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.�أمر.ملكي.رقم.)53(.ل�ضنة.2016
بتعيين.�أع�ضاء.�لمجل�س.�لأعلى.للمر�أة

ملك.مملكة.�لبحرين. نحن.حمد.بن.عي�ضى.�آل.خليفة.......
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة وتعديالته،
وعلى الأمر امللكي رقم )1( ل�شنة 2014 بتعيني اأع�شاء املجل�س الأعلى للمراأة،

وبناًء على عْر�س �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة،

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ُيعنينَّ ع�شوًا باملجل�س الأعلى للمراأة ُكلٌّ من:
1- الدكتورة ال�شيخة مرمي بنت ح�شن اآل خليفة.

2- ال�شيدة هالة محمد جابر الأن�شاري.
3- ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة.

4- ال�شيخة ح�شة بنت خليفة اآل خليفة.
5- ال�شيدة مرمي اأحمد جمعان.

6- ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين.
7- ال�شيدة مع�شومة عبدالر�شول عي�شى.

8- الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى اآل خليفة.
9- العميد منى على عبدالرحيم.

10- الدكتورة هدى ح�شني امل�شقطي.
11- ال�شيدة منى �شيد علي الها�شمي.

12- ال�شيدة وداد ر�شي املو�شوي.
13- ال�شيخة اأ�شيل بنت خليفة اآل خليفة.

14- الدكتورة �شباح �شالح اجلنيد.

15- الدكتورة �شوزان عبا�س محمد.
16- الدكتورة اأمرية عبداهلل من�شور القيِّم.

وتكون مدة ع�شويتهن ثالث �شنوات.
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�ملادة.�لثانية
تاريخ  به من  وُيعمل  الأمر،  تنفيذ هذا  للمراأة  الأعلى  امللكي رئي�شة املجل�س  ال�شمو  على �شاحبة 

�شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.�لبحرين
حمد.بن.عي�ضى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
�شدر بتاريخ: 22 �شـفـــر 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 22 نوفمرب 2016م
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.�أمر.ملكي.رقم.)54(.ل�ضنة.2016
باإعادة.تعيين.�أمين.عام.�لمجل�س.�لأعلى.للمر�أة

ملك.مملكة.�لبحرين. نحن.حمد.بن.عي�ضى.�آل.خليفة.......
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة وتعديالته،
وعلى الأمر امللكي رقم )2( ل�شنة 2014 بتعيني اأمني عام املجل�س الأعلى للمراأة،

وبناًء على عْر�س �شاحبة ال�شمو امللكي رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة،

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ملدة ثالث  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  اأمينًا عامًا  الأن�شاري  ال�شيدة هالة محمد جابر  تعيني  ُيعاد 
�شنوات، وبذات الدرجة الوظيفية للمن�شب، واملن�شو�س عليه يف اأمر اإن�شاء املجل�س وتعديالته.

�ملادة.�لثانية
تاريخ  به من  وُيعمل  الأمر،  تنفيذ هذا  للمراأة  الأعلى  امللكي رئي�شة املجل�س  ال�شمو  على �شاحبة 

�شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك.مملكة.�لبحرين
حمد.بن.عي�ضى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
�شدر بتاريخ: 22 �شـفـــر 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 22 نوفمرب 2016م
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.قر�ر.رقم.)60(.ل�ضنة.2016
.باعتماد.تقارير.�إد�رة.�لمتحانات.�لوطنية.�ل�ضادرة.عن.

هيئة.جودة.�لتعليم.و�لتدريب

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهالت العلمية،

يف  ار�شني  للدنَّ التعليمية  اخلدمات  مكاتب  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
اخلارج،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،
وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني،

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

اإدارة الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان  وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س 
جودة التعليم والتدريب،

و�شمان جودة  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة  ل�شنة 2016  رقم )74(  املر�شوم  وعلى 
التعليم والتدريب،

وعلى نظام مراحل اإ�شدار تقارير املراجعات والمتحانات الوطنية ال�شادر بالقرار رقم )49( 
ل�شنة 2009،

وعلى نظام اإدارة المتحانات الوطنية ال�شادر بالقرار رقم )26( ل�شنة 2016،
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى

ُتعتَمد تقارير اإدارة المتحانات الوطنية ال�شادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، املتمثلة يف:
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1- تقرير نتائج المتحانات الوطنية للدورة الرابعة لل�شف الثاين ع�شر لعام 2016.
2- تقرير نتائج المتحانات الوطنية للدورة الثامنة لل�شف ال�شاد�س لعام 2016.

�ملادة.�لثانية
املراجعات  تقارير  اإ�شدار  مراحل  نظام  ِوْفق  ال�شابقة  املادة  يف  اإليها  امل�شار  التقارير  ُتن�شر 

والمتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب ال�شادر بالقرار رقم )49( ل�شنة 2009. 

�ملادة.�لثالثة
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

      

.رئي�س.جمل�س.�لوزر�ء
خليفة.بن.�ضلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 23 �شـفــر 1438هـ
الـمـــــوافـــــق: 23 نوفمرب 2016م
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.قر�ر.رقم.)61(.ل�ضنة.2016
.باإ�ضد�ر.�لالئحة.�لمالية.

للهيئة.�لوطنية.لتنظيم.�لمهن.و�لخدمات.�ل�ضحية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 2002 ب�شاأن ديوان الرقابة املالية والإدارية، 

ل مبوجب املر�شوم بقانون رقم )49( ل�شنة 2010، واملعدنَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة  2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، واملعدنَّ

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

بالقرار قرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2013 ب�شوابط الت�شرفات املالية للوزارات واجلهات احلكومية، 

وعلى الإطار النموذجي للوائح املالية للجهات احلكومية ذات امليزانيات امل�شتقلة وامللحقة ال�شادر 
القرار رقم )20( ل�شنة 2015،

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  تنفيذي  رئي�س  بتعيني   2015 ل�شنة   )62( رقم  املر�شوم  وعلى 
واخلدمات ال�شحية،

وبناًء على موافقة واعتماد املجل�س الأعلى لل�شحة باجتماعه رقم )1( بتاريخ 2015/10/22، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قــرر.�لآتي:
�لـمادة.�لأولى

بهذا  املرفقة  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  املالية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
القرار.



العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

11

�لـمادة.�لثانية
ُي�شِدر رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة والرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�شحية - كل فيما يخ�شه - القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

�لـمادة.�لثالثة
اأ�شهر من  الر�شمية، ويعمل بهما بعد ثالثة  القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة  ُين�شر هذا 

تاريخ الن�شر، وُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.
                                                        

  رئي�س.جمل�س.�لوزر�ء
.خليفة.بن.�ضلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 24 �شـفــر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 24 نوفمرب 2016م
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�لالئحة.�ملالية.
للهيئة.�لوطنية.لتنظيم.�ملهن.و�خلدمات.�ل�ضحية

�لف�ضل.�لأول
�أحكام.عامة

مادة.)1(
يف تطبيق اأحكام هذا القرار يق�شد بالعبارات والكلمات التالية املعاين املو�شحة قرين كل منها:

�لوز�رة: وزارة املالية.
�لوزير: وزير املالية.

�لهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.
�ملجل�س: املجل�س الأعلى لل�شحة، املن�شاأ باملر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013.

�مل�ضتوى.�لإد�ري.�لأول: الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.
�مل�ضتوى.�ملايل.�لأول: رئي�س ق�شم املوارد الب�شرية واملالية بالهيئة.

�مل�ضتوى.�ملايل.�لثاين: رئي�س جمموعة املوارد املالية بالهيئة.
�مل�ضتوى.�ملايل.�لثالث: املوظفون التابعون ملجموعة املوارد املالية بالهيئة.

جمموعة.�ملو�رد.�ملالية: جمموعة العمل املعنية بال�شئون املالية، وتتبع ق�شم املوارد الب�شرية واملالية.
الب�شرية  املوارد  ق�شم  وتتبع  الإدارية،  بال�شئون  املعنية  العمل  جمموعة  �لب�ضرية:. �ملو�رد. جمموعة.

واملالية.
يت�شمن  والذي  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  املايل  النظام  �ملالية:  �لالئحة.
الأحكام والقواعد واملعايري املالية املعتَمدة للرقابة على املعامالت املالية، وي�شمل حتديد م�شئوليات 
وم�شتوى ال�شالحيات الالزمة لت�شريح وتنفيذ املعامالت املالية، وي�شار اإليها يف هذه الن�شو�س 

بكلمة )الالئحة(.

مادة.)2(
تهدف الالئحة اإلى ما يلي:

اأ- احلفاظ على الأموال واملمتلكات واملوجودات اخلا�شة بالهيئة.
ب- �شمان ت�شجيل جميع بيانات املعامالت املالية للهيئة.
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ج- املحافظة على درجة عالية من الثبات يف معاجلة املعامالت املحا�شبية واملالية للهيئة.
د ومراقبة حركة اأموال الهيئة من اإيرادات وم�شروفات. د- ر�شْ

ر اللتزامات املالية للهيئة. هـ- ح�شْ
ع النُُّظم اجلديدة يف امل�شتقبل. باِعها عند و�شْ ح- ر�ْشم ال�شيا�شات املحا�شبية واملالية لتِّ

مادة.)3(
للوزارة وديوان الرقابة املالية والإدارية تقدمي اأية مقرتحات اأو تو�شيات حول اأحكام هذه الالئحة.  

مادة.)4(
ُيعمل فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه الالئحة بالأحكام وال�شوابط والإجراءات املن�شو�س 
عليها يف الإطار النموذجي للوائح املالية للجهات احلكومية ذات امليزانيات امل�شتقلة وامللحقة، الواردة 
بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )20( ل�شنة 2015، والقواعد الواردة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 
د ال�شادر عن وزارة املالية.  )25( ل�شنة 2012، وكذا الأحكام املن�شو�س عليها بالدليل املايل املوحنَّ

وتطبنَّق املعايري املحا�شبية الدولية يف املعاجلات املحا�شبية للمعامالت املالية.

مادة.)5(
ع اليد عليها اأو  ُتعترَب اأموال الهيئة ومن�شاآتها ومعداتها من الأموال العامة، ول يجوز مَتلُّكها بو�شْ

بالتقادم.
�لف�ضل.�لثاين

مادة.)6(
ميز�نية.�لهيئة

من  دي�شمرب  من  والثالثني  احلادي  وتنتهي يف  يناير  اأول  تبداأ يف  م�شتقلة  ميزانية  للهيئة  تكون 
نف�س ال�شنة، وتخ�شع يف هذا ال�شاأن لكافة القواعد والأحكام التي ت�شري ب�شاأن امليزانية العامة للدولة، 

ويجوز اأْن تكون للهيئة ميزانية تقديرية ل�شنتني ماليتني.
ويتولى امل�شتوى الإداري الأول ت�شريف �شئون الهيئة وت�شيري اأعمالها فنيًا واإداريًا وماليًا.

مادة.)7(
�س من امليزانية العامة للهيئة التزامًا عليها، ويف نهاية العام جترى ت�شوية من  ُيعترَب املبلغ املخ�شنَّ
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ْخل بعد خ�شم اأية  ل جزء من هذا املبلغ اإلى اإيرادات تعادل التكاليف الظاهرة يف قائمة الدنَّ خاللها ُيَحونَّ
اإيرادات حققتها الهيئة خالل ال�شنة املالية، وبحد اأق�شى الر�شيد الدائن امل�شتَحق للحكومة الظاهر 
يف ميزانية الهيئة يف نهاية ال�شنة، وذلك بتطبيق املعيار املحا�شبي رقم )20( ب�شاأن الـِمَنح احلكومية.  

مادة.)8(
اأ- يعتمد بناء تقديرات امليزانية �شواًء لبنود امل�شروفات اأو الإيرادات على املعادلة التالية: 

     تقدير العام القادم = متو�شط النتائج الفعلية للعامني قبل عام التقدير ± التعديالت احلتمية ± 
التعديالت املقرتحة.

       وُتَعد التعديالت حتمية متى متت على تقديرات ال�شنة املا�شية، ول ميكن التنازل عنها مثل ارتفاع 
الأ�شعار، كما ُتَعد التعديالت مقرتحة متى ارتاأت الهيئة �شرورتها، وميكن ال�شتغناء عنها اإذا مل 

تتوافر املوافقات الالزمة.
يجب اأن ُيذَكر يف مرفقات امليزانية لكل بند مربرات التعديالت احلتمية والتعديالت املقرتحة،  ب- 

ويراعى يف اإعداد التعديالت بنوعيها اخلطط امل�شتقبلية للهيئة وتوجيهات جمل�س الوزراء.
ر الهيئة اإيراداتها و م�شروفاتها مع بيان اأ�ش�س التقدير التي ُبِنَي عليها هذا التقدير والعوامل  ج-  تقدِّ

التي اأثنَّرت فيه خالل ال�شنة املالية اجلارية، وما قد يطراأ من تغيريات على التقديرات املتوقعة. 
د-  ت�شرت�شد الهيئة يف تقدير م�شروفاتها املتوقعة بالتايل:

ر م�شروفات الرواتب والعالوات والبدلت من امل�شروفات الت�شغيلية، وت�شمل ما يلي:       1- تقدنَّ
            اأ( الوظائف احلتمية وال�شاغرة مب�شمياتها ودرجاتها، مع مراعاة ما قد يطراأ عليها من تعديالت       

مثل: العالوات، الرتقيات واإلغاء الوظائف.
          ب( الوظائف املطلوب ا�شتحداثها ِوْفقًا ملتطلبات العمل اأو ا�شتكماًل لربامج �شابقة يجري تنفيذها 

دة �شلفًا. على مراحل زمنية محدنَّ
ر م�شروفات  ر م�شروفات امل�شتلزمات ال�شلعية واخلدمية من امل�شروفات الت�شغيلية، وتقدنَّ      2- تقدنَّ

الأ�شول الثابتة من امل�شروفات الراأ�شمالية، اأخذًا يف العتبار ما يلي:
       اأ( القوانني والقرارات التي فر�شت اأعباء مالية اإ�شافية كالربامج اجلديدة اأو التو�شع يف برامج  

قائمة. 
        ب( ا�شتبعاد امل�شروفات التي اأُدِرجت لغر�س معني وانتهى الغر�س الذي اأُدِرجت من اأجله.

�س، ومراعاة الإهالك للموجودات، وَتنا�ُشب          ج( رْبط �شيا�شة ال�شراء ب�شيا�شة التخزين منعًا للتكدُّ
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التقديرات مع التو�شعات املتوقعة، وزيادة حجم العمل.
ر م�شروفات امل�شاريع الراأ�شمالية وال�شتثمارية من امل�شروفات الراأ�شمالية، مع الأْخذ يف   هـ - تقدنَّ
العتبار اأْن تكون تقديرات امل�شاريع ح�شب اأولويتها وح�شب اخلطط والربامج املعتَمدة ويف �شوء 

التكاليف الكلية للم�شاريع، مع وجوب التفرقة بني امل�شاريع قيد التنفيذ وامل�شاريع اجلديدة.

مادة.)9(
على  وُتعَر�س  امليزانية،  م�شروع  اإعداد  م�شئولية  الهيئة  يف  واملالية  الب�شرية  املوارد  ق�شم  يتولى 

امل�شتوى الإداري الأول لرْفعه للمجل�س لالعتماد.
ويتم اإعداد م�شروع ميزانية الهيئة ِوْفقًا لالإجراءات الآتية:

لتقدير  بالهيئة؛  الأق�شام  روؤ�شاء  على  وتوزيعها  امليزانية  تقديرات  لحت�شاب  مناذج  اإعداد  يتم  اأ- 
الحتياجات املطلوبة لل�شنة املقبلة من الأ�شول الراأ�شمالية وامل�شروفات الت�شغيلية اخلا�شة بهم، 

حة فيها اإجراءات اإعداد امليزانية ومنهج التقدير وا�شرتاطات العمل. مو�شنَّ
ب- تر�شل جمموعة املوارد املالية البيانات الفعلية لكل ق�شم عن ال�شنوات الثالث ال�شابقة واخلطط 
امل�شتقبلية للق�شم، واأية تقديرات مالية تطلبها الإدارة مرتبطة بهذه اخلطط؛ لال�شرت�شاد بها من 

ِقَبل القائمني على حت�شري امليزانية.
ات عن ال�شنوات ال�شابقة اإْن ُوِجدت. ج- مراعاة اخلطط امل�شتحَدثة والتغريُّ

الأق�شام  تقديرات  ملناق�شة  الأخرى  والأق�شام  واملالية  الب�شرية  املوارد  ق�شم  بني  اجتماعات  تعقد  د- 
اإدارة  كل  تقديرات  على  ال�شرورية  التعديالت  واملالية  الب�شرية  املوارد  ق�شم  وُيجِري  واأ�شبابها، 
ب�شرط موافقة تلك الإدارات. واإذا مل يتم التفاق بني ق�شم املوارد الب�شرية واملالية والإدارات ُيرَفع 

الختالف اإلى امل�شتوى الإداري الأول اأو )جلنة املوازنة اإْن ُوِجدت( لتخاذ القرار النهائي.
هـ- تقوم جمموعة املوارد املالية بالإعداد النهائي لتقديرات كل عن�شر من عنا�شر امليزانية من خالل 

جتميع تقديرات الإدارات لكل عن�شر وتقدير التدفقات النقدية الداخلة.
و- ُتعَر�س امليزانية النهائية على امل�شتوى الإداري الأول ومن َثم املجل�س للموافقة عليها قبل اإر�شالها 

اإلى جمل�س الوزراء.
من  للهيئة  �ش�س  املخنَّ املبلغ  وحتديد  لعتمادها،  الوزراء  جمل�س  اإلى  امليزانية  من  ن�شخة  تر�َشل  ز- 
ده جمل�س الوزراء ح�شب توقيت اإعداد ميزانية الدولة. ويجوز ملجل�س  ميزانية الدولة يف موعد يحدِّ

الوزراء تفوي�س الوزير يف ذلك. 
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�شه توزيع امليزانية  ح- بعد اعتماد امليزانية من جمل�س الوزراء يتولى امل�شتوى الإداري الأول اأو َمن يفوِّ
على الأق�شام كل فيما يخ�شه.

ط- تقوم الهيئة بتعديل ميزانيتها قبل اعتمادها ب�شكل نهائي طبقًا لعتمادات جمل�س الوزراء، بحيث 
اإليه العتماد  ع حتقيقها، م�شافًا  املتوقنَّ الإيرادات  اأكرب من جمموع  ل يكون جمموع امل�شروفات 

�س لها.  املخ�شنَّ
ي- يف الأحوال التي ل ت�شدر فيها امليزانية قبل بدء ال�شنة املالية، ي�شتمر العمل باعتمادات �شهرية 
العمل  اأو  ال�شابقة،  املالية  ال�شنة  اعتمادات  من  جزءًا  ع�شر  اثني  من  جزء  اأ�شا�س  على  موؤقتة 

بتقديرات اإيرادات وم�شروفات ال�شنة املالية ال�شابقة حلني �شدور امليزانية اجلديدة.

مادة.)10(
َيبُطل العمل بكل اعتماد مل ُي�شَرف اأو مل ُيلتَزم به خالل ال�شنة املالية التي ُرِبط لل�شرف فيها. 
ومع ذلك يجوز للم�شتوى الإداري الأول تدوير العتمادات املتبقية اأو جزء منها لل�شنة املالية املقبلة اإذا 

اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك، ب�شرط موافقة وزارة املالية.
ويعترب من حالت امل�شلحة العامة التي تتطلب تدوير العتمادات املالية ما يلي:

التعاقد  اإجراءات  يف  الهيئة  �شَرعت  مالية  معامالت  عن  ناجتة  م�شتقبلية  مالية  التزامات  �شداد  اأ- 
عليها، ومل تتمكن من ا�شتكمالها حتى نهاية ال�شنة املالية.

ب- امل�شاريع اأو الربامج اأو املعامالت اأو الأن�شطة التي يتاأجل تنفيذها اإلى �شنة مالية مقبلة، اأو التي مل 
ينته العمل فيها حتى نهاية ال�شنة املالية.

مادة.)11(
ُي�شرَتط لتدوير املتبقي من اعتمادات امليزانية ما يلي :

املطلوب  العتمادات  عن  جممله  يف  يقل  ل  اجلارية  لل�شنة  اعتماداتها  يف  وْفرًا  الهيئة  حتقق  اأن  اأ( 
تدويرها.

اأو  املعامالت  لتنفيذ  تكفي  اعتمادات  املقبلة  املالية  ال�شنة  يف  الهيئة  ميزانية  �شمن  يتوفر  ل  اأْن  ب( 
امل�شاريع اأو الأن�شطة التي من اأجلها مت طلب تدوير العتمادات.

ج(  اأن ل تقل قيمة مبالغ العتمادات املطلوب تدويرها عن ثالثة اآلف دينار. 
ول يجوز تدوير العتمادات املالية لأكرث من �شنة مالية واحدة فيما عدا م�شروفات امل�شاريع.
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مادة.)12(
ل يجوز ا�شتغالل العتمادات التي متت املوافقة على تدويرها من �شنة مالية اإلى �شنة مالية مقبلة 
يف غري اأْوجه ال�شرف التي متت مبوجبها املوافقة على التدوير. وللوزارة احلق يف اإلغاء اأو تخفي�س 

العتمادات التي متت املوافقة على تدويرها اإذا ا�شتجدنَّ خالل ال�شنة املالية املقبلة ما يقت�شى ذلك. 

مادة.)13(
املادة )23( من هذه  اإليها يف  امل�شار  لل�شالحيات  ِوْفقًا  امليزانية  وبنود  اأبواب  بني  النقل  يجوز 

الالئحة، على األ يتجاوز ما يتم �شرفه اإجمايل امليزانية املعتَمدة للم�شروفات.

�لف�ضل.�لثالث
مادة.)14(

�لعمليات.�ملحا�ضبية
حتتفظ الهيئة بدفاتر و�شجالت مالية ِوْفقًا للمعايري الدولية املتعاَرف عليها، وت�شتند اإلى قاعدة 
والقواعد  لالأ�ش�س  ِوْفقًا  املالية  البيانات  واإعداد  املالية،  العمليات  اإثبات  يف  ل  املعدنَّ النقدي  الأ�شا�س 

التالية:
ل الأموال العامة املَت�َشلنَّمة كاإيرادات حكومية يف ال�شنة املالية التي يتم  1- الإيرادات احلكومية: ت�شجنَّ
يتم  التي  الأموال  احلكومية  الإيرادات  �شمن  ت�شجل  ول  العامة.  الأموال  وت�َشلُّم  حت�شيل  فيها 
ا�شتثناوؤها مبوجب القوانني من التوريد اإلى احل�شاب العمومي، وكذلك الأموال التي يتم ت�ًشلُّمها 

على �شبيل الأمانة اأو ال�شمان اأو الكفالة.
ل نفقات القوى العاملة يف ال�شنة التي ُت�شتَحق فيها، وت�شتثنى منها  2- م�شروفات القوى العاملة: ت�شجنَّ
م�شتحقات الإجازات واملكافاآت وم�شتحقات نهاية اخلدمة الأخرى، ويتم ت�شجيلها كم�شروفات يف 

ال�شنة التي ُتدفع فيها.
نة، ُيعترَب يف حْكم امل�شروف قيمة اخلدمات  3- م�شروفات اخلدمات وال�شلع: با�شتثناء ال�شلع املخزنَّ

وال�شلع التي مت ت�شليمها وقبولها خالل ال�شنة املالية.
زين عن املراحل اأو  4- م�شروفات امل�شاريع الراأ�شمالية: ُيعترَب يف حكم امل�شروف ما ا�شُتِحق للمجهِّ

الأجزاء التي مت اكتمال تنفيذها من امل�شروع خالل ال�شنة املالية.
وتنتهج الهيئة يف ت�شجيل معامالتها املالية يف �شجالتها املعمول به ِوفق قاعدة التكلفة التاريخية 
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وما يتبعها من افرتا�شات محا�شبية.

.مادة.)15(
النظام املحا�شبي هو  حتديد الدورة املحا�شبية وعنا�شر املدَخالت وعمليات الت�شغيل واملخَرجات.

وي�شتمل النظام املحا�شبي على ما يلي :
1- �ملدَخالت: وهي عبارة عن ت�شجيل العمليات من خالل حتليل الوثائق امل�شتندية ا�شتنادًا اإلى مراكز 

التكلفة، والذي ُيعترَب فيها امل�شروع اأو الق�شم وحدة التكلفة الرئي�شية.
2- عمليات.�لت�ضغيل: وتت�شمن �شجالت ودفاتر وبرنامج ت�شغيل.

وذلك  العام،  الأ�شتاذ  دفرت  اإلى  اليومية  دفرت  من  العمليات  ترحيل  عن  عبارة  وهي  �ملخَرجات:  .-3
تتم  اأْن  على  والتقارير،  املالية  القوائم  وحت�شري  الالزمة،  الإقفال  وقيود  بالت�شويات،  بالقيام 

ال�شتفادة منها يف تعديل م�شار الدورة املحا�شبية.
رئي�س  من  بقرار  بالهيئة  امل�شتخَدم  املحا�شبية  للعمليات  الإلكرتوين  املحا�شبي  النظام  وُيعتَمد 

املجل�س.
مادة.)16(

يتكون النظام املحا�شبي يف الهيئة من العنا�شر الآتية:
اأ- دليل احل�شابات، وهو عبارة عن قائمة باحل�شابات التي من املتوقع اأن ت�شتخدمها الهيئة، وحتتوي 

على اأ�شماء احل�شابات واأرقامها.
ب- امل�شتندات وهي:

مة  اأن تكون مرقنَّ املقدمة ودعوة لدفع ما هو م�شتحق، ويجب  لإثبات اخلدمة  وتعد  الفاتورة،   -1       
ب�شكل مت�شل�شل وظاهر على القيد. 

مًا ب�شكل         2- م�شتند القب�س، ويعد لإثبات املبالغ املقبو�شة نقدًا اأو ب�شيكات، ويجب اأن يكون مرقنَّ
مت�شل�شل وظاهر على القيد.

املدونة يف  الكمية  تقليل  اأو  تعديل  الفاتورة يف حالة  مبلغ  تعديل  لإثبات  ويعد  دائـن،  اإ�شعـار   -3      
مًا ب�شكل مت�شل�شل وظاهر  الفاتورة، على اأن يقوم املدين ب�شداد �شايف املبلغ. ويجب اأْن يكون مرقنَّ

على القيد.
د بتزويد الهيئة باملواد اأو امل�شتلزمات املذكورة، ويجب اأْن يكون          4- اأمر �شراء، ويعد لعتماد الـُمَورِّ

مًا ب�شكل مت�شل�شل وظاهر على القيد. مرقنَّ
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مًا         5- م�شتند ال�شرف، ويعد لإثبات املبالغ املدفوعة من قبل الهيئة للغري، ويجب اأْن يكون مرقنَّ
ب�شكل مت�شل�شل وظاهر على القيد.

ج - نظام القيد املحا�شبي.
برنامج محا�شبي، وهو عبارة عن نظام محا�شبي متطور ت�شتخدمه الهيئة لت�شجيل جميع العمليات  د - 

املحا�شبية اخلا�شة بالهيئة.
هـ - القوائم املالية، وت�شتمل على:

        1( قائمة املركز املايل.
ْخل ال�شامل.         2( قائمة الدنَّ
ق النقدي.         3( قائمة التنََّدفُّ

        4( قائمة التغيريات يف ر�شيد ال�شندوق املرتاكم.
اأو  املجل�س  ويعتمدها  الإداري  اجلهاز  دها  يحدِّ التي  الأخرى  املالية  والإف�شاحات  البيانات   )5       

دها املعايري املحا�شبية املتعاَرف عليها. حتدِّ
املالية  والأنظمة  املركزي  املايل  النظام  يخالف  ل  املحا�شبي مبا  النظام  بتطبيق  الهيئة  وتلتزم 

الأخرى ال�شادرة عن وزارة املالية.

�لف�ضل.�لر�بع
مادة.)17(

�ل�ضالحيات.و�ملهام.�ملالية
�ملجل�س،.ويخت�س.مبا.يلي: 

ق للهيئة. اأ-اعتماد امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي املدقنَّ
ب- تعيني املدقق الداخلي واخلارجي حل�شابات الهيئة وحتديد مكافاأته ال�شنوية.

ج- البت يف املخالفات والتجاوزات املالية املرفوعة اإليها من امل�شتوى الإداري الأول اأو املدقق الداخلي.
حة. د- اعتماد خطط وبرامج املراجعة الداخلية ومتابعة النتائج واتخاذ القرارات امل�شحِّ

مادة.)18(
�مل�ضتوى.�لإد�ري.�لأول،.ويخت�س.مبا.يلي:

اأ- مناق�شة تقديرات امليزانية التي اأعدها كل ق�شم واملوافقة عليها، متهيدًا لرفعها اإلى املجل�س.
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ق للهيئة ورْفُعه اإلى املجل�س لالعتماد النهائي. ب- مراجعة احل�شاب اخلتامي املدقنَّ
ْفع )داخليًا وخارجيًا(، ور�شائل التحويل البنكي من احل�شاب  ج- اعتماد ال�شيكات ال�شادرة واأوامر الدنَّ
لني بالتوقيع، واأْن يكون توقيع امل�شتوى الإداري الأول هو  اأحد املخونَّ البنكي للهيئة بال�شرتاك مع 

الأ�شا�س يف جميع املعامالت.
د- اعتماد ك�شوف الرواتب وجميع املكافاآت املالية اخلا�شة بالعاملني يف الهيئة.

هـ- اإخطار املجل�س باأية مخالفات اأو جتاوزات مالية للبت فيها.
التاأكد من  للمادة )23( من هذه الالئحة، وذلك بعد  ِوْفقًا  املالية  و- اعتماد امل�شتندات واملعامالت 

دة ح�شب القوانني املالية واملحا�شبية املعمول بها. ر امل�شتندات املوؤيِّ توفُّ
لفة النرثية لال�شتعا�شة. ز - اعتماد ك�ْشف ال�شُّ

ح- اعتماد العقود املالية.
النتائج واتخاذ  الداخلية بال�شرتاك مع اجلهة املخت�شة، ومتابعة  ع خطط برامج املراجعة  ط- و�شْ

القرارات ال�شحيحة.

مادة.)19(
�مل�ضتوى.�ملايل.�لأول،.ويخت�س.مبا.يلي:

بالتعاون مع روؤ�شاء الأق�شام،  ِوْفقًا لالأهداف ال�شرتاتيجية  للهيئة وذلك  ال�شنوية  اإعداد امليزانية  اأ- 
وعْر�شها على امل�شتوى الإداري الأول.

ب- عْر�س احل�شاب اخلتامي ال�شنوي على امل�شتوى الإداري الأول.
ج- الإ�شراف على تطبيق النظام املحا�شبي وتطوير الإجراءات ل�شمان ُح�ْشن �شري العمل.

د- حتديد الدورة امل�شتندية ِوْفق الإجراءات املحا�شبية والقانونية.
الإداري  امل�شتوى  اأنواعها قبل اعتمادها من  هـ- مراجعة رواتب املوظفني واحلوافز واملكافاآت بكافة 

الأول.
ة من قبل امل�شتوى املايل الثاين وعْر�شها على امل�شتوى الإداري الأول. و- مراجعة التقارير املالية املَعدنَّ

ز- اعتماد القيود املحا�شبية.
لفة النرثية لال�شتعا�شة. ح- مراجعة ك�ْشف ال�شُّ

ط- اعتماد الت�شوية البنكية ال�شهرية.
ق من تطبيق اأحكام هذه الالئحة والنٌُّظم والقرارات ال�شادرة. ي- اتخاذ الإجراءات الالزمة للتنََّحقُّ
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ك- اعتماد امل�شتندات واملعامالت املالية ِوْفقًا للمادة )23( من هذه الالئحة، وذلك بعد التاأكد من 
دة ح�شب القوانني املالية واملحا�شبية املعمول بها. ر امل�شتندات املوؤيِّ توفُّ

ل- اإبالغ امل�شتوى الإداري الأول فْور وقوع اأية انحرافات اأو جتاوزات مالية لعْر�شها على املجل�س للبت 
فيها.

ويحل امل�شتوى املايل الثاين محل امل�شتوى املايل الأول عند غيابه، وميار�س ذات الخت�شا�شات 
امل�شار اإليها بالفقرة ال�شابقة.

مادة.)20(
�مل�ضتوى.�ملايل.�لثاين،.ويخت�س.مبا.يلي.:

اأ( الإ�شراف على القيود وال�شجالت املحا�شبية. 
ب( اإعداد الت�شوية البنكية ال�شهرية وعْر�شها على امل�شتوى املايل الأول لالعتماد.

ج( اعتماد امل�شتندات املالية وفقًا للمادة )23( من هذه الالئحة، وذلك بعد التاأكد من توفر امل�شتندات 
املوؤيدة ح�شب القوانني املالية واملحا�شبية املعمول بها.

د( امل�شاهمة يف اإعداد امليزانية ال�شنوية بالتن�شيق مع امل�شتوى املايل الأول.
ه على امل�شتوى املايل الأول. هـ( اإعداد احل�شاب اخلتامي ال�شنوي وعْر�شُ

و( اإعداد التقارير والبيانات املالية واإبداء الراأي فيها.
ز( الإ�شراف على تنظيم ال�شجالت املالية والقيود املحا�شبية للهيئة.

ط( اإعداد وترتيب جميع النماذج امل�شتخدمة يف املعامالت املالية للهيئة.
ْرف واإ�شدار ال�شيكات والتحويالت البنكية. ي( التاأكد من �شحة م�شتندات ال�شنَّ

ك( مراجعة العقود من الناحية املالية والتاأكد من توافر امليزانية قبل اعتمادها.
ل( جْرد الُعَهد النقدية ب�شورة منتظمة وب�شورة مفاجئة.

ق من تطبيق اأحكام هذه الالئحة والنُُّظم والقرارات ال�شادرة. م( اتخاذ الإجراءات الالزمة للتنََّحقُّ
ن( اإ�شعار امل�شتوى املايل الأول باأية تو�شيات مالية والإبالغ عن املخالفات املالية.

قي احل�شابات وتوفري امل�شتندات املطلوبة اأثناء تاأدية عملهم. �س( التن�شيق املبا�شر مع مدقِّ
ع( الإ�شراف على حت�شيل اإيرادات الهيئة وت�شوية التزاماتها.

ويحل امل�شتوى املايل الأول محل امل�شتوى املايل الثاين وميار�س ذات الخت�شا�شات امل�شار اإليها 
بالفقرة ال�شابقة.
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مادة.)21(
�مل�ضتوى.�ملايل.�لثالث.)�ملحا�ضب(،.ويخت�س.مبا.يلي:

اأ- اإعداد ال�شجالت املالية والقيود املحا�شبية.
ْرف. اإعداد م�شتندات ال�شنَّ ب- 

ق من توافر جميع ال�شروط املالية والقانونية املحا�شبية يف كل م�شتند مايل. ج- التنََّحقُّ
د- اإم�شاك �شجل املوجودات الثابتة.

هـ- اإم�شاك الُعْهدة النقدية للهيئة واإعداد الك�شف الدوري لال�شتعا�شة.
ْفع غري امل�شتعملة ح�شب ت�شل�شلها يف مكان  و- حفظ ُعْهدة ال�شيكات واإي�شالت ال�شتالم وم�شتندات الدنَّ

اآمن وت�شجيلها يف �شجل خا�س، مع عدم ال�شماح بتداولها لغري امل�شرح لهم.
ز- اإعداد التحويالت البنكية لرواتب املوظفني.

�س ب�شكل منتظم. ح- اإيداع الإيرادات يف احل�شاب البنكي املخ�شنَّ
رة للوزارة واجلهات الأخرى.  ط- اإعداد التقارير املالية املقرنَّ

ي- حفظ امللفات والوثائق واملعامالت املالية واملحا�شبية ب�شورة �شليمة وتقدميها للم�شئولني ومدققي 
احل�شابات عند الطلب.

مادة.)22(
�مل�ضتوى.�ملايل.�لثالث.)فني.�حل�ضابات(،.ويخت�س.مبا.يلي:

اأ( اإم�شاك ال�شجالت املالية والقيود املحا�شبية املتعلقة باإيرادات الهيئة.
ب( حت�شيل اإيرادات الهيئة، ومتابعة املبالغ امل�شتحقة.

ج( اإعداد م�شتندات التح�شيل.
ْرف، واإبالغ امل�شتوى املايل الثاين عن  ق من �شالمة معامالت القْب�س وال�شنَّ د( ت�َشلُّم النقدية، والتنََّحقُّ

اأي خطاأ اأو نق�س اأو اإهمال ليتخذ الإجراء املنا�شب ب�شاأنه.
الدوام  انتهاء  قبل  املالية  بال�شجالت  ومطابقته  يوميًا  الإيرادات  �شندوق  ح�شاب  د  ور�شْ تدقيق  هـ( 

الر�شمي.
و( الحتفاظ بامل�شتندات املالية ب�شكل منتظم واإبرازها عند الطلب.

ق من توافر جميع ال�شروط املالية والقانونية املحا�شبية يف كل م�شتند مايل. ز( التنََّحقُّ
ح( اإعداد تقارير الإيرادات ب�شكل منتظم اأو عند احلاجة اإلى ذلك.
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مادة.)23(
اأ- يكون ت�شريح امل�شتندات املالية ِوْفقًا لالخت�شا�شات املبينة باجلدول التايل:

�مل�ضتوى.�لوظيفيم�ضتوى.�ل�ضالحية

ْلَفة.�مل�ضتدمية ْرف.من.�ل�ضُّ ت�ضريح.م�ضتند�ت.�ل�ضَّ

الم�شتوى المالي الثاني50 دينارًا واأقل
دينار  100 اإلى  دينارًا   51 

الم�شتوى المالي الول )في الحالت العاجلة وال�شتثنائية(

ت�ضريح.�أو�مر.�ل�ضر�ء

الم�شتوى المالي الثاني1،000 دينار اأو اأقل

الم�شتوى المالي الأول1،001 دينار اإلى 3،000 دينار

الم�شتوى الإداري الأول3،001 دينار فاأكثر

ت�ضريح.م�ضتند�ت.�ضْرف.غري.موؤيَّدة.باأو�مر.�ضر�ء.وعقود.مالية

الم�شتوى المالي الأول1،000 دينار اأو اأقل

الم�شتوى الإداري الأول1،001 دينار فاأكثر

ت�ضريح.�ل�ضيكات.و�لتحويالت.�لبنكية.وطلبات.فْتح.�لت�ضريح.وخطابات.�ل�ضمان

الم�شتوى الإداري الأول + الم�شتوى المالي الأول�شفر اإلى 500،000 دينار

رئي�س المجل�س اأو نائبه + الم�شتوى الإداري الأول500،001 دينار فاأكثر

ت�ضريح.�لـُمَناَقلة.يف.�مليز�نية

الم�شتوى المالي الثانيالُمَناَقلة بين  البنود

الم�شتوى المالي الأولالُمَناَقلة بين  الأق�شام

الم�شتوى الإداري الأولالُمَناَقلة بين الأبواب
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يف حالة غياب اأحد املفونَّ�شني بالت�شريح، يتم حتويل العملية اإلى امل�شتوى الوظيفي الأعلى منه يف  ب- 
ال�شالحية.

�لف�ضل.�خلام�س
مادة.)24(

�حل�ضاب.�مل�ضريف
يكون للهيئة ح�شاب اأو اأكرث يف اأحد البنوك الوطنية العاملة يف اململكة، ويتم فْتح هذا احل�شاب 

م اإليها طلب فْتح احل�شاب مت�شمنًا ما يلي : بناًء على طلب املجل�س ومبوافقة وزارة املالية التي يقدنَّ
اأ- ال�شم املقرَتح للح�شاب.

الغر�س من فْتح احل�شاب. ب- 
ول يجوز ت�شمية ح�شاب البنك با�شم �شخ�س خا�س، كما ل يجوز فْتح ح�شاب البنك لل�شحب على 

املك�شوف.
ح�شاب  اأر�شدة  من  الفائ�س  ا�شتثمار  ب�شاأن  املالية  وزارة  يف  اخلزانة  اإدارة  مع  التن�شيق  ويجب 

الهيئة لدى البنك، بعد موافقة املجل�س.

مادة.)25(
تتم مطابقة ح�شاب البنك وفق الإجراءات الآتية:

اأ- اإجراء مطابقة �شهرية بني �شجالت م�شروفات واإيرادات الهيئة، وبني ك�شوف احل�شاب التي ير�شلها 
البنك للهيئة، وال�شتف�شار عن اأية مبالغ م�شروفة ل تكون �شادرة عن الهيئة، وطلب وثائق ثبوتية 

عنها، مع ِحْفظ هذه الك�شوف يف ملف خا�س.
ب- قيام موظف م�شتقل بت�َشلُّم ك�شوف البنك ومراجعتها مع دفرت ال�شندوق، وجتهيز الت�شوية الالزمة 

ملطابقة الأر�شدة.
ج-  على املوظف امل�شئول عن املطابقة التن�شيق الدائم مع البنك للح�شول على الوثائق الثبوتية جلميع 

العمليات احل�شابية التي ل ت�شدر ب�شيكات.
د- اإخطار البنك باأية اأخطاء اأو مبالغ غام�شة يف الك�شوف املر�َشلة منه، والتاأكد من اإيداع جميع املبالغ 

املر�َشلة لالإيداع ومتابعة اأي تاأخري يف ذلك.
هـ- التاأكد من �شحة اأرقام ال�شيكات امل�شروفة من ح�شاب البنك ح�شب الك�شوف املت�شلمة.

 و- متابعة ال�شيكات غري امل�شروفة التي م�شت عليها فرتة تزيد عن �شهرين من تاريخ ت�َشلُّم اأ�شحابها 
لها.



العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

25

 ز- ِحْفظ ن�شخ من ك�شوف املطابقة ال�شهرية يف ملف ح�شاب البنك بعد التاأكد من �شحتها وتوازنها.
ح- اإجراء جميع القيود التعديلية وقيود الت�شوية اأوًل باأول.

مادة.)26(
يف حالة اإقرار املجل�س غْلق اأي ح�شاب بناًء على تو�شية امل�شتوى الإداري الأول، يجب مراعاة ما 

يلي:
اأ- اإجناز املطابقة الكاملة حل�شاب البنك.

ب- حتويل كافة الأموال املودعة باحل�شاب اإلى ح�شاب وزارة املالية، مبا يف ذلك قيمة ال�شيكات التي 
م  تقدنَّ والتي مل  ال�شادرة،  ال�شيكات  قيمة  يغطي  الحتفاظ مببلغ  مع  تواريخها،  انتهت �شالحية 

لل�شرف.
دها يف احل�شابات املنا�شبة. لة قد مت ر�شْ ج- التاأكد من اأن الأموال الدائنة املحونَّ

د- التاأكد من ت�شفية احل�شاب الكامل، حتى ي�شبح ر�شيد احل�شاب �شفرًا.
ها قبل التخل�س منها نهائيًا، وبطريقة ماأمونة. ر جميع ال�شيكات غري امل�شتعملة، وَعدُّ هـ- ح�شْ

و- اإخطار اإدارة اخلزانة يف وزارة املالية مبوجب ا�شتمارة طلب غْلق احل�شاب، باإغالق احل�شاب ر�شميًا.

مادة.)27(
يخ�شع ح�شاب الهيئة لدى البنك للقواعد الآتية:

فع اخلارجية  فع، وطلبات الدنَّ ح لهم بالتوقيع على ال�شيكات وم�شتندات الدنَّ اأ- يلتزم الأ�شخا�س امل�شرنَّ
بعد  وذلك  الالئحة،  دة يف هذه  املحدنَّ ال�شالحية  م�شتويات  وذلك يف حدود  الهيئة،  من ح�شاب 

دة ح�شب القوانني املالية واملحا�شبية املعمول بها. ر امل�شتندات املوؤيِّ التاأكد من توفُّ
ال�شجالت  اأو م�ْشك  النقدية  الُعْهَدة  ومهمة م�ْشك  الأموال  واإيداع  ت�َشلُّم  الف�شل بني مهمة  ب- يجب 
دها امل�شتوى الإداري  املحا�شبية. ويجوز اجلمع بني املهمتني يف بع�س احلالت ال�شرورية التي يحدِّ

الأول.
ج- يجب اأْن تخ�شع جميع امل�شتندات املالية واملحا�شبية للمراجعة من ِقَبل املوظفني املخت�شني؛ للتاأكد 

لة بذلك. من �شحتها قبل اإحالتها على امل�شتويات الوظيفية املخونَّ
بال�شرف  املخولني  الأ�شخا�س  ب�شاأن  يطراأ  تعديل  باأي  املالية  بوزارة  اإدارة اخلزانة  اإخطار  د- يجب 

وحدود �شالحياتهم.
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�شة لها. هـ - ل يجوز �شْرف اأية مبالغ لأغرا�س تخالف الأغرا�س املخ�شنَّ
 و - اإجراء القيود املحا�شبية يف النظام املايل اأوًل باأول.

ز- اجلْرد الدوري يف نهاية ال�شنة املالية للتاأكد من َتطاُبق الر�شيد الدفرتي والر�شيد الفعلي، وت�شجيل 
الفائ�س يف احل�شاب، وحتميل العجز على املوظف امل�شئول.

�لف�ضل.�ل�ضاد�س
مادة.)28(
�ملدفوعات

تنق�شم مدفوعات الهيئة اإلى:
اأ- مدفوعات نقدية.

ب- مدفوعات عن طريق البنوك. 
ج- مدفوعات عن طريق البطاقة الئتمانية. 

مادة.)29(
�س ملواجهة �شْرف بع�س اأنواع النفقات التي  د باملدفوعات النقدية تلك املبالغ التي تخ�شنَّ ُيق�شَ

رة لل�شْرف، وهي اإما م�شتدمية اأو موؤقتة. يتعذر �شْرُفها باتباع الإجراءات العادية املقرنَّ
َلف امل�شتدمية ملواجهة امل�شروفات النرثية، مثل: �س ال�شُّ وتخ�شنَّ

اأ- مدفوعات �شغرية وروتينية ل حتتاج اإلى اإ�شدار �شيكات.
ب- مدفوعات مقابل فواتري م�شرتيات �شغرية ل حتتاج ل�شرائها عرو�س كثرية.

ج- مدفوعات مقابل امل�شروفات اأو املهمات ال�شغرية للهيئة.
ببداية  د مبدة معينة  لغر�س محدنَّ الأول  الإداري  امل�شتوى  املوؤقتة مبوافقة  َلف  ال�شُّ �س  كما تخ�شنَّ
مْنح  تاريخ  الأكرث من  اأ�شهر على  اأو خالل ثالثة  الغر�س  انتهاء  َلف مبجرد  ال�شُّ وت�شونَّى هذه  ونهاية، 

ال�شلفة. ويجوز متديد هذه املدة مبوافقة م�شبقة من امل�شتوى الإداري الأول.

مادة.)30(
ْلفة امل�شتدمية لالأحكام الآتية: تخ�شع ال�شُّ

ْلفة حتت ت�شرف امل�شتوى الإداري الأول، ويكون م�شئوًل عنها ب�شفة �شخ�شية، ويجوز له  اأ- تكون ال�شُّ
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اأْن يعهد بها حتت م�شئوليته لأحد العاملني بالهيئة.
ْلفة امل�شتدمية مببلغ ل يتجاوز خم�شمائة دينار، على اأْن يتم ا�شتعا�شة املبالغ امل�شروفة  د ال�شُّ حتدنَّ ب- 
ِرف منها 75% اأو ما يجاوز ذلك من قيمتها. ويجب اأْن يرفق  ْلفة كلما بلغ جمموع ما �شُ من ال�شُّ
دة لل�شْرف، وذلك للمراجعة واإعداد �شند ال�شْرف الالزم بقيمة املبلغ  بالطلب امل�شتندات املوؤيِّ

املطلوب لال�شتعا�شة.
ْلفة. ْلفة ب�شداد اأي عجز يف قيمة ال�شُّ ج-  يلتزم اأمني ال�شُّ

ْلفة. د- يعتمد امل�شتوى الإداري الأول �شْرف املبالغ امل�شتعا�شة اإلى اأمني ال�شُّ
هـ- يف حالة وجود فواتري يزيد جمموعها على مائة دينار، يجب حتويلها اإلى الإدارة املالية من اأجل 

اإعداد �شيك بها بدًل من �شندوق النرثية.
اآمن  اأو يف مكان  �شة يف خزينة حديدية  ْلفة النقدية املخ�شنَّ و- على الإدارة املالية بالهيئة ِحْفظ ال�شُّ

ُمْحَكم القفل.
ْلفة امل�شتدمية فواتري نقدية. ز- يجب اأْن تكون جميع الفواتري املدفوعة قيمتها من ال�شُّ

َلف النقدية ب�شكل مفاجئ. ح- على امل�شتوى املايل الثاين جْرد ُعْهَدة ال�شُّ
للمبالغ  دة  املوؤيِّ امل�شتندات  بتقدمي  وذلك  عام،  كل  دي�شمرب من   31 امل�شتدمية يف  ْلفة  ال�شُّ ت�شوية  ط- 
ْلفة واملبالغ املتبقية منها اإلى جمموعة املوارد املالية بالهيئة. امل�شروفة، مع ك�شف م�شروفات ال�شُّ
ْلفة. خة بتواريخ تقع بعد اإن�شاء اأو ا�شتعا�شة ال�شُّ ْلفة موؤرنَّ ي- يجب اأْن تكون م�شتندات ال�شرف من ال�شُّ

ْلفة امل�شتدمية ما يلي: ك- يراعى عند ال�شرف من ال�شُّ
      1- األ يتجاوز املبلغ امل�شروف خم�شني دينارًا بحرينيًا يف املرة الواحدة، ويجوز زيادة هذا املبلغ 
ب�شكل ا�شتثنائي بعد احل�شول على موافقة امل�شتوى املايل الأول بحيث ل يتجاوز املبلغ مائة دينار.
ْلفة امل�شتدمية.       2- األ ت�شـرف اأيـة رواتب اأو عالوات اأو بدلت اأو اأية تكاليف اأخرى متعلقة بها من ال�شُّ
�شة لها كم�شرتيات ال�شلع      3- ل يجوز ا�شتعمال �ُشْلفة امل�شروفات النرثية لغري الأغرا�س املخ�شنَّ

الراأ�شمالية اأو امل�شرتيات الأخرى اخلا�شعة لإجراءات خا�شة.

مادة.)31(
دين ، ورواتب املوظفني، ومدفوعات متنوعة  ت�شتمل املدفوعات ب�شكل اأ�شا�شي على مدفوعات املورِّ
اإلى مدفوعات محلية، ومدفوعات خارجية،  البنوك  تتم عن طريق  التي  املدفوعات  وتنق�شم  اأخرى. 

وتخ�شع للقواعد الآتية:
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ْفع ِوْفقًا للقوانني والأنظمة املعمول بها، وباملبالغ ال�شحيحة، ويتم �شْرفها اإلى الأ�شخا�س  اأ- اأْن يكون الدنَّ
دة و�شحيحة ومكتملة، وذلك بعد التاأكد من دقة  امل�شتِحقني لها دون غريهم ِوْفقًا مل�شتندات موؤيِّ

و�شحة ت�شجيل املدفوعات ومطابقتها واإظهارها يف التقارير وال�شجالت املالية واملحا�شبية.
ْرف بعملة اأخرى. ْرف بالدينار البحريني، ما مل ين�س العقد على اأْن يكون ال�شنَّ اأْن يكون ال�شنَّ ب- 

د يف احلالت التي تقرها الإدارة القانونية يف الهيئة، مبا يكفل اإخالء طرف  ْفع لغري املورِّ ج - يجوز الدنَّ
د. الهيئة من املبالغ امل�شتَحقة عليها للمورِّ

د، والإيرادات امل�شتَحقة عليه، اإل اإذا  ة بني املدفوعات امل�شتَحقة للمورِّ د- ل يجوز للهيئة اإجراء مقا�شنَّ
ُوِجد مربر يتطلنَّب مثل هذا الإجراء.

واأية  واجلزاءات،  التاأخري  غرامات  م  خ�شْ د  للمورِّ مدفوعات  اأية  �شداد  قبل  الهيئة  على  يتعنينَّ   - هـ 
ا�شتقطاعات اأخرى م�شتَحقة لها مبوجب ن�شو�س العقد املربم معه.

دين، ويجب  دين ممن تتعامل معهم الهيئة بال�شجل الرئي�شي للمورِّ و - يجب ت�شجيل كافة بيانات املورِّ
دين  للمورِّ الرئي�شي  ال�شجل  بياناتهم �شمن  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  لإ�شافة  دة  املحدنَّ الإجراءات  باع  اتِّ

بنظام احل�شابات الدائنة.
ْرف على الوثائق وامل�شتندات الأ�شلية التالية: ز- يجب اأْن ت�شتمل م�شتندات ال�شنَّ

      1- اأمر ال�شراء اأو التفاقية.
د.       2- فاتورة املورِّ

ْفع.       3- اإ�شعار الت�شليم، اأو اإ�شعار اإجناز اخلدمة، اأو �شهادة الدنَّ
د ا�شتحقاق و�شحة املدفوعات.       4- اأية م�شتندات اأو وثائق اأخرى توؤيِّ

ْفع، وهي: دة للدنَّ  ح- ل يجوز قبول امل�شتندات الآتية كم�شتندات موؤيِّ
       1( امل�شتندات املكتوبة بو�شائل قابلة لالإزالة اأو املحو اأو التعديل دون ظهور اأثر املحو اأو الإزالة اأو 

التعديل.
        2( امل�شتندات التالفة وغري الوا�شحة، اأو التي تعر�شت بياناتها الأ�شلية للتغيري اأو التحريف.

لة بالك�شط اأو امل�شح اأو غري ذلك من التعديالت، ما مل تكن تلك التعديالت        3( امل�شتندات املعدنَّ
ح بامل�شتند. معتَمدة بالتوقيع من ال�شخ�س الذي �شرنَّ

        4( امل�شتندات التي لي�شت لها عالقة باملدفوعات املطلوب �شدادها.
        5( امل�شتندات التي �شبق اأن مت دْفع م�شتحقاتها.

ْفع.  دة للدنَّ         6( الن�شخ غري الأ�شلية، اأو �شور امل�شتندات املوؤيِّ
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ط - يف حالة فْقد امل�شتند اأو تلفه، يجب تزويد الهيئة بن�شخة اأو �شورة طبق الأ�شل من امل�شتند املفقود 
ْفع. اأو التالف، وذلك بعد توقيعها وخْتمها واتخاذ كافة الإجراءات املنا�شبة ملْنع تكرار الدنَّ

ْفع. ْرف مبا يفيد الدنَّ ي- يجب خْتم م�شتندات ال�شنَّ
دة  دة ل�شرف املدفوعات احلكومية ِوْفقًا ملدد احلفظ املحدنَّ ك-  يجب على الهيئة ِحْفظ امل�شتندات املوؤيِّ

بنظام �شيا�شة ِحْفظ امل�شتندات وال�شجالت املالية املن�شو�س عليها هذه الالئحة.
.

مادة.)32(
دة للدفع مبا يلي: تقوم الهيئة بعد ت�َشلُّم امل�شتندات الثبوتية املوؤيِّ

دة  املحدنَّ الأعمال  اأو  اخلدمات  اأو  املواد  طلب  عند  الأنظمة  واإجراءات  اأحكام  تطبيق  من  التاأكد  اأ- 
بالفاتورة.

ْرف مع طبيعة املعاملة واملدفوعات اخلا�شة بها. ب- التاأكد من �شحة وتنا�شب التوجيه املحا�شبي لل�شنَّ
ِوْفقًا لل�شروط واملوا�شفات املتفق  اأو اخلدمات املذكورة بالفاتورة  ت�َشلُّم وقبول املواد  ق من  التنََّحقُّ ج- 
اجلهة  من  حة  م�شرنَّ دْفع  �شهادة  اأو  للخدمة  قبول  �شهادة  اأو  ت�َشلُّم  باإ�شعار  ذلك  وتعزيز  عليها، 
املخت�شة اأو بالتوقيع على الفاتورة باإثبات الت�َشلُّم والقبول وذلك ح�شب مقت�شيات وطبيعة املعاملة.
دة الأخرى، على اأْن ت�شتمل  د- مراجعة اكتمال و�شحة بيانات الفاتورة مقارنة ببيانات امل�شتندات املوؤيِّ

مراجعة �شحة واكتمال البيانات على ما يلي:
ز.        1- ا�شم وبيانات املجهِّ

      2- قيمة الوحدات واملجموع، واأنها تعك�س القيمة الفعلية للمواد التي مت ت�َشلُّمها اأو اخلدمات اأو 
الأعمال التي مت اإجنازها.

         3- بيانات املواد اأو اخلدمات مقارنة باأمر ال�شراء واإ�شعار الت�َشلُّم.
         4- تاريخ الفاتورة.

ز على الفاتورة.           5- توقيع وخْتم املجهِّ

مادة.)33(
دة من احل�شاب  م مبالغ محدنَّ البنك خ�شْ يتم مبوجبها تخويل  التي  ْفع  الدنَّ اأدوات  ح جميع  ت�شرنَّ
زين اأو اأية ح�شابات م�شرفية اأخرى ِوْفقًا مل�شتويات �شالحية  و�شْرفها اأو حتويلها اإلى ح�شابات املجهِّ

دة باملادة )23( من هذه الالئحة، باإحدى اأدوات الدفع املعتمدة التالية :  توقيع ال�شيكات املحدنَّ
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د من ِقَبله اإذا كان قد �شبق ت�شجيله يف  اأ- حتويل املبلغ مبا�شرة اإلى ح�شاب امل�شتِحق يف البنك املحدنَّ
�شجل التحويالت املبا�شرة. 

ر بعبارة )حل�شاب امل�شتفيد فقط(.  ب- �شيك م�شطنَّ
ج- نقدًا اأو ب�شيك غري م�شطر بعبارة )حل�شاب امل�شتفيد فقط(، وذلك بعد التوقيع على �شند بالتنَّ�َشلُّم 

ق من �شخ�شية املت�َشلِّم.  مقرونًا بال�شم والرقم ال�شخ�شي، وبعد التنََّحقُّ

مادة.)34(
يجب اأن يراعى يف اإعداد �شيكات الهيئة ما يلي: 

اأ- يَعد كل �شيك على النحو الذي يقلل من اإمكانية التعديل لحقًا يف احلروف اأو الأرقام. 
ب- ل يجوز اإ�شدار �شيك بقيمة تقل عن دينار واحد. 

ج- ِذْكر مبلغ ال�شيك باحلروف والأرقام معًا. 
د- عند ِذْكر املبلغ بالأرقام يجب تخ�شي�س الأرقام الثالثة الأولى من اليمني بعد عالمة الك�شر للفلـ�س. 

هـ - يجب ا�شتعمال ال�شيكات الر�شمية املتفق عليها مع البنك. 
دها قوانني  و - متتد فرتة �شالحية ال�شيكات ال�شادرة عن الهيئة اأو البنك ملدة ل جتاوز املدة التي حتدِّ

مملكة البحرين. 
ز - يجب اأْن تكون جميع ال�شيكات غري قابلة للتظهري ومختومة بختم )حل�شاب امل�شتفيد(، ويجوز اإلغاء 

ذلك يف احلالت ال�شتثنائية فقط مبوافقة امل�شتوى الإداري الأول.
عة اإلى اأ�شحابها امل�شتفيدين يف اأ�شرع وقت ممكن بعد  ح - يجب اإر�شال اأو ت�شليم جميع ال�شيكات املوقنَّ

اإ�شدارها. 
ط- يف حالة اإلغاء ال�شيك قبل �شدوره لأي �شبب من الأ�شباب، يجب كتابة )ملغى( بخط وا�شح على 
�س  يخ�شنَّ ب�شجل  اإلغائها  ومربرات  امللغاة  ال�شيكات  بيانات  ت�شجيل  ينبغي  كما  وَكْعِبه،  ال�شيك 
لهذا الغر�س، ويتم ِحْفظ ال�شيكات امللغاة مبكان اآمن ملدة احلفظ املن�شو�س عليها بنظام ِحْفظ 

ال�شجالت والنماذج املالية املن�شو�س عليه يف الف�شل احلادي ع�شر من هذه الالئحة. 

مادة.)35(
اأ- يجب الإيقاف الفوري لل�شيك مبجرد ت�َشلُّم بالغ من امل�شتفيد عن فْقد اأو �شرقة اأو تلف ال�شيك بعد 
ت�َشلُّمه، ويجب على امل�شتفيد تقدمي ال�شيك اإلى جمموعة املوارد املالية يف حالة رْف�س البنك �شْرَفه 
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ب�شبب تلفه اأو لأي �شبب اآخر يتعلق ب�شالمة و�شحة بيانات ال�شيك. 
ْرف، عند ذلك يتم اإخطار  ب- اإذا مت �شْرف ال�شيك املفقود اأو امل�شروق قبل تقدمي اإخطار اإيقاف ال�شنَّ
امل�شتفيد بعدم اأحقيته قانونًا يف املطالبة ب�شيك بديل، غري اأنه يجب تقدمي اأية م�شاعدة ممكنة 
له حتى ي�شرتد قيمة ال�شيك امل�شروق اأو املفقود، ويحال املو�شوع لالإدارة القانونية يف حال وجود 

دعوى ق�شائية. 
باإيقاف  اإخطار  بعد تقدمي  �شيك مفقود  اأي  اأي �شرر يرتتب على �شْرف  البنك م�شئولية  يتحمل  ج- 

�شْرف ال�شيك، وُيطَلب من البنك اإزالة ال�شرر املرتتِّب على هذا الإجراء. 
ر جمموعة  واإمنا حترِّ البنك،  ِقَبل  الأ�شلي من  ال�شيك  اإذا مت �شْرف  بديل  �شيك  اإ�شدار  يجوز  د- ل 
املوارد املالية �شيكًا بدياًل بعد التاأكد من عدم �شْرف ال�شيك عند تقدمي اإخطار اإيقاف ال�شرف، 

وللهيئة حتميل امل�شتفيد باأية م�شاريف يتقا�شاها البنك لوْقف �شرف ال�شيك الأ�شلي. 

مادة.)36(
املدفوعات عن طريق  ل�شداد  كو�شيلة  ُت�شتخَدم  اإلكرتونية  دفع  بطاقة  �لئتمانية: هي  �لدفع. بطاقة.
اخلدمات  اأو  ال�شلع  توافر  عدم  وب�شرط  البحرين،  مملكة  خارج  زين  املجهِّ من  الإنرتنت  �شبكة 

املطلوبة يف ال�شوق املحلي باملوا�شفات والأ�شعار املنا�شبة، وتخ�شع لالأحكام الآتية: 
ْفع  اأ- يجب اأْن يتم التفاو�س والتعاقد مع املوؤ�ش�شات امل�شرفية واملالية )البنك( لإ�شدار بطاقات الدنَّ
الئتمانية ملوظفي الهيئة ل�شداد املدفوعات احلكومية عن طريق �شبكة الإنرتنت وذلك بالتن�شيق 

مع وزارة املالية.
الإلكرتونية لكل معاملة عن 200  بال�شبكة  الت�شويق  امل�شرتيات من مواقع  اأْن ل تزيد قيمة  ب- يجب 

دينار بحريني، على اأنه ميكن زيادة هذا املبلغ مبوافقة خا�شة من امل�شتوى الإداري الأول.
وا�شتخدام  ِحْفظ  اإليه م�شئولية  ُتعَهد  الذي  املوظف  ا�شم  بالإنرتنت  ْفع  الدنَّ اأْن حتمل بطاقة  ج- يجب 
البطاقة ل�شداد املدفوعات. ول يجوز ا�شتخدام البطاقة من ِقَبل اأي �شخ�س بخالف املوظف الذي 

يظهر ا�شمه على البطاقة.
ْفع التالية:  ْفع بالإنرتنت يف اأوجه الدنَّ ل يجوز باأي حال ا�شتخدام بطاقات الدنَّ د- 

       1- �شداد مدفوعات امل�شرتيات التي تتم من داخل مملكة البحرين اإل مبوافقة امل�شتوى املايل الأول.
     2 - �شحب املبالغ النقدية. 

        3 - حتويل مبالغ من ح�شاب البطاقة اإلى ح�شابات �شخ�شية. 
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        4- �شداد مدفوعات امل�شرتيات اأو اخلدمات التي ل تخ�س الهيئة. 
        5- �شداد مدفوعات امل�شرتيات ال�شخ�شية.

ح بها ح�شب اأنظمة الهيئة.          6- �شداد مدفوعات امل�شرتيات غري امل�شرنَّ
ح  ْفع الئتمانية حد الئتمان امل�شرنَّ         7- ل يجوز اأْن تتجاوز مدفوعات الهيئة من ح�شاب بطاقة الدنَّ

به للبطاقة دون اأْن ي�شمل ذلك الر�شوم والفوائد التي حُتَت�شب على ح�شاب البطاقة.
دة �شمن هذا النظام ل�شداد كامل املبلغ امل�شتَحق            8- يجب على الهيئة ا�شتكمال الإجراءات املحدنَّ
د ل�شداد الر�شيد املدين، وذلك لتفادي دْفع  ْفع قبل التاريخ النهائي املحدنَّ بك�شف ح�شاب بطاقة الدنَّ

اأية ر�شوم  اأو فوائد على الر�شيد املتبقي بح�شاب البطاقة.
اأْن حتتفظ الهيئة ب�شجل لكل بطاقة ت�شجل فيه بيانات املوظف حامل البطاقة، نوع         9 - يجب 

ح به للبطاقة. البطاقة، فئتها، الهيئة امل�شِدرة لها، حد الئتمان امل�شرنَّ
        10 - يتم يف نهاية كل �شهر اإجراء مطابقة بني ك�شف ح�شاب البطاقة الئتمانية ال�شادر من البنك 

مع فواتري ا�شتخدام البطاقة الئتمانية.
املالية  املوارد  تقوم جمموعة  الئتمانية،  البطاقة  ا�شتخدام  اأية مخالفة يف       11 - يف حالة وجود 

ِمه من راتبه. باتخاذ الإجراء الالزم ومطالبة املوظف ب�شداد املبلغ اأو خ�شْ

مادة.)37(
التقيُّد  ا�شتخدامها مراعاة  بالإنرتنت عند  ْفع  الدنَّ اإليه بحمل بطاقة  ينبغي على املوظف املعهود 

ل امل�شئوليات الآتية:  بالواجبات، وحَتمُّ
بهذه  دة  املحدنَّ والإجراءات  الأحكام  ح�شب  الهيئة  م�شرتيات  مدفوعات  ل�شداد  البطاقة  ا�شتخدام  اأ- 

دها اجلهة امل�شِدرة للبطاقة)البنك(.  الالئحة، وب�شروط التعامل التي حتدِّ
دة بهذه الالئحة، وب�شروط  ب- التقيُّد يف �شاأن مدفوعات م�شرتيات الهيئة بالأحكام والإجراءات املحدنَّ

دها اجلهة امل�شِدرة للبطاقة)البنك(.  التعامل التي حتدِّ
ج- عدم جتاوز حد الئتمان امل�شموح به للبطاقة.

الإلكرتونية  الت�َشوُّق  مواقع  عرب  طلبها  يتم  التي  ال�شلع  لت�َشلُّم  ال�شخ�شي  العنوان  ا�شتخدام  عدم  د- 
ب�شبكة الإنرتنت. 

دون  واحليلولة  حلفظها،  املنا�شبة  الحتياطات  واتخاذ  البطاقة،  بيانات  �شرية  على  املحافظة  هـ- 
ا�شتخدامها من ِقَبل الغري. 
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اأو  التزوير  وبحالت  البطاقة،  فْقد  اأو  �شرقة  اأو  ب�شياع  )البنك(  للبطاقة  امل�شِدرة  اجلهة  اإبالغ  و- 
يف  املالية  املوارد  جمموعة  واإبالغ  بذلك،  العلم  فور  البطاقة  ح�شاب  من  الختال�س  اأو  التالعب 

موعد ل يتجاوز يوم العمل  التايل.
ل كافة امل�شاريف وامل�شرتيات غري امل�شموح بها. ز - حَتمُّ

ل اأية خ�شائر مالية ناجتة عن عدم التبليغ الفوري عن فقدان اأو �شرقة البطاقة اأو التالعب اأو  ح - حَتمُّ
الغ�س اأو التزوير يف ح�شاب البطاقة. 

ط - مراجعة ك�شف ح�شاب البطاقة ال�شهري والتن�شيق مع ق�شم املوارد املالية ملتابعة ت�شحيح اأية مبالغ 
نة يف الك�شف.  غري �شحيحة مدونَّ

�لف�ضل.�ل�ضابع
مادة.)38(
�لإير�د�ت

تتكون اإيرادات الهيئة من: 
�شه الدولة يف امليزانية العامة.  اأ-العتماد املايل الذي تخ�شِّ
ب-مقابل اخلدمات التي تقدمها الهيئة يف املجالت التالية:

      1- ر�شوم وتراخي�س املن�شاآت ال�شحية.
      2- ر�شوم وتراخي�س املهن ال�شحية واملهن امل�شاندة لها.

      3- ر�شوم وتراخي�س املواد ال�شيدلنية.
      4- ر�شوم املراجعة والتقييم.

 ج - اأية اإيرادات اأخرى تن�س عليها القوانني واللوائح.
مادة.)39(

يجب حترير م�شتند ر�شمي لكل اإيراد يتم ت�َشلُّمه، ويتم اإيداعه يف احل�شاب البنكي للهيئة خالل 
فرتة ل جتاوز يوم عمل اإذا كانت املبالغ تزيد على مائة دينار.

مادة.)40(
ل يجوز تخ�شي�س اإيراد معنينَّ مل�شروف معنينَّ اإل بقانون.

مادة.)41(
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يكون حت�شيل اإيرادات الهيئة باإحدى الطرق الآتية: 
اأ- النقد. 

ب- ال�شيكات. 
ج-  بطاقات الئتمان. 
د- البطاقات املدينة. 

هـ- التحويالت امل�شرفية.
و - املدفوعات عن طريق الإنرتنت. 

ة بني م�شروفات واإيرادات الهيئة.  ول يجوز اإجراء مقا�شنَّ
بهذا  الأول  الإداري  للم�شتوى  �شنوية  ربع  تقارير  ورْفع  الهيئة،  اإيرادات  حت�شيل  متابعة  ويجب 

ق من الإيرادات.  ال�شاأن، كما يجب عمل جرد مفاجئ كل ثالثة اأ�شهر للتنََّحقُّ

مادة.)42(
الأمور  على  بالرتكيز  حت�شيلها  يف  والفعالية  الكفاءة  يحقق  مبا  الإيرادات  على  الرقابة  تكون 

التالية:
املرعية، وح�شر  والأنظمة  للقوانني  ِوْفقًا  للجهة  وامل�شتحقات  الإيرادات  كافة  التاأكد من حت�شيل  اأ- 

املبالغ التي مل يتم حت�شيلها وبذل املتابعة امل�شتمرة لتح�شيلها.
ب- احل�شول على ال�شمانات الكافية مقابل املبالغ امل�شتَحقة على العمالء.

ج-التاأكد من عدم حدوث تنازل اأو اإعفاء من �شداد اإيرادات وم�شتحقات الهيئة دون ن�س قانوين.
ق من اتخاذ التدابري الكافية لرفع كفاءة حت�شيل الإيرادات وامل�شتحقات. د-التنََّحقُّ

هـ - املراجعة امل�شتندية لعمليات حت�شيل الإيرادات، واملراجعة املحا�شبية للدفاتر وال�شجالت والتوجيه 
املحا�شبي ال�شحيح ِوْفقًا لهيكل احل�شابات.

مادة.)43(
الإيرادات  ح�شاب  نف�س  على  اجلارية  املالية  ال�شنة  يف  باخلطاأ  ا�شتوفيت  اإذا  الإيرادات  ُتَردُّ   
التي ُقيِّدت واأ�شيفت له، وُتَردُّ الإيرادات التي ا�شتوفيت باخلطاأ يف �شنوات مالية �شابقة على ح�شاب 

ت فيها تلك الإيرادات. م�شروفات البند املخت�س اأو الأقرب يف حالة غيابه يف ال�شنة املالية التي ُردنَّ
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مادة.)44(
دة، كما ل يجوز التنازل عن اأو اإلغاء الديون  ل يجوز الإعفاء من كل اأو جزء من الر�شوم املحدنَّ
ر حت�شيل تلك الديون، بعد ا�شتنفاد كافة الإجراءات الالزمة للتح�شيل،  امل�شتَحقة للحكومة. واإذا تعذنَّ
ر حت�شيلها لدى الهيئة، ويتعنينَّ يف جميع  ل �شمن �شجل خا�س بالديون املتعذنَّ فاإنه ُيعاد ت�شنيفها وُت�شجنَّ
الأحوال احل�شول على موافقة املجل�س اأو من يفو�شه يف ذلك، وُتخَطر اإدارة اخلزانة بوزارة املالية مبا 

مت من اإجراءات يف �شاأن كل حالة.

مادة.)45(
تلتزم الهيئة بتح�شيل اإيراداتها عند تقدمي اخلدمة، ول يجوز لها تاأجيل التح�شيل اإل مبوافقة 

امل�شتوى الإداري الأول، مع �شرط توافر ال�شمانات الالزمة لذلك وبالتن�شيق مع وزارة املالية. 
كما ل يجوز ت�َشلُّم اأي اإيراد مقدمًا اإل اإذا كانت الهيئة قادرة على اإجناز املعاملة.

مادة.)46(
اإدارة اخلزانة، ماعدا تلك  بالتن�شيق مع  بالوزارة  العمومي  اإلى احل�شاب  د جميع الإيرادات  تَورنَّ

�س مل�شروف معنينَّ مبوجب قانون. الإيرادات التي تخ�شنَّ

�لف�ضل.�لثامن
مادة.)47(
�مل�ضرتيات

واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  قانون  باأحكام  التقيُّد  الهيئة  على  يجب 
احلكومية ولئحته التنفيذية وكافة القرارات والتعاميم ال�شادرة من جمل�س املناق�شات واملزايدات.

مادة.)48(
يجب على جمموعة املوارد املالية التاأكد من توافر الت�شريحات املالية الالزمة قبل تنفيذ عملية 

ال�شراء. واللتزام بالقوانني والأنظمة املتعلقة بامل�شرتيات واملبيعات احلكومية.

مادة.)49(
�مل�ضروفات.�ملتكررة.للقوى.�لعاملة:
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اأ- تِعد جمموعة املوارد الب�شرية ك�شوف الرواتب ويتم ت�شريحها من امل�شتوى الإداري الأول ثم حتويلها 
ملجموعة املوارد املالية ل�شرفها للعاملني من خالل التحويل البنكي على ح�شاباتهم.

ب- يجب دْفع املبالغ امل�شتقَطعة من رواتب العاملني اإلى اجلهات امل�شتِحقة خالل �شبعة اأيام من تاريخ 
�شْرف الرواتب للعاملني.

مًا با�شتثناء الإجازات ال�شنوية وذلك مبا ل يخالف اأنظمة وقوانني  ج- ل يجوز دْفع رواتب العاملني مقدنَّ
اخلدمة املدنية.

د- ل يجوز منح اأع�شاء املجل�س اأية رواتب من الهيئة.
هـ - يف حالة ت�شفية م�شتحقات اأحد العاملني يجب اأن يح�شل هذا العامل على اإخالء طرف معتَمد 

من امل�شتوى املايل الأول ويوقع العامل على مخال�شة تفيد بت�َشلُّمه كافة حقوقه.
اأية مبالغ خارج التعاقد اإل مبوافقة ديوان اخلدمة املدنية طبقًا لقانون وقرارات  و- ل يجوز �شرف 

ديوان اخلدمة املدنية.
ز- يجب اللتزام مبعدلت الرواتب والعالوات والبدلت املعتَمدة من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

مادة.)50(
�مل�ضروفات.�ملتكررة.�لأخرى:

اأي نوع من العطايا، �شواء  اأو  اأو هدايا  اأو مكافاآت  �لتربعات.و�لإعانات: ل يجوز �شْرف تربعات  اأ- 
رها القوانني اأو اللوائح اأو قرارات  كانت عينية اأو نقدية، اإل يف حدود ال�شروط والقواعد التي تقرِّ

جمل�س الوزراء يف هذا ال�شاأن.
ب- �ل�ضيافة: يجب على الهيئة احل�شول على موافقة م�شبقة من جمل�س الوزراء ل�شت�شافة املوؤمترات 

و املنتديات ذات الأطراف الأجنبية.
ج- بدلت.�ل�ضفر:

      1- ت�شدر قرارات املوافقة لل�شفر للخارج من امل�شتوى الإداري الأول.
     2- تلتزم الهيئة بقوانني وقرارات ديوان اخلدمة املدنية يف الأمور املتعلقة مبخ�ش�شات ال�شفر.

د - تذ�كر.�ل�ضفر:
    1- تلتزم الهيئة بقوانني وقرارات ديوان اخلدمة املدنية يف حتديد درجة ال�شفر للم�شافر من العاملني 
بالهيئة ح�شب الدرجة الوظيفية، مع �شرورة ا�شتخدام �شركات الطريان الوطني كلما اأمكن ذلك.
     2- ل يجوز للم�شافر �شْرف قيمة تذكرة الطائرة نقدًا، وفى حالة ال�شفر الربى يجوز مبوافقة امل�شتوى 
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الإداري الأول تعوي�س امل�شافر عن قيمة تذكرة ال�شفر مبا ل يتجاوز 75% من قيمة التذكرة.
ز.-.�لكهرباء.و�ملاء: يجب على الهيئة اللتزام ب�شداد فواتري الكهرباء واملاء ور�شوم البلدية يف املواعيد 
دة، ول يحق لها تطبيق �شيا�شة الئتمان التي تقدمها هيئة الكهرباء واملاء اإل مبوافقة خا�شة  املحدنَّ

من جمل�س الوزراء اأو من يفو�شه.
ح-  �لهد�يا:

اإلى  البحرين  مملكة  حكومة  با�شم  م  تقدنَّ التي  املادية  القيمة  ذات  الأ�شياء  بالهدايا  د  ُيق�شَ  -1      
ال�شيوف والوفود.

        2- يجب اأن حتمل جميع الهدايا �شيغة )مهداة من مملكة البحرين(.
        3- ل يجوز للجهة الحتفاظ مبخزون هدايا واإمنا يجب �شراوؤها فقط عند احلاجة.

م الهدايا اإلى ال�شيوف والوفود بت�شريح من امل�شتوى الإداري الأول.         4- تقدنَّ
م ملن هو يف رتبة ل تقل عن وكيل م�شاعد بالوزارة            5- األ تزيد قيمة الهدية عن 200 دينار، وتقدنَّ

اأو ما يعادله. 
ط- �أجهزة.�حلا�ضب.�لآيل: يجب اللتزام بتعليمات اجلهاز املركزي للمعلومات عند التعامل مع اأجهزة 

واأنظمة احلا�شب الآيل.
ي- �ل�ضرت�كات:.ل يجوز للهيئة ال�شرتاك يف الهيئات واملوؤ�ش�شات املالية اإل بعد احل�شول على موافقة 

جمل�س الوزراء.
الوزراء  جمل�س  موافقة  على  حت�شل  اأْن  الهيئة  على  يجب  و�لإعانات:  و�لتربعات. �ملايل. �لدعم. ك- 
قبل احل�شول على اأي دعم اأو تربع اأو اإعانة مالية او عينية، اأو اأي نوع من العطايا، من اأي كيان 
داخل اأو خارج مملكة البحرين، اإذا بلغت قيمتها ع�شرين األف دينار اأو اأكرث، وذلك دون الإخالل 
بالقوانني والقرارات املعمول بها يف �شاأن حتديد ال�شلطات التي يجب موافقتها على قبول التربعات 

والإعانات.
ل- �لعقود:

لإجراءات  مة  املنظِّ والتعليمات  واملرا�شيم  بالقوانني  اللتزام  التعاقد  عند  الهيئة  على  يجب   -1      
وقواعد التعاقد.

        2- يجب احل�شول على راأي ال�شئون القانونية بالهيئة قبل التوقيع على العقود؛ ل�شمان حماية 
حقوق وم�شالح الهيئة.

دة على األ تزيد عن اأربع �شنوات           3- حتديد مناذج العقود و�شروطها الأ�شا�شية وفرتة التعاقد املحدنَّ
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واإذا زادت يجب احل�شول على موافقة الوزارة مبا ل يخالف قرارات وتعاميم جمل�س املناق�شات 
د.   واملزايدات واأنظمة الدليل املايل املوحنَّ

مادة.)51(
�مل�ضرتيات.�مل�ضروطة: يتعنينَّ عند التعاقد بالن�شبة لبع�س امل�شرتيات بال�شروط وال�شوابط نَّ قرين كل 

منها، وذلك على النحو الآتي:
ما  اأو  التنفيذية  للدرجات  ل�شتعمالها  طباعتـها  اأو  �شرائها  �شالحية  تقت�شر  �لتهنئة:  بطاقات. اأ- 

يعادلها. 
ح�شب  التنفيذية  للدرجات  ل�شتعمالها  طباعتها  �شالحية  تقت�شر  �ل�ضخ�ضية:  �لعمل. بطاقات. ب- 

الهيكل التنظيمي للهيئة اأو ملن هو اأقل من ذلك اإذا تطلنَّبت طبيعة العمل ذلك.
ج- ر�ْضم.��ضتخر�ج.رخ�س.�ل�ضياقة.وجتديدها: ُتدفع ل�شاغلي وظيفة �شائق بالهيئة. 

ر الإعالن يف ال�شحف واملجالت على ما يتعلق بالرتويج  د - �لإعالن.يف.�ل�ضحف.و�ملجالت: ُيقت�شَ
مدة  خالل  وفاته  حال  يف  بالهيئة  املوظف  وِلَنعي  الهيئة،  بعمل  املرتبطة  الأن�شطة  عن  والإعالن 

خدمته.   
اإذا كانت ذات  �ل�ضرت�ك.يف.�ملوؤ�ض�ضات.�ملهنية: يجوز دْفع ال�شرتاك لع�شوية املوؤ�ش�شات املهنية  هـ- 

�شلة بالهيئة. 
و- �ل�ضرت�ك.يف.�ل�ضحف.و�ملجالت: يجوز دْفع ال�شرتاك يف ال�شحف واملجالت للمدراء فما فوق اأو 
�شية، وذات �شلة بطبيعة العمل الذي تقوم به الهيئة،  من يعادلهم، على اأْن تكون املجالت تخ�شُّ
العمل  اإذا اقت�شت ظروف  العاملني  التعليمية لتدريب  للمواد  كما يجوز دْفع ال�شرتاك والر�شوم 

ذلك. 
ز- ��ضتخد�م.كوبونات.�لبرتول.)�لوقود(: ُي�شمح با�شتخدام بطاقة الوقود للمركبات اململوكة للهيئة، 
�شهري  بك�شف  الهيئة  وحتتفظ  للهيئة.  الر�شمية  ال�شتخدامات  لأغرا�س  امل�شتاأجرة  واملركبات 

للرقابة على حركة كوبونات الوقود.
ح- غر�مات.مخالفات.�ملرور:َ  نَّ�شائق املركبة اأثناء ا�شتخدامها، ويف حالة وقوع حادث مروري، وكان 
دْفع  اأو  املركبة،  اإ�شالح  تكاليف  يتحمل 10% من  فاإنه  املرور،  لتقرير  املخطئ طبقًا  هو  ال�شائق 
د يف وثيقة تاأمني املركبة امل�شتاأَجرة، على األ يزيد املبلغ على خم�شني دينارًا يف جميع  املبلغ املحدنَّ

احلالت. 

مادة.)52(
يكون ال�شراء باإحدى الطرق الآتية: 



العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

39

اأ- �مل�ضرتيات.�لنرثية: وهي امل�شرتيات التي ل تزيد قيمة الفاتورة الواحدة فيها على خم�شني دينارًا 
ْلفة النقدية  اأو مائة دينار يف احلالت ال�شتثنائية مبوافقة امل�شتوى الإداري الأول، وُتدفع من ال�شُّ

�شة للم�شروفات النرثية.  املخ�شنَّ
ثالثة  تتجاوز  ول  دينارًا،  على خم�شني  تزيد  التي  امل�شرتيات  وهي  �ملبا�ضر:. �لتجهيز. �أو. �ل�ضر�ء. ب- 
ز الذي تتوافر لديه املواد اأو اخلدمة املطلوبة، بعد  اآلف دينار، ويتم �شراوؤها مبا�شرة من املجهِّ

احل�شول على عْر�س منا�شب واحد على الأقل. 
اآلف  ثالثة  على  قيمتها  تزيد  التي  امل�شرتيات  وهي  �لعرو�س:  طريق. عن. �لتجهيز. �أو. �ل�ضر�ء. ج- 
دينار، ول تتجاوز خم�شة وع�شرين األف دينار، وتتم  وفقًا لتعليمات وقرارات جمل�س املناق�شات 

مة لهذا ، مع مراعاة ما يلي: واملزايدات املنظِّ
ال�شلع واخلدمات  بتوريد  العرو�س من قبل ِّ قبل فرتة كافية ت�شمح  اأْن تكون الدعوة لطلب   -1       

املطلوبة.
          2- ل ُيقَبل اأيُّ عْر�س ي�شل اإلى الهيئة بعد انتهاء املوعد املحدد لت�َشلُّم العرو�س. 

و�شفًا  ي�شمل  بحيث  العرو�س،  طلب  منوذج  مبلء  ال�شلعة  اأو  اخلدمة  طالبة  اجلهة  تلتزم   - 3        
دقيقًا للخدمة اأو ال�شلعة من حيث الكمية، والعدد، واملدة، واملوا�شفات الفنية، وموعد التدريب اأو 

الإجناز. 

مادة.)53(
مع مراعاة اأحكام قانون تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ولئحته 
ل يف الهيئة جلنة ت�شمى )جلنة امل�شرتيات واملناق�شات الداخلية( تكون مهمتها �شْبط  التنفيذية، ت�شكنَّ
د الفائز، وذلك بالن�شبة  عملية ال�شراء، وت�َشلُّم وفْتح العرو�س اخلا�شة بامل�شرتيات وتر�شيتها على املورِّ

للم�شرتيات التي تزيد قيمتها على ثالثة اآلف دينار ول تتجاوز خم�شة وع�شرين األف دينار. 
ويتم ت�شكيل هذه اللجنة وت�شمية اأع�شائها ملدة �شنة قابلة للتجديد بقرار من رئي�س املجل�س بعد 

موافقة املجل�س.
وتختار اللجنة من بني اأع�شائها اأمينًا لل�شر يقوم بت�شجيل محا�شر اجتماعاتها وِحْفظ �شجالتها 

ومتابعة اأعمالها وقراراتها. 

مادة.)54(
اآلية عمل امل�شرتيات اأو اخلدمات:

اأ- تقوم الإدارة طالبة اخلدمة اأو ال�شلعة مبلء منوذج ي�شمى طلب �شراء داخلي ب�شكل دقيق، وُيعتَمد 
من رئي�س الإدارة املعنية، ثم ير�َشل اإلى جمموعة املوارد الب�شرية. 
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ر امليزانية ومراجعة البيانات  ير�َشل طلب ال�شراء الداخلي اإلى جمموعة املوارد املالية للتاأكد من توفُّ ب- 
نة مع املرفقات، ثم م�شادقة طلب ال�شراء الداخلي.  املدونَّ

ج- تختلف اآلية عمل امل�شرتيات باختالف قيمتها على النحو التايل: 
�أوًل:.�مل�ضرتيات.�أو.�خلدمات.�لتي.ل.تزيد.قيمتها.على.ثالثة.�آلف.دينار: 

اأ( تقوم جمموعة املوارد الب�شرية بالت�شال بالتجار للح�شول على ال�شعر املنا�شب. 
ب(- تقوم جمموعة املوارد الب�شرية باإعداد اأمر �شراء محلي بعد اختيار ال�شعر الأف�شل، مرفقًا معه 

طلب ال�شراء الداخلي وُيحَفظ يف ملف خا�س.
ج(  يعتمد اأمر ال�شراء ِوْفقًا لل�شالحيات املالية امل�شار اإليها يف املادة )24( من هذه الالئحة. 

د( حتتفظ جمموعة املوارد الب�شرية بطلب ال�شراء الداخلي والت�شعريات ون�شخة من اأمر ال�شراء يف 
ملف خا�س.

هـ( تقوم جمموعة املوارد الب�شرية بت�شليم التاجر الن�شخة الأ�شلية من اأمر ال�شراء لتوريد الب�شاعة اأو 
توفري اخلدمة. 

عند  ال�شلعة  على  ال�شراء  اأمر  يف  املوجودة  املوا�شفات  مبطابقة  الب�شرية  املوارد  جمموعة  تقوم  و(- 
ت�َشلُّمها للتاأكد من �شحة املوا�شفات وجودة ال�شلعة. واإذا كانت ال�شلعة بحاجة اإلى م�شادقة جهة 
فنية، يقوم موظف جمموعة املوارد الب�شرية با�شتدعاء اجلهة الفنية للت�َشلُّم وامل�شادقة على �شحة 

دة. املوا�شفات املورنَّ
اإجناز عمل  للهيئة يجب على اجلهة طالبة اخلدمة تقدمي �شهادة  مة   ز( يف حالة وجود خدمة مقدنَّ

مة لهم.  ملجموعة املوارد الب�شرية مبوافقتهم على اخلدمة املقدنَّ
 ح( بعد انتهاء اخلدمة اأو ت�شليم ال�شلعة يقوم التاجر بت�شليم الفاتورة الأ�شلية واأمر ال�شراء الأ�شلي 
اإخطار  ال�شراء،  )اأمر  الأ�شلية من  الن�شخة  باإرفاق  بدورها  تقوم  التي  الب�شرية  املوارد  ملجموعة 
املالية  الإجراءات  ح�شب  املدفوعات  لتمرير  املالية  املوارد  ملجموعة  ل  وحتونَّ الفاتورة(  التنَّ�َشلُّم، 

واملحا�شبية املعمول بها. 
ثانياً:.�مل�ضرتيات.�أو.�خلدمات.�لتي.تزيد.قيمتها.على.ثالثة.�آلف.دينار.ول.تتجاوز.خم�ضة.وع�ضرين.

�ألف.دينار: 
اأ- ُيرَفع طلب ال�شراء الداخلي اإلى اللجنة امل�شار اإليها يف املادة )54( من هذه الالئحة.

التي  واخلدمات  بال�شلع  يتعاملون  الذين  دين  واملورِّ التجار  اأ�شماء  ي�شمل  ب�شجل  اللجنة  حتتفظ  ب- 
حتتاجها الهيئة. 
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بالهيئة وذلك  تلبية الحتياجات اخلا�شة  دين ح�شب مقدرتهم على  التجار واملورِّ ج- للجنة ت�شنيف 
دة ت�شعها اللجنة م�شبقًا.  وفق معايري محدنَّ

ثالثة  العدد عن  يقل  ل  بحيث  بعرو�شهم،  للتقدم  دين  واملورِّ التجار  من  اأكرب عدد ممكن  ُيدعى  د- 
عرو�س، ويف حالة ت�َشلُّم عدد اأقل من ثالثة عرو�س فاإن للجنة احلق يف اإعادة طلب عرو�س جديدة 

مة والإحالة على الأن�شب منها اإذا تطلنَّبت م�شلحة العمل ذلك.  اأو القبول بالعرو�س املقدنَّ
اأو اخلدمة مبلء هذا  ال�شلعة  وتقوم اجلهة طالبة  الأ�شعار،  دًا لطلب  اللجنة منوذجًا موحنَّ تعتمد  هـ- 
اأو املدة،  اأو العدد  اأو اخلدمة املطلوبة والكمية  النموذج، بحيث ي�شتمل على و�شف دقيق لل�شلعة 
اأ�شا�شها يتم طلب ال�شعر ب�شكل وا�شح، كما يجب حتديد املوا�شفات  د الوحدات التي على  وحتدنَّ

املطلوبة واملوعد املطلوب للتوريد اأو الإجناز.
دين بالربيد  عة من رئي�س جلنة امل�شرتيات للتجار واملورِّ  و - تر�َشل مناذج الأ�شعار مع ر�شالة الدعوة موقنَّ
امل�شجل اأو بالفاك�س للحالت امل�شتعجلة، اأو ت�َشلنَّم باليد مقابل توقيع بال�شَتلُّم، ويرَفق معها ظْرف 

دة لذلك.  خا�س مختوم بخْتم الهيئة ليو�شع به ال�شعر ويعاد للهيئة �شمن املدة املحدنَّ
رئي�شها  ويحتفظ  د،  محدنَّ مكان  يف  امل�شرتيات  للجنة  �س  مخ�شنَّ �شندوق  يف  العرو�س  هذه  تو�شع  ز- 

واأمني ال�شر مبفاتيح ال�شندوق، ول يجوز فْتح ال�شندوق اإل بح�شور اأع�شاء اللجنة.
ح- تقوم اللجنة بفْتح العرو�س املت�َشلنَّمة وتتم قراءة ا�شم �شاحب العر�س مع بيان القيمة الإجمالية 
للعر�س، ثم ُيَبت بقبوله اأو رْف�شه. ويجب تدوين تاريخ الفْتح على العرو�س املت�َشلنَّمة وخْتمها بخامت 

الهيئة والتوقيع عليها من ِقَبل جميع اأع�شاء اللجنة.
ط - ترفع اللجنة تو�شياتها للم�شتوى الإداري الأول لالعتماد بعد معاينة واختيار ال�شعر الأن�شب. 

ي - تقوم اللجنة باإخطار ق�شم املوارد الب�شرية واملالية خطيًا بقراراتها.
اإليها  اأمر �شراء محلي بناًء على تو�شيات اللجنة امل�شار  ك - تقوم جمموعة املوارد الب�شرية باإعداد 

اأعاله. 
ل- ُيعتَمد اأمر ال�شراء ال�شادر ِوْفقًا لل�شالحيات املالية امل�شار اإليها يف املادة )23(. 

ال�شراء  اأمر  من  ون�شخة  والت�شعريات  الداخلي  ال�شراء  بطلب  الب�شرية  املوارد  جمموعة  حتتفظ  م- 
ومح�شر اجتماع جلنة امل�شرتيات الداخلية يف ملف خا�س.

ن- تقوم جمموعة املوارد الب�شرية بت�شليم التاجر الن�شخة الأ�شلية من اأمر ال�شراء لتوريد الب�شاعة اأو 
توفري اخلدمة. 

�س-  عند ت�َشلُّم ال�شلعة تقوم جمموعة املوارد الب�شرية مبقارنة املوا�شفات واملوجودات يف اأمر ال�شراء 
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للتاأكد من �شحة املوا�شفات وجودة ال�شلعة، واإذا كانت ال�شلعة بحاجة اإلى م�شادقة جهة فنية، 
�شحة  على  وامل�شادقة  للت�َشلُّم  الفنية  اجلهة  با�شتدعاء  الب�شرية  املوارد  جمموعة  موظف  يقوم 

دة.  املوا�شفات املورنَّ
مة للهيئة يجب على اجلهة طالبة اخلدمة تقدمي �شهادة اإجناز عمل لق�شم  ع- يف حالة وجود خدمة مقدنَّ

مة لهم. املوارد الب�شرية مبوافقتهم على اخلدمة املقدنَّ
ف- بعد انتهاء اخلدمة اأو ت�شليم ال�شلعة يقوم التاجر بت�شليم الفاتورة الأ�شلية واأمر ال�شراء الأ�شلي 
ملجموعة املوارد الب�شرية، التي تقوم بدورها باإرفاق الن�شخة الأ�شلية من )اأمر ال�شراء، اإخطار 
ل اإلى جمموعة املوارد املالية لتمرير املدفوعات ح�شب الإجراءات املالية  الت�َشلُّم، الفاتورة( وحتونَّ

واملحا�شبية املعمول بها. 

مادة.)55(
تلتزم الهيئة ب�شداد احل�شابات الدائنة يف موعدها حتى ل تتحمل اأية فوائد ب�شبب التاأخري، وُتدَفع 
ي  جميع اللتزامات املالية خالل اأربعني يومًا من تاريخ الفاتورة، كما يعترب اأمر ال�شراء ُمْلَغى بعد ُم�شِ
جتديده  للهيئة  ويجوز  اخلدمة.  اأو  ال�شلعة  بتوفري  د  املورِّ التزام  دون  اإ�شداره  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة 

باإ�شدار اأمر �شراء جديد. 

�لف�ضل.�لتا�ضع
مادة.)56(

�ملوجود�ت.�لثابتة
اأ- �ملوجود�ت.�لثابتة: وهي املوجودات امللمو�شة التي متتلكها الهيئة، وميتد عمرها الإنتاجي لأكرث من 

�شنة مالية واحدة.
ب- م�ضاريع.حتت.�لتنفيذ: هي املوجودات التي ل تزال يف مرحلة التنفيذ، ومن املتوقع اأن حتقق نفعًا 

لأكرث من �شنة مالية.
ومن  كانت  �شورة  باأية  ا�شتثمارية  مالية  اأدوات  يف  لة  متمثِّ مبالغ  هي  �لأجل:  طويلة. ��ضتثمار�ت. ج- 

املتوقع الحتفاظ بها لأكرث من �شنة.
لها منافع  و�شتحقق  الهيئة يف موجودات ل متتلكها  دفعتها  مبالغ  �مللمو�ضة: هي  �ملوجود�ت.غري. د- 

لأكرث من �شنة، ول يوجد لهذه املبالغ �شيء ملمو�س متلكه الهيئة.
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مادة.)57(
يجب التاأمني على جميع املوجودات الثابتة للهيئة �شد اأخطار احلريق واحلوادث العامة، وال�شرقة، 

واأعمال ال�شغب، ل�شمان حماية اأموال ومممتلكات الهيئة. 

مادة.)58(
تخ�شع املوجودات الثابتة للقواعد والأحكام الآتية: 

اأ- يجب توفري �شجل املوجودات الثابتة )و�شف مخت�شر للموجود، تاريخ ال�شراء، تاريخ ال�شتخدام 
البيع،  تاريخ  املرتاكم،  ال�شتهالك  املحت�َشب،  ال�شتهالك  معدل  املوجود،  رمز  املكان،  الفعلي، 

َقة من البيع(. عوائد البيع، – الربح/ اخل�شارة املحقنَّ
اإلى الأ�شخا�س  اإم�شاك �شجل املوجودات الثابتة  اإ�شناد بع�س مهام  ب- يجوز ملجموعة املوارد املالية 
املخت�شني من الأق�شام والوحدات الأخرى بعد موافقة امل�شتوى املايل الأول وباإ�شراف جمموعة 

املوارد املالية.
ج- تنطبق معايري املحا�شبة الدولية املرتبطة باملوجودات طويلة الأجل مثل معيار رقم )16( للممتلكات، 
املحا�شبية  املعاجلات  على  امللمو�شة  غري  للموجودات   )28( رقم  ومعيار  التجهيزات.  املعدات، 

املرتبطة باملوجودات طويلة الأجل.
عليها  املحافظة  بالهيئة  اخلا�شة  الثابتة  املوجودات  ي�شتخدمون  الذين  الهيئة  على موظفي  يجب  د- 

والعناية الفائقة بها. 
ي عن  بالتحرِّ القيام  التي يف عهدتها،  الثابتة  املوجودات  اأيٍّ من  فْقد  اكت�شافها  فْور  الهيئة  هـ- على 

اأ�شباب الفْقد واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ل�شتعادة الأ�شل املفقود.
و -  يجب اإبالغ ديوان الرقابة املالية والإدارية بحوادث الفْقد اأو ال�شرقة اأو الإ�شرار باملوجودات الثابتة 
ونتائج التحقيق التي متت بهذا ال�شاأن، والتن�شيق معه لإحالة الأمر اإلى اجلهة املخت�شة؛ لتحريك 

الدعوى اجلنائية اإذا اقت�شى الأمر. 
ز- املوجودات التي تكون جزءًا مكماًل للموجودات الثابتة للهيئة ل تعاَمل كموجودات منف�شلة يف �شجل 

املوجودات الثابتة، اإل اإذا كانت قابلة للنقل وال�شتعمال كوحدة م�شتقلة. 
ح- القيمة ال�شرائية هي اأ�شا�س احت�شاب تكلفة املوجودات الثابتة.

ط- ي�شاف اإلى تكلفة املوجودات الثابتة تكلفة ال�شراء والتاأمني والنقل اإلى موقع ال�شتعمال النهائي 
والإعداد والتجهيز لال�شتعمال. 
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ي - عند الرغبة يف حتويل املوجودات الثابتة من مكان اإلى مكان اآخر يف الهيئة يجب اإخطار اجلهة 
املعنية بذلك خطيًا لتحديث �شجل املوجودات الثابتة. 

ك- يف حالة بيع اأو ا�شتبعاد او ا�شتبدال املوجودات الثابتة يجب اأن يتم ذلك عن طريق جمموعة املوارد 
املالية لتحديث �شجل املوجودات الثابتة. 

مادة.)59(
يتم ت�شنيف املوجودات الثابتة بالهيئة على النحو التايل: 

اأ- التجهيزات والأثاث. 
ب- الأجهزة واملعدات. 

ج- اأجهزة احلا�شب الآيل وم�شتلزماتها. 
د- برامج احلا�شب الآيل. 

مادة.)60(
النحو  على  املوجودات،  هذه  نوع  بح�شب  الراأ�شمالية  الثابتة  للموجودات  الإنتاجي  العمر  ر  يقدنَّ

املو�شح يف اجلدول التايل: 

العمر الإنتاجياملوجودات الثابتة

5 �شنواتالتجهيزات والأثاث

5 �شنواتالأجهزة والمعدات

5 �شنواتاأجهزة الحا�شب الآلي وم�شتلزماتها

5 �شنواتبرامج الحا�شب الآلي

مادة.)61(
يتم ا�شتهالك املوجودات الثابتة الراأ�شمالية ب�شبب النخفا�س يف قيمتها الناجت عن ا�شتعمالها، اأو 
ح يف اجلدول امل�شار اإليه يف املادة  ي الفرتة الزمنية التي تنق�شي من عمرها الإنتاجي املو�شنَّ ب�شبب ُم�شِ

ال�شابقة حتى ولو مل ُت�شتعَمل. 
من  اعتبارًا  وذلك  الثابت،  الق�شط  طريقة  باع  باتِّ الثابتة  املوجودات  ا�شتهالك  احت�شاب  ويتم 

التاريخ الذي تكون فيه هذه املوجودات جاهزة لال�شتخدام، اأو من تاريخ امتالكها اأيهما اأقرب. 
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املوجودات  واحدًا يف �شجل  الثابتة دينارًا  للموجودات  الدفرتية  القيمة  الأحوال تظل  ويف جميع 
الثابتة حتى لو بقيت �شاحلة لال�شتخدام اأو ال�شتعمال بعد انتهاء العمر الإنتاجي لها. 

وحتويلها  الت�شغيل  بدء  بعد  اإل  قيمتها  من  ال�شتنزال  يتم  ل  التنفيذ  حتت  للم�شاريع  وبالن�شبة 
تقييمها طبقًا ل�شرتاطات معيار  فيتم  الأجل  بالن�شبة لال�شتثمارات طويلة  اأما  ثابتة.  اإلى موجودات 

املحا�شبة الدولية رقم )39( العرتاف والقيا�س.

مادة.)62(
يتم جْرد املوجودات الثابتة للهيئة مرة على الأقل كل عام، وذلك عن طريق جلنة، ت�شمى )جلنة 
اجلْرد( يتم ت�شكيلها بقرار من امل�شتوى الإداري الأول، وتقوم هذه اللجنة باإعداد تقرير �شامل بنتائج 
معاينة  بعد  وذلك  اجلْرد،  عند  الثابتة  املوجودات  حالة  وبيان  عنه،  نتجت  التي  والتعديالت  اجلْرد، 
املوجودات على الطبيعة للتاأكد من �شحة البيانات املذكورة يف �شجل املوجودات الثابتة، وكذلك الوقوف 

على حالة هذه املوجودات، ويرفع التقرير اإلى امل�شتوى الإداري الأول. 
ويف حالة وجود موجودات مفقودة اأو غري م�شتخدمة ب�شكل �شحيح اأو منا�شب يرفع تقرير بذلك 

اإلى ق�شم املوارد الب�شرية واملالية لتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�شاأن.
مادة.)63(

رات اقت�شادية  اأ - ل يجوز ا�شتبعاد املوجودات الثابتة قبل انتهاء عمرها الإنتاجي، اإل يف حالة وجود مربِّ
اأو فنية تذكر يف تقرير فني يعد من قبل �شخ�س اأو جهة مخت�شة. 

الثابتة لبد من موافقة جلنة فنية ي�شكلها  ب- عند اتخاذ قرار ال�شتبعاد لأحد مكونات املوجودات 
عة لالأ�شل، وَيعتِمد  امل�شتوى الإداري الأول  لهذا الغر�س، وعلى اأن حتدد اللجنة قيمة البيع املتوقنَّ

قراراتها امل�شتوى الإداري الأول قبل البدء يف اإجراءات ال�شتبعاد.
ج- يتم الت�شرف يف املوجودات الثابتة امل�شتبَعدة املنقولة باأيٍّ من الطرق الآتية:

      1- الحتفاظ بها لال�شتفادة منها يف الأغرا�س التعليمية والتدريبية.
      2- حتويلها اإلى جهة حكومية اأخرى لال�شتفادة منها.

      3- بيعها باملزاد طبقًا للقوانني التي حتكم ذلك.
      4- مْنُحها للجهات اخلريية اأو التطوعية بناًء على طلب كتابي منها.

      5- مْنُحها ملوظفي الهيئة  طبقًا لقواعد ت�شمن عدالة التوزيع يحددها امل�شتوى الإداري الأول، وذلك 
للموجودات التي يقل �شعر البيع التقديري للوحدة عن 120 دينارًا، وللمجموع عن 2000 دينار.
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التي  التقديرية  القيمة  من  اأعلى  اأو  م�شاوية  البيع  قيمة  كانت  اإذا  اإل  البيع  عملية  اإمتام  يجوز  ل  د- 
حددتها اللجنة لالأ�شل، واإْن كانت القيمة اأقل فالبد من ت�شريح امل�شتوى الإداري الأول للقيمة 

اجلديدة قبل اإمتام عملية البيع.
هـ- تتولى جمموعة املوارد املالية مطابقة ك�شوف اجلْرد مع �شجل املوجودات الثابتة واتخاذ الإجراءات 

الالزمة لتعديل ال�شجل متى لزم الأمر وكذلك يف حالة وجود مفقودات. 
بيعها  فيتم  بحريني،  دينار  على خم�شمائة  لبيعها  رة  املقدنَّ القيمة  تزيد  ل  التي  املوجودات  واأما 
البيع وذلك بعد موافقة  للجنة  اإحالتها  اإلى  الأول دون احلاجة  امل�شتوى املايل  ِقَبل  ا�شتبعادها من  اأو 

امل�شتوى الإداري الأول.
ويتم ا�شتبعاد املوجودات الثابتة من ال�شجل بعد حت�شيل قيمة البيع املتفق عليها اأو حتويلها اإلى 

جهة اأخرى. 

مادة.)64(
من  امل�شتاأجرة  احلكومية  واملركبات  للهيئة،  اململوكة  املركبات  بها  د  ُيق�شَ �حلكومية:  �ملركبات. اأ- 

القطاع اخلا�س.
ب- ل يجوز للهيئة �شراء املركبات والآليات مبختلف اأنواعها، وي�شتعا�س عن ذلك بال�شتئجار طويل 

الأجل من القطاع اخلا�س متى ا�شتدعت حاجة العمل توفري مركبة لال�شتخدامات الر�شمية.
اأو وثائق املناق�شة، على ا�شرتاط مَتلُّك املركبة امل�شتاأجرة  اأْن يت�شمن طلب ال�شتئجار  ج - ل يجوز 
بعد انتهاء فرتة ال�شتئجار، ويف حال ا�شتمل عطاء اجلهة املوؤجرة التي تقدمت باأقل الأ�شعار على 
عْر�س بتمليك املركبة للهيئة بعد انتهاء فرتة ال�شتئجار بدون تكاليف اإ�شافية، فاإنه يتوجب على 
لإجراءات  ِوْفقًا  فيها  الت�شرف  اأو  باملزاد  ببيعها  وذلك  مَتلُّكها،  مبجرد  املركبة  ا�شتبعاد  الهيئة 

دة بهذا النظام. ا�شتبعاد املركبات املحدنَّ
د- يجب اأن يتنا�شب نوع املركبة وقوة محركها وحجمها وموا�شفاتها مع طبيعة ا�شتخدامها، مع مراعاة 

توفري املركبة باحلد الأدنى من املوا�شفات املنا�شبة لطبيعة العمل، وباأقل كلفة ممكنة.
هـ- تلتزم الهيئة باإدارة عقود ا�شتئجار املركبات من القطاع اخلا�س، والرقابة على التزام املوؤ�ش�شات 
دة بعقود ال�شتئجار، كالرقابة على التزام املوؤ�ش�شة املوؤجرة بتوفري  املوؤجرة ب�شروط التعامل املحدنَّ
لها م�شئولية الأ�شرار الناجتة  ل م�شئولية تاأمينها وت�شجيلها وحَتمُّ املركبات ومتابعة �شيانتها وحَتمُّ
املوؤ�ش�شات  اأو جزاءات م�شتَحقة على  اأية غرامات  التعاقد، مع خ�شم قيمة  عن مخالفة �شروط 
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املوؤجرة مبوجب �شروط العقد من م�شتحقات ال�شتئجار ال�شهرية التي يتم �شرفها.
و- ت�شرف عالوة ال�شيارة للموظف الذي ُيطَلب منه ا�شتخدام �شيارته اخلا�شة لأداء واجبات العمل 
اأنظمة اخلدمة املدنية  ِوْفقًا لل�شروط والإجراءات التي حتددها  الر�شمية التي تتطلبها وظيفته، 
و�شيلة  له  الهيئة  ر  توفِّ الذي  للموظف  النتقال  عالوة  �شرف  يجوز  ول  ال�شاأن.  بهذا  ال�شادرة 
ر له و�شيلة النتقال  اأو �شْرف عالوة ال�شيارة للموظف الذي توفنَّ النتقال من واإلى مكان العمل، 

اأثناء تاأديته ملهام عمله.

�لف�ضل.�لعا�ضر
�لتقارير.�ملالية

مادة.)65(
�لتقارير.�ملعدة.لوز�رة.�ملالية

اأ- تلتزم الهيئة بتزويد وزارة املالية بن�شخة تف�شيلية من ميزانياتها ال�شنوية بالإ�شافة اإلى احل�شابات 
تاريخ  اأ�شهر من  ثالثة  تزيد عن  ل  املجل�س خالل مدة  قبل  اعتمادها من  بعد  وذلك  اخلتامية، 

الإ�شدار. 
ب- تقدم الهيئة اإلى وزارة املالية تقريرًا ماليًا ربع �شنوي تبنيِّ فيه ما مت تنفيذه من اإيرادات وم�شروفات 
من ميزانيتها كل ثالثة �شهور، وتقريرًا ماليًا �شنويًا يف نهاية ال�شنة املالية اجلارية تبنيِّ فيه ما 
مت تنفيذه من ميزانيتها عن ال�شنة املالية اجلارية بالكامل، وبيان كافة الفوائ�س النقدية �شواء 

�س من امليزانية العامة اأو من اإيراداتها الأخرى. الناجتة عن الدعم املخ�شنَّ
ج- تلتزم الهيئة يف املواعيد التي حتددها الوزارة خالل ال�شنة املالية، اأْن تر�شل اإلى الوزارة الآتي :

حًا به مقارنة بني ميزانية الهيئة والنتائج الفعلية. 1- احل�شاب اخلتامي: مو�شنَّ
2- تقارير اإح�شائيات مالية حكومية  GFS وذلك طبقًا للنماذج التي حتددها الوزارة لالإيفاء بالتزام 

احلكومة باإعداد اإح�شائيات مالية احلكومة  GFS  على م�شتوى الدولة.
3- اأية تقارير اأخرى ترى الوزارة اأهميتها لقيا�س الأداء املايل على م�شتوى الهيئة اأو على م�شتوى الدولة، 
ل و�شداد الديون امل�شتَحقة عليها، وتقرير عن اإمكانية �شداد  مثل تقرير مدى اإمكانية الهيئة حَتمُّ
الهيئة للتزاماتها الت�شغيلية من خالل مواردها الت�شغيلية، وكذلك التقارير املن�شو�س عليها يف 
املر�شوم بقانون رقم )29( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، واملتمثلة يف التقارير الدورية ربع 
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ال�شنوية املن�شو�س عليها يف املادة )47( منه، وتقرير تنفيذ امليزانية املن�شو�س عليها يف املادة 
)50( منه، وتقرير الإح�شاءات املالية املن�شو�س عليها يف املادة )52( منه.

..�لف�ضل.�حلادي.ع�ضر
مادة.)66(

ِحْفظ.�ل�ضجالت.و�لنماذج.�ملالية
ذلك  يف  مبا  مرفقاتها  كامل  مع  املالية  والنماذج  والك�شوف  وال�شجالت  امل�شتندات  ِحْفظ  يجب  اأ- 
نة اإلكرتونيًا ملدة ل تقل عن �شنتني اعتبارًا من اأول ال�شنة املالية التالية لل�شنة التي  البيانات املخزنَّ
انتهى فيها العمل، وملدة ع�شر �شنوات للم�شتندات وال�شجالت والك�شوف والنماذج املالية املرتتنَّب 

عليها التزامات مالية مع الغري.
ب- حتفظ جميع الدفاتر وال�شجالت وامل�شتندات لدى املوظفني املخت�شني امل�شئولني عن ت�َشلُّمها كُعْهدة 
لديهم، مع �شرورة احلفاظ عليها وعلى �شرية و�شالمة املعلومات الواردة فيها. ول يجوز اإعطاء 

اأية معلومات مالية اأو محا�شبية خلارج الهيئة اإل بعد موافقة امل�شتوى الإداري الأول.
الأ�شباب  من  لأي  عمله  ترك  اإذا   - وامل�شتندات  وال�شجالت  الدفاتر  ِبُعهدته  َمن  ي�شلِّم  اأن  يجب  ج- 
ُتذَكر فيه جميع تف�شيالت الدفاتر  ت�َشلُّم وت�شليم  اإلى َمن يخلفه  مبوجب مح�شر  ِبُعهدته  - ما 

ع ذلك املح�شر من الطرفني ويعتَمد من امل�شتوى الإداري الأول. وال�شجالت وامل�شتندات، ويوقنَّ
مادة.)67(

دة للِحْفظ، اإتالف امل�شتندات والأوراق الثبوتية والدفاتر وال�شجالت  اأ - يجوز بعد انق�شاء املدة املحدنَّ
وُن�َشخ قواعد البيانات بقرار من امل�شتوى الإداري الأول اإذا تبني عدم احلاجة اإليها، ب�شرط اأْن ل 

تكون متعلقة بالآتي:
ر اإقامتها ومل ُت�شتكَمل اإجراءاتها بعد.        1( ق�شايا اأو منازعات حتكيم قائمة اأو تقرنَّ

       2( حقوق قائمة للهيئة اأو الدولة لدى الغري اأو للغري لدى للهيئة اأو الدولة.
ب- يخ�شع قرار الإتالف لالإجراءات وال�شوابط التالية:

     1- ت�شكيل جلنة اأو جلان حل�شر امل�شتندات والأوراق والدفاتر وال�شجالت وُن�َشخ قواعد البيانات 
وجتميعها، واإعداد قوائم بها واختيار الو�شيلة والتوقيت املنا�شبني لتنفيذ عملية الإتالف.

ع عليه من جميع اأع�شائها ومبنينَّ        2- اإعداد مح�شر اأو محا�شر من ِقَبل جلنة اأو جلان الإتالف موقنَّ
فيها ما مت اإتالفه، مع �شرورة التاأكد من وجود ن�شخ اإلكرتونية ِلـما مت اإتالفه، واأْن يتم الإتالف 
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بطريقة متنع ا�شتعمال ما مت اإتالفه بوا�شطة اآخرين.
       3- الحتفاظ مبحا�شر الإتالف بطريقة ي�شهل الرجوع اإليها عند اللزوم.

ن لديها          4- تعديل قيود الدفاتر وال�شجالت املالية مبا مت اإتالفه، واإخطار �شركات التاأمني املوؤمنَّ
نة( لتخاذ ما يلزم من تعديالت لوثائق التاأمني. )اإن كانت موؤَمنَّ

�لف�ضل.�لثاين.ع�ضر
�لتدقيق

مادة.)68(
�ملدقق.�لد�خلي

�ملر�جعة.�لد�خلية: 
ب�شكل  والقيود  العمليات  بتدقيق  القيام  بهدف  امل�شتقلة  الأن�شطة  اأو  الأنظمة  من  جمموعة  "هي  اأ- 
املتخذة  الحتياطات  كفاية  من  والتاأكد  والإح�شائية،  املحا�شبية  البيانات  دقة  ل�شمان  م�شتمر؛ 
ق من اللتزام بتنفيذ ال�شيا�شات واخلطط والإجراءات  حلماية اأ�شول وممتلكات الهيئة، والتنََّحقُّ
الإدارية، وقيا�س �شالحية تلك اخلطط وال�شيا�شات وو�شائل الرقابة الأخرى يف اأداء اأغرا�شها، 

واقرتاح التح�شينات الالزمة عليها، بهدف الو�شول اإلى درجة الكفاية الإنتاجية الق�شوى".
ق من �شالمة  ب- يكون للهيئة مدقق داخلي، وم�شئول اأمام املجل�س وامل�شتوى الإداري الأول عن التنََّحقُّ
املعايري  باع  واتِّ الواقع،  مع  ومتفقة  من�شبطة  ب�شورة  وتطبيقها  واملحا�شبية  املالية  الإجراءات 
والأ�شاليب املتعاَرف عليها يف عمليات التدقيق الداخلي، وتقدمي التقارير الدورية عنها، والتاأكد 
ق من املحافظة  من اللتزام بالأنظمة والقوانني وال�شيا�شات واخلطط والإجراءات والعقود، والتنََّحقُّ
على اأ�شول الهيئة، وا�شتخدام مواردها بكفاءة وفاعلية واقت�شاد. ويجوز للهيئة مع مراعاة الأنظمة 

والقوانني ال�شتعانة مب�شدر خارجي يف توفري املدقق الداخلي.
ج- تنق�شم املراجعة الداخلية اإلى ق�شمني رئي�شني هما املراجعة الداخلية املالية واملراجعة الداخلية 

الإدارية.
مادة.)69(

تتخذ املراجعة الداخلية للخدمات التي تقدمها وظيفة املراجعة للق�شم الأ�شكال الآتية:
اأ- رقابة وقائية: تقوم وظيفة املراجع الداخلي بالتاأكد من وجود احلماية الكافية لالأ�شول، وحماية 

ال�شيا�شات الإدارية من النحراف عند التطبيق الفعلي لها.
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ب- رقابة تقوميية: تعمل هذه الوظيفة على قيا�س وتقومي فاعلية نظم الرقابة واإجراءاتها يف امل�شروع، 
ومدى اللتزام بال�شيا�شات الإدارية املو�شوعة.

داخل  املو�شوعة  الأنظمة  على  الالزمة  التح�شينات  باقرتاح  الوظيفة  هذه  تقوم  اإن�شائية:  رقابة  ج- 
مة لها. امل�شروع، وتطْمِئن الق�شم على �شالمة ودقة املعلومات املقدنَّ

مادة.)70(
بـ:   )Scope of Work( الداخلية  املراجعة  عمل  نطاق  للتدقيق  املهني  الأداء  معايري  دت  حدِّ

الأداء". وم�شتوى  للمن�شاأة  الداخلية  الرقابة  نظام  وفاعلية  كفاية  وتقييم  "فح�س 
ويتم حتقيقها من خالل قيام املراجعني الداخليني مبا ياأتي:

وقيا�س  حتديد  يف  امل�شتخدمة  والو�شائل  والت�شغيلية  املالية  املعلومات  ونزاهة  موثوقية  مراجعة  اأ- 
وت�شنيف واإعداد التقارير اخلا�شة باملعلومات.

والقوانني  والإجراءات  واخلطط  بال�شيا�شات  اللتزام  من  والتاأكد  املو�شوعة  الأنظمة  مراجعة  ب- 
املن�شاأة  التزام  والتقارير، وحتديد مدى  العمليات  تاأثري هام على  لها  يكون  والتي قد  والأنظمة، 

بو�شع مثل هذه ال�شيا�شات واخلطط.
ق من وجود هذه الأ�شول. مراجعة و�شائل حماية الأ�شول والتنََّحقُّ ج- 

د- تقييم مدى الكفاءة القت�شادية يف ا�شتخدام املوارد.
هـ- مراجعة العمليات اأو الربامج للتاأكد من اأن النتائج تن�شجم مع الأهداف والغايات املو�شوعة لها، 

ط لها. واأن العمليات والربامج قد جرى تنفيذها كما هو مخطنَّ

.مادة.)71(
يقوم املدقق الداخلي بالهيئة باملهام الآتية:

اأ- فْح�س وتقييم ُنُظم الرقابة الداخلية.
ْرف. ب- املراجعة بعد ال�شنَّ

ج- املراجعة الإدارية.
ال�شروط  و�شمن  بها،  قام  التي  املراجعة  اأعمال  نتائج  عن  تقارير  برْفع  الداخلي  املدقق  ويقوم 

الآتية:
اأ- ي�شرتط يف التقرير املعد من قبل املدقق الداخلي التايل:

عًا.     1- اأْن يكون مكتوبًا وموقنَّ
مًا يف املوعد املحدد لذلك. اًء، ومقدنَّ زًا، وبننَّ     2- اأْن يكون مو�شوعيًا، وا�شحًا وُمَركنَّ

اأْن ي�شتمل على الهدف من عملية التدقيق الداخلي ونطاقها ونتائجها، وم�شفوعًا براأي املدقق   -3   
الداخلي متى لزم الأمر.
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    4- اأْن ي�شتمل على التو�شيات التي �شوف توؤدي اإلى التح�شينات املحتملة والإجنازات القائمة واملر�شية 
والإجراءات الت�شحيحية التي مت اتخاذها.

    5- اآراء اجلهات التي مت تدقيقها حول ال�شتنتاجات والتو�شيات.
ل اإليها يف تقريره مع امل�شتويات  ب- على املدقق الداخلي اأن يناق�س ال�شتنتاجات والتو�شيات التي تو�شنَّ

الإدارية املخت�شة بالهيئة قبل اإ�شدار التقارير النهائية.
ج- على م�شئول وحدة التدقيق الداخلي مراجعة التقرير واملوافقة عليه قبل اإ�شداره، وحتديد اجلهات 

التي يجب اأن ُتعطى ن�شخة من هذا التقرير.
مادة.)72(

ت�شمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي الآتي:
اأ- حتديد الأهداف التي و�شعتها وحدة التدقيق الداخلي خالل الفرتة التي تغطيها اخلطة.

دة لإجراء التدقيق الداخلي خالل تلك الفرتة. ع جداول عمل محدنَّ ب- و�شْ
ع خطط لالحتياجات من الأيدي العاملة الالزمة لوحدة التدقيق الداخلي. ج-  و�شْ

ع خطة باملوازنات التقديرية املالية الالزمة لحتياجات وحدة التدقيق. د- و�شْ
التي  الأن�شطة  الداخلي عن  التدقيق  التي �شوف ت�شدرها وحدة  الن�شاط  هـ- ت�شميم مناذج تقارير 

�شيتم اإجنازها داخل هذه الوحدة.

مادة.)73(
�ملدقق.�خلارجي

اإلى  الذي يختاره املجل�س، ويقدم تقريره  املدقق اخلارجي  الهيئة  يتولى عملية تدقيق ح�شابات 
امل�شتوى الإداري الأول لعْر�شه على املجل�س لالعتماد، ويكون اختياره ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد. 

                         
مادة.)74(

�لعالقة.بني.�ملدقق.�لد�خلي.و�ملدقق.�خلارجي
تكون عالقة املدقق الداخلي باملدقق اخلارجي عالقة تكامل، حيث يعمل املدقق اخلارجي على 

الآتي: 
اأ- حتديد مدى اقتناعه باملدقق الداخلي.

حتديد مدى قوة تقارير فح�س وتقييم نظم الرقابة الداخلية. ب- 
ج- حتديد مدى ا�شتجابة الق�شم لتقارير فْح�س وتقييم ُنُظم الرقابة الداخلية.

تخفي�س  الداخلي  املدقق  يتولى  اإيجابية  املدقق اخلارجي  اإليها  ل  تو�شنَّ التي  النتيجة  كانت  فاإذا 
نة وم�شتوى اأدلة الإثبات. اأما اإذا كانت النتيجة �شلبية فيتولى املدقق اخلارجي القيام بعك�س  حْجم العيِّ

ما �شبق.
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وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
.قر�ر.رقم.)98(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.�لترخي�س.باإن�ضاء.د�ر.ح�ضانة.�لمتعلمين.�ل�ضغار

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

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

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

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

�س لل�شيخة ح�شة خليفة حمد عبداهلل اآل خليفة باإن�شاء دار ح�شانة املتعلمني ال�شغار ملدة  ُيرخنَّ
�شنتني حتت قيد رقم )10/ د ح /2016(.

مادة.)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميد�ن

�شدر بتاريخ: 21 �شـفــر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمرب 2016م



وز�رة.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)197(.ل�ضنة.2016

.ب�ضاأن.تغيير.ت�ضنيف.عدد.من.�لعقار�ت.
في.منطقة.جد.�لحاج.-.مجمع.514

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدنَّ
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

يغرينَّ ت�شنيف العقار رقم )04013054( والعقار رقم  )04013055( الكائنني مبنطقة جد احلاج 
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جممع 514 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل بـ)RHB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  القرار، وتطبنَّ

ل�شنة 2009.

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

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

وزير.�لأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد�هلل.خلف

�شدر بتاريخ: 25 محرم  1438هـ 
الـمــــوافــــــق: 16 اأكتـوبــر 2016م
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م�ضرف.�لبحرين.�ملركزي
.قر�ر.رقم.)43(.ل�ضنة.2016

.ب�ضاأن.�إلغاء.�لترخي�س.�لممنوح
.ل�ضركة.�إ�س.�إم.�ضي.كومك�س.�إنترنا�ضيونال.

دي.�إم.�ضي.�ضي.)فرع.ل�ضركة.�أجنبية(

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى الإخطار املر�شل من م�شرف البحرين املركزي ل�شركة اإ�س اإم �شي كومك�س اإنرتنا�شيونال 
دي اإم �شي �شي )فرع ل�شركة اأجنبية( بتاريخ 24 نوفمرب 2016 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

يلغى ترخي�س )و�شطاء الأوراق املالية العاملون ل�شالح ح�شاباتهم وح�شابات عمالئهم( ل�شركة 
اإ�س اإم �شي كومك�س اإنرتنا�شيونال دي اإم �شي �شي )فرع ل�شركة اأجنبية( املمنوح بتاريخ 4 اأبريل 2013 

وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 84942.

مادة.)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ.م�ضرف.�لبحرين.�ملركزي
ر�ضيد.بن.محمد.�ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 24 �شـفـــر 1438هـ
الـمــــوافـــــــق: 24 نوفمرب 2016م
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�إعالنات.مركز.�لم�ضتثمرين

�إعالن.رقم.)812(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فروع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ عرفات اأحمد مكي علي ح�شن، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مول لين لأن�شطة 
دعم التعليم(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88486، طالبة حتويل فروع املوؤ�ش�شة ال�شابع امل�شمى )مول 
لين لعقود ال�شم�شرة ال�شلعية( والثامن امل�شمى )مول لين للمقاولت(  والتا�شع اأي�شًا اإلى �شركة ذات 
األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ فار�س  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
بن عادل بن علي احلربي )�شعودي اجلن�شية(، وال�شيد/ �شعيد بن فهد بن محمد الودعاين )�شعودي 

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

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

�إعالن.رقم.)813(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ت�ضامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
للمظالت  )احلاجب  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  علي،   ن�شيف  عبدالر�شول  �شالح 
وال�شتائر(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96794، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 
وال�شيد/ فار�س بن عادل بن علي احلربي   الودعاين )�شعودي اجلن�شية(   �شعيد بن فهد بن محمد 

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

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

�إعالن.رقم.)814(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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موؤ�ش�شة جواد حبيب و�شركاه، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )كلوبال اإجننرينك 
تغيري  طالبًة   ،62541 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  اأرورا،  كومار  فينود  ملالكها  �س.�س.و(،  �شلو�شن�س 
مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل 

خم�شون اآلف )50،000( دينار بحريني، واإدخال فينيتا اأرورا �شريكة يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

�إعالن.رقم.)815(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.�لفردية.

�إلى.فرع.من.فروع.�ضركة.)بابا�ضنز.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة الت�شامن )توما�س اأند اأ�شو�شيت�س(، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فيينا كافيه(، 
اإلى املرحوم ال�شيد/ اأحمد غلوم جعفر، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 93495،  طالبًا حتويل  اململوكة 
املوؤ�ش�شة اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بابا�شنز ذ.م.م(، وذلك 
بناء تنازل ورثة مالك املوؤ�ش�شة املذكورة، وهم ال�شادة/ اآلء اأحمد غلوم واأمل اأحمد غلوم وها�شم اأحمد 

غلوم، عن ملكية املوؤ�ش�شة املذكورة   اإلى �شركة )بابا�شنز ذ.م.م(.  
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

�عالن.رقم.)816(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة  عن  نيابة  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة  و�شركاوؤه  النيل  الطاهر  معاوية  املحامي  مكتب 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جرين لين بزني�س �شوليو�شنز ذ.م.م(،  امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 87176، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
با�شم �شركة )جرين لين بزني�س �شوليو�شنز �س.�س.و(، ملالكها ح�شن عبداللطيف عبداهلل يو�شف، 

وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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�إعالن.رقم.)817(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ �شكينة علي عبداحل�شني نا�شر، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88149، 
لتنظيم  دملونيا  للمقاولت،  دملونيا  الأ�شماء:  التي حتمل  التالية  فروعها  بكافة  املوؤ�ش�شة  طالبة حتويل 
وتقدمي اخلدمات التجارية، دملونيا للحالقة الرجالية وت�شفيف ال�شعر، هارموين للخدمات التجارية، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ عبداهلل عي�شى عبداهلل ثامر �شريكًا يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة.  
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

�إعالن.رقم.)818(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية
�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شلمان اأحمد خليفه الغتم، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )البحرين لأ�شرطة الكمبيوتر(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 29608،  طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
جيجانناتان  كهيمبرت  ال�شيد/  اإلى  عنها  املوؤ�ش�شة  �شاحب  تنازل  على  بناًء  وذلك  الواحد،  ال�شخ�س 

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

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

�إعالن.رقم.)819(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.�ضركة

)تريفي.ديز�ين.وردة.للمفرو�ضات.ذ.م.م(.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )تريفي ديزاين وردة للمفرو�شات ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 85739، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
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رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
�إعالن.رقم.)820(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد
�لى.�ضركة.ت�ضامن

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ال�شكايف،  يو�شف  عبدالر�شول ح�شن  ال�شيدة/ طيبه 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،97423 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  )اأفري�شا 
دينار   )50،000( األف  خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  ل�شركتها 

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

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

�إعالن.رقم.)821(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

�إلى.�ضركة.ت�ضامن.
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  العلوي،  �شادق  كميل  املحامي 
)ديري العقارية ذ.م.م(ن امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن وبنف�س رقم ال�شجل وبراأ�شمال ال�شركة نف�شه.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

�إعالن.رقم.)822(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)�ضفاف.�لبتول.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم  ال�شيدة/ عي�شى عبدعلي عبدالهادي مح�شن، عن 
)�شفاف البتول ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92230، طالبة باعتبارها م�شفية لل�شركة اإ�شهار 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
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رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
�إعالن.رقم.)823(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد.
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
محمد عقيل محمد باقي، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )مارينجو�س للتجارة العامة 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101339، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة بفرعيها وذلك 
دينار   )2،500( وخم�شمائة  األفان  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد حميده محمد جاب اهلل �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

�إعالن.رقم.)824(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�عمال.ت�ضفية
�ضركة.)يورو.ليت.ليمتد.ذ.م.م(.

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )يورو ليت ليمتد ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 43187، طالبني ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

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

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

�إعالن.رقم.)825(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية
�ضركة.)�ضي.�إيال.كوزمتكز.ذ.م.م(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شي اإيال كوزمتكز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم72997 ، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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�إعالن.رقم.)826(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)يونيكورب.�لعاملية.للمقاولت.ذ.م.م(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ذ.م.م(،  للمقاولت  العاملية  )يونيكورب  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 69271، طالبني  القيد  امل�شجلة مبوجب 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
�إعالن.رقم.)827(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.م�ضاهمة.بحرينية.مقفلة.
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة الت�شامن )البداع لال�شت�شارات( لأ�شحابها محمود الكامل و�شركاه، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة 
امل�شجلة مبوجب  مقفلة(،  �س.م.ب/  القاب�شة  )اأوا�شر  ا�شم  التي حتمل  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  املذكورة  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،60537 رقم  القيد 
م�شئولية محدودة، بحيث تزاول ن�شاط ال�شركات القاب�شة، بالإ�شافة اإلى تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 

مائتني وخم�شني األف )250،000( دينار بحريني اإلى خم�شني األف )50،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

�إعالن.رقم.)828(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ طيبة محمد اإقبال محمد �شفيع بت، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جمد الوطن 
لعقود ال�شم�شرة ال�شلعية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69014، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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.�إعالن.رقم.)829(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
مو�شى عبداهلل جا�شم مو�شى النهام، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيخ العرب للدللة 
واإدارة الأمالك(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91745، طالبًا تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة بجميع 
ال�شيد/ مو�شى عبداهلل  لكل من  م�شئولية محدودة مملوكة  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  فروعها 
امل�شري  قا�شم،  علي  عبدالرحيم  اأبوالقا�شم  وال�شيد/  اجلن�شية،  البحريني  النهام،  مو�شى  جا�شم 

اجلن�شية، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000(  دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
�إعالن.رقم.)830(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.فرع.موؤ�ض�ضة.فردية
�إلى.فرع.من.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
الب�شيتني(،  واحة  )كفترييا  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  علي،  عبداهلل  اأحمد  فاطمة 
ال�شخ�س  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من   31 رقم  الفرع  حتويل  طلب   ،86814 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
الواحد امل�شماة )ا�شيما ملقاولت التنظيفات( للمالكة نف�شها، وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 103578، 

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

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

�إعالن.رقم.)831(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فروع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ت�ضامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
ال�شيدة/ عرفات اأحمد مكي علي ح�شن، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مول لين لأن�شطة 
دعم التعليم(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88486 ، طالبة حتويل فروع املوؤ�ش�شة ال�شابع امل�شمى )مول 
�شركة  اإلى  اأي�شًا  والتا�شع  للمقاولت(  لين  )مول  امل�شمى  والثامن  ال�شلعية(  ال�شم�شرة  لعقود  لين 
ت�شامن وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدين/ فار�س بن عادل بن علي 

احلربي و�شعيد بن فهد بن محمد الودعاين  �شريكني يف ال�شركة. 
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دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 
رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

�إعالن.رقم.)832(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.�ضركة

)تي.يف.�إ�س.يونيكو.حللول.�ل�ضبكات.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  عنال�شركة  ذ.م.م(، نيابة  لال�شت�شارات  جي  اأم  بي  )كي  �شركة 
ا�شم )تي يف اإ�س يونيكو حللول ال�شبكات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67503، طالبًا باعتباره 

م�شفيًا لل�شركة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
 )335( املادة  بن�س  وعماًل   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات 
من قانون ال�شركات املذكور يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، مدعومة 
بامل�شتندات الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:

 مكتب كي بي اأم جي لال�شت�شارات ذ.م.م  
رقم الت�شال: )+973( 39000578

�إعالن.رقم.)833(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية
�ضركة.)ح�ضن.علي.مكي.�س.�س.و(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
جا�شم ح�شن علي مكي زين الدين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ح�شن علي مكي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،4755 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  وحتويلها  اختيارية 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
�إعالن.رقم.)834(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد
�إلى.�ضركة.ت�ضامن.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
محمد عقيل محمد باقي مالك �شركه ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )مارينجو�س للتجارة العامة 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101339، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
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ال�شيد/  واإدخال  األفان وخم�شمائة )2،500( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ت�شامن، 
محمد حميدة محمد جاب اهلل �شريكًا يف ال�شركة.

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

�إعالن.رقم.)835(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية
�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه زين 
يو�شف محمد جا�شم ال�شكر مالكة املوؤ�ش�شة التي حتمل ا�شم )مورانو للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 33151، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شم 
)مورانو للتجارة �س.�س.و( للمالكة نف�شها وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني.

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

�إعالن.رقم.)836(.ل�ضنة.2016
ب�ضان.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)�ألفا.نا�ضونال.�لقاب�ضة.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالكو 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )األفا نا�شونال القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد 67751، طالبني  اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 �إعالن.رقم.)837(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه املركز 
الدويل اخلليجي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية والإدارية وتنظيم املعار�س واملوؤمترات، نيابة عن 
ال�شيد ح�شني حمد محمد �شويطر، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )حلويات ح�شني حمد 
للموؤ�ش�شة وذلك  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 97165، طالبًا تغيري  امل�شجلة مبوجب  محمد �شويطر(، 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، 
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عائ�شة  ال�شيدة/  واإدخال  ذ.م.م(،  واملقاولت  للتجارة  كا�شتيلو  )�شركة  التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأن 
جا�شم مطلق جمعه محمد الذوادي وال�شيد/ محمد اإبراهيم  �شريكني يف ال�شركة. 

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

�إعالن.رقم.)838(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
.يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شاروج 

برافول ت�شاندرا، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شانكالب �س.�س.و(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 97607، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األفان وخم�شائة )2،500( دينار بحريني، واإدخال ناري�س 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 �إعالن.رقم.)839(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئلية.محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
احلداد،  محمد  اأحمد  ح�شني  عقيل  ال�شيد/  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س(،  اأند  )توما�س  الت�شامن  �شركة 
املوؤ�ش�شة  من  اخلام�س  الفرع  حتويل   ،33703 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب 
امل�شمى )مطعم وم�شويات �شراع املحرق( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة 
اآلف )10،000( دينار بحريني، ويكون ا�شمها التجاري )بيتزا اي با�شتا ذ.م.م(، واإدخال ال�شيد/ 

جمال رياد مو�شى ديب�س، الإيطايل اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة.
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
�إعالن.رقم.)840(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  عن ال�شركة  نيابة  للمحاماة،  خليفة  اآل  را�شد  بنت  هيا  ال�شيخة 
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ا�شم )نيو فارتي ال�شرق الأو�شط للرتويج ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم  65066، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف 
)20،000( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل ال�شركاء عن جميع ح�ش�شهم يف ال�شركة الأ�شلية 

اإلى ال�شيخة م�شاعل بنت خليفة بن حمد اآل خليفة.
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 �إعالن.رقم.)841(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضوؤولية.محدودة

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
ال�شيد/ ح�شني حميد عبدالر�شول عبداهلل مرهون، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املرهون 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا  رقم 98159،  القيد  مبوجب  امل�شجلة  احلكومية(،  املعامالت  لتخلي�س 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( 

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

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

�إعالن.رقم.)842(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�س.�لو�حد.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
محمد جعفر مح�شن ربيع، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مخبز بينو(، امل�شجلة مبوجب 
وبراأ�شمال  الواحد  ال�شخ�س  اإلى �شركة  املوؤ�ش�شة  ال�شابع من  الفرع  القيد رقم 46877، طالبًا حتويل 
مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازله عن الفرع املذكور اإلى ال�شيدة/ 

و�شحى مبارك عبداهلل حبيب الدو�شري.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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



�إعالنات.�إد�رة.�لمحاكم

رقم.�لدعوى:.3/3496/2016/14
تبلـيغ.باحل�ضــور

اإبراهيم عبدالرحيم ح�شن محمد مبنى 1017 طريق 1027 مجمع 910.  المدعية:  مع�شومة 
المدعى عليه/ KHALID RIND MURAD BAKHSH الجن�شية/ باك�شتاني. مبنى 1783 طريق 

2122 مجمع 321. مو�شوع الدعوى/ المنازعات الزوجية. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/22 م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�ل�ضنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.7/3379/2016/14
تبلـيغ.باحل�ضــور

المدعى   814 1420 مجمع  914 طريق  مبنى  الدو�شري.  محمد  جا�شم  فريد  المدعية:  امنه 
عليه/ ماجد �شليمان �شالح الظفيري. الجن�شية/ �شعودي. المملكة العربية ال�شعودية. مو�شوع 
الدعوى/ الطالق. وعليه حكمت المحكمة وقبل الف�شل باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية 
وذلك بكافة طرق الأثبات القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود ال�شرر الواقع عليها و�شرحت 
للمدعى عليه النفي بذات الطرق وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/21م 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 2016/12/21 �شوف ت�شير بحقه بما 

يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�ل�ضنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/4039/2016/14
تبليغ.باحل�ضور

المدعي:   خالد مهدي محمد طار�س العنزي. رقمه ال�شخ�شي/ 941211606 مبنى 1057 طريق 
مجهولة  �شوريا.  الجن�شية/  المحمد.  محمد  اثار  عليها/  المدعى  944 �شافره.  4420 مجمع 

العنوان. مو�شوع الدعوى/ اثبات الطالق. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية المدعى عليها المذكورة باأنه اإذا لم تح�شر في جل�شة 
يوم الأحد 2016/12/25م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 
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ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.6/1589/2016/14
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: اأحمد يو�شف مح�شن عبا�س. رقمه ال�شخ�شي:871208563. جن�شيته: بحريني. مبنى 
752 طريق 2426 مجمع 524 باربار. المدعى عليه المدخل: اإبراهيم محمد الها�شم. جن�شيته: 

�شعودي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اإثبات العالقة الزوجية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأثنين 2016/11/28م، فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/09162/2014/04
بيع.باملز�د.�لعلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليهم/ ورثة 
خليل اإبراهيم العالي والم�شجل بموجب المقدمة رقم )6190/2010( والوثيقة رقم )111619(، 
على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/135000 دينار )مائة وخم�شة وثالثين األف دينار( 

وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/12/26 للبيع.
هاتف  المالكي  عي�شى  اأحمد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)33519195( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 8/09162/2014/04.
قا�ضي.محكمة.�لتنفيذ

رقم.�لدعوى:.6/02824/2015/04
بيع.باملز�د.�لعلني

العلني ال�شهم المحجوزة الخا�شة بال�شركات  التنفيذ عن و�شعها في المزاد  تعلن محكمة 
المذكورة ادناه: �شركة ه�شيبية الكري�شتال لإدارة وتطوير الممتلكات ذ.م.م، عدد ال�شهم 400 
�شهم، �شعر ال�شهم 98 دينار و997 فل�س. �شركة غابة ال�شنوبر لإدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م، 
عدد ال�شهم 400 �شهم، �شعر ال�شهم 183 دينار و120 فل�س. �شركة بحرين ميجا القاب�شة، عدد 
ال�شهم 5000 �شهم، �شعر ال�شهم 50 دينار. �شركة ميركو ذ.م.م، عدد ال�شهم 200 �شهم، �شعر 
ال�شهم 100 دينار. �شركة ديمكو ذ.م.م، عدد ال�شهم 400 �شهم، �شعر ال�شهم 100 دينار. �شركة 
اأف تي �شي ذ.م.م، عدد ال�شهم 2500 �شهم، �شعر ال�شهم 100 دينار. �شركة ا�شبكترو البحرين 
ذ.م.م، عدد ال�شهم 200 �شهم، �شعر ال�شهم 116 دينار و80 فل�س. وقد حددت المحكمة تاريخ 
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2016/12/14 للمزايدة عليها في بور�شة البحرين.  
هاتف  العرادي  جعفر  ابراهيم   / الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)17108877( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 6/02824/2015/04
قا�ضي.محكمة.�لتنفيذ

رقم.�لطعــن:.184/9/.2016/.10
تبليغ.�ضحيفة.طعن.بالتمييز

نجيب  المطعون �شـده:  �شيادي.  �شامي  المحامي  بوا�شطة  ايت كورب ذ.م.م.  �شركة  الطـاعن: 
في  الف�شل  قبل  الميعاد.  في  �شكاًل لتقديمه  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  ال�شويري.  روجيه 
الحكم  بنق�س  المو�شوع  وفي  الطعن.  في  الف�شل  لحين  موؤقتا  الحكم  تنفيذ  بوقف  المو�شوع 
المطعون فيه وا�شدار حكم يق�شي باإلغاء الحكم ال�شادر من محكمة ال�شتئناف �شكال لرفعه بعد 
الميعاد وبقبول ال�شتئناف وباإعادة ال�شتئناف الى المحكمة التي ا �شدرته لتحكم فيه من جديد 
وفي مو�شوعها وفقا لمذكرة الحكم الناق�س وامتداد بالأثر الناقل لال�شتئناف. الزام المطعون 

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

ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعــن:.9./122/.2016/.10
تبليغ.�ضحيفة.طعن.بالتمييز

الطـاعـــن: خليفة اأحمد خليفة المناعي. بوا�شطة وكيلته المحامية دلل الزايد. المطعون �شـده: 
ال�شناعية.  المنطقة   601 مبنى 740 طريق 113 مجمع  الكبي�شي.  مبارك  بن  عي�شى  موؤ�ش�شة 
فيه من  للحكم  ا�شدرته  التي  للمحكمة  واعادته  عليه  المطعون  الحكم  الغاء  الطاعــن:  طلبات 
جديد بدائرة مغايرة. الزام المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف و مقابل اتعاب المحاماة عن 

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

ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز
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رقم.�لطعن:.4./1125/.2015/.10
تبليغ.�ضحيفة.طعن.بالتمييز

قاروني.  عبدالغني  لوؤي  المحامي  وكيله  بوا�شطة  وغيره.  جيفر�شون  لي  جرانيت  الطـاعـــن: 
المطعون �شـده: مايكل دي�شوزا و اليزابيث دوجان. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه 
في الميعاد القانوني. في المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والحكم بقبول طلب اعادة النظر 
في الدعوى 8/13084/2011/02. الزام المطعون �شدهم الر�شوم والم�شاريف و مقابل اتعاب 

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

ليعلم 
..وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعــن:.9./558/.2015/.10
تبليغ.�ضحيفة.طعن.بالتمييز

المطعون  ال�شكران  عبداهلل  المحامي  وكيله  بوا�شطة  للموا�شالت.  هندي  بن  �شركة  الطـاعن: 
قبول  الطاعــن:  طلبات   .325 مجمع  دعيج   ال�شيخ  �شارع   121 مبنى  بابو�شا.  هاجي�شا  �شـده: 
والغاوؤه  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع  في  القانوني.  الميعاد  في  �شكاًل لتقديمه  الطعن 
او  للف�شل في مو�شوعه  المدنية بهيئة مغايرة  الكبرى  واحالة الدعوى الى محكمة ال�شتئناف 

ت�شدي محكمتكم الموقرة للف�شل في مو�شوعها وعلى �شوء ما تقرره عدالة محكمة التمييز.
لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعــن:.9./54/.2016/.10
تبليغ.�ضحيفة.طعن.بالتمييز

الطـاعـــن: عبير محمد ابراهيم عبداهلل. بوا�شطة وكيله المحامي �شياء خلف  المطعون �شـده: 
موؤ�ش�شة ق�شر ريفيرا. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. الحكم 
ب�شفة م�شتعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الف�شل فالطعن. في المو�شوع نق�س 
الحكم المطعون فيه واحالته امام محكمة اخرى من دوائر ال�شتئناف للف�شل فيه من جديد. 

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

. ليعلم 
..وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعن:1./59/.2016/.10
تبليغ.�ضحيفة.طعن.بالتمييز

�شـده:  المطعون  العو�شي.  لولوة  المحامية  وكيله  بوا�شطة  الدولية.  التكافل  �شركة  الطـاعـــن: 
الميعاد  في  �شكاًل لتقديمه  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  والتجارة.  للنجارة  ميركوري  �شركة 
القانوني. نق�س الحكم المطعون عليه فيما انتهى اليه من ق�شاء واحالته للمحكمة التي ا�شدرته 
لتف�شل فيه من جديد. في المو�شوع نق�س الحكم المطعون عليه فيما انتهى اليه والحكم مجددا 
بتعديله وذلك بالزام المطعون �شدها الولى باأن توؤدي المبلغ المق�شي به. الزام المطعون �شده 

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

ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعــن:..38/9/.2016/.10
تبليغ.�ضحيفة.طعن.بالتمييز

�شـده:  المطعون  اأنــور.  ا�شامة  المحامي  وكيله  بوا�شطة  للطباعة.  العالمية  الــدار  الطـاعـــن: 
في  �شكاًل.  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  المرئية.  المطبوعات  وتوزيع  لطبع  ما�شتر  موؤ�ش�شة 
المو�شوع بنق�س الحكم المطعون وحالة الدعوى الى محكمة ال�شتئناف لنحكم في مو�شوعها 
مجددا او الحكم في المو�شوع بالزام المطعون �شدها باأن تدفع للطاعنة مبلغ وقدره -/2318 
دينار مع الفائدة القانونية بواقع 9%. الزام المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف و مقابل اتعاب 

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

ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز
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رقم.�ل�ضتئناف:.3/258/2007/05.
رقم.�لدعـــوى:.1/3129/2005/02.

تبليغ.باحل�ضور
 : اأنور اأحمد مبارك الحايكي بوا�شطة وكيلته المحامية/ رباب محمد مهدي. �شد  الم�شتاأنف: 
المحامية/  وكيلتها  بوا�شطة   ) )بتلكو  لالإت�شالت  البحرين  �شركة   : الأولى  �شدها  الم�شتاأنف 
جليلة ال�شيد. الم�شتاأنف �شدها الثانية: �شركة اإنفونت بوا�شطة وكيلها المحامي/ �شامي �شيدي. 
اأوًل: بقبول هذا  – مجهول الإقامة. الطلبات:  الم�شتاأنف �شده الثالث: عبداهلل عثمان الف�شه 
ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: وفي المو�شوع باإلغاء حكم اأول درجة بكامل م�شتمالته والق�شاء مجددًا 
في الدعوى رقم 2005/3129 كبرى مدنية رابعة بالقبول بالطلبات الواردة بالئحتها المعدلة مع 

اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالم�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة عن الدرجتين.  
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الخام�شة للم�شتاأنف �شده الثالث المذكور 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2017/1/3 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�ل�ضتئناف:.7/2831/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.8/11507/2009/02

تبليغ.باحل�ضور
احمد  المحامي/  وكيلها  بوا�شطة  التاأمين،  واعــادة  للتاأمين  الخليج  اتحاد  �شركة  الم�شتاأنفة: 
عبدالرحمن الذكير. �شد: الم�شتاأنف �شدهم: نور جهان وغيرها، بوا�شطة وكيالهم المحاميان/ 
عي�شى فرج بور�شيد – �شالحة عي�شى بور�شيد .الم�شتاأنف �شده الخام�س علي عبداهلل ابراهيم 
.الطلـــبات:- 1- الحكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- الحكم اإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
بعدم  مجددًا  والق�شاء  والرابعة  الثالث  عليهما  للم�شتاأنف  الأدبــي  ال�شرر  عن  تعوي�س   من  به 
قبول دعواهما واإلزام رافعيها الم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة. 3- الحكم بتعديل الحكم 
الم�شتاأنف فيما ق�شى به من تعوي�س موروث بجعله مبلغ وقدره -/12000 بدًل من  -/20000 
، والحكم بتعديل الفائدة لتكون 1% بدًل من 2%. 4- الحكم باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
به من اإلزامها بالت�شامم مع الم�شتاأنف �شده الخام�س بمبلغ التعوي�س المق�شي به عن ال�شرر 
الحكم  واحتياطيًا:  دينار   3000/- مجموعه  بما  والثانية  الولــى  �شدهما  للم�شتاأنف  الأدبــي 
بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من تعوي�س عن ال�شرر الأدبي للم�شتاأنف �شدهما الولى 
والثانية بجعله -/500 دينار لكل منهما بدًل من -/1500. 5- الحكم باإلزام الم�شتاأنف �شدهم 

بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدينة الغرفة الخام�شة للم�شتاأنف �شده الخام�س المذكور 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/21 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�ل�ضتئناف:.6/2689/2016/03
رقم.�لدعوى:.4/20879/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
�شده:  الم�شتاأنف  �شد:  خليفة.  اآل  را�شد  هيا  المحاميه/  وكيلته:  با�شيون،  مطعم  الم�شتاأنف: 
بقبول  اولً:  الطلبات:   المنامه.   338 مجمع   ،3815 طريق   ،413 منزل  قري�شي،  نديم  محمد 
ال�شتئناف �شكاًل.  ثانيًا: في المو�شوع بتعديل الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا بباقي الطلبات 
بحيث ي�شتكمل التعوي�س المق�شي به بدل من مبلغ 595 دينارًا برفعه اإلى مبلغ 6016،900 دينار 
بالم�شاريف  الم�شتاأنف �شده  اإلزام  به مع  المق�شي  اإلى مبلغ  باإ�شافة مبلغ 5421،900 دينارًا 

والر�شوم واتعاب المحاماه عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله باأنه 
اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/26 فاإن المحكمة �شوف  اذا لم يح�شر 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.1/887/2016/03.
رقم.�لدعوى:.6/8646/2011/02.

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة: زهره اكبر مو�شى ح�شين. مبنى281 – طريق 4406 مجمع 244.  �شــد/ الم�شتاأنف 
�شدهم: 1- �شركة التاأمين الهنديه الجديده، وكيلها المحامي �شامي عي�شى �شيادي. مكتب 602 
 PRITHI BAHADUR  -2  .304 مجمع  المثنى  �شارع  يتيم  مجمع   71 مبنى  ال�شاد�س  الطابق 
محمد  علي  المحامي:  وكيله  عبدالعال.  ح�شن   يو�شف  3-ح�شن  العنوان.  مجهول   .  MAGAR

ال�شماهيجي. مكتب 74 بناية عالية - المنطقة الدبلوما�شية.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف �شده الثاني المذكور 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2017/1/30 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�لر�بعة
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رقم.�ل�ضتئناف:.1/3014/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.5/3899/2016/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/ �شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري، بناية برج الدبلومات الطابق 
 ALSHABANI  التا�شع – طريق 1705 – مجمع 317 – المنطقة الدبلوما�شية .الم�شتاأنف �شده

DOORS COMPANY ،مبنى 93  د طريق 8 مجمع 704.

الم�شتاأنف  الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 ال�شتئناف:  طلبات 
والق�شاء مجددا بالزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 350/058 دينارًا مع الفائدة 9% من 
تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد . 3- الزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/02
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لغرفة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.9/1631/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.4/19002/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/ �شركة بتلكو وكيلها المحامي/ عبدالكريم التويجري، بناية برج الدبلومات الطابق 
التا�شع – طريق 1705 – مجمع 317 – المنطقة الدبلوما�شية  .الم�شتاأنف �شدها/  منى حبيب 
النوي�شر، مبنى 129  طريق 3435 مجمع 334  المنامة )�شاحبة  موؤ�ش�شة النوي�شر لمقاولت 
الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 ال�شتئناف:  طلبات   .  ) البناء 
دينار  وقدره 101/868  مبلغا  توؤدي  بان  الم�شتاأنف �شدها  بالزام  والق�شاء مجددا  الم�شتانف 
بالر�شوم  الم�شتانف �شدها  3-الزام  ال�شداد.  تمام  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  الفائدة %9  مع 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لغرفة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.9/1079/2015/03.
رقم.�لدعـــوى:.1/13008/2013/02.

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف: يو�شف �شالح الدين �شاحب �شركة اإنتربراي�ش�س لتاجير ال�شيارات، وكيلته المحامية/ 
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الإقامة.  البلو�شي، مجهول  مراد  بن  عبدالرحيم  بن  �شعد  الأول:  �شده  الم�شتاأنف  �شعد.  هدى 
الم�شتاأنف �شده الثاني: مح�شن عبدالرحيم بن مراد البلو�شي، مجهول الإقامة. الحكم: حكمت 
ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  �شكاًل  الإ�شتئناف  بقبول  المحكمة 
الأول  الم�شتاأنف �شده  باأن  ال�شهود  بينها �شهادة  القانونية ومن  الإثبات  الم�شتاأنف بكافة طرق 
اإ�شتاأجر منه ال�شيارة رقم 229221. نوع رانج روفر بتاريخ 2013/10/1، واأنه عهد للم�شتاأنف 
�شـده الثاني بقيادتها وهو ليحمل رخ�شة �شياقة وت�شبب في حــادث اأدى اإلى التلفـيات المبينة 
بتـقرير المـرور المرفق باأوراق الدعوى، وقام باإ�شالح �شيارته وال�شيارة الأخرى المت�شررة على 
نفقته الخا�شة واأنه لم ي�شملها غطاء التاأمين كما لم ينتفع بال�شيارة محل التداعي طيلة فترة 
اإ�شالحها والتي قدرها ب14 يوم، و�شرحت للم�شتاأنف �شدهما النفي بذات الطرق وحددت لبدء 
التحقيق جل�شة 2016/6/2 على اأن ينتهي في غ�شون ثالثة اأ�شهر من بدئه وندبت لإجرائه ع�شو 
الم�شروفات وعلى قلم  الف�شل في  واأبقت  الإقت�شاء،  ولرئي�شها ندب غيره عند  الدائرة  يمين 

الكتاب اإعالن الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهما المذكوران اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شرا اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة 2016/11/27 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقهما ح�شوريا ليعلما.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.8/763/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.5/9593/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
 /  760442177 التويجري  الكريم  عبد  المحامي  وكيلها/  البحرين،  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
 . المنامة 317  التا�شع- مكتب 903- طريق 1705  الطابق   - الدبلومات  برج  بناية  المحاكم، 
الم�شتاأنف عليه/ بالل �شبحي عزام ، مبنى 149 طريق 911 مجمع 209. طلبات ال�شتئناف: 
اأول - قبول ال�شتئناف �شكال . ثانيا – قبوله مو�شوعا و الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا 
بالزام المدعى عليه باأن يوؤدي مبلغا وقدره 294/960 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة 
وحتى تمام ال�شداد.  ثالثا – الزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/02م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية
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رقم.�ل�ضتئناف:.7/1520/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.3/11118/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/ �شركة مينا تليكوم وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري 760442177/ المحاكم 
الم�شتاأنف   . المنامة 317  التا�شع- مكتب 903- طريق 1705  الطابق   - الدبلومات  برج  بناية 
الرفاع   916 مجمع   –  15 طريق   –  27 مبنى   NA �شقة   ،SHIHABUDEEN  USAF عليه/ 
الغربي. طلبات ال�شتئناف: اأول - قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا – قبوله مو�شوعا و الغاء الحكم 
دينارًا مع  وقدره 382/600  مبلغا  يوؤدي  باأن  المدعى عليه  بالزام  والق�شاء مجددا  الم�شتاأنف 
بالر�شوم  الم�شتاأنف �شده  – الزام  ثالثا  ال�شداد.  تمام  المطالبة وحتى  تاريخ  الفائدة 9% من 

والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.3/1486/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.3/12706/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/ �شركة ميناتليكوم وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري 760442177/ المحاكم. 
.الم�شتاأنف   317 المنامة   1705 طريق   -903 مكتب  التا�شع-  الطابق   - الدبلومات  برج  بناية 
القديم.  بالد   364 مجمع   4647 – طريق   2849 مبنى  �شفر.  ال  احمد   احمد  عادل   / عليه 
طلبات ال�شتئناف: اأول - قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف 
والق�شاء مجددا بالزام المدعى عليه باأن يوؤدي مبلغا وقدره 429/186 دينارًا مع الفائدة 9% من 
تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. ثالثا – الزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واتعاب 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.4/3116/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.6/7908/2013/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/ فاطمه خليفه ح�شن علي خليفه وكيلها المحامي اإبراهيم �شالح اإبراهيم علي مكتب 
المحاميان ح�شين علي تقي ومحمد احمد عبداهلل - مكتب رقم 604 - مبنى 71 )مجمع يتيم 
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1( - مجمع 304 المنامة .الم�شتاأنف عليه / راوية عبداللطيف خليل ناجي
 - اأول  ال�شتئناف:  330 المنامه. طلبات  مبنى 1144 طريق 3020 مجمع   33 مكتب  العنوان/ 
قبول ال�شتئناف �شكال .ثانيا – الغاء الحكم الم�شتاأنف ورف�س الدعوى .ثالثا – الزام الم�شتاأنف 

�شدها بالم�شروفات �شاملة الر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2017/01/03م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.9/2004/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.4/17959/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المحامي حافظ علي محمد، حوار ب - مبنى  – وكيله  الدرازي  ابراهيم  الم�شتاأنف/ ح�شين 
188 الدور الول طريق 1703 مجمع 317 الدبلوما�شية .الم�شتاأنف �شده/  محمد جعفر محمد 
جا�شم ، العنوان/ محل 85 - مبنى 60 - �شارع المعارف – مجمع 308 .طلبات ال�شتئناف: اأول 
: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: وفي المو�شوع الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء بالزام الم�شتاأنف 
�شدها باأن توؤدي للم�شتاأنفة مبلغا وقدره -/4200 دينار.  ثالثا: الزام الم�شتاأنف �شدها الر�شوم 

والم�شاريف 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 2017/01/03  
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.3/2833/2016/03
رقم.�لدعوى:.7/4016/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
قاروني  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  المحامي/  وكيله  بوا�شطة  الوطني:  البحرين  بنك  الم�شتاأنف: 
.�شد: الم�شتاأنف �شدها : فهيمة ح�شن ح�شين �شعبان. الطلبات : 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 
2- اإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س اإلزام الم�شتاأنف �شده بالفائدة التاأخيرية، 
المبلغ  على  محت�شبة   %5،6 بواقع  التفاقي  بال�شعر  تاأخيرية  فائدة  يوؤدي  باأن  باإلزامه  والحكم 
المحكوم من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. 3- احتياطيًا وقبل الف�شل في المو�شوع 
اأن  من  للتاأكد  �شده  الم�شتاأنف  قر�س  وح�شاب  البنك  �شجالت  لمراجعة  محا�شبي  خبير  ندب 
النظام المتبع لدى البنك يقوم على احت�شاب الفائدة على اأ�شا�س يومي على الر�شيد المتبقي في 
ح�شاب القر�س، وليقوم على احت�شاب الفوائد على مبلغ القر�س مقدمًا حتى انتهاء اق�شاطه. 
4- اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2017/1/3 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�ل�ضتئناف:.6/2420/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.1/2965/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
الوداعي.  المحامي/ ها�شم  وكيلها  بوا�شطة  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  الم�شتاأنفة: �شركة 
�شد: الم�شتاأنف �شده: محمد م�شرف احمد كوكو �شناده. الطلبات : 1- الحكم باإلغاء ما انتهى 
اإليه الحكم في جانب رف�س الفوائد وا�شدار حكم يق�شي باإلزام الم�شتاأنف �شده بدفع الفوائد 
القانونية المطالب بها بالئحة الدعوى. 2-الحكم اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف 

والأتعاب عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2017/1/3 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�ل�ضتئناف:.7/2425/2016/03
رقم.�لدعـــوى:..2/18966/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف/ جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال وكيله المحامي فريد غازي جا�شم رفيع بناية مركز 
ايرا لالأعمال الدور 17 مكتب 171 و172 - بالقرب من بناية المتروك المنطقة الدبلوما�شية 
الرفاع   933 طريق3331 مجمع   1243 مبنى  الطبيعة.  خيرات  �شركة  �شدها/   .الم�شتاأنف 
المو�شوع:  في  الف�شل  وقبل  ثانيا:  �شكال.  ال�شتئناف  قبول  اأول:  ال�شتئناف:  طلبات  ال�شرقي. 
احالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت الم�شتاأنف بكافة طرق الثبات ومنها �شهادة ال�شهود انه قام 
 250/- وقــدره  بمبلغ  �شدها  الم�شتاأنف  يدين  وانه  �شدها  للم�شتاأنف  مالية  مراجعة  باأعمال 
دينارًا.  ثالثا: الغاء حكم محكمة اول درجة والق�شاء مجددا بالزام الم�شتاأنف �شدها ب�شداد 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %10 بواقع  القانونية  الفوائد  مع  للم�شتاأنف  دينار   250/- وقدره  مبلغ 
وحتى ال�شداد التام. رابعا: الزام الم�شتاأنف �شدها بكافة الر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة 

عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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بالح�شور لجل�شة 2017/01/03  
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.5/03662/2015/03
رقم.�لدعـــوى:.3/5591/2005/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف/ جعفر ح�شن احمد العطي�س وكيلته المحامية : فاطمة عبداهلل جا�شم عبداهلل بحر. 
مكتب 54 -بناية رقم 419 –طريق 1705 – مجمع 317 – المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف 
طلبات   . المنامة     -  302 مجمع   224 طريق   -  1290 منزل   .621103209 ازل  �شده/ ا�شلم 
ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2-في المو�شوع الغاء حكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا 
بعدم �شماع الدعوى ل�شقوطها بالتقادم مع الزام الم�شتانف �شده بالر�شوم والم�شاريف 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 2017/01/03  
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.5/2815/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.1/20326/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف/ البنك الهلي المتحد. وكيلها عي�شى ابراهيم محمد �شلمان. المحاكم. مكتب 401، 
 .ANILKUMAR  REVENDRAN عليه  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  الدبلومات،  برج   ،4 الطابق 
مبنى 487 طريق 3417 مجمع 634 المعامير. طلبات ال�شتئناف: اأول - قبول ال�شتئناف �شكال 
.ثانيا – وفي المو�شوع  بالغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س طلب الفوائد وتعديله 
بالزام الم�شتاأنف �شده باأن يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد التاأخيرية عن المبلغ المق�شي به بواقه 9،5 
% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2014/4/15 وتاأييده فيما عدا ذلك.  ثالثا – الزام 

الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2017/01/04م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.7/4065/2015/03
رقم الدعــوى: 6/06866/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلها/ المحامي عبدالرحمن يعقوب يو�شف 
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ال�شوملي/ المحاكم. مكتب 802 - بناية حوار ب - المنطقة الدبلوما�شية 317 الم�شتاأنف عليه/ 
�شادق محمد �شالح ابراهيم �شالح. �شقة 1 مبنى 11 طريق 601 مجمع 306 المنامة. طلبات 
الفائدة  �شق  في  درجة  اول  حكم  – تعديل  ثانيا   . �شكال  ال�شتئناف  قبول   - اأول  ال�شتئناف: 
المحاماة  واتعاب  الر�شوم  الم�شروفات من  الم�شتاأنف �شده بكافة  – ت�شمين  ثالثا  القانونية. 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/03م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:..1/1389/2014/03
رقم.�لدعـــوى:..4/2502/2013/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/�شركة تليبروج الدولية/ وكيلها/ محمد ر�شا من�شور عبداهلل/ بناية برج ال�شقر 
 29 ،Suit B .مكتب 607 الطابق 6 – الدبلوما�شية �شـد الم�شتانف عليها الولى: مها ميديا -
9QR UK Harley St.  London wlG. الم�شتاأنف عليها الثانية �شركة �شيزروز للدعاية والعالن 
ال�شارع مبنى 51 - ب 850 - مجمع 216 مدينة  ا�شماعيل كمال.  ندى عبدالقادر  ل�شاحبتها 
المحرق. طلبات ال�شتئناف: اول: قبول هذا ال�شتئناف �شكال.ثانيا: وفي المو�شوع باإلغاء الحكم 
الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف �شدهما باأن يدفعا للم�شتاأنفه على �شبيل الت�شامم 
والت�شامن مبلغ -/90،000 دولر اأمريكي اأو مايعادله بالدينار وهو مبلغ 33،847/311 دينارًا 
)ثالثة وثالثون األف وثمانمائة و�شبعة واأربعون دينار و 311 فل�س(. مع الفوائد القانونية بواقع 
15% من تاريخ ال�شتحقاق في 2012/3/6 حتى ال�شداد التام مع ر�شوم الترجمة البالغة 80 دينار 
بحريني، مع اإلزامهم بم�شاريف الدعوى واأتعاب المحاماة. ثالثا: واحتياطيا بانتداب خبيرا في 
الدعوى لالطالع على الم�شتندات ودفاتر الم�شتاأنفه والتاأكد من عملية ار�شال الفالم وا�شتالم 
الم�شتاأنف �شدها الثانيه هذه الفالم بقيمة المبلغ المطالب به. رابعا: وعلى �شبيل الحتياط 
�شدهما  الم�شتاأنف  وبين  بينها  فيما  العالقة  الم�شتاأنفه،  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  احالة  الكلي 
وقيامها بموجب التفاقيه مع الم�شتاأنف �شدها الولى بار�شال الفالم ال�شينمائية بقيمة المبلغ 

المطالب به للم�شتاأنف �شدها الثانيه وعدم �شداد الخيرين لقيمة هذه الفالم.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الخام�شة للم�شتاأنف عليها الثانية بالح�شور 

بنف�شها او بمن ينوب عنها لجل�شة 2017/1/3م.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�ل�ضتئناف:.6/4337/2014/03
رقم.�لدعـــوى:.2/03292/2010/02

تبليغ.باحل�ضور
المحاكم. مكتب  الترانجة/  الم�شتاأنف/ مجدي عبدال�شالم احمد عثمان. وكيله محمد جعفر 
805 برج الدبلومات المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف عليه الثاني/ وليد علي ابراهيم الجودر. 
قبول   - اأول  ال�شتئناف:  طلبات  الب�شيتين.   –  3161 مجمع   –  2114 طريق   –  550 مبنى 
ال�شتئناف �شكال . ثانيا – بالغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س الدعوى و�شقوط 
من  يوم   11 راتب  التالية: 1-  بالطلبات  مجددا  والق�شاء  خبير  ندب  طلب  في  الم�شتاأنف  حق 
�شاعات   3 بواقع  ا�شافية  عمل  �شاعات  بدل  دينار  2-   165/- بمبلغ   2009 اغ�شط�س  �شهر 
في 2009/8/11  الحا�شل  ف�شله  تاريخ  وحتى  عان 99  العمل ف  بداية  تاريخ  من  يوميا  ليلية 
بمبلغ 30796.785 دينار.  3- بدل اجازة ا�شبوعية من تاريخ العمل وحتى تاريخ الف�شل ف�س 
2009/8/11 بمبلغ 10800 دينارًا  4- بدل الجازة الر�شمية عن فترة العمل بالكامل بمعدل 
12 يوم في ال�شنة بمبلغ 2700 دينار.  4- بدل مكافاأة نهاية الخدمة عن الفترة من 99 وحتى 
2006 حيث اأن الم�شتاأنف قد ح�شل على الجن�شية البحرينية وان الم�شتاأنف �شدها الأولى لم 
توؤمن عليه ال في تاريخ 2006/11/22 وعليه فاإن الم�شتاأنف ي�شتحق مكافاأة نهاية الخدمة عن 
فترة قبل التاأمين بمبلغ وقدره 6975 دينارًا.  5- فرق التاأمين حيث اأن الم�شتاأنف �شدها الأولى 
كانت ت�شدد ا�شتراك التاأمينات على ا�شا�س ان راتب الم�شتاأنف 250 دينار فقط بينما الم�شتاأنف 
التعوي�س  ي�شتلم 450 دينارًا  6- بدل الخطار براتب �شهر بمبلغ وقدره 450 دينارًا. 7-  كان 
عن الف�شل التع�شفي براتب �شنة بمبلغ وقدره 540 دينارًا 8- �شهادة نهاية الخدمة  9- الزام 
الم�شتانف �شدها بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام. ثالثا: 
الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من الزام الم�شتاأنف بر�شوم الدعوى والم�شروفات ومقابل 

اتعاب المحاماة والزام الم�شتاأنف �شدهما بهم عن درجتي التقا�شي. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه الأول اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة 2017/01/03م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�لدعوى:.5/12784/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: AMEER THOONARATHAZHA KUNIYIL. المدعى عليه انامرا للمنزل والت�شميم 
الداخلي مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  الدعوى  لطرفي  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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حددت جل�شة 2017/02/08 لنظر الدعوى وذلك لالإعالن وفقا للحكم التمهيدي التالي: حكمت 
المحكمة وقبل الف�شل في  المو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى  بكافة طرق الإثبات 
بدايه ونهايه عالقه العمل وعنا�شرها  و�شرحت للمدعي عليها  نفي ما ع�شى اأن يثبته المدعى 
بذات الطرق  ، وتحديد جل�شة  2016/6/2 للتحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ 
القت�شاء  عند  غيره  ندب  ولرئ�شها  الدائره  يمين  ال�شيد ع�شو  لجرئه  المحكمه  وندبت  بدئه، 
و�شرحت للطرفين اعالن واح�شار �شهودهما للجل�شة �شالفه واإرجاء الف�شل في الم�شروفات 

وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية

رقم.�لدعوى:.2/04447/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  محمد  باقر  علي  المدعي: نجالء  وكيل  العماري  عبداهلل  حمود  المدعي: طارق 
عليه: �شركة �شونار. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2017/02/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية
رقم.�ل�ضتئناف:.5/2446/2015/03

رقم.�لدعـــوى:.5/2895/2014/02
تبليغ.�حل�ضور

الم�شتاأنف  المحاكم.  ابراهيم/  عي�شى  المحامي  وكيله:  المتحد،  الهلي  الم�شتاأنف: البنك 
 –  337 مجمع   –  3729 طريق   –  1349 منزل   .ARNOLD CASTRO NONGUI �شده: 
المنامة. الطلبات:  اأول: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: تعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى من 
عدم احت�شاب الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به لي�شبح بواقع 9.5 % �شنويا من تاريخ 
�شده  الم�شتاأنف  الزام  ثالثا:  ذلك.  عدا  فيما  وتاأييده   2013/8/15 في  الحا�شل  ال�شتحقاق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي 
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الثانية الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر ال�شتئناف.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.4/1687/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.7/13996/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري،  عبدالكريم  وكيله  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

83



 mohan raj  التا�شع – طريق 1705 – مجمع 317 – المنطقة الدبلوما�شية .الم�شتاأنف �شده
longanathan 871032694. مبنى رقم 1138 طريق 831 مجمع 308. طلبات ال�شتئناف: 1- 
بالزام  مجددا  والق�شاء  الم�شتانف  الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول 
المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 1020/236 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى 
عن  المحاماة  اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شده  الم�شتانف  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 2017/01/04
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لغرفة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.4/1317/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.6/14283/2015/02

تبليغ.�حل�ضور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلها: المحامي محمد الح�شيني المحاكم. 
الم�شتاأنف �شده: احمد قمرالزمان �شالح  ح�شن، مبنى 515– طريق 606 مجمع 1208– مدينة 
حمد. الطلبات: 1- الحكم بتاأييد الحكم فيما انتهى اليه في جزئية الزام الم�شتاأنف �شده ب�شداد 
مبلغ المطالبة والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع الغاء ما انتهى اليه في جانب 
رف�س الفوائد وا�شدار حكم يق�شي بالزام الم�شتاأنف �شده بدفع الفوائد ا�شافة الى المديونية 

المقرره. 2- الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شروفات والتعاب عن درجتي التقا�شي .
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2017/01/04 لنظر ال�شتئناف.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.9/2941/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.2/0107/2016/02

تبليغ.�حل�ضور
المحاكم  الح�شيني  المحامي محمد  التجارية، وكيلها:  للت�شهيالت  البحرين  الم�شتاأنفة: �شركة 
مجمع   –3005 طريق   168 مبنى   .DIMA TOMBOC ZOSOBRADO �شده:   .الم�شتاأنف 
330– المنامة. الطلبات: 1- الحكم بتاأييد الحكم فيما انتهى اليه في جزئية الزام الم�شتاأنف 
�شدها ب�شداد مبلغ المطالبة والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع الغاء ما انتهى 
اليه في جانب رف�س الفوائد وا�شدار حكم يق�شي بالزام الم�شتاأنف �شده بدفع الفوائد ا�شافة 
الى المديونية المقررة. 2- الزام الم�شتاأنف �شدها الر�شوم والم�شروفات والتعاب عن درجتي 

التقا�شي.
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عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور لجل�شة 2017/01/04 لنظر ال�شتئناف.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية
رقم.�ل�ضتئناف:.9/2034/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.6/17902/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلتها/ المحامية ليلى الب�شري المحاكم. 
مكتب 75 - بناية عالية - مجمع 317 – الدبلوما�شية . الم�شتاأنف عليها الأولى/ �شريفه محمد 
ح�شين  جعفر، مبنى 809– طريق 1416– مجمع 809- مدينة عي�شى . طلبات ال�شتئناف: اأول 
- قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا – تعديل حكم اول درجة فيما ق�شى به والزام الم�شتاأنف �شدهم 
مت�شامنين باأن يوؤدوا للم�شتاأنفة فائدة قدرها 10% من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام للمبلغ 
المحكوم به في الدعوى الم�شتاأنفة والزامهم بالم�شروفات والر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/04م.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.4/1916/2016/03
رقم.�لدعـــوى:.9/7340/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف  .�شد  بوعلي  عادل  المحامي/  وكيلها  بوا�شطة  للخر�شانة.  اوال  �شركة  الم�شتاأنفة: 
محمد  احمد  محمد  الثاني:  �شده  البناء  .الم�شتاأنف  لمقاولت  ريم  موؤ�ش�شة  الولــى:  �شدها 
للتحقيق  الدعوى  اإحالة  اأ�شليًا  المو�شوع  في   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   : .الطلـــبات  البدري 
لتثبت الم�شتاأنفة بكافة طرق الثبات ومنها �شهادة ال�شهود على ان�شغال ذمة الم�شتاأنف �شدهما 
في  محا�شبي  خبير  ب   -3 بحرينيًا.  دينارًا   11966/950/- وهو  به  المطالب  المبلغ   بباقي 
الم�شتاأنف  اإلــزام   -4 �شدها.  الم�شتاأنف  ذمة  في  المتر�شدة  المبالغ  قيمة  لحت�شاب  الدعوى 

�شدهمما بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدينة الغرفة الخام�شة للم�شتاأنف �شدها الولى المذكورة 
اأعاله باأنها اذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2017/1/5 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.�ل�ضتئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.3/02676/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

اأحمدالمدعى  �شلمان  علي  المدعي: جميلة  والمقاولتوكيل  للتجارة  اإيالم�س  المدعية: �شركة 
عليه: ريان نيكول�س بيروفيت مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 08-02-2017 لنظر الدعوى على ان يتم العالن بقرار انهاء المحكمة لحكم التحقيق 

واعادة الدعوى للمرافعة.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية

رقم.�ل�ضتئناف:.6/3894/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.9/22439/2014/02..

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

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

لجل�شة 2017/01/05
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.3/2055/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.1/13615/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
SAM�  للم�شتاأنف: �شركة البحرين للت�شهيالت وكيلتها المحامية ليلى الب�شري. الم�شتاأنف �شده:
PATH KUMAR DHANAN JEYAKRISHNAN، �شقة 47  مبنى 1655 طريق 2120 مجمع 
321 المنامة . الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- تعديل حكم اول درجة والزام الم�شتاأنف 
�شده ان يوؤدي للم�شتاأنفة فائدة قدرها 10% من تاريخ المطالبة والزامه بالم�شروفات والر�شوم 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/05
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية
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رقم.�ل�ضتئناف:.6/1977/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.5/15846/2015/02..

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

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/05.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.9/4130/2015/03.
رقم.�لدعـــوى:.9/6562/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف �شده:  المحاكم.  الب�شري/  ليلى  المحامية  تيليكوم وكيلتها  الم�شتاأنف: �شركة مينا 
DOUGLAS ARTHUR LANGMEAD، �شقة 1 مبنى 281 طريق 2807 مجمع 328 المنامة. 
�شده  الم�شتاأنف  الزام   -3 الم�شتاأنف  الحكم  الغاء   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات: 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/04.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.5/0398/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.3/3018/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
 -211 مكتب  الوداعي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجاريه  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
طابق 21- مبنى 79 - طريق 2802- مجمع 428 برج كابيتال بل�س �شاحية ال�شيف. الم�شتاأنف 
رقم  �شده/MOHAMMAD MANSOOR MOHAMMAD MOHAMMAD NASAR ،مبنى 
832– طريق 2109– مجمع 321 المنامة طلبات ال�شتئناف: 1- الحكم بالغاء ما انتهى اليه 
الفوائد  بدفع  �شده  الم�شتاأنف  بالزام  يق�شي  حكم  وا�شدار  الفوائد  رف�س  جانب  في  الحكم 
القانونية المطالب بها بالئحة الدعوى.  2- الحكم الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شروفات 

والتعاب عن درجتي التقا�شي . 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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بالح�شور لجل�شة 2017/01/05.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لغرفة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.4/1978/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.6/17071/2015/02..

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

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/05.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.4/1933/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.6/3140/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
 RENJI �شده  الم�شتاأنف  ابراهيم .  عي�شى  المحامي  وكيلها  المتحد  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
RAGHAVAN PILLAI، مبنى 281 طريق 911 مجمع 309 المنامةالطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
�شكال 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/05
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.3/0032/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.6/5633/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
 RIZ ANN الم�شتاأنف: بتلكو وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري/ المحاكم. الم�شتاأنف �شده
ACERON ACERON DIOSOMITO. �شقة 21 مبنى 1432 طريق 4152 مجمع 441 ال�شهله 
الفوقيه. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- 

الزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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بالح�شور لجل�شة 2017/01/05.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.9/2057/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.5/6889/2014/02..

تبليغ.باحل�ضور
الب�شري/  ح�شن  علي  عي�شى  ليلى  وكيلتها  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنف: 
مجمع   4515 طريق   1054 مبنى  الحربي،  �شالح   عبداهلل  زاهر  �شده:  الم�شتاأنف  المحاكم. 
به  ق�شى  فيما  درجة  اأول  حكم  تعديل   -2 �شكال.  ال�شتئناف  1-  قبول  الطلبات:  عراد.   245
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.
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2017/01/05.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.7/4275/2015/03.
رقم.�لدعـــوى:.4/7514/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
 noushad �شده  الم�شتاأنف  الحايكي.  زينب  المحامية  وكيلتها  تيلكوم  مينا  �شركة  الم�شتاأنف: 
E.kamdiyil. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 302 المنامة �شنتر الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
�شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بطلباتنا الواردة في لئحة امر الأداء بالزام 
الر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  والزام  دينارًا   119/032 مبلغ  للم�شتانفة  يوؤدي  بان  �شده  الم�شتاأنف 

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

بالح�شور لجل�شة 2017/01/04.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ضتئناف:.1/2865/2016/03.
رقم.�لدعـــوى:.8/11743/2014/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف  المحاكم.  مدني/  محمد  الفاتح  محمد  المحامي  وكيله  العربي  البنك  الم�شتاأنف: 
�شده: محمد ار�شيد �شليمان الم�شطفى. �شقة 11 مبنى 1443 طريق 5533 مجمع 555 البديع. 
الطلبات: تعديل الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف �شده باأن يوؤدي للم�شتاأنــف 
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مبلغ وقدره -/3015 )ثالثة الف وخم�شة ع�شر( دينار بحريني وما ي�شتجد من اأق�شاط حتى 
التقا�شي والفائدة  التام بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي  ال�شداد 

القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام باعتباره دينًا تجاريًا. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2017/01/04.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضتئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/10423/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: �شركة يونايتد اج�شتنج �شيرف�شز. رقم 
ال�شجل: 50670. مبنى :174 �شقة :11 طريق :3703، مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 12697.705 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.1/09995/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: نا�شر خليفة المعاودة �شاحب نا�شر 
الدعوى:  ال�شرقي مو�شوع  الرفاع  المعاودة. مبنى :2440 ب طريق :735، مجمع: 907  محمد 

طلب مبلغ 8410.44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.7/15128/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  ح�شاني  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
عليه: عبدالواحد عي�شى ح�شن علي. مبنى :626 �شقة :12 طريق :8019 مجمع: 308 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7409.02 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة
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رقم.�لدعوى:.7/08678/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: احمد عبدالح�شين �شلمان خمي�س. وكيل المدعي: امينه عبدالنبي محمد مكي غانم. 
ال�شخ�شي 600078655.  الرقم  ابراهيم ر�شائي بريزي.  المدعى عليه: محمد �شادق محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينار مع  مبلغ 10500  الدعوى: طلب  �شجن جو. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/01261/2016/25
تبليغ.باحل�ضور

اآل خليفه. وكيلة المدعية: �شهناز علي عبداهلل  المدعية: ال�شيخه فاطمه بنت خليفه بن حمد 
مو�شوع   .660808641 ال�شخ�شي  الرقم  الخالدي.  �شقر  غالي  خالد  عليه:  المدعى  طاهر. 

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

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/10422/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ال�شجل:  رقم  فندنغ.  اي�شي  �شركة  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
52229. مبنى :127 طريق :18، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى 6294.825 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/05483/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي: حاتم �شريف علي الزعبي. المدعى عليه: يو�شف 
�شمير البيرتا الحكيم. مبنى :592 �شقة :12 طريق :127، مجمع: 801 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 19733.598 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/14697/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبدالح�شن ابراهيم علي ح�شن المذوب. وكيل المدعي: با�شم ابراهيم ميرزا احمد 
ال�شفاف. المدعى عليه: ه�شام محمود م�شطفى الفوال، يا�شر محمد رفعت عثمان محمود. 
مبنى :1593 طريق :3845، مجمع: 338 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10000 دينار مع 

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

جل�شة 2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/15228/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك الأهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه: وفائي 
احمد عبدالكريم ليال. مبنى :1356 �شقة :11 طريق :2543، مجمع 925 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 21880.301 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/10428/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة الهرمي للمقاولت
احمد  احمد ح�شن  المنامة   311 :1113، مجمع:  :330 طريق  مبنى  ال�شجل: 1-11812.  رقم 
الهرمي �شاحب الهرمي للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9033.855 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليهة المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/00231/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  ال�شيد.  محمد  يو�شف  محمد  نواف  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
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عليها: موؤ�ش�شة دارك �شيكرت للحلويات. �شجل رقم: 71996-1. مبنى 2102 �شقة :151 طريق 
 13543.75 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.  �شاحية   428 مجمع:  الزبارة  :2825،�شارع 

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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/08570/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة الع�شبول لالن�شاء. وكيل المدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه: 
 ،3912: طريق   11: �شقة   438: مبنى   .731237862 ال�شخ�شي:  الرقم   .KAYE MCLONE
مجمع: 339 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5891 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة.

رقم.�لدعوى:.8/10311/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: نزار عقيل محمود رئي�س. وكيل المدعي: امل في�شل غالم ح�شين باقر المدعى عليهم: 
�شركة ا�شتثمارات ا�س جيه �س.�س.و. �شركة ذا ليفينتج كون�شيتز ذ.م.م. �شركة اإنوي جيزاينز اأند 
جرافيك�س ذ.م.م. �شونيا محمد محمد عبداهلل جناحي. حمد محمد محمد عبداهلل جناحي. 
�شركة نيو ديزاينز للعمارة والت�شميم الداخلي ذ.م.م مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 24150.1 

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

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/07012/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليها:  المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  المدعي:  وكيل  ر�شا.  علي  حيدر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
البحرين. مبنى :827 �شقة :22 طريق :833 مجمع: 408 �شناب�س.  انترفور�س �شكورتي  �شركة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7862.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05664/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليه: �شركة في بيلدنغيز. رقم ال�شجل: 70694-1. مبنى :2504 طريق :2832، مجمع: 
428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5976.587 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/03431/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
 ،54: طريق   49 مبنى   .6588 ال�شجل:  رقم  المرزوق.  مرزوق  يو�شف  موؤ�ش�شة  عليه:  المدعى 
مجمع: 210 المحرق ل�شاحبه يو�شف مرزوق �شالم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 21293.851 

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

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/09822/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ديزاين لب. رقم ال�شجل:  المدعية: الهيئة العامة 
41861. مبنى :88 اأ طريق :383، مجمع: 316 المنامة. مو�شوع الدعوى 26289.404 دينارًا 

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

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/09455/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
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عليها: �شركة بيتك لال�شتثمارات ال�شناعية. رقم ال�شجل: 3-67773. مبنى 113 طريق :383، 
مجمع: 316 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11262.701 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/11284/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  ح�شن  علي  الهام  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
عليها: �شالحه �شعد �شلطان جوهر. حمد خليل �شند را�شد بن جفن. مبنى 413 �شقة 11 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 10260.26  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة  1513 مجمع 815 

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

جل�شة 2016/12/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/08535/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/12/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/06522/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/05562/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

طلب مبلغ 11401.704 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06197/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شروق للمقاولت العامة. 
�شجل رقم: 78570. مبنى :171 �شقة :112 طريق :7، مجمع: 713 توبلي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 24185.041 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/09814/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بيالر للتطوير ذ.م.م الرقم 
الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   305 :525، مجمع:  :1311 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 49032. 

مبلغ 17384.133 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/03135/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

وكيل  ال�شافي.  �شيخ  اهلل  عبد  ل�شاحبها محمد  ال�شيارات  لتاأجير  ال�شافي  موؤ�ش�شة  المدعية: 
المعلم،  احمد  محمد  عبدعلي  �شادق  عليه:  المدعى  الذوادي.  دروي�س  يحيى  فهد  المدعي: 
عبدال�شالم عبدعلي محمد احمد المعلم. مبنى :894 �شقة :1 طريق :828 مجمع: 608 واديان. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7830 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/10563/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: م�شنع الندل�س للمالب�س الجاهزة 
ل�شاحبها محمد عبداهلل نا�شر غريب. الرقم ال�شخ�شي: 31724-2. مبنى 240 طريق :111، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   9490.476 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   701 مجمع: 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/09873/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
 ،3844: طريق   11: �شقة   1244: مبنى  العالي.  علي  محمد  حبيب  عبدالر�شا  عليه:  المدعى 
مجمع: 738 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 14255.655 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/09321/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة الخليج العربي للمعامالت التجارية. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. 
المدعى عليها: �شركة �شنيور للمقاولت. مبنى :27 �شقة :31 طريق :336 مجمع: 315 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6547.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعـوى:.3/15665/2016/02
بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعية مريم عبداهلل احمد الغتم وغيرها. 
با�شدار  الحكم  فيها  العقاري طالبين  والت�شجيل  الم�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقاموا هذه  قد 
الوثيقة 61212 و  الكائن في الزلق والم�شجل برقم  للعقار  وثيقة عقارية بدل فاقد للمدعيان 
المقدمة رقم 2011/5202م ورقم 2013/9113م، والحكم بالزام المدعى عليها بت�شجيل ذلك 

ب�شجالتها الر�شمية.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2017/1/16 موعد نظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.6/17695/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

عبا�س.ح�ضن.عبد�هلل.محمد.حبيل
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى عبا�س ح�شن عبداهلل محمد 
حبيل الرقم ال�شخ�شي: 610033921. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/16 لنظر 

الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.8/17694/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

عبد�لرحمن.محمد.ها�ضم.عبد�لرحمن
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى عبدالرحمن محمد ها�شم 
يدعي  اأو من  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 680704728.  الرقم  عبدالرحمن. 
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�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة
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رقم.�لدعوى:.4/10750/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

وحيد.محمد..�أمني.مال.�هلل.محمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي وحيد محمد اأمين مال اهلل 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .740300296 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2017/1/15  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعـوى:.8/3262/2016/02
تبليـغ.باحل�ضـور

المدعـية: ندى خليل ح�شن وغيرها وكيلهم المحامي جا�شم ال�شرحان. المدعى عليها الثانية: 
ثريا غلوم ح�شين محمد ر�شيد. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2017/1/17

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة
رقم.�لدعوى:.8/11264/2016/02

فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
عبد�لعزيز.علي.محمد.�لبلو�ضي

محمد  علي  عبدالعزيز  المتوفي  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 370017943. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2017/1/17  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11120/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

محمد.عبد�لغني.مح�ضن.�لزميور
مح�شن  عبدالغني  محمد  المتوفي  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي: 620062673. فعلى كل  الرقم  الزيمور. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

99



المحكمة جل�شة 2017/1/17  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 
لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة
رقم.�لدعـوى:.9/16964/2016/02

تبليـغ.باحل�ضـور
المدعي: محمد ر�شا قا�شم عا�شور مال اهلل وكيله جا�شم �شرحان. المدعى عليها موؤ�ش�شة مالن 

ديزاين. �شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2017/1/17.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11909/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

محمد.ذو�لفقار.محمد.�ضرو�ر.فرمان.علي.كالخان
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى محمد ذوالفقار محمد �شروار 
من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .600138666 ال�شخ�شي  رقم  كالخان.  علي  فرمان 
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 2017/1/18 

لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.7/11841/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

�ضالح.عبد�هلل.بدر.�ل�ضاده
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المرحوم �شالح عبداهلل بدر ال�شاده. 
الرقم ال�شخ�شي: 610700103. 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 2017/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11604/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

غالم.محمد.عبد�هلل.محمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي غالم محمد عبداهلل محمد. 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

100



الرقم ال�شخ�شي: 420107607. 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 2017/1/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.5/11985/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى
علي.تقي.�أحمد.يحيى

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى علي تقي اأحمد يحيى ورقمه 
ال�شخ�شي 660031639. 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 2017/1/18 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة.

رقم.�لدعـوى:.6/6589/2014/02
��ضد�ر.وثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي ال�شيد علوي ال�شيد �شعيد خلف 
عي�شى. قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها الحكم باإ�شدار 
رقم  الوثيقة  بموجب  والم�شجلة  المنامة  من  الحمام  فريق  في  الكائنة  للحوطة  عقارية  وثيقة 
1356/198 والمقدمة رقم 1354/589. فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعي اأن يتقدم 
اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2017/1/18 موعد 

نظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعـوى:.9/9401/2011/02
تبليـغ.باحل�ضـور

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

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

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

101



بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2017/1/18
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.2/317/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

�ضعد.فرج.�ضعد
الرقم  �شعد.  فرج  �شعد  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 570113709. 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 2017/1/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.8/12690/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

نو�ف.يو�ضف.عبد�هلل.�ضعد.�ل�ضعبان
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى نواف يو�شف عبداهلل �شعد 
باأية  يدعي  او من  المذكور  للمتوفى  وارث  فعلى كل  ال�شخ�شي 770604404.  ورقمه  ال�شعبان. 
اأنه على كل  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما كما  حقوق عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/19 لنظر 

الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.8/12169/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

نظمي.محمد.عبد�لرحمن.محمد
ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى نظمي محمد عبدالرحمن  تعلن المحكمة الكبرى المدنية 
محمد ورقمه ال�شخ�شي 430103131. 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 2017/1/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.9/12297/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى.

عي�ضى.علي.�بر�هيم.ح�ضن.حبيب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عي�شى علي ابراهيم ح�شن حبيب 
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ورقمه ال�شخ�شي 650008065. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.2/12382/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
ن�ضال.نادر.�أحمد.عبد�هلل

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى ن�شال نادر اأحمد عبداهلل
باأية حقوق  اأو من يدعي  للمتوفى المذكور  ال�شخ�شي: 590215205. فعلى كل وارث  الرقم 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/19 لنظر 

الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.2/12418/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

مبارك.مطر.مبارك.�لنعيمي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى مبارك مطر مبارك النعيمي. 
الرقم ال�شخ�شي: 860401618. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعوى:.4/08254/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شوزان ا�شماعيل ابراهيم محارب. وكيل المدعية: فاطمه عبداهلل مكي خلف المدعى 
�شقة :236 طريق 5720، مجمع:  ال�شيد محمد عبداهلل. مبنى :2648  امينه عبدالحي  عليها: 

257. مو�شوع الدعوى:  ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.9/12339/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: احمد محمود علي حمود. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليهم: 
1- �شركة عليه ماري القاب�شه،2- احمد علي عبدالر�شول محمد،3- �شيخه احمد محمود علي 

حمود. مو�شوع الدعوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/10106/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

ها�ضم.خالد.عبد�لوهاب.عبد�لرز�ق
عبدالوهاب  خالد  ها�شم  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عبدالرزاق. الرقم ال�شخ�شي: 350025096. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/22 

لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/604/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

عبد�لر�ضول.مال.�حمد.محمد.علي.�لنعيمي
احمد  مال  المتوفى/عبدالر�شول  تركة  فتح  عن  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأو من  محمد علي النعيمي. الرقم ال�شخ�شي: 280003803. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، 
جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما 

2017/1/4 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/5057/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

يو�ضف.عبد�هلل.محمد.عو�د
ورقمه  عواد  محمد  عبداهلل  يو�شف  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .570054982 ال�شخ�شي 
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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 2017/1/15 لنظر الدعوى

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.4/16838/2016/02

فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى
�أحمد.عبد�هلل.�ضليم

ورقمه  �شليم  عبداهلل  اأحمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .270009604 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 2017/1/16 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/17813/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى
جمال.جميل.عبد.عبيد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى جمال جميل عبد عبيد ورقمه 
ال�شخ�شي 360015859. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/17696/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

عبد.�لعزيز.ح�ضني.محمد.جنيب.هو�ضمند
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عبد العزيز ح�شين محمد نجيب 
باية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .581103483 ال�شخ�شي  ورقمه  هو�شمند 
اأنه على كل  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما  حقوق عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/16 لنظر 

الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.9/17637/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

جالل.مهدي.عبد�لعزيز.�لفندي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى جالل مهدي عبدالعزيز الفندي 
ورقمه ال�شخ�شي 731003764. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/02463/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

محمد.حنيف.بري.محمد.غالم.محمد.موتاج
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى محمد حنيف بير محمد غالم 
محمد ورقمه ال�شخ�شي 570142180. 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 2017/1/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.7/17560/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

عبد.�لعزيز.محمد.فار�س.فالح
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عبد العزيز محمد فار�س فالح 
ورقمه ال�شخ�شي 960305866. 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�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.7/3965/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

فوؤاد عبدالرحمن اأحمد العل�س
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى فوؤاد عبدالرحمن اأحمد العل�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 570003300. 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 
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ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعـوى:.9/16878/2015/02
�إثبات.ملكية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين عليهم: مو�شى مكي عمران مو�شى. 
اإ�شماعيل.  اإ�شماعيل. ف�شه �شلمان علي  اإ�شماعيل. زينب ح�شين علي  عبدالح�شين �شلمان علي 
مريم  عمران.  مكي  علي  امينه  اإ�شماعيل.  عبداهلل  علي  ح�شينه  اإ�شماعيل.  عبداهلل  علي  تكتم 
علي عبداهلل اإ�شماعيل. خديجه ح�شين علي احمد اإ�شماعيل. مريم ح�شين علي احمد اإ�شماعيل. 
كلثم علي عبداهلل اإ�شماعيل. ح�شين علي مكي عمران. علي ح�شين علي احمد اإ�شماعيل. محمد 
علي عبداهلل اإ�شماعيل. عبداهلل علي عبداهلل ح�شين. عبا�س علي مكي عمران. زكريا علي مكي 
عمران. فوزيه علي عبداهلل اإ�شماعيل. عبدالحليم علي مكي عمران. زينب علي مكي عمران. 
احمد علي مكي عمران. ميثم علي مكي عمران. ا�شامه علي مكي عمران. ليلى علي مكي عمران. 
حنان علي مكي عمران. ادارة اموال القا�شرين، بوليتها القانونية عن الم�شجون/عبد الوهاب 
ح�شين علي احمد. قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها 
الحكم بثبوت ملكيتهم للعقار الكائن في النويدرات من والبالغة م�شاحته ب�شفة تقديرية حوالي 
3800 قدم مربع والذي يقع بالعنوان التالي منزل 757 765 طريق 4439 مجمع 644 وا�شدار 

وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 موعد نظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعـوى:.4/19165/2014/02
�ثبات.ملكية.�لعقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعية �شكينة ال�شيد علي جواد نا�شر وكيلتها 
المحامية هدى المهزع. قد اأقامت الدعوى رقم 4/19165/2014/02 �شد المدعى عليه جهاز 
 294 لعدد  �شترة  في  الكائن  للعقار  ملكيتها  اثبات  فيها  العقاري. طالبتن  والت�شجيل  الم�شاحة 

�شهما م�شاعا من عامة 43120 �شهما في العقار رقم 06008901.
لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعية اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

107



رقم.�لدعوى:.9/18890/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: محمد عارف محمود ب�شتكي. وكيل المدعي: امل محمد محمود علي المليجي. المدعى 
عليه: عي�شى �شلمان ح�شين دراج. مو�شوع الدعوى: ديون. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2017/01/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.9/04869/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
احمد  عبدالعزيز  عمر  خليفه.  اآل  علي  محمد  علي  ال�شيخ  �شم�شين.  مخابز  �شركة  المدعية: 
المناعي. �شركة جهير للخدمات التجاريه. وكيل المدعي: زياد روفان قيومجي المدعى عليه: 

عبداهلل ا�شعد القادري. مو�شوع الدعوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/11565/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: م�شت�شفى رويال. وكيل المدعي: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها. طواهر محمد 
محمود �شكيب. مو�شوع الدعوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.6/17586/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة ناردين العقارية. وكيل المدعية: عبدالرحمن را�شد يو�شف الخ�شرم المدعى 
عليه: AMIN BENNACEUR. الرقم ال�شخ�شي: 710924020. �شقة 10 الدور 15 - زاوية 3 
امواج – المحرق. مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى عليه ب�شداد مبلغ 115624 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية.
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رقم.�لدعوى:.7/05736/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ورثة ال�شيخ عبدالرزاق عبدالغني. �شيخ �شابنار. �شيخ عمران. �شيخ ميناز وكيل المدعي: 
عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه: 1( جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري تركة المتوفي/ قمر 
الدين عبدالغني معين الدين. 2( محمد �شرادار. 3( كلثوم محمد كلثوم. 4( محمد اكرم محمد 
اقبال. مبنى :240 طريق :258، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: اإ�شدار وثيقة عقارية 

بدل فاقد مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهم من الثاني حتى الرابع المذكورين 

اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية.

رقم.�لدعوى:.5/05328/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 SAMY المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
مو�شوع  ال�شيف.  �شاحية   428 مجمع:   ،2831: طريق   42: �شقة   2430: مبنى   .EL SAGHIR

الدعوى: طلب مبلغ 3427.12 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/11274/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
ال�شوملي. المدعى عليه: ه�شام عبداهلل علي ال�شائغ. مبنى :616 �شقة :3 طريق :2225، مجمع: 
422 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2610.768 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/08924/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيل المدعي:  ح�شن علي اإ�شماعيل المدعى عليه: 
مجمع:   ،1449: طريق   2107 مبنى   .SAJITH EDATHADAN SANKARANARAYANAN
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514 جدالحاج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية
رقم.�لدعوى:.1/06921/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
احمد علي عبداهلل.  احمد محمد  المدعي:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
المدعى عليه: خليل ابراهيم من�شورة. �شركة خليل من�شورة لمقاولت التنظيفات مبنى :2237 
الر�شوم  مع  دينارًا   70.6 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الدراز.   540 مجمع:   ،4077: طريق 

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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/06026/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: مجموعة العوجان التجارية. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليها: �شركة بوليوود لالإدارة ذ.م.م. مبنى :614 طريق :1011 مجمع: 410 ال�شناب�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 911 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/09159/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيل المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: مهديه 
احمد مهدي ح�شن. مبنى :866 طريق :1429، مجمع: 414 الديه مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1634 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.4/06584/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

را�شد  عليه  المدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  المدعي:  وكيل  اك�شبر�س.  المدعية: امريكيان 
مو�شوع  المنامة.   332 مجمع:   ،3816: طريق   516: مبنى  الدين.  ركن  غوري  خادم  ح�شين 

الدعوى: طلب مبلغ 3832.16 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/08898/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعي:  وكيل  للكمبيوتر.  ال�شفير  المدعي: 
اح�شان علي عبدالغفار نور محمد عبداهلل. مبنى :2 طريق :501، مجمع: 205 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 858 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/08666/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  عليه: علي  المدعى  فتيل.  المدعية: محمد ح�شين ح�شن  وكيل  كلوبلكو.  المدعية: �شركة 
الدعوى: طلب  كاظم عبا�س. مبنى :1854 طريق :1453، مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع 

مبلغ 1500 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/06433/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  المدعية: طيبه  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  لالإلكترونيات، علي عبداهلل  المدعية: فاريا 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: متوكل احمد الب�شري احمد. مبنى :1900 طريق ال�شيخ �شلمان 
مجمع: 906 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1781 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.3/07310/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل المدعى عليها: �شركة �شويفيتل اإنترنا�شيونال. مبنى :16 �شقة 
:8 طريق :4101، مجمع: 341 المنامة الجفير - لمالكتها و�شمية حمود فهد القحطاني. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1172 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/08748/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  التجارية. وكيل  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
 323 208، مجمع:  :15 طريق  �شقة   102: مبنى  النمير ح�شن.  امين ح�شن  الدين  عليه: عماد 
الكورني�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 459.466 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/05755/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها: وفاء 
مو�شوع  حمد.  مدينة   1205 مجمع:   ،544: طريق   3112: مبنى  هزيم.  حمد  عبداهلل  علي 

الدعوى: طلب مبلغ 1140 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/07188/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. المدعى عليه: بوتيك علي يا�شين. مبنى :294 طريق :307، 
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 4826 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  العريفي.  علي  يا�شين  علي  ل�شاحبه  المنامة   303 مجمع: 
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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/19934/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  الحايكي   ح�شن  عي�شى  المدعي: زينب  وكيل  للهواتف.  ابو�شاجده  المدعي: محل 
النويدرات.   643 مجمع   ،4316: طريق   980: مبنى  �شميخ.  علي  حبيب  ابراهيم  عليه: جالل 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/09181/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 CHINNA المدعي: �شتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الحد.   128 مجمع:   ،102: طريق   817: مبنى   .RAO IRLU

2519.002 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/23428/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  المدعي: را�شد  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
 222: �شقة   75: مبنى  ال�شخ�شي: 850625750.  الرقم   .RAJENDRAN GOVINDASAMY
طريق :402، مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1857.342 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/06068/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

علي  �شلمان  احمد  المدعية: دعاء  وكيل  للت�شنيع)اأجما(.  اللمانية  العربية  المدعية: ال�شركة 
 408 مجمع:   ،833: طريق   12: �شقة   796: مبنى  للتجارة.  بــاور  عليه: هاي  المدعى  �شلمان. 
�شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1999.75 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/11440/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  عبا�س  نا�شر  جا�شم  ن�شرين  المدعي:  وكيل  ال�شيتي.  التهامي  على  المدعية: تهامي 
عليه: �شركة لوريت كلك�شن للتجارة، احمد كامل عبدالوهاب محمود. مبنى 460 طريق :2809، 
مجمع: 328 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 810 دنانير 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/18271/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  كــاظــم.  ح�شن  احمد  المدعية: فاطمه  وكيل  العالميه  الخزائن  المدعية: �شركة 
عليها: موؤ�ش�شة العري�س لالأثاث المكتبي. �س.ت: 59218-1. مبنى :271 طريق 1007، مجمع: 
301 المنامة ل�شاحبها فوزي عبدالجبار العري�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 975 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 2017/03/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/08567/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  التجارية. وكيل  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
 ،2013 طريق   21: �شقة   1073: مبنى  محمد.  ابوالح�شن  محمود  ابوالح�شن  عليه: امين 
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ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   617.653 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  مجمع1073. 
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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.6/16356/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  المدعي: طيبه  وكيل  للكمبيوتر.  المحرق  المدعي: 
ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :95، مجمع: 949  ال�شعدي. مبنى :231 طريق  يون�س طناف مبروك 

الدعوى: طلب مبلغ 1482 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/05887/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  التجارية. وكيل  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
عليه: عادل عبدالح�شين عبداهلل احمد عبا�س. مبنى :83341 طريق :554، مجمع: 1205 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   393.279 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  حمد. 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/12982/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
الرقم   .KALESH KUMAR KALESH KALESH BHAVAN عليه:  المدعى  التويجري. 
ال�شخ�شي: 780534522. مبنى :816 طريق :1032، مجمع 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 142 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/06418/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الرقم  للتنظيفات.  ال�شرق  عليه: بيت  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
الدعوى: طلب  :3813، مجمع: 738 عالي. مو�شوع  :255 طريق  ال�شخ�شي: 1-50328. مبنى 

مبلغ 500.988 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/07528/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف دروي�س محمد مبنى:  المدعى عليه: جليل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  المدعية: الهيئة 
2108  طريق :1841، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 351.407 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05665/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: اميره خليل محمد احمد الدو�شري. 
الرقم ال�شخ�شي: 840905734. مبنى :1390 �شقة :15 طريق :4629 مجمع: 646 النويدرات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 386.496 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.
رقم.�لدعوى:.9/11392/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: موؤ�ش�شة �شي لند العالمية لقطاع غيار ال�شيارات. وكيل المدعي: احمد ح�شن خليفه 
العماري. المدعى عليها: موؤ�ش�شة اأ�شرار الوفاء. مبنى :1484 طريق :623 مجمع: 306 المنامة 
مع  دينارًا   2741.6 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  محمد.  ح�شن  حميد  عبدالعزيز  �شاحبها/ 

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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/08668/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
البنعلي. وكيل المدعية: طيبه احمد  الرا�شد  المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: عبداهلل محمد جابر عبداهلل يو�شف. مبنى :859 طريق :3719، 
مجمع: 937 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 858 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/08753/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 SAJU عليه  المدعى  المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  وكيل  بنك.  المدعي: �شتي 
PHILIP. مبنى :35 طريق :201، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2537.143 

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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/06419/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�س.ت:   العقاريه  المزيدي  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة   321 :2116، مجمع:  :311 طريق  �شقة   1501: مبنى   .67452

مبلغ 858.733 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/05500/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  بوغمار  ح�شين  مبارك  ح�شن  هيثم  المدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  المدعي: اإليت 
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عليه: م�شعل م�شهور مو�شى عيد العنزي. مبنى :506 طريق :1504، مجمع 910 الرفاع الغربي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 552 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.3/03936/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المدعي: عي�شى  وكيل  المتحد.  الأهلي  المدعي: البنك 
JEBAMANI ASIRVATHAM SOLOMON. مبنى :939 �شقة :21 طريق :613، مجمع: 306 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 883.333 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية

رقم.�لدعوى:.5/06883/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عبدالكريم  �شالح  المدعي: عبدالكريم  وكيل  البناء.  مواد  لتاأجير  النا�شر  المدعية: موؤ�ش�شة 
 814: مبنى   .691027625 ال�شخ�شي  الرقم   .GHULAM FARID عليه:  المدعى  التويجري. 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 467.76 دينارًا مع  طريق :1126، مجمع: 311 

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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/07264/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
ال�شوملي. المدعى عليه: جعفر محمد علي محمد عبا�س. مبنى :41 طريق 3306، مجمع: 633 
المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 798.549 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/05748/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة الحدود للمقاولت، �شاحبها/ ال�شيد اأحمد مهدي عبد اهلل ها�شم. المدعى 
عليها: �شركة تارا لال�شت�شارات المحدودة ل�شاحبها مح�شن عبد العلي �شفار ايراني

الدعوى: طلب مبلغ  الحدريه. مو�شوع  ال�شهله  �س.ت:  6944901. طريق :6625، مجمع: 368 
444 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/18498/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  المن�شوري  عبدالرحمن  زينات  المدعية:  وكيل  ماك�س.  كريدي  �شركة  المدعية: 
عليه: عبدالوا�شع نا�شر ح�شين �شالم بن �شيهون. الرقم ال�شخ�شي: 740111396. مبنى 1044 
الر�شوم  مع  دينار   3460.562 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   208 مجمع   826 طريق 

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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/12652/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: �شامي عبداهلل محمد العمير. الرقم ال�شخ�شي: 670437913 مبنى 1949 �شقة 
22 طريق 1835 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3971.31 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.6/01825/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التامين اليرانيه. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: همال ادم 
داد محمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 920411673. مبنى :1949 �شقة 11 طريق :1835، مجمع: 
اأتعاب  318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 470 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/05241/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خ�شير  عمران  عبدالنبي  زهراء  المدعي:  وكيل  المعدات.  لتاأجير  المدعي: امداد 
عليه: محمود امين خطاب محمد علي. مبنى :1807 طريق :347، مجمع 203 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/04391/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة را�شد بن يو�شف الدغي�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 89500-1. مبنى :12 طريق :42، مجمع: 740 عالي �شاحبها را�شد بن يو�شف 
الدغي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1843.887 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/08314/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  المدعي: �شيتي 
 339 مجمع:   3917 طريق   32: �شقة   705: مبنى   .CRISTINA ENRIQUEZ VISITACION
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2640.71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/04750/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: عبده مانع احمد ال�شيفي. مبنى :89 �شقة :12 طريق :705 مجمع: 107 الحد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 589.396 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/04452/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
 TRESHON المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه
مبنى   .851116183 ال�شخ�شي:  الرقم   .ADRIAN MALINTHA MALINTHA RUBEIRA
 803.834 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع   ،4018: :703 طريق  �شقة   829:

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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/05206/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الح�شن.  احمد  يو�شف  عقيل  ح�شين  المدعية:  وكيل  الميكانبيكية.  المقاولت  المدعية: لزوال 
المدعى عليه: ح�شين ابراهيم علي البديع. مبنى :1485 �شقة :16 طريق 4630، مجمع: 646 
النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 187.6 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.2/06831/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الخ�شرم.  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  المخلوطه.  للخر�شانه  المدعية: دلمون 
:1543 طريق 4545، مجمع: 745  ابراهيم جمعه �شباح. مبنى  ابراهيم خليل  عليه:  المدعى 
�شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1421 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/08555/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل المدعى عليه: 
NABEEL THASIM. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 408 دنانير 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/08334/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  �شعيد.  محمد  نبيل  المدعية:  وكيل  العامة.  المركبات  خدمات  المدعية: �شركة 
 208 مجمع:   55 :2831،�شارع  طريق   278: مبنى  والتعمير.  لالإن�شاء  منا�شك  عليها: موؤ�ش�شة 
الر�شوم  مع  دينارًا   546 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  را�شد.  اأحمد  بدرية  �شاحبتها/  المحرق 

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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/00766/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: جواد عدنان علي ها�شم. وكيل المدعي: عقيل ح�شن علي مو�شى. المدعى عليها: �شركة 
مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع   ،3615: طريق   679: مبنى  ذ.م.م.  الماأكولت  فناء  بالزا  ذي 

الدعوى: طلب مبلغ 2276.329 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/07525/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى عليها: �شركة �شكابي اف �شيرف�س مبنى  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
:1029 طريق :3621، مجمع: 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2919 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/06375/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  المدعي: طيبه  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لالإلكترونيات،  المدعية: فاريا 
المدعى عليه: مع�شومه عبدالمجيد مو�شى وحداني مو�شوي مبنى :1371  ايوب احمد حميد. 
طريق :820، مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2418 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/04212/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الحايكي.  ح�شن  عي�شى  المدعي: زينب  وكيل  ذ.م.م.  التجارية  ها�شم  في�شل  المدعية: �شركة 
 312 مجمع:   ،1225 طريق   1016: مبنى   .HAMEED NAMBIDI CHALIL عليه:  المدعى 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   550 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06217/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: مجموعة العوجان التجاريه. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
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المدعى عليها: برادات رفيعي. مبنى :54 طريق :52، مجمع: 215 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 162.905 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/00331/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: ال�شيخ علي را�شد �شباح اآل خليفه. وكيل المدعي: غاده عبداهلل احمد عبداهلل �شليبيخ. 
 3221: مبنى   .750506288 ال�شخ�شي  الرقم  ح�شن.  �شالم  ح�شن  انور  عليه: ال�شيد  المدعى 
�شقة :1 طريق :100، مجمع: 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/09057/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة المكارم لالإن�شاء. وكيل المدعي: ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن المدعى 
مجمع:  2831،�شارع3616  طريق   92: �شقة   741: مبنى  العالمية.  �شي  دي  بي  عليها: �شركة 
اأتعاب  436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/05834/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  المدعية: طيبه  وكيل  لالإلكترونيات.  المدعية: فاريا 
:2144، مجمع 721 جدعلي.  :22 طريق  �شقة   1643: �شعد. مبنى  را�شد  �شلطان  رجوه محمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 689 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.1/04554/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 BRIAN المدعي: نادي يخت البحرين. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شار   517 مجمع  �شار  طريق   4 �شقة   41 مبنى   .ROBERT FOX

1501 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/04691/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شاحبة  علي  بهرام  محمد  عليها: ايمان  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
موؤ�ش�شة الطبر�س لتخلي�س العمالت مكتب 11 مبنى 1901 طريق 2153 مجمع 271. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 844.35 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/04469/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليها: �شركة  المدعى  ثامر.  ح�شين  المدعي: علي  وكيل  و�شبا.  جراند  رامي  المدعي: فندق 
مو�شوع  �شناب�س.   408 :16، مجمع  :1 طريق  �شقة   112: مبنى  والعالن.  للدعاية  المن�شوري 

الدعوى: طلب مبلغ 3080 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/00642/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ال�شريطي.  معذه  نزيه  المدعية: غالب  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  الــذوادي  المدعية: موؤ�ش�شة 
المدعى عليه: خالد �شرور جوهر �شرور. مبنى :733 طريق :933 مجمع: 909 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300 دينار 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 2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/07548/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  المدعية:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجير  ابوعامر  المدعية: �شركة 
مبنى  ال�شخ�شي 750405252.  الرقم  عبدالعزيز عبدالر�شول.  من�شور  عليه: ريا�س  المدعى 
:892 �شقة :24 طريق :6033، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 848.72 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 2017/03/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/04053/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  المدعي:  وكيل   .UNIVERSAL ENTERPRISES المدعي: 
المدعى عليهما: MIXED CUISINE CO WLL -1  2- نديم محمد ا�شلم ا�شغر علي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2401.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
بورود  اأعاله  المذكور  الثاني  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
حافظة م�شتندات من قبل وكيلة المدعية وباأنها قد حددت جل�شة 2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/19165/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة الخليج لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود المدعى 
عليه: MOHAMMAD TAJUL ISLAM ISLAM PRODEN. الرقم ال�شخ�شي: 790324334. 
مبنى :2835 طريق :6268، مجمع: 362 بالد القديم مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2697 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود مذكرة من 

قبل وكيلة المدعية وباأنها قد حددت جل�شة 2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/01101/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 ABDUL المدعي: روتانا لتاجير ال�شياراتوكيل المدعي: عادل عبداهلل المتروك. المدعى عليه

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

126



ال�شهله   439 مجمع:   3916: طريق   529: مبنى   .790223066 ال�شخ�شي:  الرقم   .KASSIM
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   493 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الفوقيه. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود مذكرة من 

قبل وكيل المدعي وباأنها قد حددت جل�شة 2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/13436/2013/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بالمورال �شيكورتي منجمنت. وكيل المدعية: عمار جعفر عبدالح�شين الترنج. 
 .571136915 ال�شخ�شي:  الرقم   .DONALD CAMPBELL MACDONALD عليه:  المدعى 
مبنى :80 �شقة :24 طريق :327، مجمع: 321 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 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 2017/03/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/12306/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: وجدي بن محمد دخيل المقبل. وكيل المدعي: ر�شوى �شعد فرج �شعد المدعى عليه: 
1- بيت العا�شمة. 2- ناجي محمود العبداهلل 3- ق�شر العا�شمة  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3400 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه الثاني المذكور اأعاله بورود لئحة 

اإدخال طرف وباأنها قد حددت جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/06991/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

لمقاولت  الغدير  �شم�س  عليها: موؤ�ش�شة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
التنظيفات. الرقم ال�شخ�شي: 1-61251. مبنى :703 �شقة :11 طريق 521، مجمع: 903 الرفاع 
ال�شرقي �شاحبته تهاني درزي دهام ال�شاري 11. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 352.789 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/11995/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. المدعى عليهما: 1- �شركة اك�شا للتامين 
مو�شوع  المحرق.   208 مجمع:   ،824: طريق   966: مبنى  يو�شف.  عبداهلل   احمد  محمد   -2

الدعوى: طلب مبلغ 4405 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكور  المدخل  الثاني  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

باأنها قد حددت جل�شة 2017/03/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/02930/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني المدعى عليه: 
CLEO LYNNE CAMHEE. مبنى :32 �شقة :4 طريق :4201 مجمع: 342 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1121.87 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 2017/02/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/18867/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  المدعي: فريد  وكيل  عبدالعال.  يو�شف  ح�شن  المدعي: جا�شم 
عليها: �شركة البيت العالمي. مبنى :947 طريق :2719، مجمع: 327 المنامة. حكمت المحكمة 
بتاريخ 2016/6/30: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت 
قدمتها  التي  والخدمات  التفاق  ال�شهود  �شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  المدعية 
النفي  للمدعي عليها  المطالبة، و�شرحت  بمبلغ  الأخيرة  وان�شغال ذمة  وقيمتها  للمدعي عليها 
بذات طرق الإثبات القانونية المقررة للمدعية، وحددت جل�شة 2016/9/8 لبدء التحقيق وعلى 
اأن ينتهي خالل �شهرين من تاريخ بدوؤه، وعلى ق�شم كتاب المحكمة تبليغ منطوق هذا الحكم لمن 

لم يح�شر من الخ�شمين جل�شة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/03/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.5/08472/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ماغنام امبرنت. وكيل المدعي: اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليه: 1-ابت�شام 
علي عبدالوهاب علي 2- هيثم محمد ابراهيم الحداد. مبنى :12 �شقة :1 طريق 30، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2381.5 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   330

اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

حددت جل�شة 2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/03646/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
PRATHUSH RAMACHANDRAN. الرقم ال�شخ�شي 860509885 مبنى 11 طريق 58 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 1659.5  الدعوى: طلب  فيال 11. مو�شوع  الزلق   1056

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

جل�شة 2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/06116/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: مجموعة العوجان التجاريه. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
ال�شرقي  الرفاع   913 مجمع   1315 طريق   1051 مبنى  ع�شا.  غدا  ريوق  عليها: �شركة  المدعى 
ل�شاحبها ح�شن محمد نور �شلطان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3270.33 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
اأعاله بورود حافظة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة 

م�شتندات من قبل وكيل المدعي وباأنها قد حددت جل�شة 2017/03/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/07564/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ال�شيد ع�شام �شلمان ح�شين ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 800707192 مبنى :1827 طريق 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

129



الر�شوم  مع  دينارًا   56.173 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  القديم.  بالد   363 مجمع:   ،3659:
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/16522/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   276: مبنى   841383332 ال�شخ�شي  الرقم   .ALAM GIR ABDUR RAHMA عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   353.17 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  النويدرات.   643 مجمع:   ،4306:

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

جل�شة 2017/2/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/07779/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   100: مبنى   .850149924 ال�شخ�شي:  الرقم  الكو�س.  عبدالمعطى  محمد  احمد  عليه: 
الر�شوم  مع  ديــنــارًا   191.356 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   332 مجمع:   ،3201:

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/16994/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ABDUL RAZAK MANNAMBATH. الرقم ال�شخ�شي 760471070. مبنى :13 �شقة :2 
طريق :13، مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 357.846 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
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قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.7/05885/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي:  الرقم   VALIYAKATH SAIDUMOHAMMED NISSAMUDHEEN عليه: 
810213583. مبنى :2090 �شقة :21 طريق :2007، مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 267.452 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/07207/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 1047: مبنى   931108730 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالح�شن.  احمد  عا�شور  عبدالنبي  ابراهيم 
الر�شوم  مع  دينارًا   139.34 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ابوقوه.   455 مجمع:   ،5537: طريق 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/18946/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 820111481 مبنى :547 �شقة  الرقم  الجميلي.  �شالم  عليها: لمياء محمد دروي�س 
:12 طريق :2912، مجمع: 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.401 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/11473/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 2: �شقة   1714 مبنى   .830603409 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي.  علي  عبداهلل  ا�شف  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   220.71 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   306 مجمع:   ،633: طريق 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11826/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  المدعية: �شركة 
 156: مبنى   740845667 ال�شخ�شي  الرقم   .CHRISTOPHER SATULAN عليه:  المدعى 
طريق :4005، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.128 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/06498/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 791000788. مبنى :140 �شقة :2 طريق  الرقم  ابراهيم احمد.  عليه: فهد احمد 
الر�شوم  مع  ديــنــارًا   162.754 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   325 مجمع:   ،2504:

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/11427/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 354 مجمع:   ،5447 طريق   1957: مبنى   .860847233 ال�شخ�شي:  الرقم   .YASHAB عليه: 
البرهامه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.381 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/06114/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 203: �شقة   171 مبنى   710535597 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMED NASEER عليه: 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.934 دينارًا مع  طريق :326، مجمع: 302 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/07679/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 21: �شقة   1074 مبنى   .840522878 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  محمود  رم�شان  عليه: ربيع 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 173.75 دينارًا مع  طريق :3019، مجمع: 330 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/03995/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شقة  مبنى 145  ال�شخ�شي: 680804889  الرقم  ال�شيخ.  عبدالرزاق  احمد محمد  عليه: ناهد 
الر�شوم  مع  دينارًا   689.472 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الجنبية.   577 مجمع   79 طريق   8

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.3/16386/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 ERIC :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مجمع:   ،382: طريق   1 �شقة   1: مبنى   .721333486 ال�شخ�شي:  الرقم   .LLOYD TAYLOR
342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/02545/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: م�شطفى كامل عبدالواحد ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 201405327. مبنى 602 �شقة 33 
الر�شوم  مع  دينار   302.479 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع   8907 طريق 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/04002/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: �شكينه 
علي محمد علي ال�شماهيجي. الرقم ال�شخ�شي: 880804319. مبنى 3359 طريق :251، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 662.094  المنامة. مو�شوع   302

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/05266/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شر  PRADES. الرقم ال�شخ�شي: 820585033. مبنى 51 �شقة :1 طريق :41، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   282.717 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   841
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

.رقم.�لدعوى:.4/06576/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  بــوحــمــود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكــيــل  البحرين.  ــن  زي المدعية: �شركة 
 9214 مبنى   .201411017 ال�شخ�شي:  الرقم  رحمان.  �شديق  مد  لتي  عالم  عليه: جهنجير 
�شقة :133 طريق :1449، مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185.47 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/07377/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

الماجد  مجيد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  المدعية: نبيلة  وكيل  البحرين.  زيــن  المدعية: �شركة 
 3: �شقة  مبنى 190  ال�شخ�شي: 870154710.  الرقم   .MUHAMMAD ILYAS عليه:  المدعى 
طريق :1326، مجمع: 305 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176.072 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/20281/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ال�شيد 
طريق   1018: مبنى   .841207305 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  دروي�س  مح�شن  عمران  قا�شم 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 340.241  الدعوى: طلب  مو�شوع  مدينة حمد.  :1817، مجمع 1601 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.6/08195/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: علي 
عبدالعزيز احمد مكي طريف. الرقم ال�شخ�شي: 870409727. مبنى 511 �شقة :2 طريق :4021، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   851.982 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الــدراز.   540 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/14170/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ALLISTER D SOUZA. الرقم ال�شخ�شي: 810234777. مبنى 215 �شقة :51 طريق  عليه: 
:1907، مجمع: 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 172.8 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/09722/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 GINA :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه
SANCHEZ MANCERA. الرقم ال�شخ�شي: 640156673. مبنى 199 �شقة :31 طريق :1857، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   78.039 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/04182/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
مو�شوع  المنامة   306 :613، مجمع:  :12 طريق  �شقة   990: مبنى  ذ.م.م.  دوانكو  عليه: �شركة 
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الدعوى: طلب مبلغ 263.133 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/16573/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شوفيا ال�شويري. الرقم ال�شخ�شي: 841225931. مبنى :1872 �شقة :74 طريق :5134، 
مجمع: 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.8 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/07067/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
:2007 مجمع: 320  :54 طريق  �شقة   274: مبنى  وال�شتيراد.  للت�شدير  الخليج  اأمجاد  عليها: 
المنامة ل�شاحبها عبداهلل المطيري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 156.098 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/06920/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زيــن  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: STUDIO FIVE MEDIA. الرقم ال�شخ�شي: 62455-2. مبنى :348 �شقة :21 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 206.917 دنانير مع  القدم. مو�شوع  طريق :4913، مجمع: 449 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.4/06553/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شلمان 
�شند را�شد ح�شن المهندي. مبنى :505 طريق :5217، مجمع: 552 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 586.04 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/00872/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعية: فاطمة جا�شم 
 .200007041 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  علي  عبداللطيف  عليه: علي  المدعى  يو�شف.  احمد 
مبنى :628 طريق :704، مجمع: 413 الم�شلى الن�شرة ل�شمكرة و�شباغة ال�شيارات. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 491.243 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/00872/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعي: فاطمة جا�شم 
 .200007041 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  علي  عبداللطيف  علي  عليه:  المدعى  يو�شف.  احمد 
مبنى :628 طريق :704، مجمع: 413 الم�شلى الن�شرة ل�شمكرة و�شباغة ال�شيارات. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 491.243 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/05636/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 534: مبنى   .560700300 ال�شخ�شي  الرقم   .HUSSAIN MOHAMMED MUJEEB عليه: 
مع  دنانير   305.718 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  توبلي.   701 مجمع:   ،117: طريق   1: �شقة 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/05767/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 3368: مبنى   .770430333 ال�شخ�شي  الرقم   .AMELEWORK ABERA ABEGAZ عليه: 
طريق :2152، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 267.059 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/07171/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
طريق   1543: مبنى   .650039041 ال�شخ�شي:  الرقم  ها�شم.  علي  �شعيد  ح�شن  عليه: ال�شيد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   389.405 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .703 مجمع   ،3028:

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/09759/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شقة   525: ال�شخ�شي: 910205094 مبنى  الرقم  الذوادي.  احمد جمعه  يو�شف  عليه: محمود 
:23 طريق :5215، مجمع: 252 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.27 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.7/08412/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED CHAN MIAH TOSIR TOSIR MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 720124107. 
مبنى :1019 طريق :527، مجمع: 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 566.284 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/22383/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبداهلل ابراهيم م�شطفى محمد ال�شامي. الرقم ال�شخ�شي 840307993

مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   813 مجمع:   ،1305: طريق   11: �شقة   273: مبنى 
893.5 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/08564/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
SUJITH JERALD SAROJAM. الرقم ال�شخ�شي: 831114851. مبنى 1940 طريق  عليه: 
:1256، مجمع: 912 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.127 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/07487/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 22: �شقة  ال�شخ�شي: 201412172. مبنى 1362  الرقم  الم�شاعد.  التجارية  عليه: قو�س قزح 
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طريق :2241، مجمع: 422 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.101 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.4/07582/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 2564: مبنى   680058524 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  احمد  محفوظ  عبداهلل  عليها: نعيمه 
مع  دينارًا   324.418 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   903 مجمع:   ،343: طريق 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/07243/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد 
جواد ابراهيم علي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 921100515. مبنى :440 طريق :2113، مجمع: 
521 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 394.781 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 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/08161/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ا�شامه عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 800025946 مبنى :1077 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 130.6  الدعوى: طلب  مو�شوع  الفوقية.  ال�شهلة   439 :3925، مجمع: 

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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/20163/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 HETTI :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ال�شخ�شي: 761201327.  الرقم   ARACHCHIGE HESHAN HESHAN TILAKARATNE
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 260  المنامة مو�شوع  :4153، مجمع: 341  :1727 طريق  مبنى 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08176/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه: طه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعي: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
محمد �شبحي قوجه. الرقم ال�شخ�شي: 700242880. �شقة :12 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 812.578 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/09683/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 7: �شقة   1966 مبنى   .730581691 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAHENDRA MOHAN GIRI
طريق :436، مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 449.965 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 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/00950/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 JOSE :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
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MARIE ISIDORO ISIDORO BERNABE. مبنى :991 �شقة :22 طريق :613، مجمع: 306 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   345.51 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/19283/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: هيفاء 
ال�شيد محمد مح�شن مرزوق. الرقم ال�شخ�شي: 681103086. مبنى 904 طريق :3431، مجمع: 
1034 المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335.324 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 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/19080/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: هاني 
:1123، مجمع:  :1580 طريق  ال�شخ�شي: 780509137. مبنى  الرقم  ال�شيدي.  �شالح مبارك 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   389.192 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  حمد.  مدينة   1211

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/04653/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عماد �شليمان من�شور. الرقم ال�شخ�شي: 800730348. مبنى 1151 �شقة 2 طريق 2422 
مجمع 424 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3324.615 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

143



جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/04353/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
با�شمه عبدالكريم مهدي ابراهيم مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 830602917. مبنى 7431 طريق 
:1183، مجمع: 1211 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.248 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/07351/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شقة   1134: مبنى  ال�شخ�شي: 880917067  الرقم  علي.  قا�شم ح�شن  عبدالهادي  عليه: ميثم 
:11 طريق :541، مجمع: 405 ط�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 194.489 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/15071/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: با�شم علي جعفر عبداهلل ابوادري�س. الرقم ال�شخ�شي: 700034080 مبنى :1274 طريق 
:3326، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 168 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.6/09962/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CATHERINE AMPARADO JIMENEZ. الرقم ال�شخ�شي 811036480. مبنى :503 
�شقة :21 طريق :3611، مجمع: 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.98 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/05529/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فواز عبداهلل جابر ال قري�س. الرقم ال�شخ�شي: 860319032. مبنى :12 طريق :1154، 
مجمع: 840 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.947 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/05868/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زيــن  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: ROOPESH PANOLI SADANANDAN SADANANDAN PANOLI. الرقم 
ال�شخ�شي: 750511362. مبنى :2611 طريق :321، مجمع 208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 237.329 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/09518/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبا�س �شعيد محمد ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 590112236. مبنى 2568 طريق :575، 
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مجمع: 507 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.08 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/10493/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،2015: طريق   42: مبنى   .820357308 ال�شخ�شي:  الرقم  بيومي.  مهران  نبيل  حاتم  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 143.276  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  مجمع: 320 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/00853/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
يو�شف دادي مراد ح�شن. مبنى :8 طريق :45، مجمع459. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 209.814 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/00244/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
�شدد.   1037 مجمع   ،3753: طريق   1604: مبنى  ن�شيف.  ال  علي  عبدالح�شين  عليه: فاطمة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.34 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 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/16488/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
عليه: مريم علي يو�شف عبدالعال. الرقم ال�شخ�شي: 500042519. مبنى :2071 طريق :3359، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   174.8 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المالكية.   1033 مجمع: 

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/06103/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: طالل �شامي عزت العلي. الرقم ال�شخ�شي: 830642340. مبنى 1699 �شقة :11 طريق 
الر�شوم  مع  ديــنــارًا   244.756 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع:   ،2144:

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/09772/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فاطمه علي �شرحان محي�شن. الرقم ال�شخ�شي: 900306289. مبنى 2616 طريق :2348، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   283.988 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  العكر.   623 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/09651/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: محمد عبدو عمر يا�شر. الرقم ال�شخ�شي 720808960. 
مبنى :64 طريق :2601، مجمع: 326 المنامة. مو�شوع الدعوى 570.368 دينارًا مع الر�شوم 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

147



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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/08602/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SURENDRA PRADHAN. الرقم ال�شخ�شي: 850254213 مبنى :3266 طريق :5112، 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  مجمع: 816 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى:484.83 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/05333/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: محمد �شدقي عبدالعال عطية. الرقم ال�شخ�شي: 810328836 فيال 20 مدخل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   284.119 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .555 البديع   2299

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/03081/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
طريق   211: مبنى   .830905260 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  دروي�س  ابراهيم  امل  عليه: 
الر�شوم  الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 638.376 دينارًا مع  الرفاع  :100، مجمع: 928 

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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/08233/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 3: �شقة   1376: مبنى   .880157534 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD LUQMAN عليه: 
طريق :504، مجمع: 524 باربار. مو�شوع الدعوى 320.355 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/07851/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ال�شيخ نا�شر عبدالرحمن محمد ال خليفه. الرقم ال�شخ�شي 610800140. مبنى :445 
الر�شوم  مع  دينارًا   289 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البي�س.  ام   615 مجمع:   ،1504: طريق 

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

2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/04627/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،145: ال�شخ�شي: 930300947. مبنى 145 طريق  الرقم  الوداعي.  ال�شيد جواد ر�شي  عقيله 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   268.891 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  كرانة.   454 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.3/04299/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
ال�شخ�شي: 760501882. مبنى 253 �شقة :23 طريق  الرقم  عبدالر�شول ح�شن مرهون علي. 
:1104، مجمع: 711 توبلي دينفر لحلول العمال. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 425.058 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/07797/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 
GARRY LEMAR HARRIS HARRIS JR. الرقم ال�شخ�شي 890224781. مبنى :1 طريق 
:382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 153.36 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/09453/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه ماجد را�شد 
عبداهلل العود. الرقم ال�شخ�شي: 201508443. مبنى :3125 �شقة :11 طريق :41، مجمع: 421 
جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 160.2 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/13146/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 IJAZ :المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
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 303 مجمع:   ،317: طريق   794: مبنى   .800599772 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMAD KHAN
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 397.745 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/13202/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: طارق 
زكريا ح�شن عمران. الرقم ال�شخ�شي: 780757726. مبنى :74 �شقة 1 طريق :2503، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 528.334 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   325

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/08194/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد 
جاد حمدان خليفه. الرقم ال�شخ�شي: 891022104. مبنى :147 �شقة 21 طريق :2004، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 827.322 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   320

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/06828/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 2: �شقة   858: مبنى  ال�شخ�شي: 890803323.  الرقم  احمد.  م�شلم حيدر  غلوم  يو�شف  عليه: 
طريق :533، مجمع: 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166.487 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/09770/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
مبنى   810505606 ال�شخ�شي:  الرقم  الحب�شي.  م�شعود  عمر  عبداهلل  عمر  عليه:  المدعى 
:2367 طريق :1011، مجمع: 810 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى 182.244 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/07763/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عليه فرج محمد ال ح�شن الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 790030632 مبنى :1027 طريق 
:717، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى 142.397 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/05680/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MD MAHMUDUN NABI NABI UDDIN. الرقم ال�شخ�شي 811002985. مبنى :209 
�شقة :109 طريق :134، مجمع: 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.731 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/05786/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شعيد را�شد �شعيد الحب�شى. الرقم ال�شخ�شي: 810745283 مبنى 111 طريق :99، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 276.428  المنامة. مو�شوع  مجمع: 324 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/06629/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 6574: مبنى   900604875 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  عبدعلي  محمد  علي  عبداهلل  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   115.249 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   336 مجمع:   ،621: طريق   55: �شقة 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/04416/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   3609 مبنى   .811105784 ال�شخ�شي:  الرقم  الحمالي.  جا�شم  مهدي  عبدعلي  مهدي 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   219 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي.   736 مجمع:   ،318:

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11681/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه:  المدعية: �شركة مينا 
 ،2710: طريق   32 �شقة   522: مبنى   .720650550 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHANGMIN GAO
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مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.8/14573/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
 ZHUO المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
LI. الرقم ال�شخ�شي: 730572080. مبنى :1963 طريق :3345، مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 114 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/03591/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ليت �شبيد. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 6: �شقة   296: مبنى   58759 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARJE AL ZUHUR CO.WLL عليه: 
طريق :380، مجمع: 353 البرهامه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128.996 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/09077/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
Matar Adnan. الرقم ال�شخ�شي: 201507905. مبنى :1072 �شقة 14 طريق :3620،  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   334.706 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.8/08583/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: جالل 
جا�شم ح�شن جا�شم خمي�س. الرقم ال�شخ�شي: 820107425. مبنى :12 طريق :3995، مجمع: 
469 ابو�شيبع. 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08730/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 925 مجمع:   ،100 طريق   211: مبنى   .871024810 ال�شخ�شي:  الرقم   .WAQAS AHMED
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 755.381 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/08201/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايمن 
 ،3603: طريق   269 مبنى   .930814614 ال�شخ�شي:  الرقم  الرفاعي.  عبدالرزاق  طه  ا�شامه 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   857.513 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع936. 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/04408/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
طريق   23 مبنى   .760812527 ال�شخ�شي:  الرقم  العرادي.  علي  احمد  مختار  عليه:  المدعى 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

155



:1013، مجمع: 810 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 154.807 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/08550/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمود 
ن�شر الدين احمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 881226106. مبنى :231 طريق :95، مجمع: 949 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 720.196 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08209/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: بالل 
خير علي خ�شر ابو نبهان. الرقم ال�شخ�شي: 870631713. مبنى :107 �شقة :18 طريق :4103، 
مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى 910.947 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/11293/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عدنان 
 214 مجمع:   ،1415 طريق   144: مبنى   .830308989 ال�شخ�شي:  الرقم  الغانم.  �شلمان  علي 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.837 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08226/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
EBONY TIOMBE BELIN. الرقم ال�شخ�شي: 891125060. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 950.22 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11468/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي:  الرقم   .ZUBAIR USMAN MUHAMMAD MUHAMMAD SAEED عليه: 
830817590. مبنى :6 �شقة :22 طريق :5710 مجمع: 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 198.619 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/12063/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: موؤ�ش�شة الجودة الرقمية لتقنية المعلومات. الرقم ال�شخ�شي: 54779 مبنى :593 طريق 
:2، مجمع: 212 المحرق ل�شاحبتها هنادي بودهي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 536.329 

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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/05874/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ALDRIN SYLVESTER DONALD DONALD MENEZES. مبنى 176 �شقة :414 طريق 
:4005، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/20291/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
DOROTEO&apos;JR VITUG BRACEROS. مبنى :816 طريق :825 مجمع: 908 الرفاع 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.933 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/06729/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شركة �شناعات مانعات الت�شرب البحرينية ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي 201411145. مبنى 
:956 �شقة :71 طريق :3112، مجمع: 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/14327/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زهره علي عبداهلل محمد الف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 580075664. مبنى :359 طريق :4209، 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

158



والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   177.85 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الــدراز.   542 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/03454/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شيد يو�شف ح�شن ح�شين. مبنى :574 �شقة :1268 طريق 31، مجمع: 611  عليه: مع�شومة 
الحمرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 807.827 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/06639/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD USMAN. مبنى :1669 طريق :229، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 313.001 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/08177/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شام 
الدين احمد �شيد عبدالوهاب. الرقم ال�شخ�شي: 640112927. مبنى :25 طريق :83، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   704.323 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مقابة.   505

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.3/16386/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 ERIC :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مجمع:   ،382: طريق   1 �شقة   1: مبنى   .721333486 ال�شخ�شي:  الرقم   .LLOYD TAYLOR
342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/08398/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 810239655. مبنى 544 �شقة :408  الرقم   .ELIZABETH IMPRESS LEETE
الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 168.04  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  :3817، مجمع: 338  طريق 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/08987/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
عبدالمجيد علي احمد. الرقم ال�شخ�شي: 810809133. مبنى :193 طريق :1533، مجمع: 615 
ام البي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.146 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/13753/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ROBERT POE MAGDASAL MAGDASAL ATUTUBO. الرقم ال�شخ�شي: 910518157. 
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دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 177.36  المنامة. مو�شوع  :382، مجمع: 342  :1 طريق  مبنى 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.2/13836/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 790702606. مبنى :1 طريق 382، مجمع: 342  الرقم   .BRIANNE THOMAS
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.503 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/13764/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: انجنتا 
مو�شوع  المنامة.   342 مجمع   ،382: طريق   1: مبنى   .201421262 ال�شخ�شي:  الرقم  هويل. 

الدعوى: طلب مبلغ 210.396 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/20742/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليها �شركة �شودري 
:817، مجمع: 208  :22 طريق  �شقة   715: مبنى  ال�شخ�شي: 201427500.  الرقم  للمقاولت. 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1337.235 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/14774/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه عبدالنبي 
 ،2350: طريق   2714: مبنى   .710404816 ال�شخ�شي:  الرقم  �شهالن.  عبداهلل  احمد  عي�شى 
مجمع: 623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 109.8 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08391/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: امير 
ال�شخ�شي: 550305831. مبنى 1315 طريق :1235،  الرقم  باروت.  ر�شول  الن�شاء بي محمد 
مجمع: 912 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى 177.646 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/13372/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 ARIF :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
طريق   2125: مبنى   .840577834 ال�شخ�شي  الرقم   .HOSSAIN ABDUR ABDUR RAB
:989، مجمع: 909 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 370.844 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/19077/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عبداهلل 
 ،2854: طريق   3602 مبنى   .900910410 ال�شخ�شي:  الرقم  العنيزي.  محمد  عبداهلل  نا�شر 
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مجمع: 228 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 358.506 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.4/05573/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زيــن  �شركة  المدعية: 
SHARPUTHIN AHAMAD ALI. الرقم ال�شخ�شي 531016382 مبنى :588  المدعى عليه: 
طريق :717، مجمع: 307 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 279.365 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/14259/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:663 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 800711505  الرقم  اهلل.  �شريف م�شطفى محمد خلف  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   418.549 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع715.   ،713:

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/03712/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: طارق عبداللطيف ح�شين ابراهيم النفيعي. مبنى :194 طريق :1602 مجمع: 816 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 759.356 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/06124/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ANGELYN ADRIATICO VALDEZ. الرقم ال�شخ�شي 830827641 مبنى :230 �شقة :313 
طريق :2832، مجمع: 315 المنامة. مو�شوع الدعوى 106.783 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/01898/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: دينا احمد قناف محمد �شالم. مبنى :969 طريق :3017، مجمع: 330 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 148.688 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/05524/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   23: �شقة   1233 مبنى   .201411110 ال�شخ�شي:  الرقم   .Muhammed Farhat عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   339.377 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع:   ،1211:

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.5/05166/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،2144: طريق   22: �شقة   1664 مبنى   .SANJAYA DILRUK RATHNAYAKELAGE عليه: 
مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى 1786.393 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/07909/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: رامى محمد هانى جابر الحلو. مبنى :630 �شقة :21 طريق :1807 مجمع: 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3946.915 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 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.8/09135/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،2191: طريق   3955: مبنى   .660057131 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  حبيب  محمد  مع�شومه 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 348.698  الدعوى: طلب  مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/09708/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الم�شلى.   411 مجمع:   1161 طريق   1493 مبنى   .EDWIN SAMSON PIDLAOAN عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103.239 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

165



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/18118/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه ه�شام محمد 
مفلح الحماد. الرقم ال�شخ�شي: 851236847. مبنى :1421 طريق 4443، مجمع: 944 �شافره. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.7 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/21193/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عادل  عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
خليل �شكري محمد �شحادة. مبنى :2659 طريق :3953، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 75.76 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/13117/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
FRANK MENSORADO ALBANO. الرقم ال�شخ�شي 870554662. مبنى :107 �شقة :18 
مع  دينارًا  مبلغ 66.839  الدعوى: طلب  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :4103، مجمع: 941  طريق 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/08213/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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GURURAJ PURUSHOTHAM. الرقم ال�شخ�شي: 780470494 مبنى 2935 طريق :243، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   873.83 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/11211/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: هاني 
ميرزا احمد م�شيمع. الرقم ال�شخ�شي: 730305538. مبنى :365 �شقة 21 طريق :414، مجمع: 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 316.491 دينارًا مع  �شناب�س. مو�شوع   404

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08623/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: بتول احمد حبيب يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 840106327. مبنى 1009 طريق :4448، 
مجمع: 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.985 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 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08534/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: امينه 
عبدالمير عبدالكريم مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 740605720. مبنى 920 طريق :201، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   767.626 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1209

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/20927/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيف.   436 مجمع:   3620: طريق   403: �شقة   929: مبنى   .YAHYA AHMAD FARUQUI
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 643.863 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/08578/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،640: طريق   3765 مبنى   .790204959 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  احمد  مبارك  وليد  عليه: 
مجمع: 806 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.261 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/12495/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زيــن  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: MUHAMMAD WALAYAT MUHAMMAD MUHAMMAD ELLAHI. الرقم 
الدعوى:  القرين. مو�شوع  :6721، مجمع 967  :1303 طريق  ال�شخ�شي: 690342187. مبنى 

طلب مبلغ 200.072 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/15669/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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ال�شخ�شي:  الرقم   GENNY ROSE MANTES MANTES MONPONBANUA عليه: 
910423059. مبنى :4 طريق :369، مجمع: 318 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 234.814 

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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/06107/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CARLITO JR GONZALES AGAPITO. الرقم ال�شخ�شي 770927190. مبنى :816 
مع  دينارًا   287.894 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   908 مجمع:   ،825: طريق 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/06327/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خليل ابراهيم �شيف �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 771210175. مبنى 2045 طريق :1032، 
مجمع: 1211 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 236.893 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/05365/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ANALYN VILLAS AL AL. الرقم ال�شخ�شي 730717747. مبنى 1663 �شقة :11 طريق 
:3738، مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى 259.48 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

169



جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/08757/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
ر�شا علي محمد الجفيري. الرقم ال�شخ�شي: 680015817. مبنى 1550 طريق :619، مجمع: 
606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1416.747 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11649/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1: �شقة   2705 مبنى   .710574223 ال�شخ�شي:  الرقم   .LIEZL MENDOZA MERCADO
طريق :2158، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 143.52 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/05957/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NATHANAEL PATRICIO AGCAOILI. الرقم ال�شخ�شي 861135342

مبنى :647 �شقة :21 طريق :2817، مجمع: 928 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
715.216 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.7/11536/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 MARVIN المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
 ،543: :1754 طريق  ال�شخ�شي: 820702625. مبنى  الرقم   .KAREEM MONTGOMERY
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  مجمع: 254 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 140 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/02459/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليها: مريم 
ال�شيدجعفر علوي علي. الرقم ال�شخ�شي: 811106551. مبنى :1111 �شقة :11 طريق :1122، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   298.694 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   711 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/17004/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
عليه: محمد �شعيد عي�شى علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 830607471. مبنى 724 طريق :1124، 
مجمع: 363 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 53.434 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/03213/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: را�شد 
عي�شى را�شد را�شد العالن. الرقم ال�شخ�شي: 871109050. مبنى :875 طريق :4422، مجمع: 
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244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 846.342 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/06760/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
احمد احمد الم�شيفر. الرقم ال�شخ�شي: 800400453. مبنى :428 طريق 1608، مجمع: 216 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 394.118 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/09039/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
ال�شخ�شي: 900106042. مبنى :1876 طريق :825، مجمع:  الرقم  �شالح علي محمد �شيف. 
335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1290.969 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/03713/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
فاطمة عبدالر�شيد محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 730211150. �شاحبة الورد للدللة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 182.165 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
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قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.2/11648/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: ايمان 
طريق   43: �شقة   1051 مبنى   .881109223 ال�شخ�شي:  الرقم  غريب.  نا�شر  عبداهلل  محمد 
:2260، مجمع: 1206 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى 307.542 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/03478/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: نور 
احمد يو�شف يعقوب غريب. الرقم ال�شخ�شي: 891007253. مبنى 533 طريق :1308، مجمع: 
1213 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.01 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/23280/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. المدعى عليه مندور لتاجير 
القرية.   604 مجمع:   ،454 طريق   3273: مبنى   .201502115 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شيارات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1551.34 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.6/16832/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 610101358. مبنى :2743 طريق 2771، مجمع: 327  الرقم  عبدالرحيم �شمير. 
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اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   63.02 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.8/12794/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AZAM MOHAMMED. الرقم ال�شخ�شي: 750172460. مبنى :50 طريق 2601، مجمع: 326 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.107 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/18780/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبنى   .1 –  67761 ال�شخ�شي  الرقم  مقفله.  �ــس.م.ب  اأدفايزري  غالف  و�شترن  �شركة  عليه: 
مبلغ  طلب  الــدعــوى:  مو�شوع  ال�شيف  �شاحية   428 مجمع:   ،2830: طريق   72: �شقة   2317:

1320.571 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/03164/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: 
طريق   11 �شقة   272: مبنى  نظام.  ح�شين  محمد  ح�شين  محمد  بالعبيد،  �شعيد  عو�س  نايف 
:3529، مجمع: 935 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4309.61 دنانير 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/03589/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري  المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم  �شبيد. وكيل  المدعية: �شركة ليت 
 12: �شقة   594 مبنى   .631200207 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  محمد  يو�شف  خالد  عليه: 
طريق :2115، مجمع: 221 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.517 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/05457/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 890715521. مبنى :231 طريق :95، مجمع:  الرقم  الحب�شي �شارا.  عليه: �شاري 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   296.42 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   949

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/08889/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 ABDAL المدعية: �شركة فيفا لالت�شالت. وكيل المدعية: عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
 22: �شقة   4526: ال�شخ�شي 840348282. مبنى  الرقم   .MIA YEMAIN YEMAIN ULLAH
مع  دينارًا   334.17 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع:   ،783: طريق 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/05799/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   231 مبنى   .770453848 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعدي.  مبروك  طناف  يون�س  عليه: 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 303.088  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :95، مجمع: 949 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/11690/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
طريق   3: مبنى   .880837616 ال�شخ�شي  الرقم   .MEGAN SAMANTHA ARJOON عليه: 
:382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى 285.508 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/02551/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: GERMAINE LEMAR JEFFERIES. الرقم ال�شخ�شي 711133638. مبنى 1 طريق 
الجفير مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى 305.036 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/07287/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: جهاد حمد عقله ابوخيط. الرقم ال�شخ�شي: 731119762. مبنى :41 �شقة :24 مجمع: 
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والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 236.553  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   923
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.6/02159/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شالحية.  الب�شرية. مبنى :1738 طريق :5654، مجمع 356  الموارد  لتدريب  بر�شتيج  معهد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.519 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/16569/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JULIET MORALES. الرقم ال�شخ�شي: 691008973. مبنى 781 طريق :1809، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 739.427 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/05875/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ZUBAIR KHAN NIAZI NIAZI KHAN NIAZI عليه: 
910416770. مبنى :3200 طريق :8544، مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

333.777 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.3/20255/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع:   ،359: طريق   359: مبنى   .ABDURAHMAN KANNANKULAVAN عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 331.339 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/13253/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: خالد 
ال�شخ�شي: 720303869. مبنى :197 طريق :147، مجمع:  الرقم  الهاجري.  ابراهيم  �شلمان 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   99.287 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   203

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/07504/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبا�س جا�شم عبدالجليل عبدالنبي. الرقم ال�شخ�شي: 740806246 مبنى :2630 �شقة 
:21 طريق :577، مجمع: 705 توبلى. مو�شوع الدعوى 316.502 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/10001/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .940712709 ال�شخ�شي  الرقم  ال�شرديه.  �شايل  اطحيطر  عبدالعزيز  عبداهلل  عليه: 
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:73 طريق :86، مجمع: 902 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1087.26 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/10663/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
نوره محمد حبيب حاجي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 890704112. مبنى 3217 طريق :2812، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 164.307  الدعوى: طلب  مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/09704/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،1805: طريق   41: �شقة   363: مبنى   .800191560 ال�شخ�شي:  الرقم  ازغــار.  ع�شام  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 335.034  المنامة. مو�شوع  مجمع: 318 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/09339/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 2295: مبنى   .870330225 ال�شخ�شي  الرقم   .GLENDA NOBLE ESTREMERA عليه: 
طريق :2160، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 193.855 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/06726/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شعيد عبدالح�شن علي فخر. الرقم ال�شخ�شي: 890303916 مبنى :885 �شقة :22 
طريق :3316، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى 185.262 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/18761/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ALMIRA CATIGNAS ALAISA. الرقم ال�شخ�شي 720933935

مبنى :1612 طريق :2118، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 417.603 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/15018/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 124: مبنى   .800646398 ال�شخ�شي  الرقم   .JUN LORD BARILLO CABINGAN عليه: 
�شقة :11 طريق :14، مجمع: 916 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 167.677 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.6/05650/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 31: �شقة   659: مبنى   .620118938 ال�شخ�شي:  الرقم  ثاني  ال  �شقر  را�شد  احمد  عبداهلل 
طريق :2115، مجمع: 221 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 395.9 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/09607/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: IMRAN ABDUL MAJID. الرقم ال�شخ�شي: 870176390. مبنى 264 �شقة :1 طريق 
:7، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 324.267 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/05465/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد �شالح عبدالرحمن قنبر. الرقم ال�شخ�شي: 750504781. مبنى 740 طريق :1039، 
مجمع: 210 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 281.141 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/18141/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: QAISAR MAHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 891229124. مبنى 914 طريق :31، مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 473.507 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/05319/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شالح مر�شد عواد. الرقم ال�شخ�شي: 680169504. مبنى 1465 �شقة :13 طريق 
:2728، مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى 311.484 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/07788/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: نيله احمد بطي ال �شويدي. الرقم ال�شخ�شي: 900809787. مبنى 727 �شقة 
:1 طريق :3326، مجمع: 233 الدير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132.518 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/16322/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FELIX PORRAS MARTIR. الرقم ال�شخ�شي: 680166033. مبنى :1587 �شقة :31 
طريق :2143، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى 103.161 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/02563/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ERIK ESTEVEZ. الرقم ال�شخ�شي: 880925442. مبنى :1 طريق الجفير مجمع: 342 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.214 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/03329/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين غازي في�شل عبدعلي في�شل. الرقم ال�شخ�شي: 860906256. مبنى 2617 طريق :546، 
مجمع: 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 310.933 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/07604/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD FAISAL. الرقم ال�شخ�شي: 901125458. مبنى :240 طريق :809، مجمع: 
208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 304.191 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/22645/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 140: مبنى   841143340 ال�شخ�شي:  الرقم  ك�شك.  احمد  عبدالعظيم  ع�شام  احمد  عليه: 
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طريق :319، مجمع: 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 693.369 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.3/04654/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JAMES ROJARD ALBINA ALBINA. الرقم ال�شخ�شي 810150735. مبنى :1769 
�شقة :11 طريق :1553، مجمع: 215 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 383.492 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/11064/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 ،12: طريق   3650 مبنى   .520119550 ال�شخ�شي:  الرقم  �شابر.  ح�شين  جعفر  ح�شين  عليه: 
مجمع: 809 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 98.266 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/05861/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شلمان عدوان ح�شين. مبنى :1413 طريق :1823، مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2425.955 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
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قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/15695/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد دروي�س احمد جمعه ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 840701640 مبنى :1277 �شقة :21 
طريق :817، مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى 131.2 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/09771/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد �شلطان �شلطان �شالح الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 791211509 مبنى :693 طريق 
:3321، مجمع: 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى 110.216 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/08205/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: هدى 
ال�شيدمرت�شى ح�شين علي. الرقم ال�شخ�شي: 800105010. مبنى 1656 �شقة :11 طريق :3861، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   943.313 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي.   738 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/13165/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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SURENDER MAGGIDI. الرقم ال�شخ�شي: 740924052. مبنى :1205 طريق :621، مجمع: 
706 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 57.83 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/06398/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RENJITH KRISHNAKUMAR. الرقم ال�شخ�شي: 780563433. مبنى 1079 طريق :2113، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 180.958  المنامة. مو�شوع  مجمع: 320 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/16056/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: علي 
احمد �شلمان ال ان�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 770549080. مبنى :188 �شقة :11 مجمع: 806 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150.032 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/06236/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

فريد  المدعي  وكيل  م�شتركه.  محدودة  م�شئوليه  ذات  للطباعة  القب�س  دار  �شركه  المدعية: 
عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: �شركة رم�شي�س لل�شيافة. مبنى 1467 �شقة :39 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 2555 دينارًا مع  النويدرات. مو�شوع  طريق :4630، مجمع: 646 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/22721/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
طريق   978: مبنى   .480103089 ال�شخ�شي:  الرقم  العبداهلل.  عبداهلل  يو�شف  نعيمه  عليها: 
:942، مجمع: 909 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.481 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/17425/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شاره طارق محمد �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 921106815. مبنى 118 طريق :5، مجمع: 
108 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 99.467 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/06116/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي فوؤاد حاجي علي خان بابا. الرقم ال�شخ�شي: 910601631. مبنى 555 طريق :777، 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 273.283 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/09609/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 ،317: طريق   794: مبنى   .800599772 ال�شخ�شي:  الرقم   .IJAZ AHMAD KHAN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 318.843  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  مجمع: 303 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/07176/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
 ،2212 طريق   355: مبنى   .630118981 ال�شخ�شي:  الرقم  خليفة.  علي  مهدي  عليه: عي�شى 
مجمع: 1022 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112.685 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/05739/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زيــن  المدعية: �شركة 
 1440 مبنى  ال�شخ�شي: 890717125  الرقم  الخراب�شة.  يو�شف  مو�شى  عليه: يو�شف  المدعى 
طريق :1429، مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 276.296 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/05661/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: نرمين ح�شين عبداهلل المقداد. الرقم ال�شخ�شي: 831239131. مبنى 366 طريق :95، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 295.144  �شويفرة. مو�شوع  مجمع: 942 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/00515/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
YUKO DESQUITADO. مبنى :291 طريق :511، مجمع 805 مدينة عي�شى. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 494.047 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/00176/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زيــن  المدعية: �شركة 
المدعى عليه: BABAR ZIA MALIK. مبنى :755 طريق :213، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 236.356 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/06631/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبا�س احمد ح�شن علي حرم. مبنى :328 طريق :3313، مجمع: 633 المعامير. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 104.546 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/06631/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبا�س احمد ح�شن علي حرم. مبنى :328 طريق :3313، مجمع: 633 المعامير. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 104.546 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/00300/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ح�شناء عبدالجليل ح�شن علي اللوتي. مبنى :1722 طريق :4326 مجمع: 643 النويدرات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 955.491 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 2017/02/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.3/05520/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 51: �شقة   269: مبنى   731211405 ال�شخ�شي  الرقم   .SUNIL PAIKKAT KAYIATH عليه: 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 332.175 دينارًا مع  طريق :806، مجمع: 308 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/03968/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
كر�شتين �شارون جورج جيا�شكيرا. الرقم ال�شخ�شي: 580306879. مبنى 572 طريق :5218، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   283.761 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  البديع.   552 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.2/02206/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: SAJID MAHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 890225273. مبنى 1669 طريق :229، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 358.162  المنامة. مو�شوع   302

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/06020/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 ،3327: طريق   821 مبنى   .841028397 ال�شخ�شي:  الرقم   .BHUPINDER SINGH عليه: 
مجمع: 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199.506 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/03929/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
طريق   11: �شقة   2663: مبنى   .751005487 ال�شخ�شي:  الرقم  بالل.  �شالم  بالل  عليه: عمر 
:3953، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 629.976 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/06975/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 188: مبنى   850807239 ال�شخ�شي:  الرقم  العمارى.  �شبت  خليفه  عبداهلل  عليه: خليفه 
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الر�شوم  مع  دينارًا   328.033 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عراد.   240 مجمع:   ،4008: طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.4/08974/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
عبدالح�شين  عبدال�شاحب  عبدالغني  عليه: محمد  المدعى  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع:   ،2185: طريق   3448: مبنى  حميدان. 

262.035 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/07082/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: AMJAD RASHEED. الرقم ال�شخ�شي: 860835090. مبنى 1428 �شقة :2 طريق :124، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 193.393  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  مجمع: 302 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/06856/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 ،1009: :580 طريق  مبنى   .891104801 ال�شخ�شي:  الرقم  علي مجدمي.  يحيى  عليه: خالد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   145.4 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الب�شيتين.   227 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/06856/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 ،1009: :580 طريق  ال�شخ�شي: 891104801. مبنى  الرقم  يحيى علي مجدمي.  عليه: خالد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   145.4 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الب�شيتين.   227 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/01186/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: وجدان 
عبدالعزيز عبدعلي العليوات. الرقم ال�شخ�شي: 790309513. مبنى 996 طريق :1407، مجمع: 
214 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.415 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/11435/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
MUHAMMAD ZAHID. الرقم ال�شخ�شي: 850580021. مبنى :3279 طريق :250، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 199.309  المنامة. مو�شوع   302

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/07330/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: جا�شم 
من�شور احمد نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 370008820. مبنى :1145 طريق :4121، مجمع: 341 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

193



المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 566.266 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
..رقم.�لدعوى:.6/07385/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MAHESH KUMAR KOLAPPA KOLAPPA PILLAI. الرقم ال�شخ�شي: 620501391. 
مبنى :107 �شقة :18 طريق :4103، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/01349/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: نرج�س اج مولينا كابياو. مبنى :974 �شقة :1 طريق :2130، مجمع 721 جدعلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 61.867 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/05779/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FAISAL BILAL MUSHTAQ MUSHTAQ AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 760559058. 
مبنى :1022 �شقة :3 طريق :3923، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

288.84 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/12768/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1: �شقة   161: مبنى   .631108025 ال�شخ�شي:  الرقم  عطيفه.  علي  محمد  نبيل  عليه: 
الر�شوم  مع  ديــنــارًا   57.496 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الب�شيتين.   221 مجمع:   ،2102:

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/22886/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 186: ال�شخ�شي: 710205465 مبنى  الرقم  العكري.  المدعى عليه: عمار جعفر عبدالح�شين 
الر�شوم  مع  دينارًا   615.481 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عالي.   734 مجمع:   ،2404: طريق 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/10950/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد جهاد محمد الرواف. الرقم ال�شخ�شي: 830336168. مبنى :77 �شقة:31 طريق:12، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   147.512 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الديه.   414 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/08040/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعي: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 65: ال�شخ�شي: 890109656. مبنى  الرقم  المح�شن.  المدعى عليه: محمد احمد جمعه علي 
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الر�شوم  مع  دينار   266.184 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  باربار.   518 مجمع:   ،1803: طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 26022017 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/07299/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،382: طريق   109 مبنى   .700615806 ال�شخ�شي:  الرقم  المطر.  قا�شم  الدين  عليه: �شالح 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 295.741  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  مجمع: 342 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/00112/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.  :795 مجمع: 301  :896 طريق  مبنى   .SAFAYAT KHA MOJIBUR KHAN عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 262.911 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.6/11453/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 ،382: طريق   1 مبنى   .651101395 ال�شخ�شي:  الرقم   .CALVIN BERNARD THOMAS
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 260.025  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  مجمع: 342 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.6/01139/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
KULDIP SINGH. مبنى :432 طريق :2210، مجمع: 522 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

349.912 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/11533/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: فائزه 
 ،5837: طريق   12 �شقة   550: مبنى   .871100509 ال�شخ�شي:  الرقم  �شلمان.  ح�شن  عبداهلل 
مجمع: 607 ابو العي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.473 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/06092/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 620: مبنى   .820540277 ال�شخ�شي  الرقم   .ANGELICA BANARES TOLEDO عليه: 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74.192 دينارًا مع  طريق :3515، مجمع: 335 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/01282/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: قايد �شالم علي الع�شب. الرقم ال�شخ�شي: 900117087. مبنى :1 �شقة :1 طريق :1413، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   67.041 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   214 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/19837/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ماهر عبدالهادي ا�شماعيل احمد جامع. مبنى :938 طريق :837 مجمع: 408 �شناب�س. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 770.328 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.5/00517/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه:  ر�شاريو ل �شول. مبنى :89 طريق :342، مجمع: 308 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/10902/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،19: طريق   63 مبنى   .740139002 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شوفي.  عبده  �شعيد  عليه: عبداهلل 
مجمع: 923 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 567.53 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.8/07790/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BILAL IRSHAD. الرقم ال�شخ�شي: 890923221. مبنى :216 طريق :305، مجمع: 303 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 341.608 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/10510/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 ،382: طريق   3: مبنى   .850943345 ال�شخ�شي:  الرقم   .MILDRED BLANCHARD عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   190.83 مبلغ  الدعوى: طلب  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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/05667/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زيــن  المدعية: �شركة 
المدعى عليه: �شريف ح�شن عبده ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790359499. مبنى 1469 طريق 
:3933، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 390.08 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/09151/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

199



عليه: جا�شم محمد علي ح�شن مح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 930707087. مبنى :1887 �شقة :11 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 392.94 دينارًا مع  طريق :2124، مجمع: 321 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/09151/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
عليه: جا�شم محمد علي ح�شن مح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 930707087. مبنى :1887 �شقة :11 
الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 392.94  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   321 :2124، مجمع:  طريق 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/18120/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 WAGDI المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
OMER ABUTALIB. الرقم ال�شخ�شي: 630231745. مبنى :2494 �شقة :22 طريق :5718، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   89.4 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  اأمــواج.  جزر   257 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/07534/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الجفير  طريق   1: مبنى  ال�شخ�شي: 870614525.  الرقم   .BRYON ERIC ALLEN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 287.118  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  مجمع: 342 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/11360/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: فوزي 
ال�شخ�شي: 620027231. مبنى :1074 طريق 2421، مجمع: 324  الرقم  يتيم.  يو�شف  ح�شن 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 485.504 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/15961/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شحى 
�شافره.   944 مجمع:   4428 طريق   1421: مبنى   .921022514 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شالمي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 493.888 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/06286/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  المدعية: ال�شيخ  وكيل  تليكوم.  ميتا  المدعية: �شركة 
عليها: �شركة مودرن �شمارت هومز انترنا�شونال. الرقم ال�شخ�شي: 87245

مبنى:655 �شقة :81 طريق :3614، مجمع: 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.355 
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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.2/08376/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شن 
احمد ابراهيم احمد ثاني. الرقم ال�شخ�شي: 820806307. مبنى :592 �شقة :2 طريق :1616، 
مجمع: 816 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.962 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/18671/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 .740148583 ال�شخ�شي:  الرقم   .MATWANKAR MAQBOOL ABDUL ABDUL GANI
مبنى :185 �شقة :21 طريق :2506، مجمع: 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185.351 

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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/08373/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
طريق   1616 مبنى   .840606761 ال�شخ�شي:  الرقم  علوي.  ر�شا  ها�شم  ال�شيد  ماجد  علي 
:1447، مجمع: 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.054 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/03592/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
JOSELITO COROOK. الرقم ال�شخ�شي: 641227485. مبنى :1 طريق 382، مجمع: 342 
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المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.768 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.7/08723/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شالح 
عبدالكريم �شحاده �شديد. الرقم ال�شخ�شي: 751200670. مبنى :238 �شقة :28 طريق :53، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   106.704 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  البديع.   552 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/01328/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
مبنى   .MOHAMMED NURUL AFSAR MOHAMMED MOHAMMED IDRIS :عليه
 232.318 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:   ،473: طريق   54: �شقة   3686:

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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/00039/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 EDNA المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه 
JUMAWAN RIMANDO. مبنى :50 طريق :1101، مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 72.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.4/00039/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 EDNA المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه 
JUMAWAN RIMANDO. مبنى :50 طريق :1101، مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 72.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/18145/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زيــن  المدعية: �شركة 
 2441: ال�شخ�شي 680325360 مبنى  الرقم   .RAMASWAMY KARPAKLA عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 476.199  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   302 :328، مجمع:  طريق 

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

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/05921/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد عبدالعزيز محمد �شميع محمد ر�شيد. الرقم ال�شخ�شي 851206107. مبنى :2307 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.71 دينارًا مع  طريق :2435، مجمع: 324 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/06853/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ايمان عبدالجليل �شالح ال�شالح ال�شداخ. الرقم ال�شخ�شي 700404872. مبنى :3438 

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

204



�شقة :12 طريق :2185، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 193.45 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.4/08568/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 ،159: طريق   422: مبنى  ال�شخ�شي: 890710791.  الرقم  زايد.  �شلمان  ح�شن  ميرزا  زينب 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   87.855 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/07359/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
طريق   21: �شقة   1777: مبنى   .791101436 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  �شليمان  عليه: موؤمن 
:2427، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61.7 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/17848/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 Alex عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  المدعية: �شركة 
Jacques Yves Marie Postelvinay،ALEXIS JACQUES YVES YVES VINAY. مبنى 
:215 �شقة :86 طريق :1907، مجمع: 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92.14 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
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قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.4/18870/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،620: طريق   1400 مبنى   841147493 ال�شخ�شي:  الرقم   .ELVIS MONJUM MBU عليه: 
مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1503.011 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/21368/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شرقي.  الرفاع  �شلمان ح�شن حاجي. مبنى :653 طريق :3711، مجمع: 937  عليه: عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.103 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/20007/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: كمال عواد احميد الماللي. مبنى :1811 طريق :409، مجمع: 804 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 492.093 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/15220/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الكترونيات الوكرة. الرقم ال�شخ�شي: 56633-6. مبنى :77 �شقة :11 طريق 360، مجمع: 360 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 152.163  الدعوى: طلب  مو�شوع  الزنج. 
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المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/04149/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:1376 طريق  ال�شخ�شي: 900813768 مبنى  الرقم  �شناده.  نزوى م�شرف احمد كوكو  عليها: 
:5959، مجمع 595. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 175 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08413/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ال�شيد 
ها�شم عدنان �شلمان �شبر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 810903962. مبنى 3115 �شقة :1 طريق 
:743، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.279 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/01212/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 302 مجمع:   ،206 طريق   11: �شقة   330: مبنى   .HARSHANDEEP SINGH GHUMAN
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.115 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.6/06088/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زن البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: JONER ATIENZA VERANGA. الرقم ال�شخ�شي 790139898 مبنى:A2210 طريق 
:2827، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155.041 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/19811/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 THOMAS المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
الب�شيتين.   228 مجمع:   2834 طريق   72: �شقة   2354: مبنى   .ALLEN CRAWFORD JR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/05118/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد مبارك فرج �شعد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 841002495 مبنى :256 طريق :53، 
مجمع: 552 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128.9 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/18536/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .2130: طريق   21 �شقة   2223: مبنى   .890618518 ال�شخ�شي:  الرقم  الجناتي.  عليه: ايوب 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 342.257 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

208



لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/00854/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
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 112.161 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 2017/02/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/08385/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: علي 
 ،535: طريق   2046 مبنى   .890408025 ال�شخ�شي:  الرقم  ع�شفور.  مدن  علي  عبدالحميد 
مجمع: 1205 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 167.654 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/20927/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيف.   436 مجمع:   3620 طريق   403: �شقة   929: مبنى   .YAHYA AHMAD FARUQUI
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 643.863 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 2017/02/14 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/15546/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  العلوي  جعفر  �شادق  كميل  المدعية: ال�شيد  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
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عليه: عبدالرحيم غلوم حاجيه عبدالرحيم. مبنى :2538 طريق 610 مجمع 806 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3586.93 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.9/14591/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
فا�شل  عليه  المدعى  محمد.  انــور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الدولية.  التكافل  �شركة  المدعية: 
عبدعلي م�شلم علي فتيل. الرقم ال�شخ�شي: 670046914. مبنى :60 طريق 101، مجمع: 301 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1281.435 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية.

رقم.�لدعوى:.1/14212/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى 
عليه: ابراهيم ح�شن محمد الحاج بن علي. مبنى :147 �شقة :14 طريق :54 مجمع: 208 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.5/14367/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  وكيل  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
قاللي.   254 مجمع:   ،461: طريق   3814: مبنى  عبداهلل.  عبدالرحمن  عبداهلل  عليها: فتحيه 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 583.72 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

العدد: 3290 - الخميس 1 ديسمبر 2016

210



رقم.�لدعوى:.7/14447/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 321 :23 طريق 2165، مجمع:  �شقة   4380: مبنى   .STEPHEN NOBERT RAMOS عليه: 
المنامة �س.ب54484. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1122.932 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/13609/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  وكيل  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
عليه: SHABEER PARAYIL. مبنى :194 �شقة :41 طريق :1204 مجمع: 312 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 416.814 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/09297/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري المدعى 
عليه: زكريا عبدالعزيز جعفر عبدالعزيز مرزوق. مبنى :93 طريق :37 مجمع: 537 بني جمرة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3867.884 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/11648/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  ح�شن  مجيد  المدعية: محمد  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  المدعية: �شركة 
عليها: الموؤ�ش�شة ال�شرقية للخدمات ال�شرقية. مبنى :265 طريق :3408 مجمع: 434 كرباباد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 716 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.6/10309/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الي�شيا تريدينغ ذ.م.م. وكيل المدعية: فاطمه علي ح�شن عبداهلل حاجي محمد المدعى 
عليه: مطعم كومون. مبنى :9535 مجمع: 253 قاللي �شارع 13 – 66 اأ مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 660 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/15038/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه: الدعم  المدعى  محمد.  انور  المدعية: ا�شامة  وكيل  الدولية.  التكافل  المدعية: �شركة 
المنامة. مو�شوع  :23 مجمع 318  �شقة   77: مبنى  والكهربائية.  الميكانيكية  المعدات  ل�شيانه 

الدعوى: طلب مبلغ 430 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/15189/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ال�شركة الهلية للتاأمين. وكيل المدعي: ا�شامة انور محمد. المدعى عليها: �شياء رفعت 
مجمع:   ،715: طريق   998 مبنى   .940412365 ال�شخ�شي:  الرقم  زيدان.  محمد  عبدالموؤمن 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 1265.51  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/15075/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه: عو�س  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  للتاأمين.  الهلية  المدعية: ال�شركة 
اأعجب الحنطة الح�شوني. الرقم ال�شخ�شي: 630121389. مبنى 14801 طريق :2834، مجمع: 
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928 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 306 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.5/13610/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الح�شيني  عيد  المدعي: محمد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعي: �شركة 
عليه: ح�شين محمد علي فردان بدر. مبنى :1529 طريق :144، مجمع 514 جدالحاج. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 472.43 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/13696/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
عليه: محمود عبداهلل جا�شم علي. مبنى :446 طريق :1217، مجمع: 812 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 837.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/13695/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه )امتياز(. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. 
طريق   11: �شقة   2977: مبنى  المحميد.  ابراهيم  عبداهلل  ابراهيم  عليه: عبدالعزيز  المدعى 
:3955، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1119.618 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.9/11577/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  ح�شن  مجيد  المدعية: محمد  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  المدعية: �شركة 
�شقة   1428: مبنى   .630804214 ال�شخ�شي:  الرقم  جعفر.  عبدالح�شين  ميرزا  رمزي  عليه: 
:22 طريق :3330، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 582 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/12063/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  ح�شن  مجيد  المدعية: محمد  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  المدعية: �شركة 
�شقة   154: مبنى   640564054 ال�شخ�شي  الرقم   .NIGEL PATRICK BEATTIE عليه: 
الر�شوم  مع  دينار   968 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   340 :4005، مجمع:  :21 طريق 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.5/12148/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  المدعي:  محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  فاليو  المدعية: �شركة 
طريق   11: �شقة   332: مبنى   .910612234 ال�شخ�شي:  الرقم  قطب.  �شعد  ه�شام  عليه: هبه 
:330، مجمع: 309 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/12149/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  ح�شن  مجيد  المدعية: محمد  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  فاليو  المدعية: �شركة 
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�شقة   3124: مبنى   730355489 ال�شخ�شي  الرقم   .HYULYA BAYRAM AHMED عليه: 
:32 طريق :2445، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/13408/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  المدعية: محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  �شركة  المدعية: 
 ،1429: طريق   877: مبنى   .700204148 ال�شخ�شي:  الرقم  نعمه.  ابراهيم  ح�شن  عليه: علي 
مجمع: 414 الديه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1051 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.8/03682/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
 225 مجمع:   2059: طريق   11: �شقة   129: مبنى  احمد.  فقير  احمد  عليه: �شدير  المدعى 
الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 742.697 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.6/06776/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبدالهادي عبدالكريم علي خمدن. وكيل المدعي: با�شم ابراهيم ال�شفاف المدعى 
عليه: محمد عبدالعزيز مهدي احمد. مبنى :1990 طريق :230، مجمع 729 جرداب. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.رقم.9/7842/2011/02
تبليغ.عن.�جر�ء.بيع.باملز�يدة

الدلل/  وغيرها.  كمال  ابراهيم  عليها: نورة  المدعى  عبدالغفور.  عي�شى  المدعي: عبدهلل 
عبدالحميد القا�شمي. مو�شوع الدعوى العقار مقيد بوثيقة العقارية رقم 46534 والمقدمة رقم 
�شفائح  ت�شقيف  والثالث  دورين  عن  عباره  وهو  المنامة  من  بالبرهامه  والكائن   1986/4761
للحكم  نفاذا  العلني  بالمزاد  البيع  و�شيتم  �شغيرة،  العقار  ار�س  وم�شاحة  قديم  والبناء  حديد 

ال�شادر بالدعوى رقم 9/7842/2011/02.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/15 لبيع العقار 
رقمة  القا�شمي.  عبدالحميد  التكليف  �شاحب  بالدلل  يت�شل  ان  بال�شتف�شار  يرغب  من  وعلى 

39635665 ل�شتكمال اجراءات البيع بالمزاد العلني 
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:2016/12/15
بيع.عقار.باملز�د.�لعلني

تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى عن بيع العقار المقيد بالوثيقة رقم 178967 بموجب 
المقدمة رقم 2012/3973 و الكائن بمنطقة الحد من المحرق وهو عباره عن بيت مكون من 
دور و ن�شف، و يحده من ال�شمال ملك خا�س و من ال�شرق ملك خا�س و العقار رقم 2415 ملك 
الغرب  من  و   513 طريق  الجنوب  ومن  فخرو  عبدهلل  ح�شن  عبدهلل  و  عبدهلل  ا�شكندر  محمد 
العقار رقم 6185 ملك خا�س، وقد كلفت المحكمة لدلل/ حمد جا�شم الحربي و رقم هاتفه 
39615015 / 17776166 في بيع هذا العقار. وتحدد جل�شة 2016/12/15 لبيع العقار بالمزاد 

العلني وفق احكام قانون المرافعات والمحدد لبيع المزاد بمبلغ 80000 دينار. 
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لولى.

تبليغ.عن.�جر�ء.بيع.باملز�يدة
المدعى  طوق.  عبدهلل  حمد  المدعي: المحامي  وكيل  ال�شقر.  محمد  عي�شى  المدعي: نجيب 
العقارات:  المالكي. و�شف  احمد عي�شى  الدلل/  وغيره.  ال�شقر  عليه: ف�شالح عي�شى محمد 
الحد  بمنطقة  والكائن  رقم 1985/308  والمقدمة  رقم 34805  بوثيقة  الم�شجل  الول:  العقار 
 1959/718 رقم  والمقدمة   1962/812 رقم  بوثيقة  الم�شجل  الثاني:  العقار  المحرق.  من 
والكائن بمنطقة الحد من المحرق. العقار الثالث: الم�شجل بوثيقة رقم 27403/ والمقدمة رقم 
رقم 21776  بوثيقة  الم�شجل  الرابع:  العقار  المحرق.  من  الحد  بمنطقة  والكائن   1982/176
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والمقدمة رقم 1982/2168 والكائن بمنطقة الحد من المحرق. 
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 احمد عي�شى عبدهلل المالكي. 

ورقمة 33519195 ل�شتكمال اجراءات البيع بالمزاد العلني 
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعـوى:.7/6339/2007/02
بيع.باملز�د.�لعلني

 تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الغرفة الأولى عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني للعقار الم�شجل 
والآيل  بعراد  الكائن   2004/11491 رقم  بالمقدمة  والم�شجل   125800 رقم  الوثيقة  بموجب 

ملكيته اإلى عبدالح�شين عبدالرحمن وغيره. 
لذا فاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء والمزايدة اأن يراجع الدلل يو�شف علي 
المحميد 39270027، اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يزيد عن -/135000 دينار في الدعوى 

رقم 7/6339/2007/02 على اأن تكون جل�شة المزاد يوم الأربعاء.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.5/17626/2012/02
بيع.باملز�د.�لعلني

بموجب  الم�شجل  للعقار  العلني  بالمزاد  للبيع  و�شعها  عن  ال�شاد�شة  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 
الوثيقة رقم 1974/4888 والمقدمة رقم 1973/2956 الكائن في الكورة والآيل ملكيته لكل من 

اأمل ونادر وريا�س اأبناء ميرزا عبدعلي الخير وغيرهم.
لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل عبدالحميد 
القا�شمي هاتف رقم 33233435 اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدره -/159375 
األف دينار )مائة وت�شعة وخم�شون الف وثالثة مائه وخم�شه و�شبعون( وقد حددت المحكمة جل�شة 

2016/12/15م لبدء المزايدة. 
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�لولى

رقم.�لدعوى:.3/22365/2014/02
تبليغ.عن.�جر�ء.بيع.بالمز�يده

نا�شر  �شلمان احمد  المدعى عليه: حميد  ال�شويخ وغيرة.  نا�شر  �شلمان احمد  المدعي: محمد 
ال�شويخ و غيره. الدلل/ �شالح يو�شف العو�شي. مو�شوع الدعوى: لبيع العقار  الم�شجل بموجب 
المقدمة 1976/3915 والوثيقة رقم 9543 والكائن بمنطقة باربار من المنامة  وهو عباره عن 
مبنى مكون من طابق واحد و يقع على �شارع النخيل �شمن منطقة غير مخططة و تطل على 
�شارع تجاري معتمد و يوجد بناء قديم عباره عن محالت مطلة على ال�شارع التجاري و يوجد 
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في الجهة الخلفية منزل قديم من دورين و يحده من ال�شمال الطريق ثم الحدود القرية و من 

ال�شرق ق�شيمة الو�شطى ملك عبدالعزيز بن احمد بن نا�شر ال�شويخ و من الجنوب الطريق ثم 

ودالية محمد ودالية ابراهيم مهدي و �شركائه و من الغرب دالية ابراهيم مهدي و �شركائه وداية 

مهدي احمد و م�شاحته الفان و �شتمائة و �شبعة و خم�شون متر مربع و اثنتين و ت�شعون �شنتيمتر 

مربع. و�شيتم البيع بالمزاد العلني نفاذا للحكم ال�شادر بالدعوى رقم 3/22365/2014/02.  

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى باأنها قد حددت جل�شة 12/15/ 2016 لبيع العقار 

وعلى من يرغب بال�شتف�شار ان يت�شل بالدلل �شاحب التكليف �شالح يو�شف العو�شي ورقمة 

34027797 ل�شتكمال اجراءات البيع بالمزاد العلني 

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لأولى

�إعالن.بالمز�د.�لعلني

 تعلن لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة عن و�شعها عقار جفير فيوز المقام على 

قطعة الأر�س رقم 03042887 مقدمة رقم 2003/7643 وثيقة رقم 122981 الكائن بمنطقة 

الجفير، بالمزاد العلني. العائد ملكيته الى/ �شركة ميغا ريل ا�شتيت وال�شيد محمود عبدالنبي. 

على ان يبدا المزاد ب�شعر ا�شا�شي مقداره 3.500.000 دينار بحريني )ثالثة مليون وخم�شمائة 

األف دينار بحريني(. وحددت يوم الثالثاء الموافق 20 دي�شمبر 2016م للمزايدة. المكان: مبنى 

وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والوقاف، بديوان الوزارة الدور الثالث. الوقت: ال�شاعة 10.00 

�شباحًا.

رقم:  هاتف  العقارية  للخدمات  �شافيلز  ب�شركة  بالت�شال  بالمزايدة  رغبة  لدية  من  كل  فعلى 

من  الر�شمي  الــدوام  اأوقــات  المتعثرة  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  لجنة  او   ،17005208

ال�شاعة 7:00 �شباحًا حتى 2:15 م�شاءًا هاتف رقم 17513286، او بالح�شور بالتاريخ والمكان 

والوقت المحددين اعاله وذلك بموجب الم�شروع رقم )3( ل�شنة 2015 )جفير فيوز(.

لجنة.ت�ضوية.م�ضاريع.�لتطوير.�لعقارية.�لمتعثرة
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��ضتـــــــدر�ك

ُن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3287( املوؤرخ2016/11/10 قرار وزير املوا�شالت والت�شالت 
رقم )20( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنفيذ التفاقيات الدولية اخلا�شة باملالحة البحرية.

ونظرًا لورود بع�س الأخطاء املادية يف املادة الأولى منه، ُيعاد ن�شر القرار املذكور جمددًا.

قر�ر.رقم.)20(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.تنفيذ.�لتفاقيات.�لدولية.�خلا�ضة

باملالحة.�لبحرية

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)14( ل�شنة 1978،
وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 وتعديالته،

اإلى  البحرين  دولة  ان�شمام  على  املوافقة  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإلى التفاقية الدولية 
ملنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها اأرقام )1( و)2( و)5(،

ل  وعلى قانون املوؤ�ش�شة العامة للموانئ البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، املعدنَّ
باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2010،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2015 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإلى بروتوكول عام 
1988 املتعلق بالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966،

وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2015 باملوافقة على الن�شمام اإلى بروتوكول عام 1988 املتعلق 
بالتفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح يف البحار )�شول�س( لعام 1974،

وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 1996 باملوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإلى التفاقية الدولية 
اخلا�شة بالتدريب واملوؤهالت للمالحني لعام 1978،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،
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قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى

ُيعمل بكافة التعليمات ال�شادرة عن �شئون املوانئ واملالحة البحرية باللغتني العربية والإجنليزية 
يف �شاأن تنفيذ التفاقيات الدولية اخلا�شة باملالحة البحرية، وهي كالآتي:

اأرقام )1( و)2(  لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها  ال�شفن  التلوث من  الدولية ملنع  1- التفاقية 
و)5(.

2- التفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966 ومالحقها، وبروتوكولها لعام 1988.
3- التفاقية الدولية اخلا�شة بقيا�س احلمولة لعام 1969 ومالحقها.

4- التفاقية الدولية اخلا�شة بالت�شادم لعام 1972 ومالحقها.
5- التفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح يف البحار )�شول�س( لعام 1974 ومالحقها، وبروتوكولها لعام 

.1988
6- التفاقية الدولية اخلا�شة بالتدريب واملوؤهالت للمالحني لعام 1978 وتعديالتها.

�ملادة.�لثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية، اإ�شدار التعليمات، واتخاذ كافة الإجراءات 

والتدابري الالزمة لتنفيذ التفاقيات الدولية امل�شار اإليها يف املادة الأولى من هذا القرار.

�ملادة.�لثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.�ملو��ضالت.و�لت�ضالت
كمال.بن.�أحمد.محمد

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 6 نوفمرب 2016م


