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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )95( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية البحرينية 
د لمر�سى التَّ�َسلُّب المتعدِّ

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

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
ملر�شى  البحرينية  اجلمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )56( رقم  القرار  وعلى 

د، لُّب املتعدِّ التَّ�شَ
د، لُّب املتعدِّ وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية ملر�شى التَّ�شَ

د املنعقدة  لُّب املتعدِّ وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية للجمعية البحرينية ملر�شى التَّ�شَ
بتاريخ 28 يونيو 2016،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُي�شاف اإلى املادة رقم )11( من النظام الأ�شا�شي للجمعية بند جديد كالتايل: 
البند رقم )4( 

د اأو من ذويهم اأو اأحد الأ�شدقاء للمر�شى والباحثني  لُّب املتعدِّ "اأْن يكون الع�شو من مر�شى التَّ�شَ
فيه".

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 �شـفـر 1438هـــ
الـمــــوافـــــــق: 10 نوفمرب 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )97( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تعيين مجل�س اإدارة م�ؤقت
لجمعية مدينة حمد التعاونية ال�ستهالكية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
ل�شنة2000    )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 

وعلى الأخ�س املادتني )64، 65( منه، 
وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2003 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية مدينة حمد التعاونية 

ال�شتهالكية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مدينة حمد التعاونية ال�شتهالكية،

فيها  والثابت   ،2015/11/16 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
 )24( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )51،37،35،32،31،30،28( للمواد  اجلمعية  وجتاوزات  مخالفات 

ل�شنة 2000 باإ�شدار قانون اجلمعيات التعاونية،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

يعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية مدينة حمد التعاونية ال�شتهالكية ملدة �شنة، برئا�شة ال�شيد/ 
يو�شف عبداهلل اأحمد املحميد، وع�شوية كل من:

1. �شالح الدين محمد عبدالرحيم 
2. محمد يو�شف محمد را�شد الظاعن

3. حميد كاظم محمد ربيع
4. محمد عبدالقادر اإ�شماعيل عبدالرحمن خنجي

5. غالب محمد علي اجلابري
6. اأحمد نا�شر اأحمد نا�شر ال�شليمي

7. ح�شن �شامل ح�شن املطوع
8. ه�شام ح�شني اأحمد جا�شم
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مادة )2(
لة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفقًا لأحكام قانون  يكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخوَّ
للجمعية.  الأ�شا�شي  والنظام   2000 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات 
اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأْن  بالعمل يف اجلمعية  وعلى املوظفني والقائمني 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )3(
والأو�شاع  ب�شاأن حال اجلمعية،  للوزارة  م  يقدَّ ل  مف�شَّ تقرير  اإعداد  املوؤقت  الإدارة  على جمل�س 
القائمة بها، وي�شمل التقرير  الأو�شاع املالية للجمعية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل 

بها، خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(
على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإلى اجتماع - بعد موافقة الوزارة - ُيعَقد 
وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن  اًل  مف�شَّ تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الأقل،  على  ب�شهر  مدته  انتهاء  قبل 
اجلمعية العمومية جمل�س اإدارتها اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 
ل�شنة  رقم )24(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  قانون اجلمعيات  لأحكام  ِوْفقًا  املجل�س  اأع�شاء 

2000 وما قرره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 �شـفـر 1438هـــ
الـمـــوافـــــــق: 22 نوفمرب 2016م
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وزارة امل�ا�سالت والت�سالت
 قرار رقم )22( ل�سنة 2016

 ب�ساأن نظام تراخي�س اأن�سطة النقل العام
الداخلي والدولي وال�سياحي

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتني 

)17( و )18( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

قرر الآتي:
الف�سل الأول

اأحكام عامة
الفرع الأول

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام ذات املعايَن الواردَة يف لئحة تراخي�س اأن�شطة 
النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة 

قرين كل منها، وكل ذلك ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام اأو الالئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار 

رقم )11( ل�شنة 2015.
النقل الداخلي للركاب: النقل الذي يتم ملجموعة من الركاب تربطهم رابطة ما كاملوظفني اأو العمال 
دة وباأجر  اأو الطلبة مبركبات تت�شع لعدد ل يقل عن )16( راكبًا، ب�شكل منتظم وبخطوط �شري محدَّ

متفق عليه يف عقد بني الطرفني.
البحرين  مملكة  خارج  اإلى  عار�شة  اأو  منتظمة  رحالت  يف  يتم  الذي  النقل  للركاب:  الدويل  النقل 

مبركبات تت�شع لعدد ل يقل عن )25( راكبًا.
النقل ال�سياحي: النقل الذي يتم باملركبات لأفراد وجمموعات، اإلى الأماكن ال�شياحية داخل مملكة 

البحرين اأو خارجها، مبا يف ذلك املواقع الرتاثية والأثرية والدينية والفنادق.
�س لها لهذا  النقل ال�سياحي الداخلي: النقل ال�شياحي الذي يتم داخل مملكة البحرين مبركبات مرخَّ

الغر�س.
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النقل ال�سياحي الدويل: النقل ال�شياحي الذي يتم بوا�شطة مركبة تت�شع لعدد ل يقل عن )25( راكبًا 
اإلى خارج مملكة البحرين.

اأن�شطة النقل الداخلي للركاب والنقل الدويل  �س ملزاولة  املركبات: البا�شات واحلافالت التي تخ�شَّ
للركاب والنقل ال�شياحي الداخلي والنقل ال�شياحي الدويل.

الفرع الثاين
مادة )2(

نطاق �سريان النظام
مع مراعاة اأحكام لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام، ت�شري اأحكام هذا النظام على الرتاخي�س 

التي ت�شِدرها الوزارة لل�شركات واملوؤ�ش�شات ملزاولة اأن�شطة النقل العام الآتية:
1- النقل الداخلي للركاب.

2- النقل الدويل للركاب.
3- النقل ال�شياحي الداخلي.
4- النقل ال�شياحي الدويل.  

وت�شري اأحكام الالئحة فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا النظام.

الفرع الثالث
مادة )3(

العق�د اخلا�سة برتخي�س مزاولة ن�ساط النقل ال�سياحي الداخلي
مع  الوزارة  تربمها  عقود  طريق  عن  الداخلي  ال�شياحي  النقل  ن�شاط  ملزاولة  الرتخي�س  يكون 
د فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم، وذلك بالتن�شيق مع اجلهة احلكومية  ال�شركات واملوؤ�ش�شات حتدِّ

�س له باأحكام الالئحة وهذا النظام. املخت�شة بال�شياحة، على اأن يلتزم املرخَّ

الف�سل الثاين
عــدد املركبات وزيادته

الفرع الأول
مادة )4(

عدد املركبات
الداخلي والدويل وال�شياحي ح�شب  العام  النقل  اأن�شطة  �شة ملزاولة  يكون عدد املركبات املخ�شَّ

الآتي:
�س به عن )15( ول  �شة ملزاولة ن�شاط النقل الداخلي للركاب املرخَّ 1- األ يقل عدد املركبات املخ�شَّ

يزيد على )20( مركبة.
 )10( عن  به  �س  املرخَّ للركاب  الدويل  النقل  ن�شاط  ملزاولة  �شة  املخ�شَّ املركبات  عدد  يقل  األ  ب- 
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مركبات ول يزيد على )15( مركبة.
 )5( عن  به  �س  املرخَّ الدويل  ال�شياحي  النقل  ن�شاط  ملزاولة  �شة  املخ�شَّ املركبات  عدد  يقل  األ  ج- 

مركبات ول يزيد على )15( مركبة.

الفرع الثاين
مادة )5(

زيادة عدد املركبات
النموذج  لالإدارة على  بذلك  املركبات تقدمي طلب  زيادة عدد  اإذا رِغب يف  له  �س  للمرخَّ يجوز 

الذي تعده الوزارة لهذا الغر�س اأو ب�شكل اإلكرتوين، م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية:
�س به. 1- ك�شف بعدد مركباته العاملة يف مزاولة الن�شاط املرخَّ

�س له يف زيادة عدد املركبات، من عقود وغريها. 2- ما يفيد حاجة املرخَّ
3- بيان عدد ونوع وموا�شفات املركبات التي يرغب يف اإ�شافتها لن�شاطه.

مادة )6(
والتاأكد  تقدميه،  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل  املركبات  عدد  زيادة  طلب  درا�شة  الإدارة  تتولى 
من مدى مالءمته لواقع قطاع النقل العام يف اململكة، وتاأثريه على زيادة اأ�شطول املركبات والزدحام 
�س به، وغري ذلك من العتبارات  �س له للن�شاط املرخَّ املروري والبيئة العمرانية، وم�شتوى اأداء املرخَّ

الأخرى التي تراها الوزارة.

مادة )7(
ترفع الإدارة تو�شياتها النهائية بعد درا�شة الطلب لوكيل الوزارة للبت النهائي فيه.

الطلب،  تقدمي  تاريخ  من  يومًا   )30( خالل  بالرف�س  اأو  باملوافقة  قراره  الوزارة  وكيل  وي�شِدر 
رْف�س �شمني  رد مبثابة  دون  املدة  ُم�شي هذه  وُيعترَب  ب�شاأنه،  ال�شادر  بالقرار  الطلب  ويخَطر مقدم 

للطلب.

مادة )8(
ملقدم الطلب التظلم من القرار ال�شادر برْف�س طلبه اإلى الوزير، خالل مدة ل جتاوز )30( يومًا 
ْف�س ال�شريح، اأو خالل )45( يومًا من تاريخ تقدمي الطلب يف  من تاريخ اإخطاره بالقرار يف حالة الرَّ

ْف�س ال�شمني. حالة الرَّ

الف�سل الثالث
مادة )9(

�سروط وم�ا�سفات املركبات
يجب اأْن تكون املركبات يف حالة فنية �شليمة، واأْن ل يكون قد م�شى على �شنعها اأكرث من )5( 
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ْنع عند طلب بطاقة الت�شغيل. ويف جميع الأحوال ل يجوز ترخي�س املركبة  �شنوات مبا فيها �شنة ال�شُّ
ْنع ملركبات ن�شاط النقل الداخلي للركاب، و)10( �شنوات من �شنة  بعد مرور )15( �شنة من تاريخ ال�شُّ

ْنع ملركبات ن�شاط النقل الدويل للركاب والنقل ال�شياحي الدويل. ال�شُّ

مادة )10(
لب اأو اخل�شب، واأْن تثبَّت بالقاعدة  يجب اأْن تكون املدادات الطولية والعَر�شية للمركبات من ال�شُّ
لب، واأْن تكون املدادات العَر�شية موزعة بانتظام على طول القاعدة، ويجب اأْن  بزوايا منا�شبة من ال�شُّ
ى مبواد عازلة لل�شوت واحلرارة،  تكون الأر�شية من اخل�شب اأو من املعدن ب�ُشْمك منا�شب، واأْن تغطَّ
الت  ى بال�شاج ِبَو�شْ كما يجب اأْن تكون قوائم ج�شم املركبة من املوا�شري املعدنية اأو من اخل�شب املقوَّ
العَر�شية  باإحكام مع املدادات  ُترَبط  واأْن  القاعدة،  اأ�شول ال�شناعة على طول  معدنية �شليمة ح�شب 
ن من  ى ج�شم املركبة من اخلارج باألواح معدنية ب�ُشْمك ويبطَّ لأر�شية املركبة و�شقفها، ويجب اأْن يغطَّ

الداخل باألواح معدنية اأو من اخل�شب امل�شغوط اأو ما مياثله.

مادة )11(
دان  يجب اأن يكون للمركبة بابان على الأقل، ل يقل ات�شاع فتحة كل منهما عن )70( �شم، ومَزوَّ
ن القائد من التحكم يف فْتحها واإغالقها، واأْن تكون غري قابلة  باأجهزة اآلية مت�شلة بجهاز القيادة مَتــكِّ

للفْتح يدويًا اأثناء �شري املركبة.
واأْن  الطوارئ،  الداخل واخلارج يف حالت  للفْتح يدويًا من  اأبواب املركبة قابلة  اأْن تكون  ويجب 

ها ظاهرة ب�شكل وا�شح. لَّم واأ�شطُحها غري َزِلقة وحوافُّ تكون درجات ال�شُّ

مادة )12(
د املركبة بعدد كاٍف من النوافذ، واأْن يكون زجاجها من النوع الآمن، واأل تثبَّت بها  يجب اأْن تزوَّ

ق�شبان اأو اأية عوائق اأخرى من الداخــل اأو اخلارج.

مادة )13(
ى باملعدن، وتكون �شهلة  لَّع اأو اخل�شب املغطَّ يجب اأْن تكون �شالمل املركبة م�شنوعة من املعدن امل�شَ
لَّم عن )38( �شم  ال�شتعمال وغري بارزة عن ج�شم املركبة، ول يزيد ارتفاع الدرجة ال�شفلى من ال�شُّ

من �شطح الأر�س.

مادة )14(
تكون  اأْن  ويجب  اأمان،  بحزام  وجمهزًا  والتعديل  للتحريك  قاباًل  ال�شائق  مقعد  يكون  اأْن  يجب 

تة باأر�شية املركبة بقوائم ُمحكمة، واأْن تتوافر فيها ال�شرتاطات الآتية: مقاعد الركاب مثبَّ
ة لل�شدمات ومقاِومة للحريق. دة مبواد لينة ما�شَّ اأ- اأْن تكون مَنجَّ

ب- اأْن تكون خلف بع�شها البع�س ويف اجتاه �شري املركبة، اإل ما كان منها فوق قو�س عجالت املركبة.
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ج- يجب اأْن يكون طول وعْر�س املقعد )40( �شم لكل راكب، واأْن يكون املقعد مت�شاًل مب�شند الظهر 
دون فراغ بينهما.

د- اأْن تكون مقاب�س املقاعد - اإن ُوِجدت - مك�شيًة مبادة متنع من الإ�شابة يف حالة ال�شطدام.
�شة  هــ- اأْن ل تقل امل�شافة بني ظهر اأي مقعد وباطن املقعد الذي يليه عن )70( �شم، للمركبات املخ�شَّ
�شة لن�شاط النقل الدويل للركاب  لن�شاط النقل الداخلي للركاب، و)80( �شم للمركبات املخ�شَّ

ون�شاط النقل ال�شياحي الدويل.

مادة )15(
يجب األ تقل امل�شافة بني �شطح اأي مقعد و�شقف املركبة عن )85( �شم، وبني مقدمة املقعد وظهر 
املقعد الذي اأمامه عن )30( �شم، ويجب األ تقل امل�شافة بني اأر�شية املركبة و�شقفها عن )190( �شم.

مادة )16(
�شة لن�شاط النقل الداخلي  يجب األ يقل عْر�س املمر يف املركبة عن )40( �شم يف املركبات املخ�شَّ
ال�شياحي  النقل  ون�شاط  للركاب  الدويل  النقل  لن�شاط  �شة  املخ�شَّ املركبات  �شم يف  و)42(  للركاب، 
اأو  اأية عوائق  اأر�شيته بطبقة غري قابلة لال�شتعال ومانعة لالنزلق، واأْن يخلو من  الدويل، مع تغطية 

اأطراف حادة.

مادة )17(
يجب اأْن يكون مكان ال�شائق يف املركبة �شعة )50( راكبًا، منف�شاًل عن مقاعد الركاب بحاجز ل 

يحجب روؤية الطريق.

مادة )18(
الف�شل،  اأو  النك�شار  حالة  يف  �شقوطه  متنع  بو�شيلة  محميًا  احلركة  ناقل  محور  يكون  اأْن  يجب 
ويجب حماية خزان الوقود بغالف معدين لوقايته عند وقوع اأي حادث، ويجب اأن يكون نظام الوقود 

معزوًل عن نظام العادم ومحميًا من و�شول حرارة العادم اإليه.

مادة )19(
يجب تزويد املركبة باملعدات والتجهيزات التالية، واملحافظة عليها بحالة جيدة وقابلة لال�شتخدام 

يف جميع الأوقات اأثناء اخلدمة:
اأ- مثلث باألوان عاك�شة للتحذير يف احلالت الطارئة اأو يف حالة وقوع حادث.

مقعد  من  بالقرب  اإحداهما  املركبة،  حجم  مع  تتنا�شبان  لال�شتخدام  �شاحلتني  حريق  ب- طفايتي 
ال�شائق والأخرى عند الباب، مع وجود مل�شق يدل على مكان وجودها.

ج- حقيبة اإ�شعافات اأولية تنا�شب عدد الركاب، مع وجود مل�شق يدل على مكان وجودها.
د- مرايا على جانبي املركبة تتيح لل�شائق روؤية كاملة جلانبيها من مقعده ومراقبة الظروف املحيطة 
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بالأبواب واملركبات املحاذية.
هــ- عدد )2( كامريا مراقبة يف املركبة �شعة )25( راكبًا فاأقل، واحدة تك�شف املركبة من الداخل، 
فاأكرث،  راكبًا  �شعة )26(  املركبة  للخلف، وعدد )3( كامريات مراقبة يف  الرجوع  والثانية عند 
هذه  مبحتوى  الحتفاظ  مع  للخلف،  الرجوع  عند  وواحدة  الداخل  من  املركبة  تك�شف  اثنتان 

الكامريات ملدة ل تقل عن �شهر واحد.
�شة لن�شاط  و- عالمة )ِقْف( على جهة الي�شار، ُت�شتخَدم عند �شعود ونزول الركاب يف املركبات املخ�شَّ

النقل الداخلي للركاب يف حال نقل الطلبة.
ز- اأجهزة تكييف.

ا�شات )الرجوع للخلف(. ح- ح�شَّ
ط- نظام �شوتي لالإر�شاد ال�شياحي، وحمام يف مركبات النقل الدويل للركاب والنقل ال�شياحي الدويل.

مادة )20(
يجب اأْن حتتوي املركبة على عدد )2( مخرج للطوارئ على الأقل، يف كل جانب مخرج، مع و�شع 

مل�شقات تو�شح موقعيهما.
ويجوز لالإدارة اعتبار اأبواب املركبة والنوافذ الزجاجية مبثابة مخارج للطوارئ.

مادة )21(
ع اأية عوائق اأمام مخارج الطوارئ، ويجب يف كل حال، تزويد املركبة التي حتتوي على  ُيحَظر و�شْ

نوافذ ثابتة مبطارق لك�شر الزجاج ل تقل عن )4( مطارق.

مادة )22(
�س له و�شعاره اأو عالمته التجارية على املركبة من اجلانبني،  يجب كتابة ال�شم التجاري للمرخَّ

بحيث ميكن للناظر لها روؤية ذلك بو�شوح، وذلك كله طبقًا ِلـما حتدده الإدارة يف هذا ال�شاأن.

مادة )23(
ع مل�شقات يف املركبة من الداخل، ت�شتمل على بيان احلد الأق�شى لعدد الركاب ومْنع  يجب و�شْ
التدخني ورقم الت�شال وخط �شاخن للمفقودات، بحيث ي�شتطيع الراكب الطالع على كافة البيانات 

املتقدمة بو�شوح.

الف�سل الرابع
مادة )24(

�س له التزامات وم�سئ�ليات املرخَّ
دة يف هذا الف�شل من هذا النظام،  �س له القيام باللتزامات وامل�شئوليات املحدَّ يجب على املرخَّ

بالإ�شافة اإلى اللتزامات املن�شو�س عليها يف لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام.
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مادة )25(
مع مراعاة اأحكام املادة )27( من الالئحة، ُي�شرَتط يف املقر وفروعه اأْن يكون على �شارع جتاري 
اأو خدمي اأو يف منطقة ا�شتثمارية اأو �شناعية، واأْن تتوافر يف محيطه مواقف عامة ل�شتخدام العمالء.

ويجب اأْن يتوفر يف مقر ن�شاط النقل ال�شياحي الدويل بالإ�شافة اإلى ما ورد يف الفقرة الأولى من 
هذه املادة، �شالة انتظار للركاب ومواقف للمركبات.

مادة )26(
�س لإيواء املركبات ما يلي: مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُي�شرَتط يف املكان املخ�شَّ

اأ- اأْن يكون يف منطقة �شناعية اأو خدمية.
ب- اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 100% من املركبات يف كلٍّ من ن�شاط النقل الداخلي للركاب 

ون�شاط النقل الدويل للركاب، و50% من املركبات يف ن�شاط النقل ال�شياحي الدويل.
رًا. ج- اأْن يكون م�َشوَّ

دها الإدارة. د - اأية ا�شرتاطات اأخرى حتدِّ

مادة )27(
�س املركبة لأي عطب اأو خلل، اأن يوفر للركاب مركبة بديلة وذلك  �س له يف حال تَعرُّ يلتزم املرخَّ

خالل مدة ل جتاوز ال�شاعتني من حدوث الُعْطل.

املادة )28(
�س له اللتزام بالآتي: يجب على املرخَّ

�س به، يتمتع باخلربة  اأْن يكون لديه مدير م�شئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية للن�شاط املرخَّ اأ- 
العملية الالزمة.

ن وتْثَبت فيه كافة بيانات العقود املتعلقة بعمليات النقل  ب- اأْن مي�شك �شجاًل منتظمًا ومت�شل�شاًل تدوَّ
باملركبات، وخا�شة اأ�شماء وبيانات اجلهات والأ�شخا�س املتعاَقد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العقد 

واأوقات النقل.
الإدارة  وتزويد  املعنية،  اجلهات  اإحدى  يف  الأولية  الإ�شعافات  عمل  على  لديه  ال�شائقني  تدريب  ج- 

ب�شهادة توؤكد اجتيازهم لربنامج الإ�شعافات الأولية.

مادة )29(
والنقل  للركاب  الدويل  النقل  مركبات  ركاب  لكافة  �شفر  تذاكر  اإ�شدار  له  �س  املرخَّ على  يجب 

ال�شياحي الدويل، مت�شمنة البيانات الآتية:
اأ-ا�شم الراكب الثالثي، وعنوانه ورقم بطاقة هويته وجواز �شفره.

�س له وعنوانه. ب- ا�شم املرخَّ
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ج- نقطة انطالق الرحلة وتاريخها، ونقطة الو�شول وتاريخها.

مادة )30(
ع ك�ْشف باأ�شماء كافة ركاب مركبات النقل ال�شياحي الدويل والنقل  �س له و�شْ يجب على املرخَّ
املادة )29( من هذا  الواردة يف  البيانات  )املانيف�شت( مت�شمٍن  واأرقام مقاعدهم  للركاب،  الدويل 
النظام، اإ�شافة اإلى بيان عدد قطع اأمتعة كل راكب وطبيعتها ووزنها، ومع �شرورة و�شع ا�شم كل راكب 

على اأمتعته ال�شخ�شية.

مادة )31(
للركاب  العائدة  املعثورات  وت�شليم  رحلة،  كل  انتهاء  عِقَب  املركبة  د  تَفقُّ له  �س  املرخَّ على  يجب 
باإبالغ اجلهات  ال�شائق  اأقرب مركز �شرطة بعد ت�شجيلها يف �شجل املفقودات. ويلتزم  اإلى  اأو  اإليهم، 
ه بوجود �شبهة جنائية مبحتوى تلك املعثورات قبل نْقِلها اإلى اأقرب مركز �شرطة،  املعنية يف حال �شكِّ

�شواء كان ذلك داخل اململكة اأو خارجها.

مادة )32(
ن وتْثَبت فيه كافة بيانات العقود املتعلقة  �س له م�ْشك �شجل منتظم ومت�شل�شل، تدوَّ يجب على املرخَّ
ومدة  وتاريخ  معهم  املتعاَقد  والأ�شخا�س  وبيانات اجلهات  اأ�شماء  وخا�شة  باملركبات،  النقل  بعمليات 

وقيمة العقد واأوقات النقل.

مادة )33(
الأحكام  كافة  على  ت�شتمل  باخلدمات،  املنتفعني  ل�شكاوى  لئحة  ع  و�شْ له  �س  املرخَّ على  يجب 
والإجراءات اخلا�شة بتقدمي ال�شكوى والبت فيها، وذلك بعد اعتمادها من الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ الرتخي�س.
ِعها مبكان بارز مبقره  �س له القيام بن�شر لئحة ال�شكاوى والإعالن عنها بو�شْ كما يجب على املرخَّ

وعلى موقعة الإلكرتوين.

مادة )34(
اأو  العام  للنقل  اأو الفرعية  الرئي�شية  اأو �شائق املركبة ا�شتخدام املحطات  له  �س  ل يجوز للمرخَّ

الوقوف فيها اإل بعد احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من الإدارة.

مادة )35(
�س له اأو �شائق املركبة حتميلها بعدد من الركاب يزيد عن عدد املقاعد اأو ال�شماح  ل يجوز للمرخَّ

رة للمركبة. بذلك، ول يجوز تركيب مقاعد اإ�شافية َتزيد ال�شعة املقرَّ
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مادة )36(
اأو ال�شماح  اأو �شائق املركبة التجوُّل بها يف الطرق للح�شول على الركاب  �س له  ل يجوز للمرخَّ

بذلك.
مادة )37(

�س له توفري عدد )2( �شائق للتناوب يف قيادة املركبة يف رحالت النقل الدويل  يجب على املرخَّ
للركاب والنقل ال�شياحي الدويل.

الف�سل اخلام�س
مادة )38(

فْقد الرتخي�س اأو بطاقة الت�سغيل
�س له تقدمي طلب اإلى الإدارة ل�شتخراج بدل فاقد اأو تالف يف حال فْقد الرتخي�س  يجب على املرخَّ
هت بياناتها، على النموذج الذي تعده الإدارة  اأو بطاقة الت�شغيل، اأو حلق باأيهما تلف اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

لهذا الغر�س، م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية:
هت اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ، اأو ما يفيد الفْقد  اأ- الرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل التي تلفت اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

حال حدوثه.
ب- ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية.

رة. الُّ على �شداد الر�شوم املقرَّ ج- الإي�شال الدَّ

مادة )39(
الت�شغيل، ومطابقة  اأو بطاقة  تالف للرتخي�س  اأو  ا�شتخراج بدل فاقد  الإدارة بْحث طلب  تتولى 
بدل  الإدارة  ت�شتخرج  البيانات  ق من مطابقة  التََّحقُّ وبعد  لديها،  املوجودة  امللفات  بيانات  بياناته مع 

فاقد اأو تالف للرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل.

الف�سل ال�ساد�س
رْف�س جتديد الرتخي�س وبطاقة الت�سغيل

الفرع الأول
مادة )40(

رْف�س جتديد الرتخي�س
�س له كافة �شروط ومتطلبات الرتخي�س  على الإدارة رْف�س جتديد الرتخي�س اإذا مل ي�شتوف املرخَّ

املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا النظام.
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الفرع الثاين
مادة )41(

رْف�س جتديد بطاقة الت�سغيل
على الإدارة رْف�س جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة خلدمة اجلمهور، اأو 

تَخلَّف اأيٌّ من ال�شروط الالزمة للتجديد.

الف�سل ال�سابع
اأحكام ختامية

الفرع الأول
مادة )42(

ت�فيق الأو�ساع
مع مراعاة الأحكام الواردة باملادة )43( من الالئحة، يجب على ال�شركات واملوؤ�ش�شات القائمة 
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شنة من تاريخ  واملرخَّ

العمل به.

الفرع الثاين
مادة )43(

اجلزاءات والتدابري
�س  تطبَّق اجلزاءات والتدابري املن�شو�س عليها يف املادة )37( من الالئحة يف حال مخالفة املرخَّ

له اأو اأيٌّ من تابعيه لأحكام هذا النظام. 

الفرع الثالث
مادة )44(

تنفيذ القرار والعمل به
على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ هذا النظام، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

   
وزير امل�ا�سالت والت�سالت

كمال بن اأحمد محمد

�شدر بتاريـخ: 20 �شفــر 1438هــ
الـمــــــوافـــــق: 20 نوفمرب 2016م 
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وزارة امل�ا�سالت والت�سالت
 قرار رقم )23( ل�سنة 2016

في �ساأن نظام تراخي�س تاأجير ال�سيارات والدراجات الآلية

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتني 

)17( و)18( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، 
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

       قرر الآتي:
       مادة )1(
       التعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام، ذات املعايَن الواردَة يف لئحة تراخي�س اأن�شطة 
النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة 

قرين كل منها، وكل ذلك ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
الالئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015.

ة للتاأجري، والتي ل تزيد �شعة الواحدة منها عن )16( راكبًا،  تاأجري ال�سيارات: تاأجري ال�شيارات املعدَّ
�س له وامل�شتاأجر.  وذلك مبوجب عْقد بني املرخَّ

�س له  ة للتاأجري، وذلك مبوجب عْقد بني املرخَّ تاأجري الدراجات الآلية: تاأجري الدراجات الآلية املعدَّ
وامل�شتاأجر. 

تاأجري  ن�شاط  اأو  ال�شيارات  تاأجري  ن�شاط  ملزاولة  لها  �س  املرخَّ الآلية،  الدراجة  اأو  املركبة:ال�شيارة 
الدراجات الآلية.

مادة )2(
نطاق �سريان النظام

ت�شري اأحكام هذا النظام على الرتاخي�س التي ت�شدرها الوزارة لل�شركات واملوؤ�ش�شات ملزاولة 
ن�شاَطي تاأجري ال�شيارات وتاأجري الدراجات الآلية. 

مادة )3(
�سروط املركبات

 )20( عن  به  �س  املرخَّ ال�شيارات  تاأجري  ن�شاط  ملزاولة  �شة  املخ�شَّ ال�شيارات  عدد  يقل  األ  يجب  اأ- 
�شيارة. 
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�س به  �شة ملزاولة ن�شاط تاأجري الدراجات الآلية املرخَّ ب- يجب األ يقل عدد الدراجات الآلية املخ�شَّ
عن )20( دراجة اآلية.

مادة )4(
ثالث  من  اأكرث  ا�شتعمالها  على  م�شى  قد  يكون  ل  بحيث  جيدة،  بحالة  املركبة  تكون  اأن  يجب   
�شنوات عند طلب الرتخي�س، ويف جميع الأحوال ل يجوز ا�شتخدام ال�شيارة بعد مرور خم�س �شنوات 

من تاريخ ال�شنع، ول يجوز ا�شتخدام الدراجة الآلية بعد مرور �شبع �شنوات من تاريخ ال�شنع.
 

مادة )5(
�سروط خا�سة باملقر ومكان الإي�اء

مع مراعاة اأحكام املادة )27( من الالئحة، ُي�شرَتط يف املقر وفروعه اأْن يكون على �شارع جتاري، 
اأو خدمي اأو يف منطقة ا�شتثمارية اأو �شناعية، واأْن تتوافر يف محيطه مواقف عامة ل�شتخدام العمالء. 

مادة )6(
�س لإيواء املركبات ملزاولة  مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُي�شرَتط يف املكان املخ�شَّ

اأيٍّ من ن�شاَطي تاأجري ال�شيارات اأو تاأجري الدراجات الآلية، الآتي:
األ يكون يف منطقة �شكنية. اأ- 

ب-اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 20 % من املركبات، على األ تقل امل�شاحة يف كل حال عن ا�شتيعاب 
عدد )5( مركبات.    

دًا مَبخَرج للطوارئ، واأْن تتوفر فيه و�شائل الأمن وال�شالمة. رًا، ومزوَّ ج- اأْن يكون م�شوَّ
د- اأية ا�شرتاطات اأخرى حتددها الإدارة.

مادة )7(
�س له واجبات وم�سئ�ليات املرخَّ

�س له اللتزام بالآتي:  يجب على املرخَّ
�س به، ل تقل خربته  اأ- اأْن يكون لديه مدير م�شئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية للن�شاط املرخَّ

العملية عن ثالث �شنوات يف اإدارة الأعمال. 
املركبات،  تاأجري  بعقود  املتعلقة  البيانات  كافة  فيه  وتْثَبت  ن  تدوَّ ومت�شل�شل  منتظم  �شجل  َم�ْشُك  ب- 

وخا�شة اأ�شماء وبيانات اجلهات والأ�شخا�س املتعاَقد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العقد.

مادة )8(
�س له تدريب ال�شائقني لديه على خدمة العمالء، وعمل الإ�شعافات الأولية يف  يجب على املرخَّ

اإحدى اجلهات املعنية، وتزويد الإدارة ب�شهادات توؤكد ذلك.    
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مادة )9(
�س له وامل�شتاأجر كافة البيانات اجلوهرية،  يجب اأْن يت�شمن عقد تاأجري املركبة املربم بني املرخَّ

وبوجه خا�س الآتي:
�س له وامل�شتاأجر. اأ- البيانات اخلا�شة باملرخَّ

ب- بيانات املركبة، كرقمها و�شنة ال�شنع ونوعها ولونها ورقم القاعدة.
ج- مدة وقيمة العقد، ومكان وزمان ت�شليم املركبة للم�شتاأجر وحالتها وقت الت�شليم.

د- اإذا كان امل�شتاأجر �شيخرج باملركبة اإلى خارج مملكة البحرين، فيجب ِذْكُر ذلك وحتديد ِوجهته. 
هـ- كيفية تغطية الأ�شرار الناجمة عن احلوادث.

مادة)10(
�س له، على اأْن يذكر ا�شم ال�شائق يف العقد واأْن تكون  يجوز تاأجري املركبة ب�شائق يعمل لدى املرخَّ

لديه رخ�شة قيادة معتَمدة و�شارية املفعول ت�شمح له بقيادة املركبة. 

مادة )11(
�س له تاأجري املركبة اإل للفئات الآتية: ل يجوز للمرخَّ

املركبة  بقيادة  له  ت�شمح  املفعول  و�شارية  معتَمدة  قيادة  رخ�شة  يحمل  الذي  الطبيعي  ال�شخ�س  اأ-   
�س له يف هذه احلالة وقبل ت�شليم املركبة اإلى امل�شتاأجر الحتفاظ  امل�شتاأجرة، ويجب على املرخَّ

بن�شخة من رخ�شة قيادته وبطاقة الهوية اخلا�شة به اأو جواز �شفره.
ب- ال�شخ�س العتباري، ب�شرط اللتزام بال�شروط الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة فيما يتعلق 

بال�شائق الذي ُي�شمح له بقيادة املركبة.
ج- مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من هذه املادة، ل يجوز للم�شتاأجر اأن ي�شمح للغري با�شتعمال املركبة 

امل�شتاأجرة اإل اإذا مت التفاق على ذلك يف العقد.

مادة )12(
ُيحَظر ا�شتخدام املركبة ك�شيارة اأجرة )تاك�شي( لنقل الركاب، �شواء بالتجول بها يف الطرق اأو 

ا�شتخدام التطبيقات الإلكرتونية اأو باأية و�شيلة اأخرى ميكن احل�شول بها على الركاب.

مادة )13(
اأيِّ  وُيحَظر وقوف  الإيواء،  �شاحة  املركبات يف  بوقوف  اللتزام  وتابعيه  له  �س  املرخَّ  يجب على 

مركبة اأمام املقر.

مادة)14(
�س له عند تاأجري املركبة حْجز جواز ال�شفر الأ�شلي للم�شتاأجر اأو بطاقة هويته. اأ- ل يجوز للمرخَّ

عند  امل�شتاأجر  من  املركبة  ا�شتالم  عن  الأ�شباب،  من  �شبب  لأيِّ  المتناع  له  �س  للمرخَّ يجوز  ل  ب- 
اإعادتها اإليه.
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مادة )15(
فْقد الرتخي�س اأو بطاقة الت�سغيل

�س له اأْن يطلب من الإدارة ا�شتخراج بدل فاقد اأو تالف اإذا فقد الرتخي�س اأو  يجب على املرخَّ
هت بياناتهما اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ.  بطاقة الت�شغيل، اأو حلق بهما تلف اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

مادة )16(
الإدارة،  اإلى  الغر�س  لهذا  املعد  النموذج  التالف على  اأو  الفاقد  م طلب احل�شول على بدل  يقدَّ

ويرفق به:
هت اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ، اأو ما يفيد الفْقد  اأ-الرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل التي تلفت اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

حال حدوثه.
ب- ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية.

ج- الإي�شال الدالُّ على �شداد الر�شوم املقررة.
      

مادة )17(
ق من  تتولى الإدارة بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات امللفات املوجودة لديها، وبعد التََّحقُّ

مطابقة البيانات ُي�شتخَرج الرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل.

 مادة )18(
رْف�ُس جتديد الرتخي�س وبطاقة الت�سغيل

�س له كافة �شروط ومتطلبات الرتخي�س   على الإدارة رْف�ُس جتديد الرتخي�س اإذا مل ي�شتوف املرخَّ
املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا النظام. 

مادة )19( 
على الإدارة رْف�ُس جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة خلدمة اجلمهور، اأو 

تخلَّف اأيٌّ من ال�شروط الالزمة للتجديد.

مادة )20(
اأحكام ختامية

�س له التنازل عن الرتخي�س ال�شادر  مع مراعاة اأحكام املادة )34( من الالئحة، يجوز للمرخَّ
مبزاولة ن�شاط تاأجري ال�شيارات اأو ن�شاط تاأجري الدراجات الآلية، ملن تتوافر فيه �شروط الرتخي�س 

املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا النظام.
مادة )21(

�س له بعد  مع مراعاة اأحكام املادة )21( من الالئحة، واملادة )3( من هذا النظام يجوز للمرخَّ
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�س به.   موافقة الإدارة ا�شتبعاد اأيٍّ من املركبات عن مزاولة الن�شاط املرخَّ

مادة )22(
�س  اإذا ِبـْيَعت املركبة تنفيذًا حلكم ق�شائي، فال تنتقل بطاقة الت�شغيل اإلى امل�شرتي، ويجوز للمرخَّ
اأ�شهر من  اأق�شاها )6(  با�شمه خالل مدة  اأخرى م�شجلة  �شيارة  اإلى  الت�شغيل  نــْقـل بطاقة  له طلـب 

تاريخ البيع.

مادة )23(
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  على  يجب  الالئحة،  من  باملادة )43(  الواردة  الأحكام  من  الرغم  على   
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شنة  القائمة واملرخَّ

من تاريخ العمل به. 
                                 

    مادة )24(
�س  ت�شري اجلزاءات والتدابري املن�شو�س عليها يف املادة )37( من الالئحة يف حالة اإخالل املرخَّ
له اأو اأيٍّ من تابعيه باأيٍّ من التزاماته اأو با�شرتاطات الرتخي�س، كما ت�شري اأحكام الالئحة فيما مل يرد 

ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا النظام.
                                        

   مادة )25(
اليوم  به اعتبارًا من  النظام، ويعمل  اأحكام هذا  للنقل الربي والربيد تنفيذ  الوزارة  على وكيل 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                         
  وزير امل�ا�سالت والت�سالت

  كمال بن اأحمد محمد

                                                                       
�شدر بتاريخ: 20 �شـفـــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 20 نوفمرب 2016م
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وزارة �سئ�ن ال�سباب والريا�سة
 قرار رقم )54( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تنظيم �سجالت قيد الأندية الريا�سية والمراكز ال�سبابية
الخا�سعة لإ�سراف وزارة �سئ�ن ال�سباب والريا�سة

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

يكون ت�شجيل الأندية الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، بقْيد نظامها 
ه لذلك اإدارة �شئون الأندية بالوزارة. الأ�شا�شي يف ال�شجل الذي ُتِعدُّ

ال�شجل  الأ�شا�شي يف  بقْيد نظامها  الوزارة،  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  املراكز  ت�شجيل  ويكون 
ه لذلك اإدارة املراكز ال�شبابية. الذي ُتِعدُّ

املادة الثانية
ِجلَّني امل�شار اإليهما يف املادة الأولى من هذا القرار، بعد املوافقة على ت�شجيل النادي  ن يف ال�شِّ ُيدوَّ

الريا�شي اأو املركز ال�شبابي، رْقُم القيد وتاريخه.

املادة الثالثة
ِجلَّني، بعد ن�شر ت�شجيل النادي الريا�شي اأو املركز ال�شبابي يف اجلريدة الر�شمية،  ن يف ال�شِّ ُتدوَّ

البيانات الآتية:
1- رقم وتاريخ عدد اجلريدة الر�شمية الذي ُن�ِشر به قرار ت�شجيل النادي الريا�شي اأو املركز ال�شبابي.
ن ا�شم و�شعار وعنوان املقر  2- ملخ�س النظام الأ�شا�شي للنادي الريا�شي اأو املركز ال�شبابي املت�شمِّ

والأهداف وو�شائل حتقيقها.
اأو املركز ال�شبابي وتاريخ ن�شرها يف  3- اأية تعديالت جُتَرى على النظام الأ�شا�شي للنادي الريا�شي 

اجلريدة الر�شمية.
4- قرارات الإدماج اأو تكوين فروع جديدة اأو َحلُّ النادي الريا�شي اأو املركز ال�شبابي – اإْن ُوِجدت – 

وتاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية.
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املادة الرابعة
حتتفظ كل اإدارة بال�شجل اخلا�س بها، وُيحَظر التخل�س منه اأو اإتالفه بعد مرور اأية مدة زمنية، 
اإليها يف  اإلكرتوين لهذا ال�شجل، يت�شمن كافة املحتويات امل�شار  اأر�شيف  اإن�شاء  اإدارة  ويتعنيَّ على كل 

املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار، على اأْن يتم حتديثه كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة اخلام�سة
حُتَفظ كافة البيانات وامل�شتندات الأخرى اخلا�شة بالنادي الريا�شي اأو املركز ال�شبابي يف ملف 

ر على غالفه مبحتوياته. م اأوراقه ترقيمًا مت�شل�شاًل، ويوؤ�شَّ خا�س وُتَرقَّ

املادة ال�ساد�سة
واملن�شاآت  الريا�شة  ل�شئون  امل�شاعد  والوكيل  ال�شبابية،  والهيئات  للمراكز  امل�شاعد  الوكيل  على 

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

وزير �سئ�ن ال�سباب والريا�سة
ه�سام بن محمد اجل�در

�شدر بتاريخ: 24 محــرم 1438هـ
الـمــوافــــــــق: 25 اأكـتوبــر 2016م
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 قـرار رقم )22( ل�سنة 2016
 ب�ساأن اإ�سدار لئحة الم�ارد الب�سرية

للمحكمة الد�ست�رية

رئي�س املحكمة الد�شتورية:
ل  املعدَّ الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء   2002 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2012، 
وعلى القانون رقم )52( ل�شنة 2006 ب�شاأن ن�شر اللوائح الإدارية،

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 لئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون 

اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013،
 ،2016 ل�شنة   )11( رقم  بالقرار  ال�شادرة  الد�شتورية  باملحكمة  الب�شرية  املوارد  لئحة  وعلى 

لة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2016، املعدَّ
وبناًء على عر�س الأمني العام،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
لة  ُتلغى لئحة املوارد الب�شرية باملحكمة الد�شتورية ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2016، املعدَّ

بالقرار رقم )15( ل�شنة 2016،

املادة الثالثة
ُين�شر  هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

الن�شر.

املادة الرابعة
على الأمني العام للمحكمة الد�شتورية تنفيذ هذا القرار.

  رئي�س املحكمة الد�ست�رية
خليفة بن را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 2 نوفمرب 2016م
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لئحة امل�ارد الب�سرية
للـمـحـكـمـة الـد�سـتــ�رية

البـــاب الأول
اأحكام عامـة

مادة )1(
وي�شري  واإداري،  ا�شتقالل مايل  بذاتها، ذات  قائمة  م�شتقلة  ق�شائية  الد�شتورية هيئة  املحكمـة 
على �شئون موظفيها لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية، وفيما عدا ما ن�شت عليه هذه الالئحة 
ال�شادر  املدنية  قانون اخلدمة  اأحكام  املحكمة  ت�شري على موظفي  لها،  ذة  منفِّ وقرارات  اأحكام  من 
ل�شنة 2014، ولئحته  باملر�شوم بقانون رقم )69(  ل  املعدَّ ل�شنة 2010،  باملر�شوم بقانون رقم )48( 
لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، وتعليمات  التنفيذية ال�شادرة بالقرار  رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

وقرارات اخلدمة املدنية.

مادة )2(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبنيَّ قريَن كل منها، ما مل 

يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

املحكمة الد�شتورية. املحكمة: 1
رئي�س املحكمة الد�شتورية. الرئي�س اأو رئي�س املحكمة: 2

الأمني العام والأمني العام امل�شاعد واملديرون وَمن يف 
حكمهم.

الوظائف العليا: 3

رئي�س املحكمة الد�شتورية. ال�شلطة املخت�شة: 4
اأمني عام املحكمة الد�شتورية. الأمني العام: 5

لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية. الالئحة: 6
التي  وال�شالحيات  وامل�شئوليات  الواجبات  جمموعة 
ُت�شَند اأو ُتَفوَّ�س من رئي�س املحكمة، والتي يلزم للقيام 
ي�شغلها  فيمن  توافرها  يجب  ومعايري  ا�شرتاطات  بها 
وال�شالحيات  وامل�شئوليات  الواجبات  هذه  لتاأدية 

ب�شفة دائمة اأو موؤقتة.

الوظيفة: 7
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عمله  طبيعة  كانت  اأيًا  باملحكمة  وظيفة  ي�شغل  َمن  كل 
اأو م�شمى وظيفته عدا الرئي�س ونائب الرئي�س واأع�شاء 

املحكمة.

املوظف: 8

الوظيفية  املراكز  ترتيب  التنظيمي  بالهيكل  د  ُيق�شَ
التي  املجموعة  بيان  مع  املحكمة،  اإطار  يف  املختلفة 
لَّم  ال�شُّ يف  ودرجتها  نوعيتها،  اأو  وطبيعتها  ها  مُّ ت�شَ
ويو�شح  بينها،  العمل  توزيع  يي�شر  مما  الوظيفي، 
العالقات  هذه  اأكانت  �شواء  �شاغليها،  بني  العالقات 

راأ�شية اأو اأفقية.

الهيكل التنظيمي: 9

ال�شنة وال�شهر بح�شب التقومي امليالدي. ال�شنة وال�شهر: 10

مادة )3(
رة يف القوانني واللوائح على جميع املوظفني، ويبا�شر رئي�س  لرئي�س املحكمة �شلطات الوزير املقرَّ
لة لوزير املالية فى القوانني واللوائح ب�شاأن تنفيذ ميزانية املحكمة يف حدود  املحكمة ال�شلطات املخوَّ
لة لديوان اخلدمة املدنية، ويجوز  العتمادات املدرجة فيها، كما يبا�شر رئي�س املحكمة ال�شلطات املخوَّ
له اأن يفو�س من يراه منا�شبًا ِمن �شاغلي الوظائف العليا اأو َمن يعادلهم يف مبا�شرة اأيٍّ من اخت�شا�شاته 

اأو مهامه الواردة يف هذه الالئحة.

مادة )4(
ل جلنة برئا�شة الأمني العام وع�شوية �شاغلي الوظائف العليا تخت�س مبراجعة تر�شيحات  ت�شكَّ

احل�شول على العالوات واملكافاآت الت�شجيعية واحلوافز.
اأْن يكون من بينهم الرئي�س،  وتعقد اللجنة اجتماعاتها بح�شور ثلثي اأع�شائها على الأقل، على 
ي عن ح�شور الجتماع الذي  وت�شِدر تو�شياتها باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين. وعلى ع�شو اللجنة التََّنحِّ

ُينَظر اأو ُتَبت فيه الأمور الوظيفية املتعلقة به �شخ�شيًا.
وعلى رئي�س اللجنة رْفع الرت�شيحات اإلى رئي�س املحكمة لتخاذ ما يراه ب�شاأنها.

مادة )5(
ي�شِدر رئي�س املحكمة قرارًا بت�شكيل اللجان الالزمة للعمل يف املحكمة بناًء على اقرتاح الأمني 

العام.

مادة )6(
ي�شِدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة بناًء على عْر�س الأمني العام.
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مادة )7(
 ُيعترَب جدول املخالفات واجلزاءات املرفق بهذه الالئحة جزءًا ل يتجزاأ منها.

الباب الثاين
الهيكل التنظيمي وترتيب ال�ظائف

مادة )8(
يقرتح الأمني العام هيكاًل تنظيميًا للمحكمة يراعى فيه تق�شيم الأمانة العامة اإلى اإدارات واأق�شام، 

مبا يتنا�شب وحْجم وجمالت العمل بها، وي�شُدر به قرار  عن الرئي�س.
وي�شع الأمني العام و�شفًا وظيفيًا لكل وظيفة باملحكمة، وي�شُدر به قرار من رئي�س املحكمة قبل 
احلد  وخا�شة  ي�شغلها،  فيمن  توافرها  الالزم  وال�شرتاطات  وم�شئولياتها  واجباتها  د  يحدِّ به،  العمل 
الأدنى من املوؤهالت واملهارات والقدرات الالزمة لها. وُيعترَب الو�شف الوظيفي الأ�شا�س الذي ُيرتَكز 

عليه يف ت�شنيف الوظائف وحتديد الدرجة والراتب.

مادة )9(
يف حال تغيري واجبات وم�شئوليات وظيفة معينة اإلى درجة كبرية، يقوم الأمني العام بعد موافقة 

الرئي�س باإجراء الالزم ملراجعة وتعديل الو�شف الوظيفي بح�شب احلاجة.   
العام  الأمني  وعلى  وراتبه،  بدرجته  املوظف  يحتفظ  اأقل  بدرجة  الوظيفة  ت�شنيف  اإعادة  وعند 
فة على درجة تنا�شب درجة  بعد موافقة رئي�س املحكمة نْقل املوظف اإلى وظيفة �شاغرة منا�شبة م�شنَّ
ن على الوظيفة املعاد ت�شنيفها حلني توافر الوظيفة  ر ذلك ُي�شكَّ الوظيفة التي كان ي�شغلها، واإذا تعذَّ

املنا�شبة.

مادة )10(
مميزات  لها  الوظائف  من  عددًا  جمموعة  كل  ت�شمل  جمموعات،  اإلى  املحكمة  وظائف  م  تق�شَّ
وخ�شائ�س م�شرتكة وفقًا لنظام الت�شنيف املعتَمد من رئي�س املحكمة، الذي يهدف اإلى حتديد الأُُطر 
املنا�شبة لإدارة الرواتب والوظائف وحتقيق ال�شتخدام الأمثل للموارد الب�شرية، وهذه املجموعات هي:

والقيادية  العليا  والإدارية  الإ�شرافية  املهام  الوظائف ذات  وت�شمل  التنفيذية،  الوظائف  1( جمموعة 
التي تقوم بالإ�شراف الكامل على الوظائف اخلا�شعة لالإ�شراف الإداري اأو الفني اأو كليهما، وهي 
وظائف اأمني عام واأمني عام م�شاعد ومدير اإدارة ورئي�س ق�شم. كما ت�شم هذه املجموعة بع�س 
م ال�شت�شارات الفنية املتخ�ش�شة، كوظائف اخلرباء وامل�شت�شارين،  الوظائف ال�شت�شارية التي تقدِّ

فة على اجلدول التنفيذي. والوظائف امل�شنَّ
دة تتطلب موؤهاًل اأكادمييًا جامعيًا ل يقل عن  2( جمموعة الوظائف التخ�ش�شية، وت�شمل وظائف محدَّ

البكالوريو�س.
3( جمموعة الوظائف العمومية، وت�شمل جميع الوظائف املهنية واحلرفية وامل�شاندة والكتابية والفنية 
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يتنا�شب مع م�شتوى وطبيعة  اأو علميًا  تتطلب موؤهاًل مهنيًا  التي  الوظائف  والإدارية وغريها من 
الوظيفة، ول تدخل يف نطاق جمموعات الوظائف الأخرى املبيَّنة يف البندين ال�شابقني.

مادة )11(
يتم ترتيب وتقييم وت�شنيف الوظائف وفقًا للقواعد واملعايري الآتية:

1( م�شتوى الواجبات وامل�شئوليات وال�شالحيات واملوؤهالت وغريها من العوامل، ويـجوز ال�شرت�شاد 
على ذلك بنظام الت�شنيف املعتَمد بديوان اخلدمة املدنية.

2( اأوجه الت�شابه والختالف يف طبيعة ونوعية العمل لكل وظيفة.
3( الأهمية الن�شبية للوظيفة يف التنظيم الإداري.
4( العْر�س والطلب على الوظيفة يف �شوق العمل.

الباب الثالث
التعيني يف ال�ظائف

مادة )12(
1( يكون تعيني كل من الأمني العام والأمني العام امل�شاعد، مبر�شوم.

2( يكون تعيني مديري الإدارات و�شاغلي الوظائف الأخرى بقرار من رئي�س املحكمة بناًء على تر�شيح 
نة تفا�شيل الدرجة و الرتبة وتاريخ  الأمني العام، ويعتِمد الرئي�س ا�شتمارة اإجراء التوظيف مت�شمِّ

التعيني، على اأن ت�شلَّم ن�شخة من الو�شف الوظيفي للموظف.
3( ل يجوز اجلْمع بني وظيفتني دائمتني يف املحكمة اأو يف اأية جهة اأخرى.

مادة )13(
مع  الإعارة،  اأو  الندب  اأو  النقل  اأو  الرتقية  اأو  التعيني  طريق  عن  الدائمة  الوظائف  �َشْغل  يكون 

مراعاة ا�شتيفاء ال�شرتاطات الالزمة لذلك.

اأن�اع الت�ظيف و�س�ابطه
مادة )14(

دة بدوام كامل طوال اأيام العمل،  التوظيف الدائم: هو التوظيف الذى يعمل فيه املوظف ملدة غري محدَّ
الوظائف  اإحدى  يف  يعنيَّ  فيمن  وُي�شرَتط  ي�شغلها،  التى  للوظيفة  املقررة  واملزايا  الراتب  ويتقا�شى 

باملحكمة ما ياأتي:
1( اأْن يكون متمتعًا باجلن�شية البحرينية.

2( اأْن يكون محمود ال�شرية ح�شن ال�شمعة.
دة للحرية يف جرمية مخلَّة بال�شرف اأو  3( األ يكون قد �شبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ
الأمانة، ما مل يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره. ومع ذلك يـجوز تعيني ال�شخ�س بعد موافقة رئي�س املحكمة 
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اإذا كان احلكم م�شموًل بوقف تنفيذ العقوبة.
ُله من اخلدمة بحكم ق�شائي اأو بقرار تاأديبي نهائي، ما مل مت�س على �شدور  4( األ يكون قد �شبق ف�شْ

اأيٍّ منهما ثالث �شنوات على الأقل.
5( اأْن يكون م�شتوفيًا ل�شروط �َشْغل الوظيفة بح�شب ما هو وارد يف الو�شف الوظيفي.

6( اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد الأق�شى 
للوظائف. 

7( األ يقل �ِشنُّه عن ثماين ع�شرة �شنة.
8( اأْن تثُبت لياقته ال�شحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املخت�شة، ويـجوز الإعفاء من هذا ال�شرط 

بقرار من رئي�س املحكمة.
9( با�شتثناء �شاغلي الوظائف العليا، وامل�شت�شارين واخلرباء البحرينيني وغري البحرينيني، يـجوز بناًء 
رئي�س  من  لقرار  وفقًا  الوظيفة  ل�َشْغل  امتحان خا�س  اجتياز  ا�شرتاط  العام  الأمني  اقرتاح  على 
واملهارات  واملوؤهالت  الوظيفة  طبيعة  بح�شب  بالمتحانات  اخلا�شة  ال�شوابط  د  يحدِّ املحكمة 

املطلوبة ل�َشْغلها. 
و ا�شتثناًء من حكم البند )1( من هذه املادة، يجوز �َشْغل الوظيفة بغري البحرينيني بطريق التعاقد 

ر احل�شول على املر�شحني البحرينيني الذين ي�شتوفون �شروط �َشْغل الوظيفة املطلوبة. يف حالة تعذُّ

مادة )15(
دة بدوام كامل طوال اأيام  التوظيف املوؤقت: هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف مبوجب عْقد ملدة محدَّ
رة للوظيفة التي ي�شغلها اأو راتبًا مقطوعًا وفقًا ِلـما يتم التفاق  العمل، ويتقا�شى الراتب واملزايا املقرَّ
عليه بني املحكمة واملر�شح للوظيفة، مبا ل يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية املعنيَّ عليها، وفقًا 

لل�شوابط الآتية:
1( اأْن يكون بحرينيًا اأو من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اأو غريها من اإحدى 

الدول العربية .
2( اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد الأق�شى 

للوظائف.
ة عند خروج بع�س املوظفني يف اإجازات،  3( اأْن يكون التوظيف املوؤقت بهدف تغطية الحتياجات املا�شَّ
اأو امل�شاعدة يف تنفيذ بع�س الربامج اأو امل�شاريع الطارئة، اأو ملربرات اأخرى يوافق عليها الرئي�س.

بنظام  �َشْغلها  املراد  الوظائف  يف  لالختيار  اأ�شا�شًا  الدائمة  للوظائف  املطلوبة  املوؤهالت  ُتعترَب   )4
التوظيف املوؤقت.

5( اأْن يكون ملدة ل تزيد على �شنة واحدة قابلة للتجديد مبوافقة رئي�س املحكمة.

مادة )16(
ى لفرتة زمنية  دة يوؤدَّ التوظيف اجلزئي: هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف مبوجب عْقد ملدة محدَّ
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املوظف  ويتقا�شى مبوجبه  العمل،  اأيام  اليومية طوال  العمل  ل�شاعات  ر  املقرَّ الكامل  الدوام  تقل عن 
راتبًا مقطوعًا يتم احت�شابه بال�شاعة اأو باليوم اأو بالأ�شبوع اأو بال�شهر اأو بالقطعة، وفقًا ِلـما يتم التفاق 
عليه بني الأمني العام واملر�شح للوظيفة وموافقة رئي�س املحكمة، ومبا ل يتجاوز نهاية مربوط الدرجة 

الوظيفية املعنيَّ عليها، وفقًا لل�شوابط الآتية:
اعتماد  ولها  التنظيمي  الهيكل  يف  ومعتَمدة  فة  م�شنَّ �شاغرة  وظائف  على  اجلزئي  التوظيف  1( يتم 
مايل، اأو على وظائف ُت�شتحَدث موؤقتًا. ويجوز يف بع�س احلالت ا�شتثناء العمل بالقطعة من هذه 
الر�شمي مبهام  الدوام  �شاعات  املوظف خارج  ُكلِّف  اإذا  التوظيف اجلزئي  يجوز  كما  ال�شوابط، 
لي�شت لها �شلة بوظيفته الدائمة يف املحكمة اأو مبهام مماثلة ملهام وظيفته ولكن يف جهات حكومية 

اأخرى، اأو ُكلِّف موظف باإحدى هذه اجلهات بالعمل يف املحكمة  لتحقيق اأهداف، منها:
        اأ- تلبية الحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة املو�شمية اأو احل�شول على معارف اأو مهارات وخربات 

نادرة.
        ب- اإذا كان اأكرث اقت�شادًا يف النفقات.

        ج- امل�شاعدة يف تنفيذ بع�س املهام امل�شاندة اأو الربامج اأو امل�شاريع التطويرية. 
بنظام  �َشْغلها  املراد  الوظائف  يف  لالختيار  اأ�شا�شًا  الدائمة  للوظائف  املطلوبة  املوؤهالت  ُتعترَب   )2

التوظيف اجلزئي.
3( لرئي�س املحكمة اأْن ي�شع معدلت اأجور خا�شة للتوظيف اجلزئي لفئات وظيفية معينة عندما توجد 
وفقًا  الوظيفية،  الفئات  ببع�س  الحتفاظ  اأو  املطلوبة  املوؤهالت  اأ�شحاب  بالغة يف جْذب  �شعوبة 

لظروف العْر�س والطلب على الوظيفة يف �شوق العمل وتوافر العتمادات املالية الالزمة.
4( يجوز توظيف اأكرث من موظف على ذات الوظيفة ومبا ل يجاوز املخ�ش�شات املالية للوظيفة.
5( تكون �شاعات عمل التوظيف اجلزئي منتظمة اأو غري منتظمة، كما تكون مت�شلة اأو متفرقة.

مادة )17(
التوظيف بعْقد لغري البحرينيني هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف غري البحريني وفقًا ل�شاعات 
رة للوظيفة التي ي�شغلها اأو راتبًا مقطوعًا وفقًا  دة يف العْقد ويتقا�شى الراتب واملزايا املقرَّ العمل املحدَّ

ِلـما يتم التفاق عليه بني املحكمة واملر�شح للوظيفة، وفقًا لل�شوابط الآتية:
ر احل�شول على املر�شح البحريني الذي ي�شتويف �شروط �َشْغل الوظيفة املطلوبة. 1( تعذُّ

2( احل�شول على معارف اأو مهارات اأو خربات نادرة.
3( اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد الأق�شى 

للوظائف.
4( ُتعترَب املوؤهالت املطلوبة للوظائف الدائمة اأ�شا�شًا لالختيار يف الوظائف املراد �َشْغلها.

اأداء  5( تكون العقود ملدة �شنة واأق�شاها �شنتان قابلة للتجديد، مبوافقة رئي�س املحكمة، بعد تقييم 
املوظف. 

6( تكون املحكمة الكفيل الر�شمي جلميع موظفي املحكمة غري البحرينيني فيما يتعلق باحل�شول على 



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

32

تاأ�شريات العمل والإقامة، كما تتولى مهمة متابعة اإجراءات ا�شت�شدار وجتديد هذه التاأ�شريات 
والإقامات، واحل�شول على تاأ�شريات دخول اأُ�َشر املوظفني امل�شموح لهم مبرافقة املوظف مبوجب 

العْقد وتاأ�شريات الزيارة وذلك وفقًا لالأنظمة والقوانني ال�شارية مبملكة البحرين.
7( يجوز اأْن يكون توظيف غري البحرينيني بعْقد محلي، ويجوز جتديده ملدة مماثلة باتفاق طرفيه.

و تقوم املحكمة بتوفري ال�شكن للموظف غري البحريني عند قدومه لأول مرة، وذلك ملدة اأق�شاها 
ها لفرتة واحدة فقط  َمدُّ الوظيفة. ويجوز  اإقامة منا�شب بح�شب ت�شنيف  يومًا يف مكان  اأربعة ع�شر 

مبوافقة رئي�س املحكمة.

مادة )18(
رة �شمن ميزانية امل�شاريع للمحكمة. يجوز بقرار من رئي�س املحكمة التعيني يف الوظائف املقرَّ

مادة )19(
يخِطر الأمنُي العام رئي�َس املحكمة بالوظائف ال�شاغرة لدى الأمانة العامة، والتي تكون فى حاجة 
الكتفاء  ويجوز  الإعالم،  و�شائل  اإعالنها يف  يلزم  التى  الوظائف  املحكمة  رئي�س  د  ويحدِّ �َشْغلها،  اإلى 

بالطلبات املقدمة للمحكمة مبا�شرة.
وي�شِدر رئي�س املحكمة تعليمات ب�شاأن القواعد وال�شوابط لأنواع التوظيف الأخرى.

املادة )20(
اإعادة تعيني املوظف الذي �شبق  العام  بناًء على عْر�س الأمني  يجوز بقرار من رئي�س املحكمة، 
رة ملوؤهالته وخرباته اإلى الدرجة التي تتنا�شب وهذه املوؤهالت  تعيينه يف درجة اأدنى من الدرجة املقرَّ
واخلربة، �شريطة وجود وظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد 
الأق�شى للوظائف، واأْن يكون م�شتوفيًا ل�شروط �َشْغلها، على اأن مُينح بداية مربوط الدرجة التي يتم 
اإعادة تعيينه عليها اأو راتبًا فيها يعادل راتبه ال�شابق اأيهما اأكرب، وبحيث ل يتجاوز نهاية مربوط الدرجة 

املعاد تعيينه عليها.

مادة )21(
يـجب على كل مر�شح ل�َشْغل اإحدى الوظائف باملحكمة اأن ُيقدم امل�شتندات املثبتة لتوافر �شروط 

التعيني، وعلى الأخ�س ما ياأتي:
1( املوؤهالت الأكادميية.

2( �شهادة امل�شادقة اأو املعادلة للموؤهالت العلمية غري املعتَمدة لدى وزارة الرتبية والتعليم.
3( �شهادات اخلربة املطلوبة للوظيفة اإْن ُوِجدت. وُتعتَمد �شنوات اخلربة يف الوظيفة، ول يتم احت�شاب 

عة التي تقل عن �شنة.  مدد اخلربة املتقطِّ
4( �شهادة بردِّ العتبار من اجلهة املخت�شة بالن�شبة اإلى َمن �شبق احلكم بحقه بعقوبة جناية اأو بعقوبة 
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�شالبة للحرية يف جرمية مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة.
5( ن�شختان من جواز ال�شفر �شاري املفعول.

6( ن�شخة من تقرير اجلهة الطبية املخت�شة يفيد لياقته ال�شحية.
7( �شهادة بُح�ْشن ال�شرية وال�شلوك من وزارة الداخلية.

8( عدد من ال�شور ال�شخ�شية احلديثة بح�شب احلاجة.
9( ن�شختان من بطاقة الهوية �شارية املفعول.

10( ن�شخة من عْقد الزواج )بح�شب الأحوال(.
11(  اأية م�شتندات اأخرى ترى الأمانة العامة اأنها �شرورية ل�شتكمال اإجراءات التعيني، وفق ما تتطلبه 

الوظيفة املراد �َشْغلها.
قًا عليها من اجلهة احلكومية املخت�شة باأنها  ويجب اأن تكون هذه امل�شتندات اأ�شلية اأو ن�شخًا م�شدَّ

ِطْبق الأ�شل.

فرتة الختبار واآثارها
مادة )22(

فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا، يخ�شع املوظف املعنيَّ ب�شفة دائمة لأول مرة لفرتة اختبار ملدة 
�شتة اأ�شهر كاملة من دون انقطاع من تاريخ مبا�شرته العمل، وذلك وفقًا لل�شوابط الآتية: 

1( يخ�شع املوظف خالل فرتة الختبار للتقييم وفقًا لنظام اإدارة الأداء الوظيفي.
2( على امل�شئول املبا�شر – حتت اإ�شراف امل�شئول الأعلى - القيام مبتابعة دقيقة لتقييم الأداء الوظيفي 
للموظف خالل فرتة الختبار، وتقدمي كل العون له وم�شاعدته وتوجيهه لتح�شني اأدائه الوظيفي، 
ع تقريٍر يت�شمن  ويقوم امل�شئول املبا�شر للموظف قبل �شهر من تاريخ انتهاء فرتة الختبار بو�شْ
نتائج تقييم اأداء املوظف خالل هذه الفرتة، وتو�شيته بناًء عليها بتثبيت املوظف اأو اإنهاء خدمته، 
واملربرات وامل�شتندات التي تدعم تو�شيته، ويرفع التقرير اإلى رئي�س املحكمة م�شفوعًا براأي الأمني 

العام لي�شِدر القرار النهائي يف هذا ال�شاأن. 
فرتة  وحُتت�َشب  الأقل،  على  عمل  اأيام  بخم�شة  الختبار  فرتة  انتهاء  قبل  بالقرار  املوظف  3( ُيخَطر 

الختبار �شمن خدمة املوظف يف حال تثبيته يف الوظيفة.
تًا على وظيفته. 4( اإذا انق�شت فرتة الختبار من دون اإخطار املوظف بالقرار اعُترِب مَثبَّ

5( يجوز اإنهاء خدمة املوظف خالل فرتة الختبار بقرار من رئي�س املحكمة اإذا اأَخلَّ بواجباته الوظيفية 
طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

كتابًة  املبا�شر  اإخطار م�شئوله  �شريطة  الختبار  اأثناء فرتة  ال�شتقالة من وظيفته  للموظف  6( يجوز 
ت�َشلُّم  فور  املبا�شر  امل�شئول  وعلى  لال�شتقالة.  د  املحدَّ التاريخ  من  عمل  اأيام  خم�شة  قبل  بذلك 

ال�شتقالة اإخطار  الأمني العام.
7( يتم احت�شاب م�شتحقات املوظف الذي تنتهي خدمته لأحد الأ�شباب املذكورة يف هذه املادة حتى 

اآخر يوم عمل له.
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8( وت�شري يف �شاأن املعينني بعقود اأحكام فرتة الختبار الواردة اآنفًا ما مل تن�س عقود توظيفهم على 
خالف ذلك.

تثبيته  اأ�شهر. ويف حالة  �شتة  العقد على  اإذا زادت مدة  املوؤقت لفرتة الختبار  املوظف  ويخ�شع 
ب�شورة دائمة على الوظيفة التي كان ي�شغلها ب�شورة موؤقتة حُتت�َشب مدة خدمته املوؤقتة �شمن خدمته 

الفعلية �شريطة األ تقل عن �شتة اأ�شهر، ول يجوز اإخ�شاعه لفرتة الختبار مرة اأخرى.

الباب  الرابع
الرواتب والعالوات والبدلت واملكافاآت

الف�سل الأول: الرواتب
مادة )23(

التقاعد  �شندوق  يف  وال�شرتاكات  وعالواتهم  املوظفني  رواتب  الب�شرية  املوارد  تكاليف  ت�شمل 
وجميع النفقات اخلا�شة بهم، والتي يتم دْفُعها من خالل الرواتب.

د الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها يف ال�شتمارة املعتَمدة من رئي�س املحكمة،  وحتدَّ
رة ابتداًء من تاريخ مبا�شرته العمل. وي�شتحق املوظف راتبه واملزايا املقرَّ

ويجوز احت�شاب الرواتب للموظفني بعقود برواتب مقطوعة �شاملة جميع البدلت بح�شب �شروط 
عقد التوظيف، ويجوز زيادة رواتبهم عند جتديد العقد بح�شب الأحوال.

مادة )24(
م اأو توقيع حْجز على راتب املوظف، اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتَحقه له ب�شبب  ل يجوز اإجراء خ�شْ
الوظيفة، اإل وفاًء لنفقة اأو لَدين محكوم به من الق�شاء، اأو لأداء ما يكون م�شتَحقًا للدولة على املوظف 

ب�شبب الوظيفة.
وعند  للموظف،  امل�شتَحقة  املبالغ  ربع  عن  �شهر  كل  عليه  املحجوز  املقدار  يتجاوز  اأْن  يجوز  ول 

التزاحم تكون الأولوية لَدين النفقة.

مادة )25(
رئي�س  من  بقرار  ويجوز  عليها،  املعنيَّ  الدرجة  مربوط  ببداية  تعيينه  عند  املوظف  راتب  د  يحدَّ
ق اأو ذي اخلربة يف جمال الوظيفة املر�شح لها راتبًا اأعلى من  املحكمة مْنح املر�شح ذي التاأهيل املتفوِّ

بداية املربوط يف ذات الدرجة املعنيَّ لها.
لبع�س  رواتب  تقدير  املحكمة  لرئي�س  ويجوز  احلكومة،  يف  بها  املعمول  الرواتب  بجداول  ُيعمل 

دة من دون التقيُّد بهذه اجلداول، وفقًا لل�شوابط الآتية: الوظائف اأو ل�شاغلي فئات وظيفية محدَّ
1. اأْن يكون املوظف حا�شاًل على موؤهالت عالية وذا كفاءة متميزة ونادرة.

2. وجود �شعوبة بالغة يف جذب اأ�شحاب املوؤهالت املطلوبة اأو الحتفاظ بها.
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3. مراعاة ظروف العْر�س والطلب على الوظيفة يف �شوق العمل.

مادة )26(
لة تبلغ 42 �شاعة يف الأ�شبوع. ُيعترَب املوظف على جدول نظام النوبات اإذا عِمل �شاعات عَمل مطوَّ

وعند ترقية املوظف الذي ي�شغل وظيفة �شمن جدويل الرواتب العمومية اأو التخ�ش�شية يف نظام 
اإلى جدول الرواتب  اأخرى على النظام العتيادي، فاإنه يتم حتويله قبل الرتقية  اإلى وظيفة  النوبات 
العتيادية بذات الدرجة والرتبة التي ي�شغلها قبل الرتقية، ثم يتم ترقيته وفقًا ل�شروط الرتقية الواردة 
قبل  العتيادي  اإلى اجلدول  النوبات من دون حتويله  بنظام  املوظف  ترقية  ويجوز  الالئحة.  يف هذه 
الرتقية مبوافقة رئي�س املحكمة، وذلك ملن اأم�شى يف عمله بنظام النوبات �شنتني متوا�شلتني من دون 

انقطاع.

الف�سل الثاين: العالوات
مادة )27(

ب�شورة  املوظف  وي�شتحقها  الالئحة.  هذه  اأحكام  وفق  للموظف  مُينح  نقدي  مبلغ  هي  العالوة 
متوا�شلة اإذا توافرت �شروطها، ول ُت�شتقَطع عند خروجه يف اإجازة براتب.

مادة )28(
ي�شتحق املوظف عالوة دورية �شنوية يف الأول من يناير تعادل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي 

ي�شغلها، بحيث ل يجاوز بها نهاية مربوط درجته، وذلك ح�شبما ياأتي: 
1( اأْن يكون املوظف قد اأم�شى خدمة فعلية مدتها �شتة اأ�شهر على الأقل خالل ال�شنة التي تدخل يف 

ح�شاب العالوة الدورية ال�شنوية. 
2( اأْن يكون م�شتوى اأداء املوظف و�شلوكه الوظيفي ُمْر�شيًا على الأقل. 

ول يتم احلرمان من العالوة الدورية اإل مبوافقة رئي�س املحكمة بناًء على تو�شية الأمني العام.

مادة )29(
مع مراعاة حكمي البندين )1( و )2( من املادة ال�شابقة، يح�شل املوظف الذي ي�شغل درجة اأعلى 
رة للوظيفة التي ي�شغلها وو�شل نهاية املربوط، على العالوة الدورية التي يتقا�شاها  من الدرجة املقرَّ
يف يناير من كل عام، وتدخل يف احت�شاب الراتب الأ�شا�شي ويتم ا�شتقطاع ا�شرتاكات التقاعد املقررة 

قانونًا.

املادة )30(
ُت�شتثَنى الفئات الآتية من ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية:

1( املوظفون املعيَّنون باأجور يومية اأو مقطوعة اأو مبكافاآت �شهرية. 
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2( املوظفون املوؤقتون املعيَّنون ملدة تقل عن �شتة اأ�شهر. 
3( املوظفون بدوام جزئي. 

4( املوظفون بعقود. 

مادة )31(
ال�شنوية  الدورية  العالوة  تعادل  ت�شجيعية  املوظف عالوة  مْنح  املحكمة،  رئي�س  من  بقرار  يجوز 
بال�شروط  وذلك  درجته،  نهاية مربوط  بها  يجاوز  ل  بحيث  يزيد على ثالث عالوات،  ل  املقررة مبا 

الآتية:
1- اأْن يكون املوظف حا�شاًل عن العامني الأخريين على تقييم الأداء مبرتبة جيد جدًا على الأقل. 

2- اأْن يكون املوظف قد بذل جهدًا خا�شًا اأو حقق اقت�شادًا يف النفقات اأو رفعًا مل�شتوى الأداء. 
الدرجة  يف  مرتني  اأق�شى  وبحد  �شنتني  كل  واحدة  مرة  من  اأكرث  العالوة  هذه  املوظف  مُينح  3- ل   

الواحدة.
4- متنح هذه العالوة بن�شبة ل تتجاوز 10% من جمموع عدد املوظفني.

ول مينع مْنح هذه العالوة من ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية يف موعدها.

مادة)32(
ل ي�شتحق املوظف العالوة الدورية ال�شنوية اإذا ح�شل على اإجازة من دون راتب، اأو مت وْقُفه اأو 

حْب�ُشه ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر خالل ال�شنة التي تدخل يف ح�شاب العالوة الدورية ال�شنوية.
كما يوَقف �شْرف العالوة الدورية امل�شتَحقة للموظف املحال اإلى التحقيق حتى تنتهي اإجراءات 
م�شاءلته، فاإذا ُجْوِزَي بجزاء الف�شل من اخلدمة اأو التوقيف عن العمل والراتب ملدة تزيد على �شبعة 

اأيام ُيْحَرم املوظف من العالوة الدورية املوقوف �شْرفها له.

مادة )33(
�شعيفًا،  اأدائه  تقرير  كان  اإذا  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  املوظف  عن  ال�شنوية  الدورية  العالوة  حُتَجب 
ويخَطر املوظف بذلك كتابة، فاإذا ثبت بعد ذلك اأن اأداء املوظف و�شلوكه قد و�شال خالل هذه الفرتة 

اإلى م�شتوى ُمْر�ٍس، فاإنه ي�شتحق العالوة الدورية ال�شنوية يف اأول اأبريل من ذات العام.
واإذا ا�شتمر الأداء اأو ال�شلوك مبرتبة �شعيف فاإن العالوة الدورية ال�شنوية حُتَجب عنه ملدة ثالثة 
اأ�شهر اأخرى، مع اإخطاره بذلك كتابة. ويعاد النظر يف مْنحها بعد اإمتام هذه املدة. فاإذا اأ�شبح اأداء 
َينْي اأو اأف�شل فاإنه ي�شتحق العالوة الدورية ال�شنوية يف الأول من يوليو من ذات  املوظف و�شلوكه ُمْر�شِ
ي الأ�شهر ال�شتة  امل�شار اإليها فال ي�شتحق العالوة الدورية  العام، اأما اإذا ا�شتمر الأداء �شعيفًا بعد ُم�شِ

ال�شنوية.
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املادة )34(
مُتنح عالوة اجتماعية للموظف بفئتني بح�شب احلالة الجتماعية طبقًا للجدول املعتَمد يف نظم 
اخلدمة املدنية، وُي�شتثَنى من احل�شول على هذه العالوة موظفو املحكمة الد�شتورية العاملون بعقود 

من غري البحرينيني الذين يح�شلون على عالوة اغرتاب. 

مادة )35(
مُتنح عالوة حت�شني م�شتوى معي�شي مبعدل )50( و )60( دينارًا بحرينيًا �شهريًا لبع�س املوظفني 

امل�شتِحقني للرواتب املبيَّنة باجلدول املعتَمد يف نظم اخلدمة املدنية.

مادة )36(
رة يف  ُت�شَرف عالوة �شكن للموظفني غري البحرينيني العاملني بعقود خارجية وفقًا للقواعد املقرَّ

نظم اخلدمة املدنية، وُي�شتثَنى من �شْرف العالوة املوظفون بعقود �شاملة.

مادة )37(
ُت�شَرف عالوة خا�شة مبعدل )750( دينارًا بحرينيًا �شهريًا لالأمني العام ومبعدل )600( دينار 
بحريني �شهريًا لالأمني العام امل�شاعد، ومبعدل )500( دينار بحريني �شهريًا ملديري الإدارات، وتعترب 

جزءًا من الراتب الأ�شا�شي لهم.

مادة )38(
ُت�شَرف عالوة �شيارة مبعدل )300( دينار بحريني �شهريًا لالأمني العام، ومبعدل )250( دينارًا 
بحرينيًا �شهريًا لالأمني العام امل�شاعد، ومبعدل )80( دينارًا بحرينيًا �شهريًا ملديري الإدارات، وذلك 

مقابل ا�شتخدامهم �شياراتهم اخلا�شة لأداء واجبات العمل الر�شمية.

مادة )39(
ُت�شَرف عالوة ال�شيارة للموظفني ال�شاغلني للدرجات اخلام�شة فما فوقها من جمموعة الوظائف 
العمومية، وما يعادلها من درجات يف جمموعات الوظائف الأخرى، وفق النظم املعمول بها لدى ديوان 

اخلدمة املدنية، مقابل ا�شتخدامهم �شياراتهم اخلا�شة لأداء واجبات العمل الر�شمية.

مادة )40(
يكون �شْرف عالوة ال�شيارة للفئات امل�شار اإليها باملادة )39( من هذه الالئحة على النحو الآتي:

- عالوة كاملة مقدارها )60( دينارًا بحرينيًا �شهريًا للموظفني الذين ترتاوح امل�شافات التي يقطعونها 
بني )350-600( كيلومرت يف ال�شهر.

�شة مقدارها )30( دينارًا بحرينيًا �شهريًا للموظفني الذين ترتاوح امل�شافة التي يقطعونها  - عالوة مخفَّ
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بني )50-300( كيلومرت يف ال�شهر.
وُي�شَرف للموظفني الذين تتطلب اأعمالهم ا�شتخدام �شياراتهم اخلا�شة مل�شافات تزيد على 600 
ل املعتَمد من ديوان اخلدمة املدنية لكل كيلومرت  كيلومرت يف ال�شهر، مقابل كيلومرتات اإ�شافية باملعدَّ
اإ�شايف، على األ تتجاوز عالوة ال�شيارة مبا فيها مقابل الكيلومرتات الإ�شافية )80( دينارًا بحرينيًا 

�شهريًا.

مادة )41(
�شاغلي  للموظفني  الالئحة  باملادة )40( من هذه  اإليها  امل�شار  الكاملة  ال�شيارة  ُت�شَرف عالوة 
الدرجات التا�شعة فما فوقها من جمموعة الوظائف العمومية، وما يعادلها من درجات يف جمموعات 

الوظائف الأخرى، الذين ُيطَلب منهم اأداء اأعمال طارئة.

مادة )42(
ل يجوز تخ�شي�س �شيارة خا�شة للموظفني اخلا�شعني لأحكام هذه الالئحة.

مادة )43(
ُت�شَرف عالوة النتقال مبعدل )20( دينارًا بحرينيًا �شهريًا للموظفني، عدا الذين ُت�شَرف لهم 

ر لهم املحكمة و�شائل النقل. عالوة �شيارة، اأو توفِّ

مادة )44(
ُت�شَرف عالوة ات�شال مبعدل )50( دينارًا بحرينيًا �شهريًا ل�شاغلي الوظائف العليا.

و ُت�شَرف للموظفني الآخرين عالوة الت�شال مبعدل )35( دينارًا بحرينيًا �شهريًا عندما تتطلب 
و�شائل  من  وغريها  والفاك�س  املنزيل  والإنرتنت  النقال  الهاتف  خدمات  ا�شتخدام  عملهم  ظروف 
الت�شال لأغرا�س العمل، وُت�شَرف لهم العالوة مبعدل )25( دينارًا بحرينيًا �شهريًا عند ا�شتخدام 

خدمات الهاتف النقال فقط لأغرا�س العمل.

مادة )45(
ُي�شَرف لفئات املوظفني امل�شار اإليهم يف املادة ال�شابقة من هذه الالئحة مبلغ مقطوع بح�شب ما 
هو معتَمد يف نظم اخلدمة املدنية ملرة واحدة اأثناء اخلدمة يف احلكومة؛ نظري �شراء اأجهزة الت�شال 
دة يف املادة ال�شابقة من هذه الالئحة، ول يجوز تخ�شي�س هاتف نقال  الالزمة لتوفري اخلدمات املحدَّ

اأو اأجهزة ات�شال للموظف ِمن ِقَبل املحكمة اأو دفع تكاليف ا�شتخدامه.

مادة )46(
وظائف  ل�شاغلي  �شهريًا  بحرينية  دنانري   )10( تتجاوز  ل  مبعدلت  مالب�س  عالوة  ُت�شَرف 
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كتعوي�س  باملحكمة،  العاملني  الأمن  ورجال  اب  واحُلجَّ وامل�شتخَدمني  فني  واملنظِّ ا�شني  والفرَّ املرا�شلني 
عن امل�شاريف التي يتحملونها لتوفري املالب�س اخلا�شة بالعمل التي تتطلبها وظائفهم.

ر لهم املحكمة مالب�س خا�شة بالعمل. ول ُت�شَرف هذه العالوة للموظفني الذين توفِّ

الف�سل الثالث: البدلت
مادة )47(

ِوْفق اأحكام هذه الالئحة؛ لتعوي�شه عن مواجهة متطلبات  الَبَدل هو مبلغ نقدي مُينح للموظف 
وظروف وطبيعة العمل اخلا�شة بالوظيفة التي ي�شغلها، ول ت�شتدعي ظروف ومتطلبات العمل ا�شتمرار 

�شْرف هذا املبلغ اأثناء الإجازة براتب.
للموظف  وت�شَرف  للراتب،  لة  مكمِّ اأجورًا  وُتعترَب  خا�شة،  متطلبات  ملواجهة  البدلت  وُت�شتخَدم 

عندما تتوافر مربرات مْنِحها.

مادة )48(
مُتنح البدلت الآتية:

1- بدل ال�شياقة.
2- بدل ال�شتدعاء.

ْدب. 3- بدل النَّ

مادة )49(
ال�شابعة  الدرجات  دون  للموظفني  �شهريًا  بحرينيًا  دينارًا   )30( مبعدل  �شياقة  بدل  ُي�شَرف 
العمومية، على األ تكون مهام ال�شياقة مرتبطة مبهام وظائفهم الأ�شا�شية، نظري تكليفه بالإ�شافة اإلى 
رها املحكمة لينقل بها املوظفني، وذلك  مهام وظيفته الأ�شا�شية للقيام مبهام �شياقة ال�شيارة التي توفِّ
وفقًا حلاجة العمل، مع عدم وجود موظفني منتِظمني للقيام بتلك املهام. ول يجوز �شْرف البدل لأكرث 

من اثنني من املوظفني.

مادة )50(
ُي�شَرف بدل ا�شتدعاء للموظفني نظري ا�شتدعائهم للعمل بعد الدوام الر�شمي وفقًا جلدول ُمَعدٍّ 
�شلفًا لهذا الغر�س؛ وذلك ملواجهة الأعمال الطارئة يف املحكمة الد�شتورية، والتي يرتتب على تاأجيلها 
اأو تاأخريها خ�شائر واأ�شرار ج�شيمة للمملكة وال�شالح العام، اأو انقطاع خدمة ل ميكن ال�شتغناء عنها، 

مع عدم وجود موظفني منتِظمني للقيام بتلك املهام.

مادة )51(
العا�شرة  بالدرجة  للموظفني  �شهريًا  بحرينيًا  دينارًا   )70( مبعدل  ال�شتدعاء  بدل  ُي�شَرف 
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�شهريًا  بحرينيًا  دينارًا   )35( ومبعدل  ال�شاد�شة،  اإلى  الثالثة  من  التخ�ش�شية  والدرجات  العمومية 
للموظفني بالدرجات العمومية من اخلام�شة اإلى التا�شعة.

مادة )52(
مُينح املوظف بدل نْدب بن�شبة من راتبه الأ�شا�شي ي�شدر بتحديدها قرار عن رئي�س املحكمة وفقًا 
لُنُظم اخلدمة املدنية، ومبراعاة طبيعة الوظيفة التي ي�شغلها والوظيفة التي ُينتَدب لها، وما اإذا كان 
ْدب اإلى وظيفة  ْدب جزئيًا اأو كليًا، على األ تقل الن�شبة يف جميع الأحوال عن 10% عندما يكلَّف بالنَّ النَّ
بدرجة اأعلى من درجة الوظيفة التي ي�شغلها املوظف اأو م�شاويٌة يف الدرجة، كما مُينح البدلت واملزايا 

رة للوظيفة املنتَدب اإليها. املقرَّ

الف�سل الرابع: املكافاآت الت�سجيعية
مادة )53(

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة وبناًء على اقرتاح الأمني العام مْنح املوظفني املكافاآت الت�شجيعية 
الآتية:

اأ- مكافاآت مرتبطة بالأداء:
1. مكافاأة العمل اخلا�س.

2. مكافاأة الإجنازات ال�شتثنائية.
3. مكافاأة الن�شباط الوظيفي.

4. مكافاأة موظف ال�شنة.
ب- مكافاآت اأخرى:

1( مكافاأة القرتاحات.
2( ر�شائل التقدير اأو الإطراء.

واحدة  مكافاأة  اأو  بالأداء،  مرتبطتني  مكافاأتني  من  اأكرث  واحدة  �شنة  خالل  املوظف  مُينح  ول 
مرتبطة بالأداء مع عالوة ت�شجيعية.

مادة )54(
مُتنح مكافاأة العمل اخلا�س ملوظف اأو ملجموعة من املوظفني بذلوا جهودًا غري عادية يف �شبيل 
اإجناز عمل خا�س اأو حتقيق اإجناز تخ�ش�شي معني، اأو قدموا خدمة خا�شة اأ�شهمت يف حتقيق فعالية 
رئي�س  مبلغًا يحدده  العمل اخلا�س  وتكون مكافاأة  املحكمة.  اأو حت�شني اخلدمات يف  الوظيفة  وكفاءة 
املحكمة ومُتنح بن�شبة ل تتجاوز 10%  من جمموع القوى العاملة يف الأول من يناير ِوْفق اأحد املعايري 

الآتية:
1- التعامل اجليد مع املراجعني.

2- التطوع للقيام باأعمال الآخرين عند احلاجة.
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3- تَقبُّل م�شئوليات اإ�شافية.
4- اإجناز عدد من امل�شاريع املرتبطة بخطة عمل املحكمة التي توؤدي اإلى حت�شني الأداء وذلك يف وقت 

قيا�شي.
ق وفورات كبرية يف املال اأو ا�شتثمار اأف�شل للقوى العاملة. 5- تقدمي درا�شات حتقِّ

ومُتنح املكافاأة للمرة الثانية بعد انق�شاء �شنة واحدة على مْنح املكافاأة الأولى.

مادة )55(
رها الرئي�س نظري اإجناز م�شروع اأو  يجوز مْنح املوظف مكافاأة مالية لالإجنازات ال�شتثنائية يقدِّ

فعالية اأو حدث على امل�شتوى الوطني ِوْفق اأحد املعايري الآتية:
1- حتقيق جناح باهر يف قيادة فريق عمل مت تكليفه باإجناز م�شروع اأو درا�شة ذات اأهمية خا�شة.

2- امل�شاركة الفعالة يف ع�شوية اللجان احلكومية.
3- امل�شاهمة الفعالة يف الأن�شطة املرتبطة بفعاليات واحتفالت اململكة.

4- امل�شاركة الفعالة يف اأعمال تطوعية خدمة للمملكة.
5- اأداء عمل يت�شم بالبطولة مثل اإنقاذ حياة اإن�شان اأو حماية املمتلكات العامة.

6- امل�شاركة يف الأعمال الطارئة يف الأزمات والكوارث.
ويكون مْنح هذه املكافاأة ِوْفق ال�شروط الآتية:

ر العتماد املايل ملْنح املكافاأة من ميزانية امل�شروع اأو الفعالية اأو احلدث، اأو من ميزانية الباب  اأ. تَوفُّ
الأول من ميزانية املحكمة.

ب. عدم ح�شول املوظفني على تعوي�شات مقابل هذه الأعمال.
ج. ت�شرف املكافاأة عند النتهاء من امل�شروع اأو الفعالية اأو احلدث.

ومُتنح املكافاأة للمرة الثانية بعد انق�شاء �شنة كاملة على منح املكافاأة الأولى.

مادة )56(
ده بناًء على عْر�س الأمني  يجوز لرئي�س املحكمة مْنح مكافاأة الن�شباط الوظيفي �شنويًا مببلغ يحدِّ
العام، وبن�شبة ل تتجاوز 5% من القوى العاملة يف الأول من يناير، تقديرًا للموظف للتزامه بقواعد 
ال�شلوك الوظيفي، ومبا يكفل �شمان �شري العمل باملحكمة وتقدمي اخلدمة على اأح�شن وجه، وذلك ِوْفق 

ال�شروط الآتية:
1- احل�شور املبكر اإلى العمل وعدم التاأخري.

2- احل�شور يف العمل وعدم الن�شراف خالل الدوام الر�شمي.
3- عدم النقطاع عن العمل اإل يف الإجازات ال�شنوية.

4- عدم ح�شول املوظف على اإجازات مر�شية لأكرث من خم�شة اأيام عمل خالل �شنة كاملة.
5- األ يِقلَّ تقييم اأدائه ال�شنوي عن تقدير جيد.
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مادة )57(
ب�شورة  َميُّز  والتَّ الإبداع  على  املحكمة  موظفي  حتفيز  بهدف  ال�شنة  موظف  مكافاأة  مْنح  يجوز 
ا�شتثنائية، ورفع معنوياتهم والعرتاف بجهودهم على نحو يوؤدي اإلى حت�شني الأداء الوظيفي، وتكون 

ده رئي�س املحكمة بناًء على عْر�س الأمني العام، وذلك ِوْفقًا لل�شروط الآتية: مبلغًا يحدِّ
1- اأْن يكون املوظف م�شتوفيًا ل�شروط مْنح مكافاأة الن�شباط الوظيفي.

2- اأْن يكون تقدير املوظف يف الأداء وال�شلوك الوظيفي ممتازًا خالل العام الأخري.
3- اأْن تكون للموظف م�شاهمات بارزة يف اإجناز مهام الإدارة التي يعمل بها، اأو م�شاركات فعالة يف 

اللجان وفرق العمل باملحكمة.

مادة )58(
ده رئي�س املحكمة بناًء على عْر�س الأمني  يجوز مْنح مكافاأة القرتاحات وتكون مبلغًا مقطوعًا يحدِّ
العام، ومُتنح للموظف اأو ملجموعة من املوظفني الذين قدموا اقرتاحات جديدة لتطوير الأداء الوظيفي 

والإنتاجية ب�شكل عام وحتقيق اأيٍّ من الأهداف الآتية:
ق والأفكار اجلديدة. 1( ت�شجيع التفكري اخلالَّ

2( تطوير قنوات الت�شال بني املوظفني والإدارة.
3( ت�شجيع ثقافة التح�شني امل�شتمرة لالأداء اأو اخلدمة.

4( ال�شتخدام الأمثل للموارد املادية والب�شرية.
5( حت�شني كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات.

6( تقلي�س الوقت امل�شتغَرق لأداء اخلدمة.
7( ت�شجيع فريق العمل والأداء اجلماعي.

8( حت�شني م�شتوى م�شاركة املوظفني يف تطوير العمل باملحكمة.
9( �شمان �شالمة العاملني باملحكمة.

10( ت�شجيع عملية التعلم والتطوير الذاتي امل�شتمر للموظفني.

مادة)59(
ع من رئي�س املحكمة، ِوْفق اأحد  مُتنح ر�شائل التقدير والإطراء للموظف لأدائه عماًل مميزًا، وُتَوقَّ

املعايري الآتية:
1. اأداء اأعمال املوظفني الآخرين خالل فرتة غيابهم.

2. قْطع الإجازة اأو تاأجيلها مراعاة مل�شلحة العمل.
3. قيامه باإجناز مميَّز بعد مكافاأته بفرتة وجيزة.

4. اإجناز مهام خارجية ممتازة تعزز من �شمعة املحكمة الد�شتورية.
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مادة )60(
مُتنح مكافاأة نقدية مب�شمى )مكافاأة اخلدمة احلكومية( للموظفني عند انتهاء خدمتهم والذين 
وا مدة ل تقل عن خم�س �شنوات يف اخلدمة، وذلك تقديرًا خلدماتهم جلهة عملهم، وذلك على  ق�شَ

النحو الآتي:

عدد �شنوات
 اخلدمة

مقدار املكافاأة
 بالدينار البحرين

عدد �شنوات
 اخلدمة

مقدار املكافاأة 
بالدينار البحريني

9-540030-261400
15-1080035-311600
20-16100040-361800
412000- فاأكرث1200 25-21

وُي�شتثَنى من مْنح هذه املكافاأة املوظفون الذين تنتهي خدمتهم ب�شبب فْقد اجلن�شية البحرينية 
دة للحرية يف  اأو ال�شتقالة ب�شبب النقطاع عن العمل اأو احلكم النهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ

جرمية مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اأو الف�شل من اخلدمة بقرار تاأديبي اأو بالعْزل بحكم ق�شائي.

مادة )61(
ر املحكمة نظامًا للتاأمني ال�شحي للموظف وزوجته واأولده غري املتزوجني، والذين مل يبلغوا  توفِّ

�شن التا�شعة ع�شرة، ب�شْرط تواُفر العتماد املايل. وي�شع رئي�س املحكمة القواعد الالزمة لذلك.

مادة )62(
رة يف ُنُظم اخلدمة املدنية ب�شاأن الرواتب والعالوات والبدلت واملكافاآت التي  ُيعمل بالقواعد املقرَّ

مل ترد يف هذه الالئحة.

مادة )63(
يجوز بقرار من رئي�س املحكمة – بناًء على تو�شية من الأمني العام – تقرير بدلت اأو مكافاآت 
ِوْفقًا  املزايا  تقرير هذه  بها  العمل  تقت�شي ظروف  التي  الوظائف  بع�س  اإلى  بالن�شبة  اأو مزايا عينية 

لل�شروط والقواعد التي ت�شدر عن رئي�س املحكمة.

الباب اخلام�س
تقييم الأداء
مادة )64(

باقي  على  الباب  هذا  اأحكام  ت�شري  واخلرباء،  وامل�شت�شارين  العليا  الوظائف  �شاغلي  عدا  فيما 
موظفي املحكمة.
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مادة )65(
يهدف نظام تقييم الأداء يف املحكمة اإلى ما ياأتي:

1. حتقيق ال�شتخدام الأمثل للموارد الب�شرية وباأق�شى درجة من الفاعلية يف عملية حتقيق الأهداف 
وؤى امل�شتقبلية لالإدارة التي يتبع لها املوظف. والرُّ

2. اإْطالع املوظفني على م�شئولياتهم وواجباتهم وم�شتوى الأداء املتوقع منهم، ومتكينهم من حت�شني 
اأدائهم الوظيفي ب�شكل م�شتمر.

3. ا�شتخدام تقييم الأداء كاأداة اإدارية فعالة لتخاذ القرارات الإدارية املتعلقة بتحديد الحتياجات 
التدريبية والتطويرية للموظفني، ولأغرا�س الرتقية والتحفيز والنقل والتدوير، ومتكني املوظفني 

من اأداء اأعمالهم على النحو الأمثل.
والأنظمة  ال�شيا�شات  فعالية  الب�شرية، وحت�شني  للموارد  اأف�شل  بتخطيط  املتعلقة  القرارات  4. اتخاذ 
الوظائف،  ت�شنيف  واإعادة  الإداري،  اجلهاز  هيكلة  واإعادة  العمل،  اإجراءات  وتب�شيط  الإدارية، 

وغريها من القرارات الإدارية املتعلقة بتح�شني الأداء الإداري.

مادة )66(
1. يقوم امل�شئول املبا�شر بتطبيق برنامج اإدارة الأداء الوظيفي ب�شكل مو�شوعي وعادل؛ للتاأكد من اأداء 

موظفيه ب�شورة منتظمة.
التنظيم  وملهام  الوظيفية  وم�شئولياتهم  لواجباتهم  موظفيهم  ا�شتيعاب  عن  م�شئولون  2. امل�شرفون 
الإداري واخلطط امل�شتقبلية، اإلى جانب تقييم اأداء موظفيهم مرة واحدة يف ال�شنة على الأقل، 
اخلطوات  وو�شع  التقييم  نتائج  ومناق�شة  الأداء،  معايري  تطوير  يف  امل�شاركة  فر�شة  واإعطائهم 

دة لالرتقاء مب�شتوى اأدائهم الوظيفي. املحدَّ
3. املوظفون م�شئولون عن تاأدية واجباتهم الوظيفية بالأ�شلوب الذي ينعك�س اإيـجابًا عليهم وعلى العمل 

باملحكمة، واأن يبذلوا ق�شارى جهدهم يف تطوير قدراتهم با�شتمرار بح�شب متطلبات العمل.

مادة )67(
يتم تقييم اأداء املوظف ر�شميًا مرة واحدة يف ال�شنة اإذا اأم�شى يف الوظيفة �شتة اأ�شهر اأو اأكرث ِوْفقًا 
ِقَبل ق�شم  الأق�شام من  اإلى  التي يعتمدها رئي�س املحكمة، وتر�َشل ال�شتمارة  للنماذج )ال�شتمارات( 
املبا�شر واملوظف،  امل�شئول  ِقَبل  ع ال�شتمارة من  وتَوقَّ التقييم بوقت كاٍف،  الب�شرية قبل موعد  املوارد 
وت�شلَّم الن�شخة الأ�شلية من ال�شتمارة للموظف، ويحتفظ امل�شئول املبا�شر بن�شخة منها، وتر�َشل ن�شخة 

منها اإلى ق�شم املوارد الب�شرية حلفظها يف ملف املوظف.

مادة )68(
يتم تقييم اأداء املوظفني مبوجب برنامج اإدارة الأداء الوظيفي ِوْفقًا للخطوات الآتية:

املوظف  من  واملطلوب  دة  املحدَّ والأهداف  الرئي�شية  الوظيفية  واملهام  الأ�شا�شية  القدرات  1. حتديد 
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اإجنازها بح�شب خطة العمل يف اإطار الأهداف ال�شرتاتيجية للتنظيم الإداري.
2. تطوير معايري الأداء الوظيفي ومناق�شة م�شتوى الأداء املتوقع من املوظف، ومتابعة الأداء الوظيفي 

رة. دة لالإجناز ِوْفق اخلطة ال�شنوية املقرَّ بح�شب الأهداف املحدَّ
اأوجه الدعم  اإلى جانب حتديد  ع خطة لهذا التطوير،  3. حتديد جوانب تطوير الأداء الوظيفي وو�شْ

د. الإيـجابي الذي يتعنيَّ تقدميه للموظف لالرتقاء مب�شتوى اأدائه يف اإطار برنامج زمني محدَّ
تب�شيط  العمل،  الإيـجابي املطلوب: تدريب املوظف، توفري الأجهزة ومعدات  الدعم  اأمثلة         ومن 

اإجراءات وطرق العمل، توفري اأجواء مكتبية وبيئة عمل اأف�شل، وتعزيز روح فريق العمل.
4. يقدر امل�شئول املبا�شر للموظف كلفة الدعم الإيـجابي املطلوب، والعمل على توفري هذا الدعم بح�شب 

الأولويات ويف اإطار العتمادات املالية املتوافرة.
5. متابعة التقدم يف الأداء بعْقد جل�شات العمل الدورية مع املوظف؛ ليكون على اإملام تام مب�شار اأدائه 

وتوقعات م�شئوله املبا�شر.
6. اإجراء التقييم ال�شنوي لالأداء على ا�شتمارة تقييم الأداء، حيث يقوم امل�شئول املبا�شر للموظف مبلء 
وما مت  املوظف  التقييم مع  نتائج  امل�شئول مبناق�شة  يقوم  الإدارة  وبعد موافقة مدير  ال�شتمارة. 

م. ب�شاأن الدعم الإيـجابي املقدَّ
7. يـجب اأن ي�شتند تقدير الأداء املمتاز وغري الـُمْر�شي اإلى مربرات كافية، ول يـجوز اعتماد التقرير 

من الأمني العام اإل بعد ا�شتيفاء تلك املربرات.
ت�شهيل  لت�شاعده يف  الب�شرية  املوارد  اإ�شافية من ق�شم  اأية معلومات  املبا�شر طلب  للم�شئول  8. يـجوز 

مهمته )مثل: ك�شوف احل�شور، الغياب، والتدريب(.
9. يتعنيَّ النتهاء من اعتماد تقارير تقييم الأداء قبل اآخر �شهر نوفمرب من كل عام.

مادة )69(
ر اأداوؤه طبقًا لآخر  1. اإذا ح�شل املوظف على اإجازة مر�شية ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر خالل ال�شنة يقدَّ

ر اأداوؤه مبرتبة ُمْر�ٍس حكمًا. م عنه، فاإذا كان مبرتبة )�شعيف( ُقدِّ تقرير �شنوي ُقدِّ
2. يعترب تقرير تقييم الأداء املعد عن املوظف كافيًا جلميع احلالت التي تطراأ خالل �شنة من تاريخ 

اإعداد التقرير، ما مل يطراأ على اأداء املوظف ما يوجب اإعداد تقرير اآخر.

مادة )70(
اإذا كان املوظف منتَدبًا اأو ُمعارًا لوظيفة غري وظيفته داخل اأو خارج املحكمة، تِعد اجلهة املنتَدب 
اأو املعار اإليها تقريرًا عن اأدائه خالل مدة عمله بها اإذا كانت تزيد على �شتة اأ�شهر، وتر�شله اإلى اجلهة 
اإلى خارج  اأو ابتعاث املوظف  اإعارة  اإعداد التقرير ال�شنوي. ويف حالة  التابع لها لال�شرت�شاد به عند 

ُعه عنه قبل الإعارة. اململكة ُيعتد يف معاملته بالتقرير ال�شابق و�شْ



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

46

مادة )71(
اإذا ُنِقل املوظف من وظيفته اإلى اأخرى باملحكمة اأو اإلى جهة حكومية اأخرى، اأو من تلك اجلهة اإلى 
املحكمة، تقوم اجلهة املنقول منها باإعداد تقرير عن اأدائه خالل املدة التي ق�شاها بها بعد اآخر تقييم 

له، وتر�شله اإلى اجلهة املنقول اإليها لال�شرت�شاد به يف اإعداد تقارير الأداء عنه.

مادة )72(
للموظف خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره ب�شورة من تقرير تقييم الأداء اأن يلتم�س لدى 

رئي�س املحكمة باإعادة النظر يف التقييم، ويف حالة عدم الرد ُيعترب ذلك رف�شًا لاللتما�س.

مادة )73(
يكون تقدير اأداء املوظفني على النحو الآتي:

يف مرتبة ممتـاز 1- من 90% اإلى %100  
يف مرتبة جيد جدًا 2- من 80% اإلى %89  

يف مرتبة جيـد 3- من 70% اإلى %79  
يف مرتبة ُمْر�ٍس 4- من 60% اإلى %69  

يف مرتبة �شعيـف 5-  من 59%   فاأقل  

الباب ال�ساد�س
الرتقية والنَّْدب والنقل والإعارة

مادة )74(
رة يف ُنُظم اخلدمة املدنية. ُيعمل بقواعد النقل والإعارة املقرَّ

مادة )75(
يجوز نْدب املوظف للقيام موؤقتًا باأعمال وظيفة اأخرى يف نف�س املحكمة اأو جهة حكومية اأخرى 

ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:
ْدب داخل املحكمة بقرار من رئي�س املحكمة. 1- اأْن يكون النَّ

2- اأْن يكون الندب اإلى جهة حكومية اأخرى بقرار من رئي�س املحكمة بالتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة يف 
اجلهة املنتَدب اإليها املوظف.

3- اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ب�شبب غياب �شاِغلها اأو عدم وجود موظف ي�شغلها.
4- اأْن يكون م�شتوفيًا لل�شروط واملعايري املعتَمدة ل�َشغل الوظيفة املنتَدب اإليها.

ْدب ملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد ملدة اأق�شاها ثالث �شنوات. 5- اأْن يكون النَّ
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غ كامل. ْدب جزئيًا بالإ�شافة اإلى عمله الأ�شلي اأو كليًا بتفرُّ 6- يجوز اأن يكون النَّ
7- اأْن تتحمل اجلهة احلكومية املنتَدب اإليها، اأو ح�شبما يتم التفاق عليه بني اجلهتني، راتب املوظف   
رة،  املقرَّ والإجراءات  للقواعد  طبقًا  املالية  امل�شتحقات  من  وغريها  رة  املقرَّ الوظيفية  واملزايا 
م ودْفع ا�شرتاكات التقاعد اخلا�شة  وتتولى تقييم اأدائه ال�شنوي وح�شاب اإجازاته ومْنَحها وخ�شْ

به، وم�شاءلته تاأديبيًا عما يقع منه من مخالفات خالل فرتة نْدبه.
رة مبراعاة  ْدب للموظف امل�شتَحق له ِوْفقًا للقواعد املقرَّ د التعوي�س املنا�شب عن فرتة النَّ 8- اأْن يحدَّ

رة للوظيفة املنتَدب اإليها. الفقرة )6( من هذه املادة، كما مُينح املزايا الوظيفية املقرَّ
ْدب لوظيفة درجتها اأقل من الوظيفة التي ي�شغلها املوظف. 9- ل يجوز النَّ

ْدب،  ْدب الكلي العودة اإلى نف�س الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل النَّ 10-  يحق للموظف يف نهاية مدة النَّ
ْدب. ويحتفظ بكل مميزات الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل النَّ

11-  يجب اأْن تكون الوظائف املنتَدب اإليها مب�شتوى رئي�س ق�شم واأعلى.
ْدب لفرتة تقل عن خم�شة اأيام عمل. ْدب على الوظائف العليا، ل يجوز النَّ 12-  فيما عدا النَّ

13-  يجب اأْن يكون املوظف املنتَدب �شاغاًل لوظيفته احلالية اأو بنف�س م�شتواها الوظيفي لفرتة ل تقل 
عن �شنة واحدة، وذلك يف حال انتدابه لوظيفة اأعلى من وظيفته.

ديوان اخلدمة  ال�شادرة عن  ْدب  النَّ واإجراءات  بقواعد  بالتعليمات اخلا�شة  ال�شرت�شاد  ويجوز 
املدنية.

مادة )76(
تكون ترقية املوظف بقرار من رئي�س املحكمة اإلى درجة اأعلى تالية لدرجته مبا�شرة يف وظيفته 
اأو يف اأية وظيفة اأخرى �شاغرة، �شريطة اأْن تكون قد م�شت عليه �شنة على الأقل بدرجته احلالية، واأْن 

تكون الدرجة معتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل، ِوْفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:
اأوًل: اأْن تكون الرتقية على اأ�شا�س اجلدارة التي ُتبَنى على العنا�شر الآتية:

1. الأداء.
2. الن�شباط الوظيفي.

3. الكفاءة يف ما ي�شند اإليه من اأعمال.
4. الأقدمية.

5. اخلربة.
6. املوؤهل العلمي.

ثانياً: يراعى يف املفا�شلة بني املوظفني ل�شتحقاق الرتقية، الأمور الآتية:
1. ال�شتفادة من اأية مميزات تقدمها املحكمة والرتقيات ال�شابقة.

للوظيفة  املعتَمدة  وال�شروط  املعايري  بح�شب  للرتقية  املطلوبة  اخلربة  ل�شنوات  املوظف  2. ا�شتيفاء 
والدرجة.

3. األ يقل م�شتوى اأداء املوظف ِوْفق اآخر تقييم عن تقدير جيد.
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مادة )77(
د رئي�س املحكمة ن�شبة الرتقيات �شنويًا بناًء على العتمادات املالية، واإذا وافق تاريخ الرتقية  يحدِّ
اأوًل ثم مُينح الزيادة بعد ذلك،  ال�شنوي، مُينح املوظف الرتقية  تاريخ مْنح الزيادة املرتبطة بالأداء 

ويكون نفاذ الرتقية ابتداء من تاريخ �شدور قرار الرتقية.

مادة )78(
عند ترقية املوظف لدرجة اأعلى �شواء يف جمموعته الوظيفية اأو يف جمموعة اأخرى، ي�شتحق بداية 
ى اإليها اأو رتبتني من ُرَتبها اأيهما اأكرب، فاإذا وقع املبلغ بني رتبتني مُينح الرتبة  مربوط الدرجة املرقَّ

َتب يف الدرجة. الأعلى، على األ تتجاوز احلد الأق�شى من الرُّ

مادة )79(
يجوز ترقية املوظف الذي و�شل نهاية مربوط درجة وظيفته املعتَمدة اإلى درجة اأعلى من الدرجة 

رة لوظيفته التي ي�شغلها، ِوْفقًا للقواعد وال�شروط الآتية: املقرَّ
1. اأْن تكون للموظف خدمة حكومية ل تقل عن خم�س ع�شرة �شنة مح�شوبة يف التقاعد.

املح�شوبة يف  الفعلية  �شنة من اخلدمة  املعنيَّ عليها  الدرجة  نهاية مربوط  اأم�شى يف  قد  يكون  2. اأْن 
التقاعد.

3. اأْن تكون درجة املوظف بنف�س املجموعة الوظيفية للدرجة املعتَمدة للوظيفة.
ر ترقيته اإلى وظيفة  ر ترقية املوظف بح�شب قواعد الرتقية العتيادية، اأو يتعذَّ 4. اأْن يكون من املتعذَّ
ر اإعادة ت�شنيف الوظيفة  اأخرى �شاغرة باملحكمة تنا�شب موؤهالته وخرباته، اأو اأْن يكون من املتعذَّ

التي ي�شغلها اإلى درجة اأعلى.
5. اأْن ي�شغل وظيفة معتَمدة على الهيكل التنظيمي.

6. األ يقل م�شتوى اأداء املوظف ِوْفق اآخر تقييم عن تقدير جيد.
ى وظيفته قبل الرتقية. 7. اأْن يحتفظ مب�شمَّ

مادة )80(
يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ترقية املوظف ترقية خا�شة على جدول درجات ورواتب الوظائف 
رة للوظيفة التي ي�شغلها اإذا ا�شتوفى ال�شروط الآتية: التنفيذية اإلى درجة واحدة اأعلى من الدرجة املقرَّ
اإلى نهاية مربوط درجات  اأو ترقية َمن و�شلوا  1. األ تنطبق على املوظف �شروط الرتقية العتيادية 

وظائفهم.
رة لوظيفته. 2. األ تكون درجة املوظف اأعلى من الدرجة املقرَّ

ر اإعادة ت�شنيف الوظيفة التي ي�شغلها املوظف اإلى درجة اأعلى، اأو ترقيته اإلى وظيفة اأخرى  3. اأْن يتعذَّ
�شاغرة منا�ِشبة ذات درجة اأعلى.

ى الوظيفة التي ي�شغلها املوظف. 4. األ يرتتب على هذه الرتقية تغيري درجة وم�شمَّ
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5. اأْن تتوافر العتمادات املالية الالزمة للرتقية.
ر للوظيفة، من حيث نوعية وكمية العمل واملعرفة  6. اأْن تكون نوعية الأداء يف م�شتوى يجاوز الأداء املقرَّ
ا�شتمرارية  ع  توقُّ مع  بالوظيفة،  املرتبطة  الأداء  عنا�شر  وبقية  واملهارات  والتخ�ش�شية  الفنية 

امل�شتوى العايل لالأداء.
7. اأْن يكون الهدف من اإجراء الرتقية اأحد املربرين الآتيني:

     اأ- الحتفاظ بالكفاءات النادرة واملتميزة يف املحكمة.
     ب- الإ�شراف وحتمل م�شئولية اإدارة برامج اأو م�شاريع مهمة باملحكمة.

مادة )81(
املن�شو�س  الأ�شباب  لأيٍّ من  انتهاء خدمته  املوظف عند  ترقية  املحكمة  رئي�س  بقرار من  يجوز 
عليها يف املادة )147( من هذه الالئحة، با�شتثناء الأ�شباب الواردة بالفقرات )4(،)5(،)6(،)7( 
من تلك املادة، وذلك ملدة عام واحد �شابق على الإحالة اإلى التقاعد، ب�شرط مرور �شنة على ح�شوله 

على اآخر ترقية.
ومُينح �شاغلو الدرجة ال�شابعة التنفيذية امل�شتوفون ل�شروط ترقية نهاية اخلدمة زيادة يف الراتب 

الأ�شا�شي مبا يعادل ثمامنائة دينار �شهريًا ملدة عام واحد �شابق على الإحالة اإلى التقاعد.

مادة )82(
يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ترقية املوظف اإذا ا�شتوفى �شروط الرتقية من دون �شرط املدة 
اًل ل�َشْغل وظيفة ذات درجة اأعلى،  املن�شو�س عليها يف املادة )76( من هذه الالئحة عندما يكون موؤهَّ

ب�شرط توافر العتمادات املالية الالزمة للرتقية.

الباب ال�سابع
الإيفاد يف مهام ر�سمية وتدريبية

مادة )83(
يجوز اإيفاد املوظف يف مهام ر�شمية وتدريبية ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:

1. اأْن يكون الإيفاد مبوافقة من رئي�س املحكمة ِوْفقًا للميزانية املعتَمدة لذلك.
2. اأْن تكون املهمة الر�شمية اأو التدريبية لها عالقة مبهام وم�شئوليات املحكمة.

3. ت�شرف تذاكر ال�شفر ِوْفقًا ِلـما هو معمول به يف احلكومة.
4. مُينح املوظفون املبتعثون يف مهام ر�شمية اأو دورات تدريبية اأو درا�شية خارج اململكة تعوي�شات �شفر 

ملواجهة متطلبات املعي�شة والنفقات ال�شرورية الأخرى.
5. تتولى الأمانة العامة اإ�شدار التعليمات الالزمة لتنظيم اإجراءات �شفر موظفي املحكمة، و�شوابط 

ا�شتحقاق تعوي�س ال�شفر طبقًا لوجهة ال�شفر، ِوْفقًا ِلـما هو معمول به يف نظم اخلدمة املدنية.
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نفقات العالج اأثناء الإيفاد
مادة )84(

تلتزم املحكمة بنفقات العالج وقيمة الأدوية للموظف يف احلالتني الآتيتني:
1( وجود املوظف يف مهمة ر�شمية خارج البالد.

2( وجود املوظف يف بعثة اأو منحة درا�شية اأو برنامج تدريبي خارج البالد.
قًا  وعلى املوظف اأْن يقدم اإلى الأمانة العامة الأوراق الدالَّة على نفقات العالج وقيمة الأدوية م�شدَّ
عليها من اجلهة الطبية املخت�شة بوزارة ال�شحة. ول تلتزم املحكمة ب�شْرف نفقات تركيب الأ�شنان 
مهما كان نوعها اأو قيمة النظارات اأو العد�شات الطبية اأو الأطراف ال�شناعية، اإل اإذا كان ذلك ناجتًا 

عن الإ�شابة ب�شبب تاأدية مهام الوظيفة.

الباب الثامن
التدريب

مادة )85(
ُيعمل بقواعد اخلدمة املدنية ب�شاأن التدريب والإيفاد يف بعثة اأو منحة درا�شية ونفقاتها.

الباب التا�سع
اأوقات العمل والإجازات الر�سمية

مادة )86(
تكون اأوقات العمل الر�شمية للمحكمة ِوْفقًا لنظام �شاعات العمل العتيادية )مبعدل 36 �شاعة( 
يوم  اإلى  الأحد  يوم  من  ظهرًا،  والربع  الثانية  ال�شاعة  حتى  �شباحًا  ال�شابعة  ال�شاعة  من  اأ�شبوعيًا، 

الأربعاء، ومن ال�شاعة ال�شابعة �شباحًا حتى ال�شاعة الثانية ظهرًا ليوم اخلمي�س.
والأ�شبوعية  الر�شمية  العطل  اأيام  له يف  رة  املقرَّ الوظيفية  واملزايا  براتب  اإجازة  املوظف  ومُينح 
رة قانونًا. ويجوز ت�شغيل املوظف يف هذه العطالت اإذا اقت�شت امل�شلحة ذلك  والعطالت الأخرى املقرَّ

ويتم تعوي�شه عنها.
اأو عدد من املوظفني على راأ�س العمل ل�شاعات طويلة  اإذا اقت�شت م�شلحة العمل بقاء املوظف 
ا�شتعدادًا لأي طارئ؛ فاإنه ميكن تنظيم دورة عمل خا�شة لهوؤلء املوظفني ِوْفقًا لل�شوابط التي ي�شعها 

رئي�س املحكمة.

مادة )87(
�ساعات العمل الإ�سايف

املوظف  تكليف  املخت�س،  املدير  اأو  امل�شاعد  العام  الأمني  عْر�س  على  بناًء  العام  لالأمني  يجوز 
بالقيام باأعمال اإ�شافية بعد �شاعات الدوام الر�شمي وخالل العطالت، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:

1( فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا وَمن يف حكمهم، ي�شتحق املوظف تعوي�شًا عن الأعمال اأو �شاعات 
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العمل الإ�شافية التي يكلَّف بها من اجلهة احلكومية املخت�شة يف غري اأوقات العمل الر�شمية. ِوْفقًا 
ر فى الدولة . ِلـما هو مقرَّ

2( اأْن تكون الأعمال الإ�شافية ذات طبيعة عاجلة ل ميكن اإجنازها خالل �شاعات الدوام الر�شمي.
3( اأْن تكون الأعمال الإ�شافية مرتبطة مبهام املوظف خالل �شاعات الدوام الر�شمي.

بعد  املحكمة  احتياجات  ملواجهة  واقت�شاديًا  عمليًا  الأمثل  الأ�شلوب  هو  الإ�شايف  العمل  يكون  اأْن   )4
ا�شتنفاد جميع الطرق والو�شائل الأخرى لتنظيم العمل �شمن �شاعات الدوام الر�شمي، كالتخطيط 

امل�شبق وجدولة العمل وتغيري مواعيد الإجناز واإعادة توزيع امل�شادر الب�شرية.
تتجاوز  األ  على  املحكمة،  قبل  من  لها  املعتَمدة  امليزانية  �شمن  الإ�شايف  العمل  اأجور  تكون  اأْن   )5

�شة لها يف باب نفقات القوى العاملة. العتمادات املخ�شَّ
6( يجب على املوظف تنفيذ التكليف ال�شادر اإليه بالقيام باأعمال اإ�شافية بعد �شاعات الدوام الر�شمي.

د قيمة الأجر الإ�شايف ِوْفقًا للقواعد املعمول بها يف ُنُظم اخلدمة املدنية.  7( حتدَّ
تكليفه  مت  حال  يف  �شهريًا  �شاعة   30 تتجاوز  ل  اإ�شايف  عمل  �شاعات  مقابل  املوظف  مْنح  يجوز   )8  
بعمل اإ�شايف �شروري غري متكرر، وبحد اأق�شى 45 �شاعة �شهريًا يف حال مت تكليفه بعمل اإ�شايف 
�شروري متكرر ول يحتمل النتظار. ويف جميع الأحوال ل يتجاوز �شْرف �شاعات العمل الإ�شايف 

د يف هذا البند. ال�شقف الإجمايل املحدَّ

مادة )88(
تكون اإجازات املوظف على النحو الآتي:

1- الإجازة ال�شنوية.
2- الإجازة الـَمَر�شية.

3- اإجازة الزواج.
4- اإجازة احلج.

ع. 5- اإجازة الو�شْ
6- اإجازة لوفاة قريب.
ة الوفاة. 7- اإجازة ُعدَّ

8- اإجازة مرافقة مري�س.
9- اإجازة مخالطة مري�س.

10- اإجازة احلْجر ال�شحي.
11- اإجازة درا�شية.

12- اإجازة م�شاركة يف وفود ثقافية.
13- اإجازة اإ�شابة عمل.

14- اإجازة الرعاية.
15- اإجازات خا�شة من دون راتب.
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16- الإجازة الطارئة.
ر ملوظفي احلكومة.  اأية اإجازات تقرَّ  -17

الإجازة ال�سن�ية
مادة )89(

تكون اإجازات املوظف ِوْفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:
ل ثالثني يوَم عمل عن كل �شنة خدمة، اأي مبعدل يوَمي  1( ي�شتحق املوظف اإجازة �شنوية براتب مبعدَّ
عمل ون�شف يف ال�شهر. ويحتفظ املوظف بر�شيد اإجازاته ال�شنوية التي مل ينتفع بها، ب�شرط األ 

يتجاوز الر�شيد الإجمايل امل�شموح بنقله اإلى ال�شنة التالية خم�شًة و�شبعني يوم عمل.
والعطالت  الر�شمية  واملنا�شبات  الأ�شبوعية  العطالت  اأيام  ال�شنوية  الإجازة  ح�شاب  يف  يدخل  ل   )2

رة قانونًا. الأخرى املقرَّ
3( يح�شب ا�شتحقاق املوظف لالإجازة ال�شنوية لأول مرة من تاريخ مبا�شرته للعمل، ول يجوز له اخلروج 

يف هذه الإجازة اإل بعد انق�شاء فرتة الختبار بنجاح.
املبا�شر ومن ثم مدير  ال�شنوية يف حدود ر�شيده منها بعد موافقة رئي�شه  الإجازة  4( مُينح املوظف 
ها اإل بناًء على موافقة  الإدارة، وعلى املوظف اأن يعود اإلى عمله فْور انتهاء اإجازته، ول يجوز مدُّ
التن�شيق  الإدارية  امل�شتويات  امل�شرفني يف جميع  اإجازته. وعلى  انتهاء  قبل  املبا�شر وذلك  رئي�شه 
مراعاة  مع  املوظفني،  اإجازات  م  ينظِّ زمني  جدول  ع  لو�شْ اإ�شرافهم  حتت  العاملني  املوظفني  مع 
الزائدة عن  ال�شنوية  لتفادي خ�شارة املوظف لإجازته  العمل وظروف املوظفني؛  مقت�شيات �شرْي 

احلد الأعلى امل�شموح به.
5( ل يجوز لالإدارة التي ينت�شب اإليها املوظف تاأجيل الإجازة ال�شنوية اأو تق�شريها بعد املوافقة عليها 
اإل لأ�شباب تقت�شيها م�شلحة العمل، على اأْن ي�شتحقها املوظف اأو ما تبقى منها يف وقت لحق من 
نف�س العام. ويجوز بناًء على طلب الأمني العام ا�شتدعاء املوظف من اإجازته ال�شنوية وعودته اإلى 
العمل قبل انتهاء مدتها اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك. ويف هذه احلالة ت�شاف الأيام الفعلية 

د اإجازته مبا يعادل هذه الأيام. التي زاول فيها العمل اأثناء اإجازته اإلى ر�شيد اإجازاته اأو متدَّ
6( ي�شتحق املوظف عند انتهاء خدمته بدًل نقديًا عن ر�شيد اإجازاته ال�شنوية التي مل ينتفع بها مبا 
اإليه الإجازة امل�شتَحقة عن  اإلى ال�شنة التالية، م�شافًا  ليزيد على احلد الأق�شى امل�شموح بنقله 

ال�شنة التي انتهت خدمته خاللها اأو بنهايتها، مح�شوبًا على اأ�شا�س اآخر راتب تقا�شاه.
7( ل يجوز بقاء املوظف يف العمل لأكرث من �شنتني متتاليتني من دون خروجه يف اإجازة �شنوية، على األ 

تقل هذه الإجازة يف جمموعها عن اثنني وع�شرين يوم عمل.

احت�ساب الإجازة ال�سن�ية
مادة )90(

اأ�شا�س الأيام ولي�س ال�شاعات، ومع ذلك  اإجازة املوظف العتيادية ال�شنوية على  يح�شب ر�شيد 
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يجوز ح�شابها بال�شاعات، فُيمنح املوظف اإجازة �شنوية لأقل من يوم كامل.
ح بها براتب، ومن  ويدخل يف احت�شاب ر�شيد املوظف من الإجازة ال�شنوية فرتات الغياب امل�شرَّ
بينها الإجازة ال�شنوية والإجازة الـَمَر�شية والإجازات الأخرى براتب والإجازات اخلا�شة من دون راتب 

التي ل تزيد على ثالثني يومًا.
ال�شنة حتى 31 من  يومًا خالل  و�شبعني  تزيد على خم�شة  التي  الإجازة  ا�شتنفاد  املوظف  وعلى 
ل له خم�شة  م يف بداية ال�شنة اجلديدة، وُيَرحَّ �شهر دي�شمرب، واإذا مل يتم ا�شتخدام هذه الأيام، ُتخ�شَ

و�شبعون يومًا فقط. وعلى الأمانة العامة اإخطاره بالزيادة يف ر�شيد اإجازته.
ويجوز دْفع الراتب مقدمًا اإذا كانت الإجازة خم�شة ع�شر يوم عمل اأو اأكرث.

الإجازة الـَمَر�سية
مادة )91(

1( تكون الإجازة الـَمَر�شية ِوْفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:
اأ( ي�شتحق املوظف اإجازة مَر�شية براتب بناًء على �شهادات طبية معتَمدة مبعدل اأربعة وع�شرين يوم 

عمل يف ال�شنة، بواقع يوَمي عمل يف ال�شهر.
ب( يحتفظ املوظف بر�شيد اإجازته املر�شية التي مل ينتفع بها، ب�شرط األ يتجاوز هذا الر�شيد مائتني 

واأربعني يوم عمل.
ج( يجب على املوظف اإبالغ رئي�شه املبا�شر عن الإجازة الـَمَر�شية ما مل يكن هناك ُعْذر قهري ِيُحْول 

دون ذلك.
ة م�شئولة عن تقرير اللياقة ال�شحية للموظف بالن�شبة اإلى اأداء واجبات  د( تكون اجلهة الطبية املخت�شَّ
مة من املوظف، وحتديد فرتات عدم اللياقة ال�شحية  وظيفته ومدى �شحة ال�شهادات الطبية املقدَّ
ة يف اأي وقت اأن املوظف غري لئق �شحيًا  اأو العْجز ب�شبب املر�س. واإذا راأت اجلهة الطبية املخت�شَّ

للقيام مبهام عمله فاإنها ت�شدر قرارًا بذلك تخِطر به املحكمة لتخاذ ما تراه منا�شبًا ب�شاأنه.
اأيام عمل اإل مبوجب �شهادة طبية  اإلى خم�شة  ُتعتَمد الإجازة الـَمَر�شية لفرتة يوم عمل واحد  هـ( ل 
الإجازة  اإذا كانت  الطبية  ال�شهادة  التغا�شي عن طلب  املبا�شر  للرئي�س  املوظف. ويجوز  يقدمها 
مة، يحال املوظف اإلى  ليوم واحد. ويف حالة ا�شتباه الرئي�س املبا�شر يف �شحة ال�شهادة الطبية املقدَّ
اجلهة الطبية املخت�شة لإثبات �شحتها. اأما فرتات الغياب ب�شبب املر�س التي تزيد على خم�شة 

ة. اأيام عمل فيجب اأن تكون موؤيَّدة ب�شهادة طبية معتَمدة من اجلهة الطبية املخت�شَّ
و( يجوز لرئي�س املحكمة اأْن مينح املوظف الذي ا�شتنفد ر�شيده من الإجازة املر�شية اإجازة مر�شية 
ة اأن حالته ت�شتدعي  اإ�شافية براتب ل تزيد على �شتني يوم عمل، اإذا راأت اجلهة الطبية املخت�شَّ
األ تقل مدة خدمته عن �شنة كاملة. ويجوز مْنح الإجازة املر�شية الإ�شافية مرة  ذلك، �شريطة 
ي �شنة كاملة من تاريخ بدء الإجازة  حة اأعاله، �شريطة ُم�شِ اأخرى ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط املو�شَّ

املر�شية الإ�شافية التي ُمِنحت له.
الـَمَر�شية  ا�شتنفد ر�شيده من الإجازة  الكلوي، الذي  الف�شل  اأو  ْكَلر  بال�شِّ ز( ي�شتحق املوظف املري�س 
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والإجازة الـَمَر�شية الإ�شافية اإجازة اإ�شافية اأخرى براتب ل تزيد على ثالثني يوم عمل ملرة واحدة 
ة اأن حالته ت�شتدعي ذلك. خالل ال�شنة، اإذا راأت اجلهة الطبية املخت�شَّ

ح( حُتت�َشب الإجازة الـَمَر�شية �شمن مدة اخلدمة التي ي�شتحق عنها املوظف مكافاأة نهاية اخلدمة اأو 
معا�شًا تقاعديًا.

ح بها براتب، ومن  2( تدخل يف احت�شاب ر�شيد املوظف من الإجازة الـَمَر�شية فرتات الغياب امل�شرَّ
بينها الإجازة ال�شنوية والإجازة الـَمَر�شية والإجازات الأخرى براتب والإجازات اخلا�شة من دون 

راتب التي ل تزيد على ثالثني يومًا.

الإجازات اخلا�سة
مادة )92(

ي�شتحق املوظف الإجازات اخلا�شة براتب و املبيَّنة يف املواد الآتية.

مادة )93(
ِطْبق  يقدم �شورة  اأْن  على  واحدة طوال مدة خدمته،  وملرة  اأيام عمل  ثالثة  ملدة  الزواج  اإجازة 

الأ�شل من عْقدالزواج.

مادة )94(
واحدة  وملرة  يومًا  وع�شرين  واحد  ملدة  وتكون  فري�شة احلج  لأداء  امل�شلم  للموظف  اإجازة احلج 

طوال مدة خدمته، �شواء كانت هذه اخلدمة حالية اأو �شابقة.

مادة )95(
ع  ع ملدة �شتني يومًا للموظفة التي ت�شع مولودًا. ويبداأ �شريانها من اليوم الأول للو�شْ اإجازة الو�شْ
ن يف ال�شهادة الطبية املعتَمدة، على اأْن تقوم املوظفة باإبالغ جهة عملها. ويجوز بناًء على طلب من  املدوَّ

ع مبدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا. ر للو�شْ املوظفة اأْن حت�شل عليها قبل التاريخ املقدَّ

مادة )96(
اإجازة لوفاة قريب حتى الدرجة الرابعة ملدة ثالثة اأيام، على اأْن يقوم املوظف باإبالغ جهة العمل 
ى، بعد عودته  عن وفاة اأحد اأقاربه، وتقدمي �شهادة الوفاة للمحكمة، مع تو�شيح �شلة القرابة باملتوفَّ

اإلى العمل.
مادة )97(

اأيام من تاريخ  اأ�شهر وع�شرة  اأربعة  اإجازة ملدة  ى عنها زوُجها  ُيتوفَّ التي  مُتنح للموظفة امل�شلمة 
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ة ملدة الوفاة  وفاة الزوج. وعلى املوظفة اإبالغ جهة عملها بواقعة وفاة زوجها، واإذا كانت املوظفة املعتدَّ
ع، ومُتنح الأيام املتبقية من اإجازة الو�شع اإذا  تها فال تعوَّ�س عن اإجازة الو�شْ ُحبَلى وو�شعت خالل عدَّ
دة  رة قانونًا. ويف جميع الأحوال ُي�شرَتط تقدمي ال�شهادات املوؤيِّ جتاوزت هذه الإجازة مدة العدة املقرَّ

لذلك.
تقدمي  وُي�شرَتط  واحد،  �شهر  ملدة  اإجازة  زوُجها  عنها  ى  ُيتوفَّ التي  امل�شلمة  غري  املوظفة  ومُتنح 

دة لذلك. ال�شهادات املوؤيِّ

مادة )98(
 اإجازة مرافقة مري�س

ة  1( مُتنح للموظف ملرافقة مري�س من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة اإذا قررت اللجان الطبية املخت�شَّ
عالجه يف خارج اململكة مع ُمرافق له، وذلك للمدة املقررة للعالج، بحيث ل تزيد على �شتني يومًا 

عة. يف ال�شنة الواحدة مت�شلة كانت اأو متقطِّ
2( يجوز لرئي�س املحكمة مْنح اإجازة ُمراَفقة مري�س اإذا كان العالج على نفقة املري�س اخلا�شة، متى 

ما قّدم التقارير الطبية من جهة الخت�شا�س.
3( يجوز مبوافقة رئي�س املحكمة بناًء على تو�شية من الأمني العام مْنح املوظف الإجازة امل�شار اإليها 
يف الفقرة )1( من هذه املادة ملرافقة مري�س من غري اأقاربه يف حالة عدم وجود ُمرافق له من 

اأقربائه.
ر الطبيب املعالج  4( كما مُتنح هذه الإجازة للموظف ملرافقة مري�س قريب له من الدرجة الأولى قرَّ
عة يف  حاجته اإلى ُمرافق اأثناء عالجه داخل اململكة، بحيث ل تزيد على �شبعة اأيام مت�شلة اأو متقطِّ

ال�شنة الواحدة، ِوْفقًا لل�شوابط التي ت�شدر عن رئي�س املحكمة.
5( مُتنح اإجازة ملرافقة مري�س بال�شرطان قريب له من الدرجة الأولى اإذا قررت اللجان الطبية حاجته 

اإلى املرافق اأثناء عالجه داخل اململكة اأو خارجها ِوْفقًاً للنظام املتَّبع يف احلكومة.

مادة )99(
اإجازة مخالطة مري�س مبر�س مْعٍد بح�شب املدة التي تقررها اجلهة الطبية املخت�شة، اإذا راأت 
اجلهة مْنعه من مزاولة عمله لهذا ال�شبب، على اأْن يقوم املوظف باإبالغ املحكمة، واأْن يقدم عند عودته 

دة لذلك. اإلى العمل ال�شهادة املوؤيِّ

مادة )100(
ة، على اأْن يقوم املوظف  اإجازة احلْجر ال�شحي بح�شب املدة التي تقررها اجلهة الطبية املخت�شَّ

دة لذلك. باإبالغ املحكمة، واأْن يقدم عند عودته اإلى العمل ال�شهادات املوؤيِّ
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مادة )101(
 اإجازة امتحان درا�شي ملدة ل تتجاوز �شهرًا يف ال�شنة لأداء امتحان درا�شي ِوْفق ال�شروط الآتية:

1( اأْن يخطر املوظف املحكمة عند التحاقه بالدرا�شة واجلهة التي يدر�س بها وتقدمي امل�شتندات التي 
تثبت ذلك.

ة باململكة. 2( اأْن تكون اجلهة التي يدر�س بها معرتفًا بها اأكادمييًا لدى اجلهات املخت�شَّ
3( اأْن يخطر املوظف املحكمة بتاريخ المتحان قبل موعده بوقت كاٍف.
مه لأداء المتحان. 4( اأْن يقدم املوظف عند طلب الإجازة ما يفيد تقدُّ

5( جتوز جتزئة هذه الإجازة على فرتات متفاوتة خالل ال�شنة، ويتم احت�شاب هذه الإجازة بح�َشب 
رة من قبل اجلهة التعليمية. جدول المتحانات الدرا�شية املقرَّ

رة يف اجلدول الدرا�شي املعتَمد من اجلهة  6( ي�شتحق املوظف اإجازة المتحان الدرا�شي لالأيام املقرَّ
التعليمية م�شافًا اإليها يوم لل�شفر قبل المتحان ويوم بعده متى كان المتحان يعقد خارج البالد.

مادة )102(
اإجازة م�شاركة يف وفود ثقافية لتمثيل اململكة بح�َشب املدة التي تتطلبها هذه امل�شاركة، وتخ�شع 

هذه الإجازة للقواعد الآتية:
ر طلب امل�شاركة بكتاب ر�شمي من اجلهة احلكومية املخت�شة اإلى املحكمة يت�شمن حتديد  1( اأْن يحرَّ

مة. مدة الفعالية التي �شتتم امل�شاركة فيها ومكان انعقادها واجلهة املنظِّ
2( اأْن يراعى يف هذه امل�شاركة عدم الإخالل ب�شرْي العمل يف املحكمة.

3( ُي�شرَتط موافقة رئي�س املحكمة على هذه الإجازة.

مادة )103(
ة، مع مراعاة ال�شوابط الآتية: اإجازة اإ�شابة عمل بح�َشب املدة التي تقررها اجلهة الطبية املخت�شَّ

1( اأْن تكون الإ�شابة ناجتة عن اأدائه لواجبات وظيفته اأو ب�شببها اأو اأية واجبات اأخرى ُيعهد اإليه ر�شميًا 
القيام بها.

2( اأْن تقوم املحكمة بتبليغ اجلهات املخت�شة بح�شول الإ�شابة فور حدوثها.
3( ل حُتت�َشب فرتة الإجازة ب�شبب الإ�شابة من الإجازة الـَمَر�شية اأو اأية اإجازة اأخرى.

مادة )104(
ع ملدة �شاعتي رعاية  اإجازة الرعاية وت�شتحقها املوظفة عند عودتها اإلى العمل بعد اإجازة الو�شْ
د مواقيتها مبا تقت�شيه م�شلحة العمل. يوميًا براتب؛ لإر�شاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامني، حتدَّ
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الإجازات اخلا�سة من دون راتب
مادة )105(

�س لأحدهما بال�شفر اإلى اخلارج ملدة �شتة اأ�شهر على الأقل، ول يجوز  1( مُتنح للزوج اأو للزوجة اإذا ُرخِّ
اأن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج اأو الزوجة يف اخلارج. ويتعنيَّ على املحكمة اأْن ت�شتجيب 

لطلب الزوج اأو الزوجة يف هذه احلالة.
2( ت�شتحق املوظفة اإجازة خا�شة من دون راتب لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز عمره �شت �شنوات وبحد 

اأق�شى عامني يف املرة الواحدة، ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.
3( يجوز مْنح املوظف اإجازة خا�شة من دون راتب ب�شبب التفرغ للدرا�شة اأو للبحث العلمي اأو التفرغ 

رها رئي�س املحكمة ِوْفقًا ملقت�شيات العمل. الريا�شي اأو لأية اأ�شباب اأخرى يبديها املوظف ويقدِّ
اأو  املعا�س  التي تدخل يف ح�شاب  مة �شمن مدة اخلدمة  املتقدِّ الإجازة يف احلالت  4( ل تدخل مدة 
التقاعد  ل�شنة 1975ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت  القانون رقم )13(  املكافاآت طبقًا لأحكام 

ملوظفي احلكومة.

مادة )106(
يجوز مْنح املوظف اإجازة طارئة باأجر كامل بحد اأق�شى خم�شة اأيام عن كل �شنة وليومني يف املرة 

عة يقبلها الأمني العام. الواحدة، اإذا كان غياب املوظف لأ�شباب ا�شطرارية غري متوقَّ

�س�ابط اأخرى ب�ساأن الإجازات
مادة )107(

1( ل يجوز مْنح املوظف الإجازات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة خالل فرتة الختبار، فيما عدا 
احلالت اخلارجة عن اإرادته ِوْفقًا للتعليمات التي ُي�شِدرها رئي�س املحكمة، ويف هذه احلالة متتد 

فرتة الختبار بقْدر فرتة الإجازة.
رة له عن فرتة انقطاعه عن العمل التي تكون بناًء على  2( ي�شتحق املوظف راتبه واملزايا الوظيفية املقرَّ

ا�شتدعائه من جهة حكومية مخت�شة �شريطة تقدمي ما يثبت ذلك.
3( عند نقل املوظف اإلى جهة اأخرى يحتفظ بالإجازات امل�شتَحقة له.

املوؤقت  بالتوظيف  املعنيَّ  ي�شتحق املوظف  املن�شو�س عليها يف عْقد توظيفه  الإجازات  4( مع مراعاة 
واجلزئي وبعْقد الإجازة الـَمَر�شية واإجازة لوفاة قريب ِوْفقًا للُمدد وال�شوابط ال�شارية يف احلكومة.

اأثناء الإجازات  د فيها املزايا الوظيفية التي مُتنح للموظفني  5( ُي�شِدر رئي�س املحكمة تعليمات يحدِّ
براتب واإجراءات الإجازات بجميع اأنواعها.
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العطل الر�سمية
مادة )108(

الأول من محرميوم واحدراأ�س ال�شنة الهجرية
9-10 من محرميومانعا�شوراء

1-2-3 من �شوالثالثة اأيامعيد الفطر املبارك 
10-11-12 من ذي احلجةثالثة اأيامعيد الأ�شحى املبارك
12 من ربيع الأوليوم واحداملولد النبوي ال�شريف

الأول من ينايريوم واحدراأ�س ال�شنة امليالدية
الأول من مايويوم واحدعيد العمال

16-17 من دي�شمربيومانالعيد الوطني

درجات الأقارب
مادة )109(

اأقارب الدرجة الأولى

البن/البنةالأب/الأم

اأقارب الدرجة الثانية

احلفيد/احلفيدةالأخ/الأختاجلد/اجلدة
اأقارب الدرجة الثالثة

جد/جدة /الأب 
والأم

اخلال واخلالةالعم والعمة
اأبناء وبنات 

الأخوة والأخوات
اإبن اأو بنت 

احلفيد/ احلفيدة

اأقارب الدرجة الرابعة

جد/جدة اجلد 
واجلدة

ابن  اأو بنت العم 
اأو اخلال

ابن اأو بنت العمة 
اأو اخلالة

عم وعمة الأب 
والأم

خال وخالة الأب 
والأم

اإلى الزوج  ُيعترَب اأحد الزوجني يف نف�س القرابة والدرجة بالن�شبة  ويف حتديد درجة امل�شاهرة 
الآخر.
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الباب العا�سر
ال�اجبات والأعمال املحظ�رة

مادة )110(
يجب على املوظف اأْن يوؤدي العمل بنف�شه بدقة واأمانة ونزاهة، واأْن يحافظ على اأ�شرار وكرامة 
باخلدمة  اخلا�شة  والتعليمات  والقرارات  واللوائح  القوانني  مخالفة  عليه  وُيحَظر  العامة،  الوظيفة 

املدنية.
مادة )111(

يجب على املوظف:
1( اأْن يخ�ش�س وقت العمل الر�شمي لأداء واجبات وظيفته.

رئي�شه  من  ت�شريح  دون  من  له  �شة  املخ�شَّ العمل  اأماكن  من  واخلروج  العمل  عن  الغياب  عدم   )2
نه من احل�شور اإلى العمل قبل بدء الدوام  املبا�شر، وعليه اإبالغ رئي�شه املبا�شر يف حالة عدم مَتكُّ

الر�شمي بوقت كاٍف.
3( اأْن يكون �شلوكه متفقًا مع التقاليد والحرتام الواجب لآداب و�شرف الوظيفة العامة.

4( اأْن يكون يف عمله متعاونًا مع زمالئه.
5( اأْن يعامل اجلمهور معاملة لئقة مع اإجناز م�شاحله يف الوقت املنا�شب.

ها الأمانة العامة، واأْن ي�شعى دائمًا لتطوير مهاراته  6( اأْن ي�شتجيب لربامج التدريب والتطوير التي تعدُّ
وقدراته ذاتيًا لالرتقاء مب�شتوى اأدائه الوظيفي.

7( اأْن يحافظ على ممتلكات واأموال املحكمة.
ذ ما ت�شدر اإليه من تعليمات بدقة واأمانة يف حدود القوانني واللوائح املعمول بها. 8( اأْن ينفِّ

املادة )112(
يحَظر على املوظف:

1. مخالفة القواعد والأحكام املن�شو�س عليها يف قانون امليزانية العامة واللوائح والقرارات ال�شادرة 
تنفيذًا له وجميع القواعد املالية.

وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  قانون  عليها يف  املن�شو�س  والأحكام  القواعد  2. مخالفة 
واملبيعات احلكومية واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

حًا له بذلك  3. الإدلء باأي ت�شريح اأو بيان با�شم املحكمة اإلى اأيٍّ من و�شائل الإعالم، اإل اإذا كان م�شرَّ
من رئي�س املحكمة اأو الأمني العام.

لع عليها بحكم وظيفته اإذا كانت �شرية بطبيعتها اأو مبوجب تعليمات تق�شي  4. اإف�شاء الأمور التي يطَّ
بذلك، ويظل هذا اللتزام قائمًا بعد ترك املوظف اخلدمة.

اأو ال�شورة  اأْن ينتزع هذا الأ�شل  اأو  اأو �شورة منها،  اأية ورقة من الأوراق  5. الحتفاظ لنف�شه باأ�شل 
�شة حِلْفظها اأو يحتفظ لنف�شه باأ�شل �شرائط الت�شجيل اأو �شورها اأو باأفالم اأو  من امللفات املخ�شَّ
�شورها اأو الربامج الت�شغيلية، اأو التطبيقية املتعلقة باحلا�شب الآيل اخلا�شة باملحكمة، ولو كانت 
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متعلقة بعمل مكلَّف به �شخ�شيًا.
ر بالآخرين.  6. ا�شتغالل وظيفته لأي غر�س �شخ�شي اأو من �شاأنه اأْن ي�شُ

احليوية  املرافق  يف  اأو  املحكمة  يف  الإ�شراب  على  التحري�س  اأو  ال�شرتاك  اأو  التهديد  اأو  الدعوة   .7
دة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )62( ل�شنة 2006، ب�شاأن حتديد  املحظور بها الإ�شراب واملحدَّ

م لذلك. املن�شاآت احليوية املحظور بها الإ�شراب، ومبراعاة القانون املنظِّ
8. امل�شاركة يف اأعمال ال�شغب وتخريب املمتلكات العامة اأو اخلا�شة.

ح بها اأو ال�شرتاك اأو الدعوة اإلى  �س لها اأو غري امل�شرَّ 9. تنظيم التجمعات والعت�شامات غري املرخَّ
م لذلك. ال�شرتاك اأو التحري�س على ذلك، ومبراعاة القانون املنظِّ

ا�شتغالل من يقل عمره عن ثمانية ع�شر عامًا يف امل�شاركة يف اأيٍّ من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف   .10
البنود )7( و)8( و)9( من هذه املادة.

ا�شتخدام الأدوات واملهمات اخلا�شة بالعمل يف غري ما اأُِعدت من اأجله.  .11

 املادة )113(
ل يجوز للموظف قبول اأية هدية اأو مكافاأة اأو عمولة اأو قْر�س مقابل قيامه بواجبات وظيفته، كما 
ل يجوز له اأْن يجمع نقودًا اأو مواد عينية لأي فرد اأو هيئة اأو جمعية، اأو اأْن ي�شرتك يف تنظيم اجتماعات 

داخل مكان العمل من دون اإذن من رئي�س املحكمة.

املادة )114(
ل يجوز للموظف اأْن يوزع اأية من�شورات اأو مطبوعات اأو اأْن يجمع اإم�شاءات داخل املحكمة.  

املادة )115(
ل يجوز للموظف اأْن يزاول بنف�شه اأو عن طريق اآخرين الأعمال الآتية:

1. �شراء عقارات اأو منقولت مما تطرحه ال�شلطات الق�شائية اأو الإدارية للبيع اإذا كان ذلك يت�شل 
باأعمال وظيفته.

2. مزاولة اأية اأعمال جتارية با�شتثناء مَتلُّكه حل�شٍة يف �شركة جتارية اأو عن طريق املرياث ال�شرعي اأو 
عن طريق الهبة من اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ب�شرط عدم مزاولته اأي عمل بتلك ال�شركة.

3. اأْن يكون ع�شوًا يف جمل�س اإدارة اأية �شركة م�شاهمة من دون اإذن من رئي�س املحكمة.
4. اأْن تكون له اأية م�شلحة يف اأعمال اأو مقاولت اأو مناق�شات تت�شل باأعمال وظيفته.

د ا�شتغاللها اإذا كان لهذا ال�شتغالل �شلة بعمله. 5. اأْن ي�شتاأجر اأرا�شي اأو عقارات بق�شْ

مادة )116(
ل يجوز للموظف - اإل مبوافقة رئي�س املحكمة - اأن يوؤدي اأعماًل للغري براتب اأو مكافاأة اأو من 
اأو تنال من  األ تتعار�س تلك الأعمال مع طبيعة عمله  اأوقات العمل الر�شمية، �شريطة  دونها يف غري 
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امل�شاعدة  اأو  الغائبني  عن  الوكالة  اأو  الو�شاية  اأو  الِقوامة  اأعمال  يتولى  اأن  للموظف  ويجوز  كرامته. 
الق�شائية اإذا كان امل�شمول بالو�شاية اأو الِقوامة اأو الغائب اأو املعنيَّ له م�شاعد ق�شائي ممن تربطهم به 
�شلة قربى اأو ن�شب حتى الدرجة الرابعة، واأن يتولى اأعمال احلرا�شة على الأموال التي يكون �شريكا اأو 
�شاحب م�شلحة فيها اأو مملوكة ملن تربطهم به �شلة قربى اأو ن�شب حتى الدرجة الرابعة، وذلك ب�شرط 

موافقة رئي�س املحكمة.

الباب احلادي ع�سر
التحقيق والتاأديب

مادة )117(
يكون الخت�شا�س باإحالة املوظفني �شاغلي الوظائف العليا و�شائر موظفي املحكمة اإلى التحقيق 

لرئي�س املحكمة، ويتولى التحقيق مع املعيَّنني مبر�شوم من يندبه الرئي�س لذلك.

املادة )118(
التحقيق مع املوظفني غري املعيَّنني مبر�شوم بقرار من رئي�س املحكمة، وتتكون من  ل جلنة  ت�شكَّ
والكفاءة  املوظفني ذوي اخلربة  اللجنة من  واأع�شاء  رئي�س  يكون  اأن  اآخرين. ويجب  رئي�س وع�شوين 
واأْن  اللجنة عن م�شتوى رئي�س ق�شم،  األ يقل امل�شتوى الوظيفي لرئي�س  والنزاهة واحَلْيدة. كما يجب 

تكون درجته ودرجة الأع�شاء الآخرين اأعلى من درجة املوظف املحال اإلى التحقيق اأو يف م�شتواها.

املادة )119(
يجب األ يكون رئي�س اأو ع�شو اللجنة مديرًا اأو رئي�شًا مبا�شرًا للموظف اأو له �شلة قرابة به.

مادة )120(
كتابة،  دفاعه  اأقواله وحتقيق  و�شماع  معه  التحقيق  بعد  اإل  املوظف  على  اجلزاء  توقيع  يجوز  ل 
بًا. ويجوز بالن�شبة اإلى املخالفات التي يكون اجلزاء  ويجب اأْن يكون القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء م�شبَّ
اأْن يثَبت م�شمونه يف  اأْن يكون التحقيق ب�شاأنها �شفاهة، على  فيها التنبيه ال�شفوي اأو الإنذار الكتابي 

القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء.

املادة )121(
ُيعَفى املوظف من اجلزاء التاأديبي اإذا اأثبت اأنَّ ارتكابه املخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب �شادر 
اإلى املخالفة. ويف هذه احلالة تكون امل�شئولية على ُم�شِدر  اإليه عن رئي�شه بالرغم من تنبيهه كتابة 

الأمر.
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املادة )122(
يجوز وْقف املوظف عن عمله اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق معه ذلك ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر، 

مع �شرف الراتب خالل فرتة الوْقف، وذلك ِوْفقًا لل�شوابط املعتَمدة.
ويجوز مدُّ الوْقف عن العمل ملدد اأخرى مع �شرف ن�شف الراتب اإذا ما كان للوْقف عن العمل 
ه بقرار من  اأ�شبابه ول�شرورة تقت�شيها م�شلحة العمل. ويف جميع الأحوال يكون الوْقُف عن العمل ومدُّ

رئي�س املحكمة. 

املادة )123(
1( كل موظف ُيحَب�س احتياطيًا ُيعترَب موقوفًا عن عمله مدة حب�شه، ويوَقف �شْرف ن�شف راتبه. وبعد 

انتهاء احلب�س ي�شرف له ما �شبق اإيقافه اإذا ُحِفظ التحقيق اأو ُحِكم برباءته.
2( يجوز وْقف املوظف عن العمل اإذا ما اأحيل اإلى التحقيق اجلنائي اأو اأثناء محاكمته جنائيًا.

ويكون الوْقف ملدة �شتة اأ�شهر مع �شْرف الراتب كاماًل خالل فرتة الوقف.
ويجوز مدُّ الوْقف عن العمل ملدد اأخرى مع �شْرف ن�شف الراتب اإذا ما كان للوْقف عن العمل 
ه بقرار من  اأ�شبابه ول�شرورة تقت�شيها م�شلحة العمل. ويف جميع الأحوال يكون الوْقف عن العمل ومدُّ
رئي�س املحكمة. ويف جميع الأحوال اأي�شًا ُي�شَرف للموظف ما �شبق اإيقافه من راتبه اإذا ُحِفظ التحقيق 
اأو ُحِكم برباءته، اأو اإذا ما اأحيل للم�شاءلة التاأديبية وُجْوِزي بجزاء تاأديبي بخالف الف�شل من اخلدمة.

مادة )124(
كل موظف ُيحَب�س تنفيذًا حلكم ق�شائي ُيعترَب موقوفًا عن عمله، ويْحَرم من راتبه، ويجوز �شْرف 
م�شتحقاته  من  ُيقتَطع  اأْن  على  اأ�شهر،  ثالثة  على  احلب�س  فرتة  زادت  اإذا  يعيلها  التي  لأ�شرته  راتبه 
التقاعدية عند تقاعده. ويجوز اإعادته اإلى عمله بعد انق�شاء املدة مع عدم الإخالل بامل�شئولية التاأديبية 

عند القت�شاء.

املادة )125(
هت اإليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة متثل خروجًا  جتوز م�شاءلة املوظف تاأديبيًا اإذا ُوجِّ
على مقت�شى الواجب يف اأعمال وظيفته اأو من �شاأنها الإخالل بكرامة الوظيفة اأو اجلهة التي ينتمي 

اإليها.
ول مينع �شدور اأمر بِحْفظ التحقيق اجلنائي اأو احلكم بالرباءة من امل�شاءلة التاأديبية اإذا توافرت 

اأ�شبابها.

املادة )126(
تتَِّبع جلنة التحقيق مع املوظف الإجراءات الآتية:

1. اإخطار املوظف كتابة خالل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإحالته اإلى التحقيق للمثول 
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موجزًا  بيانًا  الإخطار  يت�شمن  اأن  ويـجب  اإليه.  املن�شوبة  املخالفات  اأو  املخالفة  يف  اللجنة  اأمام 
على  بالتوقيع  املوظف  يقوم  اأْن  على  وقوعها،  وتاريخ  املخالفات  اأو  املخالفة  ل  ت�شكِّ التي  بالوقائع 

الإخطار مبا يفيد ال�شتالم.
2. اإخطار املوظف �شخ�شيًا اأو بالربيد امل�شجل على محل اإقامته املبنيَّ مبلف خدمته اأو محل اإقامة اأحد 

نة اأ�شماوؤهم مبلف خدمته، اأو باأية و�شيلة اأخرى تراها جلنة التحقيق مالئمة. اأقربائه املدوَّ
ة بالإخطار  3. يف حالة رْف�س املوظف التوقيع مبا يفيد ا�شتالمه الإخطار، يـجب على اجلهة املخت�شَّ
ة على الإخطار. ويف هذه احلالة ُيعترَب اأن املوظف  ع ختم اجلهة املخت�شَّ اإثبات رْف�س التوقيع وو�شْ
قد مت اإخطاره قانونًا. ويـجوز للجنة التحقيق اأْن تبا�شر الإجراءات يف غيابه ما مل تَر اإعادة اإخطاره 

رها على اأْن تدونها مبح�شر التحقيق. مرة اأخرى لالأ�شباب التي تقدِّ
م�شلحة  اقت�شت  اإذا  غيابه  يف  التحقيق  يـجري  اأن  ويـجوز  املوظف.  بح�شور  اإل  التحقيق  يتم  ل   .4

التحقيق اأو ظروف املوظف ذلك.
ه وملخ�س املخالفة اأو املخالفات املن�شوبة  5. يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم املوظف ووظيفته ودرجته و�ِشنِّ

اإليه، وتاريخ قرار اإحالته اإلى التحقيق.
املوظفني  من  املوظف  اإلى  املن�شوبة  الوقائع  �شهود  اأقوال جميع  اإلى  ال�شتماع  التحقيق  على جلنة   .6
وغريهم اإْن ُوِجدوا، وا�شتدعاء اخلرباء وغريهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم، واأْن يتم 

متكني املوظف من مناق�شتهم عند القت�شاء.
7. بعد النتهاء من ال�شتماع اإلى �شهود الدعاء ت�شتمع جلنة التحقيق اإلى اأقوال املوظف اإْن رِغب يف 
اأقوال  اإلى  ت�شتمع  كما  املوظف،  يقدمها  م�شتندات  اأية  على  ِلع  وتطَّ كتابة.  اأو  �شفاهة  بها  الإدلء 

�شهوده اإْن ُوِجدوا.
8. يـجوز للموظف يف �شبيل حتقيق دفاعه اأن ي�شتعني مبن يراه منا�شبًا.

نه رئي�س املحكمة لذلك، يقوم بتدوين التحقيق يف مح�شر  9. يتولى اأمانة �شر جلنة التحقيق موظف يعيِّ
واأ�شماء رئي�س واأع�شاء  ن يف �شدر املح�شر تاريخ ومكان و�شاعة افتتاحه  باأرقام ت�شل�شلية، ويدوِّ

اللجنة ودرجاتهم ووظائفهم وا�شم اأمني ال�شر.
يذيَّل املح�شر ب�شاعة اإقفاله، ويتم التوقيع يف نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من ِقَبل كل من   .10
رئي�س واأع�شاء جلنة التحقيق واملوظف يف حالة ح�شوره، اأو يثَبت امتناعه عن التوقيع اإذا رف�س 

التوقيع.
ِمها والتوقيع عليها من قبل  يـجب ترقيم امل�شتندات التي ُتقدم اإلى جلنة التحقيق، مع بيان مقدِّ  .11

رئي�س جلنة التحقيق و�شمها اإلى املح�شر.

املادة )127(
ل مينع انتهاء خدمة املوظف لأي �شبب من الأ�شباب – عدا الوفاة – من م�شاءلته تاأديبيًا اإذا كان 
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قد ُبدئ  يف التحقيق قبل انتهاء خدمته.
املوظف  م�شاءلة  العامة  اخلزانة  حقوق  من  حق  �شياع  عليها  يرتتب  التي  املخالفات  يف  ويجوز 
تاأديبيًا ولو مل يكن قد بدئ يف التحقيق قبل انتهاء اخلدمة، وذلك ملدة خم�س �شنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز اأن تْوَقع على َمن انتهت خدمته عند ثبوت اإدانته غرامة ل جتاوز خم�شة اأمثال الراتب الذي 
كان يتقا�شاه يف ال�شهر عند انتهاء خدمته.

مادة )128(
اجلزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على املوظفني هي:

1. التنبيه �شفويًا.
2. الإنذار كتابيا.

م الراتب ملدة ل تتجاوز �شهرًا خالل ال�شنة ول تزيد على ع�شرة اأيام للمرة  3. الوْقف عن العمل مع خ�شْ
الواحدة.

ل من اخلدمة. 4. الف�شْ
املادة )129(

بوقوع  املبا�شر  رئي�شه  ِعْلم  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  ي  ُم�شِ بعد  تاأديبيًا  املوظف  م�شاءلة  يجوز  ل 
املخالفة، اأو �شنة واحدة من تاريخ وقوعها اأيهما اأقرب.
ول ُيعتد بفرتة الأ�شهر الثالثة يف الأحوال الآتية: 

1- اأْن تكون هناك �شلة قرابة بني املوظف ورئي�شه املبا�شر. 
�شًا له على ارتكابها.  2- اأْن يكون الرئي�س املبا�شر �شريكًا مع املوظف يف ارتكاب املخالفة اأو محرِّ

3- اأْن تكون هناك ظروف خارجة عن اإرادة الرئي�س املبا�شر مَنعته من اإخطار جهة العمل مبخالفة 
املوظف من تاريخ علمه. 

4- اأْن تكون املخالفة قد ت�شبَّبت يف اإحلاق اأ�شرار مادية اأو معنوية ج�شيمة بالآخرين. 
اآخر  ابتداء من  املدة من جديد  وت�شري  التحقيق،  اإجراءات  اإجراء من  باأي  املدة  وتنقطع هذه 

اإجراء. 
عليه  يرتتب  اأحدهم  اإلى  بالن�شبة  املدة  انقطاع  فاإن  للمخالفة  املرتكبون  املوظفون  د  تعدَّ واإذا 

انقطاعها بالن�شبة اإلى الباقني ولو مل تكن قد اتُِّخذت �شد اأيٍّ منهم اإجراءات قاطعة للمدة. 
ومع ذلك اإذا ن�شاأ عن الفعل جرمية جنائية فال ي�شقط احلق يف توقيع اجلزاء التاأديبي اإل بانق�شاء 

الدعوى اجلنائية.

املادة )130(
ل جرمية جنائية اأْن  يجب على جلنة التحقيق اإذا تراءى لها اأن الوقائع املن�شوبة اإلى املوظف ت�شكِّ
َتْعِر�س الأمر على رئي�س املحكمة لإبالغ النيابة العامة، اإذا ما راأى ذلك، والنظر يف اإرجاء التحقيق 
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الإداري اإلى حني انتهاء التحقيق اجلنائي اأو ال�شتمرار فيه.

املادة )131(
املحكمة خالل مدة  رئي�س  اإلى  بة  م�شبَّ تو�شياتها  ترفع  اأن  منه  النتهاء  فور  التحقيق  على جلنة 

لتتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء التحقيق، وذلك مبا ياأتي: 
1. ِحْفظ التحقيق لعدم وجود مخالفة.

2. اقرتاح توقيع اجلزاء املنا�شب على املوظف، مع جواز التو�شية باأْن يوؤدي املوظف تعوي�شًا عن اأية 
اأ�شرار للممتلكات العامة اإْن كان لذلك مقت�شى.

املادة )132(
على جلنة التحقيق عند اإعداد تو�شياتها اأْن تراعي ما ياأتي:

1. الإجراء الإداري ال�شابق الذي مت اتخاذه للبت يف املخالفة.
2. طبيعة وعواقب املخالفة املن�شوبة اإلى املوظف.

3. �شوء الفْهم اأو التقدير اأو الت�شرتُّ اأو حدوث م�شاركة اأو حتري�س لرتكاب املخالفة.
4. املخالفات ال�شلوكية ال�شابقة وتكرارها ومدى ج�شامتها.

5. مدى مقدرة املوظف يف ال�شيطرة على الأحداث والأو�شاع التي اأدت اإلى وقوع املخالفة، وذلك من 
حيث الوقت واملكان اأو َتتاُبع الأحداث. 

للموظف  الفر�شة  اإتاحة  بهدف  �شابقًا؛  اتخاذها  مت  وت�شحيحية  اإر�شادية  اإجراءات  وجود  6. مدى 
لالرتقاء باأدائه وحت�شني �شلوكه. 

اأو  التو�شية بالف�شل  7. مراعاة الكلفة املادية والأدبية الناجمة عن ا�شتبدال املوظف باآخر يف حالة 
التاأثري على ُح�ْشن �شري العمل يف حالة الوْقف.

د بال�شلطات العامة. د اإذا كانت املخالفة تنطوي على ازدراء اأو ا�شتخفاف متعمَّ 8. الت�شدُّ
9. التدرُّج يف توقيع اجلزاءات.

على جلنة التحقيق وقبل اإعداد تو�شياتها بهدف عْر�شها على رئي�س املحكمة اأْن ت�شتمع اإلى اأية   .10
فة يرغب املوظف يف الإدلء بها. ظروف اأو اأ�شباب اأو اأقوال مخفِّ

املادة )133(
بًا باأحد الأمرين الآتيني: لرئي�س املحكمة  اأن ُي�شِدر قرارًا م�شبَّ

1. اإعادة مح�شر التحقيق اإلى اللجنة اإذا راأى ا�شتيفاء التحقيق ثم العْر�س عليه مبذكرة تكميلية. 
2. تاأييد اأو اإلغاء اأو تعديل تو�شيات اللجنة.



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

66

املادة )134(
ل يجوز توقيع اأكرث من جزاء واحد ملخالفة واحدة. 

املادة )135(
من  اإحالته  فيجوز  اخلدمة  من  املوظف  ل  بف�شْ جزاء  بتوقيع  التحقيق  جلنة  تو�شية  جاءت  اإذا 

ل بقرار ي�شدر عنه. رئي�س املحكمة اإلى جمل�س تاأديب ي�شكَّ

اإجراءات املجل�س التاأديبي
املادة )136(

1. ُتثَبت جميع اإجراءات املجل�س التاأديبي يف محا�شر حُتَفظ يف ملف الدعوى.
د موعدًا لنعقاد املجل�س مل�شاءلة املوظف تاأديبيًا، ويخَطر به  2. على رئي�س املجل�س التاأديبي اأن يحدِّ

املوظف على اأن يت�شمن الإخطار حتديدًا وا�شحًا للمخالفة املوجهة اإليه.
ه التوقيع تقوم اجلهة  3. على املوظف اأْن يقوم بالتوقيع على الإخطار مبا يفيد ال�شتالم، ويف حالة رْف�شِ
قد  املوظف  ُيعترَب  وبذلك  الإخطار،  ع ختم اجلهة على  وو�شْ ْف�س  الرَّ باإثبات  بالإخطار  ة  املخت�شَّ

اأُخِطر قانونًا. ويجوز ملجل�س التاأديب اأْن يبا�شر  الإجراءات يف حالة غيابه.
اأو  كتابة  اإبداء دفاعه  بوكيل يف  ي�شتعني  اأْن  وله  بنف�شه،  امل�شاءلة  اأْن يح�شر جل�شات  املوظف  4. على 

�شفاهة واأْن يطلب ا�شتدعاء ال�شهود ل�شماع اأقوالهم.
5. للموظف اأو من يوكله حق الطالع على اأوراق التحقيق ون�ْشخ �شور منها.

ال�شتعانة  ت�شتوجب  التي  الأمور  وذلك يف  ذوي اخلربة  من  يراه  ي�شتعني مبن  اأْن  التاأديب  6. ملجل�س 
براأيهم فيها.

7. تكون جميع اإخطارات جمل�س التاأديب للموظف �شخ�شيًا اأو بالربيد امل�شجل على عنوان عمله اإذا 
اأ�شماوؤهم مبلف  نة  اأقربائه املدوَّ اأحد  اإقامة  اأو محل  اإقامته  اأو على محل  كان م�شتمرًا يف عمله، 
خدمته، وذلك اإذا كان موقوفًا اأو منقطعًا عن العمل، اأو باأية و�شيلة اأخرى يراها املجل�س التاأديبي 

مالئمة.
8. يعقد املجل�س التاأديبي جل�شاته بح�شور جميع الأع�شاء وت�شدر القرارات باأغلبية الأ�شوات.

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. 9. اإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيرجَّ
على املجل�س التاأديبي اأن ي�شدر قراره خالل مدة ل تتجاوز �شتني يومًا من تاريخ ت�شكيل املجل�س،   .10

بًا، ويكون قرار جمل�س التاأديب نهائيًا. ويجب اأْن يكون القرار مكتوبًا وم�شبَّ
يت�شمن قرار جمل�س التاأديب بيانًا دقيقًا ووا�شحًا لالأفعال املن�شوبة اإلى املوظف.  .11

ل جرمية جنائية، وجب عليه  ت�شكِّ املوظف  اإلى  املن�شوبة  املخالفات  اأن  التاأديبي  املجل�س  راأى  اإذا   .12
اأن  اإلى  التاأديبية  الإجراءات  وتوَقف  ة،  املخت�شَّ اجلهة  اإلى  لإحالته  بذلك  املحكمة  رئي�س  اإبالغ 
يراه  ما  لتقرير  التاأديب  جمل�س  اإلى  الأوراق  بعدها  تعاد  اجلرمية،  تلك  يف  حكم  اأو  اأمر  ي�شدر 

بالن�شبة اإلى م�شاءلة املوظف تاأديبيًا.
مع  ج�شامتها،  ودرجة  املخالفة  م�شتوى  مع  متنا�شبة  تكون  اأن  ل  الف�شْ عقوبة  توقيع  عند  يراَعى   .13
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دة التي �شاحبت املخالفة. فة اأو امل�شدَّ الأٌخذ يف العتبار ال�شوابق والظروف املخفِّ

املادة )137(
مُتحى اجلزاءات التاأديبية التي تْوَقع على املوظف تلقائيًا بانق�شاء الفرتات الآتية:

1( �شتة اأ�شهر يف حالة التنبيه والإنذار.
م الراتب. 2( �شنة يف حالة احلرمان من العالوة الدورية اأو الوْقف عن العمل مع خ�شْ

احلقوق  على  يوؤثر  ول  امل�شتقبل،  اإلى  بالن�شبة  يكن  مل  كاأْن  اعتباره  اجلزاء  مْحو  على  ويرتتب 
والتعوي�شات التي ترتَّبت نتيجة له، وترفع اأوراق اجلزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به من ملف خدمة 

املوظف.

الباب الثاين ع�سر
التََّظلُّمات

املادة )138(
ل جلنة دائمة للتََّظلُّمات باملحكمة من رئي�س ل يقل م�شتوى وظيفته عن مدير اإدارة وع�شوين  ُت�شكَّ
من املوظفني، وي�شدر بت�شكيل اللجنة قرار عن رئي�س املحكمة. وتخت�س اللجنة بالنظر يف التََّظلُّمات 
مة من املوظفني غري املعيَّنني مبرا�شيم وَمن يف حكمهم ِمن القرارات الإدارية التي مت�س حقًا من  املقدَّ

حقوقهم الوظيفية.

مادة )139(
دهـما، ول يكون اجتماع  جتتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها يف املكان والزمان اللذين يحدِّ
يه ينتِدب رئي�س املحكمة  اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور جميع اأع�شائها، وعند غياب اأحد الأع�شاء اأو تَنحِّ

من يحل محله.

املادة )140(
يرفع املوظف التََّظلُّم اإلى رئي�س اللجنة بخطاب موؤرخ خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ علمه 
بالقرار الإداري محل التََّظلُّم. ويـجوز للموظف رْفع التما�س لإعادة النظر  يف هذا القرار اإلى ُم�شِدره 
قبل رفع تظلمه اإلى جلنة التظلمات ويرتتب على رفع اللتما�س وقف الأجل املذكور اإلى حني البت فيه 

يف مدة اأق�شاها ثالثون يوم عمل. وُيعترَب عدم الرد خاللها يف حكم رْف�س اللتما�س.

املادة )141(
م  ي عن ح�شور اجلل�شة التي ُينَظر اأو ُيَبت فيها يف تَظلُّم مقدَّ على رئي�س اللجنة اأو اأع�شائها التََّنحِّ
من اأحد املوظفني اخلا�شعني للرئا�شة املبا�شرة لأيٍّ منهم اأو له به �شلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، اأو 
اإذا كان القرار املتظلَّم منه �شادرًا من اأحدهم. ويعنيِّ رئي�س املحكمة َمن يحل محل َمن قام يف حقه 

ي. ال�شبب املوِجب للتََّنحِّ
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املادة )142(
يعنيِّ رئي�س املحكمة اأمني �شر اللجنة من بني موظفي املحكمة.

�س اأمني ال�شر �شجاًل تقّيد فيه جميع التََّظلُّمات املرفوعة اإلى اللجنة وتاريخ قيدها، ويتولى  يخ�شِّ
الأقل من  اأيام عمل على  الأع�شاء مبوعد ومكان الجتماع قبل ثالثة  واإبالغ  الأعمال  حت�شري جدول 

ر، كما يتولى اإعداد وِحْفظ محا�شر اللجنة. موعد الجتماع املقرَّ

املادة )143(
على اللجنة اأْن ت�شتمع للمتظلِّم �شخ�شيًا، كما لها اأْن تطلب منه اأو من جهة الإدارة ما تراه �شروريًا 
من اأوراق ووثائق وم�شتندات ذات �شلة مبو�شوع التََّظلُّم، ولها �شماع اأقوال َمن ترى لزومًا ل�شماع اأقواله 

واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للنظر يف التََّظلُّم والبت فيه.

املادة )144(
منه  الذي  اجلانب  ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  واإذا  الأ�شوات.  باأغلبية  تو�شياتها  اللجنة  ُت�شِدر 
الرئي�س، خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ قيد التََّظلُّم يف �شجلها. ويـجوز للجنة عند القت�شاء َمدُّ 

املهلة ال�شابقة اإلى ُمدد اأخرى، على اأن ل يتجاوز جمموع املدد �شتني يوم عمل.

املادة )145(
بتو�شياتها.  املتظلِّم  اإخطار  لها  يجوز  ول  املحكمة،  رئي�س  اإلى  م�شبـَّبة  تو�شياتها  اللجنة  ترفع 

ولرئي�س املحكمة اعتماد تو�شية جلنة التََّظلُّمات اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها.

املادة )146(
يْبَلغ رئي�س اللجنة بقرار رئي�س املحكمة ب�شاأن التو�شية، كما تودع ن�شخة من القرار لدى الأمانة 
العامة للعمل مبقت�شاه، وتبليغ املتظلِّم بالقرار خالل فرتة ل تتجاوز ع�شرة اأيام عمل من تاريخ اإ�شداره، 
ول يـجوز التََّظلُّم مرة اأخرى اأمام اللجنة من ذات القرار ال�شابق التََّظلُّم منه اأو من القرار ال�شادر يف 

�شاأن التََّظلُّم.

الباب الثالث ع�سر
انتهاء اخلدمة

املادة )147(
تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�شباب الآتية:

رة لرْتك اخلدمة. 1. بلوغ ال�شن املقرَّ
رة لذلك. 2. الإحالة املبكرة اإلى التقاعد ِوْفقًا للقوانني والأنظمة املقرَّ
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3. عدم اللياقة للخدمة �شحيا.
4. ال�شتقالة.

م لذلك. 5. فْقد اجلن�شية البحرينية طبقًا للقانون املنظِّ
دة للحرية يف جرمية مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة. ويكون  6. احلكم النهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ
اإذا كان احلكم قد  التنفيذ. ومع ذلك  اإذا كان احلكم مع وْقف  الف�شل جوازيًا لرئي�س املحكمة 
ر رئي�س املحكمة بقرار م�شبَّب من  �شدر عليه لأول مرة فال يوؤدي اإلى انتهاء اخلدمة، اإل اإذا قدَّ
اأو طبيعة  اأنَّ بقاء املوظف يتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة  اأ�شباب احلكم وظروف الواقعة  واقع 

العمل.
7. الف�شل من اخلدمة بقرار تاأديبي اأو العزل بحكم ق�شائي.

8. الف�شل من اخلدمة بغري الطريق التاأديبي.
9. اإلغاء الوظيفة.

انتهاء مدة العقد.  .10
الوفاة.  .11

املادة )148(
تنتهي خدمة املوظف ببلوغه �شن ال�شتني، ويجوز َمدُّ خدمته بقرار من رئي�س املحكمة، وبالن�شبة 
ة بالتعيني، وذلك مبراعاة اأحكام القانون رقم  اإلى �شاغلي الوظائف العليا بقرار من ال�شلطة املخت�شَّ
)13( ل�شنة 1975ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة وتعديالته، ِوْفقًا لل�شوابط 

الآتية: 
ما  بح�شب  �شنوات يف جمموعها  يتجاوز خم�س  ل  اأكرث مبا  اأو  واحدة  �شنة  ملدة  التمديد  يكون  1. اأْن 

تقت�شيه امل�شلحة العامة.
ر احل�شول على املر�شح املوؤهل ل�َشْغل الوظيفة. 2. تعذُّ
3. األ تقل خدمته يف احلكومة عن خم�س ع�شرة �شنة.

4. األ يقل م�شتوى اأدائه لل�شنتني الأخريتني عن جيد جدًا.
5. اأْن يكون محمود ال�شرية ح�َشن ال�شلوك.

ويجوز اإحالة املوظف اإلى التقاعد قبل بلوغه ال�شن املقررة بناًء على طلبه، وذلك ِوْفقًا للقوانني 
رة لذلك.  والأنظمة املقرَّ

وللمحكمة اإ�شعار املوظف بالإحالة قبل �شتة اأ�شهر على الأقل من بلوغه �شن التقاعد.

املادة )149(
اأو  اأْن يقدم ا�شتقالته من وظيفته، ويكون طلب ال�شتقالة مكتوبًا وغري معلَّق على �شرط  1. للموظف 

مقرتنًا بقيد، واإل اعُترِب الطلب كاأْن مل يكن.
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2. ل تنتهي خدمة املوظف اإل بالقرار ال�شادر عن رئي�س املحكمة بقبول ال�شتقالة.
3. يجب البت يف طلب ال�شتقالة خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه واإل اعُترِبت ال�شتقالة مقبولة 

بحكم القانون، وذلك ما مل يكن املوظف محاًل اإلى التحقيق.
4. مع عدم الإخالل بالبند ال�شابق من هذه املادة يحق لرئي�س املحكمة تاأجيل قبول ا�شتقالة املوظف 
اإخالٌل بُح�ْشن �شري العمل، وذلك ملدة  يف بع�س الوظائف التي يرتتب على قبول ال�شتقالة فيها 
بانق�شاء  منتهية  املوظف  اعُترِبت خدمة  واإل  ال�شتقالة،  تقدمي  تاريخ  اأ�شهر من  لتتجاوز ثالثة 

هذه املدة.
5. يجب اأْن ي�شتمر املوظف يف عمله اإلى اأْن يَبلَّغ اإليه قرار قبول ال�شتقالة اأو انق�شاء املُدد امل�شار اإليها 
يف البندين ال�شابقني من هذه املادة على ح�شب الأحوال، فاإذا  كان املوظف محاًل اإلى التحقيق 

فال ُتقبل ا�شتقالته اإل بعد الت�شرف يف التحقيق بغري جزاء الف�شل من اخلدمة. 

املادة )150(
ُيعترَب املوظف م�شتقياًل اإذا انقطع عن عمله بغري اإذن اأكرث من خم�شة ع�شر يومًا مت�شلة اأو ثالثني 
يومًا غري مت�شلة يف ال�شنة، ويتعنيَّ اإنذار املوظف كتابة بعد خم�شة اأيام يف احلالة الأولى وع�شرين يومًا 

يف احلالة الثانية.
م املوظف خالل الع�شرين يومًا التالية ما يثبت اأن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز لرئي�س  فاإذا قدَّ
واإل  بذلك،  ي�شمح  له ر�شيد منها  كان  اإذا  َمَر�شية  اأو  �شنوية  اإجازة  النقطاع  احت�شاب مدة  املحكمة 

اعُترِبت اإجازة خا�شة من دون راتب. 
فاإذا مل يقدم املوظف اأ�شبابًا تربر النقطاع اأو قدمها وُرِف�شت اعُترِبت خدمته منتهية من تاريخ 
انقطاعه عن العمل يف حالة النقطاع املت�شل، ومن تاريخ اإمتام مدة الثالثني يومًا يف حالة النقطاع 

غري املت�شل.

املادة )151(
اإلغاء الوظيفة هو �شطب الوظيفة بكامل واجباتها وم�شئولياتها من مهام التنظيم املدرجة �شمنه 
ا نْقل املوظف اإلى وظيفة اأخرى �شاغرة  الوظيفة يف املحكمة الد�شتورية، ب�شورة دائمة يرتتب عليها اإمَّ
اإليها  اإنهاء خدمته، وذلك لأ�شباب تنظيمية كثبوت عدم احلاجة  ا  واإمَّ اإذا ما رِغب الرئي�س يف ذلك 
مهام  لإ�شناد  اأو  العمل  حْجم  انخفا�س  اأو  الإدارية  العمليات  ترتيب  اإعادة  اأو  التنظيم  لإعادة  نتيجة 

رها الرئي�س. الوظيفة اإلى القطاع اخلا�س، وغري ذلك من الأ�شباب التي يقدِّ
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املادة )152(
اإذا ُتُوفـَِّي املوظف وَجب على اأ�شرته اأو اجلهة املخت�شة بتلقي اإخطارات الوفيات اأْن تقوم باإبالغ 
املحكمة بوفاته، وتقوم املحكمة باإنهاء خدمته ابتداء من اليوم التايل للوفاة بعد ا�شتالم �شهادة الوفاة 

الر�شمية.
املادة )153(

يبلَّغ املوظف ب�شورة من قرار اإنهاء خدمته وتودع �شور منه يف ملف خدمته، كما تر�َشل ن�شخة 
من القرار مع بقية امل�شتندات اإلى اجلهات املخت�شة، خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعًا من تاريخ �شدور 

رة له قانونًا بعد انتهاء خدمته. القرار، لتخاذ اإجراءات �شْرف م�شتحقاته املالية املقرَّ

املادة )154(
رة اإلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد  1. ي�شَرف للموظف راتبه ال�شهري واملزايا الوظيفية املقرَّ

الأ�شباب املبيَّنة يف هذه الالئحة.
الوظيفية  واملزايا  ال�شهري  راتبه  املوظف  ي�شتحق  ال�شحية  اللياقة  لعدم  اخلدمة  انتهاء  حالة  2. يف 

رة له لغاية ا�شتنفاد اإجازته املر�شية اأو اإحالته اإلى التقاعد بناًء على طلبه. املقرَّ
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املـــرفــقـــات
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(1مرفق )  

 جدول املخالفات والجزاءات
 الثالثة الثانية األولى نوع املخالفة الرقم

 أوال: المخالفات اإلدارية

التنبيه الشفوي إلى  التأخير في الحضور إلى العمل 1
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  تصريح ترك العمل من غير 2
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  إضاعة وقت الدوام الرسمي 3
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  التغيب عن العمل من غير تصريح 4
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

إليه بعد البقاء في موقع العمل أو العودة  5
 انتهاء الدوام من غير تصريح

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  عدم استخدام اللباس الرسمي 6
 اإلنذار الكتابي

 01 اإلنذار الكتابي إلى
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  عدم االهتمام بحسن المظهر 7
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  استخدام الهاتف النقال أثناء العمل إساءة 8
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

اإلخفاق في إكمال البرنامج التدريبي  9
 والتطويري

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

أيام من غير  5التغيب عن العمل لمدة  11
 تصريح

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 من الخدمةالفصل 

التظاهر بالمرض ألجل الحصول على  11
 إجازة مرضية

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 
 الفصل من الخدمة
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(1مرفق )  

 جدول املخالفات والجزاءات
 الثالثة الثانية األولى نوع املخالفة الرقم

 عصيان األوامر والتعليمات الخاصة 12
 بالعمل

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند  13
 طلب اإلدارة

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
والراتب إلى العمل 

 الفصل من الخدمة
 الفصل من الخدمة

 اإلهمال وعدم االهتمام بالعمل 14
 01اإلنذار الكتابي إلى 

أيام توقيف عن العمل 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

مخالفات المرور عند قيادة العربات  15
 حوادث مروريةالحكومية أو التورط في 

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 التسبب في حدوث إصابة عمل لآلخرين 16
 01اإلنذار الكتابي إلى 

أيام توقيف عن العمل 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

عدم إنجاز أو رفض إنجاز أعمال  17
 االستدعاء

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 رفض حضور ساعات العمل اإلضافية 18
 01اإلنذار الكتابي إلى 

توقيف عن العمل أيام 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

19 
تحريف أو تزوير الوثائق الحكومية أو 
أجهزة إثبات الحضور و االنصراف 

 وتشويه وكتمان الحقائق

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

شاجرة أو الضرب أو إلحاق األذى الم 21
 الجسماني

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

21 
تناول المواد الكحولية أو المخدرات غير 
المصرح بها أو الحضور في مكان العمل 

 تحت تأثيرها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الخدمةالفصل من 

 استخدام الكلمات البذيئة أو المهينة 22
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

التصرف غير المهذب، وغير الالئق أو  23
 الال أخالقي

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة
 

واالفتراء وتشويه سمعة القذف والسب  24
 اآلخرين

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

25 
إساءة التصرف داخل أو خارج مجال 

العمل خالفا لمقتضيات الوظيفة العامة أو 
 النيل من كرامتها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة
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االرتباط بعمل يضر أو يتعارض مع  26
 العمل الحكومي

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

عقد صفقات بيع وشراء أو ترويج البضائع  27
 في مكان العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 من الخدمة الفصل
  الفصل من الخدمة

28 
اإلفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال 

الوظيفة ألي وسيلة إعالمية من غير 
 تصريح من الرئيس المختص

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

29 
اإلفضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى 

نشر أشخاص غير المصرح لهم، 
 المعلومات الحكومية من غير تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 سوء معاملة الجمهور 31
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

االحتفاظ بأي ورقة رسمية أو نزعها من  31
 هااألصل بقصد االحتفاظ ب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 

 
 
 

مخالفة التعليمات واإلرشادات الخاصة  32
 بالعمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

االعتداء أو التحرش الجنسي بالقول أو  33
 الفعل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 استغالل الوظيفة لإلساءة إلى اآلخرين 34
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

استخدام األجهزة ومعدات العمل للمنفعة  35
 الخاصة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 الخدمةالفصل من 
  الفصل من الخدمة

اإلضرار بالممتلكات العامة أو تالفها أو  36
 تبديدها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

37 
الدعوة أو التهديد أو االشتراك أو 

التحريض على اإلضراب بالمخالفة ألحكام 
 القوانين والالوائح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

انتحال شخصية غيره للدخول إلى األماكن  38
 غير المصرح بها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

   الفصل من الخدمة التستر على السرقة من المال العام 39
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   الفصل من الخدمة استغالل الوظيفة للمنفعة الخاصة 41

   الفصل من الخدمة السرقة أو االختالس 41

طلب أو قبول الهدايا، المكافآت أو  42
  الفصل من الخدمة الخدمات للقيام بالواجبات الوظيفية

 
 

 

 ثانيا: الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة

43 
أو مزية ألداء عمل أو طلب عطية 

االمتناع عن العمل إخالال بواجبات 
 الوظيفة العامة

  الفصل من الخدمة

 
 
 
 

 

44 
اختالس أموال أو أوراق بغير حق من 

خالل استغالل الوظيفة الحكومية بقصد أو 
 من غير قصد التملك

   الفصل من الخدمة

45 
أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على 

عمله في تحصيل المستحق من خالل 
الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو 

 الضرائب

   الفصل من الخدمة

إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته  46
   الفصل من الخدمة الوظيفية المحافظة عليه

47 
وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين، 

اللوائح، القرارات أو األوامر الصادرة عن 
 الحكومة أو حكم أو أمر صادر عن

 المحكمة

   الفصل من الخدمة

48 
إخفاء رسالة سلمت للبريد أو اتالفها أو 
فتحها أو سهل لغيره ذلك، ويسري ذلك 

 على الرسائل السلكية والالسلكية
  الفصل من الخدمة

 
 
 

 
 
 

49 
التداخل في وظيفة أو خدمة عامة من دون 
تكليف أو اختصاص وذلك لتحقيق غرض 

له أو غير مشروع للحصول على مزية 
 لغيره من أي نوع

   الفصل من الخدمة

إغفال إعداد نسخة احتياطية تحفظ بعيدا  51
 عن الجهاز أو في مكان آمن

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة
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51 

صيانة الحاسب اآللي الشخصي أو 
إصالحه من غير االتصال بجهة 

االختصاص األمر الذي يؤدي إلى اتالفه 
أو إطالع طرف آخر على المعلومات 

 المحفوظة به

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

52 
استخدام الحاسب اآللي الشخصي من دون 
الحصول على ترخيص من قبل المدير 

 المختص

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

عدم إغالق الحواسيب اآللية الشخصية  53
 نهاية الدوام الرسميعند 

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

54 
استخدام البرامج غير المرخص بها 

وتفعيلها في الحاسب اآللي الشخصي سواًء 
 من الشبكة العالمية )اإلنترنت( أو غيرها

 01ر الكتابي إلى اإلنذا
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 
 الفصل من الخدمة

 
 

55 

هو الذي  –استعمال المحرر الرسمي 
يختص موظف عام بمقتضى وظيفته 

بتحريره أو بالتداخل في تحريره على أي 
 –صورة أو بإعطائه الصفة الرسمية 

المزور مع علمه بتزويره أو استعمال 
محرر صحيح باسم غيره أو انتفع به بغير 

 حق

   الفصل من الخدمة

56 
الدعوة أو التهديد أو االشتراك أو 

التحريض على اإلضراب في المرافق 
 الحيوية المهمة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

57 
التجمعات واالعتصامات غير تنظيم 

المرخص بها أو االشتراك أو الدعوة إلى 
 االشتراك أو التحريض على ذلك

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

المشاركة في أعمال الشغب وتخريب  58
   الفصل من الخدمة الممتلكات العامة والخاصة

59 
للمشاركة في أي من استغالل القصر 

األنشطة المنصوص عليها 
 ( من هذا الجدول55،55،55بالبنود)

   الفصل من الخدمة

 ثالثا: المخالفات المرتبطة باستخدام الحاسب اآللي

61 
عدم اإلبالغ عند حدوث سرقة ألجهزة 
الحاسب اآللي وملحقاتها أو أي أجهزة 

 أخرى

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة
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61 
عدم الخروج من الشبكة وإغالق جهاز 

الحاسوب عند الغياب خارج المكتب ما لم 
 يستدع األمر خالف ذلك

إلى التنبيه الشفوي 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

62 
نسخ أو توزيع أو استخدام البرامج 

والبيانات خارج الجهة الحكومية من دون 
 تصريح

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

عدم تثبيت برامج الحماية من الفيروسات  63
 على األجهزة الشخصية المحمولة

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

 
 

 أيام توقيف عن 01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 

64 
استخدام معدات الحاسوب بالجهة الحكومية 
ألغراض شخصية بما من شأنه التأثير في 

 األعمال الرسمية

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 من الخدمة الفصل

استخدام معدات الحاسوب إلنتاج أعمال  65
 شخصية أو برامج خاصة

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

66 
استخدام الحاسبات اآللية الشخصية 

لمعالجة البيانات المتعلقة بالجهة الخاصة 
 الحكومية من دون تصريح

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 
 الفصل من الخدمة

 

67 
إجراء اتصال بأنظمة الحاسب اآللي من 

دون الحصول على موافقة المدير 
 المختص

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

68 
عدم إخطار مسؤول أمن المعلومات مسبقا 

عن االتصاالت الخارجية ) المدير 
 المختص(

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

توقيف عن أيام  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

عدم اتباع قواعد السرية في حالة األجهزة  69
 المحمولة

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

بالفيروس عند  عدم اإلبالغ عند اإلصابة 71
 علمه بذلك

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

تغيير البيانات الشخصية بالجهة الحكومية  71
 من دون الحصول على إذن مسبق

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 الراتبو

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 إساءة استخدام البريد اإللكتروني 72
 01اإلنذار الكتابي إلى 

أيام توقيف عن العمل 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة
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73 
استخدام البريد اإللكتروني في إرسال مواد 
خليعة، نكات، مواد فاحشة وبذيئة، الطعن 

وإساءة السمعة أو التهجم على األديان 
 وبث ما يشكل مخالفة لقانون العقوبات

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 

 

المسؤولين أو التعريض بهم التطاول على  74
 عبر أي وسيلة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

75 
إدخال حاسبات شخصية محمولة 

وتوصيلها بالشبكة من دون موافقة جهة 
 العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  76
 لالساءة إلى األشخاص واألديان

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 رابعا: المخالفات المرتبطة بإفشاء البيانات والمعلومات

التنبيه الشفوي إلى  ترك المعلومات المهمة على المكتب 77
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التصرف في األنظمة التي تم تطويرها في  78
 الجهة الحكومية من دون تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 المستويات المصرح بهاتجاوز  79
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

استخدام اسم دخول وكلمة سر لشخص  81
 آخر

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 
 

إفشاء كلمة السر بقصد استخدامها من  81
 أشخاص آخرين

توقيف عن  أيام 01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

اإلهمال في االحتفاظ بكلمة السر وعدم  82
 اتباع التعليمات والمحافظة على السرية

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

إرسال أو إعادة إرسال أو تخزين مرفقات  83
 بعمل الجهة الحكوميةال تتعلق 

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة
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84 
إرسال أو استعراض أو تحميل أو تنفيذ 

بريد إلكتروني قد يشكل خطورة على عمل 
 الجهة الحكومية

أيام توقيف عن  01
والراتب إلى العمل 

 الفصل من الخدمة
  الفصل من الخدمة

إرسال معلومات سرية من خالل البريد  85
 اإللكتروني

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

86 
كتابة معلومات بالبريد اإللكتروني من 
شأنها اإلساءة إلى الجهة الحكومية أو 

 إلحاق الضرر بها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

وضع المعلومات والبيانات الخاصة بالجهة  87
 الحكومية على اإلنترنت من دون تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

إجراء األعمال والمعامالت مع اآلخرين  88
 دون تفويض من المسؤول المباشرمن 

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

عدم العمل بموجب قواعد االتصال عن  89
 بعد المعتمدة بالجهة الحكومية

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 

 

السرية وكلمة السر في عدم إتباع قواعد  91
 الدخول إلى الشبكة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

ترك المعلومات المهمة على الطابعة أو  91
 جهاز تصوير األوراق أو جهاز الفاكس

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 

 

92 
عدم اتباع الطرق السليمة في التخلص من 

محتويات الوسائط الممغنطة والتقارير 
 المطبوعة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 إفشاء المعلومات الخاصة بالجهة الحكومية 93
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الخدمةالفصل من 

استخدام المعلومات للمصلحة الشخصية أو  94
 لمصلحة طرف آخر

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

اتالف النسخ االحتياطية الخاصة بالبيانات  95
 من دون إذن من جهة العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  من الخدمة الفصل
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(1مرفق )  

 جدول املخالفات والجزاءات

 

 

 الثالثة الثانية األولى نوع املخالفة الرقم

الدخول في أماكن غير مصرح بها في  96
 جهة العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 التسبب في إتالف البيانات 97
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  من الخدمةالفصل 

98 
استخدام األشرطة الممغنطة، حافظات 
الذاكرة في نسخ البيانات خارج نطاق 

 العمل من غير تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 خامسا: المخالفات المرتبطة بتشريعات السالمة المهنية ببيئة العمل

السالمة المهنية ببيئة عدم تنفيذ تعليمات  99
 العمل

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

عدم اتباع قواعد العمل اآلمنة في األعمال  111
 المزاولة

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

إتالف أو تعطيل وسائل اإلنذار بالحريق  111
 المتوافرة بموقع العمل

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 ل من الخدمةالفص
 الفصل من الخدمة

إتالف أو تعطيل وسائل المكافحة األولية  112
 المتوافرة

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

113 
عدم تنفيذ تعليمات اإلخالء أو تعطيلها عند 

األخطار بمواقع العمل وصدور حدوث 
 إشعار اإلنذار بها

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة



مجلس المناقصات والمزايدات

 6102( لسنة 9إعالن رقم )
 6102بشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر سبتمبر 

 6116( لسنة 72( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )
 األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

 
الجهاز المركزي للمعلومات

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

084,51 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ RENEWAL OF AGREEMENT تجديد 5112021212108 ١

المجلس األعلى للبيئة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,04211 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ تشغيل وصيانة منتزه ومحمية دوحة عراد تمديد 2101012102 ١

المجلس األعلى للصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2024111 SAR THE SAUDI CENTRAL 
BOARD FOR 
ACCREDITATION OF 
HEALTHCARE 
INSTITUTIONS (CBAHI)

١ عقد ورشة تدريبية للعاملين بالقطاع الصحي مناقصة 51122T001210T ١

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

08,4121 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ كابالت ارضية مناقصة 5P11N1C5-
01211T1210T

١

204281 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١ قطع غيار لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة TC1KO1C5-
01T11T10T

٢

2T4551 BD TAQI MOHAMMED AL 
BAHARNA EST

١ كابالت أرضية مناقصة 5P1JA1C5-
01211T10T

٣

2004202,008 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة 5P11N1C5-
01011T1210T 

٤

8204811 BD P H TRADING ١ عدادات ذكية مناقصة 5P11N1C5-
01011T10T

٥

04002,5,1 BD GULF GLOBAL 
BUSINESS

١

004028,005 BD SIEMENS ٢

36,535.158 المجموع )د.ب.(:

SIEMENS SPARES مناقصة TC11N1C5-
12211210T

٦

0084101 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ RING MAIN UNIT مناقصة 5P1JA1C5-
15511810T

٧

0014811 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING -
UNEECO

١ SWITCHBOARD مناقصة 5P1JN1C5-
15211810T

٨

5124111 BD EMCO CO ١ METER, WATER ELECTRONIC - RADIO TYPE, 
SIZE 15MM(QUANTITY10,000)

مناقصة 5P1JO1C5-
0001151210T 

٩

والرياضةللشبابالعامةالمؤسسة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

024111 BD DELOITTE & TOUCHE-
MIDDLE EAST

١ التدقيق على حسابات األندية الوطنية تمديد 4NC2K9T121210, ١
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014T01 BD UHY ALBASSAM 
CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANT

١ مسك السجالت المحاسبية لالندية الوطنية تمديد 2K9T1011210, ٢

084811 BD SANAD ENGINEERING ١ الخدمات االستشارية لمشروع تطوير وتجديد نادي المحرق الرياضي مناقصة 4NC29T1001210T ٣

بنك البحرين للتنمية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

004,81 BD SUNLIGHT BUILDERS ١ هورة عالىأعمال ترميم لمبنى سوق المزارعين في  أمر تغييري 115P1N21210810 ١

بورصة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

014T2, BD NUETEL 
COMMUNICATIONS

١ 210Tتجديد عقد مركز استمرارية العمل للعام  تجديد 511228T,1210T ١

تمكين
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2854151 BD AUTO COLLECTION 
MEDIA CO

١ ادارة وتنظيم فعالية جائزة البحرين لريادة األعمال مناقصة FN-0,0 ١

28,4221 BD MSB CONSULTANCY ١ تحقيق بيئة عمل ذات أداء متميز لموظفين تمكين مناقصة fl-0,2 ٢

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

004111 BD WALEED AHMED 
ABDULLA AL JUFFALI

١ التعاقد المباشر مع شركة وليد أحمد الجفالي تجديد 511228581210T ١

2,242T8,T11 BD TIME MANPOWER 
SERVICES

١ مهرة لجامعة البحرينتوفير أيدي عاملة مهرة، وغير  تمديد 4K121T1210, ٢

جهاز المساحة والتسجيل العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

80420T BD EMPIRE RENT A CAR ١ ( سيارات 2استئجار عدد ) مناقصة 01210T ١

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2254211 BD GULF CITY CLEANING 
CO

١ مناقصة خدمات التنظيفات لمباني ومرافق حلبة البحرين الدولية مناقصة 15P1121210T ١

284111 BD MAJID AL FUTTAIM 
PROPERTIES BAHRAIN 
B S C CLOSED 

١ إيجار مساحة في المركز التجاري)سيتي سنتر (لبيع التذاكر لحلبة البحرين 
الدولية 

مناقصة 51122T151210T ٢

084111 BD BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
CARGO SERVICES

١  P5O-N5J OK4FIمناقصة تعيين وكيل شحن لسباق )
PNJ2C5K1TN5C 

مناقصة 15P1151210T ٣

224T02 BD BATELCO ١ مناقصة تزيد خدمة اإلنترنت لحلبة البحرين الدولية مناقصة 15P1101210T ٤

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

8840,0 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS COMPANY 
LIMITED W 

١ SUPPLY OF HAND HELD EXPLOSIVE 
DETECTORS FOR BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT

أمر تغييري 1JP10001210, ١

024281 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ OUTSOURCED ICT TECHNICAL SUPPORT 
STAFF

تمديد 511220201210T ٢

ادارة المرافق  –شركة مطار البحرين 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,054021 BD PARAGON TRADING ١ توريد مواد التنظيف ، والمواد الكيميائية والمواد االستهالكية المتعلقة 
بالنظافة لمطار البحرين الدولي

مناقصة 1JP1N21021210T ١
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0400T4111 BD QUICK ZEBRA 
SERVICES

١ النظافة لمطار البحرين الدوليتوفير القوى العاملة لخدمات  مناقصة 1JP1N21211210T ٢

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

014201 BD EVOLUTIONARY 
SYSTEM ARABIA FZ

١ PROVISION OF PROFESSIONAL SERVICES 
FOR IMPLEMENTING ORACLE MODULES 

PERFORMANCE MANAGEMENT PROCESS 
(PMP) AND SUCCESSION PLANNING (SP)

مناقصة 508112, )51T) ١

0422,4511 BD ALSADIQ TRANSPORT ١ توفير خدمة النقل بالباصات لموظفين الشركة وخدمات استئجار الباصات 
بصورة غير منتظمة

مناقصة 50T110,)2,) ٢

,004,T8 BD ANABEEB ١ PROVISION OF PASSENGER CUM FREIGHT 
ELEVATOR SERVICES FOR REFINERY UNITS 

مناقصة 50810,0 ٣

02,4000 BD INDECK KEYSTONE 
ENERGY LLC

١ SUPPLY OF SPARES TO REFURBISH NO.1 LOW 
PRESSURE BOILER

مناقصة 2152T80 ٤

T04,02 BD GILBARCO ١ PURCHASE OF SADEEM CARDS TANK 
LEVELING SYTEMS TLS COMPONENT PARTS

مناقصة 2121002 ٥

0804022 BD ANABEEB ١ PROVISION OF CATALYST HANDLING 
SERVICES AND REPAIRS FOR MULTIBED 
REACTORS IN 1 HCU &V2H2 REFORMER 

DURING 2016 HUB T&I

مناقصة 50T1182 ٦

5241,, BD ARKEMA ١ NO.1 HYDROCKRAKING UNIT (1 HCU) 
DIMETHYLDISUPHIDE  ( DMDS ) SUPPLY AND 

INJECTION SERVICES FOR 2016 

مناقصة 2152T00 )28) ٧

514T20 BD METSO AUTOMATION -
QATAR

١ PROVISION OF CONTROL VALVE 
MAINTENANCE SERVICES FOR CONTROL 

VALVES DURING HU1 T&I

مناقصة 50T115,)25()25P2
)

٨

0524,,1 BD ANABEEB ١ OVERHAULING, CLEANING AND INSPECTION 
OF FINAN COOLERS AT LSDP COMPLEX AND 

LBOU DURING HUB1 TURNAROUND AND 
INSPECTION T&I

مناقصة 50T1010 ٩

8014011 BD FAKHROO 
ELECTRONICS

١ PROVISION OF HARDWARE AND 
IMPLEMENTATION SERVICES FOR NETWORK 

UPGRADE PROJECT  

مناقصة 50T1012 ١١

,084220,811 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ خدمة الصيانة الوقائية والتعطيل والصباغة ألجهزة العربات مناقصة 50T118,)25) ١١

054011 BD LULU STORE 
MAINTENANCE 
EQUIPMENT CO

١ PURCHASE OF SKF BEARINGS, SEAL AND O-
RINGS

أمر تغييري 2100050 )2T) ١٢

طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

08T4005 BD QATAR AIRWAYS ١ تقديم الخدمات الفنية في مطار الدوحة تجديد 1211011022155P ١

0040T5 BD AVIAREPS ١ RENEWAL OF CONTRACT WITH M/S AVIAREPS, 
PASSENGER GENERAL SALES AGENT (GSA) IN 

NETHERLANDS.

تجديد 511228T51210T ٢

0410845T2 BD BIRD WORLDWIDE 
FLIGHT SERVICES

١ TENDER FOR GROUND HANDLING SERVICES 
AT DELHI INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة 0T-8-0,20-55P ٣

,8T40,0 USD FLY DOCS ١ AIRCRAFT RECORDS MANAGEMENT 
SOLUTION

مناقصة 0T-2-0,TT-55P ٤

20,4211 BD GLOBAL TRANSPORT 
AND TOURISM 

١ TENDER FOR TRANSPORTATION SERVICES 
FOR GULF AIR CREW AND STAFF IN KINGDOM 

OF BAHRAIN

مناقصة 0T-18-0T1,-151 ٥

004281 USD

0024811 USD

KUEHNE + NAGEL ١

0024811 USD

004281 USD

,42,14111 USD

AL MOAYED 
WILHELMSEN LTD

٢

004281 USD

,42,14111 USD

FEDERAL EXPRESS ٣

TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER 
EXPORT AND IMPORT REQUIREMENTS FOR 

ENTIRE GULF AIR BUSINESS

مناقصة 08-0-0020-55P ٦

العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

84



004281 USD DHL INTERNATIONAL ٤

3,355,884 المجموع )د.ب.(:

0014882 BD THAI AIRWAYS ١ AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING, LINE 
MAINTENANCE AT HAZRAT SHAHJALAL 

INTERNATIONAL AIRPORT - DHAKA (DAC) -
BANGLADESH

مناقصة 0T-T-0T12-55P ٧

004111 BD AIRBUS ١ AIRMAN-WEB APPLICATION RENEWAL تجديد 51122T5,1210T ٨

04000 BD PACIFIC EMPIRE ١ PASSENGER AND CARGO GENERAL SALES 
AGENT IN HONG KONG

تجديد 01-01-1002-55P ٩

2408, BD PACIFIC EMPIRE ١ PASSENGER AND CARGO GENERAL SALES 
AGENT IN HONG KONG

تجديد 01-01-1002-55P ١١

01,4228 BD ROYAL DUTCH 
AIRLINES KLM

١ THIRD PARTY TECHNICAL ENGINEERING 
HANDLING AGENT AT ATHENS 

INTERNATIONAL AIRPORT (ATH) GREECE 

تجديد 0,-T-02T8-55P ١١

2048,1 BD TRANS ARABIA 
INTERNATIONAL 
TRADING

١

01,4100 BD ABDUL LATIF KHALID 
AL AUJAN FOOD 
STUFF EST

٢

131,613 المجموع )د.ب.(:

SUPPLY OF VARIOUS TYPES OF TEA AND 
COFFEE

مناقصة 08-,-0080-55P ١٢

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,84111 BD EDWARD ROBERTO ١ تعيين استشاري في مجال ريادة االعمال وقطاع التكنولوجيا تمديد 511205T81210T ١

مجلس الشورى
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,40,,,811 BD THE DIPLOMAT 
RADISSON BLU HOTEL

١ االجتماع الدوري العاشر ألصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى 
والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من 

210Tنوفمبر  ,22-2

مناقصة 51122,081210T ١

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

054020 BD SOLIDARITY GENERAL 
TAKAFUL 

١ توفير خدمات التأمين الصحي للموظفين مناقصة 1PT52T1101210T ١

معهد اإلدارة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0024000 BD TOWERS WATSON ١ اعداد االطار العام وتصميم برنامج النخبة  مناقصة 01021100111012108 ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2054111 BD EMAAR ENGINEERING ١ بريد المنامة تصميم وهندسة للحفاظ واعادة تأهيل مكتب مناقصة 1,1210T ١

,2,4111 BD STUDIO ANN 
HOLTROP

١ الخدمات االستشارية للحفاظ والتأهيل للمباني التراثية في شمال المحرق 
وسوق القيصرية لمشروع طريق اللؤلؤ

مناقصة A101210T ٢

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

T04822,0T1 BD HILLS BALFOUR ١ CONTRACTING WITH REPRESENTATIVE 
OFFICES OF TOURISM IN UK TO ATTRACT 
VISITORS TO THE KINGDOM OF BAHRAIN

مناقصة 152J1181210T-4O ١

054082 BD AVIAREPS ١ CONTRACTING WITH REPRESENTATIVE 
OFFICES OF TOURISM IN CHINA TO ATTRACT 

VISITORS TO THE KINGDOM OF BAHRAIN

مناقصة 152J1151210T-PN ٢
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004211 BD GOOD RELATIONS 
INDIA

١ CONTRACTING WITH REPRESENTATIVE 
OFFICES OF TOURISM IN INDIA TO ATTRACT 

VISITORS TO THE KINGDOM OF BAHRAIN

مناقصة 152J1121210T-51 ٣

هيئة الحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

224T11 BD RARE TECH ١ أمر تغييري -خدمة الحوسبة لنظام االجتماعات االلكترونية  أمر تغييري 51121T0T12108 ١

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

04T51 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

١ لمدة خمس سنوات, 02استئـجار معــدات ثقيلـة استئجار رقم  تمديد 1202121151T108 ١

T4,,1 BD يوسف بن أحمد كانو ١ LEASING OF 7 NOS OF LORRY WITH MOUNTED 
CRANE 

LEASE 38

تمديد 050121151T108 ٢

224,T8 BD ALMOAYED TRADING 
& CONTRACTING 
ESTABLISH

١ ( محطات فرعية تابعة إلدارة نقل 8إستبدال شاحنات البطاريات بعدد )
الكهرباء

مناقصة 210T-150-CC-25I ٣

884200 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ SUPPLY AND INSTALLATION OF BLUECOAT 
SYSTEM

مناقصة 210T-121-CC-5TI ٤

204008,211 BD SAMA SAFETY & 
SECURITY

١ الصيانة الروتينية لمعدات مكافحة الحريق بهيئة الكهرباء و الماء مناقصة 210T-015-4C-5TTI ٥

824511 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ SUPPLY AND INSTALLATION OF IBM ECM 
SYSTEM

مناقصة 210T-0,5-CC-5TI ٦

54011 BD VAM SYSTEMS ١ تقديم خدمات إدارية للبرامج التابعة إلدارة نظم المعلومات بهيئة الكهرباء 
و الماء لمدة سنتين 

تمديد 0,01210010000 ٧

,84500 BD SIEMENS W.L.L ١ TELEPERM XP DCS CONTROL SYSTEM 
SERVICE MAINTENANCE 

تجديد 210,-015-4T-2CI ٨

0T4221,811 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ IBM HARDWARE AND SOFTWARE 
MAINTENANCE & AIZ & TSM SUPPORT LINE 

تمديد 2100-15T-4T-5TI ٩

0814111 BD ALSTOM MIDDLE EAST 
FZE

١ تزويد عمالة متخصصة في صيانة التوربينات الغازية نوع ألستوم و 
سيمنز بمحطتي الرفاع وسترة 

مناقصة 2108-122-CC-2CI ١١

224,11 BD VAM SYSTEMS ١ OUTSOURCING FICA SAP CONSULTANT - 2
YEARS

مناقصة 2108-0T1-CT-25T ١١

224811 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES

١ تزويد وتركيب وتدشين نظام اوتوماتيكي للتحكم في الضغط مناقصة 210T-002-CC-O5I ١٢

,224880 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١  8120( مــولدات كهربائية بقـدرة 2أعمال إصالحــات شاملـة لعدد )
بمحطة الــرفــاع إلنتــاج الكـهربــاء

تغييريأمر  2108-020-4CC-
2CI

١٣

0T04008 BD ARAMEX BAHRAIN ١ خدمات النقــل الجـوي للجزء الــدوار التابـــع للمولــد الكهربائي من 
جمهورية المانيا إلــى محطــة الرفــاع لتوليــد الكهــربــاء

أمر تغييري 210T-15T-CC-2CI ١٤

014111 BD KEMA ١ APPOINTING THIRD PARTY CONSULTANT-
GENERATOR INSPECTION AND REPAIR OF 

THREE SIEMENS UNIT 50MW AT RIFFA POWER 
STATION

أمر تغييري 210T-100-C2-2CI ١٥

هيئة تنظيم االتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

004T11 BD TNS MIDDLE EAST 
AFRICA

١ طرح مناقصة عامة دولية للحصول على خدمات استشارية الجراء مسح 
210Tعلى سوق االتصاالت 

مناقصة 54J14NC1210T1101 ١

هيئة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,,4200,00, BD ZAYANI LEASING ١ للهيئةتأجير مركبات  تمديد 5JJ11012100 ١

0084,T1,80T BD GLOCOM ١ TECHNICAL AFFAIRS – BROADCASTING 
ENGINEERING MANAGED PROFESSIONAL 

SERVICES (TABEMPS) 

تمديد 5JJ1212100 ٢
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وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

242214000,5T1 BD A.AHMED NASS 
CONTRACTING CO.

١ مشروع المدينة االسكانية الجديدة بالمحافظة الجنوبية  مناقصة 511222201210T ١

2124111 BD M&I CONSTRUCTION 
WLL

١ 2102-2100المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة  أمر تغييري 5110,28212100 ٢

0204111 BD DELTA 
CONSTRUCTION 
COMPANY

١ 2102-2100المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة  أمر تغييري 5110,28212100 ٣

T054111 BD SALEH ABDULLA 
KAMESHKI

١ 2102-2100المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة  أمر تغييري 5110,28212100 ٤

2254111 BD AL HAIKAL 
CONSTRUCTION

١ 2102-2100المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة  أمر تغييري 5110,28212100 ٥

04T004000 BD AHMED ISA 
CONTRACTING

١ ، T12، مجمع 200موقع I00وحدة سكنية، نوع  82أعمال بناء عدد 
وحدات  8وأعمال بناء  PK154JP5 1 -المرحلة الثالثة -في سترة 

في الرفاع الشرقي 212و 210، مجمع ,00موقع 502إضافية نوع 

مناقصة NC11210T ٦

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

T4208 BD العمار لالستشارات الهندسية ١  البحرين في القاهرةمشروع مبنى نادي طلبة 
االستشاري المشرف -الخدمات االستشارية 

أمر تغييري 30/10,1100 ١

824500,081 BD ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. W.L.L

١ إعادة لف األجزاء الساكنة ألنواع مختلفة من محركات المضخات الغاطسة مناقصة T2T-08111,1 ٢

T14,81 BD HYDER CONSULTING
MIDDLE EAST LIMITED

١  مشاريع الصرف الصحي 
الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع ادارة تخطيط ومشاريع الصرف 

 الصحي 
Jالخدمات الهندسية االحتياطية فئة 

أمر تغييري 3e3-0011100(J) ٣

T14,81 BD MWH KHONJI ١  مشاريع الصرف الصحي 
الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع ادارة تخطيط ومشاريع الصرف 

 الصحي 
Jالخدمات الهندسية االحتياطية فئة 

أمر تغييري 3e3-0011100(J) ٤

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

0284210 BD HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED

١ طرح مناقصة تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي مناقصة 4IT-0T11100 ١

0248T0 BD MOHAMMED SHARIF 
MOHAMMED & SONS 
CO

١

0421, BD COMEL READY MADE 
CLOTHES CO

٢

,2 BD NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING

٣

024280,811 BD KOOHEJI INDUSTRIAL 
SAFETY

٤

04250,,11 BD SAFETY PRO 66 
TRADING CO

٥

66,052.9 المجموع )د.ب.(:

شراء مالبس وأحذية السالمة لموظفي الوزارة مناقصة N4I1101210T ٢

0004820,0TT BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S

١ تطوير شارع الشيخ عبدهللا من شارع الشيخ حمد إلى شارع باب البحرين مناقصة 4IT-0811100 ٣

0T4111 BD AL YAMAMA HOUSE 
FOR CLEANING 
CONTRACTING

١ ( سواق عربة خفيفة8تزويد الوزارة بعدد ) مناقصة 2KO1N4I1121210T ٤

,40T8 BD ORYX TECHNOLOGIES 
W.L.L 

١ J45KI2TOتراخيص برامج  تجديد مناقصة 51122T881210T ٥

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2T48004500 BD YOUSIF ABDUL 
RAHMAN ENGINEER 

١ نقل الطلبة والطالبات من جميع محافظات مملكة البحرين إلى جميع 
الحكومية ولتغطية كافة أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم المدارس

مناقصة 20-T-210, ١
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CO

0124111 BD AWAL STATIONERY ١ طلب الموافقة على التعاقد المباشر الستضافة مدرب لتدريب المعلمين على 
للمرحلة االبتدائية ) زمنية  NJ25F9 J1I N4521ITسلسلة 

لثالث سنوات )

مناقصة 212012108 ٢

824811 EGP THE HIGHER 
EDUCATION ACADEMY

١ طلب الموافقة على التعاقد المباشر مع أكاديمية التعليم العالي البريطاني مناقصة 510,1210T ٣

02042T0 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ مناقصة أجهزة الخادمات والتخزين المركزية بالمنامة و مدينة عيسى مناقصة 201T12108 ٤

042T0 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

١

84000,511 BD AL JAREH 
CONTRACTING AND 
MARKETING SPC

٢

0042,8,811 BD MONDIAL SPORTS ٣

40,350.3 المجموع )د.ب.(:

تجهيز صالة متعددة األغراض بمشروع مدرسة ابتدائية اعدادية للبنين 
بوادي السيل

مناقصة 21,,12108 ٥

2T4111 BD BROWN BURGER ١ شهرا  21تأجير مطعمين بمعهد البحرين للتدريب لمدة عامين دراسيين  مزايدة 2F1801210T ٦

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,,42,1 BD HOME HEALTH CARE ١ توفير ممرضات ومساعدين للمرضى وطباخين لمراكز ودور التأهيل تمديد 012101 ١

,24T11 BD HOME HEALTH CARE 
CENTRE W.L.L

١ توفير خدمة الممرضات ومساعدات المريض وطباخين ومرافقات تمديد 5110502812100 ٢

وزارة الثقافة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

004211 BD ANWAR ALI JASIM ١ تمديد التعاقد الستئجار مقر لفرقة قاللي الشعبية تجديد 5112088512108 ١

0T4111 BD  الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل
خليفة

١ تجديد عقد استئجار مبنى جمعية البحرين للفنون التشكيلية تجديد 55I1202112118 ٢

04T8T,052 BD RESTAURA SAL ١ 210Tالمشاركة في معرض بينالي البندقية لعام  أمر تغييري 51122T801210T ٣

وزارة الخارجية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

204111 BD BAHRAIN SMART E-
SOLUTIONS CO. 

١ نظام إلكتروني خاص بإدارة المراسمتركيب  مناقصة 2KNJ1,1210T ١

804111 BD EURO HOLOGRAPHY ١ طباعة ملصقات أمنية خاصة بالتصديقات مناقصة 2KNJ1,1210T ٢

وزارة الداخلية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

024001 BD BOX MAKER ١

004,12,811 BD ARABIAN ELECTRICAL 
& ELECTRONIC EST

٢

,8481T,281 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

٣

91,618.75 المجموع )د.ب.(:

توفير مواد لمختبر الدلة الجنائية مناقصة ,1210T ١

501 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١

T04000 BD DELTA SAFETY & 
SECURITY 
EQUIPMENTS

٢

67,967 المجموع )د.ب.(:

توفير اجهزة التنفس لوزارة الداخلية مناقصة 101210T ٢
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الصحةوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

214181 BD FOROOGHI 
PHARMACY

١

04,05 BD JAFFAR PHARMACY ٢

T4011 BD GOLDEN HORIZON 
MEDICAL EST

٣

20T BD BLUE EQUIPMENTS 
MEDICAL 

٤

00,,,11 BD GULF HOUSE 
MEDICAL SYSTEM 
W.L.L

٥

048,2,501 BD MEDMEN MEDICAL 
EQUIPMENT CO

٦

281,001 BD GULF CARE MEDICAL 
EQUIPMENT

٧

T240,1 BD MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST

٨

84022,8,1 BD ALJISHI EST. W.L.L ٩

0T4828 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

١١

T482T,811 BD MERCURY 
MARKETING W.L.L

١١

004T,0 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١٢

0204000,521 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١٣

0004108,011 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

١٤

20142,T BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١٥

0140T2,T11 BD UNION MEDISCIENCE ١٦

,4001 BD LIFE SUPPORT 
SYSTEMS WLL

١٧

84,81 BD TRILINK ١٨

865,264.74 المجموع )د.ب.(:

تزويــد مــواد جراحية استهالكية مناقصة 2KN11151210T ١

0024811 BD MADARIS 
CONTRACTING CO

١ MINERAL WATER مناقصة 2KN11001210T ٢

0054811 BD ALJISHI EST. W.L.L ١  I5C5N245J 5215J14Tشراء  و توفير لقاح 
JPP2F4FJ4 C2454TT5T 51 - 0JPPP512

مناقصة 51122T021210T ٣

0425042,2,281 BD ALJISHI EST. W.L.L ١

T2,4808 BD BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE

٢

T824228 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٣

0485142,0,211 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٤

2T0,155 BD NATIONAL 
ANTIVENOM & 
VACCINE PROD. 
CENTER

٥

4,216,730.238 المجموع )د.ب.(:

الشراء الموحد لمناقصة األمصال واللقاحات من خالل المكتب التنفيذي 
لدول مجلس التعاون 

مناقصة T2N-001210T ٤

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

,4281 BD BASMA MARBLE & 
GRANITE

١ مبنى وزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف والمباني التابعة تنظيف 
لها

تمديد 0512100 ١
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0410, BD BUWARDO CLEANING 
SERVICES

١ توريد مستخدمين لتقديم خدمات الشاي والقهوة لمبنى الوزارة تمديد 0212100 ٢

0004T52,080 BD AL DASMA 
CONTRACTING

١ الرويعي 1 الرفاع الغربيبناء مسجد يوسف  مناقصة 01210T ٣

الماليةوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

814,11 BD SECURE ME ١ حراس أمن مدنيين  مناقصة NN41101210T ١

المواصالتوزارة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

514111 BD KPMG ADVISORY ١ تعيين شركة استشارية لمساندة وزارة المواصالت واالتصاالت في ادارة 
مشروع تعيين المشغل الجديد لشبكة النقل الجماعي

مناقصة 51121,,012108 ١

وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

T24T11 BD NEWCASTLE 
CONSTRUCTION

١ تزويد الوزارة بايدى عاملة للعمل فى مشروع مكافحة سوسة النخيل 
الحمراء

تجديد 01J212108 ١
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اإعالنات مركز الم�ستثمرين

اإعالن رقم )781( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ فاطمة كاظم عبداهلل كاظم، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج العدلية 
للديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 77784، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
واأعمال  المباني وت�شطيبها،  اإكمال  ن�شاط  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة لمزاولة  بتحويلها 
الديكور، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )50،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيدين/ 

اأوم براكا�س غوبتا، الهندي الجن�شية، وفيناي غوبتا، الهندي الجن�شية �شريكين في ال�شركة. 
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )782( ل�سنة  2016
ب�ساأن حت�يل ذات م�سئ�لية محدودة

اإلى م�ؤ�س�سة فردية 
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
لال�شت�شارات  الأفكار  )عالم  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،96153 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(، 
بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية تكون ملكًا لل�شيد/ حبيب اأحمد محمد علي الهملي، وفقًا لأحكام 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                            
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )783( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

فرع ال�سركة الأجنبية )اأي اإن جي بنك اإيه اإ�س(
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
القائمون على فرع ال�شركة الأجنبية التي تحمل ا�شم )اأي اإن جي بنك اإيه اإ�س( العامل في مملكة 
البحرين، الم�شجل بموجب القيد رقم 1-41878، طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال الت�شفية الفرع 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيده  و�شطب  المذكور 

بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

92

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

 اإعالن رقم )784( ل�سنة 2016 
ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال

�سركة )عرب القارات للعقارات ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
مكتب المحامية مها جابر، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم 
)عبر القارات للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 80809، طالبًا تخفي�س راأ�شمال 
ال�شركة من مائتين وخم�شين األف )250،000( دينار بحريني اإلى �شتين األف )60،000( دينار 

بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )785( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة ذات م�سئ�لية محدودة
وحت�يلها اإلى م�ؤ�س�سة فردية

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
ذ.م.م(،  للهواتف  ا�شم )كموتيل  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليه 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبين   ،45231 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
اختيارية وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم ال�شيد/ �شاكر علي عبداهلل ح�شين، وذلك بعد تنازل 

ال�شيدة/ فاطمة عبداهلل ح�شن ن�شيف عن كامل ح�ش�شها في ال�شركة اإليه. 
بالم�شتندات  المذكور م�شفوعًا  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه   فعلى كل من 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )786( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حت�يل فرع من �سركة ال�سخ�س ال�احد

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
)حجير  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  حجير،  يو�شف  حبيب  خلف  ال�شيد/ 
الفرع  تحويل  طالبًا   ،43535 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الكهربائية  للمقاولت 
ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  م�شتقلة،  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  الى  ال�شركة  من   19 رقم 
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الجن�شية �شريكًا في  ال�شيد/ JIANXIN OU ال�شيني  األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال 
ال�شركة.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )787( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة ذات م�سئ�لية محدودة
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
مكتب العتماد ال�شت�شاري، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية التي تحمل ا�شم )اأرديك�س ال�شرق 
الأو�شط م.م.ح( العامل في مملكة البحرين، والم�شجل بموجب القيد رقم 78247، طالبًا اإ�شهار 
انتهاء اعمال ت�شفية الفرع المذكور ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من ال�شجل التجاري، وفقًا 

لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )788( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س ال�احد
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ال�شت�شاري لخدمات رجال الأعمال 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،80111 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(، 
بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، يكون مالكها ال�شيد/ زهير عبداللطيف عبدالوهاب علي، 
وذلك بعد تنازل �شريكه ال�شيد/ محمد جا�شم اأحمد الوافي عن جميع ح�ش�شه له، وبراأ�شمال 

لل�شركة مقداره �شتة اآلف )6،000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  المذكور م�شفوعًا  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه   فعلى كل من 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )789( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حت�يل فروع من �سركة ذات م�سئ�لية محدودة

لت�سبح فروعاً من �سركة �سخ�س واحد اأخرى
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
)الزين  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  عن ال�شركة  نيابة  جيمبرز،  الموؤيد  مكتب 
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التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7077، طالبًا تحويل الفروع ذات الأرقام 1 و2 و4 
و5 و6 و7 و8 من ال�شركة لت�شبح فروعًا من �شركة ال�شخ�س الواح الم�شماة )الزين للمجوهرات 

�س.�س.و( لمالكتها �شركة الزين التجارية، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101614
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )790( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة الت�سامن )مركز اأري�ن خلدمات الت�سال(
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )مركز اأريون لخدمات الت�شال(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 73448، طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتحويلها اإلى 
بالمر�شوم بقانون رقم )21(  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  موؤ�ش�شة فردية، وفقًا لأحكام قانون 

ل�شنة 2001.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )791( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حت�يل فرع من م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شيدة/ موزة عبدالعزيز علي ح�شين المناعي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
الفرع  تحويل  طالبًة   ،66490 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الميكانيكية(،  للمقاولت  )�شامول 
للمقاولت  �شامول  )�شركة  ا�شم  تحت  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني 

الميكانيكية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )792( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل فرع من م�ؤ�س�سة فردية

اإلى فرع ب�سركة ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ ريم عبدالر�شول حبيب ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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82389، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )ركن المائدة للحلويات والبهارات( 
اإلى فرع من �شركة الت�شامن الم�شماة )كرييتف تارجت الإن�شائية والعقارية(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم  102519، ل�شاحبيها عبدالنبي عبداهلل و�شريكته،  وذلك بموجب اإقرار التنازل عن 
ملكية الفرع الم�شار اإليه، ووفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

 
اإعالن رقم )793( ل�سنة 2016

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )فندق كازبالنكا ذ.م.م(

اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
ال�شركة  عن  نيابة  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  خليفة  اآل  محمد  بن  عي�شى  مكتب ال�شيخ 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فندق كازبالنكا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 34956، طالبا باعتباره الم�شفي القانوني لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية 
اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا اإلى المواد من )320( لغاية )344( من 

قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته.  
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )794( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل فرع من م�ؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
رانا،  محمد  عنايت  عبدال�شتار  خالد  محمد  ال�شيد/  عن  نيابة  �شتيفنز(،  )مور  �شركة  مكتب 
مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محمد خالد عبدال�شتار التجارية(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 62753، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الم�شمى )برج �شرين للمقاولت( 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، 

واإدخال �شركة )بانغال اإنترنا�شيونال هولدينغ ذ.م.م( �شريكًا في ال�شركة الجديدة.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ
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اإعالن رقم )795( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س ال�احد

اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
ال�شيد/ عبدالبا�شط �شليم يو�شف عبداهلل حاجي نيا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا   ،66953 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتنجيدات(،  ليدر  )�شوبر 

�شركة ال�شخ�س الواحد با�شمه، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100،000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )796( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار اأعمال ت�سفية �سركة

)ج�د ف�رت�سن اإنرتنا�سي�نال تريدجن �س.�س.و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ اأونيل موتيرام اأدفاني، مالك �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي تحمل ا�شم )جود فورت�شن اإنترنا�شيونال تريدنج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
من  قيدها  اختيارية و�شطب  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة  رقم93157، 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )797( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ هبة محمد ح�شن ال�شيد، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القاهرة لتخلي�س 
للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،98975 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المعامالت(، 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئوليه محدودة، با�شم )�شركة القاهرة لتخلي�س المعامالت 
ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد �شدقى 

عبدالر�شيد محمد �شريكًا في ال�شركة.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ
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اإعالن رقم )798( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )ماي اإنف�ستمنت القاب�سة ذ.م.م(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ماي اإنف�شتمنت القاب�شة ذ.م.م(، 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبين   ،67961 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                           
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

 اإعالن رقم )799( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س ال�احد

اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
مكتب المحامي عبداهلل �شلمان عبداهلل �شهوان لال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيدة/ منال 
اإبراهيم عبداهلل ف�شل، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برج ال�شاعة للمقاولت(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 50886، طالبًا تغيير الو�شع القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ال�شخ�س الواحد ل�شاحبة الموؤ�ش�شة نف�شها.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )800( ل�سنة 2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )تكاتف لتنظيم امل�ؤمترات واملنا�سبات ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
الموؤتمرات  لتنظيم  ا�شم )تكاتف  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  اأ�شحاب  اإليه 
والمنا�شبات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81130، طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ
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اإعالن رقم )801( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س ال�احد
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
مكتب كومار ليجل كن�شلتن�ش�س، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي 
تحمل ا�شم )ال�شمكة الما�شية لإدارة المطاعم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86936، 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 

مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )802( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل �سركة ذات م�سئ�لية محدودة 

اإلى �سركة ت�سامن
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كنوز ال�شارقة التجارية ذ.م.م(، 
وذلك  المذكورة  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 78399، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة 
بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، تكون 
مملوكة لكل من ال�شيد/ �شيف ناجي �شيف محمد وال�شيد/ عبدالعزيز خالد عبداهلل الحربي 

وال�شيد/ عبداهلل �شادق عبداهلل ال�شوفي، وذلك لمزاولة الأن�شطة التالية:
وبيع  وتجارة  الجلدية،  والأ�شناف  والأحذية  الملبو�شات  وبيع  تجارة   :)1( رقم  الفرع 
الفنون  واأجهزة  واأدوات  القرطا�شية  وبيع  وتجارة  والّلعب،  الألعاب  وبيع  وتجارة  المن�شوجات، 
والمجوهرات  باأنواعها  لل�شاعات  وبيع  وتجارة  والمهنية،  المكتبية  والأدوات  اليدوية  والحرف 

والم�شوغات.
الفرع رقم )2(: تجارة وبيع الأثاث المنزلي.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

 
اإعالن رقم )803( ل�سنة 2016

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )دانة الدانات �س.�س.و(

اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
مكتب �شركة كي بوينت لإدارة الأعمال، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دانة 



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

99

الدانات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 67723، والتي تملكها �شركة )اإيه اإ�س بي بي 
الواحد  ال�شخ�س  انتهاء اعمال ت�شفية �شركة  اإ�شهار  القاب�شة ذ.م.م(، طالبًا  الأعمال  لإدارة 
المذكورة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
بالم�شتندات  المذكور م�شفوعًا  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه   فعلى كل من 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )804( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مدينه ال�شالم للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 24339، طالبًا 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )805( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال �سركة ذات م�سئ�لية محدودة

وحت�يلها اإلى �سركة ال�سخ�س ال�احد
اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
)اأميال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  مالك  التتري،  علي  منير  ال�شيد/ 
الدولية للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88696، والتي تزاول الأن�شطة العقارية 
في الممتلكات المملوكة اأو الموؤجرة، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من مائتين وخم�شين األف 
)250،000( دينار بحريني اإلى مائة األف )100،000( دينار بحريني، وتغيير �شكلها القانوني 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )806( ل�سنة 2016
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ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س ال�احد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيدة/ جلنار يعقوب عي�شى بوحجي، �شاحبة 

الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإيليفي�شنز معماريون ومهند�شون(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 89004، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )807( ل�سنة 2016
ب�ساأن حت�يل فرع من م�ؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئ�لية محدودة
       يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ �شامي حمد فهد خمي�س الزياني، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شامي 
حمد فهد خمي�س الزياني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 56582، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س 
من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار 
ذ.م.م(،  ال�شيارات  لتاأجير  الزياني  جرو  مك  )�شركة  التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأْن  بحريني، 

واإدخال ال�شيد/ موزكال رزاق �شريكًا في ال�شركة بن�شبة %49.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )808( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال �سركة 
)الأ�س�اء العقارية �س.�س.و( 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ محمد ح�شام الأ�شطة، مالك �شركة ال�شخ�س 
رقم 96599،  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  العقارية  )الأ�شواء  ا�شم  تحمل  التي  الواحد 
اإلى  بحريني   دينار   )250،000( األف  وخم�شين  مائتين  من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبًا 

خم�شين األف )50،000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ
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اإعالن رقم )809( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

 �سركة )بي بي دي 1 العقارية �س.�س.و(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(،  الأعمال  لخدمات  بوينت  )كي  �شركة  مكتب 
تحمل ا�شم )بي بي دي 1 العقارية �س.�س.و(، لمالكتها �شركة البحرين بي، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 74979، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة )بي بي دي 1 العقارية �س.�س.و( 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  ال�شجل،  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                  
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )810( ل�سنة  2016  
ب�ساأن حت�يل م�ؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س ال�احد

اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين   يعلن مركز 
ال�شيد/ عمر محمد علي ال�شليمان المو�شى، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المركز 
التخ�ش�شي للتربية الخا�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95735، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى 
األف )11،000( دينار بحريني، وذلك  اأحد ع�شر  الواحد، وبراأ�شمال مقداره  ال�شخ�س  �شركة 

بناء على تنازله عن الموؤ�ش�شة اإلى ال�شيد/ ح�شام محمد اأحمد �شواعي.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )811( ل�سنة  2016  
ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال �سركة

)اإيدل ويز للخدمات التجارية ذ.م.م(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
التجارية  للخدمات  ويز  )اإيدل  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اإليه 
األف  ع�شرين  من  راأ�شمالها  تخفي�س  طالبة   ،86372 رقم  القيد  بموجب  ذ.م.م(، الم�شجلة 
اإلى  دينارًا(   50 الواحدة  الح�شة  )قيمة  ح�شة   400 على  موزعة  بحريني  دينار   )20،000(

خم�شمائة )500( دينار بحريني موزعة على 10 ح�ش�س )قيمة الح�شة الواحد 50 دينارًا(.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لعترا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدع�ى: 9/14373/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: �شتيت بنك اوف انديا. وكيل المدعي: نزار عقيل محمود رئي�س. المدعى عليهم: 1- 
AMASIVAM KAMARAJ مبنى: 1866 طريق: 5443،   -2 .GEETA MUTHUSWAMI،PA

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   25000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البرهامه.   354 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.    

  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/08 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدع�ى: 7/01556/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعي: احمد محمود الدجبي. وكيل المدعي: منار ابراهيم عبدالكريم ح�شن التميمي المدعى 
عليه: فتحي عبدالرحمن عبدالعال حزين. الرقم ال�شخ�شي: 551013230 مبنى: 3647 طريق: 
2155، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/17429/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة القنديل للمقاولت. وكيل المدعية: اإبراهيم عي�شى رم�شان. المدعى عليهم:1- 
ابراهيم جا�شم ر�شدان. مبنى: 97  للمقاولت. 2- محمد عبدالعزيز  تيرنر  اآل ر�شدان  �شركة 
�شقة: 15 طريق: 11، مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى 29500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

103

رقم الدع�ى: 9/11876/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليها: 
هما ال�شيد عبدالواحد عبداهلل علي. مبنى: 657 �شقة: 21 طريق: 2115 مجمع 221 الب�شيتين

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9999.264 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 8/10051/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

ال  نا�شر  ابراهيم  ال�شيخ  مجيد  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شاحب  بورى   754 مجمع:   ،71 طريق:   575 مبنى:   .201608368 ال�شخ�شي:  الرقم  مبارك. 
موؤ�ش�شة مقاولت مجيد المبارك لل�شباغة والديكور. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8747.171 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 8/05139/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  لالألكترونيات،علي  الدار  المدعية: 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: �شالم مبارك خمي�س الكلباني. مبنى: 231 طريق: 95، مجمع: 
949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5016 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/11708/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
الدعوى:  النويدرات مو�شوع  رائد ح�شن احمد ح�شين. مبنى: 55 طريق: 6005، مجمع: 643 
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طلب مبلغ 13406.59 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/11285/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  ح�شن.  علي  الهام  المدعية:  وكيل  الخارجيه.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الدو�شري. 2- محمود عبدالوهاب عبدالكريم محمد  �شلمى محمد جا�شم محمد  عليهم: 1- 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع  �شقة: 14 طريق: 3306، مجمع: 933  مبنى: 135  ال�شعيد. 

طلب مبلغ 9053.711 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/09688/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

قاروني.  عبدالجبار  حليم  ال�شيد  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع  الظالل.  مغ�شلة  �شاحب  حمد  مدينة   1203 مجمع:   ،301 طريق:   9 �شقة:   12 مبنى: 

الدعوى: طلب مبلغ 8915.857 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 6/09273/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
عليها: �شركة دوربين للحديد المطاوع. الرقم ال�شخ�شي: 1-55293. مبنى 3015 طريق: 4453، 
مجمع: 744 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 20052.475 دينارًا 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�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 9/01560/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  تلفت.  عبدالرحمن  جا�شم  محمد  جا�شم  المدعية:  وكيل  العا�شمة.  اأمانة  المدعية: 
عليها: موؤ�ش�شة الجنة ال�شابعة. مبنى: 2210 طريق: 2827، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16044.05 دينارًا 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�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/03432/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  المدعية: الهيئة العامة 
المدعى عليه: جمعة جعفر احمد المنديل. مبنى: 580 طريق: 1706، مجمع 317 المنامة �شاحب 
الم�شاريع المتميزة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11759.969 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 2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/11785/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
GHULAM ABBAS. مبنى: 980 طريق: 1134، مجمع: 311 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1983.991 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 6/08737/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: 
MANOLIT CATIG BELTRAN. مبنى: 11196 �شقة: 14 طريق: 616 مجمع: 306 المنامة. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.696 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/00110/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،2210 طريق:   432 مبنى:   .PUTHIYAVEETIL THIRUTHIL ABDUL LATHEEF عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   328.142 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  باربار.   522 مجمع: 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/17262/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: يو�شف جا�شم يو�شف جا�شم �شعدون. الرقم ال�شخ�شي: 860507238 مبنى: 367 طريق: 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 335.834  1406، مجمع: 1214 مدينة حمد. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/09172/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية. المدعى عليه: يو�شف �شلمان محمد 
�شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 550116206. مبنى: 939 طريق: 4522، مجمع 945 عوالي �شوليتيرر 
للتجارة والت�شويق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 969.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/05878/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: �شعد 
محمد �شعد خير اهلل. مبنى: 1002 طريق: 915، مدينة حمد1516 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

85.246 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/08652/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ح�شن عبا�س جعفر محمد. المدعى عليه اأر.دي.بي الدولية 
مجمع:   ،3729 طريق:   1 �شقة   1289 مبنى:   .1-62886 ال�شخ�شي:  الرقم  والتفريغ.  لل�شحن 
337 المنامة ام الح�شم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 745.11 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/21860/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكيه والال�شلكيه. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان 
-52071 ال�شخ�شي  الرقم  ذ.م.م..  للتجميل  فاليرا  �شالون  �شركة  عليها:  المدعى  اأحمد. 

مبلغ  الدعوى: طلب  �شقة: 1413 طريق: 431، مجمع: 504 جنو�شان. مو�شوع  مبنى: 932   .1
332.387 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/12432/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
966 طريق:  مبنى  ال�شخ�شي: 821246488.  الرقم  عو�س.  ال�شيد  احمد محمد  عليه: محمد 
الر�شوم  مع  دينار   259.177 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1205 مجمع:   ،523

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/05456/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: بلجانين احمد مر�شي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 580418219. مبنى 814 �شقة: 22 طريق: 
2902، مجمع: 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى 246.753 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/02942/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: مريم 
مو�شوع  عالي.  هورة   730 مجمع:   ،3028 طريق:   1546 مبنى:  ال�شغل.  عبداهلل  محمد  جعفر 

الدعوى: طلب مبلغ 88.223 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 5/07032/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،2010 طريق:   1240 مبنى   .MOHAMMAD JAKIR HOSSAIN HOSSAIN MIAH عليه: 
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والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 240.967  المنامة. مو�شوع  مجمع: 302 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 6/06017/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   329 مجمع:   ،2923 طريق:   1017 مبنى:   .NILO PURA NAPAY عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 272.083 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 6/09343/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عماد عبداللطيف عبدالرحمن ح�شن القعود. الرقم ال�شخ�شي: 590506803 مبنى: 41 �شقة: 
الر�شوم  مع  دينارًا   352.61 الدعوى  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   923 مجمع:   ،19 طريق:   14

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

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

رقم الدع�ى: 8/07327/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   2142 طريق:   2798 مبنى:   .MOHAMMAD RASHID عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 203.18 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/03395/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 ،382 طريق:   1 مبنى   .830373071 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAMES DEREK WHITE عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   373.509 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع: 

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

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

رقم الدع�ى: 1/02206/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  الديه مو�شوع  علي عبدالر�شول احمد �شالح. مبنى: 443 طريق: 415، مجمع: 414 

طلب مبلغ 226.877 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 9/07306/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1 �شقة:  مبنى: 1500  ال�شخ�شي: 740741306.  الرقم   .RANDY VELEZ GUELOS عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 168.005  الدعوى طلب  مو�شوع  المنامة.  طريق: 623، مجمع: 306 

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

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

رقم الدع�ى: 2/04433/2016/02
تبليغ باحل�س�ر
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المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: اأحمد 
المنامة.   333 مجمع:   3318 طريق:   14 �شقة:   950 مبنى:  �شقر.  ح�شن  القادر  عبد  ال�شعيد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 519.862 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 7/01245/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ADEEL SHAHZAD. مبنى: 2868 طريق: 243، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 178.915 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/06929/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 965 مبنى   .900116200 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  عي�شى  عبداهلل  عي�شى  عليه:  المدعى 
طريق: 4333، مجمع: 533 المرخ. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.882 دينارًا مع الر�شوم 

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

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

رقم الدع�ى: 9/06100/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،329 طريق:   23 مبنى:   820314773 ال�شخ�شي:  الرقم   .USSAIN CHAYAKKOTH عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 212.567  المنامة. مو�شوع  مجمع: 304 

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 6/13316/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  لالت�شالت.  نيوتل  �شركة  المدعي: 
المدعى عليه: brian hawthorn agnew. الرقم ال�شخ�شي 201420350. مبنى: 2998 �شقة: 
مع  دينارًا   469.07 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  اأمواج  جزر   257 مجمع:   ،5725 طريق:   51

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

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

رقم الدع�ى: 5/04003/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: جاهد حمزه ولي محمد ح�شين بلو�شي. مبنى: 1764 �شقة: 11 طريق 853، مجمع: 908 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 50.533 دينارًا مع  الغربي. مو�شوع  الرفاع 

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

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

رقم الدع�ى: 8/09054/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 ،372 طريق:   805 مبنى   .750937203 ال�شخ�شي:  الرقم   .RICHARD PASAGUI BRIAN

والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 106.078  المنامة. مو�شوع  مجمع: 304 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/07780/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ثفيل مثيب ثفيل ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 740738399. مبنى 1808 طريق: 2230، 
مجمع: 225 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.799 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

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

رقم الدع�ى: 9/02157/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ابراهيم يو�شف محمد علي. مبنى: 1016 طريق: 825، مجمع: 208 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 257.371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/11778/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مريم احمد يو�شف بوعالي. الرقم ال�شخ�شي: 680702431. مبنى 1844 طريق: 720، 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   396.482 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع2008. 

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

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

رقم الدع�ى: 9/07609/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: VIVIEN REYES VILLAFLOR. الرقم ال�شخ�شي 860735370 مبنى: 210 �شقة: 16 
طريق: 2105، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 299.516 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05452/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جا�شم احمد ح�شن احمد ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 841100322. مبنى: 2323 طريق: 5677، 
مجمع: 356 ال�شالحية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.278 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

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

رقم الدع�ى: 9/02370/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد.  مدينة   1203 مجمع:   ،315 طريق:   947 مبنى:  الذوادي.  جمعه  خليفه  عبداهلل  محمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 623.03 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 5/01845/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AZALDIN BIN MOHD MOHD ZIN. مبنى: 88 �شقة: 33 طريق 1902، مجمع: 319 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.364 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/03384/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ممدوح ب�شام خلف علي ال�شاعي. مبنى: 2528 طريق: 1644، مجمع 1216 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.726 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 2/08700/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 31 �شقة:   525 مبنى   640827829 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALEXANDER MACRAE عليه: 
طريق: 3913، مجمع: 339 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 776.583 دينارًا مع الر�شوم 

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

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

رقم الدع�ى: 8/09796/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

ال�شخ�شي:  الرقم  رويان.  حيدر  مهدي  روؤوف  محمد  عليه:  المدعى  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
591215080. مبنى: 7 �شقة: 31 طريق: 308، مجمع: 304 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3940.99 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 3/07333/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: احمد ابراهيم حنفي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 681003895. مبنى 118 �شقة: 22 مجمع: 
624 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 293.001 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

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

رقم الدع�ى: 6/04109/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد يو�شف عبداهلل ابراهيم المهزع. الرقم ال�شخ�شي: 650040554 مبنى: 536 �شقة: 
دينارًا مع  الدعوى  طلب مبلغ 508.702  2 طريق: 123، مجمع: 801 مدينة عي�شى. مو�شوع 

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

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

رقم الدع�ى: 6/15115/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 841112436. مبنى: 2032 طريق:  الرقم  عليه: ي�شن م�شرف احمد كوكو �شناده. 
1285، مجمع: 912 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 115.726 دينارًا مع الر�شوم 

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

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

رقم الدع�ى: 3/11443/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ابراهيم محمد ابراهيم خلف المطاوعة. الرقم ال�شخ�شي: 791204731. مبنى 891 طريق: 
1716، مجمع: 917 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 416.575 دينارًا مع الر�شوم 

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 4/04018/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة البطاقة كارد كومباني. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س المدعى عليه: 
جده.   119 فيال   5 لوت�س  مبنى   .201407336 ال�شخ�شي:  الرقم  النا�شر.  محمد  را�شد  نادر 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3922 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 4/04026/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي
المدعى عليها: �شميره جعفر زينل فيوزاد

الرقم ال�شخ�شي:  
مبنى: 3244 طريق: 1443، مجمع: 714 �شلماباد

مو�شوع الدعوى:  257.933 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

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

رقم الدع�ى: 2/03119/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ال�شيد 
الدعوى:  العلوي. مبنى: 370 طريق: 5412، مجمع: 754 بورى. مو�شوع  محمد ح�شين مهدي 

طلب مبلغ 84.496 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 7/05557/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
ال�شخ�شي: 831401672.  الرقم   MA LOURDES KATHRINA KATHRINA CRUZ عليه: 

مبنى: 27 �شقة: 36 طريق: 2159، مجمع: 321 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 844.409 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 7/07028/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
RANA CHOWDURY FARID FARID CHOWDURY. مبنى: 1618 طريق: 1480،  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 244.131  المنامة. مو�شوع  مجمع: 302 

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

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

رقم الدع�ى: 6/02906/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شين 
علي ح�شن م�شخ�س. مبنى: 1 طريق: 242، مجمع: 802 مدينة عي�شى مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 342.64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 9/04152/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد �شامي عي�شى احمد بورا�شد. الرقم ال�شخ�شي: 840708734. مبنى: 2 �شقة: 21 
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طريق: 1001، مجمع: 210 المحرق. مو�شوع الدعوى 170.855 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/02143/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد ابراهيم عبداهلل عي�شى ال�شبيعي. مبنى 421 طريق 412. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 265.994 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 6/05837/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: HASAN CIFTCI. مبنى: 85 طريق: 35، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 823.954 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/06877/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ريم من�شور احمد عبداهلل علي. مبنى: 1212 طريق: 4240، مجمع 742 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 322.497 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/07004/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،1732 طريق:   1834 مبنى:   .MASUM MD SHOFIQUR SHOFIQUR RAHMAN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 250.986  المنامة. مو�شوع  مجمع: 301 

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/07473/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED AIJAZ. الرقم ال�شخ�شي: 721127479. مبنى 929 طريق: 231، مجمع: 
702 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 175.189 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/04346/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيد نزار م�شطفى محمد جا�شم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 941003213. مبنى 108 طريق: 
923، مجمع: 509 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.999 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/05576/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: �شغرى احمد من�شور الجمري. مبنى: 2964 طريق: 1615، مجمع 1216 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323.883 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 1/05283/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
RANA QAISER. مبنى: 1599 طريق: 2734، مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى:  عليه: 

طلب مبلغ 567.332 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/00756/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SURESH MURUGESAN VELAMMAL. مبنى: 988 �شقة: 11 طريق: 2821، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   245.023 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   328

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/09375/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شقة: 18 طريق 2831، مجمع: 424  مبنى: 2440   .VICENTE ZAFRA PORNESO عليه: 
جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/07778/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 924 مبنى:   .810520087 ال�شخ�شي  الرقم   .SINTO MATHEW THANDIACKAL عليه: 
طريق: 231، مجمع: 702 �شلماباد. مو�شوع الدعوى 121.18 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/07573/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: هيا �شواب الظاهرى. مبنى: 1039 �شقة: 11 طريق: 1403، مجمع 814 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.118 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 4/08027/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KASHIF HABIB KHOKHAR. مبنى: 2156 طريق: 1638 مجمع: 116 الحد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 325.734 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/08364/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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مو�شوع  الدراز.   536 مجمع:   ،3624 طريق:   1390 مبنى:  دروي�س.  احمد  ح�شن  عبا�س  عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 1278.569 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/09434/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   303 مجمع:   2480 طريق:   2582 مبنى:   .SORIF ULLAH SIRAJ SIRAJ عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.679 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 1/02402/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  الرو�شة   932 مبنى: 781 طريق: 3317، مجمع:  نا�شر.  �شالح  �شعيد  احمد 

طلب مبلغ 130.336 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 6/05854/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: لطيفة لمعفر. مبنى: 922 طريق: 4316، مجمع: 643 النويدرات مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 385.316 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/03446/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المعامير.   633 مجمع   ،3308 طريق:   243 مبنى:  عي�شى.  احمد  علي  عبدالح�شن  علي  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2035.083 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/02067/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MD SIPON PATWARY PATWARY PATWARY مبنى: 330 �شقة: 11 طريق: 206، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 252.281  المنامة. مو�شوع  مجمع: 302 

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

2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/20636/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
Hamed ahmed abdulla hazazi construction co.s.p.c. مبنى 847 �شقة: 12 طريق: 725، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2523.356 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   707 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/20321/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 05-006884. مبنى: 1062 طريق 1124، مجمع: 211  الرقم  ايوب جا�شم �شوار. 
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المحرق ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة ثالث نجوم العالمية لخدمات ال�شحن. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 302.667 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/07768/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: كمال راجي. مبنى: 107 طريق: 4103، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 201.344 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/20932/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 SEVEN MINI MARTE قا�شم احمد �شلمان علي. مبنى: 138 طريق: 331، مجمع: 303 المنامة
�شجل تجاري 53795-4. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 771.126 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/07758/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
MD KUBBAT BEPARI BEPARI BEPARI. مبنى: 204 طريق 21، مجمع:  المدعى عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 241.624 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   302

اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/00509/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الغربي.  الرفاع  مبنى: 1812 طريق: 89، مجمع: 906  الح�شناوي.  عليوي  رعد عبداهلل  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 785.295 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 3/09705/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: VISHNU MURUKAN. مبنى: 3568 �شقة: 32 طريق: 1216 مجمع: 812 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 129.542 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/00755/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري

المدعى عليه: ERNESTO JR YAPJOCO YAPJOCO GARCIA. مبنى 1094 طريق: 800، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 268.474  المنامة. مو�شوع  مجمع: 308 

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/19512/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 1032 مبنى:   .840948905 ال�شخ�شي  الرقم   .WARREN ALMONTE PACOMA عليه: 
�شقة: 22 طريق: 1042، مجمع: 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 221.107 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/04105/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 MARY :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
RECEL BAROGO BAROGO ALZAGA. مبنى: 321 �شقة: 4 طريق: 2158، القفول3838. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 499.691 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 8/16565/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: غاده امين محمود امين اأيوب. الرقم ال�شخ�شي: 760936366. مبنى 1083 �شقة: 41 
طريق: 1417، مجمع: 314 المنامة. مو�شوع الدعوى   830.509 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/08442/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة جيرلي جيرلي للتجارة �س.�س.و. مبنى: 2102 طريق: 2825، مجمع 428 �شاحية ال�شيف. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.142 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/05444/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شريفه ربيعه عبداهلل محمد بدو. مبنى: 2054 طريق: 1433، مجمع 1214 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 683.567 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/05325/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،306 طريق:   33 مبنى   .730445585 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAYED AKMAL SHAH عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   339.91 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/05941/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: �شالح محمد ابراهيم عيد. الرقم ال�شخ�شي: 630110328. مبنى 3571 طريق: 
3187،حج مجمع: 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 5/05886/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد عبداهلل علي محمد الكندري. الرقم ال�شخ�شي: 730835731 مبنى: 1911 �شقة: 
14 طريق: 4563، مجمع: 745 �شند. مو�شوع الدعوى 296.088 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/04076/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ا�شماء ال�شيخ محمد عبداللطيف ال �شعد. مبنى: 2846 �شقة: 23 طريق 4453 مجمع: 244 عراد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 6/05989/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 393 مبنى:   .860907619 ال�شخ�شي  الرقم  ح�شين.  عي�شى  علوي  في�شل  حميد  ال�شيد  عليه: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  الدعوى 272.976  طريق: 6018، جمع386. مو�شوع 

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

2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/03335/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
32 طريق:  �شقة:   705 مبنى:  ال�شخ�شي: 761228896.  الرقم   .ERMIAS GIRMA MAMO
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3917، مجمع: 339 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/07675/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ABDUL RAOUF. الرقم ال�شخ�شي: 710165854. مبنى: 1145 �شقة: 22 طريق: 113، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 185.807  المنامة. مو�شوع  مجمع: 304 

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/02404/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم محمد مال اهلل �شفيع. مبنى: 252 �شقة: 14 طريق: 1301، مجمع: 813 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 135.971 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/21081/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: بدريه م�شعد �شالح علي الم�شتبك. الرقم ال�شخ�شي: 890414459 مبنى: 679 طريق: 
5622، مجمع: 1056 الزلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 52.566 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
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حددت جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/08029/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي عبدالرحمن ها�شم كاظم جواد. مبنى: 3543 طريق: 649، مجمع: 606 الخارجية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 326.039 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05690/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NURUN NABI CHARAG CHARAG ALI. مبنى: 1843 طريق: 1722، مجمع: 304 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.982 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/08436/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد.  مدينة   1208 مجمع:   ،827 طريق:   1268 مبنى:  محمد.  جا�شم  ابراهيم  خليفه  را�شد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 360.454 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/09683/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
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 337 مجمع:   3711 طريق:   456 مبنى:   .JILL ALHADHARA CO.S.P.C عليه:  المدعى 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2126.078 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/07755/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SOTTAR ATAHAR MOLLA. مبنى: 1762 طريق: 1671 مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 258.101 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/03210/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: DONNA MAY CRUTO CRUTO SACRAMENTO. مبنى 878 طريق: 4115، مجمع: 
341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1113.239 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/03520/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
طريق:   21 �شقة   110 مبنى:   .731206614 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  دروي�س  ابراهيم  دينا 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 673.206  1532، مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
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حددت جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/04184/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: يو�شف ح�شايني. الرقم ال�شخ�شي: 810649446. مبنى: 1900 طريق 89، مجمع: 906 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 934.533 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/05090/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: LODEWIYK CORNELIS TICOALU. مبنى: 301 �شقة: 1 طريق: 2807، مجمع: 328 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 357.581 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/09262/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
IAN LOUIE BAYUGO CRISTAL. الرقم ال�شخ�شي 861233778. مبنى: 84 �شقة:  عليه: 
11 طريق: 1102، مجمع: 911 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 197.33 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 1/04084/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين عبدالنبي احمد ح�شن خاتم. مبنى: 9122 طريق: 1227، مجمع: 738 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 134.538 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/08362/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شرقي.  الرفاع   919 مجمع:   ،1918 طريق:   527 مبنى:  خ�شير.  علي  مح�شن  نا�شر  نجيبه 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.394 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/07740/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: رانيا فاروق عبد الرحمن ابوزهره. مبنى: 737 طريق: 4016 مجمع 340 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 288.264 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/04272/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شو�شن عمر عثمان عبدالرحمن بلو�س. مبنى: 104 طريق: 2205، مجمع 222 الب�شيتين. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 228.491 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
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حددت جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05429/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JULIET MORALES. مبنى: 781 طريق: 1809، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 260.129 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/11869/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
BARRY LYNN TREMBLE. الرقم ال�شخ�شي: 720162718. مبنى: 1 طريق الجفير مجمع: 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   70.147 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342
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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/08415/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: في�شل 
عطيه اهلل يو�شف عبداهلل ال�شعود. الرقم ال�شخ�شي: 870402420. مبنى 1367 طريق: 9717، 
مجمع: 927 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 7/05084/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHER KHAN MUZAMAL MUZAMAL KHAN. مبنى: 816 طريق: 825، مجمع: 908 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.099 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/08274/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شركة بتلكو �شد DUAA ALALAWI FOR ESCLATORS AND LIFTS. مبنى: 1945 �شقة: 
24 طريق: 4108، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.977 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/04578/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:   ،1418 طريق:   1364 مبنى:  عبداهلل.  دروي�س  عبداهلل  ريا�س 

الدعوى: طلب مبلغ 226.009 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/05693/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
قاللي.   252 مجمع:   12 طريق:   78 مبنى:   .SIEGFRED EVANGELISTA PLAZA عليه: 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 255.478 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/09250/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  ح�شين جعفر ح�شين �شابر. مبنى: 626 طريق: 3514، مجمع: 935 

الدعوى: طلب مبلغ 113.511 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/02203/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة محمود عبداللطيف احمد. مبنى: 206 طريق: 102، مجمع: 216 المحرق

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.482 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/04999/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ابوالعينين ال�شيد ابوالعينين ال�شيد. مبنى: 434 �شقة: 13 طريق: 311 مجمع: 903 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 306.903 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/04210/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FRANCIS MALLARI FLAVIANO. مبنى: 1584 طريق 1827، مجمع: 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 496.156 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/05876/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: NICOLA LILIAN BRETT. الرقم ال�شخ�شي: 620439874 مبنى 101 �شقة: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 386.919 دينارًا مع  2805 طريق: 1043، مجمع: 322. مو�شوع 

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/05571/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FAYSEL KHARAB. الرقم ال�شخ�شي: 850348730. مبنى: 8 �شقة: 34 طريق: 1901، 
مجمع: 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216.5 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/11412/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: جعفر خمي�س علي قمبر. الرقم ال�شخ�شي: 670031941. مبنى: 63 طريق: 702، مجمع: 
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607 ابو العي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.186 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 5/07967/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المحرق.   224 مجمع   24 طريق:   21 مبنى:   .HAMZA VALIYA PARAMBIL عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 286.167 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/01918/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   302 مبنى: 1680 طريق: 1582، مجمع   .ELIAUS EYASIN MIAH عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 274.847 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/18184/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  يو�شف.  احمد  جا�شم  فاطمة  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
 ،1130 طريق:   1738 مبنى   840161557 ال�شخ�شي:  الرقم   .VINOD ELUMBANTAVIDA

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 310.033  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.  مجمع: 211 
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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/05701/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  البديع.   553 مجمع:   ،5316 طريق:   794 مبنى:  ح�شن.  مو�شى  ابراهيم  ح�شن  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 266.507 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/20167/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ALAMGIR HOSSAIN SELAMAT. مبنى: 2672 طريق 2565، مجمع: 306 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 281.754 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/07344/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبدالحميد علي ابراهيم العرادي. مبنى: 2283 طريق: 1145 مجمع: 711 توبلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/09522/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  عالي.   738 مجمع:   ،3879 طريق:   738 مبنى:  علي.  من�شور  عبداهلل  زهره  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 260.961 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/07649/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري

المدعى عليه: KHALID BOUGALEMDAHIRI. مبنى: 2138 �شقة: 11 طريق 321، مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 204.792 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/20517/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   314 1314، مجمع  12 طريق:  �شقة:   550 مبنى:   .ASIF RAFIQUE عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 116.631 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/19567/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مهند عبداهلل جبريل مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 900137100. مبنى 1273 �شقة: 2 طريق: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى 261.776  817، مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع 

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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

142

رقم الدع�ى: 4/05855/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MATTI UR REHMAN AJMAL AJMAL PERVEZ. مبنى 1421 طريق: 4428، مجمع: 
944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 381.416 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 6/01528/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: مو�شى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   701 مجمع:   ،117 طريق:   494 مبنى:  احمد.  علي  جعفر 

127.386 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/03030/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SANOSH KURUPERI SOMAN. مبنى: 535 �شقة: 12 طريق 4614 مجمع: 646 النويدرات. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.543 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05875/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 985 مجمع:   ،8544 طريق   2300 مبنى:   .RAMIZ ALI GULZAR GULZAR AHMAD

ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.129 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/19304/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

 PAUL عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ANDREW RUTLEDGE. الرقم ال�شخ�شي: 770750230. مبنى 162 �شقة: 112 طريق: 22، 

مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/08089/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين الحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه يو�شف 
اأحمد جمعه الذوادي، دينا يو�شف احمد جمعه الذوادي. الرقم ال�شخ�شي 940714140. مبنى: 
525 �شقة: 23 طريق: 5215، مجمع: 252 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260.973 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/03948/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  المنامة مو�شوع  CHARLES D COPELAND. مبنى: 3 طريق: 382، مجمع: 342 

طلب مبلغ 284.908 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 1/02769/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JAMNAS OTHAYOTH. مبنى: 141 طريق: 381، مجمع: 304 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 259.613 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 2/01144/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
GLENN DOREGA BANTEGUI.  مبنى: 2071 طريق: 1003، مجمع 910 الرفاع الغربي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 306.662 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 6/19208/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

 IJAZ :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 820199800. مبنى: 1083 �شقة: 31 طريق: 407، مجمع: 704 

�شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 339.078 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/04104/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: مو�شى 
عي�شى.  مدينة   801 مجمع:   133 طريق:   12 �شقة:   658 مبنى:  الدو�شري.  الف�شل  را�شد  علي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 497.977 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 4/19291/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JESSICA ELLEN GREGG. الرقم ال�شخ�شي: 850663466. مبنى: 3 طريق: 382، مجمع: 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 303.576 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   342
اأتعاب المحاماة.

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

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

رقم الدع�ى: 4/21297/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

 DARIUS المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
المنامة. مو�شوع  �شقة: 134 طريق: 2468 مجمع: 324  LAMAR STALLING. مبنى: 4665 

الدعوى: طلب مبلغ 74.43 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/04228/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى عليها:  ايمان خالد علي را�شد بوهيله.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
�شركة اف ان بي ميدل اي�شت للتطوير ذ.م.م. مبنى: 474 �شقة: 331 طريق 1010، مجمع: 410 
ال�شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325.05 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/08187/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي 
ازاد دور محمد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 730807126. مبنى: 1905 �شقة: 14 طريق: 2128، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 378.042  المنامة. مو�شوع  مجمع: 321 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/08553/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ايمان 
احمد حاجي غلوم. مبنى: 3152 طريق: 559، مجمع: 1205 مدينة حمد

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151.058 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/03538/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  ال خليفه.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: علي عدنان ها�شم الوداعي. مبنى: 2078 �شقة: 12 طريق: 2156 مجمع: 721 جدعلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 58.149 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/20842/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 324 مجمع:   22 طريق   92 �شقة:   99 مبنى:   .CLAIRELYMAR AVENIDO ORIOQUE

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 448.637 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 3/20627/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 ،4612 طريق:   720 مبنى   .ANDREW LAIRD HAMILTON HAMILTON MCALPINE

مجمع: 946 عوالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 459.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

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

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

رقم الدع�ى: 9/04028/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: احمد 
مو�شوع  حمد.  مدينة   1209 مجمع:   ،937 طريق:   2383 مبنى:  جناحي.  يو�شف  احمد  علي 

الدعوى: طلب مبلغ 269.822 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدع�ى: 7/08213/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ELIZABETH DIAZ ESCASINAS. مبنى: 1200 �شقة: 11 طريق: 719 مجمع: 907 الرفاع 

ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 489.495 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/20865/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم ذ.م.م. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه المدعى 
الب�شيتين.   228 2847، مجمع  3149 طريق:  مبنى:  العي�شى.  �شالم  يو�شف ح�شن  رقيه  عليها: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/05880/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليها:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شناب�س. مو�شوع  �شقة: 11 طريق: 833، مجمع: 408  الغرياني. مبنى: 819  المن�شف  اينا�س 

الدعوى: طلب مبلغ 87.633 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/03137/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   318 مجمع:   ،1812 طريق:   24 �شقة:   906 مبنى:   .BADARUL JAMAL

الدعوى: طلب مبلغ 52.4 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/01620/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شن 
مبارك مرزوق ح�شن. مبنى: 1793 طريق: 3451، مجمع: 734 عالي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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269.82 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/21032/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MURALI KAIVELIKKAL. مبنى: 1669 طريق: 229، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 223.11 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 5/01523/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: دعاء 
مو�شوع  �شهركان.   1044 مجمع   ،11 طريق:   1 �شقة:   269 مبنى:  نا�شر.  عمران  علي  في�شل 

الدعوى: طلب مبلغ 260.487 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/01375/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: نايف 
احمد خالد المبارك. مبنى: 140 طريق: 5326، مجمع: 553 البديع مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

108.05 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 3/17548/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: خالد 
�شالم فرج خمي�س الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 880505052. مبنى: 553 طريق: 1397، مجمع: 
541 بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 493.929 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/19646/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HASIBUL HASAN LATE LATE KHADEM. الرقم ال�شخ�شي 831050020. مبنى: 1088 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   51.52 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   303 مجمع:   ،321 طريق: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/02936/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب  اأونور محمود. مبنى: 2369 طريق: 94، مجمع: 960 جو مو�شوع  اأحمد  محمد 

مبلغ 87.603 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/19303/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه  مي علوي 
ال�شيد محمود الها�شمي. الرقم ال�شخ�شي: 810309319. مبنى: 2066 طريق: 3641، مجمع: 
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اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 88.1 دينارًا مع  736 عالي. مو�شوع 
المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 7/08194/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   336 مجمع:   ،3630 طريق:   36 �شقة:   781 مبنى:   .ANCA DIANA BRIE

الدعوى: طلب مبلغ 73.7 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 3/18957/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SAHID ULLAH LATE SHARAFAT SHARAFAT ULLAH عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع:   ،338 طريق:   245 مبنى:   .750153393

316.25 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 6/03456/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شين علي عامج محجوب. مبنى: 446 طريق: 817، مجمع: 908 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 511.004 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/21084/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  �شلماباد.   704 مجمع:   ،738 طريق:   3833 مبنى:  ال�شغل.  احمد  حبيب  احمد  يو�شف 

الدعوى: طلب مبلغ 501.322 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/07567/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.  مبنى: 253 طريق: 3306 مجمع: 333   .ROSA SATTA EP. CARDELEC عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.042 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/18211/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 12 �شقة:   51 مبنى:   700213147 ال�شخ�شي  الرقم   .NEENA AVDHUT SAMANT عليه: 
طريق: 1111، مجمع: 426 جدحف�س  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 339.757 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

   رقم الدع�ى: 9/03026/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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الدعوى: طلب  �شقة: 22 طريق: 833، مجمع 827. مو�شوع  �شيكورتي. مبنى: 827  انترفور�س 
مبلغ 264.666 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/11124/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JAN STUFFERS. الرقم ال�شخ�شي: 590167715. مبنى 2208 �شقة: 31 طريق: 647، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 315.133  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 2017/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/01351/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KHAWAJA UMER SAEED. مبنى: 480 طريق: 3308، مجمع 333 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 66.133 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/04205/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1032 مجمع:   ،32 طريق   31 مبنى:   .MONIRUL ISLAM ABDUR ABDUR RAHMAN

المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 499.666 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/09677/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
VINISH MUTHIRAMPARAMBIL VIJAYAN. مبنى 2926 �شقة: 42 طريق: 4652،  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   105.688 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  البحرية.  الواجهة   346 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/04276/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيد علي ها�شم عبداهلل يا�شين. مبنى: 1716 طريق: 551، مجمع: 705 توبلى مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 295.248 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/00111/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   305 746، مجمع  849 طريق:  مبنى:   .ABDUL HYE MD MD ALI عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 292.561 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 6/09371/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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مو�شوع  المنامة.   318 مجمع:   ،1807 طريق:   618 مبنى:   .WILFRED D SOUZA عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 211.198 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 3/18943/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 3146 مبنى:   .920412505 ال�شخ�شي  الرقم   .JASIM MOHAMMAD YOUSAFF عليه: 
مع  دينارًا  مبلغ 304.689  الدعوى: طلب  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  طريق: 743، مجمع: 907 

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

جل�شة 2017/2/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/03340/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليها: ورده غازي خلف علي العنزي. مبنى: 525 �شقة: 22 طريق: 5215 مجمع: 252 قاللي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.461 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/11608/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شامي عبدااهلل عبد الرحمن الأ�شقر. الرقم ال�شخ�شي: 650166752. مبنى: 1 �شقة: 1205 
طريق: 421، مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.211 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/07517/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: �شوقي 
 ،3615 طريق:   679 مبنى   .610109286 ال�شخ�شي:  الرقم  الري�س.  محمد  عبداهلل  محمد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   119.032 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/03143/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
SAINUL ABUDHEEN ANE KULANGARA. مبنى: 984 �شقة 11 طريق: 613، مجمع: 306 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.533 دينارًا مع 
المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 6/03232/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: ريا�س 
ال�شرقي. مو�شوع  عمر مثنى عبدالرب �شالح. مبنى: 457 طريق: 2309، مجمع: 923 الرفاع 

الدعوى: طلب مبلغ 87.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 1/11089/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

 SAJID :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ULLAH ZAHID ZAHID KHAN. الرقم ال�شخ�شي 770710832. مبنى: 263 طريق: 917، 

مجمع: 209 المحرق. مو�شوع الدعوى 346.068 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 6/05031/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
م�شطفى عبدالرحمن محمد خليل. مبنى: 3823 �شقة: 22 طريق: 1864 مجمع: 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1086.01 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/02832/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: احمد 
محمود امين محمود. مبنى: 532 �شقة: 11 طريق: 210، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 73.172 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/03109/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SAWAB JAN KOGA. مبنى: 1183 طريق: 119، مجمع: 301 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 253.934 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/03510/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 ،1177 طريق:   9 مبنى:   .700352414 ال�شخ�شي:  الرقم   .BALAN RAMAKRISHNAN

مجمع: 431 جبلة حب�شي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 435.56 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/11247/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JONATHAN ILUSTRE JOSE. الرقم ال�شخ�شي: 790844346. مبنى 95 �شقة: 4 طريق: 

927، مجمع: 209 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.8 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/11344/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ع�شام 
خ�شيف الما�س المحاربي. الرقم ال�شخ�شي: 850800846. مبنى 1312 �شقة: 2 طريق: 525، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 455.264  المنامة. مو�شوع  مجمع: 305 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/04892/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .STEPHEN OMAR LATHAM LATHAM ALGHARABALLY

760634998. مبنى: 4 �شقة: 32 طريق: 4001، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 570.555 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 1/09138/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع:   ،2184 طريق:   3 �شقة:   3384 مبنى:  احمد.  علي  غلوم  بدريه 

الدعوى: طلب مبلغ 132.361 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/09521/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شكينه ا�شماعيل محمد اكبر علي. مبنى: 1018 طريق: 4119 مجمع 1210 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.047 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2016/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/09125/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: IQBAL ABDUR RAHAMAN. مبنى: 501 طريق: 201، مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 234.378 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/18864/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 MOHAMMAD ELIAS HOSSAIN HOSSAIN KARIM،MOHAMMAD ELIAS عليه: 
مجمع:   ،2418 طريق:   2516 مبنى:   .HOSSAIN HOSSAIN KARIM،HAMMAL YASIN

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 292.686 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   304
اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 1/02139/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شليمان ابراهيم احمد. مبنى: 357 �شقة: 12 طريق: 1805، مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 251.686 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/20854/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زينب البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عادل 
ميرزا انام محمد. الرقم ال�شخ�شي: 881213365. مبنى: 1057 �شقة 12 طريق: 1532، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   533.862 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   816

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 4/03149/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعي: 
MOHAMED NAUSHAR AHAMED. مبنى: 107 �شقة: 23 طريق: 4103، مجمع: 743 �شند. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.933 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/05617/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: لبنى 
مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع   ،2141 طريق:   1402 مبنى:  جناحي.  محمد  عبداهلل  م�شطفى 

الدعوى: طلب مبلغ 88.531 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/05879/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الج�شرة.   1003 مجمع:   315 طريق:   288 مبنى:   .BRIJESH CHOTELAL KANAUJIA

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85.465 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/09134/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: يون�س 
جا�شم عبدالوهاب الحليو. الرقم ال�شخ�شي: 811205703. مبنى: 1729 طريق: 4326، مجمع: 
643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.471 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/08291/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: SHAMIM BAHRAM. الرقم ال�شخ�شي: 870148389. مبنى 308 طريق: 2704، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 330.525  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   927

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

ر
قم الدع�ى: 3/05928/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن محمد عبا�س كمالي. �شقة: 11357 طريق: 814، مجمع: 408 �شناب�س مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 184.898 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/05928/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن محمد عبا�س كمالي. �شقة: 11357 طريق: 814، مجمع: 408 �شناب�س مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 184.898 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 4/03894/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدالرحمن عبداهلل محمد عبداهلل. مبنى: 929 طريق: 2815، مجمع: 328 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 141.57 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/03323/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   321 مجمع:   ،2120 طريق:   1660 مبنى:  التجارية.  التوفير  موؤ�ش�شة  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 653.676 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا         

حددت جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/07016/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FARUK MONIRUZZAMAN. مبنى: 1419 طريق: 1280 مجمع: 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 247.128 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/00852/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JOWEL MOLLAH NANDU NANDU MOLLAH. مبنى: 396 طريق: 3710، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   216.73 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337

اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 2/05159/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد فوؤاد عبدالعظيم عيد. مبنى: 3 طريق: 2001، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1021.006 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/05677/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: RAJ KUMAR SAIN. مبنى: 2204 طريق: 647، مجمع: 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 223.481 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/09114/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   301 مجمع:   1170 طريق   1260 مبنى:   .LALON ABDULMOJIDFOKIR عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.238 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

  قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/03820/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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مو�شوع  المنامة.   306 مجمع   ،3510 طريق:   3611 مبنى:   .MONIRUL GAFFAR عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 265.578 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 3/11527/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: امجد 
ح�شن علي ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 790111543. مبنى: 635 طريق: 301، مجمع: 1203 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   845.626 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة 

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

جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/05027/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جالل 
خالد حاجي خان محمد عبدالرحمن. مبنى: 1291 �شقة: 31 طريق 1864، مجمع: 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 352.377 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 9/04443/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شمير 
حمد.  مدينة   1203 مجمع   ،308 طريق:   494 مبنى:  احمد.  عبداهلل  عبدالرزاق  ال�شيد  عالء 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500.968 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

166

رقم الدع�ى: 9/09134/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: يون�س 
جا�شم عبدالوهاب الحليو. الرقم ال�شخ�شي: 811205703. مبنى: 1729 طريق: 4326، مجمع: 
643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.471 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/13224/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شالح 
الخ�شر �شالح م�شرف. الرقم ال�شخ�شي: 800404211. مبنى: 1441 �شقة: 14 طريق: 961، 
مجمع: 903 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185.14 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 8/15545/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  خليفه   ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: �شفينة USNS. الرقم ال�شخ�شي: 201513679. القاعدة المريكية ميناء �شلمان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2263.881 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/09567/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   939 مجمع:   ،3929 طريق:   1036 مبنى:   .BLUE SHARK GYM
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الدعوى: طلب مبلغ 753.229 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/08700/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: THILAK BALASUBRAMANIAN. مبنى: 2847 طريق 585 مجمع: 705 توبلى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 466.586 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�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 5/06998/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

�شركة  عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
جزاف لتكنولوجيا البناء - فرع ل�شركة اأجنبية. الرقم ال�شخ�شي: 78194. مبنى 363 �شقة: 43 
طريق: 1705، مجمع: 317 المنامة المنطقة الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 318.55 

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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/04593/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NAEEMUL HASSAN. مبنى: 885 طريق: 1323، مجمع: 513 مقابة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 220.94 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدع�ى: 9/02904/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعي: 
MAZID RASHID. مبنى: 638 �شقة: 31 طريق: 2115، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 100.064 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 3/09692/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: وفاء 
توفيق محمد نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 680536094. مبنى 892 �شقة 13 طريق 1114 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   200.359 الدعوى  مو�شوع   .paying monthly  712

اأتعاب المحاماة.
     

قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2017/02/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 6/17163/2016/02

فتح دع�ى تركة املت�فاة
هيا �شليمان رم�شان البلو�شي

البلو�شي  رم�شان  �شليمان  هيا  المتوفاة  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ورقمها ال�شخ�شي 390007633. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/4 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/8218/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فاة

مدينة مره�ن علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة مدينة مرهون علي ورقمها ال�شخ�شي 
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590137123. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/4 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/16933/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

اأحمد �سلمان اأحمد محمد البل��سي
ورقمه  البلو�شي  محمد  اأحمد  �شلمان  اأحمد  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .610703919 ال�شخ�شي 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/3 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/16559/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

DAULAT KHAN NORULLA KHAN

الثانية عن فتحDAULAT KHAN NORULLA KHAN ورقمه  تعلن المحكمة الكبرى المدنية 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .660129760 ال�شخ�شي 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 02/2015/19599/9
فتح دع�ى تركة املت�فى

حبيب اأحمد م��سى
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى حبيب اأحمد مو�شى ورقمه ال�شخ�شي 
080002455. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/7 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدع�ى: 8/17405/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى
علي محمد اأحمد محمد

ال�شخ�شي  ورقمه  محمد  اأحمد  محمد  علي  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
290001390. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/5 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 8/17405/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

اأحمد علي محمد احلمادي
اأحمد علي محمد الحمادي. ورقمه ال�شخ�شي  الثانية عن فتح  تعلن المحكمة الكبرى المدنية 
560105053. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/5 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/17430/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

عبد احل�سني خمي�س هالل كاظم
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عبد الح�شين خمي�س هالل كاظم 
ورقمه ال�شخ�شي 440013534. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 3/12989/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: ال�شيخه منيره را�شد ابراهيم ال خليفه. وكيل المدعي: احمد عبداهلل احمد ال�شمالن. 
المدعى عليها: �شركة ال�شقر للعقار، جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال، جهاز الم�شاحة والت�شجيل 
العقاري. مبنى: 1456 طريق: 3233، مجمع: 332 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64176 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية
رقم الدع�ى: 2/18353/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
 ABRAHAM المدعية: المدر�شة الهندية. وكيل المدعية: عادل عبداهلل المتروك. المدعى عليه
JOHN ITTY ITTY ABRAHAM. الرقم ال�شخ�شي 551205083. مبنى: 133 طريق: 4109، 

مجمع: 841 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 25000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدع�ى: 2/08947/2013/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: لطيفه �شعدي مطلق ظاهر ال�شمري. وكيل المدعية: فاطمة ح�شن الحواج

المدعى عليه: محمد بن غازي بن �شباب الدعجاني، النيابة العامة. مبنى: 283 �شقة 142 طريق: 
1704، مجمع: 317 المنامة مركز �شرطة المنامه - العا�شمه - برج الر�شي�س الدبلوما�شية. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 50000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 9/05280/2012/02
تبليغ باحل�س�ر

قيومجي.  روفان  زياد  المدعي:  وكيل  عبدالرحمن.  محمد  عبدالرحمن  �شالح  عمر  المدعي: 
المدعى عليه: عالء ظاهر احمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 880511877 مبنى 319 �شقة 12 
طريق �شارع عبد الرحمن الفا�شل مجمع 216 المحرق مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100 دينارًا 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
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رقم الدع�ى: 9/06502/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: مح�شن عبدالغفور �شيال مف�شي. وكيل المدعي: احمد ح�شن خليفه العماري المدعى 
الرفاع   916 مجمع:   1623 طريق:   876 مبنى:  خليفه.  ال  حمود  في�شل  هدى  عليها: ال�شيخه 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 9/22795/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

الرقم   .FIDELYN ZARATE QUINTOS عليه:  المدعى  الهمبرجر.  ار�س  المدعي: مطعم 
ال�شخ�شي: 751111520. مبنى: 6 طريق: 2621، مجمع 426 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1428 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 7/10978/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  علي  �شلمان  عطيه  مهدي  ماجدة  المدعي:  وكيل  علي.  �شلمان  عطيه  المدعي: مهدي 
 42 �شقة:   2624 مبنى  علي.  �شلمان  عطيه  علي2-عبدالكريم  �شلمان  عطيه  1-�شلمان  عليه: 
طريق: 1817، مجمع: 1018 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 1/10385/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الح�شيني  المدعي: محمد عيد  وكيل  المعباد.  علي  المدعي: �شالح عبدالر�شا جعفر 
طريق:   21 �شقة:   1627 مبنى:   .201608335 ال�شخ�شي:  الرقم  داينينق.  فاين  ايتري  عليه: 
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7523، مجمع: 575 الجنبيه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 969.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
رقم الدع�ى: 2/04139/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعي: محمد جواد �شلمان عبدالوهاب. المدعى عليهم: احمد محمد احمد نا�شر الحداد، 
نا�شر محمد احمد نا�شر الحداد، عي�شى محمد احمد نا�شر الحداد، �شالح محمد احمد نا�شر 
الحداد، ح�شين  نا�شر  احمد  العزيز محمد  الحداد، عبد  نا�شر  احمد  في�شل محمد  الحداد، 
محمد احمد نا�شر الحداد، عبد اهلل محمد احمد نا�شر الحداد، مح�شن محمد احمد نا�شر 
الحداد، �شلوى محمد احمد نا�شر الحداد، �شو�شن محمد احمد نا�شر الحداد، جا�شم �شلمان 
ـ  الهالل  منطقة   44 طريق   12 منزل  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  رجب،  عبدالوهاب 

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

جل�شة 09-01-2017 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 2/11320/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعي: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 721210376.  الرقم   .MOHAMMAD RIAZ GHULAM GHULAM RASOOL

مبنى: 612 �شقة: 11 طريق: 609، مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3313.41 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
رقم الدع�ى: 9/09974/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعى  الع�شومي  محمد  عبدالرحمن  نبيل  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
طريق:   1161 مبنى   .330015516 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شاعر.  �شعيد  عبداهلل  عليه: �شعيد 
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الر�شوم  ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3038.48 دينارًا مع  الرفاع  719، مجمع: 907 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
رقم الدع�ى: 5/08164/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعى  الع�شومي  محمد  عبدالرحمن  المدعية: نبيل  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
 70125 بريد  �شندوق   .790208121 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف.  قمبر  محمد  عليه: جمعه 
البحرين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4392.06 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الطعــن: 10/2015/1261/7
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: �شركة طيران الخليج. بوا�شطة المحامي را�شد عبدالرحمن. المطعون �شـده اأ�شامة 
وفي  الميعاد.  في  �شكاًل لتقديمه  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  عبدالمق�شود.  زغلول  محمد 
الول  �شده  المطعون  الزام  الم�شتاأنف.  الحكم  وتاأييد  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع 

بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقا�شي.
اأيام من    لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة 
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: 10/2015/912/8
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة وكيله المحامي محمد عيد الح�شيني. 
المطعون �شـده: محمد يعقوب يو�شف. مبنى 6664 طريق 868 مجمع 608. طلبات الطاعــن: 
بالزام  والحكم  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع  في  الميعاد.  في  لتقديمه  الطعن  قبول 
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المطعون �شده باأن يوؤدي للطاعنة فائدة وقدرها 7% من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام.
اأيام من    لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة 
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن: 10/2016/137/7
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: رايماكار حميد �شم�س الدين. بوا�شطة وكيله المحامي عبدالجليل علي محمد اأحمد. 
الطعن  قبول  الطاعن  طلبات   .2106 طريق   543 مبنى  الحد.  عبد  عاطف  �شـده:  المطعون 
�شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. في المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه واعادته للمحكمة 
التي ا�شدرته لتف�شل فيه من جديد وبتعديل الحكم والق�شاء مجددا ببراءة ذمة الطاعن من 
المطعون �شدهما  واإلزام  المدني  القانون  المادة 753 من  لن�س  ا�شتنادا  الكفالة  الدين محل 
بالت�شامن والنفراد برد كافة المبالغ التي ا�شتقطعها المطعون �شده الول من راتب الطاعن 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %10 بواقع  القانونية  والفائدة  دينار  وقدره8356/870  مبلغ  عن 

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

التمييز. ليعلم. 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 10/2015/1232/3
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: �شركة ح�شن محمد جواد واأولده. بوا�شطة وكيله المحامي فا�شل المديفع المطعون 
�شـده: علي محمد عبدالوهاب علي عا�شور. �شقة 11 مبنى 17 طريق 24 مجمع 414. طلبات 
الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. في المو�شوع نق�س الحكم المطعون 
فيه واعادة الق�شية الى المحكمة التي ا�شدرته لتحكم فيه من جديد مع الزام المطعون �شده 

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

وكيل محكمة التمييز
رقم الطعــن: 10/2015/260/3

تبليغ طعن بالتمييز
المطعون  المديفع  فا�شل  المحامي  وكيله  بوا�شطة  وال�شياحة.  لل�شفر  الهداية  �شركة  الطـاعن: 
�شـدها: �شفريات كيلوبترا العالمية. مبنى 267 - �شارع الق�شر القديم -  مجمع 363. طلبات 
الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. في المو�شوع نق�س الحكم المطعون 
فيه الق�شاء في باإلغاء الحكم الم�شتاأنف ورف�س الدعوى مع اإلزام رافعها الم�شاريف والر�شوم. 
الزام المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف و مقابل اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقا�شي.
اأيام من    لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة 
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 الدع�ى: 9/11514/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

حميد.  احمد  ايوب  احمد  المدعي: طيبه  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  المدعي: علي 
�شقة:  ال�شخ�شي 821202243.  الرقم  المدعى عليه: عبداهلل عبا�س عبداهلل محمد ك�شتكار. 
187 طريق: 807، مجمع: 208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2776 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/08564/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
مو�شوع  توبلى.   705 مجمع:   ،83 طريق:   113 مبنى:  كاظم.  احمد  كاظم  عطيه  محمد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 713.767 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/06654/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: علي عبدالواحد عبدالح�شين عبدالر�شول ال�شافي. مبنى 582 �شقة: 1 طريق: 
الر�شوم  مع  دينارًا   843.356 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   335 مجمع:   ،3515

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/07469/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
مبنى:   .MUTHUKUTTI ARACHCHILAGE CHATURAJITH CHATURAJITH عليه: 
 4596.648 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع:   ،22 طريق:   123 �شقة:   164

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 5/11436/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

وكيل  المطوع  عبداهلل  محمد  ومالكها  �س.�س.و.  ال�شيارات  لتاجير  البحرين  المدعي: �شركة 
�شقة:   .LEE CHRISTOPHER ALLAN عليه:  المدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  المدعي: جميلة 
الر�شوم  مع  دينارًا   1300 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الدانة.  بناية  المنامة   340 مجمع:   34

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 4/07797/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  المن�شوري  عبدالرحمن  زينات  المدعي:  وكيل  الهلية.  التامين  المدعية: �شركة 
مو�شوع  عالي.   732 مجمع:   ،3213 طريق:   603 مبنى:  �شيف.  ال  علي  مح�شن  عليه: �شعيد 

الدعوى: طلب مبلغ 4461 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/11267/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  اإ�شماعيل  علي  ح�شن  المدعي:   وكيل  البناء.  معدات  لتاأجر  دلمون  المدعية: موؤ�ش�شة 
مجمع:   ،141 طريق:   22 �شقة:   1511 مبنى:   .JINU PADAPPACKAL GEORGE عليه: 
701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/11477/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 .870336983 ال�شخ�شي:  الرقم   .JASON ARTHUR ALISON ALISON PINTO عليه: 

مبنى: 302 �شقة: 1 طريق: 2614، مجمع: 326 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 709.186 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدع�ى: 3/02592/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعى  يو�شف.  احمد  جا�شم  المدعية: فاطمه  وكيل  فيوز.  الرفاع  اآرفي/  المدعية: �شركة 
 6402 مبنى:   610805274 ال�شخ�شي:  الرقم  فروتن.  ح�شين  جعفر  محمد  عليه: م�شعود 
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الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 3493.826 دينارًا مع  طريق: 5471، مجمع: 745 �شند. مو�شوع 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدع�ى: 3/09932/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
 SHAIJU المدعية: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
NEERUKETTY DAMODARAN. مبنى: 55 �شقة: 2 طريق 1202 مجمع: 412 الديه. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2277.491 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 5/21196/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: عا�شور احمد علي احمد خمي�س. الرقم ال�شخ�شي 620040556. مبنى: 1408 
طريق: 3025، مجمع: 730 هورة عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 480.555 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 4/08416/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

ها�شم  علوي  ها�شم  المدعي: ال�شيد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
مجمع:   4562 طريق:   1393 مبنى:  نا�شر.  حاجي  جواد  علي  عليه: مقداد  المدعى  الوداعي. 
745 �شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 540.177 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 1/05977/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

طريف.  احمد  مكي  عليه: علي  المدعى  العبا�شي.  عبداهلل  عبدالرحيم  محمد  المدعي: عادل 
الدعوى: طلب مبلغ  مبنى: 1 �شقة: 2 طريق: 37، مجمع: 539 بني جمرة مدخل 37. مو�شوع 

1226 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 7/11368/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

العريبي.  عبداهلل  اأحمد  المدعية: علي  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجير  ابوعامر  المدعية: �شركة 
المدعى عليه: ال�شيخ وليد خالد ح�شن ال خليفه. الرقم ال�شخ�شي 701002786. مبنى: 580 
الدعوى: طلب  للمقاولت. مو�شوع  المنامة �شاحب/ الفق الزرق  طريق: 1706، مجمع: 317 

مبلغ 754.192 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 1/11522/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

للت�شهيالت  البحرين  عليها: �شركة  المدعى  ال�شبيعي.  علي  احمد  فهد  المدعي: منى 
الرفاع   905 مجمع   ،525 طريق:   964 مبنى:   .USMAN MUSHTAQ AHMED،التجارية
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2751.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 9/07674/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه: علوي  المدعى  المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  وكيل  بنك.  المدعي: �شيتي 
ال�شيد نا�شر مح�شن ف�شل. مبنى: 262 طريق الدراز مجمع: 540 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2421.468 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/07705/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه: مالك  المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  المدعي: هدى  وكيل  اللي.  للحا�شب  المدعي: نافع 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   813 مجمع:   ،1301 طريق:   88 مبنى:  النايف.  المحمد  ح�شين  داود 

الدعوى: طلب مبلغ 265 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 4/06035/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الح�شيني  عيد  المدعي: محمد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
 1034 مجمع:   3441 طريق:   1307 مبنى:  ح�شان.  عبداهلل  عبدالنبي  عبداهلل  عليه: عبا�س 
المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3666.347 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 8/07781/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

�شلطان محمد.  نور  المدعي: ح�شن محمد  وكيل  التجارية ذ.م.م.  العريان  المدعية: مجموعة 
المدعى عليه: kimberly borre batang. مبنى: 938 �شقة: 8 طريق 837، مجمع: 408 �شناب�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدع�ى: 9/03634/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
 -1 عليهما:  المدعى  الح�شيني.  عيد  المدعي: محمد  وكيل  للتجميل.  لوزون  المدعي: �شالون 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .KATRINA MAKDIRUL PAULITE  -2  rommel M paulite

500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد  اأعاله  المذكوران  للمدعى عليهما  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 7/19331/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: �شنجل بوينت لمواد البناء. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه: 
1- عبداهلل فوؤاد ر�شي احمد ح�شن. 2- �شركة مودرن ايج للموؤتمرات والمنا�شبات. مبنى: 1643 
�شقة: 34 طريق: 1727، مجمع: 117 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1930 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/19245/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: خليفه عبداهلل خليفه عبداهلل الن�شمي. وكيل المدعي: عبداهلل احمد علي ال�شكران. 
�شقة   2648 مبنى  خلفان.  جا�شم  محمد  2-احمد  ال�شباح.  اأبراج  1-موؤ�ش�شة  عليه:  المدعى 
2044 طريق 5720 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2200 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد 

حددت جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 8/05612/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليهم: 
امينه   -3 اإبراهيم.  عبداهلل  محمد  عبداهلل  2-احمد  البناء.  لمواد  النيزك  بوابة  1-موؤ�ش�شة 

ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم ثامر. مبنى 1191 طريق 5443 بوري 764. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4247.125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/18861/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مبنى:   .880903635 ال�شخ�شي  الرقم  محفوظ.  ابراهيم  امين  ح�شين  عليه: ال�شيد  المدعى 
1429 طريق: 2139، مجمع: 541 بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 768.715 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/02036/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  المدعي: فريد  وكيل  بنك.  المدعي: �شيتي 
MICHAEL ANTHONY SCHAFFEL SCHAFFEL PEREZ. مبنى 2485 �شقة: 11 طريق: 

154، مجمع: 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1495.703 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدع�ى: 2/01094/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
العالي.  علي  مح�شن  المدعي: محمد  وكيل  البدالى.  عبداللطيف  فتحى  المدعي: عبداللطيف 
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المدعى عليه: احمد مهدي عبداهلل احمد الجزيري 820205800. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
4000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/03/01 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدع�ى: 9/09512/2011/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعى  العلي  حمد  مح�شن  المدعية: طالل  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  اأفينيو  المدعية: �شركة 
المدخلين: 1-  عليهم  المدعي   .cinformation technology services �شركة  الأ�شيله:  عليها 
محمود عبدالر�شول ح�شن مرهون علي. 2- فا�شل عبا�س احمد مرهون علي. 3- علي احمد 
عبداهلل محمد العريبي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4908.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليهم المدخلين المذكورين اأعاله 

باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/02165/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: ن�شر ال�شربيني محمد ابراهيم طبل. المدعى عليه: �شفريات �شعيد. الرقم ال�شخ�شي: 
82030-2. المحرق �س.ب 13522 بالقرب من م�شجد ال�شيخ عي�شى بن علي �شاحبها/ �شعيد 
محمد اأحمد الحميري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/00630/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين. المدعى 
عليه: جورج عطا عرجه. مبنى: 1514 �شقة: 14 طريق: 3345 مجمع: 433 جبلة حب�شي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2800 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 3/17209/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  المديفع.  عبداهلل  المدعي: فا�شل  وكيل  اإ�شماعيل.  جا�شم  ا�شماعيل  المدعي: ح�شن 
اأدزان ذ.م.م. مبنى: 30 �شقة:  عليه: 1- محمد عبدالرزاق �شرحان عبداهلل. 2- �شركة نا�س 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 4670  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   321 359، مجمع:  22 طريق: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكوران  للمدعى عليهما  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 3/16389/2013/02
تبليغ باحل�س�ر

 SUNNY انور محمد. المدعى عليه  التاأمين الإيرانية. وكيل المدعي: ا�شامة  المدعية: �شركة 
ISHTIAQ. الرقم ال�شخ�شي: 831011386. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 513 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 4/10767/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة عبدالرحمن خليل الموؤيد. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليها: 
 11 �شقة:   91 مبنى   .1-42382 ال�شخ�شي:  الرقم  ذ.م.م.  عبدالعال  ابراهيم  بن  علي  �شركة 
طريق: 6305، مجمع: 363 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3675.4 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

186

رقم الدع�ى: 1/14134/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة القند�س لتركيب المظالت. 
مو�شوع  النويدرات.   643 مجمع:   ،4316 طريق:   992 مبنى:   .2-76566 ال�شخ�شي:  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 371.66 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/22391/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه: محمد  المدعى  محمد.  انور  المدعية: ا�شامة  وكيل  الدوليه.  التكافل  المدعية: �شركة 
عبدالرحمن على �شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 920117520. مبنى: 27 طريق: 101، مجمع: 901 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 675.084 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 3/07176/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. المدعى عليه: ال�شيد خلف ابراهيم ح�شن الج�شا�س الرقم 
ال�شخ�شي: 550121080. مبنى: 380 طريق: 333، مجمع: 308 المنامة �شاحب مطعم منترو 
انترنا�شيونال. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4598 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/11647/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: ام بي انترنا�شونال. وكيل المدعية: عبدالرحمن را�شد يو�شف الخ�شرم المدعى عليها: 
المنامة  ال�شخ�شي: 27373. مبنى: 3877 طريق 1865، مجمع: 318  موؤ�ش�شة ا�شجان. الرقم 
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الر�شوم  مع  دينارًا   4864 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  را�شد.  �شعيد  نا�شر  احمد  ل�شاحبها 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 1/04540/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليها: �شركة  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الدوليه.  التكافل  المدعية: �شركة 
انف�شتيت ريلتي. الرقم ال�شخ�شي: 64495. مبنى: 485 طريق: 1010 مجمع: 410 ال�شناب�س. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 504.582 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدع�ى: 2/20216/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعي: وليد خلف محمد البخيت. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: عقيل 
مو�شوع  المنامة.   331 مجمع:   ،20 طريق:   113 �شقة:   106 مبنى:  الماجد.  جا�شم  علي 

الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 6/08656/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الح�شيني  عيد  المدعي: محمد  وكيل  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
العواد. مبنى: 31 �شقة: 31 طريق: 61، الحد مو�شوع الدعوى: طلب  عليه: محمد تراك حمد 

مبلغ 441.747 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 7/09183/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 ADEL المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
ALI ABDULLA. مبنى: 3578 طريق: 2153، مجمع: 321 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1414.03 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/06524/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اويلفيد  ا�س  تي  بي  جي  عليها: �شركة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
 319 مجمع:   1908 طريق:   24 �شقة:   261 مبنى:   .62727-1 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيرف�شر. 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 807.567 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

1/15462/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  التجارية. وكيل  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
عليها: ايمان حميد علي �شنقور. الرقم ال�شخ�شي: 610072811. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 8/01656/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  حميد.  زهدي  جواد  زيد  عليه:  المدعى  بنك.  المدعي: �شيتي 
4079.049 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 5/03308/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
1- محمد داوود �شلمان 2-ابراهيم دعيج خليفه عبدالرحمن الدو�شري. مبنى 4312 مجمع: 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 890.43  الب�شيتين. مو�شوع   228

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

حددت جل�شة 2017/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 3/12259/2013/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه/  المدعى  الترانجة.  محمد  المحامي  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  تازر  المــدعي/ �شركة 
الر�شوم  مع  دينار  وقدره -/4508  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  واأولده.  التجارية  حبيب  �شركة 

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

2017/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 1/02795/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: �شو�شن جعفر علي المدفعي المدعى 
عليه: �شركة الن�شر للتامين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 32.3 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/2/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/03365/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: ا�شماء محمود احمد. وكيل المدعي: عادل عبداهلل المتروك. المدعى عليه  1- بنك 
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 2080 مبنى:  المركزي.  البحرين  بوح�شن 3-م�شرف  عبدالعزيز  2- محمد  �س.م.ب  الإثمار 
التعوي�س  �شبيل  على  واحد  دينار  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .2820 ال�شيف   ،5282 طريق: 

المبدئي مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه الثاني المذكور اأعاله باأنها قد 

حددت جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 5/15202/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة ماك�س ميديا. وكيل المدعية: فاطمة جا�شم احمد يو�شف. المدعى عليها �شركة 
دايزين هوب ذم.م. الرقم ال�شخ�شي: 2-25242. مبنى: 2701 طريق: 49 مجمع: 327 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3600 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/2444/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
SUHAS ANANT KULKARNI. الرقم ال�شخ�شي: 600553698. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2761.813 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 1/00648/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الق�شاب.  ها�شم  نا�شر  المدعي: نبيل  وكيل  البدو.  ح�شن  محمد  المدعي: فا�شل 
عليه: عبداهلل علي عبداهلل خرا�س الغامدي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1777/200 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 4/19534/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

العالمية.  المتكاملة  الكمبيوتر  انظمة  عليها: �شركة  المدعى  والتعليم.  التربية  المدعية: وزارة 
 200 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شيف.  �شاحية   428 مجمع:   ،2830 طريق:   2347 مبنى: 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 4/07914/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: LEOPOLDO SPINOLA INNECCO. مبنى: 438 �شقة: 11 طريق: 3912، مجمع: 339 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2031.504 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 5/19878/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  تقي  محمد  علي  ح�شين  المدعية:  وكيل  �س.م.ب.  ال�شيف  عقارات  المدعية: �شركة 
المحرق م�شنع  مبنى: 1231 طريق: 537، مجمع: 205  ال�شعد.  يو�شف  عليها: بدريه عبداهلل 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1070 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  للمخلالت.  الولى 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/21789/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ر�شا ح�شن 
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محمد. الرقم ال�شخ�شي: 201429375. مبنى: 3684 طريق 4565، مجمع: 645 هورة �شند. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 564.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 2/06490/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه:  محمد 
�شديق ف�شل كل رحمه �شاه. مبنى: 528 �شقة: 11 طريق: 2706، مجمع: 927 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4773.492 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 3/2729/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الحواج.  ح�شن  فاطمة  المدعية:  وكيل  احمد.  كاظم  احمد  جعفر  المدعية: ليلى 
عليه:�شالون هوليديز للحالقة الن�شائية والتجميل المدعي عليها المدخلة: �شركة قولدن بيوتي. 
المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  بالآتي: حكمت  بتاريخ 2016/10/27م  المحكمة  حكمت 
اإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود بان اللتهاب 
والتورم الذي ا�شاب جلدة وفروة راأ�شها واجزاء اخرى من راأ�شها كان بعد �شباغه �شعرها لدى 
ا�شتخدامها كانت منتهية  التي تم  العائد للمدعى عليها الولى، ولإثبات ان ال�شبغة  ال�شالون 
ل�شالحية، وال�شرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء ذلك، وبذات الوقت ال�شماح 
للمدعى عليها الولى باإح�شار �شهودها لنفي ما ع�شى اأن تثبته المدعية على اأن يبداأ التحقيق 
بتاريخ 2017/2/1 وينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب 

من الخ�شوم بمنطوق الحكم0
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المدخلة المذكورة اأعاله باأنها 

قد حددت جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 6/05904/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: را�شد  وكيل  المعار�س.  وتنظيم  لال�شت�شارات  تارجت  فير�شت  المدعية: موؤ�ش�شة 
 1436 مبنى:  انترنا�شونال.  بيكو  �شركة  عليها:   المدعى  عبدالرحمن.  ابراهيم  عبدالرحمن 
�شقة: 21 طريق: 4626، مجمع: 436 ال�شيف. حكمت المحكمة بتاريخ 2016/10/27م بالآتي :  
حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق 
الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود بان المدعى عليها لم تنفذ اأيًا من العمال المتفق عليها والمنوطة 
بها طبقا لعر�س ال�شعار المقدم من قبلها، ولتثبت المدعية انها قامت بت�شليم المدعى عليها 
مبلغ 400 دينار للبدء في تنفيذ العمال المتفق عليها، ولإثبات تعاقد المدعية مع �شركة اخرى 
لتنفيذ الأعمال، وبذات الوقت ال�شماح للمدعى عليها اإح�شار �شهودها لنفي ما ع�شى اأن تثبته 
المدعية على اأن يبداأ التحقيق بتاريخ 2017/1/30 وينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه، 

وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم0
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/1/30 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 9/00321/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: بدر بن �شابر بن محمد ال�شراقي الدو�شري. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. 
المحكمة  رقم: 4-7570 حكمت  تجاري  �شجل  العاملة.  الأيدي  لخدمات  �شراج  عليه:  المدعى 
الدعوى  اإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  بالآتي:  2016/10/27م  بتاريخ 
للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود بان المدعى عليها لم تنفذ 
التزامها باإح�شار خادمة �شيالنيه له ح�شب العقد المبرم بينهما رغم ا�شتالمها مبلغ 800 دينار 
وانها رف�شت اعادة المبلغ له رغم ا�شعارها بذلك، وبذات الوقت ال�شماح للمدعى عليها اإح�شار 
�شهودها لنفي ما ع�شى اأن تثبته المدعية على اأن يبداأ التحقيق بتاريخ 2017/2/2 وينتهي خالل 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 8/03049/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  يو�شف  اأحمد  �شعد  هدى  المدعي:  وكيل  وال�شياحة  لل�شفر  الجابرية  �شركة  المدعية: 
عليه: عبدالغني عبدعلي ح�شن �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 570014182  حكمت المحكمة بتاريخ 
للتحقيق  الدعوى  اإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  بالآتي:  2016/10/27م 
لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود بان المدعى عليه اقتر�س منها مبلغ 
1320 دينار وتعهد ب�شداد المبلغ في موعد اق�شاه 2011/10/15 او بتحويل ملكية �شيارته الى 
المدعية ال ان المدعى علية لم ي�شدد المبلغ ولم يحول ملكية ال�شيارة للمدعية، وبذات الوقت 
التحقيق  يبداأ  اأن  على  المدعية  تثبته  اأن  ع�شى  ما  لنفي  �شهوده  اإح�شار  عليه  للمدعى  ال�شماح 
بتاريخ 2017/2/2 وينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب 

من الخ�شوم بمنطوق الحكم.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدع�ى: 1/00648/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الق�شاب.  ها�شم  نا�شر  نبيل  المدعي:  وكيل  البدو.  ح�شن  محمد  المدعي: فا�شل 
عليه: عبداهلل علي عبداهلل خرا�س الغامدي. حكمت المحكمة بتاريخ 2016/10/27م بالآتي: 
حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق 
الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود لإثبات واقعة اقامة المدعى علية في فندق الفر�شان والمدة التي 
ق�شاها في الفندق وموا�شفات الغرفة التي كان يقيم فيها ومبلغ القامة ولإثبات وانتفاع المدعى 
علية بخدمات الفندق وثمن الأطعمة والم�شروبات التي تناولها اثناء اقامته في الفندق وبيالن 
مقدار المبلغ الذي ترتب بذمته جراء ذلك، وبذات الوقت ال�شماح للمدعى عليه اإح�شار �شهوده 
لنفي ما ع�شى اأن يثبته المدعي على اأن يبداأ التحقيق بتاريخ  12 /2017/2 وينتهي خالل ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ بدئه، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدع�ى: 4/15494/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: اتحاد مالك لمركز اوركيد لالأعمال. وكيل المدعي: ح�شين علي محمد تقي المدعى 
عليه: HENADZI PASICHNY. الرقم ال�شخ�شي: 670434124. مبنى 4667 �شقة: 26 طريق: 
2468، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4140 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 9/13975/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: محمد ح�شن �شاري. المدعى عليه: را�شد ا�شود الجزرة. الرقم ال�شخ�شي 201609894. 
العنوان في مملكة البحرين هاتف )38060020(. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1500  مجهول 

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

جل�شة 2016/12/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/567/2016/25
تبليغ باحل�س�ر

المــدعي: احمد دروي�س محمد ح�شن بوا�شطة المحامية فاطمة علي. اإدارة المحاكم  المدعى 
 646 مجمع   4630 طريق   1476 مبنى   47 �شقة  المباني.  ل�شيانة  الجميل  ميدان  �شركة  عليه: 
النويدرات. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 630 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن لجنة المنازعات اليجارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/12/11 لنظر الدعوى -ليعلم 

جلنة املنازعات اليجارية 
رقم الدع�ى: 1/10760/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
العطاوي.  المدعية: ماجد محمد جا�شم مجدم  وكيل  بور�شيد.  يو�شف  مبارك  المدعية: حنان 
المدعى عليها الولى: فاطمه مبارك يو�شف بور�شيد. المدعى عليها الثانية حمده مبارك يو�شف 
بور�شيد. مبنى: 294 طريق: 719، مجمع: 207 المحرق الحد مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق / 
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ق�شمة عقار. 
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 6/09533/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: محمد يو�شف ابراهيم المرخ
الر�شوم  مع  دينارًا   307.888 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .201608296 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 2/11012/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  المدعي: هدى  وكيل  الهالل.  رحال  محمود  المدعي: احمد 
عراد.   246 مجمع:   ،4623 طريق:   31 �شقة:   135 مبنى:  الخليلي.  محمد  عدنان  عليه: احمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 7/05537/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: نجاة ال�شياخي. وكيل المدعية: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليه: رزيقة نا�شر علي 
العماري. الرقم ال�شخ�شي: 201605076. �شقة: 35 مجمع: 324 المنامة مبنى النجمة الأولى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
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رقم الدع�ى: 5/00212/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: احمد جا�شم نا�شر را�شد بور�شيد. وكيل المدعي: احمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
الدو�شري. المدعى عليه: ا�شماعيل محمد �شلطان الجابر. مجمع: 302 المنامة بوليته عن ابنته 
- �شقه 11 - مبنى 4 - �شارع 331 - طريق 1143. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3115 دينارًا مع 

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

جل�شة 09-01-2017 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 7/00377/2007/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: حواء محمد ح�شن محمد، مريم محمد ح�شن محمد، خديجة محمد ح�شن محمد. 
وكيل المدعي: عو�س عبيد م�شيقر اليماني. المدعى عليه: جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري، 
فاطمة محمد ح�شن محمد. مجمع: 300 منطقة المنامة �شارع الحكومة. قررت المحكمة ندبكم 
دلل في الدعوى على ان يتم العالن عن بيع العقار بالمزاد العلني وفق الموا�شفات الواردة 
ب�شاأنه في قائمة �شروط البيع المرفقة وما يعن له من موا�شفات اخرى من واقع معاينته وذلك 
اليومية  ال�شحف  وباإحدى  وبالأ�شواق  بالمحكمة  العالنات  وبلوحه  العقار  باب  على  بالل�شق 

وا�شعه النت�شار وبالجريدة الر�شمية.
     

     لذا فان المحكمة تامركم مبا�شرة الماأمورية المناطة بكم وذلك قبل جل�شة 2015/12/15م 
المحددة لنظر الدعوى.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
رقم الدع�ى: 2/11675/2014/04

بيع بالمزاد العلني
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه  احمد ابوبكر 
محمد جناحي والم�شجل بموجب مقدمة رقم 1561/1996 والوثيقة رقم 52890 والكائن في 
ب�شعر  المزاد  يبداأ  ان  يوم 2016/12/11 على  ال�شرقي )الحجيات( وذلك في  الرفاع  منطقة 

ا�شا�شي وقدره -/190 األف دينار.
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 )39401450( هاتف  العلوي  /�شوقي  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.2/11675/2014/04
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدع�ى: 1/13965/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: HANNA VYSHEDKA. وكيل المدعي: محمد بهرام بهمن علي ر�شا المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.  �شقة: 34 طريق: 5124 مجمع: 351  مبنى: 1215   .VLADIMIR DEMKIN

الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 2/16131/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

الرقم   .NADEMAL ASHRAF عليه:  المدعى   .FAISAL AMMONKOLLAN المدعي: 
ال�شخ�شي: 611102854. طريق: 308، مجمع: 304 المنامة مو�شوع الدعوى:  5000 دينار مع 

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

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 9/05261/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: ابراهيم ميرزا جمعه فردان مفتاح. وكيل المدعي: عي�شى فرج بور�شيد المدعى عليه: 
GINA ROSE MANIPON CALIBOD. مبنى: 642 طريق 51 مجمع: 216 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1190 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى
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رقم الدع�ى: 9/10386/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الح�شيني  المدعي: محمد عيد  وكيل  المعباد.  علي  المدعي: �شالح عبدالر�شا جعفر 
عليه: ايتري قاين داينينق. الرقم ال�شخ�شي: 201608533. مبنى: 1627 �شقة: 12 طريق: 7523، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1249.6 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الجنبيه.   575 مجمع: 

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

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 1/09401/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: احمد علي علي عراد. المدعى عليه: �شالم مبارك �شنجور العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 
580152286. مبنى: 2186 �شقة: 1 طريق: 733، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي الجنوبية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 220 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 2/3359/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ عمار محمد خليفة محمد الباز. مبنى 2641 طريق 2652 مجمع 226. المدعى عليها/ 
ابت�شام الأحمر. الجن�شية/ المغرب. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ المنازعات الزوجية. 

  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا 
المحكمة  بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/14م فاإن  لها ينوب عنها  اأو تعين وكياًل  لم تح�شر 

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

رقم الدع�ى: 4/05824/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: ح�شين عبداهلل علي عبداهلل. المدعى عليه: فاطمة خليل ابراهيم علي. مبنى 1077 
الر�شوم  مع  دينار   600 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المعامير.   633 مجمع:   ،3331 طريق: 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 9/14494/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: FATIMA TAO-ADEN DARGO. وكيل المدعية: ح�شين علي تركي ح�شين متروك. 
 ،2150 طريق:   3284 مبنى:   .ECONOMIA CABANTING OBNGAYAN عليه:  المدعى 
مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3600 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 7/14299/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

الها�شمي.  يو�شف  عي�شى  المدعي: يو�شف  وكيل  احمد.  ر�شي  مكي  مهدي  المدعي: محمود 
المدعى عليه: محمد عماد محمد الم�شرى. مبنى: 2515 �شقة: 22 طريق 3950، مجمع: 939 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   5000 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 6/16790/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

حاجم  احمد  اكرم  �شهى  المدعي:  وكيل  احمدي.  محمد  عبداهلل  محمد  المدعي: يعقوب 
الخزرجي. المدعى عليه: ليلى عبداهلل علي اكبر عبدالرحمن. مبنى: 387 طريق 1922، مجمع: 
319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 9/13621/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: محمد نور محمود ح�شن غوانمه. وكيل المدعي: عمر محمد حامد مطالقة المدعى 
المنامة   351 مجمع:   5121 طريق:   1002 مبنى:  الزبن.  يو�شف  ابراهيم  الدين  عليه: ح�شام 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   500 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  البرهامه. 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى:  8/16609/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

الدعوى:  �شفة  الأكولت.  فناء   – تري  يم  يم  عليه:  مدعى  البوعلي.  محمد  المدعــي: اأحمد 
مطالب عماليــــة.

  لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع 
في 2016/12/11م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي اإدارة الدع�ى العمالية
رقم الدع�ى: 02/2016/09689/8

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها �شركة 
امارة للمقاولت ذ.م.م )�س.ت: 1-18902(. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/1/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدع�ى: 02/2016/03435/3
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه احمد علي 
جالل البلو�شي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون 

  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/1/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدع�ى: 02/2016/03536/8
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: بيفر انترنا�شونال 
ليمتد )فرع �شركة اأجنبية(. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/1/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدع�ى: 02/2016/06199/7

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة مانكات 

للتدريب البحرين. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/1/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدع�ى: 02/2016/04898/2
تبليغ باحل�س�ر

خاتم.  ح�شن  علي  محمد  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  وكيله:  العربي.  البنك  المدعي: 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/1/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدع�ى: 02/2016/01982/6
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: امانة العا�شمة. وكيله: جا�شم محمد جا�شم عبدالرحمن تلفت. المدعى عليه احمد 
علي جالل البلو�شي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

     
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/1/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدع�ى: 3/2283/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ عوي�س عبداهلل ت�شودري. رقمه ال�شخ�شي/ 830384685. وكيلته هدى را�شد المهزع. 
رقمها ال�شخ�شي 670100510. بناية Qhouse مبنى 19 طريق 1802 مجمع 318 المنامة خلف 
محمد.  بنت  خان  ميروني�شا  عليها/  المدعى  والجوازات.  والهجرة  للجن�شية  العامة  الإدارة 

مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى الرجوع اإلى بيت الزوجية. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنه اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الأحد 2016/12/11م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 7/1891/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

 760304289 ال�شخ�شي/  رقمها  �شالح.  مو�شى  �شبت  مبارك  �شلمى  المدعية/ 
مبنى719 طريق1401 مجمع 814 مدينة عي�شى. المدعى عليه/ ابراهيم عثمان بخيت الغانم. 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
اإذا لم يح�شر في جل�شة  باأنه    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليه المذكور 
يوم الثالثاء 2016/12/6م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

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

رقم الدع�ى: 9/1030/2015/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعية/ لمياء رفيق �شعيد عبداهلل. رقمها ال�شخ�شي/ 850420113. �شقة 3 مبنى 428 طريق 
917 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. المدعى عليه/ ح�شام فار�س جمعه المطر. الجن�شية/ عراقي. 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى / التحقيق في الطالق – نفقة العدة – نفقة متعة. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في جل�شة يوم 
الحد 2016/12/4م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريًا 

بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى
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رقم الدع�ى: 6/2354/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ اأحمد محمد علي جناحي. رقمه ال�شخ�شي/ 760101396. �شقة 2 مبنى 2006 طريق 
الدعوى/  مو�شوع  العنوان.  مجهولة   .GUIYING DAI عليها/  المدعى   .321 2125 مجمع 

الطالق. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الأحد 2016/11/20م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 1/3483/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

1598 طريق  مبنى   .750009098 ال�شخ�شي/  رقمه  �شليبيخ.  ابراهيم  خليل  انور  المدعي/ 
2555 مجمع 925 الرفاع ال�شرقي. المدعى عليها/ �شميره عبدالرحمن دبان. الرقم ال�شخ�شي/ 
910117055. الجن�شية/ اإيرانية. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ التحقيق في الطالق – 

الرجوع اإلى بيت الزوجية.  
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الثنين 2016/11/21م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 9/3816/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ عبدالرزاق عبدالرحمن عو�س العما�س. رقمه ال�شخ�شي/ 760810761 �شقة 12 مبنى 
الجن�شية/  الجيد.  اإيت  كوثر  عليها/  المدعى  ال�شرقي.  917 الرفاع  1712 مجمع  648 طريق 

المغرب. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ الرجوع اإلى بيت الزوجية. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الثنين 2016/12/5م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

205

رقم الدع�ى: 8/3857/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ يو�شف اأحمد عبدالرحمن ال بور�شيد. رقمه ال�شخ�شي/ 450104028 �شقة 12 مبنى 
الجن�شية/  الخزعلي.  �شالم  عبده  فاطمه  عليها/  المدعى  108 الحد.  811 مجمع  397 طريق 

اردنية. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ نفي الن�شب - اثبات الطالق. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الثنين 2016/11/21م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 3/1571/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

13 طريق  مبنى   740307797 ال�شخ�شي/  رقمها  علي.  �شعد  محمد  �شعد  فاطمة  المدعية/ 
علي.  ها�شم  ابراهيم  عبا�س  فا�شل  ال�شيد  عليه/  المدعى  عي�شى.  810 مدينة  1601 مجمع 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
اإذا لم يح�شر في جل�شة  باأنه    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليه المذكور 
ت�شير بحقه  فاإن المحكمة �شوف  اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور  يوم الحد 2016/12/11م 

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

رقم الدع�ى: 9/3923/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ بدر خليفه محمد �شالم الذوادي. رقمه ال�شخ�شي/ 730701077 مبنى 3406 طريق 
الجن�شية/  �شالم.  عاطف  اأحمد  محمد  لطيفة  عليها/  المدعى  �شند.  645 هورة  4561 مجمع 

اليمن. مجهولة العنوان.  مو�شوع الدعوى/ اثبات الطالق. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الحد 2016/12/11م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 4/3459/2015/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعية/ بدريه علي مبارك �شباح الخير. رقمها ال�شخ�شي/ 830808620 مبنى 1461 طريق 
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2636 مجمع 226 المحرق. المدعى عليه/ محمد اأحمد �شالم مهنا النعيمي. الجن�شية/ قطري. 
بيت 6 عند بوفنطا�س/ الوكره/ قطر. مو�شوع الدعوى الطالق. 

     
اإذا لم يح�شر في جل�شة  باأنه    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليه المذكور 
يوم الثالثاء 2016/11/22م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

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

رقم الدع�ى: 8/2840/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

1672 طريق  مبنى   640019862 ال�شخ�شي/  رقمه  علي.  �شلطان  طرار  عبداهلل  المدعي/ 
926 مجمع 1209 مدينة حمد. المدعى عليها/ �شناء ح�شن قنوفي الجن�شية/ مغربية. مجهولة 

العنوان. مو�شوع الدعوى/ اثبات الطالق. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الحد 2016/11/27م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 3/2283/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

هدى  المحامية  وكيلته   .830384685 ال�شخ�شي/  رقمه  ت�شودري.  عبداهلل  عوي�س  المدعي/ 
را�شد المهزع. رقمها ال�شخ�شي 670100510. بناية Qhouse. مبنى19   طريق 1802 مجمع 

318 المنامة. خلف الإدارة العامة للجن�شية والهجرة والجوازات 
المدعى عليها/ ميروني�شا خان بنت محمد. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى الرجوع اإلى بيت 

الزوجية. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنه اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الأحد 2016/12/11م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 7/1891/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعية/ �شلمى مبارك �شبت مو�شى �شالح. رقمها ال�شخ�شي/ 760304289 مبنى 719 طريق 
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1401 مجمع 814 مدينة عي�شى. المدعى عليه/ ابراهيم عثمان بخيت الغانم. مجهول العنوان. 
مو�شوع الدعوى/ الطالق. 

اإذا لم يح�شر في جل�شة  باأنه    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليه المذكور 
يوم الثالثاء 2016/12/6م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

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

رقم الدعوى 9/1030/2015/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعية/ لمياء رفيق �شعيد عبداهلل. رقمها ال�شخ�شي/ 850420113. �شقة 3 مبنى 428 طريق 
917 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. المدعى عليه/ ح�شام فار�س جمعه المطر. الجن�شية/ عراقي. 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ التحقيق في الطالق نفقة العدة – نفقة متعة. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في جل�شة يوم 
الحد 2016/12/4م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريًا 

بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدع�ى: 6/2354/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

 2006 مبنى     2 �شقة   .760101396 ال�شخ�شي/  رقمه  جناحي.  علي  محمد  اأحمد  المدعي/ 
طريق 2125 مجمع 321. المدعى عليها/GUIYING DAI . مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ 

الطالق. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الأحد 2016/11/20م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 1/3483/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

مبنى 1598   طريق  ال�شخ�شي/ 750009098.  رقمه  �شليبيخ.  ابراهيم  انور خليل  المدعي/ 
2555 مجمع 925 الرفاع ال�شرقي. المدعى عليها/ �شميره عبدالرحمن دبان الرقم ال�شخ�شي/ 
910117055. الجن�شية/ اإيرانية. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ التحقيق في الطالق – 

الرجوع اإلى بيت الزوجية.  
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  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الثنين 2016/11/21م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 9/3816/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ عبدالرزاق عبدالرحمن عو�س العما�س. رقمه ال�شخ�شي/ 760810761 �شقة 12 مبنى 
الجن�شية/  الجيد.  اإيت  المدعى عليها / كوثر  ال�شرقي.  الرفاع  648 طريق 1712 مجمع 917 

المغرب. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ الرجوع اإلى بيت الزوجية. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الثنين 2016/12/5م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 8/3857/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ يو�شف اأحمد عبدالرحمن ال بور�شيد. رقمه ال�شخ�شي/ 450104028. �شقة 12 مبنى 
الجن�شية/  الخزعلي.  �شالم  المدعى عليها/ فاطمة عبده  الحد.  397 طريق 811 مجمع 108 

اردنية. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ نفي الن�شب - اثبات الطالق. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الثنين 2016/11/21م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 3/1571/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

ال�شخ�شي/ 740307797. مبنى 13   طريق  المدعية/ فاطمه �شعد محمد �شعد علي. رقمها 
علي.  ها�شم  ابراهيم  عبا�س  فا�شل  ال�شيد  عليه/  المدعى  عي�شى.  مدينة   810 مجمع   1601

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
اإذا لم يح�شر في جل�شة  باأنه    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليه المذكور 
ت�شير بحقه  فاإن المحكمة �شوف  اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور  يوم الحد 2016/12/11م 
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ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الأولى

رقم الدع�ى: 9/3923/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعي/ بدر خليفه محمد �شالم الذوادي. رقمه ال�شخ�شي/ 730701077. مبنى 3406 طريق 
الجن�شية/  �شالم.  اأحمد عاطف  لطيفة محمد  عليها/  المدعى  �شند.  4561 مجمع 645 هورة 

اليمن. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ اثبات الطالق. 
     

  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الحد 2016/12/11م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 8/2840/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

طريق     1672 مبنى   .640019862 ال�شخ�شي/  رقمه  علي.  �شلطان  طرار  عبداهلل  المدعي/ 
926 مجمع 1209 مدينة حمد. المدعى عليها/ �شناء ح�شن قنوفي. الجن�شية مغربية. مجهولة 

العنوان. مو�شوع الدعوى/ اثبات الطالق. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الحد 2016/11/27م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم الدع�ى: 9/17449/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

محمد علي ح�سني ب�علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى محمد علي ح�شين بوعلي. الرقم 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .210100958 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�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى
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رقم الدع�ى: 02/2011/13441/9
تبليغ باحل�س�ر

المــدعي: عبدالرحمن بركات عبداهلل البنعلي وكيلته المحامية مها جابر. مكتب رقم 407 برج 
ال�شقر الطابق الرابع المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: محمد عبداهلل العي�شى. فيال 1247 

طريق 3727 المنامة 337. المو�شوع: مدنية متنوعه.
ال�شادر  بالحكم  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    
الموؤرخين 1987/8/14،  العقدين  وبطالن  برد  المحكمة  بتاريخ 2016/10/31 حيث حكمت 
و2001/5/1 �شند الدعوى، وبالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/12/25 

للتنا�شل في المو�شوع واأبقت الف�شل في الم�شروفات ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى

رقم الدعوى 7/9541/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. الوكيل: المحامي اأحمد محمد اأحمد عبداهلل
المدعى عليهما: �شركة دار الميثاق لل�شحافة والن�شر. �شفة الدعوى: ديون.

   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها وقد حددت جل�شة يوم 2017/1/8 لنظر الدعوى لتعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى
رقم الدع�ى: 4/16519/2015/02

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

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

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/1/8 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى                          

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

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

الدعوى: بدل فاقد.
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   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/1/8 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الولى
رقم الدع�ى: 02/2016/10369/9

تبليغ باحل�س�ر
المدعي: لوي�س فيتون. وكيل المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعى عليه: غزل لمواد التجميل 
 .1-64123 التجاري  ال�شجل  رقم  الجوية.  المنافذ  جمارك  ادارة  ال�شالونات،  وم�شتلزمات 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: وقف الإفراج الجمركي.
جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 9/4093/2016/14
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: ليلي عبا�س عبدالمهدي من�شد. رقمها ال�شخ�شي: 880805242. جن�شيتها بحرينية. 
مبنى 2705  طريق 2169 مجمع 363  البالد القديم. المدعى عليه: ايهاب ح�شين محمد مهدي 
الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهول   .850603293 ال�شخ�شي:  رقمه  بحريني.  جن�شيته:  الليث 

اثبات الهجران.
الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكورة  ال�شرعية  الكبرى    لذا تعلن المحكمة 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2017/1/11ن، 

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

رقم الدع�ى: 5/02185/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعين:  علي احمد �شلمان احمد الكايد، عبا�س علي محمد كايد، عبداهلل احمد �شلمان كايد، 
ح�شن احمد �شلمان احمد كايد، عي�شى احمد �شلمان كايد، مكي احمد �شلمان احمد كايد، امينه 
عليهم:   المدعى  الترنج  عبدالح�شين  عمار جعفر  المدعين:   وكيل  كايد،  احمد  �شلمان  احمد 
زينب محمد تقي اأحمد، ناديه اأحمد ح�شن خمي�س، عبا�س علي محمد كايد، فاطمه احمد ح�شن 
خمي�س، تقيه �شالح محمد تقي، بلقي�س �شالح محمد تقي خمي�س، نوريه احمد ح�شن خمي�س، 
عزيز احمد ح�شن خمي�س، �شعيد احمد ح�شن خمي�س، عادل احمد ح�شن خمي�س، ناديه �شالح 
محمد تقي، محمد �شالح محمد تقي خمي�س، علي �شالح محمد تقي، �شميح �شالح محمد تقي، 
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هيثم �شالح محمد تقي  جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى: 230 طريق: 405، مجمع: 
404 �شناب�س

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 9/00702/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الحواج  ح�شن  المدعي: فاطمة  وكيل  مكي.  عبيد  مكي  عبدالح�شين  المدعية: زهره 
عليه: عبدالمير احمد جعفر ف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 791208990. مبنى 330 �شقة 1 طريق 
6509 مجمع 365 الخمي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة واعادة الدعوى للمرافعة وانهاء اجراءات التحقيق.
       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 7/08597/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: حمد ح�شين العبد. المدعى عليه: ي�شريه �شالح احمد العبدالظاهر. الرقم ال�شخ�شي: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  حمد  مدينة   1214 مجمع:   ،1224 طريق:   1556 مبنى:   .880305550

مبلغ 1000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى 14/ 9/4207/2016
تبليغ باحل�س�ر

�شوري،  وجن�شيته   .760512515 ال�شخ�شي:  الرقم  العويد،  حمود  �شعجير  م�شعل  المدعي/ 
محمد  واأحمد   890313873 ال�شخ�شي:  الرقم  بو�شليبي،  عبداهلل  حمد  اأ.  وكيله  بوا�شطة 
المرباطي، الرقم ال�شخ�شي: 900605626. مكتب 11 مبنى 11066 طريق 1703 مجمع 317 
المنطقة الدبلوما�شية. المدعي عليها/ جميلة ح�شن العبد، رقم الجواز:000366832. مجهولة 
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العنوان. وجن�شيتها/ �شورية. مو�شوع الدعوى طلب روؤية الأولد.
المذكورة  الم�شتعجلة للمدعي عليها  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
الموافق  الحد  لجل�شة يوم  بالح�شور  عنها  ينوب  لها  وكيال  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/27م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الأولى امل�ستعجلة  

رقم الدع�ى: 7/15484/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

مبنى:  حبيب  عبداهلل  حبيب  عليه: محمد  المدعى  را�شد.  نا�شر  �شعيد  نا�شر  المدعي: جعفر 
596 طريق: 3622، مجمع: 236 �شماهيج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3300 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 7/15467/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  العلوي  جعفر  �شادق  كميل  المدعية: ال�شيد  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
عليه: �شاميه عيد ح�شن عرابي. �شالح 2 مدخل 166 طريق 3306 الرفاع ال�شرقي 933. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4125.9 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 9/15028/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

بور�شيد.  ارحمه  فرج  عي�شى  المدعي: �شالحه  وكيل  بور�شيد.  ال  ارحمه  فرج  المدعي: عي�شى 
المدعى عليه: MUHAMMAD NAWAZ. مبنى: 1669 طريق 229 مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدع�ى: 3/14371/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  ح�شاني  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
مو�شوع  كرباباد.   432 مجمع:   ،3206 طريق:   1 �شقة:   28 مبنى:  جعفر.  هادي  عليها: فاطمه 

الدعوى: طلب مبلغ 3460.59 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 1/13089/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

ابراهيم  خليل  �شيخه  فخرو،  يو�شف  عبداهلل  لولوة  فخرو،  يو�شف  عبداهلل  المدعين: ح�شن 
الموؤيد، ليلى عبداهلل يو�شف فخرو، ع�شام عبداهلل يو�شف فخرو، بثينه عبداهلل يو�شف فخرو، 
عادل عبداهلل يو�شف فخرو، يو�شف عبداهلل يو�شف فخرو، وكيل المدعين: علي اأحمد عبداهلل 
العريبي. المدعى عليه: غلوم علي عي�شى احمد زعالن. الرقم ال�شخ�شي 650121406. مبنى: 
3028 طريق: 2146، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 4/14782/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  المدعية: فريد  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
مو�شوع  المنامة.   339 مجمع:   ،3906 طريق:   302 مبنى:  محمد.  را�شد  محمد  عليه: هالل 

الدعوى: طلب مبلغ 4172.99 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 9/12204/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: ASHOKAN PILLAI RAGHAVAN RAGHAVAN PILLAI. وكيل المدعي: عارف 
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 1768 مبنى:   .MAYA RAJU RAJU RAJU PILLAI عليه:  المدعى  تقي.  عبدالقادر  �شالح 
مع  دينارًا   1200 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   341 مجمع:   4153 طريق:   31 �شقة: 

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

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدع�ى: 4/01979/2015/04
بيع بالمزاد العلني

تعلـــن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن بمنطقة الب�شيتين من المحرق 
عليها/  بالمحكوم  الخا�س   191019 رقم  وثيقة   2014/5925 رقم  المقدمة  بموجب  الم�شجل 
�شركة هيلكة القاب�شة، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره )2،000،000( مليونان دينار 
الوقت:  الخام�شة.  التنفيذ  محكمة  قاعة  المكان:   .2016/12/13 المزايدة  تاريخ  بحريني. 

ال�شاعة -/9 �شباحا.
فعلى كل من لديه رغبه في المزايدة بالت�شال بالدلل/ عبدالحميد علي القا�شمي هاتف رقم 
33233435 او ادارة التنفيذ بوزارة العدل خالل اوقات الدوام الر�شمي او بالح�شور بالتاريخ 

والمكان والوقت المحددين اأعاله او وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 4/01979/2015/04
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدع�ى: 9/4295/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعيان: �شركة عبدالعال للخدمات الن�شائية وابراهيم علي عبدالعال الفهد. المدعى عليهم: 
�شركة و�شتمين�شتر الخليج – �شركة دلمون للخر�شانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة – �شركة 

دلمون للخر�شانة الم�شبوكة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بورود لئحة 
ادخال اطراف في الدعوى و بالح�شور باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/11/27م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/1154/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: موؤ�ش�شة برج البحرين للمقاولت وغيرها. المدعى عليهم: 1- يوكو للهند�شة 2- موؤ�ش�شة 
الكوثر لتاأجير معدات البناء. مجهول العنــوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعين.

بالح�شور  اأعاله  المذكورين  للمدعى عليهم  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    
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باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/11/28م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 4/21378/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: �شركة عبدالهادي العفو. المدعى عليهما: 1- �شركة بيتون وروباو �س.ت 71293. �شقة 
31 مبنى 240 طريق 3306 المنامة 333. 2- روبرت تيميان 751001767. �شقة 41 مبنى 240 
طريق 3306 المنامة 333. �شفة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليهما بمبلغ وقدرة 67139/746 

دينار والر�شوم والم�شاريف والفوائد ومقابل اتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهما المذكورين اعاله بالح�شور 

بنف�شيهما او بوكيل عنهما لجل�شة 2016/12/13م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 2/20267/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: خاتون غلوم عبا�س. وكيل المدعية: مهدي جواد علي برني. المدعى عليه: فريد يو�شف 
الموؤيد. مبنى: 1385 طريق: 5140، مجمع: 951 ع�شكر. مو�شوع الدعوى: اإفال�س. 

  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/4425/2013/02

تبليغ باحل�س�ر
 1 �شقة  الها�شمي.  محمود  كامل  عليه:  المدعى  وغيره.  علي  ح�شين  عي�شى  جعفر  المدعي: 
والر�شوم  دينارًا  مبلغ -/4900  الدعوى: مطالبة  مو�شوع   .734 عالي  بناية 786 طريق 3422 

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

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/12/12م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 9/11117/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيل المدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني المدعى 
 125 مبنى:  محمد.  نور  محمد  عبدالرحمن  لمالكها   AMNS GROUP SPC موؤ�ش�شة  عليها: 
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�شقة: 705 طريق: 1702، مجمع: 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ 32088 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدع�ى: 8/12642/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة البحرين لت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: خالد خليل عبا�س علي حاجي، مبنى: 817 �شقة: 21 طريق 6017، مجمع: 360 
الزنج. مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ 32349.45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 1/09091/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: م�شرف ال�شالم – البحرين. وكيل المدعي: علي جعفر مكي الجبل. المدعى عليه: 
متجر برادران والمخزن الإيراني، مبنى: 20 �شقة: 24 طريق: 383،�شارع الحكومة مجمع: 316 
المنامة، مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ 270797.081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدع�ى: 7/377/2007/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  اليماني  عبيد  المدعية: عو�س  وكيل  وغيرها.  محمد  ح�شن  محمد  المدعية: حواء 
عليه: فاطمة محمد ح�شن وغيرها. الدلل/ �شعيد محمد �شعيد الدو�شري مو�شوع الدعوى: لبيع 
العقار الم�شجل بموجب المقدمة 1996/6543 والكائن بمنطقة ب�شيتين من المحرق وهو عباره 
عن بيت من دورين ويحده من ال�شمال بيت مريم علي خلفان ومن ال�شرق بيت محمد ح�شين 
محمد ومن الجنوب طريق ثم بيت عبدالعزيز علي �شقر العطاوي و من الغرب طريق ثم بيت 
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يو�شف احمد محمود و تبلغ م�شاحته مائة و �شبعون مترا مربعا و �شيتم البيع بالمزاد العلني نفاذا 
للحكم ال�شادر بالدعوى رقم 7/377/2007/02.  

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/15 لبيع العقار 
وعلى من يرغب بال�شتف�شار ان يت�شل بالدلل �شاحب التكليف �شعيد محمد �شعيد الدو�شري 

ورقمه 39291677 ل�شتكمال اجراءات البيع بالمزاد العلني. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 6/14232/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
NOBLE KUNJU KUNJU. مبنى: 395 �شقة: 14 طريق: 14 مجمع: 423 جدحف�س.  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 370.356 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 1/14081/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   316 مجمع:   ،365 طريق:   45 �شقة:   1 مبنى:   .Anya Hindmurch عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 198.385 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 1/14016/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
KRISTEL ELAINE MAGAT BAJO. مبنى: 1639 �شقة: 22 طريق 228 مجمع 302  عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 661.281 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 3/14015/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   338 3806 مجمع  210 طريق  مبنى:   .ANNA MARIE FRANCO HERUS عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1139.377 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 9/14012/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد جمال محمد احمد. مبنى 632 �شقة 12 طريق 3517 مجمع 335 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 388.527 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14011/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RIYAS NAGATHANKANDI. مبنى: 889 طريق: 1130 مجمع: 311 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 725.109 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14008/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شاحية   428 مجمع:   2825 طريق:   131 �شقة:   2080 مبنى:  ندا.  ح�شن  �شبحى  ايمن  عليه: 
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ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 609.389 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 8/14004/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ROY AUSTIN LAMONT. مبنى: 728 �شقة: 4 طريق: 3627، مجمع 336 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 105.12 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/13927/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JIRSHAD KUTTIYULLATHIL. مبنى: 826 طريق: 1032 مجمع: 310 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 249.58 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 8/13922/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد محمد ريا�س م�شعود نا�شر �شنار. مبنى: 851 �شقة: 1314 طريق: 1314، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 232.589  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   913

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

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدع�ى: 5/13915/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: نادر مهدي احمد مهدي. مبنى: 231 �شقة: 12 طريق: 708، مجمع 207 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 275.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 7/13914/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   340 مجمع:   ،4007 طريق:   124 �شقة:   223 مبنى:   .ANISH JOSEPH

الدعوى: طلب مبلغ 128.368 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 4/13910/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شين يو�شف علي احمد عي�شى. مبنى: 189 طريق: 3403، مجمع 634 المعامير. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 57.871 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 1/13903/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المحرق.  مبنى: 367 طريق: 409، مجمع: 204  الجابر.  عليه: عبداهلل ح�شن محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 60.645 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 6/13856/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مي علي محمد ربيعه. مبنى 3859 طريق 2754 مجمع 228 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 713.482 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14244/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد ح�شين احمد ح�شن علي. مبنى: 1249 �شقة: 21 طريق: 871 مجمع: 815 مدينة 
عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1135.605 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 1/14243/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: AMJAD PERVEZ MOHAMMAD KHALID. مبنى 21 طريق 24، مجمع: 224 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.196 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 4/14233/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: مريم علي عبداهلل علي مدن. مبنى: 635 �شقة: 1 طريق: 4435 مجمع: 644 النويدرات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 847.825 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 3/14581/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CLINTON LARON COBIN JR. مبنى: 3 طريق: 382، مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 464.227 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 1/14582/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RENATO NAVOR DACUMOS. مبنى: 3 طريق: 382، مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 466.02 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 2/14573/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
YUSUB MD NURUL ISLAM. مبنى: 2139 �شقة: 11 طريق: 2642 مجمع: 321 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 456.13 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدع�ى: 9/14574/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 EKO :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   536 3624، مجمع:  13 طريق:  �شقة:   1429 مبنى:   .PRASETYO

طلب مبلغ 455.942 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 5/14577/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AHMED JOSEPH EDWARD MINETO. مبنى 149 �شقة 4 طريق 42 مجمع: 742 عالي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455.422 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 4/14572/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 JINU :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
PADAPPACKAL GEORGE. مبنى: 1511 �شقة 22 طريق 141 مجمع: 701 توبلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 456.518 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 8/14777/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شه 
مو�شوع  المحرق.   205 مجمع   502 طريق   1379 مبنى:  برازان.  را�شد  عبداهلل  عبداللطيف 

الدعوى: طلب مبلغ 206.654 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 1/14579/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: علي 
ح�شين عبدالنبي عبدالر�شول ح�شن. مبنى 205 �شقة 53 طريق 255 مجمع: 1205 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 464.604 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 3/14340/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: فوؤاد قريني�س. المدعى عليه: �شالم حمد الرا�شد. 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 98.752  �شقة 74 طريق 3035 مجمع 3444. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 6/14571/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NADUN PROMODA LOKU HALAPITIYAGE. مبنى: 4 طريق 369، مجمع: 318 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 456.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/15791/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
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مو�شوع  الديه.   414 مجمع:   ،14 طريق:   98 مبنى:  علي.  ح�شين  �شلمان  ابراهيم  نبيل  عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 59.334 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 9/15787/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: امجاد فوؤاد عبداهلل ابراهيم النابه. مبنى: 181 طريق: 2306، مجمع: 732 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 104.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 2/15786/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: علي 
يو�شف احمد ح�شن جا�شم. مبنى: 336 طريق: 514، مجمع: 804 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 62.604 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14740/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

�شالح  عليه: محمد  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
فرحان �شالح الع�شبان. مبنى: 129 طريق: 753، مجمع: 901 الرفاع ال�شرقي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 556.621 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدع�ى: 7/15369/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عبدالمجيد  عليه   المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عبدالعزيز محمد علي. مبنى: 788 طريق: 1925، مجمع: 919 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 499.412 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 7/14853/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: في�شل عي�شى 
ال�شبع. مبنى: 1337 طريق: 4125، مجمع: 341 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب  ح�شن عي�شى 

مبلغ 525.203 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 7/14741/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: يا�شمين �شالح 
ابراهيم اإبراهيم. مبنى: 781 �شقة: 36 طريق: 3630، مجمع: 336 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 530.99 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 5/14918/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 JANE LOIS المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: 
ADDIS. مبنى: 145 طريق: 758، مجمع: 235 �شماهيج. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 516.297 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 5/14854/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

علي  يو�شف  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  لو�شيبعي. مبنى: 671 طريق: 4418، مجمع: 244 عراد. مو�شوع  ح�شين 

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

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 1/14565/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PATRIZIO CAVALIERE. مبنى: 1872 �شقة: 203 طريق: 5134 مجمع: 351 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 126.74 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14561/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة. مو�شوع  JOVAN DJORDJEVIC. مبنى: 1583 �شقة: 42 طريق: 41، مجمع: 340 

الدعوى: طلب مبلغ 105.966 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14560/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MARIVIC DE JESUS RUIZ. مبنى: 1217 طريق: 2113،31 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 128.749 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14557/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبدال�شالم محمد عبده الورافي. مبنى: 1331 طريق: 225، مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 294.854 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 6/14554/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
حنان فار�س عبدالرحمن الفار�س. مبنى 1997 �شقة 24 طريق 1136 مجمع 711 توبلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 134.123 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب. المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 4/14555/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ARAVIND SHANKER. مبنى: 4 �شقة: 51 طريق: 369، مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 264.677 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدع�ى: 2/14556/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   307 مجمع:   12 طريق   113 مبنى   .DHARAMDAS LALWANI CHIMANLAL

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.139 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 3/14550/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي �شبحي نبها. مبنى: 67 �شقة: 189 طريق: 18، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 319.687 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 5/15163/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: YUSUF HABIP. مبنى: 839 طريق: 525، مجمع: 205 المحرق مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 305.483 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 3/14659/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
KEVIN EDWARD HATTON FRYATT BAMFORTH. مبنى 986 �شقة: 21 طريق: 2417 

مجمع 324 المنامة �شندوق بريد/ 20073. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.454 دينارًا مع 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 7/14657/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبدالزهره ال�شيد �شعيد �شلمان جمعه العلوي. مبنى 688 طريق 7939 مجمع 749. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 41.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14655/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MARCOS ANTONIO MENDONCA. �شندوق بريد/ 75441. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 2/14654/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MYDEEN ABDUL KADAR MOHAMED FAROOK. مبنى 337 طريق 1610 مجمع 
916 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدع�ى: 6/14652/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   337 مجمع   ،3741 طريق:   1757 مبنى:   .STEPHEN DENIS AUSTEN

الدعوى: طلب مبلغ 102.721 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 8/14651/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
توبلي.   711 مجمع:   1136 طريق:   4 �شقة:   1995 مبنى:   .VICTORIA JANE HARRISON

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 9/14650/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: حوراء �شلمان احمد جواد ثابت. مبنى: 2547 �شقة: 21 طريق 2165 مجمع 721 جدعلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 46.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدع�ى: 8/14648/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   316 مجمع   383 طريق   74 �شقة:   113 مبنى:   .LEMI OLIVER NYOMA

الدعوى: طلب مبلغ 104.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدع�ى: 3/14645/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   306 مجمع:   636 طريق:   3 �شقة:   1806 مبنى:   .RAJEEV SANKARA PILLAI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.484 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم ال�ستئناف: 9/2552/2016/03  
رقم الدع�ى: 6/17530/2014/02 

تبليغ باحل�س�ر
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 2016/12/20
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 2/3554/2016/03  
رقم الدع�ى: 2/0675/2016/01 

تبليغ باحل�س�ر
توبلي.   711 مجمع   1124 طريق   1248 مبنى  مندني.  ميرزا  �شكراهلل  خليل  لرا  الم�شتاأنفة/ 
الم�شتاأنف �شده/ JANEWANGUI    WANJIRU. �شقة 11 مبنى 322 طريق 1104 مجمع 111 

الحد. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال والق�شاء مجددا برف�س الدعوى.
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    
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بالح�شور لجل�شة 2016/12/20
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 1/0033/2016/03  
رقم الدع�ى: 6/10055/2015/02 

تبليغ باحل�س�ر
برج  بناية  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
الم�شتاأنف �شده/ الكوهجي  المنامة 317.  التا�شع مكتب 903 طريق 1705  الدبلومات الطابق 
لتخلي�س المعامالت الر�شمية ل�شاحبها عبداهلل غلوم محمد الكوهجي مبنى 2361 طريق 440 
قبوله مو�شوعا  �شكال. 2-  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف: 1-  .  طلبات  �شلماباد    - مجمع 704 

والغاء الحكم الم�شتاأنف  3- الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة.
عنه  ينوب  من  عليه اأو  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 3/2816/2016/03
رقم الدع�ى: 9/3947/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
�شده  الم�شتاأنف  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  المتحد  الهلي  البنك  الم�شتاأنف/ 
VICTORIO MURIEL AVILA AVILA PIGAO. �شقة 24 مبنى 83  طريق 1108 مجمع  311  

الم�شتاأنف  الزام  الم�شتاأنف.  الحكم  الغاء  الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2-   . المنامة 
�شده الر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة 

عنه  ينوب  او من  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    
بالح�شور لجل�شة 2016/12/20.

قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية
رقم ال�ستئناف: 6/0893/2016/03

رقم الدع�ى: 1/8452/2014/02
تبليغ باحل�س�ر

�شده  الم�شتاأنف  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  المتحد  الهلي  البنك  الم�شتاأنف/ 
زويد.  را�س   952 مجمع   5228 طريق   1515 مبنى   .MAHALINGAM    ANBALAGAN

الطلبات:  1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف �شده 
الر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة.
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عنه  ينوب  او من  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    
بالح�شور لجل�شة 2016/12/08.

قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية
رقم ال�ستئناف: 1/1487/2016/03
رقم الدع�ى: 7/12802/2015/02

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  الم�شتاأنف/ 
�شده/ RAMESH KAVIL   PADIKKAL. �شقة 3 مبنى 1565 طريق 80 مجمع 472. الطلبات: 
1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوها والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/06.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف: 6/1686/2016/03
رقم الدع�ى: 7/15778/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
الدبلومات الطابق  بناية برج  التويجري.  البحرين. وكيله. عبدالكريم  الم�شتاأنفة/ �شركة زين 
 oladayo morenikeji /التا�شع طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده
الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 ال�شتئناف:  طلبات   .fajebe

دينار   501/427 وقدره  مبلغا  يوؤدي  بان  عليه  المدعى  بالزام  مجددا  والق�شاء  الم�شتاأنف 
بالر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  الزام   -3 ال�شداد.  تمام  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %9 الفائدة  مع 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/06
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/1104/2016/03
رقم الدع�ى: 4/13247/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنفة/ �شركة ميناتيليكوم وكيله. عبدالكريم التويجري. بناية برج الدبلومات الطابق التا�شع 
 RONY RAHIM   ABDUR طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده 
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ال�شرقي. طلبات ال�شتئناف:  N A مبنى 2233 طريق 733 مجمع 907 الرفاع  RAHIM. �شقة 

1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بالزام 
المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 501/427 دينار مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى 
عن  المحاماة  اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  الزام   -3 ال�شداد.  تمام 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/06.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/1628/2016/03
رقم الدع�ى: 7/02243/2007/02  

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف/ عادل عبدالمجيد محمد �شادق. �شقة 21 مبنى 99 طريق 1196 مجمع 711 توبلي. 
ال�شتئناف:  المال. طلبات  �شعيد  المحامي  وكيلها  اك�شبر�س  امريكان  الم�شتاأنف �شده/ �شركة 
1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- الحكم برف�س حكم اول درجة واعتباره كاأن لم يكن. 2- الزام 

الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف اأو من ينوب عنه بالح�شور 

لجل�شة 2016/12/21.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 5/1180/2016/03
رقم الدع�ى: 1/19614/2014/02  

تبليغ باحل�س�ر
برج  بناية  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
�شده/  .الم�شتاأنف   317 المنامة   1705 طريق   -903 مكتب  التا�شع-  الطابق   - الدبلومات 
ALYIA    BIBI. �شقة 50 مبنى 680 طريق 2411 مجمع 324 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.

اأو من ينوب عنها  للم�شتاأنف عليها  الثانية  الغرفة    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية 
بالح�شور لجل�شة 2016/12/21

قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية
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رقم ال�ستئناف: 5/1180/2016/03
رقم الدع�ى: 4/15077/2015/02  

تبليغ باحل�س�ر
برج  بناية  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
�شده/ ح�شن  الم�شتاأنف   .317 المنامة   1705 طريق   903 مكتب  التا�شع  الطابق  الدبلومات 
وليد محمد ر�شول ح�شين غياث. مبنى 781 طريق 2525 مجمع 925 الرفاع ال�شرقي. طلبات 
ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/21
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 4/02449/2016/03
رقم الدع�ى: 8/00252/2016/01

تبليغ باحل�س�ر
 الم�شتاأنف: مقاولت ال�شكن. الم�شتاأنف �شده: راجي�س كوثر ماللي. �شفة الدعوى: دعوى مالية.
  لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/15 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الولى

رقم ال�ستئناف: 9/01807/2016/03
رقم الدع�ى: 4/06081/2013/02

تبليغ باحل�س�ر
دعوى  الدعوى:  �شفة  الهالل.  مكتبة  �شده:  الم�شتاأنف  العالمية.  الوكالت  �شركة  الم�شتاأنف: 

مالية.
  لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/25 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الولى
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رقم ال�ستئناف: 9/01840/2016/03
رقم الدع�ى: 8/00345/2016/25

تبليغ باحل�س�ر
�شفة  ال�شياحية.  البحرين  �شركة  �شده:  الم�شتاأنف  بارودي.  جمال  محمد  معن  الم�شتاأنف: 

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

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الولى

رقم ال�ستئناف: 9/01127/2016/03
رقم الدع�ى: 9/00678/2015/25

تبليغ باحل�س�ر
م�شطفى  فريد  الأول:  �شده  الم�شتاأنف  القعود.  عبداهلل  محمد  عبداهلل  خالد   الم�شتاأنف: 

العابدين. الم�شتاأنف �شده الثانية: �شركة باق العقارية. �شفة الدعوى: دعوى مالية.
الثانية  �شدها  للم�شتاأنف  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا    
المذكورة اأعاله باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/12/27 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الولى

رقم الدع�ى: 8/07008/2015/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: MA REGINA LYNN LYNN BAUTISTA. وكيل المدعي: ايمان علي احمد الحداد، 
المدعى عليه: ترتيل للتجارة العامة ل�شاحبها عالء عبدالنبي الع�شفور مو�شوع الدعوى: دعوى 

عمالية.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/2/19 لنظر الدعوى على ان يكون العالن وفقا للحكم التمهيدي التالي: حكمت 
طرق  بكافة  المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة:- 
الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود انه قد تم ف�شله من العمل وطريقة وتاريخ  ذلك ومقدار 
و�شرحت  وطبيعتها  ومقدارها  علية  المدعى  لدى  عملتها  التي  والجازات  الإ�شافية  ال�شاعات 
للمدعى عليه  بنفي ذلك بذات الطرق وحددت جل�شة 2016/11/13 م لبدء التحقيق على اأن 
اأ�شهر من تاريخ بدء التحقيق واأناطت بع�شو ي�شار الدائرة اإجراء التحقيق  ينتهي خالل ثالثة 
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للجل�شة  �شهودهما  باإح�شار  للطرفين  و�شرحت  القت�شاء  عند  غيرة  ندب  الدائرة  ولرئي�س 
المحددة وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق ذلك الق�شاء .

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

تبليغ باحل�س�ر
للمقاولت  ازهار  عليه:  المدعى  بور�شيد  فرج  المدعي: عي�شى  �شينجوكيل  المدعي: هرديب 

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

جل�شة 2017/02/07 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم ال�ستئناف: 4/1706/2016/03
رقم الدع�ى: 9/10871/2013/02

تبليغ باحل�س�ر
�شدها  الم�شتاأنف  �شد:  ميرزا.  علي  خاتون  وكيلته:  ال�شيخ،  عبداهلل  مكي  �شامي  الم�شتاأنف: 
الولى: �شركة �شولر لاللكترونيات، وكيلها: عي�شى ابراهيم محمد، الم�شتاأنف �شدها الثانية: 
بقبول  اولً:  الطلبات:  جرداب729.  �شارع77  مبنى6171،  لالإلكترونيات،  الكترولند  �شركة 
ال�شتئناف �شكاًل للتقرير به وفق المقرر قانونًا.  ثانيًا: ا�شليا الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
به من الزام الم�شتاأنف ورف�س الدعوى في مواجهة الم�شتاأنف.  ثالثًا: الزام الم�شتاأنف �شدهما 

بالر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة. 
  لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثانية المذكور 
فاإن   2016/12/25 لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اذا  باأنها  اأعالها 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم الدع�ى: 3/00602/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: JAHANGIR ALAM JOYNAL JOYNAL ABEDIN. وكيل المدعي ايمان علي احمد 
الحداد المدعى عليه: حميد احمد محمد علي عبدالح�شين. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

  لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/08 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدع�ى: 2/00575/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

علي  المدعي: ايمان  وكيل   .SANDEEP NANDINI SIVADASAN SIVADASAN المدعي: 
الدعوى: دعوى  مو�شوع  عبدالح�شين  علي  محمد  احمد  حميد  عليه:  المدعى  الحداد  احمد 

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

جل�شة 2017/02/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدع�ى: 3/00583/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: MOHAMMED BELAYET ABDUL KHALAQUE. وكيل المدعي: ايمان علي احمد 
الحداد المدعى عليه: حميد احمد محمد علي عبدالح�شين. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

  لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/08 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدع�ى: 1/00584/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
 RADHAKRISHNAN MUNDATH KINHAMAU NAIS KINHAMAU NAIS المدعي: 
KOOLKAL. وكيل المدعي: ايمان علي احمد الحداد المدعى عليه: حميد احمد محمد علي 

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

جل�شة 2017/02/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدع�ى: 3/00597/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: AZAD HOSSAIN ABDUSH ABDUSH SABUR. وكيل المدعي: ايمان علي احمد 
الحداد. المدعى عليه: حميد احمد محمد علي عبدالح�شين. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

  لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/08 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم ال�ستئناف: 1/02736/2016/03
رقم الدع�ى: 5/11887/2009/02

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنفان: 1- عبدالر�شا علي ح�شن محمد. 2- بهية علي ح�شن محمد. الم�شتاأنف �شدهم: 
جا�شم   -4 عبداهلل.  جعفر  عبداهلل   -3 عبداهلل.  جعفر  محمد   -2 محمد.  �شلطان  رحمة   -1

من�شور اأحمد خلف. 5- خديجة من�شور اأحمد خلف.
  لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدهم المذكورين 
فاإن   2017/1/9 لجل�شة  بالح�شور  عنهم  ينوب  وكياًل  يعينوا  اأو  يح�شروا  لم  اذا  باأنهم  اأعاله 

المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلموا.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الولى

رقم ال�ستئناف: 1/411/2015/03 
رقم الدع�ى: 5/2230/2014/02

تبليغ باحل�س�ر
الم�شتاأنف: اإقبال حميد �شنقور. وكيله: عبداهلل احمد ال�شكران. �شد: الم�شتاأنف �شده الول: 
محمد محمد ابراهيم فرغلي، عماره 1971 �شقة 5 طريق 2124 مجمع 321 الق�شيبيه. الم�شتاأنف 
�شده الثاني: احمد اإبراهيم بهزاد. وكيله: عادل بوعلي.  الم�شتاأنف �شدها الثالثة: الهيئة العامة 
العقاري، عمار دلمون 119، الطابق الول، �شارع الحكومة. الطلبات: 1-  للم�شاحة والت�شجيل 
بقبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- في المو�شوع: اأ�شليًا: باإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة م�شتمالته 
البرهامة   5656 طريق   356 مجمع   1775 رقم  المدعي  بيت  على  القيد  �شارة  بو�شع  والحكم 
طبقًا للوثيقة رقم 1968/809، وفي المو�شوع الحكم ببطالن عقد البيع المبرم بين المدعي 
وثيقة  ببطالن  والحكم   1968/809 رقم  بالوثيقة  والم�شجل  المدعي  لبيت  والثاني  الأول  عليه 
بيع العقار 1968/809 وت�شمين الم�شتاأنف �شدهما الم�شاريف واتعاب المحاماة. واحتياطيًا: 
ال�شهود  �شهادة  بينها  ومن  الثبات  طرق  بكافة  الم�شتاأنف  ليثبت  للتحقيق  ال�شتئناف  باإحالة 
تواطوؤ الم�شتاأنف �شدهما الول والثاني لال�شتيالء على العقارات مو�شوع الدعوى وبطالن البيع 
ال�شادر من الم�شتاأنف �شده الول اإلى الم�شتاأنف �شده الثاني ب�شاأن العقار مو�شوع الدعوى مع 

اإلزام الم�شتاأنف �شدهما في كل الحوال بالم�شروفات واتعاب المحاماة عن الدرجتين.
للم�شتاأنف �شده الأول المذكور  الثانية  الغرفة  العليا المدنية    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/25 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية
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رقم ال�ستئناف: 6/03082/2016/03
رقم الدع�ى: 9/00490/2016/25

تبليغ باحل�س�ر
�شفة  لالت�شالت.  براكت�س  �شركة  �شده:  مقيم.  الم�شتاأنف  ملك  عبداهلل  علي   الم�شتاأنف: 

الدعوى: دعوى مالية.
  لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2017/1/8 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم الدع�ى: 9/14981/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: ال�شركة الهلية للتاأمين. وكيل المدعي: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: اإياد احمد 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 412.15 دينارًا مع  ال�شعودية. مو�شوع  ال�شفارة  ال خمي�س.  حمد 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 1/13447/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل
المدعى عليها: �شركة فالمينجو ميدل اي�شت ليمتد )فرع ل�شركة اجنبية(. �شجل تجاري رقم: 
84043-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 4/15592/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة اأمل ال�شائغ لتركيب الم�شاعد 
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و�شيانتها �س.و.و. �شجل تجاري رقم: 72865-4. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 659.703 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 4/12658/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: احمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
الدو�شري. المدعى عليه: هيلو بلي�س للتجارة. �شجل تجاري رقم: 1-66795 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4365 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 2/12421/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 KRISHNA المدعي: البنك الأهلي. وكيل المدعي: عي�شى ابراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي:590553518.  الرقم   .PILLAI SREE KUMAR

2118.001 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 4/12420/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عليه:  المدعى  �شلمان.  ابراهيم محمد  المدعي: عي�شى  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
IRFAN ABDUL RAHAMAN MOMIN. الرقم ال�شخ�شي 800836120. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 605.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدع�ى: 9/13353/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة توب لين للتجارة �شجل تجاري 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1833.188 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .01-77234 رقم: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 6/13453/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة م�شنع الظاعن للقوارب. �شجل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 4304.819  الدعوى: طلب  رقم: 3195. مو�شوع  تجاري 

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

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 3/13978/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

الدين.  كمال  علي  ال�شيد  ح�شن  محمد  المدعي: علي  وكيل  الوطني.  التمويل  المدعي: بيت 
مو�شوع   .840403348 ال�شخ�شي  الرقم  ر�شي.  عبداهلل  �شالح  عبا�س  عليها: مريم  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 3833.79 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 3/13608/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة الفوزان لمواد البناء. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: النور�س 
لالألمنيوم. �شجل تجاري رقم: 1-48096. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1970.219 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 8/15217/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة مجموعه العريان. وكيل المدعية: �شفوت علي حنفي. المدعى عليه روان �س.ر. 
كروبيتاج. جواز �شفر رقم: N3971564. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1097.5 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 6/15218/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  حنفي.  علي  �شفوت  المدعي:  وكيل  التجارية.  العريان  مجموعه  �شركة  المدعية: 
 563.5 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .AY5467383 رقم:  �شفر  جواز  �شادق.  عليه: مق�شود 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 8/15590/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

للمقاولت  عبا�س  �شادق  عليها: �شركة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
مع  دينارًا   2811.756 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .1-79590 رقم:  تجاري  �شجل  �س.�س.و. 

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

حددت جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 7/15209/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

يو�شف  يعقوب  المدعية: عبدالرحمن  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
 .630110255 ال�شخ�شي  الرقم  بابا.  خان  علي  احمد  الول: مهدي  عليه  المدعى  ال�شوملي. 
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مو�شوع   .910907862 ال�شخ�شي  الرقم  بابا.  علي  احمد  مهدي  محمد  الثاني:  عليه  المدعى 
الدعوى: طلب مبلغ 824.549 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 7/12147/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعى  الج�شي  ح�شن  مجيد  المدعية: محمد  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  فاليو  المدعية: �شركة 
عليه: محمد جا�شم محمد نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 660122405. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 5/14823/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

عي�شي  عبداهلل  من�شور  عليها: مريم  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
�شاحبة موؤ�ش�شة المنير لمواد البناء. �شجل تجاري رقم: 47156. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية  

رقم الدع�ى: 9/14818/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة جلف ديجيتال
�شجل تجاري رقم: 85999-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 753.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدع�ى: 9/15711/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

احمد مدن  بدر عبدالكريم  عليه: جعفر  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شاحب موؤ�ش�شة الزدهار لت�شليم الزهور. الرقم ال�شخ�شي: 801108241. �شجل تجاري رقم: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   267.221 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .02-25554

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 9/14821/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

مهدي  فوؤاد  محمد  عليها: موؤ�ش�شة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
الحلواجي. �شجل تجاري رقم: 61166. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 991.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 7/14822/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: خليل عبداهلل خليل ابراهيم الحمر 
�شاحب/ موؤ�ش�شة ابوعبداهلل للتخلي�س الجمركي. الرقم ال�شخ�شي 721103952. �شجل تجاري 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2449.463 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .48852-1 رقم: 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 2/14816/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

اأحمد  اهلل  خلف  طلعت  عليه: محمد  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
�شاحب/ موؤ�ش�شتي نجمة الفار�س لقطع غيار ال�شيارات واإبن حميدو للماأكولت البحرية. �شجل 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 580.305  الدعوى: طلب  رقم: 81270. مو�شوع  تجاري 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 2/13407/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
المدعية: �شركة فاليو لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: محمد مجيد ح�شن الج�شي.  المدعى 

عليه: محمد ر�شا غلوم غلوم ح�شين �شم�شي. الرقم ال�شخ�شي: 671202375
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2279.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 9/13958/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
 RUHUL AMIN المدعي: مطعم الفخارة. وكيل المدعي: مي حامد ال�شيد جالل. المدعى عليه
مبلغ 747.5  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 821316400 مو�شوع  الرقم   .MUKBUL AHAMED

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

جل�شة 28//12-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 7/13279/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

علي  عي�شى  المدعي: عبدال�شهيد  وكيل  الدين.  جمال  ال�شادق  الدين  جمال  المدعي: احمد 
اأحمد. المدعى عليه الول: فوؤاد ابراهيم محمود الكوهجي مالك مكتب لكنورز الرقم ال�شخ�شي: 
620039493. �شجل تجاري رقم 3-12635. المدعى عليه الثاني �شيال ميكي وين. مبنى: 298 
�شقة: 43 مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 650 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 2/15593/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة علي عبا�س يو�شف �شالح 
الدعوى: طلب مبلغ  ل�شاحبه عبا�س علي يوف �شالح. �شجل تجاري رقم: 64697-2. مو�شوع 

1681.081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 2/15593/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة علي عبا�س يو�شف �شالح 
الدعوى: طلب مبلغ  ل�شاحبه عبا�س علي يوف �شالح. �شجل تجاري رقم: 64697-2. مو�شوع 

1681.081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 9/13957/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

 MUHAMMAD المدعي: مطعم الفخارة. وكيل المدعي: مي حامد ال�شيد جالل. المدعى عليه
مع  دينارًا   747.5 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .900168005 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAHID

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

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 4/12188/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى عليه:  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المدعي: عي�شى  المتحد. وكيل  المدعي: البنك الهلي 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SREEDHARAN PILLAI SASIDHARAN SASIDHARAN NAIR
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 772.775 دينارًا مع  550714820. مو�شوع 
اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 4/12188/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
عليه:  المدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المدعي: عي�شى  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
ال�شخ�شي:  الرقم   SREEDHARAN PILLAI SASIDHARAN SASIDHARAN NAIR

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 772.775 دينارًا مع  550714820. مو�شوع 
اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدع�ى: 2/13827/2016/02

تبليغ باحل�س�ر
التاجر.  كاظم  علي  عي�شى  المدعية: محمد  وكيل  والمرايا.  للزجاج  اليو�شف  المدعية: �شركة 
الدعوى: طلب  للت�شاميم. �شجل تجاري رقم: 1-61413. مو�شوع  المدعى عليها: �شركة توك 

مبلغ 3985 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 5/13588/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

�شجل  الظاعن  غرندقر  عليها: �شركة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
تجاري رقم: 77748-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1473.283 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدع�ى: 1/13352/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

للمقاولت �شجل  المختاري  المدعى عليها: �شركة  للتاأمين الجتماعي.  العامة  المدعية: الهيئة 
تجاري رقم: 77792. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4160.917 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 5/13350/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

�شيرف�س.  كليننغ   7 �شوبر  عليه: موؤ�ش�شة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
الر�شوم  مع  دينارًا   3023.497 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .1-80478 رقم:  تجاري  �شجل 

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

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 9/13733/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

�شجل  للتجارة.  افاليون  عليها: �شركة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
تجاري رقم: 92799-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 796.447 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 9/11806/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الج�شي  ح�شن  مجيد  محمد  المدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  فاليو  المدعية: �شركة 
عليه: MICHAEL JOHN EMMS. الرقم ال�شخ�شي: 601025920 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2524.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 4/12031/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الج�شي  المدعية: محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  المدعية: �شركة 
عليه: محمد احمد ر�شي مرهون محمد. الرقم ال�شخ�شي: 841003114 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4630.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساغد�سة

رقم الدع�ى: 4/12031/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعى  الج�شي  المدعية: محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  �شركة  المدعية: 
عليه: محمد احمد ر�شي مرهون محمد. الرقم ال�شخ�شي: 841003114 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4630.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 7/16263/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: مجموعة العوجان التجارية. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
 .7-33196 رقم:  تجاري  �شجل   .Momo Intenational Catering Servces عليه:  المدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 3/16346/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: مجموعة العوجان التجاريه. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
مو�شوع   .42523 رقم:  تجاري  �شجل   .Mirza Jaffar Abdulla Alasfoor عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 321 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 9/16343/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
مو�شوع   .800537114 ال�شخ�شي  الرقم   .SHIJI MATHEW عليه:  المدعى  التويجري. 

الدعوى: طلب مبلغ 773.319 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 8/16089/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: مجموعة العوجان التجارية. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليه: AL WADEAH TOWERS MARKET. �شجل تجاري رقم: 54836-2. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1827.43 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 6/15932/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة علي عادل ح�شن �شلمان العلوي 
 379.305 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .94828-1 رقم:  تجاري  �شجل  �س.�س.و.  للمقاولت 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    

حددت جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 1/15926/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بحرين يورو للدعاية والعالن 
ذ.م.م. �شجل تجاري رقم: 93083-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 794.549 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
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حددت جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 2/15822/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عاتقة احمد ح�شين عا�شورى �شاحبة 
الوحدات لمقاولت البناء. �شجل تجاري رقم: 2-54733. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 754.934 

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

جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 02/2016/16409/5
فتح دع�ى تركة املت�فى

وليد محمد عبداهلل الن�سمي
الرقم  الن�شمي.  عبداهلل  محمد  وليد  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 700604278. 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 2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 9/16852/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

اإبراهيم محمد ح�سن ح�سني
الرقم  ح�شين   ح�شن  محمد  ابراهيم  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 240101243. 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 2017/1/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 6/16448/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

MOHAMED NASIR KHAN ABDULGAFOOR GHAZI
 MOHAMED NASIR KHAN المتوفى  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ABDULGAFOOR GHAZI. ورقمه ال�شخ�شي 610626612. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما 
جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما 
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2017/1/2 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 02/2016/17400/7
فتح دع�ى تركة املت�فى

SHAKEEL AHMED DAWOOD KARDEKAR
 SHAKEEL AHMED DAWOOD تركة  فتح  ع  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
KARDEKAR. الرقم ال�شخ�شي: 630306133. 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 2017/1/16 

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

رقم الدع�ى: 2/17425/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

ابراهيم ح�سن غدير وغريه
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة ابراهيم ح�شن غدير. الرقم ال�شخ�شي: 
330102966. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 02/2016/06369/8 
تبليغ باحل�س�ر

المدعية: �شركة خيبر للتجارة ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 1-40189. وكيلة المدعية: مها 
التجاري:  ال�شجل  والتطوير ذ.م.م. رقم  الحمد لالإن�شاء  المدعى عليها: �شركة  مح�شن جابر. 
الر�شوم  مع  دينارًا   499285.33 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  العنوان.  مجهول   .53136

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/1/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 02/2016/17451/1
فتح دع�ى تركة املت�فى

عبدالعزيز جالل ي��سف ال�سرقي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة عبدالعزيز جالل يو�شف ال�شرقي الرقم 
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ال�شخ�شي: 940809028. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 9/17572/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

جنم اإبراهيم احمد �سقر اآل ثاين
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة نجم اإبراهيم اأحمد �شقر اآل ثاني الرقم 
ال�شخ�شي: 810802708. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 5/17561/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

محمد وادي محمد ج�ده
الرقم  جوده.  محمد  وادي  محمد  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 610144936. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�ى: 2/2254/2010/14 
تبليغ باحل�س�ر

المدعية/ منيرة محمد �شلطان عبداهلل الذوادي. مبنى 113 طريق 1504 مجمع 815 المدعى 
اليمن. مبنى 113 طريق 1504 مجمع 815. مو�شوع  الجن�شية/  البابلي.  عليه/ علي رزق علي 
لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  وعليه  الطالق.  الدعوى/ 
الواقع  ال�شرر  ال�شهود  و�شهادة  البينة  فيها  بما  القانونية  الأثبات  طرق  بكافة  وذلك  المدعية 
عليها من المدعى عليه و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وقد حددت المحكمة جل�شة 

2016/12/7م   لإجراء التحقيق واعالن 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 2016/12/7م �شوف ت�شير بحقه بما 

يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الثانية
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رقم الدع�ى: 4/02485/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

حاجم  احمد  اكرم  المدعي: �شهى  وكيل  الخزرجي.  ها�شم  حاجم  احمد  المدعي: فريد 
الخزرجي. المدعى عليه: فهد محمد ا�شماعيل العو�شي. الرقم ال�شخ�شي 540107433. �شقة: 
مع  دينارًا   3000 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814 مجمع:   ،1448 طريق:   16

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

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 9/05603/2016/02
تبليغ باحل�س�ر

المدعي: م�شلح علي م�شعد ال�شيادي. وكيل المدعي: �شهام نا�شر ح�شين �شليبيخ المدعى عليه: 
1-توفيق �شالح مح�شن ال�شيادي2-عبدالمجيد مراد محمد بلو�س. مبنى 157 �شقة: 11 طريق: 
407، مجمع: 204 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2900 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 9/03038/2011/02
تبليغ باحل�س�ر

وكيل  ال�شابوري.  مكي  عبداهلل  ابراهيم  علي  ال�شابوري،  مكي  عبداهلل  المدعيان: ابراهيم 
مر�شد  ها�شم،اميره  علي  �شرف  �شبر  عليه: يو�شف  المدعى  العري�س.  جعفر  المدعي: اأحمد 
دند�س. مبنى: 129 �شقة: 4 طريق: 20، مجمع: 522 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 

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

جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الأولى

رقم الدع�ى: 4/10750/2016/02
فتح دع�ى تركة املت�فى

وحيد محمد اأمني مال اهلل محمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة وحيد محمد اأمين مال اهلل محمد. الرقم 
ال�شخ�شي: 740300296. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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اإعالنات غرفة البحرين لت�س�ية المنازعات

رقم الدع�ى: 17 / 2016
اإعالن بجدول م�اعيد اإدارة الدع�ى رقم -1

 ،16 الطابق  الر�شي�س،  بناية  ال�شيد.  نواف  المحامي  وكيله:  البحرين.  ديار  �شركة  المدعية: 
بوليفارد  �شركة  الولى:  عليها  المدعى  البحرين.  مملكة  الدبلوما�شية،  المنطقة   ،161 مكتب 
العرين للتطوير العقاري. وكيلها: المحامي قي�س الزعبي. المرفاأ المالي، مبن الم�شرف العالمي 
رقم 1411، �شارع 4626، الطابق 16، المنامة، مملكة البحرين. المدعى عليها الثانية: �شركة 
الخليج القاب�شة �س.م.ك )م(. المدعى عليها الثالثة: �شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري 
المنامة،  ال�شرقي، الطابق 35،  البرج  اأنور. المرفاأ المالي،  اأ�شامة  �س.و.و. وكيلهما: المحامي 
مملكة البحرين. المدعى عليها الرابعة: �شركة �شاحية العرين للتطوير العقاري. �شقة 1601، 

مبنى 1411، �شارع 4626، مجمع 346، مملكة البحرين.
اإدارة  الرابعة بجدول مواعيد  المدعى عليها  المنازعات  لت�شوية  البحرين    لذا تعلن غرفة 
الدعوى رقم -1 اأمام مدير الدعوى كالتالي: الجتماع الثاني بتاريخ 4 دي�شمبر 2016 ال�شاعة 
12 ظهرًا وذلك لتقديم المدعى عليهم مذكرات دفاعهم. الجتماع الأخير بتاريخ 21 دي�شمبر 
2016 ال�شاعة 12 ظهرًا لتقديم الأطراف مذكراتهم الختامية واإعالن الأطراف بموعد الجل�شة 

الأولى اأمام الهيئة.
�شتعقد الجتماعات بمقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق الثالث، 
مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار 
غرفة  بها  تخت�س  التي  المنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم 
البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم 

)30( ل�شنة 2009، ليعلم.
                                                               مدير الدع�ى

بغرفة البحرين لت�س�ية املنازعات
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الدع�ى رقم 13/ 2016
المدعية: �شركة اأيه اأي اإ�س بي العربية المحدودة )�شعودية(

المدعى عليهم:
1- �شركة الطاقة المركزية �س.م.ب )مقفلة(

2- بيت التمويل الكويتي �س.م.ب )مقفلة(
3- عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمد الزامل

4- �شليمان عبدالعزيز البريكان
5- عبدالحكيم يعقوب الخياط

6- مناف يو�شف عبدالعزيز حمزة
7- خلدون ر�شيد �شعيد الطبري

8- عدنان �شكور ملك
9- عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل

10- محمد خلفان بن خربا�س
المطلوب اإعالنهم:

1- عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمد الزامل
2- �شليمان عبدالعزيز البريكان
3- خلدون ر�شيد �شعيد الطبري

4- عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل
5- محمد خلفان بن خربا�س

اإعالن بقرار ت�سكيل الهيئة وم�عد اجلل�سة يف الدع�ى 13/ 2016 واحل�س�ر
بن حمد  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  عليهم  للمدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 
�شعيد  ر�شيد  خلدون  حمزة،  عبدالعزيز  يو�شف  مناف  البريكان،  عبدالعزيز  �شليمان  الزامل، 
الطبري، عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل ومحمد خلفان بن خربا�س، بقرار الم�شجل العام 
رقم )13/ ل40( ل�شنة 2016 بت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى المذكورة اأعاله من ال�شادة 
القا�شي عبدالرحمن ال�شيد المعال )رئي�شًا(، القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شوًا( والأ�شتاذ 
والمحددة  النزاع  ت�شوية  هيئة  اأمام  الأولى  الجل�شة  وبموعد  )ع�شوًا(،  العلوي  عبداهلل  جميل 
بناية  �شارع 1704،  الغرفة، وعنوانها:  ال�شاعة 11،30 �شباحًا بمقر  لتاريخ 20 دي�شمبر 2016 

البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، ليعلم

مدير الدع�ى
بغرفة البحرين لت�س�ية املنازعات
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اإعالنات اإدارة اأم�ال القا�سرين

اإعالن 321/ 2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى �شلمان ابراهيم عبدعلي ح�شين، من �شكنة هورة 
عالي، ويحمل رقم �شكاني 640038115، 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.


