً أطةةةةةوت مةةةةة  اابلةةةةةاان ااملاميةةةةة  األطةةةةةراف؛ وإىل االضةةةةة  ة و 

مةةة  أجةةةل حتقيةةةد تةةةوازن بةةةني  ،بتخفيضةةةات سةةةربع  بعةةةا ذاةةةب وفقةةةاً ألفضةةةل احعةةةارف ااعل يةةة  احتاحةةة 
اال بعاثةةةةات اابتةةةةرب  احملتةةةةري مةةةة  احصةةةةادر وع ليةةةةات إزاات ةةةةا بواسةةةة   اابواايةةةةيف يف ااملصةةةةف ااثةةةةا  مةةةة  

 ن، على أساس ار صاف ويف سياق ااتمل ي  احستاام  وا  ود اارامي  إىل ااقضاء على اافقر.ااقر 
. وتسةعى وبتع ةاها مسامهات متتااية  يفةادإل وطمليةاً بعتةزم حتقيق ةاوبظبله بعّا كل طرف  -1 

 األطراف إىل ا اذ تاابخ  فيف يفلي  هباف حتقيد أهااف تلب احسامهات.
اّةةادإل وطمليةةاً ااةةل طةةرف تقةةاماً بتةةةاوز مسةةامهته ااراهملةة  ااتاايةة  سةةت ثل احسةةامه   -1 

اّةةةادإل وطمليةةةاً وستةسةةةا أعلةةةى ط ةةةوا ُاةةة  اةةةه، مبةةةا براعةةة  مسةةةؤواياته احتةةةاك  وإن كا ةةةت متبابملةةة  
 وقاراته، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف . 

 اعت ةةةادطربةةةد بملبنةةة  أن توالةةةل اابلةةةاان احتقامةةة  األطةةةراف أداء دورهةةةا ااربةةةاد  عةةة   -4 
بملبنةة  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف أن توالةةل م لقةة  لفةة  اال بعاثةةات علةةى   ةةاق االقتصةةاد. و  أهةةااف

لفةةة  حتسةةةني ج ودهةةةا احتعلقةةة  بةةةااتخفيف، وتظتةةةةهيف علةةةى ااتةةةةوت مةةةيف مةةةرور ااةةةزم  لةةةو  أهةةةااف 
 اال بعاثات أو حتاباها على   اق االقتصاد، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف .
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 9بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي  األطراف م  أجل تملفيةذ هةذ  احةادإل، وفقةاً ال ةواد  -1 
، تسةةلي اً بةةرين تعزبةةز ااةةاعا احقةةّام إىل اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف سيسةة   ببلةةو  مسةةتوجي 11و 11و

 أعلى م  اا  وا يف إجراءاهتا.
اسةااتيةيات وخ  ةةاً   أن تعةّا مياة  ألقةل اابلةاان منةواً وااةاوت ا زربةة  ااصةنخإل ااملامية -6 

 براع  ظروف ا الال . وإجراءات التمل ي  الفيض  ا بعاثات  ازات ااافي   وأن تبله عمل ا، مبا
تايّةةف المياة  حملةافيف ااتخفيةف احتةةاك  ااملااة  ع ةا تتخةذ  األطةةراف مة  إجةراءات  -1 

 ف مبوج  هذ  احادإل.و/أو ما تضعه م  خ ر التملوبيف االقتصاد  أن تس ا يف  تا ج ااتخفي
تقةةةةام نيةةةةيف األطةةةةراف، عملةةةةا اربةةةة   عةةةة  مسامهاتةةةةة ا اّةةةةادإل وطمليةةةةاً، احعلومةةةةات  -8 

وأ  مقةررات ذات لةل  حةؤمتر األطةراف  11-/م أ1اا زم  الوضوا وااتةفافي  وااف ةا وفقةاً ال قةرر 
 تفاق.اال هذا ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف

 11-/م أ1يفةةادإل وطمليةةاً كةةل اةةو سةةملوات وفقةةاً ال قةةرر بظبل ةةه كةةل طةةرف عةة  مسةةامه   -9 
، مراعيةاً يف تفةاقاال هةذا وأ  مقررات ذات لل  حؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف يف

 .14 احلصيل  ااعاحي  احتار إاي ا يف احادإل صع لي  استخ  تا ج  ذاب
تفةةاق يف األطةةر اال هةةذا يف بملظةةر مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف -11 

اازمملي  احتاك  ال سامهات اّادإل وطمليًا يف دورته األوىل.
لةةةةوز ا ةةةةرف أن بعةةةةّات يف أ  وقةةةةت مسةةةةامهته ااقا  ةةةة  اّةةةةادإل وطمليةةةةاً هبةةةةاف رفةةةةيف  -11 

مستوجي اا  وا في ا، وفقاً ارردادات احعت اإل م  مةؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف 
 تفاق. اال هذا يف

تظسةهل احسامهات اّادإل وطملياً اايت تبله عمل ا األطراف يف سةل عام تتع ا  األما  . -11 
مةةةةةا بةةةةةةرتبر  احتسةةةةةةا  ويف سةةةةةياقحتتسةةةةة  األطةةةةةراف مسةةةةةةامهاهتا اّةةةةةادإل وطمليةةةةةةاً.  -11 

  مبسةةةامهاهتا اّةةةادإل وطمليةةةاً مةةة  ا بعاثةةةات بتةةةرب  احملتةةةري وع ليةةةات إزااةةة  هلةةةا، تعةةةّزز األطةةةراف ااسةةة م
اابي يةة  وااتةةفافي  واااقةة  واالكت ةةات وقابليةة  احقار ةة  واالتسةةاق، وتافةةل املةة  احلسةةا  احةةزدوج، وفقةةاً 

 تفاق.اال هذا ارردادات احعت اإل م  مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف
ذ بملبنةة  األطةةراف، يف سةةياق مسةةامهاهتا اّةةادإل وطمليةةاً، أن تراعةة ، عملةةا إقةةرار وتملفيةة -14 

، حسةةةةة  االقتضةةةةةاء، إزاات ةةةةةاإجةةةةةراءات ااتخفيةةةةةف احتصةةةةةل  باال بعاثةةةةةات اابتةةةةةرب  احملتةةةةةري وع ليةةةةةات 
 م  هذ  احادإل. 11األساايَ  وارردادات ااقا    مبوج  االتفاقي  يف ضوء أحاام اافقرإل 

تراعةةة  األطةةةراف يف تملفيةةةذ هةةةذا االتفةةةاق دةةةوا ل األطةةةراف ااةةةيت تاةةةون اقتصةةةاداهتا  -11 
 اتريثخات تاابخ ااتصا ، ال سي ا اابلاان ااملامي  األطراف.األكثر تعرضًا 

في ةةةةةا مملظ ةةةةةات ااتاامةةةةةل االقتصةةةةةاد  ارقلي ةةةةة  ودوهلةةةةةا  مبةةةةةا -تظةةةةةةخ مر األطةةةةةرافظ  -16 
مةةةة  هةةةةذ  احةةةةادإل،  1ااةةةةيت تولةةةةلت إىل اتفةةةةاق بقضةةةة  بااتصةةةةرف  ت عةةةة  مبوجةةةة  اافقةةةةرإل  ،األعضةةةةاء
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اال بعاثةةةات احخّصةةةص ااةةةل طةةةرف يف اافةةةاإل  األما ةةةَ  بريحاةةةام ذاةةةب االتفةةةاق، مبةةةا يف ذاةةةب مسةةةتوجي
اازممليةةةة  ذات ااصةةةةل ، عملةةةةا إب   ةةةةا عةةةة  مسةةةةامهاهتا اّةةةةادإل وطمليةةةةاً. وتبل ةةةةه األما ةةةة  بةةةةاورها أطةةةةراف 

 االتفاقي  واحوقعني علي ا بريحاام ذاب االتفاق.
باةةون كةةل طةةرف يف ذاةةب االتفةةاق مسةةؤوالً عةة  مسةةتوجي ا بعاثاتةةه اّةةاد يف االتفةةاق  -11 

 11ل ةةةادتني امةةة  هةةةذ  احةةةادإل و  14و 11وفقةةةاً الفقةةةرتني  مةةة  هةةةذ  احةةةادإل 16واحتةةةار إايةةةه يف اافقةةةرإل 
 .11و

إذا تصةةرفت األطةةراف  ت عةة  يف إطةةار مملظ ةة  التاامةةل االقتصةةاد  ارقلي ةة  هةة   -18 
االتفةةةةةاق، وبااتضةةةةةام  مع ةةةةةا، فةةةةةمن كةةةةةل دواةةةةة  عضةةةةةو يف مملظ ةةةةة  ااتاامةةةةةل   فسةةةةة ا طةةةةةرف يف هةةةةةذا

االقتصةةةةاد  ارقلي ةةةة  تلةةةةب تاةةةةون مسةةةةؤوا  مبفردهةةةةا وبااتضةةةةام  مةةةةيف مملظ ةةةة  ااتاامةةةةل االقتصةةةةاد  
مةة  هةةذ   16ارقلي ةة  عةة  مسةةتوجي ا بعاثاهتةةا احملصةةوص عليةةه يف االتفةةاق احبلةةه عملةةه مبوجةة  اافقةةرإل 

 .11و 11ل ادتني ا  هذ  احادإل و م 14و 11احادإل وفقًا الفقرتني 
بملبنةة  أن تسةةعى نيةةيف األطةةراف إىل وضةةيف اسةةااتيةيات إمنا يةة  خفيضةة  ا بعاثةةات  -19 

مسةةةةؤواياهتا  ومراعيةةةة ً  1يف اعتبارهةةةةا احةةةةادإل  وطوبلةةةة  األجةةةةل واربةةةة   عمل ةةةةا، واضةةةةع ً  ةةةةازات ااافي ةةةة  
 ملي  احختلف .احتاك  وإن كا ت متبابمل  وقارات كل ممل ا، يف ضوء ااظروف ااوط

  
 5المادة   

 
بملبنةةة  أن تتخةةةذ األطةةةراف إجةةةراءات ترمةةة ، حسةةة  االقتضةةةاء، إىل لةةةون وتعزبةةةز  -1 

مةةةة  االتفاقيةةةة   4)د( مةةةة  احةةةةادإل 1إايةةةةه يف اافقةةةةرإل بظتةةةةار بواايةةةةيف وخزا ةةةةات  ةةةةازات ااافي ةةةة  وفةةةةد مةةةةا 
 بت ل اانابات. ومبا

تتةهيف األطةراف علةى ا ةاذ إجةراءات ترمة ، بوسةا ل مة  بيمل ةا احةافوعات ااقا  ة   -1 
علةةى ااملتةةا ج، إىل تملفيةةذ ودعةةا ارطةةار ااقةةا ا احملصةةوص عليةةه يف ارردةةادات واحقةةررات ذات ااصةةل  
ااةةةيت سةةةبد االتفةةةاق علي ةةةا مبوجةةة  االتفاقيةةة  بتةةةرين: ااةةةملإل ج ااسياسةةةاتي  واّفةةةزات ارلابيةةة  األ تةةة   

تعلقةةةة  افةةةة  اال بعاثةةةةات ااملانةةةة  عةةةة  إزااةةةة  اانابةةةةات وتةةةةاهورها، ودور حفةةةةُ اانابةةةةات وإدارهتةةةةا اح
احسةةتاام  وتعزبةةز احخزو ةةات اااربو يةة  النابةةات يف اابلةةاان ااملاميةة ؛ وااةةملإل ج ااسياسةةاتي  اابابلةة ، مةة  

عةادإل تريكيةا أمهية  النابةات، مةيف إ واحسةتاام  ااسةلي  اةردارإل قبيل  ةظ ظةج ااتخفيةف وااتايةف احتةاك  
 حتفيز احملافيف  خ اااربو ي  احرتب   هبذ  ااملةإل ظج، حس  االقتضاء.
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 6المادة   
 

تسةةةةل ا األطةةةةراف بةةةةرين  تةةةةار بعةةةة  األطةةةةراف ااسةةةةع  إىل تعةةةةاون طةةةةوع  يف تملفيةةةةذ  -1 
ايةف مسامهاهتا اّادإل وطملياً رتاح  مسةتوجي أعلةى مة  اا  ةوا يف إجراءاهتةا احتعلقة  بةااتخفيف واات

 وتعزبز ااتمل ي  احستاام  وااس م  اابي ي .
تعةةةّزز األطةةةراف، عملةةةا احتةةةارك  علةةةى أسةةةاس طةةةوع  يف  ةةةج تعاو يةةة  تمل ةةةو  علةةةى  -1 

اسةةتخاام  تةةا ج  فيةةف مملقواةة  دوايةةاً يف ااوفةةاء مبسةةامهاهتا اّةةادإل وطمليةةاً، ااتمل يةةَ  احسةةتاام  وتافةةل 
، وت بةد يفاسةب  يفا ة  اافااة  نلة  أمةور احلاةالةعيا ااس م  اابي ي  وااتفافي ، مبا يف ذاةب علةى 

مةةةيف ارردةةةادات احعت ةةةاإل يف مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه متادةةةياً  ،ممل ةةةا املّةةة ظ احلسةةةا م احةةةزدوج
 تفاق باربو.اال هذا اجت اة األطراف يف

باةةون اسةةتخاام  تةةا ج ااتخفيةةف احملقواةة  دوايةةاً يف حتقيةةد احسةةامهات اّةةادإل وطمليةةاً  -1 
 مبوج  هذا االتفاق طوعيًا ومرخصًا به م  األطراف احتارك .

يايةةةة  ال سةةةةامه  يف  فيةةةةف ا بعاثةةةةات  ةةةةازات ااافي ةةةة   مبوجةةةة  هةةةةذا االتفةةةةاقتظملتةةةةري  -4 
 ودعةةا ااتمل يةة  احسةةتاام   ضةةيف اسةةل   وتوجيةةه مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف

طةوع ، وتظتةرف علي ةا هي ة  بظعي مل ةا مةؤمتر األطةراف  ، اتستخام ا األطةراف علةى أسةاستفاقاال هذا
 بل : ، وهتاف إىل ماتفاقهذا االااعامل بولفه اجت اة األطراف يف 

تعزبةةةةةةز ااتخفيةةةةةةف مةةةةةة  ا بعاثةةةةةةات  ةةةةةةازات ااافي ةةةةةة  وتوطيةةةةةةا ااتمل يةةةةةة  احسةةةةةةتاام  يف  )أ( 
ذاته؛ ااوقت

األطةراف  جا ة  مة  حتفيز وتيسخ متةارك  ااايا ةات ااعامة  والالة  احةرخص هلةاو  ) ( 
يف ااتخفيف م  ا بعاثات  ازات ااافي  ؛

احسةةةامه  يف خفةةة  مسةةةتوبات ا بعاثةةةات اا ةةةرف احضةةةيف، ااةةةذ  سيسةةةتفيا مةةة  و  )ج( 
أ تةة    فيةةف تملةةتج عمل ةةا  فيضةةات ا  بعاثةةات مياةة  أن بسةةتخام ا طةةرف يخةةر الوفةةاء مبسةةامهته 

اّادإل وطملياً؛ 
.ااعاحي  حتقيد  فيف عام ا  بعاثاتو  )د( 
مةة   4ال تظسةةتخام  فيضةةات اال بعاثةةات ااملااةة  عةة  اآلايةة  احتةةار إاي ةةا يف اافقةةرإل  -1 

اا رف احضيف مسةامهته اّةادإل وطمليةاً إذا مةا اسةتخام ا طةرف يخةر يف  يف إثبات حتقيد هذ  احادإل
 إثبات حتقيد مسامهته اّادإل وطملياً.

تفةاق أن بظسةتخام هذا االاة األطراف يف بافل مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت  -6 
مة  هةذ   4 صيٌ  م  ااعوا ا احتريتي  م  األ ت   احض ليف هبا يف إطار اآلاية  احتةار إاي ةا يف اافقةرإل 

اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف ااقابلةة  التةةريثر بوجةةه خةةاص باآلثةةار احةةادإل اتن يةة  ااملفقةةات ارداربةة  وحسةةاعاإل 
 فاء بتااايف ااتايف.على ااو  ااضارإل اتنخ احملار
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تفةةةاق قواعةةةا اال هةةةذا بعت ةةةا مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف -1 
يف دورته األوىل. م  هذ  احادإل 4وطرا د وإجراءات اآلاي  احتار إاي ا يف اافقرإل 

ةةةج  ةةةخ سةةةوقي  متااملةةة  و وايةةة  ومتواز ةةة   -8  األطةةةراف تقةةةر األطةةةراف بريمهيةةة  إتاحةةة   ةظ ظ
يف تملفيذ مسامهاهتا اّادإل وطملياً، يف سياق ااتمل ي  احستاام  وااقضاء على اافقر، على لو  هتاحساعا

مملسد وفعات، مبا بت ل يف نل  أمور ااتخفيف وااتايف واات وبل و قل ااتاملواوجيا وبملاء ااقةارات، 
 حس  االقتضاء. وهتاف هذ  ااملإل ج إىل ما بل :

 ايل ااتخفيف وااتايف؛تعزبز مستوجي اا  وا يف   )أ( 
؛ احسامهات اّادإل وطملياً تعزبز متارك  ااق اعني ااعام والاص يف تملفيذ و  ) ( 
ااصل . إتاح  فرص التملسيد بني اتلف األدوات واااتيبات احؤسسي  ذاتو  )ج( 
حيةةةّاد مبوجةةة  هةةةذا االتفةةةاق إطةةةار الةةةملةإل ظج  ةةةخ ااسةةةوقي  إزاء ااتمل يةةة  احسةةةتاام  مةةة   -9 

 م  هذ  احادإل. 8تعزبز ااملةإل ظج  خ ااسوقي  احتار إاي ا يف اافقرإل أجل 
 

 7المادة   
 

بةةااتايف واحت ثةةل يف حتعلةةد ااهلةةاف ااعةةاح   مبوجةة  هةةذا االتفةةاقتضةةيف األطةةراف  -1 
، بنيةة  بتنةةخ احملةةارواحلةةا مةة  قابليةة  ااتةةريثر ااتة ةةل تعزبةةز ااقةةارإل علةةى ااتايةةف وتوطيةةا ااقةةارإل علةةى 

يف ااتمل يةة  احسةةتاام  وكفااةة  اسةةتةاب  م   ةة  بتةةرين ااتايةةف يف سةةياق هةةاف درجةة  احلةةرارإل  احسةةامه 
 .1احتار إايه يف احادإل 

تقّر األطراف برين ااتايف بتال حتاباً عاحياً بواج ةه ا  يةيف واةه أبعةاد يفلية  ودون  -1 
اا وبلةة  األجةةل اتنةةخ احملةةار  وطملية  ووطمليةة  وإقلي يةة  ودوايةة ، وأ ةةه عملصةةر أساسة  يف االسةةتةاب  ااعاحيةة 

يف اعتبارها االحتياجةات  ومسامه  ر يسي  في ا حل اب  اابتر وسبل ااعي  وااملإلظظا ارباواوجي ، يخذإلً 
احلّة  واافورب  البلاان ااملامي  األطراف ااقابل  التريثر بوجه خاص باآلثار ااضارإل اتنخ احملار.

ل را ةةةةد ااةةةةيت ا اً اابلةةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف وفقةةةةبظعةةةةاف   ةةةةود ااتايةةةةف ااةةةةيت تبةةةةذهلا  -1 
تفاق يف دورته األوىل.هذا االبعت اها مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف 

تقةةةر األطةةةراف بةةةرين هملةةةاك حاايةةةاً حاجةةة  ماسةةة  إىل ااتايةةةف وبةةةرين مةةة  دةةةرين بلةةةو   -4 
وأن تزابةةا احتياجةةات مسةةتوبات أعلةةى مةة  ااتخفيةةف أن بقلةةص احلاجةة  إىل ج ةةود تايةةف إضةةافي ، 

ااتايف ميا  أن بمل و  على تزابا تااايف ااتايف.
تسةةلا األطةةراف بةةرين إجةةراءات ااتايةةف بملبنةة  أن تتبةةيف  ةةةاً ق ةةر  ااتوجيةةه براعةة   -1 

ااقضةةابا ا ملسةةا ي  وبقةةوم علةةى احتةةارك  وبتسةةا بااتةةفافي  ااااملةة ، وبراعةة  ااف ةةات وا ت عةةات اّليةة  
ااعل ية  احتاحة  وعملةا االقتضةاء ااملتةا ج ااقابل  التريثر، وبملبن  أن بستملا إىل أفضةل وااملظظظا ارباواوجي  
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بسادةةا هبةةا بنيةة  إدمةةاج أن إىل احعةةارف ااتقليابةة  ومعةةارف ااتةةعو  األلةةلي  وااةةملظظظا احعرفيةة  اّليةة  و 
االقتضاء. االقتصادب  واابي ي ، حس  - ااتايف يف ااسياسات وارجراءات االجت اعي 

تقةةةةر األطةةةةراف بريمهيةةةة  دعةةةةا ج ةةةةود ااتايةةةةف وااتعةةةةاون ااةةةةاويل احتعلةةةةد هبةةةةا وبريمهيةةةة   -6 
تلةب ااقابلة  التةريثر بوجةه خةاص باآلثةار ااضةارإل مراعاإل احتياجات اابلاان ااملامية  األطةراف، ال سةي ا 

.اتنخ احملار
تةةةاعيا إجةةةراءات ااتايّةةةف، علةةةى لةةةو  مةةة  أجةةةل بملبنةةة  أن تعةةةزز األطةةةراف تعاو ةةةا -1 

بل : بت ل ما إطار كا اون التايف، مبابراع  
بتةةة ل،  تبةةةادت احعلومةةةات واح ارسةةةات ا يةةةاإل وااتةةةةار  وااةةةاروس احسةةةتفادإل، مبةةةا )أ( 

حس  االقتضاء، ا وا   احتصل  بااعلا وااتخ ير وااسياسات وااتملفيذ يف إجراءات ااتايف؛
ااةةةيت  ةةةام هةةةذا االتفةةةاق،  في ةةةا ترتيبةةةات االتفاقيةةة  تعزبةةةز اااتيبةةةات احؤسسةةةي ، مبةةةاو  ) ( 

ااعا توايف احعلومات واحعارف ذات ااصل ، وتقا  اااعا وارردادات ااتقملي  األطراف؛
بتةةةة ل اابةةةةةوب واحراقبةةةة  احمل ةيةةةة   تعزبةةةةز احعةةةةارف ااعل يةةةة  احتعلقةةةة  باحملةةةةار، مبةةةةاو  )ج( 

ملاخي  ويف ا اذ ااقرار؛ الملظام احملاخ  و ظا ار ذار احبار، على لو بظسادا به يف الامات اح
مسةةةةةةةاعاإل اابلةةةةةةةاان ااملاميةةةةةةة  األطةةةةةةةراف يف حتابةةةةةةةا ُارسةةةةةةةات ااتايةةةةةةةف اافعااةةةةةةة ، و  )د( 

بظقةام وبظتلقةةى مة  دعةا رجةراءات وج ةود ااتايةف، وكةةذاب  واحتياجةات ااتايةف، واألواوبةات، ومةا
ااتةابات وااثنرات ب ربق  تتسد وتتةييف اح ارسات ا ياإل؛

اءات ااتايف ودميومت ا.حتسني فعااي  إجر و  )ه( 
تتةهيف احملظ ات وااوكاالت احتخصص  األمةا احتةةاإل علةى دعةا ج ةود األطةراف  -8 

مة   1يف اعتبارهةا أحاةام اافقةرإل  مة  هةذ  احةادإل، يخةذإلً  1اتملفيذ ارجةراءات احتةار إاي ةا يف اافقةرإل 
هذ  احادإل.

وتملفيةةةةةذ  بتةةةةةارك كةةةةةل طةةةةةرف، حسةةةةة  االقتضةةةةةاء، يف ع ليةةةةةات   ةةةةةير ااتايةةةةةف -9 
تعزبةةز ال ةةر و/أو ااسياسةات و/أو احسةةامهات ذات ااصةةل ، ااةةيت  يف ذاةةب وضةيف أو ارجةراءات، مبةةا

بل : قا تت ل ما
تملفيذ ارجراءات و/أو ااتع اات و/أو ا  ود يف  ات ااتايف؛ )أ( 
ع لي  ليا   وتملفيذ خ ر ااتايف ااوطملي ؛و  ) ( 
اتةةريثر بةةه بنيةة  وضةةيف إجةةراءات ذات أواوبةة  يفةةادإل تقيةةيا يثةةار تنةةخ احملةةار وقابليةة  او  )ج( 

وطملياً، ميف مراعاإل ااف ات واألماك  وااملإلظظا ارباواوجي  ااقابل  التريثر؛
رلا خ ر وسياسات وبرامج وإجراءات ااتايف وتقيي  ا وااتعلا ممل ا؛و  )د( 
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اتة ةةةةل، بملةةةةاء قةةةةارإل ااةةةةملإلظا االجت اعيةةةة  االقتصةةةةادب  وااةةةةملإلظا ارباواوجيةةةة  علةةةةى او  )هة( 
بوسا ل تت ل ااتملوبيف االقتصاد  واردارإل احستاام  ال وارد اا بيعي .

بملبنةة  ااةةل طةةرف، حسةة  االقتضةةاء، أن بقةةام ب  ةةاً عةة  ااتايةةف وحيّاثةةه دوربةةاً،  -11 
ومياةة  أن بتةة ل هةةذا ااةةب   أواوباتةةه واحتياجاتةةه يف  ةةات ااتملفيةةذ وااةةاعا وخ  ةةه وإجراءاتةةه، دون 

ضايف بقيف على اابلاان ااملامي  األطراف.ااتسب  يف أ  ع ء إ
ةةةّاب  11احتةةةار إايةةةه يف اافقةةةرإل  احتعلةةةد بةةةااتايفبظقةةةاهم ااةةةب    -11  مةةة  هةةةذ  احةةةادإل وحيظ

تايةف  دورباً، كعملصر م  ب  ات أو وثا د أخرجي أو مقا ةاً هبةا، حسة  االقتضةاء، مبةا بتة ل خ ة 
 ، و/أو ب  اً وطملياً. 4احادإل  م  1اافقرإل  ه يفهو متار إايوفد ما وطملي  و/أو مسامه  يفادإل وطملياً 

مةةة  هةةةذ  احةةةادإل، يف  11بسةةةةل ااةةةب   احتعلةةةد بةةةااتايف، احتةةةار إايةةةه يف اافقةةةرإل  -11 
 سةل عام تتع ا  األما  .

 1بظقةةةاهم إىل اابلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف دعةةةا دويل متوالةةةل ومعةةةزز اتملفيةةةذ اافقةةةرات  -11 
.11و 11و 9 احوادم  هذ  احادإل، وفقًا ألحاام  11و 11و 9و

إىل نلة  أمةور،  14ترم  ع لي  استخ ص احلصةيل  ااعاحية  احتةار إاي ةا يف احةادإل  -14 
ممل ا ما بل : 

 تبذهلا اابلاان ااملامي  األطراف؛إقرار ج ود ااتايف اايت  )أ( 
حتسني تملفيذ إجراءات ااتايف مةيف مراعةاإل ااةب   احتعلةد بةااتايف احتةار إايةه يف و  ) ( 

م  هذ  احادإل؛ 11اافقرإل 
 استعرا، م ءم  وفعااي  ااتايف واااعا احقام م  أجل ااتايف؛و  )ج( 
ااعةةةاح  يف  ةةةات ااتايةةةف احتةةةار اسةةةتعرا، ااتقةةةام ااعةةةام اّةةةرز يف حتقيةةةد اهلةةةاف و  )د( 

 م  هذ  احادإل. 1إايه يف اافقرإل 
  

 8المادة   
 

تعاف األطراف بريمهي  امل  السا ر واألضةرار احرتب ة  باآلثةار ااضةارإل اتنةخ احملةار  -1 
وتقليل ةةةةا وااتصةةةةا  هلةةةةا، مبةةةةا يف ذاةةةةب ااظةةةةواهر ا وبةةةة  ااقصةةةةوجي وااظةةةةواهر ااب ي ةةةة  احلةةةةاوب، ودور 

 احستاام  يف احلا م  ااطر السا ر واألضرار.ااتمل ي  
 ضةةيف يايةة  وارسةةو اااوايةة  احعمليةة  بالسةةا ر واألضةةرار احرتب ةة  بتةةريثخات تنةةخ احملةةار  -1 

تفةةةاق وتوجي ةةةه ولةةةوز تعزبزهةةةا اال هةةةذا اسةةةل   مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف
 تفاق.هذا االامل بولفه اجت اة األطراف يف مؤمتر األطراف ااع وتوطياها وفقًا حا بقرر 
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بملبنةةة  األطةةةراف أن تعةةةزز ااف ةةةا وارجةةةراءات وااةةةاعا، بوسةةةا ل ممل ةةةا يايةةة  وارسةةةو  -1 
اااوايةةة ، حسةةة  االقتضةةةاء، علةةةى أسةةةاس تعةةةاو  وتيسةةةخ  في ةةةا بتعلةةةد بالسةةةا ر واألضةةةرار احرتب ةةة  

 باآلثار ااضارإل اتنخ احملار.
 ل ااتعةةاون وااتيسةةخ مةة  أجةةل تعزبةةز ااف ةةا وارجةةراءات وتبعةاً اةةذاب، مياةة  أن بتةة -4 

 واااعا ا االت ااتااي :
  ظا ار ذار احبار؛ )أ( 
 االستعااد ال وارئ؛و  ) ( 
 ااظواهر ااب ي   احلاوب؛و  )ج( 
 احلوادب اايت قا تمل و  على خسا ر وأضرار دا    وال رجع  في ا؛و  )د( 
 و دامل؛تقييا احخاطر وإدارهتا على لو  )ه( 
احخةاطر احملاخية ، و ةخ ذاةب مة  حلةوت وا يةيف تس ي ت ااتريمني ضا احخاطر، و  )و( 
 ااتريمني؛

 السا ر  خ االقتصادب ؛و  )ز( 
 قارإل ا ت عات اّلي  وسبل ااعي  وااملظا ارباواوجي  على ااتة ل. و  )ا( 
 ةةة  مبوجةةة  االتفةةةاق، تتعةةةاون يايةةة  وارسةةةو اااوايةةة  مةةةيف اهلي ةةةات وأفرقةةة  الةةة اء ااقا  -1 

 .االتفاقوكذاب ميف احملظ ات وهي ات ال اء ذات ااصل  خارج 
  

   9المادة   
 

تقةةام اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف مةةوارد ماايةة  حسةةاعاإل اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف يف  -1 
 كل م  ااتخفيف وااتايف مواللً  الاتزاماهتا ااقا    مبوج  االتفاقي .

 .طوعياً تظتةهيف األطراف األخرجي على تقا  أو موالل  تقا  هذا اااعا  -1 
يف إطةةار ج ةةود عاحيةة ، بملبنةة  أن توالةةل اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف ربادهتةةا اتعب ةة   -1 

اات وبةةةل احملةةةاخ  مةةة  طا فةةة  واسةةةع  مةةة  احصةةةادر واألدوات وااقملةةةوات، مةةةيف اردةةةارإل إىل ااةةةاور اهلةةةام 
ااق ربةةةة  سةةةةااتيةيات دعةةةةا االت   وعةةةة  اتلفةةةة  مةةةة  ارجةةةةراءات، ممل ةةةةا األمةةةةوات ااعامةةةة ، مةةةة  خةةةة 

 ه، ومراعةةةاإل احتياجةةةات اابلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف وأواوباهتةةةا. وبملبنةةة  أن تتةةةال هةةةذ  ااتعب ةةة يةةةااتوج
 الت وبل احملاخ  تقامًا بتةاوز ا  ود احبذوا  سابقاً.

بملبنةةةةةة  أن هتةةةةةةاف إتاحةةةةةة  مةةةةةةوارد ماايةةةةةة  مزبةةةةةةاإل إىل حتقيةةةةةةد تةةةةةةوازن بةةةةةةني ااتايةةةةةةف  -4 
واحتياجةةةةات اابلةةةةاان ااملاميةةةة   وأواوبةةةةات ،هيةةةةااق ربةةةة  ااتوجاالسةةةةااتيةيات مراعةةةةاإل وااتخفيةةةةف، مةةةةيف 
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وتعةا  مة  قيةود كبةخإل  بوجةه خةاص باآلثةار ااضةارإل اتنةخ احملةارااقابل  التةريثر سي ا تلب  األطراف، ال
إىل مةةوارد عامةة   احلاجةة مةة  قبيةةل أقةةل اابلةةاان منةةواً وااةةاوت ا زربةة  ااصةةنخإل ااملاميةة ، مةةيف  يف ااقةةارات،

وموارد مقام  يف دال ممل  م  أجل ااتايف.
تقةةام اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف كةةل سةةملتني معلومةةات إردةةادب  ك يةة  و وعيةة  تتعلةةد  -1 
حسةة  مةةا هةةو متةةاا، مسةةتوبات مةة  هةةذ  احةةادإل، حسةة  االقتضةةاء، مبةةا يف ذاةةب،  1و 1بةةاافقرتني 

احةةةةوارد احاايةةةة  ااعامةةةة  احتوقعةةةة  ااةةةةيت بلةةةةزم تقةةةةامي ا إىل اابلةةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف. وتظتةةةةةهيف األطةةةةراف 
 األخرجي اايت تقام احوارد على تقا  هذ  احعلومات كل سملتني على أساس طوع .

يف االعتبةةةار  14تريخةةةذ ع ليةةة  اسةةةتخ ص احلصةةةيل  ااعاحيةةة  احتةةةار إاي ةةةا يف احةةةادإل  -6 
احعلومةةات ذات ااصةةل  ااةةيت تقةةام ا اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف و/أو هي ةةات االتفةةاق بتةةرين ا  ةةود 

احتصل  باات وبل احملاخ .
تقام اابلةاان احتقامة  األطةراف كةل سةملتني معلومةات دةفاف  ومتسةق  بتةرين ااةاعا  -1 

اخ ت عامةةة  وفقةةةاً ال را ةةةد وارجةةةةراءات احقةةةام إىل اابلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف واحعبةةةري عةةةة  طربةةةد تةةة
هةةةةةذا  واحبةةةةةادئ ااتوجي يةةةةة  ااةةةةةيت سةةةةةيعت اها مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف ااعامةةةةةل بولةةةةةفه اجت ةةةةةاة األطةةةةةراف يف

. وتظتةةةةةةهيف األطةةةةةراف 11مةةةة  احةةةةةادإل  11، يف دورتةةةةةه األوىل، وفةةةةةد مةةةةا تةةةةةملص عليةةةةةه اافقةةةةةرإل تفةةةةاقاال
   األخرجي على فعل ذاب.

مبةةةا يف ذاةةةب كيا اهتةةةا ااتتةةةنيلي ، مبثابةةة  اآلايةةة  احاايةةة   تاةةةون اآلايةةة  احاايةةة  ا تفاقيةةة ، -8 
 االتفاق. هلذا

هتةةةاف احؤسسةةةات ااةةةيت  ةةةام هةةةذا االتفةةةاق، مبةةةا في ةةةا ااايا ةةةات ااتتةةةنيلي  ا ايةةة   -9 
احاايةة  ا تفاقيةة ، إىل ضةة ان فعاايةة  احلصةةوت علةةى احةةوارد احاايةة  مةة  خةة ت إجةةراءات موافقةة  مبسةة   

بلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف، ال سةةةي ا أقةةةل اابلةةةاان منةةةواً وااةةةاوت ا زربةةة  ااصةةةنخإل وتعزبةةةز دعةةةا اسةةةتعااد اا
 ااملامي ، يف سياق اسااتيةياهتا وخ   ا احملاخي  ااوطملي .

  
   11المادة   

 
تتقاسةةا األطةةراف رطبةة  طوبلةة  األجةةل بتةةرين أمهيةة  حتقيةةد هةةاف ت ةةوبر ااتاملواوجيةةا  -1 

 ى حت ل تنخ احملار وخف  ا بعاثات  ازات ااافي  .و قل ا حتقيقًا تامًا اتةسني ااقارإل عل
تع ةةةةل األطةةةةراف، إدراكةةةةاً ممل ةةةةا ألمهيةةةة  ااتاملواوجيةةةةا يف تملفيةةةةذ إجةةةةراءات ااتخفيةةةةف  -1 

وااتايةةف يف إطةةار هةةذا االتفةةاق، واعاافةةاً ممل ةةا بةةا  ود احبذواةة  املتةةر ااتاملواوجيةةا وتع ي  ةةا، علةةى 
 واوجيا و قل ا.تعزبز ااع ل ااتعاو  احتعلد بت وبر ااتامل

 ام ياي  ااتاملواوجيا احملتريإل مبوج  االتفاقي  هذا االتفاق. -1 
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إطار التاملواوجيا م  أجةل تقةا  إردةادات دةامل  اع ةل  االتفاقبظملتري مبوج  هذا  -4 
وتيسخ ااع ل احعزز احتعلد بت وبر ااتاملواوجيةا و قل ةا اةاعا تملفيةذ  بتعزبزياي  ااتاملواوجيا في ا بتصل 

م  هذ  احادإل. 1 هذا االتفاق، سعياً إىل حتقيد اارطب  اا وبل  األجل احتار إاي ا يف اافقرإل
باتس  تسربيف االبتاار وتتةةيعه وإتاحتةه أمهية  حايفة  يف ااتصةا  ااعةاح  اافعةات  -1 

ملةار وتعزبةز اامل ةو االقتصةاد  وااتمل ية  احسةتاام . وبظةاعا هةذا ا  ةا، حسة  واا وبل األجةل اتنةخ اح
االقتضةةاء، مةة  ج ةةات مةة  بيمل ةةا يايةة  ااتاملواوجيةةا وبوسةةا ل ماايةة  مةة  جا ةة  اآلايةة  احاايةة  ا تفاقيةة ، 
في ةةةةةةا بتصةةةةةةل بةةةةةةاامل ج ااتعاو يةةةةةة  البةةةةةةة  واات ةةةةةةوبر، وتيسةةةةةةخ ولةةةةةةوت اابلةةةةةةاان ااملاميةةةةةة  األطةةةةةةراف إىل 

، ال سي ا يف احراحل األوىل الاورإل ااتاملواوجي .ااتاملواوجيا
بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي  األطراف، مبةا يف ذاةب ااةاعا احةايل، مة  أجةل تملفيةذ  -6 

هةةذ  احةةادإل، مبةةا يف ذاةةب اتعزبةةز ااع ةةل ااتعةةاو  احتعلةةد بت ةةوبر ااتاملواوجيةةا و قل ةةا يف اتلةةف مراحةةل 
ص ااةةاورإل ااتاملواوجيةة ، هبةةاف حتقيةةد ااتةةوازن بةةني دعةةا ااتخفيةةف وااتايةةف. وتريخةةذ ع ليةة  اسةةتخ 

ا  ةود احتصةل  بااةاعا  بترينيف االعتبار احعلومات احتاح   14 احلصيل  ااعاحي  احتار إاي ا يف احادإل
 إىل اابلاان ااملامي  األطراف يف  ات ت وبر ااتاملواوجيا و قل ا.احقام 

  
   11المادة   

 
اان اابلةةةة بملبنةةةة  أن بعةةةةزز بملةةةةاء ااقةةةةارات مبوجةةةة  هةةةةذا االتفةةةةاق كفةةةةاءات وقةةةةارات -1 

ااقابلة  التةريثر بوجةه سي ا اابلاان األقةل قةارإل، مة  قبيةل أقةل اابلةاان منةواً وااةاوت  ااملامي  األطراف، ال
مثةةةل ااةةةاوت ا زربةةة  ااصةةةنخإل ااملاميةةة ، مةةة  أجةةةل ا ةةةاذ إجةةةراءات  ،خةةةاص باآلثةةةار ااضةةةارإل اتنةةةخ احملةةةار

أن بيسةةر  ااتخفيةةف، وبملبنةة فعااةة  إزاء تنةةخ احملةةار تتةة ل، يف نلةة  أمةةور، تملفيةةذ إجةةراءات ااتايةةف و 
وااتةةةارب   ااتعلةةةياوجوا ةةة  ت ةةةوبر ااتاملواوجيةةةا وتع ي  ةةةا و تةةةرها، وااولةةةوت إىل اات وبةةةل احملةةةاخ ، 

 وااتوعي  ااعام  ذات ااصل ، وتقا  احعلومات بصورإل دفاف  ومملاسب  م  حي  ااتوقيت ودقيق .

إىل االحتياجةةات ااوطمليةة   ، ومظسةةتملااً ااتوجيةةهق ةةر  بملبنةة  أن باةةون بملةةاء ااقةةارات  -1 
ومظلّبيةةةةةاً هلةةةةةا، وأن بعةةةةةزز ااةةةةةتةاا ااقظ ةةةةةر  األطةةةةةراف، خالةةةةة  بااملسةةةةةب  البلةةةةةاان ااملاميةةةةة  األطةةةةةراف، 

بتةةةة ل احسةةةةتوجي ااةةةةوط  ودون ااةةةةوط  واّلةةةة . وبملبنةةةة  أن بسادةةةةا بملةةةةاء ااقةةةةارات بااةةةةاروس  مبةةةةا
إطةار االتفاقية ، وبملبنةة  أن  يف ذاةب ااةاروس احستخلصة  مةة  أ تة   بملةاء ااقةارات يف احسةتفادإل، مبةا

باون ع لي  فعاا  وتارارب  قا    على احتارك  ودامل  اعاإل ق اعات ومراعي  ال ملظور ا ملسا .
بملبنةة  أن تتعةةاون نيةةيف األطةةراف اتعزبةةز قةةارإل اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف علةةى تملفيةةذ  -1 

جةةراءات بملةةاء ااقةةارات يف اابلةةاان االتفةةاق. وبملبنةة  أن تعةةزز اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف دع  ةةا ر هةةذا
ااملامي  األطراف.
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تبلةةةه نيةةةةيف األطةةةةراف ااةةةيت تعةةةةزز قةةةةارإل اابلةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف علةةةى تملفيةةةةذ هةةةةذا  -4 
يف ذاةةب مةة  خةة ت  ةةج إقلي يةة  وثملا يةة  ومتعةةادإل األطةةراف، بصةةورإل مملتظ ةة ، عةة  هةةذ   االتفةةاق، مبةةا
تبلةةةةه اابلةةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف بصةةةةورإل بملبنةةةة  أن و ااتةةةةاابخ احتعلقةةةة  ببملةةةةاء ااقةةةةارات.  أو ارجةةةةراءات

تةةاابخ بملةةاء ااقةةارات تملفيةةذاً  وأإجةةراءات  وأسياسةةات  وأمملتظ ةة  عةة  ااتقةةام اّةةرز يف تملفيةةذ خ ةةر 
هلذا االتفاق. 

ز أ تةة   بملةةاء ااقةةارات عةة  طربةةد ترتيبةةات مؤسسةةي  مملاسةةب  اةةاعا تملفيةةذ هةةذا تعةةزه  -1 
هلةةةذا االتفةةةةاق.  سسةةةي  احملاسةةةب  احتخةةةذإل مبوجةةةة  االتفاقيةةة  خامةةة ً بتةةة ل اااتيبةةةةات احؤ  االتفةةةاق، مبةةةا

بتةةةرين اااتيبةةةات  مقةةررتفةةةاق يف اال هةةةذا وبملظةةر مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةراف يف
احؤسسي  األواي  الال  ببملاء ااقارات وبعت ا  يف دورته األوىل.

  
 12المادة   

ا زمةةةة ، حسةةةة  االقتضةةةةاء، اتعزبةةةةز ااتعلةةةةيا وااتةةةةارب  تتعةةةةاون األطةةةةراف يف ا ةةةةاذ ااتةةةةاابخ ا 
وااتوعيةة  ااعامةة  واحتةةارك  ااعامةة  وولةةوت ا   ةةور إىل احعلومةةات يف  ةةات تنةةخ احملةةار، مسةةل   بريمهيةة  

 هذ  ال وات في ا بتعلد بتعزبز ارجراءات احتخذإل يف إطار هذا االتفاق.
   13المادة   

 
 االتفةةةاقبملتةةةري مبوجةةة  هةةةذا داني وتعزبةةةز فعاايةةة  ااتملفيةةةذ، ابملةةةاء ااثقةةة  واال ت ةةةان احتبةةةا -1 

إطةةةةار دةةةةفافي  معةةةةزز ارجةةةةراءات وااةةةةاعا بتسةةةةا مبرو ةةةة  ذاتيةةةة  تريخةةةةذ يف االعتبةةةةار اخةةةةت ف قةةةةارات 
 األطراف وبستملا إىل ااتةرب  ا  اعي .

بتةةي  إطةةار ااتةةفافي  احرو ةة  يف تملفيةةذ أحاةةام هةةذ  احةةادإل البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف  -1 
اا را ةةد وارجةةراءات واحبةةادئ ااتوجي يةة  يف هةةذ  احرو ةة   وتتةسةةاااةةيت حتتةةاج إاي ةةا يف ضةةوء قةةاراهتا. 

م  هذ  احادإل. 11 احتار إاي ا يف اافقرإل
ااةةةيت تةةةملص علي ةةةا االتفاقيةةة  وبعززهةةةا، بسةةةتملا إطةةةار ااتةةةفافي  إىل ترتيبةةةات ااتةةةفافي   -1 

ذ علةةى لةةو تيسةةخ  معافةةاً بةةااظروف الالةة  ألقةةل اابلةةاان منةةواً وااةةاوت ا زربةة  ااصةةنخإل ااملاميةة ، وبظملفهةة
ازوم اه على األطراف. و خ تاخل  و خ عقايب، وحيام ااسيادإل ااوطملي ، وبتةمل  إاقاء ع ء ال

لي ةةا االتفاقيةة ، مبةةا في ةةا ااب  ةةات ااوطمليةة ، تتةةال ترتيبةةات ااتةةفافي  ااةةيت تةةملص ع -4 
ثةةةة  افةةةةاإل ااسةةةةملتني، وااتقيةةةةيا واالسةةةةتعرا، ااةةةةاوايان، وااتتةةةةاور  وتقةةةةاربر فةةةةاإل ااسةةةةملتني وااتقةةةةاربر اّاه
وااتةليةةةل ااةةةاوايان جةةةزءاً مةةة  ااتةربةةة  احسةةةتملا إاي ةةةا اوضةةةيف اا را ةةةد وارجةةةراءات واحبةةةادئ ااتوجي يةةة  

م  هذ  احادإل. 11احملصوص علي ا يف اافقرإل 
اانةةةر، مةةة  إطةةةار دةةةفافي  ارجةةةراءات هةةةو إتاحةةة  ف ةةةا واضةةة  ارجةةةراءات احتعلقةةة   -1 

ممل ةا، مبةا يف ذاةب وضةوا وتتبةيف ااتقةام اّةرز  1 بتنخ احملار يف ضوء هاف االتفاقي  اّةاد يف احةادإل
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وإجةةةراءات ااتايةةةف ااةةةيت ؛ 4فةةةرادجي األطةةةراف مبوجةةة  احةةةادإل ا لةةةو حتقيةةةد احسةةةامهات اّةةةادإل وطمليةةةاً 
بتةةةةة ل اح ارسةةةةةات ا يةةةةةاإل واألواوبةةةةةات واالحتياجةةةةةات  ، مبةةةةةا1تتخةةةةةذها األطةةةةةراف مبوجةةةةة  احةةةةةادإل 

 .14وااثنرات، ا ساداد هبا يف استخ ص احلصيل  ااعاحي  مبوج  احادإل 

اانةةةةةةر، مةةةةةة  إطةةةةةةار دةةةةةةفافي  ااةةةةةةاعا هةةةةةةو إتاحةةةةةة  ااوضةةةةةةوا بتةةةةةةرين ااةةةةةةاعا احقةةةةةةام  -6 
طةةراف ذات ااصةةل  يف سةةياق ارجةةراءات احتعلقةة  بتنةةخ احملةةار احتخةةذإل مبوجةة  مةة  فةةرادجي األ واحتلقةةى
، وقةةار ارماةةان، إتاحةة  لةةورإل عامةة  كاملةة  عةة  ااةةاعا احةةايل ارنةةايل 11و 11و 9و 1و 4احةةواد 

.14احقام، ا ساداد هبا يف استخ ص احلصيل  ااعاحي  مبوج  احادإل 
اتااي :بقام كل طرف با تظام احعلومات ا -1 
تقربر جرد وط  ال بعاثات  ازات ااافي   اابترب  احملتري م  احصادر وع ليةات إزاات ةا  ( )أ 

بواس   اابوااييف بةظَعةّا باسةتع ات ممل ةيةات اح ارسةات ا يةاإل احقبواة  اةاجي اهلي ة  احلاومية  اااواية  احعملية  
؛ تفاقاال هذا جت اة األطراف يفبتنخ احملار واحوافد علي ا م  مؤمتر األطراف ااعامل بولفه ا

احعلومةةةات اا زمةةة  اتتبةةةيف ااتقةةةام اّةةةرز يف تملفيةةةذ وحتقيةةةد مسةةةامهت ا اّةةةادإل وطمليةةةاً و  ) ( 
.4مبوج  احادإل 

ااتايف بةةةتنةةخ احملةةار و تةةريثخات بملبنةة  أن بقةةام كةةل طةةرف أبضةةاً معلومةةةات تتعلةةد ب -8 
، حس  االقتضاء.1مبوج  احادإل 

تقامةةة  األطةةةراف معلومةةةات عةةة  ااةةةاعا احقةةةام إىل اابلةةةاان ااملاميةةة  تقةةةام اابلةةةاان اح -9 
، وبملبنةة  11و 11و 9األطةةراف يف  ةةات اات وبةةل و قةةل ااتاملواوجيةةا وبملةةاء ااقةةارات مبوجةة  احةةواد 

 األطراف األخرجي اايت تقام اااعا أن تقام هذ  احعلومات.
ا ااةة زم واحتلقةةى يف بملبنةة  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف أن تقةةام معلومةةات عةة  ااةةاع -11 

 .11و 11و 9 ات اات وبل و قل ااتاملواوجيا وبملاء ااقارات مبوج  احواد 
مةة  هةةذ  احةةادإل  9و 1 ضةةيف احعلومةةات احقامةة  مةة  كةةل طةةرف مبوجةة  اافقةةرتني  -11 

. وتتةةةة ل ع ليةةةة  االسةةةةتعرا، أبضةةةةاً، بااملسةةةةب  11-/م أ1السةةةةتعرا، خةةةة اء تقةةةة ، وفقةةةةاً ال قةةةةرر 
  األطةةةراف اّتاجةةة  إىل ذاةةةب يف ضةةةوء قةةةاراهتا، احسةةةاعاإل يف حتابةةةا االحتياجةةةات يف البلةةةاان ااملاميةةة

 ةةةات بملةةةاء ااقةةةارات. وبارضةةةاف  إىل ذاةةةب، بتةةةارك كةةةل طةةةرف يف ااملظةةةر ب ربقةةة  تيسةةةخب  ومتعةةةادإل 
، ويف تملفيةةةةذ كةةةةل طةةةةرف 9األطةةةةراف يف ااتقةةةةام اّةةةةرز في ةةةةا  ةةةةص ا  ةةةةود احبذواةةةة  مبوجةةةة  احةةةةادإل 

 إل وطمليًا وحتقيقه هلا.حسامهته اّاد
بمل ةةو  اسةةتعرا، الةة اء ااتقةة  مبوجةة  هةةذ  اافقةةرإل علةةى ااملظةةر يف ااةةاعا احقةةام  -11 

. وحيةةةةاد االسةةةةتعرا، أبضةةةةاً مةةةة  اا ةةةةرف، حسةةةة  احلةةةةات، وتملفيةةةةذ  وحتقيقةةةةه حسةةةةامهته اّةةةةادإل وطمليةةةةاً 
 ةةةةةاالت علةةةةةى اا ةةةةةرف أن حيسةةةةةمل ا، وبتةةةةةت ل علةةةةةى اسةةةةةتعرا، التسةةةةةاق احعلومةةةةةات مةةةةةيف اا را ةةةةةد 

مةةةة  هةةةةذ  احةةةةادإل، مةةةةيف مراعةةةةاإل احرو ةةةة   11وارجةةةةراءات واحبةةةةادئ ااتوجي يةةةة  احتةةةةار إاي ةةةةا يف اافقةةةةرإل 
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القةارات ااوطملية   الة أمهية  خمة  هةذ  احةادإل. وبةويل االسةتعرا،  1اح ملوح  ال رف مبوجة  اافقةرإل 
 وااظروف الال  بال بلا م  اابلاان ااملامي  األطراف.

، يف تفةةةةةاقاال هةةةةةذا بعت ةةةةا مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف ااعامةةةةةل بولةةةةفه اجت ةةةةةاة األطةةةةةراف يف -11 
دورتةةه األوىل، باالسةةتملاد إىل الةة إل احسةةت اإل مةة  اااتيبةةات احتصةةل  بااتةةفافي  مبوجةة  االتفاقيةة  وبلةةورإل 

إل، طرا ةةةد وإجةةةراءات ومبةةةادئ توجي يةةة  متةةةاك ، حسةةة  االقتضةةةاء، حرلةةةاً علةةةى أحاةةةام هةةةذ  احةةةاد
دفافي  ارجراءات واااعا. 

بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي  م  أجل تملفيذ هذ  احادإل. -14 
بظقةةاهم ااةةاعا أبضةةاً ابملةةاء ااقةةارات احتصةةل  بااتةةفافي  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف علةةى  -11 

أساس متوالل.
  14المادة   

 
تفةةةاق دوربةةةاً هةةةذا االبضةةة ليف مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف  -1 

بع لي  السةتخ ص حصةيل  تملفيةذ هةذا االتفةاق اتقيةيا ااتقةام ا  ةاع  اّةرز لةو حتقيةد  ةر، هةذا 
حتةةار إاي ةةا بعبةةارإل "ع ليةة  اسةةتخ ص احلصةةيل  ااعاحيةة "(. وبقةةوم االتفةةاق وأهاافةةه اا وبلةة  األجةةل )ا

بةذاب ب ربقةة  دةةامل  وتيسةخب ، مةةيف مراعةةاإل مسةا ل ااتخفيةةف وااتايةةف ووسةا ل ااتملفيةةذ وااةةاعا، ويف 
 ضوء ار صاف وأفضل احعارف ااعل ي  احتاح .

تفةةةاق بةةةريوت هةةةذا االبضةةة ليف مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف  -1 
بقةةرر  مث كةةل اةةو سةةملوات بعةةا ذاةةب مةةا م 1111ع ليةة  اةةه السةةتخ ص احلصةةيل  ااعاحيةة  يف عةةام 

تفاق خ ف ذاب.هذا االمؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف 
تسادةةةا األطةةةراف بملتةةةا ج ع ليةةة  اسةةةتخ ص احلصةةةيل  ااعاحيةةة  يف حتةةةاب  وتعزبةةةز  -1 

و يفةةاد وطمليةةاً، وفقةةاً األحاةةام ذات ااصةةل  مةة  هةةذا االتفةةاق، وكةةذاب يف إجراءاهتةةا ودع  ةةا علةةى لةة
تعزبز ااتعاون اااويل احتعلد بارجراءات احملاخي .

  
   15المادة   

 
يايةةةةة  اتيسةةةةةخ تملفيةةةةةذ أحاةةةةةام هةةةةةذا االتفةةةةةاق وتعزبةةةةةز  مبوجةةةةة  هةةةةةذا االتفةةةةةاقملتةةةةةري تظ  -1 
 اه. االمتثات

مة  هةذ  احةادإل مة   ملة  تضةا خة اء وتاةون  1تترياف اآلاي  احتار إاي ا يف اافقةرإل  -1 
و ةةخ عقابيةة . وتةةويل االةملةة  اهت امةةاً خالةةاً اهتاميةة  ذات طبيعةة  تيسةةخب  وتع ةةل ب ربقةة  دةةفاف  و ةةخ 

 القارات ااوطملي  اال طرف واظروفه.
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متر األطةةةراف ااعامةةةل تع ةةةل االةملةةة  مبوجةةة  اا را ةةةد وارجةةةراءات ااةةةيت بعت ةةةاها مةةةؤ  -1 
 تفاق يف دورته األوىل وتقام إايه تقاربر سملوب .هذا االبولفه اجت اة األطراف يف 

  
  16المادة   

 
األطةةةراف يف بع ةةةل مةةةؤمتر األطةةةراف، وهةةةو اهلي ةةة  ااعليةةةا ا تفاقيةةة ، بولةةةفه اجت ةةةاة  -1 

 هذا االتفاق.

لةةةةوز األطةةةةراف يف االتفاقيةةةةة   ةةةةخ األطةةةةراف يف هةةةةةذا االتفةةةةاق أن بتةةةةاركوا بصةةةةةف   -1 
مةةةراقبني يف أع ةةةات أ  دورإل مةةة  دورات مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف هةةةذا 

ن ا ةةةاذ وعملةةةاما بع ةةةل مةةةؤمتر األطةةةراف بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف هةةةذا االتفةةةاق، باةةةو االتفةةةاق. 
أطراف يف هذا االتفاق.  هاااقرارات مبوج  هذا االتفاق وقفًا على أعضا ه ااذب  

عملةةاما بع ةةل مةةؤمتر األطةةراف بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف هةةذا االتفةةاق، بظسةةتعا،  -1
ذاةةب ااوقةةت  باةةون يف عةة  أن عضةةو مةة  أعضةةاء ماتةة  مةةؤمتر األطةةراف ميثةةل طرفةةاً يف االتفاقيةة  ال

طرفاً يف هذا االتفاق بعضو إضايف تملتخبه األطراف يف هذا االتفاق م  بيمل ا.

تفةةاق تملفيةةذ هةةذا اال هةةذا بظبقةة  مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف -4 
تعزبةةةز تملفيةةةذ  تملفيةةةذاً االتفةةةاق قيةةةا االسةةةتعرا، احملةةةتظا وبتخةةةذ، يف حةةةاود والبتةةةه، ااقةةةرارات اا زمةةة  ا

بل : فعلياً. وبؤد  اح ام احسملاإل إايه مبوج  هذا االتفاق فيقوم مبا
بظعت  ضروربًا م  اهلي ات اافرعي  اتملفيذ هذا االتفاق؛ إ تاء ما )أ( 
قا بقتضيه تملفيذ هذا االتفاق م  م ام أخرجي. ُارس  ماو  ) ( 
د أحاةةام ااملظةةام ااةةااخل  حةةؤمتر األطةةراف وارجةةراءات احاايةة  احمل بقةة  مبوجةة  ت بهةة -1 

 ةااف ذاةب مة  األمةور ااةيت  ، باسةتثملاء مةايف إطةار هةذا االتفةاقتعابلةه بلزم  االتفاقي ، ميف تعابل ما
  .تفاقاال هذا األطراف يف بقررها بتوافد اآلراء مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة

ما ةةةةة  إىل عقةةةةةا ااةةةةةاورإل األوىل حةةةةةؤمتر األطةةةةةراف ااعامةةةةةل بولةةةةةفه اجت ةةةةةاة تةةةةةاعو األ -6 
تفةةاق بةةاالقاان مةةيف ااةةاورإل األوىل حةةؤمتر األطةةراف احقةةرر عقةةاها بعةةا تةةارب  بةةاء اال هةةذا األطةةراف يف

 فاذ هذا االتفاق. وتعقا ااةاورات ااعادبة  اا حقة  حةؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف 
بقةةرر مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل  تفةةاق بةةاالقاان مةةيف ااةةاورات ااعادبةة  حةةؤمتر األطةةراف، مةةا ماال هةةذا يف

تفاق خ ف ذاب.اال هذا بولفه اجت اة األطراف يف
 هةةةذا تعقةةةا دورات اسةةةتثملا ي  حةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف -1 

تفةةاق اال هةةذا بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يفتفةةاق يف األوقةةات ااةةيت بعت هةةا مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل اال
بملةةاء علةةى طلةة  ماتةةو  مةة  أ  طةةرف، دةةرب   أن حيظةةى هةةذا اا لةة  بتريبيةةا ال بقةةل  ضةةرورب ، أو

ع  ثل  األطراف يف  ضون ست  أد ر م  تارب  إرسات األما   هذا اا ل  إىل األطراف.
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ال اقةةة  ااذربةةة ، فضةةةً  مياةةة  األمةةةا احتةةةةاإل ووكاالهتةةةا احتخصصةةة  وااوكااةةة  اااوايةةة   -8 
لةةةةني بصةةةةف  احةةةةراقبني اةةةةاب ا  ةةةةخ األطةةةةراف يف االتفاقيةةةة ، أن باو ةةةةوا ُثَ  عةةةة  أ  دواةةةة  عضةةةةو في ةةةةا أو

تفةةةاق. ولةةةوز قبةةةوت اال هةةةذا مراقةةة  يف دورات مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف
حاومية ، ذات اختصةاص   ةخ دواية ، حاومية  أو وكااة ، سةواء كا ةت وطملية  أو حضور أبة  هي ة  أو

  بصةف  مراقةة  يف وتاةون قةا أبلنةةت األما ة  بر بت ةا يف أن تاةةون ُثلَة باالتفةةاقيف احسةا ل احتة وا  
بعةةةا، علةةةى ذاةةةب  ، مةةةا متفةةةاقاال هةةةذا دورإل حةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف

املظةةةام ااةةةااخل  حاةةةام اا ألثلةةة  األطةةةراف احلاضةةةرإل علةةةى األقةةةل. و ضةةةيف قبةةةوت احةةةراقبني ومتةةةاركت 
م  هذ  احادإل. 1يف اافقرإل  ااحتار إاي 

    17المادة   
 م  االتفاقي  بصفت ا أما   هذا االتفاق. 8تع ل األما   احملتريإل مبوج  احادإل  -1 

 8مة  احةادإل  1بلةزم تعابلةه، أحاةام اافقةرإل  تعةابل مةا مةيفتظ بد على هذا االتفةاق،  -1
مةة  االتفاقيةة  بتةةرين اااتيبةةات  8مةة  احةةادإل  1اافقةةرإل أحاةةام مةة  االتفاقيةة  بتةةرين وظةةا ف األما ةة ، و 

ومتةةارس األما ةة  بارضةةاف  إىل ذاةةب اح ةةام احسةةملاإل إاي ةةا مبوجةة  هةةذا احوضةةوع  ألداء األما ةة  م ام ةةا. 
تفاق.اال هذا سملاها إاي ا مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يفاالتفاق واح ام اايت ب

  
   18المادة   

 
تع ةةل اهلي ةة  اافرعيةة  ال تةةورإل ااعل يةة  وااتاملواوجيةة  واهلي ةة  اافرعيةة  التملفيةةذ احملتةةريتان  -1 

بصةةةةفت  ا، علةةةةى ااتةةةةوايل، اهلي ةةةة  اافرعيةةةة  ال تةةةةورإل ااعل يةةةة   مةةةة  االتفاقيةةةة  11و 9مبوجةةةة  احةةةةادتني 
وااتاملواوجيةة  واهلي ةةة  اافرعيةةة  التملفيةةذ الالةةةتني هبةةةذا االتفةةاق. وتظ بهةةةد أحاةةةام االتفاقيةة  احتعلقةةة  بةةةريداء 

بلةزم تعابلةه. وتظعَقةا دورات اجت اعةات اهلي ة  اافرعية   هاتني اهلي تني على هةذا االتفةاق، مةيف تعةابل مةا
ااعل ية  وااتاملواوجية  واهلي ة  اافرعية  التملفيةذ الالةتني هبةذا االتفةاق بةاالقاان مةيف اجت اعةات  ال تورإل

 اهلي   اافرعي  ال تورإل ااعل ي  وااتاملواوجي  واهلي   اافرعي  التملفيذ الالتني باالتفاقي  على ااتوايل.

ن تتةةةارك بصةةةف  لةةةوز األطةةةراف يف االتفاقيةةة  ااةةةيت ايسةةةت أطرافةةةاً يف هةةةذا االتفةةةاق أ -1
وعملةةاما تع ةةل اهلي تةةان اافرعيتةةان بصةةفت  ا مراقةة  يف أع ةةات أ  دورإل مةة  دورات اهلي تةةني اافةةرعيتني. 

اهلي تني اافرعيتني الالتني هبذا االتفاق، باون ا اذ ااقرارات مبوج  هذا االتفاق وقفاً على أطرافه.

مةة  االتفاقيةةة   11و 9عملةةاما متةةارس اهلي تةةةان اافرعيتةةان احملتةةةريتان مبوجةة  احةةةادتني  -1
م ام  ا اصوص احسا ل احتعلقة  هبةذا االتفةاق، بظسةتعا، عة  أ  عضةو مة  أعضةاء ماتة  هةاتني 

باةةةون يف ذاةةةب ااوقةةةت طرفةةةاً يف هةةةذا االتفةةةاق بعضةةةو  اهلي تةةةني اافةةةرعيتني ميثةةةل طرفةةةاً يف االتفاقيةةة  ال
 تملتخبه األطراف يف هذا االتفاق م  بيمل ا.إضايف
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   19المادة   

 
 خهةةةةا مةةةةة  اااتيبةةةةةات احؤسسةةةةةي  احملتةةةةةريإل   ةةةةام هةةةةةذا االتفةةةةةاق اهلي ةةةةةات اافرعيةةةةة  أو -1 

يف إطارهةةةةةا، اةةةةة ف تلةةةةةب احتةةةةةار إاي ةةةةةا يف هةةةةةذا االتفةةةةةاق بملةةةةةاًء علةةةةةى قةةةةةرار  مبوجةةةةة  االتفاقيةةةةة  أو
تفةةةةةةةاق. وحيةةةةةةةاد مةةةةةةةؤمتر اال هةةةةةةةذا األطةةةةةةةراف ااعامةةةةةةةل بولةةةةةةةفه اجت ةةةةةةةاة األطةةةةةةةراف يفمةةةةةةةؤمتر  بتخةةةةةةةذ 

تفةةاق اح ةةام ااةةيت ستضةة ليف هبةةا هةةذ  اهلي ةةات اال هةةذا ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف األطةةراف
 اافرعي  أو اااتيبات.

تفةةةةاق أن بقةةةةام هةةةةذا االلةةةةوز حةةةةؤمتر األطةةةةراف ااعامةةةةل بولةةةةفه اجت ةةةةاة األطةةةةراف يف  -1 
ارردادات هلذ  اهلي ات اافرعي  واااتيبات احؤسسي .  مزبااً م 

   21المادة   
 

موافقةةةةة  ااةةةةةاوت  قبةةةةةوت أو بظفةةةةةت  بةةةةةا  توقيةةةةةيف هةةةةةذا االتفةةةةةاق و ضةةةةةيف اتصةةةةةابد أو -1 
ومملظ ةةات ااتاامةةل االقتصةةاد  ارقلي ةة  األطةةراف يف االتفاقيةة . وبظفةةت  بةةا  توقيةةيف االتفةةاق يف مقةةر 

. 1111  يسةةةةان/أبربل 11إىل  1116 يسةةةةان/أبربل  11اافةةةةاإل مةةةة  األمةةةةا احتةةةةةاإل بمليوبةةةةورك يف 
وبفت  بعةا ذاةب بةا  اال ضة ام إىل هةذا االتفةاق اعتبةاراً مة  اايةوم ااتةايل اتةارب  إقفةات بةا  توقيعةه. 

 اال ض ام ااجي ااودبيف. احوافق  أو ااقبوت أو وتودة لاوك ااتصابد أو

يف هةةذا االتفةةاق دون أن باةةون  أ  مملظ ةة  تاامةةل اقتصةةاد  إقلي ةة  تصةةب  طرفةةاً  -1 
ويف حااةة  االتفةةاق. هةةذا أ  مةة  ااةةاوت األعضةةاء في ةةا طرفةةاً فيةةه تتقيةةا باةةل االاتزامةةات احاتبةة  علةةى 

أكثةةر مةة  دوهلةةا األعضةةاء طرفةةاً  مملظ ةةات ااتاامةةل االقتصةةاد  ارقلي ةة  ااةةيت باةةون عضةةو واحةةا أو
ت كةةل ممل ةةا عةة  أداء ااتزاماهتةةا مبوجةة  هةةذا يف هةةذا االتفةةاق، تقةةرر احملظ ةة  ودوهلةةا األعضةةاء مسةةؤوايا

حيةةةد ال ملظ ةةة  وااةةةاوت األعضةةةاء أن متةةةارس يف وقةةةت واحةةةا حقوقةةةاً  ويف هةةةذ  احلةةةاالت، الاالتفةةةاق. 
مبوج  هذا االتفاق.

قبوهلةةةةا  تعلةةةة  مملظ ةةةةات ااتاامةةةةل االقتصةةةةاد  ارقلي ةةةة ، يف لةةةةاوك تصةةةةابق ا أو -1 
بتعلةةةةد باحسةةةةا ل ااةةةةيت حيا  ةةةةا هةةةةذا االتفةةةةاق.  ا ضةةةة ام ا، مةةةةاجي اختصالةةةة ا في ةةةةا موافقت ةةةةا أو أو

و  ةةةةر هةةةةذ  احملظ ةةةةات أبضةةةةاً ااودبةةةةيف، ااةةةةذ    ةةةةر بةةةةاور  األطةةةةراف، بةةةةري  تعةةةةابل جةةةةوهر  حةةةةاجي 
اختصال ا.

  
   21المادة   

 
طرفةةاً  11بقةةل عةة   ال ااث ثةةني مةة  تةةارب  قيةةام مةةاببةةاأ  فةةاذ هةةذا االتفةةاق يف اايةةوم  -1 

يف احا ةةةةة  مةةةةة  إنةةةةةايل  11مةةةةة  األطةةةةةراف يف االتفاقيةةةةة ، بظعةةةةةزجي إاي ةةةةةا يف ا  ةةةةةوة مةةةةةا ال بقةةةةةل عةةةةة  
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موافقت ةةةةةةةةا  قبوهلةةةةةةةةا أو  ةةةةةةةةازات ااافي ةةةةةةةة ، بمبةةةةةةةةااة لةةةةةةةةاوك تصةةةةةةةةابق ا أوااعاحيةةةةةةةة  مةةةةةةةة   بعاثةةةةةةةةات اال
 ا ض ام ا.  أو

هةةةةةذ  احةةةةةةادإل فقةةةةةر، بعةةةةةة  مصةةةةة ل  "إنةةةةةةايل مةةةةةة   1األ ةةةةةرا، اّةةةةةةاودإل الفقةةةةةرإل  -1 
اال بعاثةةات ااعاحيةة  مةة   ةةازات ااافي ةة " أحةةاب ااا يةةات احبلهنَةة  يف تةةارب  اعت ةةاد هةةذا االتفةةاق مةة  

 جا   األطراف يف االتفاقي  أو قبل هذا ااتارب .

مملظ ة  تاامةل اقتصةاد  إقلي ة  تصةاق  بباأ  فةاذ االتفةاق، بااملسةب  ااةل دواة  أو -1 
تملضةةا إايةةه بعةةا ااوفةةاء بتةةروع بةةاء ااملفةةاذ اّةةادإل يف  توافةةد عليةةه أو تقبلةةه أو االتفةةاق أو علةةى هةةذا

مملظ ةةةة  ااتاامةةةةل  مةةةة  هةةةةذ  احةةةةادإل، يف اايةةةةوم ااث ثةةةةني مةةةة  تةةةةارب  إبةةةةااة هةةةةذ  اااواةةةة  أو 1اافقةةةةرإل 
ا ض ام ا. موافقت ا أو قبوهلا أو االقتصاد  ارقلي   هذ  اصب تصابق ا أو

بعةةةةةّا أ  لةةةةةب تودعةةةةةه مملظ ةةةةة  تاامةةةةةل  مةةةةة  هةةةةةذ  احةةةةةادإل، ال 1 أل ةةةةةرا، اافقةةةةةرإل -4 
اقتصاد  إقلي   إضافً  الصاوك احودع  م  جا   دوهلا األعضاء.

  
   22المادة   

 
مةةة  االتفاقيةةة  بتةةةرين اعت ةةةاد ااتعةةةاب ت علةةةى  11علةةةى هةةةذا االتفةةةاق أحاةةةام احةةةادإل  ت بةةةد 

 بلزم تعابله. االتفاقي  ميف تعابل ما

 
   23المادة   

 
مةةةة   16أحاةةةةام احةةةةادإل  ،مةةةةيف تعةةةةابل مةةةةا بلةةةةزم تعابلةةةةه ،علةةةةى هةةةةذا االتفةةةةاق ت بةةةةد -1 

 االتفاقي  احتعلق  باعت اد مرفقات االتفاقي  وتعابل ا.
بتةةةةةزأ مملةةةةه، وتتةةةةال أ  إدةةةةارإل إىل هةةةةذا  تتةةةةال مرفقةةةةات هةةةةذا االتفةةةةاق جةةةةزءاً ال -1 

وتقتصةةةر علةةى  ةةةخ ذاةةب.  ملص لةةةراح بظةة االتفةةاق إدةةةارإل يف ذات ااوقةةت إىل أ  مةةة  مرفقاتةةه، مةةةا م
هةةةذ  احرفقةةةات علةةةى ااقةةةوا ا واالسةةةت ارات وأ  مةةةادإل أخةةةرجي ذات طةةةابيف ولةةةف  هلةةةا لةةةبن  عل يةةة  

 إدارب . إجرا ي  أو تقملي  أو أو

 
   24المادة   

 
مة  االتفاقية  بتةرين  14أحاةام احةادإل تعابلةه، بلةزم  تعةابل مةا مةيف ،على هذا االتفاق ت بد 

 تسوب  احملازعات. 
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   25المادة 
 

مةة   1هةةو مملصةةوص عليةةه يف اافقةةرإل  باةةون ااةةل طةةرف لةةوت واحةةا، باسةةتثملاء مةةا -1 
 هذ  احادإل.

متةةةةةةةةارس مملظ ةةةةةةةةةات ااتاامةةةةةةةةةل االقتصةةةةةةةةةاد  ارقلي ةةةةةةةةة ، يف احسةةةةةةةةةا ل ااااخلةةةةةةةةة  يف  -1 
وات مسةةاو اعةةاد دوهلةةا األعضةةاء ااةةيت هةة  أطةةراف اختصالةة ا، حق ةةا يف ااتصةةوبت بعةةاد مةة  األلةة

متةةةةارس هةةةةذ  احملظ ةةةة  حق ةةةةا يف ااتصةةةةوبت إذا مارسةةةةت أ  دواةةةة  مةةةة  دوهلةةةةا  يف هةةةةذا االتفةةةةاق. وال
األعضاء حق ا، وااعاو بااعاو.

  
   26المادة   

 
 هذا االتفاق. باون األمني ااعام األما احتةاإل ودبيف 

 

   27المادة   
 

 لوز إبااء حتفظات على هذا االتفاق. ال  
  

   28المادة   
 

لةةةوز أل  طةةةرف أن بملسةةةة  مةةة  هةةةذا االتفةةةاق يف أ  وقةةةت بعةةةا مضةةة  ثةةة ب  -1 
 ااودبيف. سملوات م  تارب  باء  فاذ االتفاق بااملسب  إىل ذاب اا رف بمرسات إخ ار كتايب إىل

واحةةاإل مةة  تةةارب  تلقةة   ببةةاأ  فةةاذ أ  ا سةةةا  مةة  هةةذا ااقبيةةل عملةةا ا قضةةاء سةةمل  -1
اهد يف ارخ ار باال سةا . ااودبيف ارخ ار باال سةا  أو يف أ  تارب  الحد حيظ

أ  طرف بملسة  م  االتفاقي  بظعت  مملسةبًا أبضًا م  هذا االتفاق. -1
  

   29المادة   
 

  تتسةاوجي يف احلةية   صولةه ارسةبا ي  وار اليزبة  وااروسةةي  بةودة ألةل هةذا االتفةاق، ااةذ 
 وااصيملي  وااعربي  واافر سي ، ااجي األمني ااعام األما احتةاإل.

 حظر ر يف باربو يف اايوم ااثا  عتر م  كا ون األوت/دبس   م  سمل  أافني واس  عتر. 
 لوت، بتوقييف هذا االتفاق.وإثباتًا حا تقام قام احوقعون أد ا ، احفوضون طبقًا األ 
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.مر�صوم.رقم.)76(.ل�صنة.2016
.بتعيين.اأمين.عام.لمجل�س.التعليم.العالي

بوزارة.التربية.والتعليم

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

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،
ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )59( ل�شنة 2014 بتعيني وكالء م�شاعدين يف وزارة الرتبية والتعليم،
وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س التعليم العايل،

وبناًء على عر�س وزير الرتبية والتعليم،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.باالآتي:
املادة.االأولى

ُيعنيَّ الدكتور عبدالغني علي ال�شويخ اأمينًا عامًا ملجل�س التعليم العايل بوزارة الرتبية والتعليم.

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

الر�شمية.
  ملك.مملكة.البحرين

حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة
رئي�س.جمل�س.الوزراء

خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة
 

                  
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتـاريـخ: 10 �شفـــر 1438هـ
املوافـق: 10 نوفمرب 2016م 
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.مر�صوم.رقم.)77(.ل�صنة.2016
.بتعيين.وكيل.وزارة.للموارد.والخدمات.

في.وزارة.التربية.والتعليم

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2013 بتعيني وكيل م�شاعد يف وزارة الرتبية والتعليم،
وبناًء على عر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
 

ر�صمنا.باالآتي:
املادة.االأولى

ُيعنيَّ الدكتور محمد مبارك جمعة وكياًل للوزارة للموارد واخلدمات يف وزارة الرتبية والتعليم. 

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

الر�شمية. 
 

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

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

 
                  

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـخ: 10 �شفـــر 1438هـ

املوافـق: 10 نوفمرب 2016م 
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.مر�صوم.رقم.)78(.ل�صنة.2016
باإعادة.تنظيم.وزارة.الموا�صالت.واالت�صاالت

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )19( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وبناًء على عر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.باالآتي:
املادة.االأولى

ُيعاد تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت وذلك على النحو الآتي:
وزير املوا�شالت والت�شالت، ويتبعه:

اأواًل:.اإدارة.العالقات.العامة.والت�صويق.
ثانياً:.اإدارة.االت�صاالت.

ثالثاً:.الوكيل.امل�صاعد.للموارد.واملعلومات،.وتتبعه:
1- اإدارة ُنُظم املعلومات.

2- اإدارة املوارد الب�شرية.
3- اإدارة املوارد املالية. 

رابعاً: وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد، ويتبعه:
1- اإدارة تنظيم قطاع الربيد.

2- الوكيل امل�شاعد للربيد، وتتبعه:
اأ( اإدارة العمليات والعالقات الربيدية.

ب( اإدارة املكاتب الربيدية.
3- الوكيل امل�شاعد للنقل الربي، وتتبعه:

اأ( اإدارة تنظيم النقل الربي.
ب( اإدارة م�شاريع النقل الربي.

ج( اإدارة تخطيط ودرا�شات النقل الربي.
د( اإدارة رقابة وتفتي�س النقل الربي.

خام�صاً:.وكيل.الوزارة.ل�صئون.الطريان.املدين،.ويتبعه:
1- الوكيل امل�شاعد للمالحة اجلوية وخدمات الأر�شاد اجلوية، وتتبعه:
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اأ( اإدارة احلركة اجلوية.
ب( اإدارة ُنُظم املالحة اجلوية.

ج( اإدارة الأر�شاد اجلوية.
2- الوكيل امل�شاعد للنقل اجلوي و�شالمة واأمن الطيان، وتتبعه:

اأ( اإدارة النقل اجلوي.
ب( اإدارة �شالمة واأمن الطيان.

ج( اإدارة الرتاخي�س اجلوية.
�صاد�صاً:.وكيل.الوزارة.ل�صئون.املوانئ.واملالحة.البحرية،.ويتبعه:

1- اإدارة املناطق اللوج�شتية.
2- الوكيل امل�شاعد ل�شئون املوانئ، وتتبعه:

اأ( اإدارة عمليات املوانئ واخلدمات الفنية.
ب( اإدارة ال�شئون التجارية.
ج( اإدارة الأمن وال�شالمة.

3- الوكيل امل�شاعد ل�شئون املالحة البحرية، وتتبعه:
اأ( اإدارة ال�شالمة وحماية البيئة البحرية.
ب( اإدارة ت�شجيل ال�شفن و�شئون البحارة.

املادة.الثانية
ُيلغى املر�شوم رقم )19( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، كما ُيلغى كل 

ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة.الثالثة
على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

 
                  

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـخ: 10 �شفـــر 1438هـ

املوافـق: 10 نوفمرب 2016م 



وزارة.العدل.وال�صئون.االإ�صالمية.واالأوقاف
.قرار.رقم.)74(.ل�صنة.2016

.ب�صاأن.نْدب.ع�صوين.احتياطيين
لت�صكيل.لجنة.المنازعات.االإيجارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية وتعديالته،
ْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء، وعلى قرار النَّ

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

قرر.االآتي:
املادة.االأولى

د محمد اأ�شامة املزيني والقا�شية/ �شيخة اأحمد البوعينني كع�شوين   ُيندب كل من القا�شي/ مهنَّ
احتياطيني م�شافني للجنة املنازعات الإيجارية عند غياب اأحد اأع�شائها من الق�شاة اأو قيام مانع لدى 

اأحد الأع�شاء، وذلك بناًء على دعوة من رئي�س اللجنة.

املادة.الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير.العدل.وال�صئون.االإ�صالمية.واالأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شـــفــر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 14 نوفمرب  2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.االجتماعية
.قرار.رقم.)96(.ل�صنة.2016

ب�صاأن.الترخي�س.باإن�صاء.دار.ح�صانة.منزلي.ال�صغير

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

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

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

قرر.االآتي:
مادة.)1(

�س لل�شيدة عائ�شة ح�شن يو�شف  باإن�شاء دار ح�شانة منزيل ال�شغي ملدة �شنتني، حتت قيد  ُيرخَّ
رقم )11/د ح/2016(.

مادة.)2(
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: 14�شـفــــر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 14 نوفمرب 2016م
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اإعالنات.مركز.الم�صتثمرين.

اإعالن.رقم.)759(.ل�صنة..2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية
�صركة.)�صونا.للكمبيوتر.ذ.م.م(

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شونا للكمبيوتر ذ.م.م( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
77148، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                            
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  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.)760(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية.

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )م�شويات و�شاورما هوم تاون(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 31365، 
طالبًا تغيي ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره خم�شة وع�شرون األف )25،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.)761(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فروع

من.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
اإلى.موؤ�ص�صة.فردية

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  الدولية ذ.م.م(،  ا�شم )خم�س جنوم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  اأ�شحاب 
مبوجب القيد رقم 65001، طالبني حتويل فروع ال�شركة ذات الأرقام )2( و)3( و)4( و)12( و)13( 
اإلى ال�شيخة فرح خالد عبداهلل اآل خليفة، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )يلو داميوند( امل�شجلة 
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مبوجب القيد رقم 94032. وذلك ملزاولة الأن�شطة التالية: 
1. الفرع رقم 2 )بينك داميوند( حتت الن�شطة: جتارة/بيع الأدوات املنزلية وامل�شغولت اليدوية املتنوعة 
امللبو�شات  بيع  وجتارة/  ...اإلخ(.  والفخارية  الزجاجية  والأواين  واخلزفيات،  القطع،  )اأدوات 

والأحذية والأ�شناف اجللدية، وجتارة/ بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات.    
2. الفرع رقم 3 )�شوكولوكو( حتت الأن�شطة: خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

3. الفرع رقم 4 )بينك داميوند( حتت الأن�شطة: جتارة/ بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية.
الأدوات املنزلية وامل�شغولت  بيع  الأن�شطة: جتارة/  الفرع رقم 12 )جرين داميوند فا�شن( حتت   .4
...اإلخ(، وجتارة/  والفخارية  الزجاجية  والأواين  القطع، واخلزفيات،  )اأدوات  املتنوعة  اليدوية 

بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية.
الأخرى،  التجميل  واأنواع  ال�شعر  ت�شفيف  الأن�شطة:  حتت  �شربيه(  بنك  )�شالون   13 رقم  الفرع   .5

وت�شفيف ال�شعر واأنواع التجميل الأخرى ن�شائي. 
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.)762(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية.

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
رقم 65881،  القيد  امل�شجلة مبوجب  الرجالية(،  للخياطة  ا�شم )خرم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة 
طالبًا تغيي ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 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.)763(.ل�صنة.2016..
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.ال�صخ�س.الواحد.
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/ �شالح يو�شف اإجنني، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اإ�س اأند اإ�س اإنتييورز 
ال�شركة ت�شفية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 85508، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(، 
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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.)764(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية
اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ محمد علي را�شد الف�شل الدو�شري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كراج محمد 
علي الدو�شري(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 37030، طالبًا حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإلى 
فرع من ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اإم بي الدو�شري التجارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 97693.
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.)765(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فروع.من.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شني علي اإبراهيم كاظم �شالح، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )منن للمقاولت(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 60725، طالبًا حتويل الفروع )1، 4، 5، 6، 7( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، مملوكة من كل من: 
1. ال�شيد/ ح�شني علي اإبراهيم كاظم �شالح، البحريني اجلن�شية، حامل البطاقة ال�شكانية رقم 

                                           .840605307
حامل  اجلن�شية،  البنغايل   ،  DULAL KUMAR DAS MONTU KUMAR DAS/ال�شيد  .2

بطاقة هوية رقم 720422019.                                   
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.)766(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.�صركة.ذات.م�صئوليه.محدودة.

.اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.م�صتقلة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )هوت �شبوت ري�شتورنت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 89001، طالبني حتويل الفرع من ال�شركة، وامل�شمى )رو�شو�س ري�شتورنت(، اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، ولنف�س ال�شركاء ويكون ا�شمها التجاري �شركة )رو�شو�س ري�شتورنت 

ذ.م.م(، 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.)767(.ل�صنة.2016.
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.

اإلى.�صركة.ت�صامن..
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شني �شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
القانوين  ال�شكل  تغيي  رقم 95744، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  للعقارات  )حميد هالل 
 )000250.( األف  وخم�شون  مائتان  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

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.)768(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ال�صخ�س.الواحد.

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اأحمد فتحي �شيد عبدالرحمن، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ال�شويفي للتدريب 
والتطوير �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101488، طالبًا تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقدراه األفني )2000( دينار بحريني، واإدخال 
كل من ال�شيد/ فتحي �شيد عبدالرحمن محمد وال�شيد/ عبداهلل فتحي �شيد عبدالرحمن �شريكني يف 
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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.)769(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.�صركة.ال�صخ�س.الواحد

اإلى.موؤ�ص�صة.فردية.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مالكة 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شوى �شالون للحالقة الرجالية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 90612، طالبة حتويل الفروع 1 و2 و3 من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية وت�شجيلها مبوجب 

القيد رقم 55445. 
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.)770(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية..

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ثامر اإبراهيم يعقوب ال�شرت، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كا�شتيلو للتجارة واملقاولت(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28659، طالبا تغيي ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، يكون ا�شمها التجاري �شركة )كا�شتيلو للتجارة واملقاولت ذ.م.م(، وبراأ�شمال 
مقداره مائة )100( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ه�شام علي يو�شف اأحمد الدوي �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.)771(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.اأعمال.ت�صفية.�صركة

)�صمارت.بايت.الإدارة.املطاعم.واملقاهي.ذ.م.م(.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل  )م�شتقبل اخلليج لالأعمال ذ.م.م(، نيابة عن 
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طالبًة   ،93966 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  واملقاهي  املطاعم  لإدارة  بايت  )�شمارت  ا�شم 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقا 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.)772(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.)اإخوان.كروف.للعقارات.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
)اإخوان  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  نيابة عن  )كرز لال�شت�شارات �س.�س.و(، 
كروف للعقارات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 44321، طالبة ب�شفتها امل�شفى القانوين ل�شركة 
)اإخوان كروف للعقارات ذ.م.م( اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من 
ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من رقم )320( اإلى رقم )344( من قانون ال�شركات التجارية 

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.)773(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية.�صركة

)علي.قروف.واأوالده.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة كرز لال�شت�شارات �س.�س.و، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )علي 
قروف واأولده ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 7992، طالبة ب�شفتها امل�شفى القانوين ل�شركة 
)علي قروف واأولده ذ.م.م( اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 
التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من رقم )320( اإلى رقم )344( من قانون ال�شركات التجارية 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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اإعالن.رقم.)774(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

اإلى.�صركة.ال�صخ�س.الواحد.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جنوم  امل�شتثمرون املحرتفون، نيابة عن 
التي  الأن�شطة  من  والتي متار�س  رقم 96885،  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  للخدمات  الروحاين 
تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق، طالبًا تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 
تنازل  بعد  وذلك  دينار بحريني،  اآلف )3،000(  وبراأ�شمال مقداره ثالثة  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة 
كل من ال�شيد/ اإبراهيم عبدالكرمي ح�شني عبداهلل، وال�شيد/ جا�شم اأحمد جا�شم املاجد عن جميع 

ح�ش�شهما يف ال�شركة اإلى ال�شيد/ نياز قول محمد خي.
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.)775(.ل�صنة..2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية.�صركة

)بلو.الين.البحرين.لتجارة.االأثاث.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية �شهناز علي عبداهلل طاهر، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل 
اإ�شهار  القيد رقم 69315، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  الأثاث ذ.م.م(،  لتجارة  البحرين  ا�شم )بلو لين 

انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية.
وبهذا يعلن امل�شفى القانوين اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( 
املادة  لعام 2001، وعماًل بن�س  باملر�شوم بقانون رقم )21(  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  من قانون 
رقم )335( من قانون ال�شركات التجارية، يدعو امل�شفى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى 
رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا  دة واملربِّ املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن.رقم.)776(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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ال�شيد/ فا�شل عبداهلل علي املطوع، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فا�شل عبداهلل للخياطة 
الرجالية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 34128، طالبًا تغيي الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال 
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  الذي  اجلن�شية  البنغايل   SALIM SAMSUDDIN AHAMMAD ال�شيد/ 

670223182 �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

اإعالن.رقم.)777(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية.

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ ح�شن خمي�س عي�شي اأحمد العريبي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املالط لل�شجل 
التجاري(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 27613، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة، امل�شمى )بتايا 
للمقاولت( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة ع�شر األف )15،000( دينار 
الهنود  �شاثياني�شان،  واجي  فيجايان،  و�شيجولل  جوي،  ثايبارامبيل  جيبي  من  كل  واإدخال  بحريني، 

اجلن�شية �شركاء 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

اإعالن.رقم.)778(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.

اإلى.فرع.من.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.اأخرى
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املوؤيد جيمربز، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الزين التجارية ذ.م.م(، 
اإلى فرع من )�شركة الزين  ال�شركة بكامل فروعها  القيد رقم 7077، طالبًا حتويل  امل�شجلة مبوجب 

للمجوهرات �س.�س.و( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101614، ملالكتها )�شركة الزين التجارية(. 
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.)779(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية.�صركة.
)بلو.�صكوب.لتجارة.مواد.البناء.ذ.م.م(.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
عبدالعلي عبدالنبي جعفر �شم�س من موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية 
املحدودة التي حتمل ا�شم )بلو �شكوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71716، 
اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  املذكورة  لل�شركة  القانوين  امل�شفي  ب�شفته  طالبًا 

و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري.
وبهذا يعلن امل�شفى اأن �شلطة الدارة 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 
دة  ال�شركات، على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن.رقم.)780(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.تخفي�س.راأ�صمال.�صركة

)اأمار.القاب�صة.�س.م.ب.مقفلة(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
امل�شاهمون يف ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )اأمار القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، 
دينار   )11،550،000( من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبني   ،67598 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
اأبريل   13 بتاريخ  ال�شادر  ال�شركة  قرار  مبوجب  وذلك  بحريني،  دينار   )1،155،000( اإلى  بحريني 

.2016
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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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعـوى:.3/15889/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعــي: SIEW YING LYE. مدعى عليها الأولى: �شركة يو ا�س ار لخدمات الحفر مدعى عليه 
 .PAUL NUTTAL KESTERTON :الثاني: نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. مدعى عليه الثالث

�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/12/7م لنظر الدعوى ليعلم
قا�صي.اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعـوى:.7/12598/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: 
عبدالجليل عبدالر�شول جيب اهلل مرحوم. مبنى :1137 �شقة :1 طريق :717 مجمع: 907 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2489 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

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

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.8/13046/2016/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  المدعى  مجيران.  احمد  �شالح  ب�شمه  المدعية:  وكيل  لاللكترونيات.  فاريا  المدعية: 
علي ح�شن محمد علي الحلي. مبنى :1268 طريق :1023، مجمع: 1210 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2033 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.2/13049/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: عادل 
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جميل مبروك ال�شعدي. مبنى :231 طريق :95، مجمع: 949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 1520 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.6/11914/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: الدار لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: �شالح 
مو�شوع  المنامة.   307 مجمع   ،707: طريق   11: �شقة   204: مبنى  الخنه.  علي  �شالح  عبداهلل 

الدعوى: طلب مبلغ 2652 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/12095/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها: 
حمد.  مدينة   1205 مجمع:   ،542: طريق   1556: مبنى  ح�شن.  ياقوت  ادري�س  عبداهلل  فاطمة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 845 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/12308/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها: 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814 مجمع:   ،1416: طريق   809: مبنى  جعفر.  ح�شين  محمد  �شريفه 

الدعوى: طلب مبلغ 2691 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعـوى:.9/12597/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: 
الدعوى:  الهملة مو�شوع  :90، مجمع: 1014  :2111 طريق  محمد عطا اهلل علي احمد. مبنى 

طلب مبلغ 546 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.8/12737/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: 
محمد ر�شا علي محمد عيد. الرقم ال�شخ�شي: 690034946. مبنى :959 طريق :4531، مجمع: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3588 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند.   745

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

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/12874/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: المحرق للكمبيوتر. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها: حوراء 
 3990 الدعوى:   مو�شوع  المنامة   328 مجمع:   ،2835: طريق   1404: مبنى  غلوم.  احمد  علي 

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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.3/12877/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: 
المنامة. مو�شوع  القاري. مبنى :1737 طريق :130، مجمع: 301  �شلمان ح�شن �شلمان احمد 

الدعوى: طلب مبلغ 3081 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.9/13375/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعي: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: طالل 
:605، مجمع: 1205 مدينة حمد. مو�شوع  :443 طريق  الربعات. مبنى  ها�شم مف�شي ح�شين 

الدعوى: طلب مبلغ 1568 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13482/2016/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  المدعى  مجيران.  احمد  �شالح  ب�شمه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
مو�شوع  واديان.   608 مجمع:   ،840: طريق   1496: مبنى  ح�شين.  علي  ابراهيم  عبدالحميد 

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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13569/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: احمد 
علي احمد �شعد ال�شبر. مبنى :4177 طريق :1208، مجمع: 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: 

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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.6/13632/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها ال�شيخة 
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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.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.1/12539/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: 
مو�شوع  ال�شمان.  اأم   971 مجمع:   ،7125: طريق   1500: مبنى  حردان.  خلف  خذيمة  �شعد 

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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/12428/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/12677/2016/02
تبليغ.باحل�صور

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

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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعـوى:.2/12922/2016/02
تبليغ.باحل�صور

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

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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.6/13047/2016/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  المدعى  مجيران.  احمد  �شالح  ب�شمه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
عبداهلل حبيب ا�شماعيل م�شطفى الجابر. مبنى :835 طريق :427، مجمع 904 الرفاع الغربي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1404 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.5/13137/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: عرفات 
محمد �شالم مقبل. الرقم ال�شخ�شي: 700421653. مبنى :3B �شقة 14 طريق :1101، 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.2/12239/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها: 
امينه عبا�س علي حبيب ادوين. مبنى :195 �شقة :21 طريق :1301، مجمع 813 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2171 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



العدد: 3288 - الخميس 17 نوفمبر 2016

47

      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.4/12241/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها: 
ليلى ابراهيم 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 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.4/12921/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: جوزه 
عبود العلي ال�شليمان. مبنى :493 طريق :5014، مجمع: 950 ع�شكر 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.4/03926/2016/14
تبليغ.باحل�صور

ال�شخ�شي: 570067162. جن�شيتها: بحرينية. مبنى  رقمها  تقي علي.  امينه محمد  المدعية: 
ال�شخ�شي:  رقمه  امين.  محمد  علي  عبداهلل  عليه:  المدعى   .107 الحد   ،735 طريق   ،506
560089520. جن�شيته: بحريني. مبنى 506، طريق 735، الحد 107. مو�شوع الدعوى: هجران.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يـوم الأحد 2017/01/15م، فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.االأولى
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رقم.الدعـوى:.9/00590/2016/15
تبليغ.باحل�صور

جن�شيته:   .540122416 ال�شخ�شي:  رقمه  كانون.  من�شور  علي  ح�شن  ابراهيم  الم�شتاأنف: 
بحريني. بوا�شطة وكيلها المحامي عبدعلي حمزة الع�شفور، وعنوانه مكتب 21- بناية الدانة 
من�شور  علي  ح�شن  احمد  �شدهم:  الم�شتاأنف   .317 الدبلوما�شية  المنطقة   1703 طريق   -
كانون، )480039364(، كاظميه ح�شن علي من�شور كانون، ر�شي ح�شن علي من�شور كانون، 
بحرينيين.  جن�شيتهم:  كانون)640012043(.  من�شور  علي  ح�شن  نعيمه   ،)600303276(

مجهولي العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: اإبطال الهبة.
�شدهم  للم�شتاأنف  الجعفرية(  )الدائرة  ال�شتئنافية  ال�شرعية  العليا  المحكمة  تعلن  لذا   
اأو يعينوا لهم وكيال ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة يـوم  اإذا لم يح�شروا  المذكورين اأعاله باأنه 
الثنين 2016/12/26م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.العليا.ال�صرعية.اال�صتئنافية

رقم.الدعـوى:.7/14089/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعــي: عبدالعزيز ح�شن محمد الفر�شاني. مدعى عليه/ فرهاد �شاركار قا�شم �شاركار. �شفة 
الدعوى: مطالب عماليــــة.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/12/6م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�صي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعـوى:.4/07830/2012/04

اإعالن.باملزاد.العلني
تعلـــن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن بالجفـــــــير )ار�س ف�شاء(، 

الم�شجل بموجب المقدمة رقم ) 15234/2006 ( والت�شجيل رقم )114836( 
الخا�س بالمحكوم عليه/ ماهر عبدالكريم علي عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي 
قدره -/995112 دينارًا. تاريخ المزايده 2016/12/7. المكان: قاعة محكمة التنفيذ الرابعة. 
الوقت: ال�شاعة -/9 �شباحا. فعلى كل من لديه رغبة في المزايدة بالت�شال بالدلل/ �شعيد 

�شابر عبدالحفيظ من�شور هاتف رقم 39176004
او ادارة التنفيذ بوزارة العدل خالل اوقات الدوام الر�شمي او بالح�شور بالتاريخ والمكان والوقت 

المحددين اعاله وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 4/07830/2012/04.
قا�صي.محكمة.التنفيذ
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رقم.الطعــن:2./817/.2015/.10
تبليغ.طعن.بالتمييز

علي  �شـده: محمد  المطعون  المن�شوري.  زينات  المحامية  بوا�شطة  �شارب.  اندروا  الطـاعـــن: 
عبا�س علي حاجي. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد

وفي المو�شوع ا�شليا نق�س الحكم المطعون فيه جزئيا وذلك فيما ق�شى به من تاأييد حكم اأول 
درجة فيما ذهب له من رف�س للدعوى في مواجهة المطعون �شدهم والف�شل مجددا ب�شكل جزئي 
في مو�شوع ال�شتئناف بالبت في طلبات الطاعن في مواجهة المطعون �شدهم والزام المطعون 
�شدهم بالر�شوم والم�شاريف الق�شائية لهذا الطعن ومقابل اتعاب المحاماة. احتياطيا قبول 
اأول  الطعن مو�شوعا ونق�س الحكم المطعون عليه جزئيا وذلك فيما ق�شى به من تاأييد حكم 
درجة فيما ذهب اليه من رف�س الدعوى في مواجهة المطعون �شدهم واحالة ال�شتئناف الى 
محكمة ال�شتئناف العليا للف�شل ب�شكل – جزئي في مو�شوع ال�شتئناف وبالف�شل في طلبات 

الطاعن في مواجهة المطعون �شدهم من جديد.
لذا 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.الطعــن:10/2015/336/7
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعـــن: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة وكيله المحامي محمد عيد الح�شيني. 
�شقة 12مبنى 363 طريق 814 مجمع  المطعون �شـده: علي عبدالح�شين مال جعفر عبدعلي. 
اإلزام المطعون �شده  408 �شناب�س. طلبات الطاعــن: تاأييد الحكم فيما انتهى اليه في جزئية 
ب�شداد 25238/694 دينار ومقابل اتعاب المحاماة ونق�س الحكم المطعون فيه من جانب رف�س 
كاملة  والتاأخيرية  القانونية  الفوائد  بدفع  المطعون �شده  باإلزام  يق�شي  وا�شدار حكم  الفوائد 
اتعاب  مقابل  و  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  اإلزام  المقررة.  المديونية  الة  بالإ�شافة 

المحاماة عن درجات التقا�شي. 
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 
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التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن:10/2014/731/7
تبليغ.طعن.بالتمييز

المطعون �شـده:  الوطني.  المحامي محمد  وكيله  بوا�شطة  �شيتي.  �شانجيتا جاندرن  الطـاعـــن: 
�شركة بالك �شيب للدعاية والعالن. �شقة 24 مبنى 81 طريق 11 مجمع 711.

طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. في المو�شوع نق�س الحكم 
المطعون فيه والت�شدي للطعن بحكم جديد يق�شي للطاعنة باأجورها المتاأخرة ومكافاأة نهاية 
الخدمة وبدل الجازة وتذكرة العودة والتعوي�س عن ال�شرر او بالإحالة الى الدائرة التي ا�شدرته 

لتق�شي فيه من جديد. اإلزام المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن:10/2015/163/1
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعـــن: �شركة الحمد لالن�شاء والتطوير. بوا�شطة وكيله المحامية فاطمة الحواج المطعون 
�شـده: جا�شم محمد علي. مبنى 1025 طريق 2537 مجمع 981. طلبات الطاعــن: قبول الطعن 
�شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. في المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والغاوؤه والق�شاء 
مجددا برف�س الدعوى. نق�س الحكم المطعون عليه والغاوؤه واعادة الدعوى لمحكمة ثاني درجة 
اتعاب  مقابل  و  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  الزام  جديد.  من  المو�شوع  في  للف�شل 

المحاماة عن كافة درجات التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز
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رقم.الطعــن:10/2015/108/9
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعـــن: انتوني كالرك. بوا�شطة وكيله المحامية هيا اآل خليفة. المطعون �شـده: �شركة الآيد 
انفورمي�شن �شي�شتمز. مبنى 198 طريق 2803 مجمع 428. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل 
لتقديمه في الميعاد القانوني. في المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه واحالته للمحكمة التي 
الناق�س.  �شوء حكم محكمتكم  على  ا�شدرته  التي  غير  اخرى  دائرة  فيه من  ليحكم  ا�شدرته 
نق�س الحكم المطعون عليه والق�شاء مجددا في مو�شوع ال�شتئناف بالزام الم�شتاأنف �شدها 
الولى والثالثة باأن يوؤدوا للم�شتاأنف بالت�شامن كافة المبالغ المبينة تف�شيال بك�شف طلباته امام 
محكمة اول درجة. الزام المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف و مقابل اتعاب المحاماة عن كافة 

درجات التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الدعـوى:.2/3356/2016/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه/ �شركة 
ح�شب  هي:  والأغرا�س  عليها  للمزايدة    2016/11/30 تاريخ  المحكمة  حددت  وقد  برامكو. 

الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة / الدلل احمد عي�شى عبداهلل المالكي رقم هاتفه 
33519195 اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 

.2/3356/2016/04
قا�صي.محكمة.التنفيذ . .

رقم.الدعـوى:.6/19788/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: م�شنع البحرين للمفاتيح. وكيل المدعي: دعاء احمد خليفه الع�شمي. المدعى عليه: 
�شركة ال�شروق للمظالت و�شيانه برك ال�شباحة. مبنى :1006 �شقة :1 طريق 3221، مجمع: 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 17606.3 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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اأعاله بمنطوق الحكم:  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور  الكبرى المدنية   لذا تعلن المحكمة 
الدور  �شاحب  المحا�شبي  الجدول  خبير  بندب  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 
الأ�شتاذ/ �شم�س الملوك البحارنة خبيرا في الدعوي تكون ماأموريته الطالع علي اأوراق الدعوي 
وما حوته من م�شتندات وما ع�شي اأن يقدمه الخ�شوم من م�شتندات بيان العالقة بين طرفي 
الدعوي  في  الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعليه  به  المطالب  المبلغ  في  المدعى  واحقية  الدعوى 
ملف  علي  الطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها  الطرفين  دفاع  وتحقيق 
الدعوي وما به من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم منها و�شوؤال طرفي الخ�شومة و�شهودهم 
ومن يري لزوما ل�شماع اأقواله دون حلف يمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير حكومية يري 
لزوما النتقال اإليها لالطالع علي ما ع�شي  اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في اأداء الماأمورية 
الم�شندة اليه وحددت اأمانة مقدارها 500 دينار علي ذمة اأتعاب وم�شروفات الخبير المنتدب 
الخبير  وعلي  الماأمورية  ح�شاب  تحت  ن�شفها  ب�شحب  له  و�شرحت  ب�شدادها  المدعي  األزمت 
اأخطاره وحددت جل�شة  تاريخ  اأيام من  اأربعة  الماأمورية خالل  قبول  في  الراأي  اأبداء  المنتدب 
2016/6/20 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم �شداد الأمانة وجل�شة 5 /2016/9 لنظرها 
في حالة �شدادها وعلي الخبير المنتدب تقديم تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي و�شرحت 
للخ�شوم بالطالع علي التقرير فور اإيداعه واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلي ق�شم الكتاب 
به. وقد حددت جل�شة  النطق  الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة  اإعالن منطوق ذلك 

2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعـوى:.9/07360/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الموؤ�ش�شة العربية للطباعة والن�شر. وكيل المدعية: �شياء خلف خليل. المدعى عليه: 
المنامة.  ابراهيم �شحاته. مبنى :960 �شقة :12 طريق :1812، مجمع 318  ممدوح عبدالعال 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11033 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.2/09308/2016/02
تبليغ.باحل�صور

احمد  عي�شى  م�شطفى  ال�شيد  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
محمد/ �شاحب الر�شيع للمقاولت. رقم ال�شجل: 58131. مبنى :1364 طريق 1326 مجمع: 
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713 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11031.874 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/12/11 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعـوى:.1/17230/2015/02

تبليغ.باحل�صور
يون�س  المدعى عليه  المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
طناف مبروك ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 770453848. مبنى :231 طريق 95، مجمع: 949 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5397.929 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 2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعـوى:.4/18724/2015/02
تبليغ.باحل�صور

اأديب. المدعى عليهم بيت  اإبراهيم  المدعية: �شركة حاجي علي حاجي. وكيل المدعي: خليل 
البحرين لمواد البناء، REJU SIVEN PILLAI. مبنى :316 طريق :3709 مجمع: 337 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6180 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 2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعـوى:.9/17665/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: محمد عي�شى عبدالوهاب �شالم طالق. وكيل المدعي: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة عيون الفهد التجاريه. الرقم ال�شخ�شي: 77844. طريق :2901، مجمع: 
929 الرفاع ال�شرقي محل )اأ102( ل�شاحبتها �شماح محمد تركيه. مو�شوع الدعوى: طلب ملبغ 

16700 دينار 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 2016/12/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.2/15372/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المال.  المدعية: جمال عي�شى احمد خليفه  للتاأمين الجتماعي. وكيل  العامة  الهيئة  المدعية: 
المناعي  �شاحب   .201513565 ال�شخ�شي:  الرقم  المناعي.  عبداهلل  خليفة  عليه:  المدعى 
لل�شفريات وال�شياحة مكتب 1 - مبنى 40 - �شارع 341 - مجمع 304. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 15262.771 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/11 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.6/10343/2016/02
تبليغ.باحل�صور

رقم  التجارية.  ريفولي  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
البلو�شي.  اأحمد علي جالل  المنامة  ال�شجل: 1070-1. مبنى :145 طريق :385، مجمع: 304 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8910.167 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعـوى:.1/09690/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
عليها: �شركة كال�شيك بروماركتنك. رقم ال�شجل: 54355-1. مبنى :256 �شقة 3 طريق :2705، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 8330.83  المنامة. مو�شوع  مجمع: 327 

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

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعـوى:.6/09743/2016/02
تبليغ.باحل�صور

خليل  المعراج،  خمي�س  فاطمه  عليهم:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ابراهيم الدوي. مبنى :1656 طريق :1553، مجمع: 215 المحرق. مو�شوع الدعوى 8481.728 

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

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة.

رقم.الدعـوى:.2/10426/2016/02
تبليغ.باحل�صور

للمالب�س  ال�شقر  م�شنع  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الجاهزة. رقم ال�شجل: 27337. مبنى :39 طريق :8، مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 12055.419 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.4/10053/2016/02
تبليغ.باحل�صور

الو�شطى  المنطقة  مخبز  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال مبارك. مجيد  نا�شر  ابراهيم  ال�شيخ  ال مبارك. عبدالهادي  نا�شر  ابراهيم  ال�شيخ  محمد 
ال�شيخ ابراهيم نا�شر ال مبارك. مبنى :579 طريق :71، مجمع: 754 بورى. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 9615.857 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.8/09448/2016/02
تبليغ.باحل�صور

رقم  التجارية   التوحيد  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شجل: 13491-1. مبنى :154 طريق :1406، مجمع: 314 المنامة �شاحبها عبا�س عبدالكريم 
علي ال�شيخ. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12340.235 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
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اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.1/09270/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة منفد الخليج. رقم ال�شجل: 
58323. مبنى :123 �شقة :51 طريق :402، مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

7822.308 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.6/06518/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المهنا  محمد  مهنا  علي  غ�شان  عليهم:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ح�شان علي مهنا محمد المهنا. نزار علي مهنا محمد المهنا. مبنى :774 طريق :1221 مجمع: 
321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15599.144 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.1/07521/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ماهر حبيب عبدالعزيز الن�شاري. 
مو�شوع  للمقاولت.  ماهر  موؤ�ش�شة  �شاحب  المنامة   341 مجمع:   ،4153: طريق   1789: مبنى 

الدعوى: طلب مبلغ 5015 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة



العدد: 3288 - الخميس 17 نوفمبر 2016

57

رقم.الدعـوى:.9/07303/2016/02
تبليغ.باحل�صور

الرقم  الدو�شري  ربيعه خمي�س  المدعى عليه: عادل هالل  العمل.  �شوق  تنظيم  المدعية: هيئة 
ال�شخ�شي: 850206600. مبنى :185 طريق :5409، مجمع: 254 قاللي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 10587 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.5/09816/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: محمد عبدالجبار جعفر الجفيري. 
جعفر  عبدالجبار  محمد  موؤ�ش�شة  �شاحب  العي�س  ابو   607 مجمع:   ،734: طريق   1413: مبنى 

الجفيري
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10451 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعـوى:.1/10337/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة �شيج لحلول الأنظمة

رقم ال�شجل: 8829-2. مبنى :133 �شقة :63 طريق :2004، مجمع: 320 المنامة ل�شاحبه فهد 
والم�شاريف  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 18050.854 دينارًا مع  ح�شن علي طراده. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.5/09945/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: �شامي محمد جا�شم محمد الرويعي. وكيل المدعي: عمر عبدالعزيز عبدالكريم محمد 
 .MUSHTAQ AHMAD MUNSHI NOOR MUNSHI NOOR ALAM :العيد. المدعى عليه
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المنامة.   314 1423، مجمع:  :11 طريق  �شقة   1696: مبنى   .530127482 ال�شخ�شي:  الرقم 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5621 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعـوى:.9/01339/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المعامير.  :3332، مجمع 633  :1153 طريق  مبنى  متروك.  عليه: عبداهلل ح�شن علي ح�شين 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 530.333 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعـوى:.1/20449/2015/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شالحية.   356 مجمع:   ،5616: طريق   342: مبنى   .Indtech

479.069 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.1/03291/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD NASIR. مبنى :1669 طريق :229، مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 307.654 دنانير 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
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رقم.الدعـوى:.3/04729/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
�شيد عبد الرحمن ن�شر. مبنى :3329 طريق :360، مجمع: 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 172.54 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.1/09026/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،625: طريق   1564 مبنى   .KADOR MIAH MOHAMMAD MOHAMMAD MIAH عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 278.472  المنامة. مو�شوع  مجمع: 306 

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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.9/09617/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد خليفه العامر. مبنى :148 طريق :708، مجمع: 107 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

162.394 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�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.1/00142/2014/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،626: مبنى 2 طريق  ال�شخ�شي: 891107584.  الرقم  يو�شف �شالح.  فوءاد علي  ايمن  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 352.651  المنامة. مو�شوع  مجمع: 306 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.8/03387/2016/14
تبليغ.باحل�صور

المدعية: رجاء علي ابراهيم محمد ح�شين. رقمها ال�شخ�شي: 921008163. جن�شيته بحرينية. 
مبنى 391، طريق 2609، العكر الغربي 626. المدعى عليه: علي يعقوب جا�شم احمد �شرحان. 
 .624 العكر   ،2440 طريق   ،1481 مبنى  بحريني.  جن�شيته:   .880407913 ال�شخ�شي:  رقمه 

مو�شوع الدعوى: هجران.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يـوم الأثنين 2016/12/06م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.االأولى

رقم.الدعـوى:.9/15403/2016/20
تبليغ.باحل�صور

مطالب  الدعوى:  �شفة  ويكفيلد.  كو�شمان  �شركة  عليه/  مدعى  يو�شف.  جا�شم  دانة  المدعــي: 
عماليــــة

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/12/4م لنظر الدعوى ليعلم

قا�صي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعـوى:.8/03387/2016/14

تبليغ.باحل�صور
المدعية: رجاء علي ابراهيم محمد ح�شين. رقمها ال�شخ�شي: 921008163. جن�شيته: بحرينية. 
مبنى 391، طريق 2609، العكر الغربي 626. المدعى عليه: علي يعقوب جا�شم احمد �شرحان. 
 .624 العكر   ،2440 طريق   ،1481 مبنى  بحريني.  جن�شيته:   .880407913 ال�شخ�شي:  رقمه 

مو�شوع الدعوى: هجران.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( وقبل الف�شل في المو�شوع 
باإ�شدار حكمها التمهيدي باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية 
عليه،  المدعى  اإنفاق  وعدم  هجران  ال�شرعية  البينة  فيها  بما  ال�شهود  و�شهادة  البينة  ومنها 



العدد: 3288 - الخميس 17 نوفمبر 2016

61

و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة يوم الثنين 2016/12/06م للتحقيق، 
بالح�شور  ينوب عنه  وكيال  له  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  المدعى  وعلى 

للجل�شة، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.االأولى

رقم.الدعـوى:.3/08139/2013/04
بيع بالمزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه/ �شركة 
مرج الزهور. والموجودة في العنوان مبنى 296 طريق 380 مجمع 353 وقد حددت المحكمة يوم 

2016/12/4 للمزايدة عليها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة �شالح يو�شف ابراهيم هاتف رقم 36303606 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  العدل  بوزارة  التنفيذ  ادارة  اأو 

.3/08139/2013/04
قا�صي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعـوى:.7/14710/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: مناحي بن نا�شر بن فرج الجبرين المطيري. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. 
العاملة. مجمع: 308 المنامة ل�شاحبه خليفه احمد  المدعى عليه: مكتب المن�شوري لالأيدي 
الجودر - مكتب 312 - الطابق الرابع - طريق 907 - بناية الدانة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

600 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/14638/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ايمان عبداهلل جعفر محمد الرقم 
ال�شخ�شي: 850805813. مبنى :188اأ طريق :4303، مجمع: 643 النويدرات �شاحبة موؤ�ش�شة 
اإيمان عبداهلل جعفر �شجل تجاري )64742-1(. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1199.758 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية.

رقم.الدعـوى:.7/14108/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة في اآي بي لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: �شيماء محمد عبدالعزيز محمد 
2172، مجمع:  :2809 طريق  مبنى  ربيع.  علي  عبدالوهاب  احمد  فاطمة  عليه:  المدعى  علي. 
721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2900 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/14107/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة في اآي بي لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: �شيماء محمد عبدالعزيز محمد 
علي. المدعى عليه: خالد اأبوالحمد ح�شن عثمان. الرقم ال�شخ�شي 760910308 مبنى :44 د 
�شقة :12 طريق :38، مجمع: 738 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 137 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/14106/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة في اآي بيث لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعي: �شيماء محمد عبدالعزيز محمد 
علي. المدعى عليها: هاجر ابراهيم عبداللطيف فار�س. الرقم ال�شخ�شي: 730806073. مبنى 
:465 طريق :5312، مجمع: 553 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعـوى:.4/14068/2016/02
تبليغ.باحل�صور

العلوي.  جعفر  ال�شيدمو�شى  رغداء  المدعية:  وكيل  التجاريه.  �شليمان  �شاهد  �شركة  المدعية: 
ARSLAN ALI RAZA. الرقم ال�شخ�شي: 871049023 مبنى :4268 �شقة :1  المدعى عليه: 
طريق :779، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.8/13970/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: عبداهلل �شالح عبداهلل �شلهام الكعبي. وكيل المدعي: عبداهلل ح�شين عبداهلل محمد 
:58 مجمع: 359  :10149 طريق  مبنى  ابراهيم محمد مهدي.  عليه: ح�شن  المدعى  المطوع. 
الزنج �شاحب موؤ�ش�شة المحطة لتخلي�س المعامالت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3500 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.8/13516/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 ROBERT عليه  المدعى  جابر.  جابر  مح�شن  مها  المدعي:  وكيل  البركة.  معر�س  المدعي: 
SHIELDS HUNTER. مبنى :694 طريق :4610، مجمع: 946 عوالي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4410 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.3/13818/2016/02
تبليغ.باحل�صور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ابراهيم حبيب علي �شميخ. مبنى :980 طريق :4316 مجمع:  المدعى عليه: جالل  الوداعي. 



العدد: 3288 - الخميس 17 نوفمبر 2016

64

643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 569.567 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.3/13950/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعى  الح�شيني  عيد  المدعي: محمد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعي: 
عليه: خالد احمد محمد احمد النعار. مبنى :234 طريق :1625، مجمع: 216 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3649.513 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 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.4/14958/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: قوارب الدرازي. وكيل المدعي: ح�شين محمد ا�شماعيل الحداد. المدعى عليه: المعلم 
لبيع مواد البناء. مبنى :176 طريق :6، مجمع: 604 القرية ل�شاحبه ال�شيد جواد المعلم. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2007 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/14042/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: علي يو�شف علي يو�شف ال�شواد. وكيل المدعي: ال�شيد محمد �شبر ها�شم محفوظ
المدعى عليها:  �شركة الأء الخير للبناء. مبنى :268 طريق :4007، مجمع: 740 عالي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 400 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعـوى:.4/14085/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  فريد  المدعي:  وكيل  التجارية.  ال�شيف  بوابة  �شركة  المدعية: 
ا�شلم ا�شغر علي. مبنى :2648 �شقة 145  اأية كو�شيين )2( نديم محمد  اأية  اأن  عليهما: )1( 
طريق :5720، مجمع: 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1134.4 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 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.3/13897/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة محمد الحمر التجارية. وكيل المدعية: عمار جعفر عبدالح�شين الترنج
المدعى عليه: نبيل عبداهلل عي�شى �شالح. مجمع: 321 المنامة الطابق الول -بناية الخواجة 

مكتب رقم 15.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.2/13410/2016/02
تبليغ.باحل�صور

محمد  عليه   المدعى  بوعلي.  عبداهلل  عادل  المدعي:  وكيل  العربيه.  تاك�شي  �شركة  المدعية: 
عبداهلل غلوم عبا�س. مبنى :1668 طريق :4315، مجمع: 743 �شند. 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.3/13219/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
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عليه: يا�شر مهنا يحيى النور. مبنى :1088 �شقة :23 طريق :321، مجمع 303 المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 670.087 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.3/13513/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين المدعى 
عليها: ابت�شام محمد علي عبدالح�شين الحجري. مبنى :1426 �شقة :4 طريق 292، الرفاع 929. 
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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.5/13686/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: احمد 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13935/2016/02
تبليغ.باحل�صور

بوغمار.  المدعي: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  الدو�شري. وكيل  �شعد ظفر  نادر جابر  المدعي: 
مجمع:   ،7732 طريق   147: مبنى  علوي.  ابراهيم  خليل  ح�شن  محمد  ال�شيد  عليه:  المدعى 
577 الجنبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعـوى:.2/13956/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 RASHEED المدعى عليه  ال�شيد جالل.  المدعي: مي حامد  وكيل  الفخارة.  المدعي: مطعم 
 ،627: طريق   24: �شقة   217: مبنى   .891216669 ال�شخ�شي:  الرقم   .NOORUL AMEER

مجمع: 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 700 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:.9/13711/2016/02

تبليغ.باحل�صور
 LYNNE المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
CAROL KLEIN. مبنى :31 طريق :383، مجمع: 305 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.7/13895/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى عليه:  اأحمد.  �شلمان  المدعية: جميلة علي  وكيل  اأك�شبر�س.  اأمريكان  �شركة  المدعية: 
المنامة.  :707 مجمع: 307  :1 طريق  �شقة   206: مبنى   .DAVID ALEXKUTTY CHACKO

مو�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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.6/11329/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي
المدعى عليه: طارق عبدالرحمن محمد على. الرقم ال�شخ�شي: 570424100. طيران الخليج 
- �شندوق بريد 137 - المحرق - ق�شم العمليات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3328.39 دينارًا 
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مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.9/11327/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
محمد عبدالرزاق ابراهيم محمد العو�شي. الرقم ال�شخ�شي 780805607. مبنى :49 طريق 
:30، مجمع: 732 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2928.8 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 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.1/08166/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعي: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
عبدالح�شين �شعيد ح�شن عبداهلل �شبت. الرقم ال�شخ�شي: 781202540. �شندوق بريد 30627 
– المنامه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1696.92 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 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية

رقم.الدعـوى:.6/13730/2016/02
تبليغ.باحل�صور

الرقم  فتر.  يو�شف  علي  مو�شى  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
موؤ�ش�شة  �شاحب  المنامة   341 مجمع:   ،4111: طريق   604: مبنى   .700904182 ال�شخ�شي: 
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 



العدد: 3288 - الخميس 17 نوفمبر 2016

69

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13734/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عالء عبدالنبي من�شور الع�شفور. 
مبنى :01213 طريق :80، مجمع: 449 القدم �شاحب موؤ�ش�شة ترتيل للتجاره العامة. 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13358/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: برادات الكونغو. مبنى 1308 طريق 
:4125، مجمع: 341 المنامة ل�شاحبها بهية عبد علي �شلمان نا�شر. 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13359/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
عليها: �شركة كابيتال بل�س للمقاولت �س.�س.و. مبنى ا2828 �شقة 13 طريق 328 مجمع 357 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1284.844 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البرهامه. 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13443/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عبدالمنعم جعفر محمد عبدالح�شين 
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المعامير   634 مجمع:   6002: طريق   36: مبنى   .660110644 ال�شخ�شي:  الرقم  �شعيد.  ال 
�شاحب موؤ�ش�شة ال �شعيد لالآي�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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.3/13446/2016/02
تبليغ.باحل�صور

الرقم  عليها: خديجه علي عبداهلل علي  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مركز  �شاحبة  �شماهيج   236 مجمع:   ،3517: طريق   379: مبنى   .580116891 ال�شخ�شي: 
�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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.1/13450/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: احمد جا�شم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 
370015223. مبنى :1072 �شقة :30 طريق :1622، مجمع: 816 مدينة عي�شى �شاحب موؤ�ش�شة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   461.549 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  محمد.  جا�شم  احمد 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13451/2016/02
تبليغ.باحل�صور

وال�شاللم  للم�شاعد  ورور  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  واديان.   608 مجمع:   ،821: طريق  :727/د  مبنى  الكهربائيه. 
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329.012 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.5/13591/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: جنات علي ح�شن ابراهيم العرادي. 
مو�شوع  توبلي.   709 مجمع:   ،979: طريق  اأ   2492: مبنى   .910408572 ال�شخ�شي:  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 538.463 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13594/2016/02
تبليغ.باحل�صور

غالم  حاج  ر�شيد  محمد  خالده  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
فتح الدين. الرقم ال�شخ�شي: 201609763. 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/13658/2016/02
تبليغ.باحل�صور

الرقم  حرم  عا�شور  حرم  عا�شور  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شيف �شاحب  ال�شخ�شي: 470021497. مبنى :964 �شقة :801 طريق :3620، مجمع: 436 
الر�شوم  مع  دينارًا   790.3 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  والتطوير.  للتدريب  براذرز  موؤ�ش�شة 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعـوى:.4/14457/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الوطني. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. المدعى عليه: 
كميل عبدالح�شين حبيب علي العكر. الرقم ال�شخ�شي: 870206168. مبنى 3876 طريق :2367، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4002.533 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العكر.   623 مجمع: 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.4/15544/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الوطني. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. المدعى عليه: 
علي عبدالمام علي عبداهلل مهدي. الرقم ال�شخ�شي: 910505926. مبنى 2442 طريق :2346، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3282.294 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العكر.   623 مجمع: 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.6/13520/2016/02
تبليغ.باحل�صور

عليه  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
المنيوم ينابيع الغدير،�شعيد يعقوب احمد يعقوب. مبنى :564 طريق :3912، مجمع 939 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4850 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.7/14450/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 DAMITHA المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
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مو�شوع  المنامة.   335 مجمع:   3519 طريق   683: مبنى   .SANKANATH DISSANAYAKE

الدعوى: طلب مبلغ 4453.386 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.7/14285/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعية: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليه: 
محمد مو�شي محمد ال�شائغ، �شركة خياطه بن جبيل، مو�شى محمد مو�شى ال�شائغ طريق 99 
مجمع: 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4945 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.02/2016/15043/4
تبليغ.باحل�صور

المدعي: اأحمد علي زمان. وكيل المدعي: جا�شم �شرحان. المدعى عليهم: موؤ�ش�شة بيت الثقة 
للمقاولت. تركة المرحومة: مدينة مرهون علي عبداهلل. عبدالكريم علي �شلمان المدوب. اأيمن 
عبدالكريم علي �شلمان المدوب. جهادعبدالكريم علي �شلمان المدوب. �شالح عبدالكريم علي 
�شلمان المدوب. قا�شم عبدالكريم علي �شلمان المدوب. زهرة عبدالكريم علي �شلمان المدوب. 
حوراء عبدالكريم علي �شلمان المدوب. �شقة 11 مبنى 387 طريق 1523 مجمع 308 الق�شيبية. 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  الثالثة للمدعى عليهم  المدنية  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعـوى:.02/2016/07183/6
تبليغ.باحل�صور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. يمثلها: جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليها: نورة عبداهلل 
بخيت خمي�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  الثالثة للمدعى عليهم  المدنية  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعـوى:.02/2016/14904/5

تبليغ.باحل�صور
المدعي: بي ار �شي ويلدم�س. وكيل المدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليها انو�شة 

للتجارة والمقاولت. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  الثالثة للمدعى عليهم  المدنية  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعـوى:.02/2016/09452/6
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتامين الجتماعي. وكيل المدعية: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: 
الغانمي لالأعمال الكهربائية. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  الثالثة للمدعى عليهم  المدنية  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعـوى:.02/2016/14956/8

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة ان�شايكلو ميديا لالعالن ذ.م.م. وكيل المدعية: فاطمة ح�شن الحواج المدعى 

عليه: الموا�شم للت�شويق. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  الثالثة للمدعى عليهم  المدنية  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعـوى:.02/2016/12126/4
تبليغ.باحل�صور

 ABDUL QAYOOM:المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي فريد عبداهلل ح�شاني. المدعى عليه
KHAN MUHAMMAD KHAN . مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعـوى:.02/2016/12077/2
تبليغ.باحل�صور

 SANDEEP SHYAM :المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل ح�شاني. المدعى عليه
BOLAKANI. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعـوى:.9/3792/2016/14.

تبلـيغ بالح�شــور
المحاكم  اإدارة  الها�شمي/  يو�شف  المحامي  وكيلها  بوا�شطة  خان.  فردو�س  �شميرة  المدعية/ 
مو�شوع  العنوان.  مجهول  باك�شتاني.  الجن�شية/  اإقبال.  محمد  عليه/  المدعى  العدل.  وزارة 

الدعوى/ 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 2016/12/8م فاإن المحكمة �شوف  اأو يعين وكياًل  يح�شر 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.ال�صنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.5/2847/2016/14.
تبلـيغ.باحل�صــور

المدعي/ اأحمد �شالح محمد عثمان. بوا�شطة وكيلته المحامية اإبت�شام ال�شباغ/ اإدارة المحاكم 
– وزارة العدل. المدعى عليها/ �شميرة طاهير. الجن�شية/ مغربية. �شقة 11 مبنى 1093 طريق 

5049 مجمع 550. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم 
تح�شر اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/8م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم 
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.ال�صنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/4028/2016/14
تبلـيغ.باحل�صــور

المدعى   901 مجمع   153 طريق   1660 مبنى   14 �شقة  حيد.  محمد  �شالح  خديجه  المدعية/ 
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عليه/ ربيع �شالم علي بالعبيد. الجن�شية/ �شعودي. �شركة عبداللطيف جميل  الدمام – المملكة 
العربية ال�شعودية. �س. ب: 5040 الرمز البريدي 31422. مو�شوع الدعوى/ المنازعات الزوجية. 
وعليه حكمت المحكمة وقبل الف�شل باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وذلك بكافة طرق 
الأثبات القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود بهجران المدعى عليه و�شرحت للمدعى عليه 
النفي بذات الطرق وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7م لإجراء التحقيق واأبقت الف�شل 
في الر�شوم والم�شاريف ليحن الف�شل في الدعوى واإعادة اعالن المدعى عليه بوا�شطة الن�شر 

بالجريدة الر�شمية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/7 م �شوف ت�شير بحقه بما 

يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.ال�صنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.14/.7/3415/2016
تبليغ.باحل�صور

المدعية/ �شحر بدر محمد ال�شالم، الرقم ال�شخ�شي: 921013973. وجن�شيتها/ بحرينية. �شقة 
13، مبنى 1995، طريق 4538، مجمع 645 هورة �شند. المدعي عليه/ اإبراهيم خليل اإبراهيم 
الجوف. المملكة العربية ال�شعودية الح�شاء، منطقة الهفوف، حي عين مو�شى �شارع محمد بن 
عبدالوهاب، منزل 2548، الرمز البريدي 76878. وجن�شيته/ �شعودي. مو�شوع الدعوى/ اإثبات 

الح�شانة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/11/23م 

فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.االأولى.امل�صتعجلة..

رقم.الدعـوى:.14/.5/4016/2016
تبليغ.باحل�صور

بحرينية.  وجن�شيتها/   .781212480 ال�شخ�شي:  الرقم  جزرة،  حمود  حميد  اأحمد  المدعية/ 
�شقة 12، مبنى 1567، طريق 1730، مجمع 917 الرفاع ال�شرقي. المدعي عليها/ حنان ح�شن 
�شاري، الرقم ال�شخ�شي: 820211877. مجهول العنوان. وجن�شيته/ �شوري. مو�شوع الدعوى/  

طلب الزيارة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 
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2016/11/23م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.االأولى.امل�صتعجلة..

رقم.الدعـوى:.8/3860/2016/14
تبليغ.باحل�صور

المدعية/ ه�شام محمود م�شطفى الفوال، الرقم ال�شخ�شي: 610914570. وجن�شيتها م�شري، 
وبوا�شطة وكيله المحامي/ هيثم عبدالرحمن الكوهجي، الرقم ال�شخ�شي 870304720. برج 
الر�شي�س، الطابق ال�شاد�س، مكتب 63، طريق 1704، مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية، مملكة 

البحرين. المدعي عليه/ نورة يو�شف عبداهلل محمد.
�شقة 11، مبنى 41، طريق63، مجمع 209، المحرق – مملكة البحرين. وجن�شيته/ بحرينية. 

مو�شوع الدعوى/ طلب الزيارة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/11/23م 

فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.االأولى.امل�صتعجلة..

رقم.الدعـوى:.9/04832/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جليله 
علي محمد علي. مبنى :2164 �شقة :3 طريق :4266، مجمع: 742 عالي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125.698 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.8/04833/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: احمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ع�شكر   950 مجمع  حوار  طريق   1366 مبنى  حاج.  فرحان  علي 

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



العدد: 3288 - الخميس 17 نوفمبر 2016

78

جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.6/05028/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 AIMEE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
ال�شالحية.   356 مجمع:   388 طريق   74 �شقة   668 مبنى   .PANTALLANO VILLAMERO

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 405.376 دنانير 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.6/04834/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عمر 
�شالم عباد عبده احمد. مبنى :1133 طريق :4425، مجمع: 944 �شافره

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 418.408 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.4/04494/2016/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
كافيه ال�شماء الزرقاء. مبنى 3102 طريق 1448 الهمله. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 541.29 

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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.3/04948/2014/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
 1256: مبنى  ال�شخ�شي 820208507.  الرقم   .ASGAR ALI AHMED ALI ALI BALOCH
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�شقة :1 طريق :2113، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.939 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعـوى:.9/08736/2014/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: يو�شف 
ال�شيباني. الرقم ال�شخ�شي: 901123692. مبنى :31 طريق :360 مجمع: 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 730.173 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.6/04199/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه موجاتابا 
بالو�س. مبنى :1625 طريق :775، مجمع: 507 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 519.896 

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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.4/13107/2014/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عي�شى 
علي عي�شى خلف بوح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 831004118. مبنى :2894 طريق :1650، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   337.133 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1210

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.5/04731/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه فاطمة 
الدعوى:  مو�شوع  الزلق  :5636، مجمع: 1056  :52 طريق  مبنى  بو�شفر.  احمد  �شالح  محمد 

طلب مبلغ 166.12 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.7/04937/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي 
محمد جا�شم جعفر اريان. مبنى :687 طريق :511، مجمع: 1025 كرزكان

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 409.287 دنانير 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.7/05022/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ابراهيم 
خليل ابراهيم احمد فا�شل. مبنى :1076 طريق :516، مجمع: 205 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 84.852 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.4/04740/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 ABDUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MUNAF EPPARAMBATH. مبنى :1761 طريق :358، مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 269.659 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 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعـوى:.7/06686/2016/02
تبليغ.باحل�صور

واأولده مو�شوع  STANLY ABRAHAM. المدعى عليها: مفرو�شات طارق الكوهجي  المدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله ب�شاأن قرار احالة الدعوى 
جل�شة  حددت  قد  وباأنها  العمالية  المدنية  الكبرى  المحكمة  الى  العمالية  الدعوى  ادارة  من 

2016/12/01 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.اال�صتئناف:.1/1297/2015/03.

رقم.الدعـوى:.2/12704/2014/02..
تبليغ.باحل�صور

 211 مكتب  الوداعي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجاريه  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
طابق 21 مبنى 79 طريق 2802 مجمع 428 برج كابيتال بل�س �شاحية ال�شيف الم�شتاأنف �شده/ 
ح�شن وليد محمد ر�شول ح�شين غياث مبنى رقم 781 طريق 2525 مجمع 925 الرفاع ال�شرقي 
اليه في جزئية  تاأييد الحكم فيما انتهى  . طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- 
الزام الم�شتاأنف �شده ب�شداد مبلغ المطالبة والر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة مع الغاء 
ما انتهى اليه في جانب رف�س الفوائد وا�شدار حكم جديد يق�شي بالزام الم�شتاأنف �شده بدفع 
الم�شتاأنف  الزام   -3 المقررة.  المديونية  الى  ا�شافة  الدعوى  لئحة  في  بها  المطالب  الفوائد 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/04
قا�صي.املحكمة.الكربى.اال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�صتئناف:.5/2890/2010/03
رقم.الدعـوى:.3/7425/2008/02

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنف/ الفر�شاه ال�شحرية للتجارة )�س. ت: 46085-01(، وكيلــــه/ ابن اختها يو�شف جراح 
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عيد حمد الدو�شري 650115252. منزل 2269 – طريق 2843 مجمع 928 الرفاع الغربي وادي 
ال�شيل. الم�شتاأنف �شده/ ماريا كورازون فيورتي�س هيرانج. منزل 2939 طريق 450 مجمع 304.

عنه  ينوب  من  او  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/12/04.

قا�صي.محكمة.اال�صتئناف.الكربى.املدنية.الدائرة.الثانية
رقم.اال�صتئناف:.6/0764/2016/03
رقم.الدعـوى:.9/08049/2015/02

تبليغ.باحل�صور
�شده/  الم�شتاأنف  التويجري.  الكريم  عبد  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة   / الم�شتاأنف 
قبول   -1 الطلبات  مقابة  – طريق 1315 مجمع 513   391 مبنى   .Curtis David Carbonell

�شده  الم�شتاأنف  الزام   -3 الم�شتاأنف.  الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله   -2 �شكال.  ال�شتئناف 
الر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة . 

عنه  ينوب  من  او  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/12/06.

قا�صي.محكمة.اال�صتئناف.الكربى.املدنية.الدائرة.الثانية
رقم.اال�صتئناف:.9/1975/2016/03
رقم.الدعـوى:.9/15844/2015/02

تبليغ.باحل�صور
�شده  الم�شتاأنف   . التويجري  الكريم  عبد  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  الم�شتاأنف/ 
MRIDUL KANTI   ROY. �شقة NA مبنى 41 طريق 6001 مجمع 635 المعامير الطلبات: 1- 

قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف �شده 
الر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة.

عنه  ينوب  من  او  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/12/06.

قا�صي.محكمة.اال�صتئناف.الكربى.املدنية.الدائرة.الثانية
رقم.اال�صتئناف:.2/2663/2016/03

رقم.الدعـوى:.3/2291/2011/02
تبليغ.باحل�صور

الم�شتاأنفه: ابت�شام علي عبدالوهاب، وكالئها: احمد جا�شم عبداهلل وح�شين عقيل احمد مرهون 
وعلي اكبر العالي. �شد: الم�شتاأنف �شده الول: محمد علي علي احمد، وكيله: حميد علي المال، 
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الم�شتاأنف �شدها الثانيه: �شركة فورفود العالميه ذ.م.م، �شقة 51، طريق 22، مبنى 292، مجمع 
324، الم�شتاأنف �شده الثالث: محمد عبدالنبي ابراهيم، �شقة 51، طريق 22، مبنى 292، مجمع 
324. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل وفي المو�شوع باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والحكم مجددًا 
برف�س الدعوى في مواجهة الم�شتاأنفة لإقامتها على غير ذي �شند. 2- اإلزام الم�شتاأنف �شدهم 

بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثانية المذكور 
فاإن   2016/12/13 لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اذا  باأنها  اأعاله 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�صي.محكمة.اال�صتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.اال�صتئناف:.9/1028/2016/03..
رقم.الدعـوى:.9/13163/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنفة/ �شركة البحرين للت�شهيالت وكيلته المحامية / ليلى الب�شري، مكتب 75  بناية عالية 
مجمع 317 الدبلوما�شية الدور 7. الم�شتاأنف �شده/ احمد �شلمان احمد عبداهلل. �شقة 2 مبنى 
 -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 ال�شتئناف:  طلبات  الم�شلى.   411 1136مجمع  طريق   1136
تعديل حكم اول درجة فيما ق�شى به والزام الم�شتاأنف �شده ان يوؤدي للم�شتاأنفة فائدة قدرها 
10% من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام للمبلغ المحكوم به في الدعوى الم�شتاأنفة والزامه 

بالم�شروفات والر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي .
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08.
قا�صي.املحكمة.الكربى.اال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�صتئناف:.4/2709/2016/03..
رقم.الدعـوى:.4/10140/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
بناية   75 مكتب  الب�شري.  ليلى  المحامية/  وكيلته  للت�شهيالت.  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
عالية مجمع 317 الدبلوما�شية الدور 7. الم�شتاأنف �شده/ محمد عبدالر�شا ح�شين عبدالرحيم 
الن�شاري. �شقة 2 مبنى 2296 طريق 854 مجمع 708 �شلماباد. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول 
يوؤدي  ان  الم�شتاأنف �شده  والزام  به  فيما ق�شى  اول درجة  تعديل حكم  �شكال. 2-  ال�شتئناف 
في  به  المحكوم  للمبلغ  التام  ال�شداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %10 قدرها  فائدة  للم�شتاأنفة 
الدعوى الم�شتاأنفة والزامه بالم�شروفات والر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور لجل�شة 2016/12/08.

قا�صي.املحكمة.الكربى.اال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�صتئناف:.8/0004/2016/03..
رقم.الدعـوى:.6/02697/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  الكريم  عبد  وكيله  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
 .MUHAMMAD ATIF   AFRIDI  التا�شع مكتب 903 طريق 1705 المنامة 317. الم�شتاأنف �شده
مبنى 1592 طريق 129 مجمع 301 المنامة. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- 
قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف واتعاب 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08.
قا�صي.املحكمة.الكربى.اال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�صتئناف:.9/1930/2016/03
رقم.الدعـوى:.7/14677/2015/02

تبليغ.باحل�صور
رقم  مكتب   .560141483 محمد  ابراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  الم�شتاأنفة/ 
401 الطابق الرابع مبنى برج الدبلومات المنطقة الدبلوما�شية الم�شتاأنف �شده/ راجان ناير 
�شوكوماران 590544810. فيال 1540 طريق 227 مجمع 302 و�شط المنامة – مملكة البحرين 
.طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. وفي المو�شوع باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
به من رف�س طلب الفوائد وتعديله باإلزام الم�شتاأنف �شده بان يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد التاخيرية 
عن المبلغ المق�شي به بواقع 9،5 �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2015/2/15 وتاأييده 
فيما عدا ذلك. وفي جميع الحوال الزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08
قا�صي.املحكمة.الكربى.اال�صتئنافية.الغرفة.الثانية
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رقم.اال�صتئناف:.9/2552/2016/03..
رقم.الدعـوى:.6/17530/2014/02.

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنفة/ �شركة البحرين للت�شهيالت وكيلتها ليلى الب�شري مكتب 75 بناية عالية مجمع 317 
الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده/ محمد طلعت خلف اهلل محمود احمد �شقة 21 مبنى 121 طريق 
5407 مجمع 254 قاللي. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- تعديل حكم اول 
درجة فيما ق�شى به والزام الم�شتاأنف �شده ان يوؤدي للم�شتاأنفة فائدة قدرها 10% من تاريخ 
المطالبة وحتى ال�شداد التام للمبلغ المحكوم به في الدعوى الم�شتاأنفة والزامه بالم�شروفات 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/07.
قا�صي.املحكمة.الكربى.اال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.اال�صتئناف:.9/1121/2016/03..
رقم.الدعـوى:.6/0366/2015/02.

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنفة/ MD.SUMON MD.SHAHIDUL ISSLAM. �شقة 11 مبنى 363 طريق 120 مجمع 
701 توبلي. الم�شتاأنف �شده/ �شركة بتلكو بناية برج الدبلومات الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 
1705 المنامة 317. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف اأو من ينوب عنه بالح�شور 

لجل�شة 2016/12/20.
قا�صي.املحكمة.الكربى.اال�صتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.الدعـوى:.9/5942/2016/02
تبليغ.باحل�صور

�شركة  �شدها  المطعون  حنفي.  علي  �شفوت  م/  وكيلها:  قم�شية.  جميل  نادر  نداء  المدعية: 
�شو�شيداد تك�شتيل لونيا اأ�س ايه. وكيل المطعون �شدها: �شركة �شابا و�شركاهم تي ام بي. مجهولي 

العنوان. �شفة الدعوى: اإدارية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/12/26 ليعلموا.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعـوى:.5/16653/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
ح�صن.هالل.خالد.هالل

الرقم  المتوفى ح�شن هالل خالد هالل.  الأولى عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .520007212 ال�شخ�شي: 
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 2016/12/14 لنظر الدعوى
............قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.9/17158/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

�صكينة.محمد.اأحمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفاة �شكينة محمد اأحمد الرقم ال�شخ�شي 
320018547. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة 
اأن ي�شعر المحكمة في اأقرب فر�شة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.9/16558/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتويف

ح�صن.جا�صم.ح�صن.جا�صم.احلايكي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفي ح�شن جا�شم ح�شن جا�شم الحايكي 
)رقم �شخ�شي 810407612(. 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 في اأقرب فر�شة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/14 

لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعـوى:.7/16490/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

�صلوى.محمد.ح�صن.املحرو�س
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة �شلوى محمد ح�شن المحرو�س. 
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الرقم ال�شخ�شي: 490201199. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفاه اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.9/3678/2016/02
تبليـغ.باحل�صـور

المدعـــية: �شركة اوي�شي�س كابيتال. وكيلها المحامي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليه: 
ال�شيخ حمد بن ابراهيم بن محمد اآل خليفه. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى  طلب اإلزام المدعى 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره -/200000 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 2017/1/3.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.6/17118/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

MOHAMMED.HAMEED...NAIK

 MOHAMMED HAMEED المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .521008387 ال�شخ�شي:  الرقم   .NAIK

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 2016/1/2 لنظر 

الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.8/2564/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة
زهراء.�صامل.بخيت.�صامل

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة زهراء �شالم بخيت �شالم
الرقم ال�شخ�شي: 300105312. 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 2017/1/4 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
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رقم.الدعـوى:.02/2016/09266/3
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
مجهول   .01-68680 التجاري:  ال�شجل  رقم  القاب�شة.  بحرين  افريكا  هيت�س  �شركة  عليها: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   68083.572 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان. 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/1/4 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.02/2015/16368/9.
تبليغ.باحل�صور

عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  �س.م.ب.مقفلة.  )البحرين(  الكويتي  التمويل  بيت  المدعي: 
ال�شخ�شي  الرقم  الحلواجي.  كاظم  مهدي  فوؤاد  محمد  عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن 
751210390. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 195399.876 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/1/4 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.9/12877/2015/02
القاء.رقم.املقدمة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي فا�شل علي محمد را�شد العرادي 
وكيلته المحامية فاطمة الحواج. قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
طالب فيها الحكم باإلغاء المقدمة رقم 2010/1073 بموجب وثيقة رقم 159047 من �شجالته 

واعاده ت�شجيل العقار با�شم المدعي.
فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعي اأن يتقدم اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2017/1/4 موعد نظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
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رقم.الدعـوى:.8/3066/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

�صلمان.عي�صى.احمد.بوب�صيت
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة �شلمان عي�شى احمد بوب�شيت علي الرقم 
ال�شخ�شي: 410102652. 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 2017/1/5 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
رقم.الدعـوى:.2/4688/2016/02

تبليـغ.باحل�صـور
المدعـــية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: مقاولت عبداهلل الب�شتكي �شفـة 

الدعــوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2017/1/2م
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.3/13144/2015/02
تبليـغ.باحل�صـور

المدعـــية: هيا مبارك بن �شيف  اآل بن علي. وكيلتها المحامية: مها مح�شن جابر جابر المدعى 
المدعى  اإلزام  الدعــوى: طلب  العنوان. �شفـة  العلوي. مجهول  احمد عبدالغفار محمد  عليها: 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 112/100 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2017/1/5.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة

رقم.الدعـوى:.02/2016/09733/9
تبليغ.باحل�صور

المدعـــية: فاطمة الزهراء اأغموكه. المدعى عليه الأول: عبدالأمير علي علي محمد
مجهول العنـــوان. �شفـة الدعــوى: اثبات ملكية منقولت – رفع الحجز.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2017/1/5.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صاد�صة
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رقم.الدعـوى:.02/2016/03882/9
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها موؤ�ش�شة 
ميم للمقاولت )�س.ت: 1-37353( ل�شاحبه/ ح�شين محمد عبدالح�شين ال �شعيد 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  الثالثة للمدعى عليهم  المدنية  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2017/1/3 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�صرين

اإعالن.2012/53
عالي   �شكنة  العالي، من  علي  المتوفى عبداهلل ح�شن  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاني 460107860، 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 المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.2016/271
اأن كل من له طلب على المتوفى عارف احمد محمد نور. من �شكنة جرداب،  نعلن للعموم 
ويحمل رقم �شكاني 701003383، 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 المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.2016/309
اأن كل من له طلب على المتوفى احمد ح�شن محمد المنو، من �شكنة �شفالة،  نعلن للعموم 
ويحمل رقم �شكاني 400022192، 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 المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.2016/315
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى ر�شي �شلطان من�شور ح�شن، من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاني 600022366، 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 المتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.2016/316
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى محمد را�شد محمد الكبي�شي  من �شكنة قاللي، 
ويحمل رقم �شكاني 571100015، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
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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 المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.2016/317
�شكنة  من  بهزاد،  ابراهيم  عبداهلل  ايمان  المتوفاة  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
يقدم  اأن  عليه  تركته،  في  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو   ،860506509 �شكاني  رقم  ويحمل  الجنبيه، 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.2016/318
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى عبداهلل محمد عبداهلل با�شالر، من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاني 480112258، 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 المتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.2016/313
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى عبدالمير من�شور علي عبدالر�شول، من �شكنة 
دم�شتان، ويحمل رقم �شكاني 650019512، 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 المتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.


