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مر�سوم رقم )85( ل�سنة 2014 
بتعيين نائب رئي�س للمجل�س الأعلى للبيئة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى املر�شوم رقم )90( ل�شنة 2012 بت�شكيل املجل�س الأعلى للبيئة،

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

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعني الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي نائبًا لرئي�س املجل�س الأعلى للبيئة .

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

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

              ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة  

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 22 �شـــفــر 1436هـ
املوافق: 14 دي�شمرب 2014م
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1 

 
 4102( لسنة 88مرسوم رقم )

 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية 
 المحكوم بها في بعض الدعاوى

 
 
 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.
 

 بعد االطالع على الدستور،
ديالته، وعلى األخص ، وتع5791( لسنة 51وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ( منه،75( و )79المادتين )
 ،وتعديالته، 2992( لسنة 61وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 وبناًء على عرض وزير الداخلية،
 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

 : رسمنا باآلتي
 المادة األولى

المحكوم بها علىى التاليىة مسىما  م الغرامة  وعقوباتية السالبة للحر  العقوباتيسقط ما تبقى من مدة 
 :المبينة قرين كل منهم القضايافي 

 
 رقم القضية االسم ت
 2956/1922 عثمان غاني ميازي التي  5

 2956/1922 محمد شمس الدين علي  2

 2956/5762 صالح عبداهلل مهدي علي   6

 2956/6659 عمران يوسف علي شكو ي  6

 2956/1267 نعلي حسين حسن شبعا  1

 2956/6529 ثوالسيداران سانكابان  1

 2956/256 سورجيت سينغ  9

 2956/1922 محمدميزان الرحمن مير   2

 2956/1692 شاجهان الت نور االسالم  7

مر�سوم رقم )88( ل�سنة 2014
بالعفو الخا�س عما تبقى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية

المحكوم بها في بع�س الدعاوى
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 2952/6212 محمد البحار محمديمن م  59

 2956/269 عمر عبداهلل طه محمد  55

 برا يم علوانإ اني محمد علي   52

2997/6911 

2997/6299 
2955/55261 
2992/1269 

 محمدمحمد جمعه مر ون   56
2952/6761 

2959/59192 

 2956/7111 سوريش بوثومودي  56

 2956/7625 مشرف حسن اكاس علي  51

 2992/6122 محمد عبدالمحسن عباس علي  51

 2956/59996 محمد انصار الرحمن  59

 2956/7272 شريف التي سوفا  52

 2956/1169 محسن عبدالرحيم مراد البلوشي  57

 ربيت سنغقو   29
2956/666 
2956/115 

2956/115 

 2956/2562 وجيد رفيق   25

 2956/192 محمدعالء الدين حامد محمد   22

 2956/5219 سامي ضيف اهلل العنزي  26

 سرباجيت سنغ  26
2956/666 
2956/115 

2956/115 

 كلفير سنغ  21
2956/666 
2956/115 
2956/115 

 2955/52219 يوسف محمدعلي  محمد  21

 ينرفيق مهراي حس  29
2956/666 
2956/115 

2956/115 



8
العدد: 3189 - الخميس 25 ديسمبر 2014

3 

 2956/5292 مشود حبيب  22

 2997/7156 محمد عرفان غالم محمد  27

 2956/5291 عبدالمضير ميوكري كاربان  69

 2956/5512 سونيل كومار  65

 2955/622 الزين محمدفيصل سلمان علي   62

 2997/9665 عبدالعزيز عيسى عبداهلل  66

 2956/5299 مجيد اندرو  66

 2956/5297 الدينشعيب اختر شمس   61

 2952/6712 عبداهلل محمد فرج ربيعة  61

 قادر شاه  69
2956/2797 
2956/2729 

 2952/59661 عبدالهادي علي مهدي الكرم  62

 2956/2622 الجودر محمدتيسير  محمد  67

 2956/1912 مرشد عبد الرب  69

 2956/9916 بيالت محمدجعفر   65

 2956/1162 شريف الدين نوريات  62

 2956/1162 وتشيكالسيف الدين تونوم  66

 2956/5579 غودسن جاستن  66

 2956/5579 توني ايوان  61

 2952/59929 منسي محمدمحمد سعيد   61

 2956/2266 سيد عبد المجيد محمدمحمد   69

 2956/1695  اشم بدوفادوث بوثامبيديكايل  62

 2956/5565 راجو كادي  67

 2956/2627 جاسم محمد سالم محمد  19

 2956/2722 محمد عادل محمد إسماعيل  15

 2956/5996 مجدي يعقوب تاور  12

 حسين محمد جواد جباري  16
2959/6527 

2997/7121 

 2999/59191 محمد غلوم علي محمد طا ر  16
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 2956/1696 غلوم غلوم حسين شمس  11

 2956/6911 نبيل جعفر عبد النبي الشيخ  11

 2952/9196 جعفر جاسم علي عبد اهلل  19

 2956/1521 توني روس  12

 2956/1521 يوجوليوس بيدرون  17

 2956/2121 عبدالجواد محمد الشوافي محمد  19

 2992/6992 حمد راشد مبارك راشد  15

 2999/66952 سلمان عيسى سلطان الرميحي  12

 2955/2975 حسين علي حبيب حسن  16

 2956/2612 حسين جمعة جاسم شملوه  16

 2956/5269 موتين القمر  11

 2956/1216 ابوالبشر عبد العليم  11

 2956/9212 فضلي محمدفهد   19

 2956/2997 علي جعفرعلي محمد العصفور  12

 2952/2162 حسن جواد حسن سرور  17

 إبرا يم محمود علي زينل  99
2956/2757 

2956/5165 

 2956/2677 السيد علي علوي شبر  95

 2956/2259 خالد محمود محمد عبد الرحمن  92

 2952/9116 علي موسى عمران علي  96

 2959/2575 النبي حسينحسن عبد اهلل عبد   96

 2956/5761 مصطفى يوسف يوسف  91

 2956/5761 جالل خليل إبرا يم النمو  91

 2956/5761 حسين رجب علي عوض  99

 2956/6966 عبد العال محمدعلي عباس   92

 2956/2267 القمر محمدعبد النبي  محمد  97

 2997/7156 فياض محمد  29

 عبداهلل ابرا يم جعفر رضي  25
2956/2622 
2956/6662 
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 2956/6176 عبداهلل عبداللطيف مدمحعبداهلل   22

 2956/6176 علي جعفرعبدالرسول عيسى آل نوح  26

 2956/1199 جوريني بت سرمان  26

 2952/2221 ثانقاما اروناساالم  21

 2956/1121 سورانا كاالجاثا  21

 2952/2962 نيشاني قانقا كوماري  29

 2956/2222 ارنواتي بت ادي  22

 2956/7561 ماريلو نونيز  27

 2952/2617 يوين كيور نياسية بت نورجان  79

 اندراني باثمال باثيرانا  75

2956/6729 
2956/6722 
2956/6551 
2956/6521 

2956/6992 
2956/6552 
2956/6996 
2956/6996 
2956/6991 

2956/6559 

 بوليبالي راني باروبيلي  72

2956/9122 
2956/9129 
2956/9179 

2956/9127 

 2956/7111 ارونا كوماري  76

 2956/6711 الين كات مونن  76

 5761/2997 عبد علي علي محمديونس   71
999/2956 

 علي محمد محمد راشد باقر  71
5117/2959 
9659/2959 
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 5291/2956 علي سعيد علي يوسف  79
 6716/2952 سلمان عبداهلل جاسم عبدالعال  72
 517/2956 حسين عبدالعزيز حسن الفرساني  77

 2596/2952 محمد عباس محمد التاجر  599
 9176/2952 إبرا يم حسن عبداهلل جاسم  595
 9176/2952 السيد علي جعفر  اشم نعمة  592
 9176/2952 الخيال محمدحمد علي   596
 9176/2952 محمود عطية سلمان علي  596
 6677/2956 خالد عبدالرحمن سادات علي  591

 

 
 

 المادة الثانية
 نشر في الجريدة الرسمية.وي   عمل به من تاريخ صدوره،على وزير الداخلية تنفيذ  ذا المرسوم، وي  

 
 

 ة البحرينملك مملك                                                    
 حمد بن عيسى آل خليفة

 رئيس مجلس الوزراء
 خليفة بن سلمان آل خليفة

 الفريق الركن
 ةر الداخليوزيـ

 ةـــراشد بن عبداهلل آل خليف
 

 :في قصر الرفاع صدر
 ى 5661صفىر  22 : خىىيىار ىىبت

 م2956 ديسمبر 56 :الموافق
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تعميم ب�ساأن
عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين

وعيد الجلو�س الخام�س ع�سر

مبنا�شبة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين وعيد اجللو�س اخلام�س ع�شر، 
يومي  وموؤ�ش�شاتها  وهيئاتها  باململكة  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  جميع  ُتعطل 
الثالثاء والأربعاء املوافقني لل�شاد�س ع�شر وال�شابع ع�شر من �شهر دي�شمرب 2004م.

رئي�س جمل�س الوزراء         

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 �شــفـــر 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 13 دي�شمرب 2014م
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م�سرف البحرين املركزي
قرار رقم )44( ل�سنة 2014

ب�ساأن ا�ستمرار المدير الخارجي تولي اإدارة بنك اأوال

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

)64( ل�شنة 2006،
وعلى قرار حمافظ م�شرف البحرين املركزي رقم )38( ل�شنة 2009 ب�شاأن و�شع بنك اأوال 

حتت الإدارة، وتويل م�شرف البحرين املركزي اإدارة بنك اأوال تنفيذًا لهذا القرار،
مدير  تعيني  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )44( رقم  املركزي  البحرين  م�شرف  حمافظ  قرار  وعلى 

خارجي لتويل اإدارة بنك اأوال،
وعلى كتاب مكتب ت�شارلز را�شل املدير اخلارجي املوؤرخ 8 دي�شمرب من عام 2014 ب�شاأن تعديل 

ا�شم املكتب اإلى ت�شارلز را�شل �شبيجليز ذ.م.م بدًل من ال�شم ال�شابق،

قرر الآتي:
مادة )1(

بنك  اإدارة  ذ.م.م يف  �شبيجليز  را�شل  ت�شارلز  را�شل مب�شماه اجلديد  ت�شارلز  ي�شتمر مكتب 
اأوال نفاذًا لقرار حمافظ م�شرف البحرين املركزي رقم )44( ل�شنة 2009 ب�شاأن تعيني مدير 

خارجي لتويل اإدارة بنك اأوال. 
مادة )2(

على الإدارات املخت�شة يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار.
مادة )3(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج        

�شدر بتاريخ: 23 �شـــفـــر 1436هـ
الـمـــوافــــــــق: 15 دي�شمرب 2014م
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اإعالنات هيئة تنظيم الت�سالت
 

اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�سركة اإيكول بال�س ذ.م.م

اإيكول بال�س ذ.م.م  تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها باإلغاء  بناًء على طلب �شركة 
الرتاخي�س التالية:-

الرتخي�س العادي خلدمات القيمة امل�شافة املمنوح اإلى �شركة اإيكول بال�س ذ.م.م  ال�شادر 
بتاريخ 15 فرباير 2005.

الرتخي�س العادي خلدمات الإنرتنت املمنوح اإلى �شركة اإيكول بال�س ذ.م.م  ال�شادر بتاريخ 
12 نوفمرب 2007.

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا منذ تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت

اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�سركة حوار تيليكوميونيكي�سنز ذ.م.م 

بناًء على طلب �شركة حوار تيليكوميونيكي�شنز ذ.م.م تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها 
باإلغاء الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح لها من قبل هيئة تنظيم الت�شالت 
مبوجب املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ال�شادر بتاريخ 9 دي�شمرب 2007.  ويف حالة قيام 
اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا مع ذكر الأ�شباب 

املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا منذ تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت

اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�سركة بحرين كول

بتاريخ 13  املن�شور  اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"(  بالإ�شارة 
الهيئة  اأخطرت  مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع  الر�شمية  اجلريدة  يف   2014 نوفمرب 
القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س  باإلغاء  عزمها  عن  امل�شلحة  ذوي  الأطراف  جميع 
ل�شنة  بقانون رقم )48(  املر�شوم  الهيئة مبوجب  ل�شركة بحرين كول من قبل  املمنوح  امل�شافة 
2002 ال�شادر بتاريخ 20 يونيو 2004 ودعت الأطراف اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.
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ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، وعليه يعترب الرتخي�س 
العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة املمنوح ل�شركة بحرين كول ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت

اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�سركة موبيلينك ذ.م.م

بتاريخ 13  املن�شور  اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"(  بالإ�شارة 
الهيئة  اأخطرت  مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع  الر�شمية  اجلريدة  يف   2014 نوفمرب 
القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س  باإلغاء  عزمها  عن  امل�شلحة  ذوي  الأطراف  جميع 
امل�شافة املمنوح ل�شركة موبيلينك ذ.م.م من قبل الهيئة ال�شادر بتاريخ 28 فرباير 2006 ودعت 

الأطراف اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، وعليه يعترب الرتخي�س 
العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة املمنوح ل�شركة موبيلينك ذ.م.م ملغيًا اعتبارًاً من تاريخ 

الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت

اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�سركة �ستار تيلميديا ذ.م.م

بتاريخ 13  املن�شور  اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )"الهيئة"(  بالإ�شارة 
الهيئة  اأخطرت  مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع  الر�شمية  اجلريدة  يف   2014 نوفمرب 
القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س  باإلغاء  عزمها  عن  امل�شلحة  ذوي  الأطراف  جميع 
 2004 يوليو   12 بتاريخ  ال�شادر  الهيئة  قبل  من  ذ.م.م  تيلميديا  �شتار  ل�شركة  املمنوح  امل�شافة 

ودعت الأطراف اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، وعليه يعترب الرتخي�س 
العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة املمنوح ل�شركة �شتار تيلميديا ذ.م.م ملغيًا اعتبارًا من 

تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت
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اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�سركة فورن ميدل اإي�ست �س.�س.و

 13 بتاريخ  املن�شور  )"الهيئة"(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  ال�شادرعن  الإعالن  اإلى  بالإ�شارة 
الهيئة  اأخطرت  مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع  الر�شمية  اجلريدة  يف   2014 نوفمرب 
اإي�شت  ميدل  فورن  لـ�شركة  املمنوحة  الرتاخي�س  باإلغاء  عزمها  عن  امل�شلحة  ذوي  الأطراف 
�س.�س.و  من قبل الهيئة مبوجب املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002  ودعت الأطراف ذوي 

امل�شلحة اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س. الرتاخي�س كالآتي:
الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح اإلى �شركة فورن ميدل اإي�شت �س.�س.و 

ال�شادر بتاريخ 3 فرباير 2009.
اإي�شت �س.�س.و  اإلى �شركة فورن ميدل  القيمة امل�شافة املمنوح  العادي خلدمات  الرتخي�س 

ال�شادر بتاريخ 3 فرباير 2009.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف املهتمة، وعليه تعترب الرتاخي�س املذكورة 
اأعاله املمنوحة ل�شركة فورن ميدل اإي�شت �س.�س.و ملغاة اعتبارًاً من تاريخ الن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت

اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�سركة الأول لل�سبكة العاملية

 13 بتاريخ  املن�شور  )"الهيئة"(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  ال�شادرعن  الإعالن  اإلى  بالإ�شارة 
الهيئة  اأخطرت  مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع  الر�شمية  اجلريدة  يف   2014 نوفمرب 
الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�شركة الأول لل�شبكة العاملية من 
قبل الهيئة مبوجب املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 ودعت الأطراف ذوي امل�شلحة اإلى 

تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س. الرتاخي�س كالآتي:
العاملية  لل�شبكة  الأول  �شركة  اإلى  املمنوح  الدولية  الت�شالت  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س 

ال�شادر بتاريخ 14 يناير 2007.
الرتخي�س العادي خلدمات القيمة امل�شافة املمنوح اإلى �شركة الأول لل�شبكة العاملية ال�شادر 

بتاريخ 14 يناير 2007.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف املهتمة، وعليه تعترب الرتاخي�س املذكورة 
اأعاله املمنوحة ل�شركة الأول لل�شبكة العاملية ملغاة اعتبارًاً من تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت
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اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�سركة فيو�سن البحرين ذ.م.م

 13 بتاريخ  املن�شور  )"الهيئة"(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  ال�شادرعن  الإعالن  اإلى  بالإ�شارة 
الهيئة  اأخطرت  مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع  الر�شمية  اجلريدة  يف   2014 نوفمرب 
الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة لـ�شركة فيو�شن البحرين ذ.م.م 
من قبل الهيئة مبوجب املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002  ودعت الأطراف ذوي امل�شلحة 

اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س. الرتاخي�س كالآتي:
البحرين ذ.م.م  فيو�شن  �شركة  اإلى  املمنوح  الدولية  الت�شالت  املمتاز خلدمات  الرتخي�س 

ال�شادر بتاريخ 25 �شبتمرب 2006.
ذ.م.م  البحرين  فيو�شن  �شركة  اإلى  املمنوح  امل�شافة  القيمة  خلدمات  العادي  الرتخي�س 

ال�شادر بتاريخ 25 �شبتمرب 2006.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف املهتمة، وعليه تعترب الرتاخي�س املذكورة 
اجلريدة  يف  الن�شر  تاريخ  من  اعتبارًاً  ملغاة  ذ.م.م  البحرين  فيو�شن  ل�شركة  املمنوحة  اأعاله 

الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت

اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت 
باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة ل�سركة اأو اأ�س اأ�س تليكومنيكي�سن ذ.م.م

 13 بتاريخ  املن�شور  )"الهيئة"(  الت�شالت  تنظيم  هيئة  ال�شادرعن  الإعالن  اإلى  بالإ�شارة 
الهيئة  اأخطرت  مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع  الر�شمية  اجلريدة  يف   2014 نوفمرب 
الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها باإلغاء الرتاخي�س املمنوحة لـ�شركة اأو اأ�س اأ�س تليكومنيكي�شن 
ذ.م.م من الهيئة مبوجب املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002  ودعت الأطراف ذوي امل�شلحة 

اإلى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س. الرتاخي�س كالآتي:
تليكومنيكي�شن  اأ�س  اأ�س  اأو  �شركة  اإلى  املمنوح  الدولية  الت�شالت  ملرافق  املمتاز  الرتخي�س 

ذ.م.م ال�شادر بتاريخ 1 يوليو 2007.
الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح اإلى �شركة اأو اأ�س اأ�س تليكومنيكي�شن 

ذ.م.م ال�شادر بتاريخ 1 يوليو 2007.
تليكومنيكي�شن  اأ�س  اأ�س  اأو  �شركة  اإلى  املمنوح  امل�شافة  القيمة  خلدمات  العادي  الرتخي�س 

ذ.م.م ال�شادر بتاريخ 1 يوليو 2007.
الرتاخي�س  تعترب  وعليه  املهتمة،  الأطراف  من  مالحظات  اأية  تت�شلم  مل  الهيئة  اأن  ومبا 
املذكورة اأعاله املمنوحة ل�شركة اأو اأ�س اأ�س تليكومنيكي�شن ذ.م.م ملغاة اعتبارًاً من تاريخ الن�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�سالت
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مجل�س المناق�سات والمزايدات

التقرير ال�سنوي لمجل�س المناق�سات والمزايدات لعام 2013

نبذة عن املجل�س

الأعمال  امل�شاهمة يف تطوير  رئي�شيًا يف  دورًا  واملزايدات  املناق�شات  لعب جمل�س  اإن�شائه،  منذ 
التجارية يف مملكة البحرين. وقد عمل املجل�س على مدى الإحدى ع�شرة �شنة املا�شية على تهيئة 
الأر�شية املنا�شبة للموردين واملقاولني، مع ت�شجيع ال�شتثمارات املحلية والدولية، والتاأكيد على 

مبداأ ال�شفافية يف جميع اأعماله.

ولقد اأو�شح املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن قانون تنظيم املناق�شات واملزايدات 
وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ال�شادر يف 9 اأكتوبر 2002 اأهداف املجل�س واملهام وامل�شوؤوليات 

التي ي�شطلع بها على النحو التايل:

املناق�شات  وعمليات  اإجــراءات  على  ال�شخ�شية  امل�شالح  تاأثري  ومنع  العام  املال  حماية   •
واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية.

باأ�شعار  احلكومية  امل�شرتيات  على  للح�شول  القت�شادية  الكفاءة  درجات  اأق�شى  حتقيق   •
تناف�شية عادلة.

املوردين واملقاولني يف اإجراءات امل�شرتيات احلكومية. م�شاركة  • ت�شجيع 
معاملة عادلة جلميع املوردين واملقاولني حتقيقًا ملبداأ تكافوؤ  وتوفري  واملناف�شة  النزاهة  • تعزيز 

الفر�س.
ال�شفافية يف جميع مراحل اإجراءات امل�شرتيات واملبيعات احلكومية. • حتقيق 
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ر�ؤيتنا، ر�سالتنا، قيمنا

اأن نكون منوذجًا عامليًا متميزًا يف جمال املناق�شات واملزايدات. روؤيتنا 
والتناف�س  وال�شفافية  امل�شاواة  وتطبيق  والتميز  اجلودة  م�شتويات  اأعلى  ل�شمان  ر�شالتنا هيئة 

العادل يف املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية.
النزاهة وال�شفافية ن�شعى لتحقيق اأعلى م�شتويات النزاهة وال�شفافية يف اأداء اأعمالنا مع  قيمنا 

�شركائنا وعمالئنا.
الثقة والحرتام ن�شعى لك�شب ثقة واحرتام ال�شركاء والعمالء من خالل اللتزام املهني يف • 

تعامالتنا وقراراتنا.
واملكافاآت •  الأجور  يف  والإن�شاف  والعدالة  للعمالء  الفر�س  تكافوؤ  حتقيق  والعدالة  امل�شاواة 

للموظفني ح�شب ال�شيا�شات املعتمدة.
اخلدمات •  لتقدمي  الأداء  يف  اجلــودة  م�شتويات  اأق�شى  لبلوغ  كفريق  نعمل  والتميز  اجلــودة 

املتميزة.
امل�شوؤولية نتحمل م�شئولية نتائج قراراتنا واأعمالنا والتاأكيد على التزامنا الكامل جتاه العمل • 

اجلماعي.
املهنية ن�شتثمر يف تطوير وحتفيز كفاءة واأداء مواردنا الب�شرية لتعزيز قدرتنا وم�شداقيتنا • 

املهنية.
الإبداع اأن نقدر مواردنا الب�شرية لكونها امل�شدر املهم لالإبداع والأداء والنجاح ال�شرتاتيجي.• 
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اأع�ساء جمل�س املناق�سات �املزايدات 

رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات 1. �شعادة املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر  

نائب الرئي�س  2. الدكتور نبيل حممد اأبو الفتح  

ع�شو 3. ال�شيد علي حممد علي العري�س  

ع�شو 4. ال�شيد حممد علي القائد 

ع�شو 5. ال�شيد طه حممود فقيهي 

ع�شو 6. ال�شيدة هيام حممد ا�شماعيل العو�شي 

ع�شو 7. ال�شيد عدنان حممد فخرو 

ع�شو 8. ال�شيد وليد يو�شف ال�شاعي 

ع�شو 9. ال�شيد ح�شن علي جابر النا�شر 
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كلمة رئي�س املجل�س

ت�شهيل الأعمال يف مملكة البحرين ...

مملكـة  الأعمـال يف  بقطاع  الرتقاء  واملزايدات يف  املناق�شات  �شاهم جمل�س  تاأ�شي�شه،  “منذ 
البحـرين. وخـالل الأحـد ع�شـر عامًا املا�شيـة عمـل املجل�س على تعزيز مبداأ امل�شاواة من خالل 
والأجنبي  املحلي  ال�شتثمار  فر�س  ت�شجيع  يف  �شاهم  مما  واملقاولني،  للموردين  الفر�س  اإتاحة 

بالإ�شافة اإلى تر�شيخ مبداأ ال�شفافية للعامة.”

930 مليون دينار بحريني
احلكومية  للجهات  وم�شاريع  اأعمال  اإر�شاء  عن  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  جهود  اأ�شفرت 

امل�شرتية تزيد قيمتها على 930 مليون دينار بحريني خالل العام املا�شي. 

التقـريـر  اإليكـم  اأرفـع  اأن  يل  يطـيـب  واملــزايـدات،  املنـاق�شــات  جملــ�س  اأع�شـاء  عـن  بالنيـابة 
ال�شنــوي للمجلـ�س للعـام املنتهي يف 31 دي�شمرب 2013. اإن هذا التقرير يلقي ال�شوء على اأهم 
لقــد  امل�شتقبــل.  يف  الطمـوحــة  وخططنــا   2013 عام  خــالل  املجلــ�س  حققهـا  التي  الإجنــازات 
فر�س  خلق  اإلى  الرامية  احلكومة  مبادرات  مــوؤازرة  يف  العـام  خـالل  املجلـ�س  جهـود  جنحــت 

متكافئة يف احل�شول على امل�شاريع والأعمال وجذب ال�شتثمارات الأجنبية.

النجاحات  من  بالكثري  حافل  بعقد  واملــزايــدات  املناق�شات  جمل�س  احتفل  املا�شي  العام  يف 
والإجنازات، وتوا�شلت جهود املجل�س احلثيثة على مدار العام. اإن جمل�س املناق�شات واملزايدات 
يعد ركنًا جوهريًا من حركة الإ�شالح التي يقودها ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة املفدى - حفظه اهلل ورعاه، بدعم من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة رئي�س الوزراء املوقر - حفظه اهلل ورعاه، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليفة ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء - حفظه اهلل 
ورعاه. كما ي�شاهم جمل�س املناق�شات واملزايدات بدور رئي�شي يف تر�شيخ قيم ومبادئ الإ�شالح 
التي ترتكز على حماور اأ�شا�شية وهي الدميقراطية، والنزاهة، والعدالة، وامل�شاواة، وال�شفافية. 

وعلى مدى العام املن�شرم، بذل املجل�س جهودًا دوؤوبة يف �شبيل الرتقاء بكفاءة قطاع الأعمال يف 
مملكة البحرين مبا يعود بالفائدة على اجلهات احلكومية امل�شرتية والقطاع اخلا�س يف البالد. 
لقد جنح املجل�س يف حتقيق مكانة رائدة كوجهة متميزة لت�شهيل الأعمال يف مملكة البحرين مع 
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م�شاعدة كافة هيئات وجهات القطاع العام يف حتقيق الأهداف العامة للحكومة، والتي تت�شمن 
جمل�س  جهود  اأ�شفرت  لقد  و  البحرين  مملكة  يف  التطوير  خطط  ودعم  التحتية  البنية  تعزيز 
املناق�شات واملزايدات عن اإر�شاء اأعمال وم�شاريع للجهات احلكومية امل�شرتية تزيد قيمتها على 

930 مليون دينار بحريني خالل العام املا�شي. 

ولقد �شاهمت  بعد عام  الكفاءة عامًا  اأعمال املجل�س منوًا ملمو�شًا يف  ت�شهد  اأخرى،  ناحية  من 
املبادرة اخلا�شة بطرح نظام املناق�شة الإلكرتوين يف تعزيز قدرتنا على ن�شر اأعمالنا واإجناز 
معامالت مع اآلف املوردين واملقاولني من جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي، ومنطقة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، وباقي دول العامل. كما �شاهمت تلك النقلة الطموحة والتحول 
اإلكرتونية متطورة يف تعزيز ال�شمعة املرموقة ملجل�س املناق�شات واملزايدات باعتباره  اإلى بيئة 

موؤ�ش�شة رائدة ت�شعى اإلى جعل مملكة البحرين وجهة جذابة لالأعمال وال�شتثمارات.

وما يثري اإعجابنا هو اأن كل تلك اجلهود والإجنازات قد حتققت على يد نخبة متميزة من العاملني 
يف الأمانة العامة للمجل�س الذين ل يزيد عددهم على 33 �شخ�شًا ي�شكلون فريق العمل بالكامل 
يف جمل�س املناق�شات واملزايدات، مبا ير�شي منوذجًا يحتذى به يف �شائر الهيئات الأخرى يف 
مملكة البحرين واإننا نثمن بكل العرفان جهود جميع العاملني يف املجل�س، الذين لول جهودهم 

احلثيثة وعملهم اجلاد مل نكن لنحقق كل تلك النجاحات خالل عام 2013. 

تربو  ومزايدات  مناق�شات  اإدارة  ت�شتطيع  التي  املوؤ�ش�شات  من  الكثري  يوجد  ل  اأنه  نعرف  كلنا 
قيمتها على 930 مليون دينار بحريني خالل عام واحد وبجهود فريق عمل ي�شم 33 �شخ�شًا 
اإن كل فرد منا يف هذا املجل�س ي�شطلع مب�شوؤولية ج�شيمة،  فقط، مثلما حققنا يف عام 2013. 
واأ�شهل.  اأ�شرع  ب�شكل  ال�شائبة  القرارات  اتخاذ  تعزيز قدرتنا على  ب�شكل جوهري يف  وي�شاهم 
ل�شك اأنهم على م�شتوى امل�شوؤولية كما اأن اأداءهم يبهر اجلميع وي�شتحق منا كل الإ�شادة والثناء. 
اأع�شاء  الأفا�شل  الزمالء  بذلها  التي  امل�شنية  لول اجلهود  لتتحقق  الإجنازات مل تكن  تلك  اإن 
جمل�س املناق�شات واملزايدات. لذا فاإنني اأتوجه اإليهم بخال�س ال�شكر والتقدير على اإخال�شهم 
وتفانيهم يف اإجناز العمل، م�شيدًا مب�شتواهم املهني الراقي، ودعمهم املتوا�شل يف حتقيق روؤيتنا 
واإن  واملزايدات  املناق�شات  الدوام منوذجًا عامليًا متميزًا يف جمال  اأن نظل على  الطموحة يف 
امل�شتقبل اأمامنا يبدو واعدًا وم�شرقًا باإذن اهلل. ويف ظل الأفكار املبتكرة واحلما�س الأكيد من 
والتقدم  النمو  م�شرية  يوا�شل  �شوف  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  فاإن  عملنا،  فريق  جانب 
القيمة  اإلى تعزيز كفاءة الأعمال يف مملكة البحرين، وحتقيق  باعتباره موؤ�ش�شة عريقة ت�شعى 
املرجوة لعمالئنا، مع ال�شتفادة امل�شتمرة من التقنيات احلديثة التي تتيح لنا حتقيق ال�شتغالل 
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الأمثل للموارد والطاقة كل عام ململكة البحرين. 
على  احلكومية  الهيئات  كافة  اإلــى  والمتنان  ال�شكر  بجزيل  اأتوجه  اأن  اأود  املنا�شبة،  وبهذه 
دعمها املتوا�شل للمجل�س على مدى ال�شنوات الطويلة واإن عالقاتنا الوطيدة مع هيئة احلكومة 
فاإننا نتوجه  اأعمالنا. لذا  الإلكرتونية قد �شاعدتنا على تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة لإدارة 

اإليهم بكل ال�شكر والمتنان على دعمهم الفعال لنا.

التوا�شل  تعزيز  �شاعدتنا يف  التي  اإلى »متكني«  والعرفان  ال�شكر  توجيه خال�س  لنا  يطيب  كما 
مع عمالئنا وتعريف اأكرث من 700 موؤ�ش�شة بكيفية التعامل مع نظام املناق�شة الإلكرتوين الذي 

مازال يوا�شل جناحه الرائع حتى اليوم.

التنمية  وجمل�س  والإداريــة  املالية  الرقابة  لديوان  ال�شديدة  التوجيهات  نغفل  اأن  ن�شتطيع  ول 
القت�شادية والتي �شاهمت ب�شكل فعال يف حت�شني اأدائنا عامًا بعد عام، يف الوقت الذي توا�شل 
التي  خلدماته  ودعمها  املجل�س  يف  ثقتها  البحرين  مملكة  يف  امل�شرتية  احلكومية  اجلهات  فيه 
ت�شاهم يف تعزيز املكانة املرموقة التي تتبواأها مملكة البحرين كوجهة مثالية لالأعمال. واأخريًا 
الفعال  دعمهم  على  املوقرة  احلكومة  يف  امل�شوؤولني  كبار  ال�شادة  اإلى  والتقدير  بال�شكر  اأتوجه 

واملتوا�شل ملجل�س املناق�شات واملزايدات يف طرح املبادرات الطموحة. 

وبالأ�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن جميع اأع�شاء ومنت�شبي جمل�س املناق�شات واملزايدات، يطيب 
يل اأن اأعرب عن خال�س التقدير والمتنان ل�شيدي �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
 عاهل مملكة البحرين املفدى - حفظه اهلل ورعاه، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
 اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر - حفظه اهلل ورعاه، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد

الوزراء - حفظه  النائب الأول لرئي�س جمل�س  القائد الأعلى  العهد الأمني نائب  اآل خليفة ويل 
اهلل ورعاه على قيادتهم الواعية وتوجيهاتهم ال�شديدة ودعمهم املتوا�شل للمجل�س مبا ي�شاهم يف 

حتقيق اأهدافه الطموحة يف ت�شهيل الأعمال وتلبية طموحات وتطلعات مملكتنا الغالية. 

با�سم بن يعقوب احلمر 
رئي�س جمل�س املناق�شات واملزايدات 
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املناق�سات الرئي�سية التي مت تر�سيتها

البنية التحتية
260 مليون دينار بحريني

الطريان
120 مليون دينار بحريني

النفط
96 مليون دينار بحريني

الإ�سكان
95 مليون دينار بحريني

ال�سحة
92 مليون دينار بحريني

التعليم �ال�سباب
44 مليون دينار بحريني

البنية التحتية
عدد المناق�شات

هيئة الكهرباء والماء 214
وزارة الأ�شغال 211

وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني 96
وزارة الموا�شالت 47

اإجمالي عدد المناق�شات 568

الطيران
عدد المناق�شات

طيران الخليج 121
�شركة مطار البحرين 9

اأكاديمية الخليج للطيران 3
اإجمالي عدد المناق�شات 133
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النفط
عدد المناق�شات

�شركة نقط البحرين )بابكو( 187
ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز 4

الهيئة الوطنية للنفط والغاز 3

اإجمالي عدد المناق�شات 194

الإ�شكان

عدد المناق�شات

وزارة الإ�شكان 68

ال�شحة
عدد المناق�شات

وزارة ال�شحة 143

التعليم وال�شباب
عدد المناقصات

وزارة التربية والتعليم 128
المؤسسة العامة للشباب والرياضة 41

إجمالي عدد المناقصات 169
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حت�سني كفاءة الأعمال يف مملكة البحرين
املوردون واملقاولون امل�شجلون يف خدمة املناق�شات الإلكرتونية لعام 2013 

ما يقارب من 25% من امل�شجلني يف هذه اخلدمة هي �شركات من خارج مملكة البحرين وهذا 
دليل على م�شاهمة جمل�س املناق�شات واملزايدات يف دعم وت�شهيل ال�شتثمار املبا�شر يف اململكة.

خيارات النظام
حاملا ت�شبح داخل النظام، ميكن للموردين واملقاولني اإيجاد قوائم املناق�شات التي مت فتحها، 

كما ميكن لهم اأن يقوموا ب�شراء وثائق املناق�شات التي تهمهم.

املناق�سات الإلكرت�نية
ت�شتغرق عملية ملء ا�شتمارة الت�شجيل للموردين واملقاولني عرب الإنرتنت دقائق معدودة. وفور 
النتهاء من عملية الت�شجيل �شيتم اإر�شال ر�شالة تاأكيد للربيد الإلكرتوين. يتم املوافقة/ الرف�س 

على الطلب خالل نف�س اليوم اأو يف اليوم التايل.
�سرعة ال�ستجابة لعام 2013

حافظ املجل�س على �شجله املتميز يف الرد على املرا�شالت، بل ومتكن من حت�شني �شرعة الرد 
مقارنة بالعام املا�شي. فقد بلغ عدد الر�شائل التي تلقاها املجل�س خالل عام 2013م 4٫628 
ن�شبة  على  الرد  مت  كما  واحــد،  اأ�شبوع  من  اأقل  خالل  منها   )%19( ن�شبة  على  الرد  مت  ر�شالة 

)96%( من هذه املرا�شالت خالل فرتة ل تزيد على اأ�شبوعني.
املتطورة يف جميع  اجلديدة  التكنولوجيا  من  ال�شتفادة  واملزايدات  املناق�شات  يوا�شل جمل�س 
الأطراف ذات  مع  التوا�شل  لت�شهيل عملية  الرائدة  املبادرات  تطوير عدد من  وقد مت  اأعماله. 

ال�شلة، وتعزيز الفعالية الت�شغيلية للمجل�س.

351
خالل عام 2013، قام 351 من املوردين �املقا�لني باإكمال عمليات التاأهيل. 

املزيد من  نحو حتقيق  الطريق  ملمو�س يف متهيد  بدور  واملزايدات  املناق�شات  ي�شاهم جمل�س 
البحرين واخلارج.  واملقاولني يف  واملوردين  امل�شرتية  وال�شفافية يف اجلهات احلكومية  الكفاءة 
ت�شهيل  على  ت�شاعد  التي  الطموحة  املبادرات  من  العديد  تطوير  املا�شي، مت  العام  مدى  وعلى 

عمليات املناق�شات وتعزيز كفاءتها لدى الأطراف ذات ال�شلة. 

يف عام 2013، حقق جمل�س املناق�شات واملزايدات زيادة يف عدد املناق�شات التي مت اإر�شاوؤها 
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خالل العام املا�شي، وهو الجتاه ال�شائد يف املجل�س منذ تاأ�شي�شه عام 2003، والف�شل يف ذلك 
يرجع اإلى جهود فريق العمل يف املجل�س ودعم �شركائنا. 

فتح اأبواب الأعمال من خالل نظام املناق�سة الإلكرت�ين 

هيئة  مع  بالتعاون   2011 عــام  يف  الإلــكــرتوين  املناق�شة  نظام  من  الأولــى  املرحلة  اإطــالق  مت 
وتعريف  النظام  بهذا  الوعي  زيادة  يف   2013 عام  خالل  املجل�س  وجنح  الإلكرتونية.  احلكومة 
املزيد من امل�شتخدمني اجلدد باأهميته، مما ي�شاعد على رفع كفاءة النظام وت�شهيل ا�شتخدامه 
وقد  وخارجها.  البحرين  مملكة  يف  واملقاولني  واملوردين  امل�شرتية  احلكومية  اجلهات  قبل  من 
اأتاحت املرحلة الأولى للجهات احلكومية امل�شرتية حتميل وثائق املناق�شات واملزايدات املعتمدة 
واملقاولني،  باملوردين  املوقع اخلا�س  ون�شرها يف  امل�شرتية  بوابة اجلهات احلكومية  مبا�شرة يف 
بحيث ي�شبح باإمكان املوردين امل�شجلني الو�شول اإلى املعلومات اخلا�شة باملناق�شات من خالل 
تنزيل  ثم  الإلكرتوين،  الدفع  بوابة  بوا�شطة  اإلكرتونيًا  والدفع  الوثائق  تنزيل  واأي�شًا  الإنرتنت، 
وثائق املناق�شة. ويف نهاية 2013، مت ت�شجيل اأكرث من 2000 مورد ومقاول من مملكة البحرين 
وخارجها على نظام املناق�شة الإلكرتوين، وهو ما ميثل منوًا بن�شبة 60% مقارنة بعام 2012. وقد 

اأ�شفرت الزيادة يف عدد املوردين واملقاولني عن ا�شتكمال 3251 معاملة.

اأن تتيح املرحلة الثانية من امل�شروع املقرر طرحها يف نهاية 2014 ا�شتكمال دورة  ومن املتوقع 
املناق�شات. وهذا �شوف يتيح للموردين واملقاولني تقدمي عطاءاتهم من خالل البوابة، مما يعني 
العطاءات  تو�شيل  الناجتة عن  الكربون  انبعاثات  وامل�شاريف، ف�شاًل عن خف�س  الوقت  توفري 
على  الثانية  املرحلة  تركز  و�شوف  املحدد.  التاريخ  املناق�شات يف  عمليات  وحدة  اإلى  �شخ�شيًا 
ا�شتخدامها.  كيفية  حول  وتدريبهم  البوابة  يف  امل�شجلني  واملقاولني  املوردين  من  املزيد  دعوة 
و�شوف ي�شعى جمل�س املناق�شات واملزايدات اإلى �شمان دمج جميع اجلهات احلكومية امل�شرتية 

�شمن النظام قبل بدء املرحلة الثانية. 

ول�شك اأن ا�شتكمال تطبيق هذا النظام �شوف ي�شاهم ب�شكل فعال يف حت�شني م�شتوى خدمات 
جمل�س املناق�شات واملزايدات التي يوفرها للجهات احلكومية امل�شرتية وقطاع املوردين واملقاولني. 
�شوف يوفر هذا النظام من�شة واحدة لربط جميع عمليات جمل�س املناق�شات واملزايدات، الأمر 

الذي �شي�شفر عن تعزيز ال�شفافية، وامل�شاواة يف الفر�س، وحتقيق الكفاءة القت�شادية. 

وتت�شمن اخلطط امل�شتقبلية طرح بوابة اإلكرتونية تدريبية للجهات احلكومية امل�شرتية واملوردين 
املوقع  بوابة  من  وال�شتفادة  الإلكرتوين  املناق�شة  نظام  ا�شتخدام  بكيفية  لتعريفهم  واملقاولني 

الإلكرتوين.
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خف�س ا�ستخدام الأ�راق با�ستخدام التكنولوجيا املتطورة 
البحرين  مملكة  يف  الرائدة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأحــد  واملــزايــدات  املناق�شات  جمل�س  يعد 
يف  الإلكرتونية  احلكومة  هيئة  مع  بالتعاون  لالجتماعات  باد  اآي  نظام  تطبيق  يف  جنحت  التي 
وتتيح  اململكة  تطبيقها يف  يتم  تكنولوجيا جديدة  باد لالجتماعات  اآي  نظام  ويعد  عام 2012. 
من  ال�شفحات  مئات  تخّزن  التي  باد  الآي  اأجهزة  با�شتخدام  الجتماعات  عقد  للم�شتخدمني 
الأمر  واملزايدات،  املناق�شات  ملجل�س  اجتماع  كل  بحثها خالل  �شيتم  التي  والوثائق  امل�شتندات 
الذي يوفر الوقت واملال يف العمليات الت�شغيلية اليومية، وي�شاعد على احلفاظ على البيئة من 

خالل عدم ا�شتخدام الكميات الهائلة من الأوراق. 
تو�سيل املعلومات يف الوقت املحدد لالأطراف ذات ال�سلة

واملقاولون  املــوردون  يحتاجها  التي  املعلومات  تو�شيل  يف  مهم  بدور  الإلكرتوين  املوقع  ي�شاهم 
يقوم  الذي  النظام  لتحميل  من�شة  مبثابة  املوقع  هذا  ويعد  املجل�س.  خدمات  من  امل�شتفيدون 
باإطالع الأطراف ذات ال�شلة باملناق�شات واملزايدات املفتوحة. ويتم حتديث املعلومات فور فتح 

العطاءات خالل جل�شة فتح العطاءات لإخطار املوردين واملقاولني بو�شع املناق�شات. 
تطبيق عملية التاأهيل امل�سبق 

طرح جمل�س املناق�شات واملزايدات عملية التاأهيل امل�شبق بالتعاون مع اجلهات احلكومية امل�شرتية 
يف عام 2011 مبا يتما�شى مع اأحكام قانون املناق�شات واملزايدات وي�شاعد على ت�شريع عملية 
واملقاولني  للموردين  امل�شتقبلية  بال�شلوكيات  التنبوؤ  اإلى  العملية  هذه  وتهدف  العطاءات.  تقدمي 
خالل تنفيذ امل�شاريع. فعلى �شوء عملية التاأهيل امل�شبق، يتاح للجهات احلكومية امل�شرتية اختيار 
اأف�شل املوردين واملقاولني على اأ�شا�س موؤهالتهم، وخرباتهم املهنية والفنية، واإمكانياتهم املالية. 
ومنذ تطبيق هذه العملية، مت تاأهيل 935 موردًا ومقاوًلحتى الآن. ويف عام 2013 وحده، مت تاأهيل 
واتخاذ  الختيار  على  امل�شرتية  احلكومية  اجلهات  ي�شاعد  مما  اإ�شافيني،  ومقاول  مورًدا   350

قرارات اأف�شل خالل عملية املناق�شة. 

منوذج  وبناء  الكاملة،  الأمتتة  خالل  من  امل�شتقبل  يف  العملية  تلك  تعزيز  اإلى  املجل�س  ويتطلع 
متطور لبيانات ومعلومات الأعمال، ليكون نظامًا جلمع وتخزين واكت�شاف والتحقق من بيانات 
املوردين واملقاولني. كما يت�شمن اأي�شًا ال�شتف�شارات واإعداد التقارير والتحليل الإح�شائي عرب 
الإنرتنت. وهذا بدوره ي�شاعد جمل�س املناق�شات واملزايدات و اجلهات احلكومية امل�شرتية على 
توفر  العملية  تلك  فاإن  اإلى ذلك،  بالإ�شافة  املنا�شب.  القرار  ب�شهولة واتخاذ  البيانات  مراجعة 
الدعم للموردين واملقاولني اأي�ضًا من خالل حتديد نقاط قوتهم و�ضعفهم، مبا يتيح لهم اتخاذ 
املناق�شات  من  املزيد  يف  امل�شاركة  على  قدرتهم  وتعزيز  اأدائهم  لتح�شني  الالزمة  الإجــراءات 

واملزايدات م�شتقباًل. 
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منوذج يحتذى به
ل�شك اأن اإدارة اأعمال جمل�س املناق�شات واملزايدات على يد 33 موظفًا فقط من الأمور التي 
تثري انبهار الكثري من الأطراف ذات ال�شلة. اإن حتقيق الكفاءة العالية لي�س جمرد منتجًا نقدمه 
لالأطراف ذات ال�شلة، بل اأنها ثقافة موؤ�ش�شية را�شخة يف عقل كل فرد من اأفراد فريق العمل. 
ويف ظل فريق عمل �شغري احلجم، فاإن اإ�شهامات كل فرد فيه حتظى باأهمية كبرية وقيمة عالية. 
وبالرغم من عبء العمل الثقيل، فاإن فريق عملنا ال�شغري حجمًا يتيح لنا اتخاذ القرارات ب�شكل 

اأ�شرع، كما ي�شاهم يف تعزيز ال�شعور بامل�شوؤولية والنتماء لدى اأفراد الفريق. 
وخالل العام املا�شي، بداأ فريق املوارد الب�شرية يف العمل على م�شاريع لتطوير املوظفني واإدارة 
املواهب واملهارات يف املجل�س. وت�شتمل اخلطط امل�شتقبلية يف املجل�س على دمج خطة الإحالل 
الوظيفي التي تتيح تر�شيح املوظفني وتدريبهم ل�شغل املنا�شب اجلديدة. كما ي�شعى املجل�س اأي�شًا 
اإلى زيادة عدد القوى العاملة مبا يتيح له مواجهة التحديات التي يفر�شها النمو املتوقع يف الطلب 

على خدمات املجل�س يف ظل النمو القت�شادي املتوقع ململكة البحرين. 
وقد متكن فريق العمل خالل عام 2013 من اإدارة 1049 مناق�شة مت فتحها، و2038 مناق�شة مت 

اإر�شاوؤها بقيمة تزيد على 930 مليون دينار بحريني يف خمتلف القطاعات. 
المناق�شات التي تم اإر�شاوؤها في عام 2013

عـــدد
المناق�شات

قيمة المناق�شات

)بالمليون دينار بحريني(
يناير 162 64

فبراير 190 48
مار�س  209 110
اأبريل  203 93
مايو 143 59
يونيو 129 75
يوليو 164 79

اأغ�شط�س 144 41
�شبتمبر 158 75
اأكتوبر 152 49
نوفمبر 143 88
دي�شمبر 231 119

2028 900

عدد املناق�شات التي مت اإر�شاوؤها يف عام 2013 
2028

قيمة املناق�شات التي مت اإر�شاوؤها يف عام 2013 
900 مليون دينار بحريني



30
العدد: 3189 - الخميس 25 ديسمبر 2014

توفري القيمة العالية للعمالء

ماذا تقول الأطراف ذات ال�سلة عن النظام
 4-3 من  لتحميل  واملزايدات  املناق�شات  ملجل�س  الإلكرتوين  املوقع  با�شتخدام  �شركتنا  »تقوم 
مناق�شات �شهريًا، وميثل املوقع الإلكرتوين للمناق�شات اإدارة قيمة للغاية ت�شاعد ال�شركات على 
اأن تنمو يف اأعمالها وك�شب املزيد من الأعمال التجارية من القطاع احلكومي، لذا نتطلع ملوا�شلة 

تطوير هذا النظام.«
ح�شن كيك�شو
املدير
جمموعة بدر اأحمد كيك�شو للمقاولت

تتعامل  حيث  اأعمالنا،  اإجنــاز  و�شهولة  �شرعة  على  �شاعد  قد  الإلكرتوين  املناق�شة  نظام  »اإن 
�شركتنا مع العديد من املناق�شات. وقد كان من الأف�شل بالن�شبة لنا احل�شول على ن�شخة من 

وثائق املناق�شة على الكمبيوتر بدًل من خماوف فقدان الن�شخة الورقية.«
حممد اأبوبكر
مدير م�شاريع البناء
�شركة املحركات البحرينية

امل�شرتيات يف عام 2013
الفر�س  من  املزيد  البحرين  مملكة  يف  امل�شرتية  احلكومية  اجلهات  قدمت   2013 عام  خالل 
للموردين واملقاولني. على �شبيل املثال يف العام املا�شي وحده، منت القيمة الإجمالية للمناق�شات 

اخلا�شة بالإ�شكان والبنية التحتية بن�شبة بلغت اكرث من %50.
ي�شعى جمل�س املناق�شات واملزايدات جاهدًا اإلى ت�شهيل الأعمال للعمالء مع الأخذ يف العتبار 
امل�شتـرية،  احلكومية  اجلهات  مع  التعاون  على  يحر�س  ال�شدد  هذا  ويف  احتياجاتهم.  تنوع 
واملـوردين واملقـاولـني املحليني والـدوليني. ويف العام املا�شي، جاءت التكاليف الفعلية للمناق�شات 
دينار  مليون  باأكرث من 423  املقدرة  التكلفة  اأقل من  العام  ار�شاوؤها خالل  التي مت  واملزايدات 

بحريني.
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طرح نظام املناق�شة الإلكرتوين لعمالئنا 
يف اإطار عالقة �شراكة وثيقة، قامت متكني بتدريب اأكرث من 700 �شركة حول ا�شتخدام نظام 
اأي  وجتنب  ــى،  الأول املرحلة  جناح  يف  ملمو�س  ب�شكل  ذلك  �شاهم  وقد  الإلــكــرتوين.  املناق�شة 
التوا�شل بني جمل�س املناق�شات واملزايدات  م�شكالت قد تظهر مبدئيًا يف النظام، وفتح �شبل 

والأطراف ذات ال�شلة. 

�شهد جمل�س املناق�شات واملزايدات يف عام 2013 منوًا يف كل من عدد وقيمة العطاءات مقارنة 
بعام 2012.

عدد المناق�شات التي تم اإر�شاوؤها )لأعلى 20 جهة حكومية(

هيئة الكهرباء والماء 214

وزارة الأ�شغال 211

�شركة نفط البحرين 187

وزارة ال�شحة 143

المخازن المركزية 137

وزارة التربية والتعليم 128

وزارة الثقافة 126

طيران الخليج 121

وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني 96

وزارة الإ�شكان 68

هيئة �شئون الإعالم 62

وزارة الموا�شالت 47

الموؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة 41

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 39

تمكين 33

جامعة البحرين 33

هيئة الحكومة الإلكترونية 22

الجهاز المركزي  للمعلومات 21

حلبة البحرين الدولية 20

وزارة التنمية الإجتماعية 19
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قيمة المناقصات التي تم إرساؤها )ألعلى 20 جهة حكومية(

طيران الخليج 116

وزارة الأ�شغال 110

وزارة الإ�شكان 95

�شركة نفط البحرين 94

وزارة ال�شحة 92

هيئة الكهرباء والماء 91

المخــازن المركزية 55

وزارة الموا�شالت 36

وزارة التربية والتعليم 29

وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني 23

تمكين 18

الموؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة 15

هيئة �شئون الإعالم 14

وزارة المالية 13

الجهاز المركزي للمعلومات 13

وزارة الثقافة 9

�شركة البحرين لالإ�شتثمار العقاري 8

�شركة تطوير المنطقة الجنوبية 6

حلبة البحرين الدولية 6

هيئة الحكومة الإلكترونية 5
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ال�ستفادة من التكنولوجيا اجلديدة
اإلى تطبيق  الذي حققه يرجع  النجاح  اأن جانبًا كبريًا من  واملزايدات  املناق�شات  يرى جمل�س 

ودمج اأحدث م�شتويات التكنولوجيا التي جتعل العمل يف البحرين اأكرث ي�شرًا و�شهولة. 

املناق�شة  نظام  لتطبيق  تطورًا  واأكرثها  التقنيات  اأحدث  نعتمد على  فاإننا  قبل،  وكما ذكر من 
املوقع  خــالل  من  ال�شلة  ذات  الأطـــراف  مع  التوا�شل  تعزيز  على  نحر�س  كما  الإلــكــرتوين. 
الإلكرتوين، وت�شريع وت�شهيل عملية اتخاذ القرارات با�شتخدام نظام اآي باد لالجتماعات. وعلى 
�شوء العائد على ال�شتثمار الذي حققناه من جراء دمج هذه التكنولوجيا، فاإن فريق العمل عازم 

على موا�شلة تعزيز التكنولوجيا يف امل�شتقبل. 

التكنولوجيا  تطبيق  يف  واملــزايــدات  املناق�شات  جمل�س  حققه  الــذي  امللمو�س  النجاح  ويرجع 
احلكومة  وهيئة  للمعلومات،  املركزي  اجلهاز  مع  الوثيقة  عالقاتنا  اإلــى  واملتطورة  اجلديدة 
الإلكرتونية. ويحظى هذا التعاون املثمر بقيمة عالية لدى جميع الأطراف كما ي�شاهم يف حتقيق 

النمو والتطور. 

ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة ملتابعة التقدم 
للم�شاعدة يف  يف عام 2013 قام املجل�س بتطبيق نظام داخلي �شمم ح�شب احتياجاته، وذلك 
خالل  واملقاولني  واملوردين  امل�شرتية  احلكومية  واجلهات  املجل�س  بني  املرا�شالت  كافة  ت�شجيل 
املجل�س  العمل يف  كفاءة  كثب على مدى  التعرف عن  لنا  يتيح  وهذا  بالكامل.  املناق�شة  عملية 
اإعداد  الداخلي  النظام  هذا  وي�شتطيع  الرئي�شية.  الأداء  موؤ�شرات  خالل  من  النجاح  وحتديد 

تقارير التدقيق، وتقارير التوفري، وقائمة اأ�شعار املناق�شة، مما يتيح لنا توفري الوقت. 

ويتم اإعداد تقرير التوفري �شهريًا ويطلع عليه فريق العمل بالكامل ل�شمان تعزيز كفاءة عملياتنا 
اإلى طرح الأر�شيف الإلكرتوين لإدارة البيانات ال�شابقة،  الت�شغيلية. ون�شعى يف اخلطوة التالية 
وهو ما ي�شاعد املجل�س على توقع الأعمال يف امل�شتقبل على �شوء الجتاهات التي كانت �شائدة 

يف املا�شي. 

اخلطط امل�ستقبلية 
املتطورة يف جميع  اجلديدة  التكنولوجيا  من  ال�شتفادة  واملزايدات  املناق�شات  يوا�شل جمل�س 
الأطراف ذات  مع  التوا�شل  لت�شهيل عملية  الرائدة  املبادرات  تطوير عدد من  وقد مت  اأعماله. 

ال�شلة، وتعزيز الفعالية الت�شغيلية للمجل�س. 

وتبداأ هذه املبادرات بتغيري الطريقة التي يتم بها حفظ البيانات، وذلك من خالل النتقال اإلى 
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الأجهزة الفرتا�شية. ففي الوقت احلايل يتم تخزين البيانات على اأجهزة اخلوادم )�شريفري( 
وهو ما ي�شغل م�شاحة ويتطلب موارد كثرية من الطاقة والتربيد. ولكن من خالل النتقال من 
اخلوادم التقليدية اإلى الأجهزة الفرتا�شية، �شيح�شل املجل�س على املزيد من م�شاحات احلفظ 

والتخزين مع م�شاحات فعلية اأقل، ومن ثم توفري الطاقة واملوارد املالية. 

به  �ضيناط  الذي  العمالء  خدمة  مركز  طرح  اإلى  واملزايدات  املناق�ضات  جمل�س  يخطط  كما 
عملية اإدارة مالحظات العمالء. و�شيتم دعم هذا املركز من خالل نظام اإلكرتوين �شوف يدير 
ال�شتف�شارات، ويدخل املعلومات، ويجمع الإح�شائيات مما يعزز من عملية اإدارة خدمات العمالء 
ب�شكل اأف�شل. كما �شيتيح هذا النظام للعمالء احل�شول على ردود �شريعة على ا�شتف�شاراتهم، 

مما يتيح لهم الرتكيز على اإدارة عطاءاتهم. 

ويف اإطار جهود املجل�س الرامية اإلى تعزيز ال�شفافية، �شوف ي�شتمر يف دعم �شبل التوا�شل بني 
و�شائل  من  لال�شتفادة  خطط  تطوير  عن  ف�شال  واخلــارج،  الداخل  يف  ال�شلة  ذات  الأطــراف 
اإدخال  اإلى جانب تبني بع�س اخلطط لتبادل عمليات  التوا�شل الجتماعي لتحقيق ذلك. هذا 
العطاءات والأخبار اخلا�شة بالتدريب اأو اآخر التطورات يف نظام املناق�شة الإلكرتوين عرب عدد 

من و�شائل التوا�شل الجتماعي املتنوعة.
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دعم �م�ساندة مملكة البحرين منذ 2013
جمموع عدد املناق�سات التي مت اإر�سا�ؤها منذ عام 2003 

19،286

قيمة املناق�سات التي مت اإر�سا�ؤها يف عام 2003 
9.9

مليار دينار بحريني

المناق�شات التي تم اإر�شاوؤها منذ عام 2003

عـــدد
المناق�شات

قيمة المناق�شات
)بالمليون دينار بحريني(

2003 1142 376

2004 1386 243
2005 1422 640
2006 1703 683

2007 1929 757

2008 2052 1244

2009 1809 1642

2010 2160 1265

2011 1769 1188

2012 1886 905

2013 2028 900

المجموع 19286 9843
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جمموع عدد املناق�سات التي مت فتحها منذ عام 2003 
13،768

جمموع قيمة املناق�سات التي مت فتحها منذ عام 2003 
10.2

مليار دينار بحريني

المناق�شات التي تم فتحها منذ عام 2003

عـــدد
المناق�شات

قيمة المناق�شات
)بالمليون دينار بحريني(

2003 1085 454

2004 1114 587

2005 1245 651

2006 1327 624

2007 1568 868

2008 1426 1498

2009 1213 1616

2010 1432 1121

2011 1129 1077

2012 1180 738

2013 1049 919

المجموع 13768 10153
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دعم �م�ساندة مملكة البحرين منذ 2013

للحكومة . 1 الــــدويل  الــبــحــريــن  مــنــتــدى  واملــــزايــــدات يف  املــنــاقــ�ــشــات  مــ�ــشــاركــة جمــلــ�ــس 
ـــــذي اأقـــيـــم بــرعــايــة كـــرميـــة مـــن �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن مــبــارك  الإلـــكـــرتونـــيـــة وال

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء.
2 .
اإحدى . 3 انعقاد  قبل  للمجل�س  العام  والأمــني  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 

اجلل�شات الأ�شبوعية للمجل�س.
4 .
اللقاء التعريفي الثاين الذي نظمه جمل�س املناق�شات واملزايدات للجهات احلكومية.. 5
6 .
اإحدى اجلل�شات الأ�شبوعية لفتح املناق�شات واملزايدات.. 7
8 .
لقاء �شعادة املهند�س عبدالعزيز الق�شاب الأمني العام للمجل�س مع ممثلي اإ حدى املنظمات . 9

الدولية.
10 .
توا�شل املجل�س مع اجلمهور من خالل اأحد اللقاءات مع تلفزيون البحرين.. 11
12 .
اإقامة ور�شة تعريف بقانون املناق�شات واملزايدات والإجراءات املتبعة ملدراء الإدارات اجلدد . 13

يف عدد من اجلهات احلكومية.
14 .
اإحدى الدورات التدريبية على نظام املناق�شة الإلكرتوين التي مت تقدميها جلميع اجلهات . 15

احلكومية امل�شرتية.
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 إعالن بشأن 

 اتلإلخطار الدولية الطلبات

 

تعلن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بأنها قد تسلمت إشعارا من المنظمة      

(، 43(، )42(، )41(، )40)م ارقأ اتالعالمية للملكية الفكرية بنشر الطلبات الدولية، لإلخطار

 الخاص بالعالمات التجارية. 2014لسنة  ( 45(، )44)

 

فعلى جميع الراغبين في االطالع على هذه اإلخطارات زيارة الصفحة اإللكترونية الخاصة      

 بالجريدة الرسمية للويبو على العنوان التالي: 

http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ 

 

 الطلبات الدولية التي تناولتها هذه اإلخطارات.المرفق ويوضح الجدول      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اإعالن ب�ساأن
الطلبات الدولية لالإخطارات
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 (34اإلخطار رقم ) (34)يتبع االخطار  (34اإلخطار رقم ) (34)اإلخطار رقم  (34)يتبع االخطار  (34)اإلخطار رقم 

1221212 918685 1220488 1219816 1219758 1218867 
1221219 1011050 1220565 1219870 350371 1218910 
1221220 1011052 1220591 1219910 398834 1218939 
1221237 1011053 1220604 1219932 692554 1218957 
1221278 1072236 1220649 1219944 922110 1219011 
1221279 1086846 1220651 1219955 1115328 1219045 
1221281 1121098 1220657 1219967 1144604 1219051 
1221282 1129764 1220664 1219974 1144958 1219053 
1221283 1133509 1220704 1219976 1153463 1219055 
1221290 1135571 1220712 1219987 1180791 1219083 
1221380 1153768 1220744 1220045 1213929 1219096 
1221382  1220745 1220113  1219181 
1221410  1220767 1220122  1219238 
1221416  1220769 1220191  1219239 
1221427  1220781 1220250  1219336 
1221460  1220791 1220273  1219338 
1221475  1220805 1220318  1219356 
1221493  1220848 1220327  1219358 
1221541  1220851 1220358  1219388 
1221563  1220852 1220382  1219394 
1221595  1220862 1220421  1219396 
1221637  1220911 295479  1219438 
1221653  1221019 318611  1219518 
1221670  1221022 978423  1219550 
1221758  1221024 1038541  1219565 
403862  1221041 1054329  1219566 
525280  1221044 1193798  1219572 
830237  1221047 1208988  1219635 
839534  1221059 1209865  1219639 
860202  1221092   1219643 
865625  1221143   1219674 
900976  1221160   1219677 
907298  1221178   1219719 
915976  383559   1219720 
1004704  822763   1219740 
1005683  860425   1219753 
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 (34)يتبع االخطار  (33اإلخطار رقم ) (33)يتبع االخطار  (35)اإلخطار رقم  (35)يتبع االخطار  

 1223695 1222730 1222433 1221764 1023402 
 1223697 1222738 1222443 1221765 1130957 
 1223720 1222745 1222451 1221796 1164266 
 630255 1222754 1222466 1221797 1219179 
 806089 1222763 1222492 1221801  
 840857 1222767 1222505 1221825  
 923886 1222781 1222517 1221826  
 985347 1222809 1222518 1221897  
 1017430 1222815 1222549 1221920  
 1041501 1222828 1222563 1221936  
 1075259 1222865 1222596 1221955  
 1165981 1222915 1222636 1221968  
 1197644 1222948 1222642 1221971  
 1200724 1222994 1222646 1221980  
 1201871 1223026 1222664 1222007  
 1213752 1223033 1222675 1222010  
  1223035 560467 1222051  
  1223047 610744 1222082  
  1223178 649722 1222103  
  1223179 672358 1222113  
  1223198 689557 1222115  
  1223203 795742 1222129  
  1223209 913341 1222139  
  1223210 914889 1222149  
  1223216 1031863 1222150  
  1223238 1096614 1222156  
  1223241 1107082 1222168  
  1223248 1111946 1222169  
  1223250 1115179 1222170  
  1223284 1131634 1222198  
  1223311 1131635 1222218  
  1223445 1147561 1222291  
  1223476 1152869 1222329  
  1223511 1154075 1222335  
  1223514 1196427 1222365  
  1223541 1198308 1222368  
  1223666 1205042 1222409  
  1223667 1208118 1222428  
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وزارة ال�سناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )591( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة 

)دونبار وبوردمان البحرين للم�ساعد وال�سالمل الكهربائية ذ.م.م(
ال�شيد/ ماهر  اإليه  باأنه تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 
فخري ميخائيل نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )دونبار وبوردمان 
البحرين للم�شاعد وال�شالمل الكهربائية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77508، ب�شفته 
ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة، طالبًا  القانوين  امل�شفي 

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

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

اإعالن رقم )592( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ال�شيخة 
مرمي عي�شى خليفة اآل خليفة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية 
املحدودة امل�شماة )مطاعم دانة اخلليج العربي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80785، 
لل�شيد/ حممد �شبيت �شامل  واأيلولة ملكيتها  الواحد  ال�شخ�س  اإلى �شركة  ال�شركة  طالبًا حتويل 

عا�شل، وذلك بعد تنازل ال�شيد/ ع�شام حممد ناجي �شعد عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )593( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة 
ال�شخ�س الواحد امل�شماة )جلف تاك �شي�شتم �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68980، 
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األف  خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  حتويل  طالبًا 
)50٫000( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيدة/ اآن مريي كينن املهيزع، البحرينية اجلن�شية، 

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

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

اإعالن رقم )594( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة 
مبوجب  امل�شجلة  واخل�شروات(،  الفواكه  وت�شدير  ل�شترياد  ال�شريع  )اخلط  امل�شماة  الفردية 
القيد رقم 38527، طالبًا حتويل الفروع التالية: الفرع رقم 14 امل�شمى )اخلط ال�شريع ل�شترياد 
وت�شدير الفواكه واخل�شروات(، الفرع رقم 18 امل�شمى )الواحة اخل�شراء للخ�شروات والفواكه 
واملاء احللو(، الفرع رقم 20 امل�شمى )الواحة اخل�شراء للخ�شروات والفواكه(، اإلى �شركة ذات 
م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20٫000( دينار بحريني، وذلك باإدخال 

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

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

اإعالن رقم )595( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )كيو اإف مل�ساريع كي اأي �سي(

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأي �شي(، ملالكها )بنك قطر الأول لال�شتثمار  اإف مل�شاريع كي  الواحد امل�شماة )كيو  ال�شخ�س 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80005، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اأ�شو�شيت�س م�شفيًا لل�شركة، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات  اآند  اختيارية، وتعيني مكتب توما�س 

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

رة لعرتا�شه، خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 امل�شفي لل�شركة/ مكتب توما�س اآند اأ�شو�شيت�س

هاتف/ 17716109
املنامة/ مملكة البحرين
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 اإعالن رقم )596( ل�سنة 2014 
ب�ساأن نقل ملكية من �سركة ت�سامن 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
عي�شى  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدعلي عبدالهادي حم�شن و�شركاه مالَّك �شركة الت�شامن امل�شماة )مروج البحرين العقارية(، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة  امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87027، طالبني حتويل ال�شركة 

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

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

اإعالن رقم )597( ل�سنة  2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )عياَّ�س لالأواين املنزلية ذ.م.م(
ال�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�س لالأواين املنزلية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم  ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )عيَّ
76216، والتي تزاول ن�ضاط ا�ضترياد وت�ضدير وبيع ال�ضاعات بجميع اأنواعها، وا�ضترياد وت�ضدير 
واأدوات الزخرفة  األعاب الأطفال  الكمبيوتر وم�شتلزماته، وا�شترياد وت�شدير وبيع  اأجهزة  وبيع 
والزينة للمنا�شبات، وا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات والأواين واللوازم املنزلية، طالبًة ت�شفية 

ال�شركة ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفى اأن �شلطة جمل�س اإدارة ال�شركة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س املادة 
اإليه،  مطالباتهم  تقدمي  اإلى  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفى  يدعو  ال�شركات  قانون  من   )335(
رة لعرتا�شه، خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  دة واملربِّ م�شفوعة بامل�شتندات املوؤيِّ

ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:
امل�شفي ال�شيد/ عبدالرب علي مثنى الرقيمي

رقم الت�شال: 33782444
املنامة – مملكة البحرين



44
العدد: 3189 - الخميس 25 ديسمبر 2014

 اإعالن رقم )598( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )بحرين اإن دي تي لفح�س اللحام �س.�س.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جرانت 
ثورنتون عبدالعال، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )بحرين اإن دي تي لفح�س اللحام 
�س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ حممد تقي مراد فتح اهلل، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79601، والتي 
متار�س ن�ضاط هند�ضة حلام الإن�ضاءات واملباين والفح�س بالأ�ضعة ال�ضينية، طالبًا اإ�ضهار انتهاء 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال 

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

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

اإعالن رقم )599( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

فرع �سركة اأجنبية
ح و�شركاه نيابة عن )ذي  َويِّ يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين باأنه قد تقدم اإليها مكتب الرُّ
هونغ كونغ اآند �شنغهاى بنكنغ كوربوري�شن مليتد( وهو فرع ل�شركة اأجنبية، م�شجل مبوجب القيد 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل  اإ�شهار انتهاء  رقم 4774، طالبًا 

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

رة لعرتا�شه، خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ
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ملخ�س عقد
 �سركة رم للتجارة ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة رم للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91691

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/18
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:    مبنى 2257د       طريق 90   الهملة    جممع 1014

هاتف: 39736200 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- ماهر ح�شني اأحمد عريقات 
عدد احل�ش�س )200(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )10000(       الن�شبة )%50( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- هاجر حممد عبدالغني حكمت 
عدد احل�ش�س )200(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
التوقيع )منفرد( م�شتوى  اجلن�شية(       )بحريني  1- ماهر ح�شني اأحمد عريقات 
)بحرينية اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفردة( 2- هاجر حممد عبدالغني حكمت 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR )بحرينية اجلن�شية(  1- هاجر حممد عبدالغني حكمت 
DIRECTOR )بحريني اجلن�شية(  2- ماهر ح�شني اأحمد عريقات 
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ملخ�س عقد
 �سركة براجيتي للخدمات البحرية ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: براجيتي للخدمات البحرية ذ.م.م
رقم القيد: 91694

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/18
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: اخلدمات ال�شت�شارية البحرية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 2081   مبنى 2648       طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)هندي اجلن�شية( 1- يكتي ماثيور 

عدد احل�ش�س )10(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )1000(       الن�شبة )%5( 
)هندي اجلن�شية( 2- اأمريندار كومار 

عدد احل�ش�س )190(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )19000(     الن�شبة )%95(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  1- يكتي ماثيور 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  2- اأمريندار كومار 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)هندي اجلن�شية(  1- اأمريندار كومار 
)هندي اجلن�شية( 2- يكتي ماثيور 
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ملخ�س عقد
 �سركة اأ�سمره العقارية �س.�س.و 

ملالكها �سعيد اإبراهيم ال�سايغ
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة اأ�شمره العقارية �س.�س.و ملالكها توفيق �شعيد اإبراهيم ال�شايغ
رقم القيد: 91697

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/18
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة ول ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا 

املجال من غري موافقة امل�شرف املركزي، واإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 250٫000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 1602   مبنى 1260       طريق 2421   املنامة    جممع 324
هاتف: 17243490 و 33360936 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)ميني اجلن�شية( توفيق �شعيد اإبراهيم ال�شايغ 

عدد احل�ش�س )2500(      قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )250000(  الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  توفيق �شعيد اإبراهيم ال�شايغ 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة )ميني اجلن�شية(  توفيق �شعيد اإبراهيم ال�شايغ 



48
العدد: 3189 - الخميس 25 ديسمبر 2014

ملخ�س عقد
 �سركة بحر للمجوهرات ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة بحر للمجوهرات ذ.م.م
رقم القيد: 91701

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/18
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املجوهرات واللوؤلوؤ.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:    مبنى 1556       طريق 432   املنامة    جممع 304

هاتف: 39992788 و 36611786 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي اجلن�شية(   AMI HARSHAD KUMAR JANI-1
عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- نزهة ال�شيد �شادق جعفر العلوي 
عدد احل�ش�س )102(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)هندي اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(  AMI HARSHAD KUMAR JANI

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
 MANAGING )هندي اجلن�شية(           AMI HARSHAD KUMAR JANI

DIRECTOR
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ملخ�س عقد
 �سركة اأ�س�ست لال�ست�سارات - ت�سامن

ملالكها حممد جعفر اإ�سماعيل و�سركائه
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: �شركة اأ�ش�شت لال�شت�شارات - ت�شامن ملالكها حممد جعفر اإ�شماعيل و�شركائه
رقم القيد: 79260

تاريخ التاأ�سي�س: 2011/10/19
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: دعاية واإعالن، وتقدمي امل�شورة الفنية والتقنية واإجراء الدرا�شات، وتخلي�س 
وتقدمي  بالعمولة(،  )تاجر  القوم�شيون  ومكاتب  واحلكومية،  الر�شمية  اجلهات  لدى  املعامالت 

ا�شت�شارات يف جمال التوظيف، ومركز الإت�شال.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 82   مبنى 657       طريق 2811   ال�شيف    جممع 428
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- اإبراهيم حممد من�شور عبا�س 
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(      الن�شبة )%50( 

)بحريني اجلن�شية( 2- حممد جعفر ح�شن اإ�شماعيل 
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- اإبراهيم حممد من�شور عبا�س 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- حممد جعفر ح�شن اإ�شماعيل 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR )بحريني اجلن�شية(  1- حممد جعفر ح�شن اإ�شماعيل 
DIRECTOR )بحريني اجلن�شية(  2- اإبراهيم حممد من�شور عبا�س 
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ملخ�س عقد
 �سركة �سندوق مينا لتجارة ال�سلع �س.م.ب مقفلة

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

ا�سم ال�سركة: �شندوق مينا لتجارة ال�شلع �س.م.ب مقفلة
رقم القيد: 91706

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/19
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: اإ�شدار �شناديق ا�شتثمارية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 1000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 64   مبنى 104       طريق 383   املنامة    جممع 316

هاتف: 17213199     فاك�س: 17213198       �س.ب: 18206 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بلجيكي اجلن�شية(   STEFAN JACQUES FRANCIS CNOOPS -1
عدد احل�ش�س )1(       قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )1(          الن�شبة )%0٫10( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- �شركة عهد تر�شت �س.م.ب مقفلة   
عدد احل�ش�س )999(   قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )999(     الن�شبة )%99٫90(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- في�شل من�شور عبداهلل العلوان 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )من�شاوي اجلن�شية(  2- عامر 
STEFAN JACQUES FRANCIS CNOOPS  -3 )بلجيكي اجلن�شية( م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
1- في�شل من�شور عبداهلل العلوان                  )بحريني اجلن�شية( 
STEFAN JACQUES FRANCIS CNOOPS -2    )بلجيكي اجلن�شية(
3- عامر                  )من�شاوي اجلن�شية(
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ملخ�س عقد
 �سركة فيث للمقاولت ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: فيث للمقاولت ذ.م.م
رقم القيد: 91707

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/19
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: مقاولت بناء درجة ثالثة.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 14   مبنى 471       طريق 3513   اأم احل�شم    جممع 335

هاتف: 17246121 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- عبداهلل حممد عبداهلل احلربي 
عدد احل�ش�س )20(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 

)بحريني اجلن�شية( 2- حممد عبداهلل حممد احلربي  
عدد احل�ش�س )180(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- حممد عبداهلل حممد احلربي 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- عبداهلل حممد عبداهلل احلربي 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  حممد عبداهلل حممد احلربي 
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ملخ�س عقد
 �سركة بزن�س �سكوير القاب�سة ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة بزن�س �شكوير القاب�شة ذ.م.م
رقم القيد: 91711

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/19
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 250٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 406   مبنى 743       طريق 831   ال�شناب�س    جممع 408

هاتف: 17151525 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)غيني بي�شاوي اجلن�شية( 1- اأ�شامة حممد ح�شان بلبل 
عدد احل�ش�س )250(      قيمة احل�شة )500(    اإجمايل احل�ش�س )125000(    الن�شبة )%50( 

)كر�شي - نيف�شي اجلن�شية( 2- وائل حممد ح�شان بلبل 
عدد احل�ش�س )250(    قيمة احل�شة )500(   اإجمايل احل�ش�س )125000(    الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )غيني بي�شاوي اجلن�شية(  1- اأ�شامة حممد ح�شان بلبل 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )كر�شي - نيف�شي اجلن�شية(  2- وائل حممد ح�شان بلبل 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR )كر�شي - نفي�شي اجلن�شية(  1- وائل حممد ح�شان بلبل 
DIRECTOR )غيني بي�شاوي اجلن�شية(  2- اأ�شامة حممد ح�شان بلبل 
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ملخ�س عقد
 �سركة تك تاور لال�ست�سارات العقارية ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: تك تاور لال�شت�شارات العقارية ذ.م.م
رقم القيد: 91712

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/19
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: مكتب للخدمات ال�شت�شارية يف ال�شئون العقارية املحلية والعاملية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 12   مبنى 128       طريق 306   العدلية    جممع 327

هاتف: 17710002 و 39444014   فاك�س: 17713500               �س.ب: 18444 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- اأحمد عطية اهلل كاظم احلجريي  
عدد احل�ش�س )198(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )19800(      الن�شبة )%99( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- وورك �شمارت لتنظيم الفعاليات ذ.م.م 
عدد احل�ش�س )2(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )200(         الن�شبة )%1(

جمموع ن�سبة امللكية  )%100(
املخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- يا�شر عطية اهلل كاظم حممد 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- اأحمد عطية اهلل كاظم احلجريي 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(             رئي�س جمل�س الإدارة 1- اأحمد عطية اهلل كاظم احلجريي 

)بحريني اجلن�شية(             نائب رئي�س جمل�س الإدارة 2- يا�شر عطية اهلل كاظم حممد 
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ملخ�س عقد
 �سركة عامل الإطارات ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: عامل الإطارات ذ.م.م
رقم القيد: 91713

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/19
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع قطع غيار ال�شيارات ولوازمها والإطارات والبطاريات 

والزيوت، وتركيب اإطارات ال�شيارات وموازنتها.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    مبنى 2401       طريق 66   النويدرات    جممع 646
هاتف: 17000116 و 36365936     فاك�س: 17000119         �س.ب: 80087 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- اأحمد توفيق حممد �شكيب 

عدد احل�ش�س )80(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )4000(       الن�شبة )%20( 
)بحريني اجلن�شية( 2- توفيق حممد اإ�شماعيل �شكيب 

عدد احل�ش�س )320(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )16000(     الن�شبة )%80(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  توفيق حممد اإ�شماعيل �شكيب 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  1- توفيق حممد اإ�شماعيل �شكيب 
)بحريني اجلن�شية( 2- اأحمد توفيق حممد �شكيب 
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ملخ�س عقد
 �سركة اإيه اإم �سي فريت لوجي�ستك�س �س.�س.و

ملالكها حممد عبدالقادر الأن�ساري
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: اإيه اإم �شي فريت لوجي�شتك�س �س.�س.و ملالكها حممد عبدالقادر الأن�شاري
رقم القيد: 91715

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/19
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: وكالء �شركات بواخر، وكيل �شحن بحري.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 78   مبنى 322       طريق 1910   احلورة    جممع 319

هاتف: 17311128       فاك�س: 17291129 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( حممد عبدالقادر حممد الأن�شاري 
عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
 جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  حممد عبدالقادر حممد الأن�شاري 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR )بحريني اجلن�شية(  حممد عبدالقادر حممد الأن�شاري 
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ملخ�س عقد
 �سركة ال�سقر لبيع الأدوات الكهربائية �س.�س.و

ملالكها عبداهلل علي اإبراهيم الزياين
�سركة ال�سخ�س الواحد

اإبراهيم  علي  عبداهلل  ملالكها  �س.�س.و  الكهربائية  الأدوات  لبيع  ال�شقر  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 
الزياين

رقم القيد: 91716
تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/19

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات الكهربائية.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50٫000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    مبنى 225       طريق 356   املنامة    جممع 302
هاتف: 39626700 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( عبداهلل علي اإبراهيم الزياين 

عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
 جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  عبداهلل علي اإبراهيم الزياين 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  عبداهلل علي اإبراهيم الزياين 
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ملخ�س عقد
 �سركة دار الأبهى العقارية ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة دار الأبهى العقارية ذ.م.م
رقم القيد: 91737

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/20
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة ول ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا 

املجال من غري موافقة امل�شرف املركزي، واإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 300٫000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 61   مبنى 168       طريق 1703   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317
هاتف: 32222266 و 39451549 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)اأردين اجلن�شية( 1- عبداجلبار حم�شن دياب الكبي�شي 

عدد احل�ش�س )1500(      قيمة احل�شة )60(    اإجمايل احل�ش�س )90000(      الن�شبة )%30( 
)عراقي اجلن�شية( 2- عبدال�شمد حم�شن ذياب الكبي�شي 

عدد احل�ش�س )1500(   قيمة احل�شة )60(   اإجمايل احل�ش�س )90000(     الن�شبة )%30(
)عراقي اجلن�شية( 3- عبدالوارث حم�شن ذياب كبي�شي 

عدد احل�ش�س )2000(  قيمة احل�شة )60(   اإجمايل احل�ش�س )120000( الن�شبة )%40(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )عراقي اجلن�شية(  1- عبدالوارث حم�شن ذياب كبي�شي 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأردين اجلن�شية(  2- عبداجلبار حم�شن دياب الكبي�شي 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )عراقي اجلن�شية(  3- عبدال�شمد حم�شن ذياب الكبي�شي 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
مدير )عراقي اجلن�شية(  1- عبدالوارث حم�شن ذياب كبي�شي 

مدير عام )عراقي اجلن�شية(  2- عبدال�شمد حم�شن ذياب الكبي�شي 
رئي�س جمل�س املديرين )اأردين اجلن�شية(  3- عبداجلبار حم�شن دياب الكبي�شي 
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ملخ�س عقد
 �سركة تي ويتي للخدمات �س.�س.و

ملالكتها جوانا ماري روبوثام
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة تي ويتي للخدمات �س.�س.و ملالكها جوانا ماري روبوثام
رقم القيد: 91736

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/20
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
با�شتخدام  املعلومات  لتوفري  ومكتب  التجارية،  املعلومات  خلدمات  مكتب  ال�سركة:  اأغرا�س 

احلا�شوب، ومكتب لرتويج البحرين وجلب امل�شتثمرين.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50٫000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 1913   مبنى 2504       طريق 2832   ال�شيف    جممع 428
هاتف: 17200025 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)نيوزليندية اجلن�شية(  JOANNA MAREE ROWBOTHAM

عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
 جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
JOANNA MAREE ROWBOTHAM    )نيوزلندية اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
MANAGING DIRECTOR  )نيوزلندية اجلن�شية(    JOANNA MAREE ROWBOTHAM
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ملخ�س عقد
 �سركة اإيفوكوا ووتر تكنولوجيز ليمتد فرع ل�سركة اأجنبية

فرع ل�سركة اأجنبية
ا�سم ال�سركة: اإيفوكوا ووتر تكنولوجيز ليمتد فرع ل�شركة اأجنبية

رقم القيد: 91729
تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/20

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: مكاتب متثيلية لل�شركات.
عنوان ال�سركة: �سقة 1401   مبنى 1260       طريق 2421   املنامة    جممع 324

هاتف: 17716109 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

اإيفوكوا ووتر تكنولوجيز ليمتد               )بريطانية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )0(       قيمة احل�شة )0(     اإجمايل احل�ش�س )0(              الن�شبة )%0( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%0(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   POWAR SHAILESH SURESH

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
GENERAL  MANAGER )هندي اجلن�شية(   POWAR SHAILESH SURESH
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ملخ�س عقد
 �سركة �سي ات�س بي �سي البحرين �س.�س.و 

ملالكتها �سركة اأك�سلن�س لل�سيانة ال�سناعية �س.�س.و
�سركة ال�سخ�س الواحد

لل�شيانة  اأك�شلن�س  �شركة  ملالكتها  �س.�س.و  البحرين  �شي  بي  ات�س  �شي  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 
ال�شناعية �س.�س.و
رقم القيد: 91730

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/20
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: اإدارة املجعات التجارية وال�شناعية والعمارات واملباين ال�شكنية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:  �شقة 2240  مبنى 1459       طريق 4626   املنامة    جممع 346

هاتف: 17200085 و 39404026 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية اجلن�شية( �شركة اك�شلن�س لل�شيانة ال�شناعية �س.�س.و 
عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ايرلندي اجلن�شية(  ايدوارد هيرني بيكر 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)ايرلندي اجلن�شية(  ايدوارد هيرني بيكر 
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ملخ�س عقد
 �سركة زاريفو للمقاولت ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة زاريفو للمقاولت ذ.م.م
رقم القيد: 91728

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/20
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: مقاولت بناء درجة ثالثة.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:  �شقة 22  مبنى اأ118       طريق 11   توبلي    جممع 707

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- مدينة عبداهلل اإبراهيم حممد 

عدد احل�ش�س )40(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )4000(       الن�شبة )%20( 
)بحرينية اجلن�شية( 2- فاطمة ح�شني ح�شن ع�شريي 

عدد احل�ش�س )160(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )16000(     الن�شبة )%80(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)بحرينية اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفردة( 1- فاطمة ح�شني ح�شن ع�شريي 
)بحرينية اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفردة( 2- مدينة عبداهلل اإبراهيم حممد 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)بحرينية اجلن�شية(  1- مدينة عبداهلل اإبراهيم حممد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- فاطمة ح�شني ح�شن ع�شريي 
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ملخ�س عقد
 �سركة ود �سليمان العاملية للتجارة ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ود �شليمان العاملية للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91723

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/20
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
وال�شمامات  واملكائن  اخلفيفة  املتحركة  الآليات  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�سركة:  اأغرا�س 

وامل�شخات ولوازمها.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 90   مبنى 899       طريق 1114   الرفاع ال�شرقي    جممع 911
هاتف: 36769613 و 37330015   �س.ب: 32502 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شوداين اجلن�شية( 1- معاوية حممد �شليمان ح�شني 

عدد احل�ش�س )49(      قيمة احل�شة )200(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49( 
)بحريني اجلن�شية( 2- عبداهلل �شلطان حممد العبا�شي 

عدد احل�ش�س )51(      قيمة احل�شة )200(     اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شوداين اجلن�شية(  معاوية حممد �شليمان ح�شني 

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
)�شوداين اجلن�شية(  معاوية حممد �شليمان ح�شني 



63
العدد: 3189 - الخميس 25 ديسمبر 2014

ملخ�س عقد
 �سركة تاور تك بحرين - فرع �سركة اأجنبية

فرع ل�سركة اأجنبية

ا�سم ال�سركة: �سركة تاور تك بحرين - فرع �سركة اأجنبية
رقم القيد: 91688

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/18
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: مكاتب متثيلية لل�شركات.

عنوان ال�سركة: �شقة 325   مبنى 2648       طريق 5720   اأمواج    جممع 257
هاتف: 33864980 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- تاور تك اي اإن �شي                   )اأمريكي اجلن�شية(

املخولون بالتوقيع:
1- �شارلز اآر اآندل را�شل             )اأمريكي اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
Regional Manager                                     )1- �شارلز اآر اآندل را�شل              )اأمريكي اجلن�شية
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ملخ�س عقد
 �سركة نادر جعفر طرادة للمقاولت و�سركاوؤه ت�سامن
لأ�سحابها نادر جعفر حم�سن طرادة وزينب علي نعمت

ت�سامن 
جعفر  نادر  لأ�شحابها  ت�شامن  و�شركاوؤه  للمقاولت  طرادة  جعفر  نادر  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

حم�شن طرادة وزينب علي نعمت.
رقم القيد: 91635

تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/13
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�سركة: مقاولت بناء درجة ثالثة.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000
عنوان ال�سركة:   مبنى 1775       طريق 1553   املحرق    جممع 215

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- زينب علي نعمت اهلل الق�شاب                   )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
2- نادر جعفر خلف طرادة                              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية )%100(

املخولون بالتوقيع:
1- زينب علي نعمت اهلل الق�شاب            )بحرينية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- نادر جعفر خلف طرادة                    )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
1- نادر جعفر خلف طرادة                    )بحريني اجلن�شية(
2- زينب علي نعمت اهلل الق�شاب         )بحرينية اجلن�شية(
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ملخ�س عقد
 �سركة ليد اك�سربت�س لال�ست�سارات ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة 
ا�سم ال�سركة: �شركة ليد اك�شربت�س لال�شت�شارات ذ.م.م.

رقم القيد: 91646
تاريخ التاأ�سي�س: 2014/11/13

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�سركة: تقدمي ا�شت�شارات يف جمال الوظيف وا�شت�شارات تنمية النظم الإدارية.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20٫000

عنوان ال�سركة:   �شقة 624    مبنى 125    طريق 1702   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1- ه�شام حممد زهري الطاهر                                      )اأردين اجلن�شية(
)%30( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )200( احل�شة  قيمة   )30( احل�ش�س  عدد 

2- �شمر م�شطفى عبدالرحمن الق�شيبي                    )بحرينية اجلن�شية(
)%30( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )200( احل�شة  قيمة   )30( احل�ش�س  عدد 

3- عبدالرحمن بن فوؤاد بن عبدالرحمن ال�شويغ        )�شعودي اجلن�شية(
)%40( الن�شبة   )8000( احل�ش�س  اإجمايل   )200( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )%100(

املخولون بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(        )اأردين  الطاهر             زهري  حممد  ه�شام   -1

اأع�ساء جمل�س الإدارة:
املخول املدير  اجلن�شية(            )اأردين  الطاهر      زهري  حممد  ه�شام   -1
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 2014/285
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى منال حممود عبدالرحمن عبدالل من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 790807408، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعالن 2014/303
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شلوى عبداهلل �شالح فرحان من �شكنة مدينة حمد 
ويحمل رقم �شكاين 700036458، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعالن 2014/313
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد جعفر فردان �شعيب من �شكنة باربار ويحمل 
رقم �شكاين 680504982، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل 
املذكور، عليه  للمتوفى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها يف هذا  ادعاء يقدم  اأي  الإدارة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر يف: 2014/12/18م
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اإعالن 2014/323

    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد علي حممد �شيف من �شكنة دم�شتان، ويحمل 
رقم �شكاين 160100240، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل 
املذكور، عليه  للمتوفى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها يف هذا  ادعاء يقدم  اأي  الإدارة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعالن 2014/330

    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن عبدالرحمن ح�شن زينل من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 480043957، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعالن 2014/333

اأن كل من له طلب على املتوفاة زرينة حممد رم�شان مريزا من �شكنة مدينة      نعلن للعموم 
عي�شى وحتمل رقم �شكاين 531110621، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفاة املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين
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حرر يف: 2014/12/18م
اإعالن 2014/339

نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى داود �شامل عو�س �شلمان من �شكنة مدينة عي�شى 
ويحمل رقم �شكاين 490053858، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعالن 2014/340

الكواري من �شكنة املنامة  اأن كل من له طلب على املتوفى عدنان حممد علي  للعموم      نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 690044585، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر يف: 2014/12/18م
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى 7779/2014/07
تبليغ باحل�سور

املدعية: النيابة العامة. املدعى عليهما: يا�شر يحيى عبداهلل احلبيب وحامد عبدالرزاق ح�شر 
طاهر، جمهول العنوان. �شفة الدعوى: جنائية.

تعلن املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة للمتهمني املذكورين باأنهما اإذا مل يح�شرا اأو يعينا وكياًل 
ينوب عنهما باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2014/12/29م ال�شاعة الرابعة ع�شرًا فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقهما غيابيًا، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى اجلنائية الثالثة

رقم الدعوى 8/3089/2014/02
تبليغ باحل�سور

 1704 بالزا طريق  بارك  كار   247 بناية  الدولة.  ق�شايا  ال�شحة ميثلها جهاز  وزارة  املدعية/ 
�شارع   1 �شقة  للمقاولت.  العماري  موؤ�ش�شة  عليها/  املدعى  الدبلوما�شية.  املنطقة   317 جممع 
3918 مبنى 802 جممع 939 الرفاع – احلجيات. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 3349/079 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/21م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/8273/2013/02
تبليغ باحل�سور

مكتب  عبداهلل.  عبدالعزيز  جميلة  املحامية/  وكيلتها  ال�شيارات.  لتاأجري  بري�شتيج  املدعية/ 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ عادل حممد ح�شن )841102660(. فيال 785 طريق  املحامني 
وامل�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع   260/– مبلغ  الدعوى/ طلب  �شلماباد. �شفة  820 جممع 708 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الحد  الثانية للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/18 لنظر الدعوى، ليعلم. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/6802/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ ال�شيد فا�شل ح�شن �شامل بوا�شطة وكيله املحامي اأحمد جا�شم. اإدارة املحاكم – مكتب 
املحامني. املدعى عليهم/ نقليات رم�شان )�س.ت 29637-1(. خليل اإبراهيم عبا�س رم�شان. 
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جابر اإبراهيم عبا�س رم�شان. مبنى 993 طريق 31 جممع 634 املعامري. �شفة الدعوى/ طلب 
مبلغ -/3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2014/12/25 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 4/2883/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي/ الكبي�شي لتاأجري ال�شيارات. وكيلها/ املحامي عبد اهلل اأحمد ال�شكران. مكتب املحامني 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ Carolina leria dionisio. �شقه  24مبنى 553 طريق 921 توبلي. 

�شفة الدعوى / طلب مبلغ -/750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2014/10/26م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/03652/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ علي عبداهلل ح�شني. وكيله املحامي/ �شهزلن خمي�س. مكتب املحامني - اإدارة املحاكم 
املدعى عليها/ الدكة ملقاولت البناء. بوا�شطة وكيله املحامي/ فا�شل ال�شواد /مكتب املحامني 
ادارة املحاكم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ -/2092 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/17217/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيله املحامي/ �شناء بوحمود. مكتب املحامني - اإدارة املحاكم 
املدعى عليها / ملفن مثنالبيج رمو�س. فيال 1 طريق 382 جممع 342. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

308 /457 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية 
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رقم الدعوى 7/17485/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها / عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
الدعوى/ طلب  اإبراهيم ر�شي علي. جممع 643مبنى 1166 طريق 643. �شفة  املدعى عليه/ 

مبلغ 181 /574 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/10719/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ علي ح�شن يعقوب. وكيلها/ اميان العرادي. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم. املدعى 
عليه/ مانيندير �شنغ. مل ي�شتدل على العنوان له. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 000 /1٫646 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الحد  الثانية للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2014/12/28م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/17456/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ SAJAMELA MOHAMED YASEEN. جممع 216 مبنى 608 طريق 1511 �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ 070 /112 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/6442/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ اأحمد حممد جواد. وكيلها/ عادل املرتوك. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم. املدعى 
عليها/ ن�شرين �شروري. جممع 711مبنى 4 طريق 1101. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 285 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30م لنظر الدعوى ليعلم.
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قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/17615/2014/02

تبليغ باحل�سور
– اإدارة  املحامني  مكتب  بوعلي.  عبداهلل  عادل  وكيلها/  ال�شيارات.  لتاأجري  العدلية  املدعية/ 
الدعوى/ طلب مبلغ  العنوان. �شفة  املدعى عليه/ ماني�س كومار راجندران. جمهول  املحاكم. 

150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/12272/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإدارة   – املحامني  مكتب  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها/  اجلعفرية.  الوقاف  ادارة  املدعي/ 
�شفة   .234 جممع   3407 طريق   179 منزل  ح�شن.  عبداهلل  ح�شن  عليه/  املدعى  املحاكم. 

الدعوى/ طلب مبلغ 500 /1٫481 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/16238/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ RAMARA TNAM. مبنى 140 طريق 1905 جممع 319. �شفة الدعوى طلب مبلغ 

781 /59 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/7895/2014/02
تبليغ باحل�سور

– اإدارة  املحامني  مكتب  ح�شن.  حممد  علي  وكيلها/  للموا�شالت.  هندي  بن  �شركة  املدعية/ 
املحــاكــم. املدعى عليه/ حممــد حيــدر علــي. جمهول العنــوان. �شفــة الدعــوى/ طلـب مبلــغ 

000 /2٫114 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
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2014/12/30م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/19304/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ عبدالغني ح�شن احلايكي. وكيلها/ حممد اإبراهيم احلايكي. مكتب املحامني – اإدارة 
اأحمد. مركز �شرطة حمرق. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ  املحاكم. املدعى عليه/ ديده ماهبوت 

000 /1٫200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/16238/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإدارة   – املحامني  مكتب  �شلمان.  �شهوان  عبداهلل  وكيلها/  للطابوق.  اململكة  �شركة  املدعية/ 
املحاكم. املدعى عليها/ �شركة احلطاب لالن�شاء. املدعى عليه الثاين/ حممود امني خطاب. 
الر�شوم  مع  دينارًا   3٫484 مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .941 جممع   4128 طريق   1114 مبنى 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/22م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/3634/2014/02
تبليغ باحل�سور

– اإدارة املحاكم  املدعي/ �شالون الوزون لتجميل. وكيلها/ حممد احل�شيني. مكتب املحامني 
مبنى 162 طريق 902  بوليت.  روميل  الثاين/  عليه  املدعى  ماكديرول.  كاترينا  عليه/  املدعى 
جممع 109. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 000 /500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الحد  الثانية للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2014/12/28م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/17694/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ بلدية املنطقة اجلنوبية. املدعى عليه/ مهلي علي علي. دكان 130 �شارع ال�شيخ خالد 
الرفاع ال�شرقي جممع 905. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 720 /306 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/15070/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ حممد طالل حممد. مبنى 1374 طريق 4432 جممع 244. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ 930 /111 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/3210/2014/02
تبليغ باحل�سور

– اإدارة  املحامني  مكتب  جمدم.  حممد  ماجد  وكيلها/  علي.  ح�شن  اإبراهيم  ح�شن  املدعي/ 
املحاكم. املدعى عليه/ حممد مرت�شى خان. مبنى 613 طريق 6433 جممع 364. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ 1٫000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/13909/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ اإبراهيم خمي�س اأحمد. وكيلها/ ح�شن علي اإ�شماعيل. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ علي عبداهلل علي. مبنى 2558 طريق 2165 جممع 721. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ 900 /762 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2014/12/25م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 7/16238/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي / مادا �شمي �شوبرا. وكيلها/ عبد ال�شهيد عبد احل�شني. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ كوجن مويدين زوكور. مبنى 11 طريق 16 جممع 934. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/16238/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة اململكة للخر�شانة. وكيلها/ عبداهلل �شهوان. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليها/ �شركة اخلطاب لالن�شاء. املدعى عليه الثاين/ حممود امني خطاب. مبنى 1114 
طريق 4128 جممع 941. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 500 /2٫265 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/17480/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .306 جممع   24 طريق   24 مبنى  نور.  حممد  �شيد  عليه/  املدعى 

539/464 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 8/9913/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ جا�شم حممد خليل. املدعى عليه/ نا�شر ح�شني علي. مبنى 1981 طريق 3639 جممع 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1٫440/000 مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .736

املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم  اأعاله  الثانية للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

اخلمي�س 2014/12/25م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/10319/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة يونيليفر البحرين. وكيلها/ نبيل حممد �شعيد. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليها/ �شركة اورينتال �شوبرماركت. مبنى 392 طريق 14 جممع 314. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ 428 /4٫259 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/16751/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليها/ رينا �شورينا. مبنى 4518 طريق 2466 جممع 324. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

601 /56 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/20241/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ اوتوبي�س لتاأجري ال�شيارات. املدعى عليه/ بدر مبارك حمود. مبنى 410 طريق 1912 
جممع 319. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 000 /364 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة يوم الحد  الثانية للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
2014/12/28م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 2/3177/2010/02

تبليغ باحل�سور
املدعية/ الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها/ �شهري اأحمد ح�شن. مبنى 427 طريق 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1٫918/  700 مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .339 جممع   3913

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/23م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/16041/2010/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة عبدالعزيز علي. حمامي املدعي/ جا�شم �شرحان. املدعى عليه/ روين �شاها. 
مبنى 51 طريق 14 جممع 129. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 3٫000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/02م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/16275/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ الأوقاف اجلعفرية. وكيلتها/ املحامية هدى ال�شاعر. املدعى عليه/ علي حممد علي 
عجاوي. �شقة 24 مبنى 223 �شارع الق�شر جممع 321 املنامة. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

450 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة 

رقم الدعوى 2/18437/2014/02



78
العدد: 3189 - الخميس 25 ديسمبر 2014

تبليغ باحل�سور
املدعي/ عبدالرحمن را�شد اخل�شرم. املدعى عليه/ من�شور خوار خان. �شقة 23 مبنى 1035 
طريق 4021 جممع 340 اجلفري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/2800 دينار بالإ�شافة اإلى 

الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  املدنية اخلام�شة  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/7983/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء. وكيلتها/ املحامية مرمي عي�شى علي. املدعى 
عليه: فوك�س للمقاولت. مبنى 436 طريق 2113 جممع 521 �شار. �شفة الدعوى / طلب مبلغ 

قدره 520/500 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/17838/2014/02
تبليغ باحل�سور

وكيله/  البناء.  معدات  لتاأجري  دملون  موؤ�ش�شة  �شاحب  عبا�س  ح�شني  علي  عبدعلي  املدعي/ 
ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه/ TALAT BASHIR. بناية 726 طريق 3519 جممع 335 اأم 
احل�شم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 132/200 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات 

والفوائد واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/19122/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة ريفريا لتاأجري ال�شيارات. املدعى عليه/ Arun Saseeneran. �شقة 21 مبنى 629 
دينارًا   1147/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  املنامة.  ـ  الق�شيبية   308 جممع   816 طريق 

بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
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 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 3/13908/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي/ اإبراهيم خمي�س اأحمد �شاحب موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية. وكيله/ املحامي 
ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليها/ موؤ�ش�شة اللوؤلوؤ للتموين البحري ميثلها حميد من�شور �شند 
مبنى 188 �شقة 3 طريق 4304 جممع 343 القرية. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 987/725 

دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للموؤ�ش�شة املدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/10565/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ با�شمة �شيد عي�شى املرزوق. وكيلتها/ املحامية نادية اإبراهيم اجلندي. املدعى عليه/
�شفة  واديان.   608 جممع   806 طريق   248 مبنى   1 فيال  اخليام.  جا�شم  اأحمد  مهدي  حممد 
الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/4250 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب 

املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/11113/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ نزهة العربي م�شاري. وكيلها / املحامي علي عياد. املدعى عليه/ يحيى ح�شني غلوم 
علي. �شقة 54 طريق 5715 اأمواج 257. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 5000 دينار بالإ�شافة 

اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الإثنني 2014/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 5/19223/2014/02
تبليغ باحل�سور

ريحانة  عليها/  املدعى  املرتوك.  عادل  املحامي  وكيله/  ريبيلو.  انتونيو  ريك�شون  املدعي/ 
ـ املنامة. �شفة الدعوى  عبداللطيف. �شقة 12 بناية 1501 طريق 2116 جممع 321 الق�شيبية 

طلب مبلغ قدره -/1400 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 7/20208/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شهناز علي عبداهلل. املدعى عليها/ �شركة كورنر �شتون. �س ب 33258 �شند مملكة 
البحرين. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/3000 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات 

والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 4/18453/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ عبدالنبي حممد علي عبا�س. املدعى عليه / عبدالر�شول علي عبداهلل قروف. موؤ�ش�شة 
عبدالر�شول علي قروف طريق 213 جممع 302 املنامة. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1000 

دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 6/20332/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأنور حممد. املدعى عليها/ �شها علي عيد  اأ�شامة  للفنادق. وكيلها/ املحامي  العرين  املدعية/ 
بوخما�س. منزل 1102 طريق 6025 الزجن 360. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 3513/825 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
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 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 
جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 4/18839/2014/02 

تبليغ باحل�سور
املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامية �شناء بوحمود. املدعى عليه/ نا�شر عبدعلي 
عبا�س ن�شر اهلل. مبنى 197 طريق 1301 جممع 813. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 221/738 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 6/18841/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامية �شناء بوحمود. املدعى عليه/ نتدين �شوت�شنغ  
مبنى 12 طريق 4201 جممع 342. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 240/783 دينارًا بالإ�شافة 

اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 4/18954/2014/02 
تبليغ باحل�سور

عبدالعزيز  عليه/  املدعى  بوحمود.  �شناء  املحامية  وكيلتها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
�شايل  اطحيطر  عبدالعزيز  عبداهلل  اأبنه/  عن  طبيعيًا  وليًا  ب�شفته  ال�شردية  �شايل  اطحيطر 
ال�شردية. مبنى 238 طريق 5410 جممع 254. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 523/394 دينارًا 

بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  املدنية اخلام�شة  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 3/18882/2014/02 
تبليغ باحل�سور

 NORBEM /املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامية زينب اإبراهيم �شبت. املدعى عليه
FERNANDO. مبنى 133 �شارع 902 جممع 109 احلد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 92/035 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/18871/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامية زينب اإبراهيم �شبت. املدعى عليه/ عبدالأمري 
عبا�س علي مرهون. مبنى 436 �شارع 3315 جممع 633 معامري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

90/632 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 5/5807/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم حممد. بوا�شطة وكيلها. املدعى عليها  املدعي: البنك الأهلي وكيلها املحامي/ عي�شى 
�شمرية اأحمد بيجيلت 771035926. �شقة 4 مبنى 2583 طريق 4450 جممع 744. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 864/316 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى 2/2674/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم حممد. بوا�شطة وكيلها. املدعى عليه:   املدعي: البنك الأهلي وكيلها املحامي/ عي�شى 
مملكة   325 جممع   2504 طريق   134 مبنى   13 �شقة   .510911056 مي�شارا  جوهر  راجان 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 1659/774  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة  البحرين. 
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اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى 4/6643/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  املدعى  وكيلها.  بوا�شطة  اإبراهيم حممد.  املحامي/ عي�شى  وكيلها  الأهلي  البنك  املدعي: 
�شفة  البحرين.  مملكة   306 جممع   ،616 طريق   1175 فيال   .810336642 باندي  دهناجني 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 731/709 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2014/12/29 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى 6/3482/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم حممد. بوا�شطة وكيلها. املدعى عليه:   املدعي: البنك الأهلي وكيلها املحامي/ عي�شى 
جورج بايا بيلي �شومان 620636793. مبنى 873 طريق 2515 جممع 65 العكر الغربي مملكة 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   406/752 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  البحرين. 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2014/12/24 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى 9/8386/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ زينب اإبراهيم �شبت. بوا�شطة وكيلتها. املدعى 
عليه: ح�شن جميل علي اك�شي�س 890306540. مبنى 962 �شارع 1213 جممع 1304 مدينة حمد. 
�شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 214/915 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2014/12/22 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة  
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رقم الدعوى 3/8384/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ زينب اإبراهيم �شبت. بوا�شطة وكيلتها. املدعى 
عليه: جا�شم حممد علي عبدالر�شا 930400984. مبنى 455 �شارع 545 جممع 1805 مدينة 
حمد. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 275/837 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/22 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة  

رقم الدعوى 5/6178/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  قاروين.  عبدالغني  املحامي/  وكيلها  الوطني  البحرين  بنك  املدعي: 
عليه: جمال حممد احلاج خليل 710443790. �شقة 11 مبنى 1266 طريق 2421 جممع 324 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2017/362 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  البحرين.  مملكة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة  

رقم الدعوى 7/6244/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم حممد. بوا�شطة وكيلها. املدعى عليه:  املدعي: البنك الأهلي وكيلها املحامي/ عي�شى 
نور جعفر نور الدين اأحمد 760726280. مبنى 1 مدخل 1205 طريق 421 جممع 704 �شلماباد 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1001/612 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  البحرين.  مملكة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 
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رقم الدعوى 1/4000/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ �شناء بوحمود. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: 
لرما انانو كاب�شرتانو 731100328. مبنى 147 طريق 2105 جممع 321. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 183/443 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى 8/4856/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو وكيلتها املحامية/ نبيلة املاجد. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليها: اآيات رافع 
تركي املهنا 900508396. مبنى 475 طريق 711 جممع 607. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

304/161 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2014/12/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة  

رقم الدعوى 1/4773/2014/02
تبليغ باحل�سور

ح�شني  عليه:  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املاجد.  نبيلة  املحامية/  وكيلتها  بتلكو  �شركة  املدعي: 
اإبراهيم علي ح�شني 771105711. �شقة 13 مبنى 3246 طريق 1443جممع 714. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 187/129 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى 8/4002/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ �شناء بوحمود. بوا�شطة وكيلتها.  املدعى عليها: 
�شكينة علي حممد علي ال�شماهيجي 880804319. مبنى 3359 طريق 3359 جممع 302. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 662/094 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  العا�شرة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
الثالثاء 2014/12/30 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 
رقم الدعوى 1/4921/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: �شركة بتلكو وكيلتها املحامية/ نبيلة املاجد. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: ح�شني يو�شف 
علي اأحمد 851205836. مبنى 189 طريق 3403 جممع 634. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

290/468 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 

رقم الدعوى 8/394/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�شطة وكيلها. املدعى 
عليه: ح�شن مريزا علي علي 890801134. مبنى 2410 �شارع 2573 جممع 474. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره -/360 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة  

رقم الدعوى 8/15112/2011/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: جكدي�س بر�شاد و28 اخرون �س 6908375850. بوا�شطة وكيله: عي�شى بور�شيد. املدعى 
عليها: �شنيور للمقاولت. �س ت/00211801. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.

الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليها  للمدعى  الثانية  العمالية  املحكمة  تعلن 
2015/2/10 لنظر الدعوى، ليعلم. ليعلم.

قا�سي املحكمة العمالية الثانية
رقم الدعوى 9/762/2006/02

تبليغ باحل�سور
عليها:  املدعى  �شيادي.  �شامي  املحامي  وكيله  بوا�شطة  خما�س.  بو  عيد  حممد  عادل  املدعي: 
موؤ�ش�شة بوخما�س وكيلها م/ عبد الرحمن ال�شوملي. املدعى عليه املدخل: يو�شف عيد بو خما�س 
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�س/450003086. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
تعلن املحكمة العمالية الأولى للمدعى عليه املدخل املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/4 لنظر الدعوى، ليعلم.، ليعلم. 
قا�سي املحكمة العمالية الأولى 

رقم الدعوى 5/695/2006/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: حمبوب علم عبد اجلليل. بوا�شطة وكيله املحامي عي�شى فرج بور�شيد. املدعى عليها: 
اأزياء الركن ال�شرقي للخياطة الرجالية. املدعى عليه املدخل الثالث: عبداحل�شن من�شور مال 

ح�شن �س/590128256. جمهول العنوان. �شفة الدعـوى/ مطالب عمالية.
تعلن املحكمة العمالية الثانيه للمدعى عليه املدخل املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى، ليعلم.، ليعلم. 
قا�سي املحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى 9/5255/2010/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  را�شد.  هيا  وكيله  بوا�شطة   .771136544 �س  �شيد  تاتيانا  ني�شا  املدعي: 
الطبيعة والدرا�شات وال�شت�شارات البيئية. املدعى عليها املدخل: حممد خليفة يو�شف الزياين 

570701848. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
تعلن املحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه املدخل املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/3 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة العمالية الثانية

رقم ال�ستئناف 9/1897/2013/03 
رقم الدعوى 2/14000/2011/02 

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف/ ا�شامة عي�شى عمران وكيلها املحامي اأحمد عبدالر�شا �شلطان / مكتب 73 الطابق 
يو�شف  اأ�شامة  �شده/  امل�شتاأنف  املنامة.   - اللوؤلوؤ  �شارع  التجاري  را�شد  ال�شيخ  مركز  ال�شابع 
اإبراهيم عرار/ �شقة 21 مبنى 244 طريق 370 جممع 337 املنامة. طلبات ال�شتئناف: قبول 
الطعن �شكاًل. وقبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق لأثبات تاأخر امل�شتاأنف �شده عن 
تنفيذ اأعمال املقاولة وتقاع�شه مما ا�شطر امل�شتاأنف التعاقد مع مقاول اخر لإجناز العمل ومن 
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ثم احلكم للم�شتاأنف بالزام امل�شتاأنف �شده بان يوؤدي مبلغا قدره -/1100 دينار م�شافا اليه 
الفائدة التاأخريية حتى �شداد التام. ت�شمني امل�شتاأنف �شده م�شاريف واأتعاب درجتي التقا�شي.

تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه اأو مبن 
ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2014/12/23، ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف 5/2709/2014/03
رقم الدعوى 8/0810/2014/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: ح�شن بن عبدالعلي بن ح�شن اخلنيزي. وكيلته املحامية هدى �شعد/ اإدارة املحاكم. 
امل�شتاأنف �شده الثاين: بدر حممد ي�شف مراد. جمهول العنوان. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
�شدهما  امل�شتاأنف  بالزام  جمددا  واحلكم  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء  املو�شوع  ويف   -2 �شكاًل. 
بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤدي للم�شتاأنف مبلغ قدره 3400/- دينار مع الفاأدة القانونية بواقع 
10%من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد. 3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب 

املحاماة.
اأو  بنف�شه  باحل�شــور  املذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2014/12/25، ليعلم.                                  
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف:6/1308/2014/03
رقم الدعوى 1/3580/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: عبدالرحمن حممد عبدالرحمن وكيله: املحامي/ اأ�شامة انور حممد -  اإدارة املحاكم 
امل�شتاأنف �شدها: �شيدلية البحرين ومتجرها العمومي. وكيلته املحامية/ لولوة �شالح عبداهلل 
احلكم  بنق�س  الق�شاء   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:   . املحاكم  اإدارة   - العو�شي 
بامل�شاريف  �شده  امل�شتاأنف  الزام   -3 الواردة.  طلباتها  بكافة  للم�شتاأنفة  واحلكم  امل�شتاأنف 

الر�شوم واتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شـور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/6م ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثالثة 
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رقم ال�ستئناف 6/2748/2014/03
رقم الدعوى   9/7998/2008/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: مازه �شامل ادري�س املا�س الدو�شري، م301 ط 3109 جممع 931 /امل�شتاأنف �شدها: 
الدار لاللكرتونيات، العنـوان: غري معروف. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع 

باألغاء احلكم امل�شتاأنف. 3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شــور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف 5/1964/2014/03
رقم الدعوى 02/ 2/6144/2010

تبليغ باحل�سور
�شــد،  احلواج  فاطمة  املحامية/  وكيلته  بوا�شطة  اهلل  جاب  حممد  حميدة  حممد  امل�شتاأنف: 
لولوة  حماميتهما/  بوا�شطة  �شلمان  حممد  اأحمد  زاكر   -2 تايلو�س  فندق   -1 �شده:  امل�شتاأنف 
املوعد  لتقدميها يف  �شكاًل  ال�شتئناف  بقبول لئحة  ال�شكل:  الطلـــبات: 1- من حيث  العو�شي. 
القانوين. 2- ويف املو�شوع: اإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س للدعوى 2010/6144 
والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شدهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما باأن يوديا للم�شتاأنف 
مبلغ قدره 15472 دينارًا )خم�شة ع�شر األف واأربعمائة واثنان و�شبعون دينار بحريني( متثل قيمة 
اإبرام عقد اليجار قدره 5000 دينار وم�شاريف الديكورات  التاأمني املدفوع م�شبقًا عند  مبلغ 
التي  والأدبية  املادية  الأ�شرار  والتعوي�س عن  املطعم  �شبيل جتهيز  اأنفقت يف  التي  وامل�شاريف 
حلقت باملدعي نتيجة لغلق املطعم وخ�شارته ل�شتثماراته. 3- وقبل الف�شل يف املو�شوع: اإحالة 
الدعوى للتحقيق لإثبات قيام امل�شتاأنف بتجهيز املطعم باملعدات والديكورات ومقدار اخل�شائر 
التي تعر�س لها والتعوي�س اجلابر لها. ندب خبري يف الدعوى لبيان قيمة املبلغ امل�شلم من قبل 
للم�شتاأنف �شدهما كتاأمني عن ايجار املحل ولبيان ا�شباب غلق املطعم واملت�شبب يف  امل�شتاأنف 
ذلك وتاريخه وتاريخ اعادة افتتاح الفندق ومن ا�شتلم املطعم وقام با�شتئجاره وقيمة املبالغ التي 
قام امل�شتاأنف بتجهيز املطعم بها واخل�شائر وال�شرار التي حلق به نتيجة غلق املطعم وما تر�شد 
يف ذمة امل�شتاأنف �شدهما من مبالغ ل�شالح امل�شتاأنف وباجلملة بيان مدى ال�شرر الذي تعر�س 
له امل�شتاأنف من غلق املطعم وماهو م�شتحق له من تعوي�س وما انفقه من مبالغ يف �شبيل ت�شغيل 
بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  �شدهما  امل�شتاأنف  اإلزام  الأحوال:  جميع  ويف   -4 املطعم. 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي والفوائد القانونية بواقع %10 
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على ما ع�شى اأن يحكم به من مبالغ.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية للم�شتاأنف �شدهما املذكورين باأنهما اذا مل يح�شرا 
اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/19 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقهما ح�شوريًا، ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/4350/2013/14
تبليغ باحل�سور

ال�شخ�شي: 791002675. جن�شيتها: بحرينية.  اإبراهيم عبداهلل. رقمها  املدعية: عبري حممد 
بوا�شطة املحامي حممد عي�شى التاجر. املدعى عليه: مر�شد حممد علي البلو�شي. ورقمه املدين 
5356577. ورقم جوازه: 00125048. جن�شيته: عماين. منزل مر�شد بن حممد بن علي البلو�شي. 

ال�شبار -21 �شحار - �شلطة عمان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
اإذا مل  باأنه  املذكور  للمدعى عليه  )الدائرة اجلعفرية(  الأولى  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن 
يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يـوم الأربعاء 2015/02/04، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الأولى

رقم الدعوى 14/ 3/5287/2014
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شربية طارق حممد �شلمان حممد. الرقم ال�شخ�شي/ 891103570. مبنى 865 طريق 
5235 جممع 252 قاليل. وجن�شيتها/ بحرينية. املدعى عليه/ جرب جهاد جرب الربديني. الرقم 
فل�شطني.   / جن�شيته   .37 رقم  منزل  – ثمامة  دوحة  قطر/  دولة   .900522755 ال�شخ�شي/ 

مو�شوع الدعوى/ طلب ال�شبكة اأو قيمتها.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى 4/17862/2012/02
تبليغ باحل�سور

اإدفيزوري. وكليه: املحامي/ نبيل حممد �شعيد. املدعى  البحرين  اإم اي  املدعي: �شركة دوفال 
عليها الأولى: �شركة دوفال بارترنز ال ال �شي ذ.م.م تاأ�ش�شت يف ولية تك�شا�س. املدعى عليها 
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الثانية EDUARDO MAURICIO. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة مدنية. 
اأو  بنف�شهما  باحل�شور  املذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنهما جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/6 ونفيدكم علما بورود التقرير.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 8/10483/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: فهمي يو�شف احل�شن. املدعى عليها: �شركة بورتاريف ريال �شتيت للعقارات �س �س و. 
جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

اأو بوكيل عنها  تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شيها 
وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/6 لنظر الدعوى، ليعلم. ليعلم بورود التقرير.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى 
رقم الدعوى 8/10483/2013/02

تبليغ باحل�سور
 771242247 ال�شخ�شي  الرقم  ابوت.  كاي  الينور  عليها:  املدعى  ابوت.  وليم  �شكوت  املدعي: 

بريطانية اجلن�شية. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب طالق.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 

حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21 لنظر الدعوى، ليعلم. ليعلم بورود التقرير.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/6081/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  مهدي  �شالح  الثاين:  عليه  املدعى  وغريها.  بوعلي  جمعة  ح�شن  ح�شن  فاطمة  املدعني: 
العم، جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

بوكيل عنه وقد  اأو  بنف�شه  املذكور باحل�شور  للمدعي عليه  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21 لنظر الدعوى، ليعلم. ليعلم 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى                                         
رقم الدعوى 4/9784/2014/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
�سعد الدين جاد كرمي عبدالدائم حممد خري

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح تركة املتويف �شعد الدين جاد كرمي عبدالدائم حممد 
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خري. الرقم ال�شخ�شي: 600147312. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 

الثالثاء 2014/12/30 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 5/3018/2004/02
تبليغ باحل�سور

املدعني: �شلمى حممد عبدالنبي مرهون و غريها. �شد املدعى عليه: جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
العقاري. �شفة الدعوى: طالبني فيها اإثبات ملكيتهم للعقار الكائن يف منطقة الدراز املخلف عن 
املورث والثابت حدودا وم�شاحة ومعامل وفق تقرير امل�شح رقم ق ق م/�س د/2012/6249 املوؤرخ 

2013/6/19 واخلارطة املرفقة به.
باأوجه  م�شفوع  بطلب  املحكمة  لهذه  يتقدم  اأن  املدعني  طلب  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  فاإن 

اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/19296/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
خليفه اإبراهيم داود ناجم

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى خليفة اإبراهيم داود ناجم. 
الرقم ال�شخ�شي: 550111549. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/22045/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
اأحمد عتيق علي حممد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد عتيق علي حممد. الرقم 
ال�شخ�شي: 600148564. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
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الإثنني  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  املذكور  للمتوفى  دين  يف ذمته 
2015/1/5 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/22165/2014/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
ح�سن حممد �سباح احلادي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى ح�شن حممد �شباح احلادي. 
الرقم ال�شخ�شي: 470003936. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الحد 

2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/15146/2014/02
رقم الدعوى 8/11466/2014/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
عي�سى علي ح�سن العرادي

العرادي.  املتوفى عي�شى علي ح�شن  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 650102835. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 

2014/12/24 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/14879/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

حممد كاظم اأحمد علي املن�سور
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حممد كاظم اأحمد علي املن�شور. 
الرقم ال�شخ�شي: 660028271. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
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من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 
2014/12/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/11165/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه    املدعى  الدولة.  ق�شايا  جهاز  املدعي:  ممثل  والزراعة.  البلديات  �شئون  وزارة  املدعي: 
�شركة جنمة اأورغاريت. مبنى 574 �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح جممع 611 �شرتة مملكة 

البحرين. �شفـة الدعــوى: ديون. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الأربعاء 2014/12/24
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية    

رقم الدعوى 5/14693/2012/02
تبليغ باحل�شور

املحامني.  مكتب  البور�شيد.  �شاحلة  املحامية  وكيلته  بوا�شطة  البور�شيد  فرج  عي�شى  املدعي/ 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه / جاكري رام. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/6.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/12496/2013/02

تبليغ باحل�شور
املدعـــية: ايرا للم�شاريع. وكيلها: املحامي ح�شن عقيل احل�شن. املدعى عليه املدخل الثالث: علي 
اأحمد حممد الديلمي. �شقة 33 مبنى 1311 طريق 525 جممع 305 املنامة. �شفـة الدعـوى: ديون

اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  املدخل  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بوكيل عنه يف جل�شة يوم الإثنني 2015/1/5.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 8/12178/2014/02

فتح دعوى تركة املتوفى 
عبدالرزاق اإبراهيم عبدالرزاق

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدالرزاق اإبراهيم عبدالرزاق. 
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الرقم ال�شخ�شي: 500054185. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/18528/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى 

اأحمد حممد عبداهلل اأحمد جناحي 
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد حممد عبداهلل اأحمد 
جناحي الرقم ال�شخ�شي: 500036390. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/1/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/19178/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

 اإبراهيم باقر ح�شن باقر
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اإبراهيم باقر ح�شن باقر. الرقم 
ال�شخ�شي: 400001268. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  يف ذمته دين للمتوفى املذكور 

2015/1/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/3440/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: ادارة اموال القا�شرين. املدعى عليهما: حممد اأحمد علي فخراوي. كربى علي ر�شا 
النور وتعيني  العنوان. مو�شوع الدعوى: ت�شفية �شركة مقاولت جبل  عبا�س حميدي. جمهويل 

م�شفي من قبل املحكمة والزام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شروفات.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين باحل�شور بنف�شيهما او بوكيل 
عنهما جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/14م.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/7309/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: عادل علي مو�شى العايل. املدعى عليها: �شيد �شميم اأحمد. �شركة معاد ناتا �س.ت1-

58102. نا�شر حممد علي من�شور. العنوان: جمهول. مو�شوع الدعوى: مطالبة مبلغ 456000 
دينار والفوائد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

بوكيل  او  باأنف�شهم  باحل�شور  املذكوين  عليهم  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
عنهم وذلك جلل�شة يوم الحد 2015/1/18م موعد نظر الدعوى، ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 3/9177/2014/02
فتح دعوى تركة املتويف

ادوارد روهان
ال�شخ�شي  الرقم  ادوارد روهان.  املتويف  تركة  فتح  املدنية اخلام�شة عن  الكربى  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  اأو من  املذكور  للمتويف  وارث  كل  فعلى   .380900491
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتويف اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13م 

لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم ال�شتئناف 3/2565/2014/03
رقم الدعوى 9/11085/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: بي�شك �شي�شتم للتنظيفات. مبنى 604 طريق 
ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  �شرتة.   624 جممع   2403

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 9/11085/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21م موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم ال�ستئناف 6/2572/2014/03
رقم الدعوى 8/438/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: عبداهلل اأحمد عبداهلل اأحمد. �شقة 11 مبنى 
2114 طريق 2156 جممع 721. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية الثامنة يف رقم الدعوى 8/438/2013/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21م موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم ال�ستئناف 9/2527/2014/03
رقم الدعوى 5/11213/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شدها: زينب حممد علي ح�شني. مبنى 2246 طريق 
املدنية  ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .810 جممع   1006

الثامنة يف رقم الدعوى 5/11213/2012/02
بوكيل  او  بنف�شها  املذكورة باحل�شور  للم�شتاأنف �شدها  املدنية اخلام�شة  الكربى  املحكمة  تعلن 

عنها وذلك جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21م موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/11482/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك البحرين الوطني. املدعى عليها: �شديقة خليل حممد اكرب علي. مبنى 768 �شقة 
22 طريق 5919 جممع 359 الزجن. مو�شوع الدعوى: الزام املدعى عليها مببلغ 25508/875 

دنانري ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها او بوكيل عنها 

وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20م موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 4/18310/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى حممد اكرم حبيب اهلل

الرقم  اهلل.  حبيب  اكرم  حممد  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
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ال�شخ�شي:650624505. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/21868/2014/2
فتـح دعوى تركـة املتوفى
ح�سن عيد �سعد بوحيد

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن تركة املتوفى ح�شن عيد �شعد بوحيد. الرقم ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  400028042. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/1/26 

لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 5/18623/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

حممد حماد عبداللطيف خالد الدو�سري
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة حممد حماد عبداللطيف خالد الدو�شري. 
الرقم ال�شخ�شي:490107370. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 2/18499/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

ليلى علي عبداهلل خليفة يعقوب
علي عبداهلل خليفة  ليلى  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
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باأية  يدعي  من  اأو  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى   .700104747 ال�شخ�شي:  الرقم  يعقوب. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما 
اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/1/14 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 1/16745/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

حممد عبدالعزيز �سعود مطر
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح تركة حممد عبدالعزيز �شعود مطر الرقم ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  250100428. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/1/19 

لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 2/17644/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

جنيه �سامل خالد عبداهلل
�شامل خالد عبداهلل.  املتوفاة جنيه  تركة  فتح دعوى  الرابعة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 590061879. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/12297/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

منى عبداهلل ح�سن ال�سناب�سي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفاة منى عبداهلل ح�شن ال�شناب�شي. 
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الرقم ال�شخ�شي: 690203845. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 4/15263/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

�سيخ حنيف قا�سم حممد �سوطي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفى �شيخ حنيف قا�شم حممد �شوطي 
الرقم ال�شخ�شي: 610707515. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 8/12729/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

اإبراهيم ال�سيخ حممد علي ال حميدان
اإبراهيم ال�شيخ حممد علي ال حميدان.  تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة 
الرقم ال�شخ�شي: 250103184. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 7/12531/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

فاطمة خليفة عي�سى بوخلوف
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفاة فاطمة خليفة عي�شى بوخلوف. 
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الرقم ال�شخ�شي 370001672. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/21678/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ال�سيد جمعة اإبراهيم علوي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ال�شيد جمعة اإبراهيم علوي. 
الرقم ال�شخ�شي: 471100730. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/20 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى:1/13008/2013/02
تبليغ باحل�سور

– ادارة  املحامني  مكتب  �شعد.  هدى  املحامية  وكيلته  اإبراهيم  الدين  �شالح  يو�شف  املدعي/ 
املحاكم املدعى عليه / 1- حم�شن عبدالرحيم مراد نريوز البلو�شي. 2- �شعد بن عبدالرحيم 

بن مراد البلو�شي جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ ديون.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورين  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

2015/1/19م لنظر الدعوى، ليعلم.           
قا�سي املحكمة املدنية الكربى ال�ساد�سـة

رقم الدعوى 9/9586/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

حممد علي حممد ح�سني ال�سايف
الرقم  ال�شايف.  الرابعة عن فتح تركة حممد علي حممد ح�شني  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
ال�شخ�شي: 670301540. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
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اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  يف ذمته دين للمتوفى املذكور 
2015/1/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/12306/2013/02

فتح دعوى تركة املتوفى
يو�سف عبداهلل حممد البي�سي

الرقم  البي�شي.  حممد  عبداهلل  يو�شف  تركة  فتح  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 851010881. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  يف ذمته دين للمتوفى املذكور 

2015/1/20 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/13983/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى
JACOB YOHANNAN

تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح تركة JACOB YOHANNAN. الرقم ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  680818219. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20 

لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 2/12976/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

عا�سم حممد اأ�سلم عبدالرحيم �ساحب داد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح تركة عا�شم حممد ا�شلم عبدالرحيم �شاحب داد 
الرقم ال�شخ�شي: 861011821. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/20 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 9/9790/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى منوجر عبدالر�سول عبدالنبي منريي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح تركة منوجر عبدالر�شول عبدالنبي منريي الرقم 
ال�شخ�شي: 490105041. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/21 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 7/14313/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى من�سور اأحمد حممد هارون

تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح تركة من�شور اأحمد حممد هارون. الرقم ال�شخ�شي 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  230101216. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21 

لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 4/13186/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ENRIGUE SANTOS SAGUM

الرقم   ENRIGUE SANTOS SAGUM تركة  فتح  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 730840832. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/21 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 8/19406/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شركة اإبراهيم خليل كانو. وكيله املحامي: خليل اإبراهيم اأديب. املدعى عليها: موؤ�ش�شة 
الدعوى/  �شفة  باربار.  مبنى 14 طريق 36 جممع 522  الن�شائية.  للمقاولت  ال�شائغ  �شلمان 
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الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره -/35084 دينارًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20 نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعوى 5/2748/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: جنوى عبداللطيف حممدعبداهلل. وكليه: املحامي / نبيل حممد �شعيد. املدعى عليها 
الثانية: �شركة كابيتال بارترنز. املدعى عليه املدخل الول: حممد بن �شعيد الزهراين. املدعى 
اأحمد  عليه املدخل الثاين: خالد بن حممد بن عبداهلل اجلربوع. املدعى عليه املدخل الثالث: 
العواجي  الرابع: �شالح بن علي بن �شعيد  ال�شدي. املدعى عليه املدخل  بن عبداهلل بن حممد 
الدخيل.  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  عبداللطيف  اخلام�س:  املدخل  عليه  املدعى  الغامدي. 

جمهول العنوان. �شفـة الدعـوى: الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 825000٫000 دينار. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/19 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة   

رقم الدعوى 8/13783/2014/02
تبليغ باحل�سور

املحامية/ �شهيلة عبدالر�شول توراين. املدعى عليه/ امتياز اأحمد خاك�شاربت. �شفـة الدعوى. 
اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 12000 دينار.

تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 
يوم الحد 2014/12/28.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    
رقم الدعوى 4/13947/2014/02

تبليغ باحل�سور
�شفـة  حممد.  عبداهلل  ا�شماعيل  حممود  عليه/  املدعى  اجلعفرية.  الأوقاف  اإدارة  املدعية/ 

الدعوى الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 5050 دينارًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 

يوم الإثنني 2014/12/22، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    
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رقم الدعوى 9/3292/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة كلتونز البحرين املحدودة. وكليه: املحامي/ علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه 
الثاين: PREMATHILAKE BANDARA HIGGODA. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام 

املدعى عليه الثاين بدفع مبلغ قدره 7200٫000 دينار.
اأو بوكيل  العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 

عنه جلل�شة يوم الأحد 2014/12/21، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    

رقم الدعوى 7/12920/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: اأ�شامة مريزا اأحمد اإبراهيم وغريه. وكليه: املحامي/ حممد عي�شى علي كاظم التاجر 
املدعى عليه الثاين: اأ�شرف اأبو اإيليا. جمهول العنوان. �شفـة الدعوى: اإلزام املدعى عليه الثاين 

بدفع مبلغ قدره 10000٫000 دينار.
اأو بوكيل  العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 

عنه جلل�شة 2014/12/22، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    

رقم الدعوى 7/13517/2014/02
تبليغ باحل�سور

جواد  عليه/  املدعى  العريبي.  علي  املحامي/  وكيله  ذ.م.م.  العقارية  امباكت  �شركة  املدعية/ 
حم�شن علي �شبت. �شفـة الدعوى: الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 22400 دينار.

تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 
يوم الإثنني 2014/12/22، ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    
رقم الدعوى 9/6548/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: �شركة اإفر�شت للتجارة واخلدمات ذ.م.م. وكليه: املحامي/ حممد يو�شف املرخ. املدعى 
عليه: YUM YUM TREE GROUP. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: الزام املدعى عليه بدفع 

مبلغ قدره 6962٫625 دينار. 
اأو بوكيل  العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 
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عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2014/12/23، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة   

رقم الدعوى 9/6167/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك البحرين للتنمية. وكليه: املحامي/ علي حممد ح�شن كمال الدين. املدعى عليها 
�شعد.  عو�س  اإ�شماعيل  الثاين:  عليه  املدعى  املليجي.  حممد  عبدالقادر  ازهري  منى  الأولى: 
جمهول العنوان. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليهما الأولى والثاين بدفع مبلغ قدره 5099٫250 

دينارًا. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الإثنني 2014/12/29، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    

رقم الدعوى 1/13084/2014/02
تبليغ باحل�سور

موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الزعبي.  حامت  قي�س  املحامي/  وكليه:  اإل.  اإ�س  تاأويل  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  الزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  جمهول  التجارية.  عبا�س  خليل 

15604٫025 دينار. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة 2014/12/29، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    

رقم الدعوى 2014/02 /4/14175
تبليغ باحل�سور

املدعي: بنك اثمار. بوا�شطة وكيله املحامي/ �شفوت حنفي. املدعى عليها: رجاء عي�شى جا�شم 
احلايكي. البيت 1086 ممر 640 جممع 206 املحرق. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 

تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الحد 2015/1/4 لنظر الدعوى، ليعلم. ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  
رقم الدعوى 2014/02 /7/14330

تبليغ باحل�سور
املدعي: بنك اثمار. بوا�شطة وكيلة املحامي/ �شفوت حنفي. املدعى عليه: حممود اأحمد حبيب 
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حممد التيتون. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 
الحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنه  املذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

2015/1/4  لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /7/19088
تبليغ باحل�سور

املدعي: حممد علي اأحمد حممد الوطني. بوا�شطة وكيلة املحامي/ علي �شامي عبداهلل الوطني 
املدعى عليه: يا�شني حممد فائد زامط. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 

تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باأنه قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2014/12/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة  
رقم الدعوى 5/9047/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي/ بنك البحرين الوطني. بوا�شطة الوكيل عبدالغني حزة قاروين. املدعى عليه/ حممد 

�شامل م�شعود الرفاعي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/6 لنظر الدعوى، ليعلم. ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 4/14763/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: بنك البحرين والكويت. وكليه: املحامي/ عربا�شد عبدالرحمن اإبراهيم. املدعى عليه 
ح�شني حم�شن اأحمد على عبدالنبي. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: الزام املدعى عليه بدفع 

مبلغ قدره 6417٫000 دينارًا. 
اأو بوكيل  العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 

عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2014/12/23، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى 7/15140/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شالح  عليه/  املدعى  املن�شوري.  زينات  املحامية/  وكيلتها  ماك�س.  كريدي  �شركة  املدعية/ 
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مبلغ قدره 8633/746  بدفع  عليه  املدعى  الزام  الدعوى:  العبداهلل. �شفة  عبداللطيف حممد 
دينارًا.

تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 
يوم الحد 2014/12/21، ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    
رقم الدعوى 6/7418/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي/ حممد علي تقي اأحمد. وكيلته املحامية/ اميان ح�شن. املدعى عليه/ اأحمد حممد علي 

جناحي. �شفـة الدعـوى: اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 8000 دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 

يوم الأحد 2014/12/21، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية العا�سرة    

رقم التنفيذ 3/8638/2010/04
رقم  املقدمة  امل�شجل مبوجب  العقار  العلني  املزاد  الثانية عن و�شعها يف  التنفيذ  تعلن حمكمة 
ال�شيد  باملحكوم عليه  توبلي اخلا�س  والكائن مبنطقة  والت�شجيل رقم 19047   )2001-7712(
اأحمد عي�شى اأحمد، وذلك بتاريخ 2015/1/14، على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي 1007549/280 

دينار.
فعلى كل من لديه رغبة يف ال�شراء مرجعة الدلل علي ح�شن حممد ال�شايغ هاتف )36666014( 
)36999938( اأو مكتب  التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 

رقم 3/8638/2010/04.
قا�سي حمكمة التنفيذ الثانية
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ا�ستدراك

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3186( ال�شادر بتاريخ 4 دي�شمرب 2014، قرار وزير 
ب�شاأن ت�شنيف جمموعة  ل�شنة 2014  العمراين رقم )186(  والتخطيط  البلديات  �شئون 
عقارات مبنطقة الرفاع جممع )939(، وقد جاء يف �شدر املادة )1( من القرار عبارة 
) ت�شنف جمموعة العقارات يف منطقة الرفاع – جممع 939 �شمن مناطق ال�شناعات 
اخلفيفة )RB( ( وال�شحيح هو ) ت�شنف جمموعة العقارات يف منطقة الرفاع – جممع 

) ) RB( شمن مناطق ال�شكن اخلا�س – ب� )939 (
لذا لزم التنويه.


