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 1025( لسنة 46مرسوم 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،     
 

تعديالتىى ، وعلىىى ، و5791( لسىىا  51وعلىىى نىى اوع العتوبىى د الاىى در ب لارسىىوق بتىى اوع رنىىق       
 ( اا ،75( و  79األخص الا دتيع  

 
 ،وتعديالت  2992( لسا  61ارسوق بت اوع رنق  وعلى ن اوع اإلجراءاد الجا ئي  الا در ب ل     

 
 وبا ًء على عرض وزير الداخلي ،     

 
 ،وبعد اوافت  اجلس الوزراء     

 
 : رسمنا باآلتي
 المادة األولى

 
الاحكىىوق ب ى  علىىى الت ليىى  وعتوبىى د الارااى  للحريى   السىى لب  العتوبىى ديسىتط اىى  تبتىى اىىع اىد       

 : الابيا  نريع كل اا ق التض ي أسا ؤهق في 
 

 رقم القضية الرقم الشخصي االسم سلسلتـ
 286/6117 111141117 بوبكر صديق عبد الكريمأ  .1
 2808/6112 101776411 اجيت كومار  .6
 7422/6112 011112448 احسانباداشا سار فراز  .2
 6/6114/م ع ص06 011811188 حسن علي إبراهيم أحمد  .4
 11211/6114 041218146 دعيج خليفة الذوادي أحمد  .7
 11426/6114 811212122 محمد أحمدسعيد  أحمد  .2
 11211/6114 001716201 عرفات صالح البدور  أحمد  .1
 1201/6117 871147622 الدوس ي كيزهاكيكارا كورياكوس  .8
 821/6117 821212601 مام حسينإ  .0

 مر�سوم رقم )64( ل�سنة 2015

ى من مدة العقوبة ال�سالبة للحرية ا تَبقَّ بالعفو الخا�ص عمَّ
المحكوم بها في بع�ص الدعاوى
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 1071/6114 841226717 امبيكا جيرام  .11
 846/6117 811111201 أمير افتاب مياه  .11
 11240/6112 111276414 باالن راما كريشنان  .16
 261/6117 011721842 بركاش سونار  .12
 1628/6117 801267226 بين موزهيكال توماس  .14
 1278/6117 881112171 تيك بهادور راي  .17
 1141/6114 861471180 تيمسون توماس  .12
 1071/6114 101122411 جاكيرحسين  .11
 214/6117 821474046 جهانغير علم عبدالسبحان  .18
 881/6117 6214687860 جوان برساد  .10
 1211/6117 871274221 جون كاماو ايرونجو  .61
 11426/6114 041111112 حسن جعفرحسن  شعبان حمد  .61
 11426/6114 161212801 عبدهللا أحمدحسن جواد   .66
 11426/6114 881112022 أحمد حسن حسين عبدهللا  .62
 7244/6112 011116064 العبيدلي إبراهيمحمد محمد   .64
 1412/6117 011821604 حمد ناصر الغتم  .67
 2/6114/م ع ص211 021018676 خليفة محمد اشرف داد  .62
 8210/6116 101114222 خليفة محمد جاسم مصبح  .61
 1268/6117 221412161 راجا وحيد أنور راجا  .68
 201/6117 811048680 اربدي منداباليراج  .60
 11426/6114 1161282028 رياض عبدهللا حسن املسجن  .21
 172/6117 121721216 ريبون رزاق  .21
 1071/6114 871626881 سريسيش كاكارايل  .26
 1411/6117 101018142 سعد صالح محمد مرزوق   .22
 2/6114/ م ع ص211 821218764 سمير علي محمد املكراني  .24
 2808/6112 881411611 كاديكاتسندوراج   .27
 2227/6112 871761862 سيجو بانكال شاندران  .22
 4416/6117 811871110 سيد مير احد االسالم سيد علي  .21
 1122/6117 871220111 شيجومانيان شيتار شانثا  .28

 241628418 طالل زين العابدين حلوم  .20
7482/6116 
4171/6116 

 2121/6111 221114114 غلوم أحمدعبدالحسن عباس   .41
 1141/6117 811211104 عبدالعزيزراشد محمد زويد  .41
 1287/6117 811642602 عبدالغفار عبدهللا  .46
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 2118/6117 001811608 عبدهللا حسين محمد العريبي  .42
 6122/6112 881114208 أحمدعبدهللا خالد صالح   .44
 1422/6117 674111611421 عبدهللا الحق طلق ماطر  .47
 4211/6117 777111124 عبدامللك وهاب مياة  .42
 2121/6117 161612740 عبدالنجيب زكريا عبدهللا محمود  .41
 2122/6112 171011810 عرفات حبيب جاسم العرادي  .48
 11881/6114 811811114 أحمدعبدالنبي  أحمدعلي   .40
 118/6114 071714426 علي جعفر سلمان الشاخوري  .71
 8828/6112 201011111 علي حسن علي حسين الصافي  .71
 2121/6112 011211611 علي عادل عبدالعزيز الحلواجي  .76
 4127/6117 801211441 علي محمد عبدهللا علي رض ي  .72
 11461/6112 041110171 علي محمد علي محمد محسن  .74
 11816/6111 67822411801 عيد سعد بالل محمد العبدهللا  .77
 2840/6117 111781181 غانفادار ديكار  .72
 878/6117 111412181 فرانسيس كانجي راكادان  .71
 8161/6112 811118226 فهد محمد علي حسن يوسف  .78
 1420/6117 1171116114 فيصل سالم نائف القحطاني  .70
 1860/6114 211147080 إبراهيمفيصل مكي   .21
 2808/6112 781262112 فيال بدون موهن  .21
 1227/6114 281127161 مارسيلنوجي اراراموس  .26
 1171/6114 201110028 أحمدمجيد السيد حمزة   .22
 6126/6116 861622112 محمد ابوبكر محمد سراج  .24
 2808/6112 721216712 أحمدمحمد رحيم كبير   .27
 4466/6117 001611721 محمد صابر محمد عبد هللا  .22
 11426/6114 011114218 محمد علي جعفر مرهون   .21
 2686/6117 821612421 محمد نايف فالح عوض  .28
 2811/6111 121217271 داكبر جوا إبراهيممحمود   .20
 7081/6114 181041112 مدثر علي كوثر  .11
 7148/6117 871111270 مراد منير  .11
 214/6117 111624614 مسعود مياه عبد الجليل  .16
 1071/6114 821710114 مشتاق سمير  .12
 11426/6114 1161116611 ممدوح عباس رض ي هبوب  .14
 4642/6117 011726171 موبير ماالبيل ميثال  .17
 1270/6117 666122681 س ى محمدمو   .12
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 218/6117 111864477 موكتيل مياه عبدالسيد  .11
 2227/6112 841771627 موهان موروجان  .18
 221/6117 841126200 نيثن داس كاالمرثولديل  .10
 1178/6117 701114711 نيمال اماراسيري   .81
 1204/6114 841017144 يوسف ميدان اغوالري   .81
 7111/6117 666126211 ارتيسارا كاوتينثاين  .86
 7111/6117 666126211 اريسابينبونج  .82
 4181/6117 801124018 امينا محمد اندريس  .84
 276/6117 821010846 انجيال عبدهللا اوجيك  .87
 7111/6117 666126220 ايرين ريوجرينثاورن  .82
 4616/6117 141271248 رين جين بومبيتا  .81
 2820/6117 211472211 فرجينيا بالوجالس  .88
 4112/6116 281121001 كا بروزفيرون  .80
 4110/6116 871120177 نيسانساال راماسندرار  .01
 2812/6116 821224141 هيرني هيردياني بت ديات  .01
 6/6111/م ع ك2 111010711 قاسم محمد هاشم محمد أكبر حياة ترك  .06
 6/6116/م ع ك6 881011616 البلوش ي إبراهيمفيصل غالم محمد شمبه   .02
 6/6114/م ع ك11 871217244 من الشيخمريم سند عبدالرح  .04
 1112/6114 861711772 هاشم أحمد أحمدسلمان   .07
 7261/6114 871216117 فاضل عبداالله عبدهللا عبدالحسين  .02
 2717/6114 011610447 شاه جهان محمد حاجي محمد هاشم  .01
 1/6114/م ع ك0 211116714 طوفان أحمدمحمد أسلم   .08
 1148/6114 801411861 كريمي أحمدعبدهللا علي   .00

 801811418 محسن إبراهيمخليل   .111
1220/6114 
1212/6114 

 2120/6112 881721287 مانيش أسوك أشوك  .111
 4827/6114 281168140 ناندانا بريماالل   .116
 7611/6112 871717110 محمد غلوم حيدر علي دادي  .112
 8174/6111 281112682 محمد ناصر سيف الرحمن   .114

 811118412 بن عليآل  أحمدطالل محمد   .117
11611417121 
11611418108 

 11611112184 871812224 جميل فيصل حسن جواد  .112
 11611111121 811416288 خالد محمد عبدالرحيم السيد  .111
 6112/م ع ك /11 011612781 بوصيبع أحمدعبدالرحمن وحيد راشد   .118
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 المادة الثانية

اشىىر فىىي الجريىىد  اىىل بىى  اىىع تىى ري  اىىدور ، وي  ععلىىى وزيىىر الداخليىى  تاايىىم هىىما الارسىىوق، وي       
 الرساي .

 
 
 

 ملك مملكة البحرين                                                                                                                                            
 حمد بن عيسى آل خليفة

 
 رئيس مجلس الوزراء

 خليفة بن سلمان آل خليفة
 

 الفريق الركن     
 ــةــــر الداخليـــــوزي  

 ةدهللا آل خليفـد بن عبراش
 
 

 صدر في قصر الرفاع:
 هـ6341ذي الحجة   8 خــبتاري

 م2162سبتمـــبــر  22 الموافق
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مر�سوم ملكي رقم )65( ل�سنة 2015
بتعديل وزاري

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

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنينَّ كل من:
1- �شعادة ال�شيد محمد بن اإبراهيم املطوع          وزيرًا ل�شئون جمل�س الوزراء.

2- �شعادة ال�شيد جميل بن محمد علي حميدان           وزيرًا للعمل والتنمية الجتماعية.
3- �شعادة ال�شيدة فائقة بنت �شعيد ال�شالح            وزيرًا لل�شحة.

4- �شعادة ال�شيد زايد بن را�شد الزياين            وزيرًا لل�شناعة والتجارة وال�شياحة.
ادي          وزيرًا ل�شئون الإعالم و�شئون جمل�شي ال�شورى والنواب. 5- �شعادة ال�شيد عي�شى بن عبدالرحمن احلمنَّ

املادة الثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.   
            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة
رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 16 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 30 �شـــبتمــــبـر 2015م
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وزارة التنمية الجتماعية                                                                                                             
قرار رقم )91( ل�سنة 2015

ب�ساأن الترخي�ص بت�سجيل جمعية التوحديين البحرينية

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 2 ( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجمع املال للجمعيات والأندية 

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

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التوحديني البحرينية،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ت�شجل جمعية التوحديني البحرينية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
حتت قيد رقم ) 9/ج/اأج/ث(.

مادة - 2 –
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.              

وزيرة التنمية الجتماعية
فـائقـة بنت �سـعيد ال�ســالح

�شدر يف: 13 �شوال 1436هـ
املـوافــق: 29 يـولـيـو 2015م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية التوحديني البحرينية

1- اأحمد عبداحل�شن ح�شن ال�شكر.
2- ح�شني �شعيد عبدالنبي عي�شى علي الن�شيط.

3- �شفاء ال�شيد علي ماجد اأحمد.
4- عدنان ال�شيد عي�شى جواد ها�شم.

5- زينب اأحمد جا�شم عبدالر�شا.
6- كوثر علوي ال�شيد ح�شن اأحمد املو�شوي.

7- اأحالم جمعة يو�شف عبدالر�شول يو�شف.
8- فاطمة �شالح محمد ر�شي محمد ال طوق.

9- مرمي جا�شم ح�شن جا�شم الدراوقة العرادي.
10- زكريا ال�شيد عي�شى جواد ها�شم.
11- جناح مريزا محمد مح�شن علي.
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
جلمعية التوحديني البحرينية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2015م حتت قيد رقم )  9/ج/اأج/ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ُت�شجل اجلمعية بوزارة التنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ 
ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
العمل  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم 

وال�شئون الجتماعية. 
 –704 – جممع   10 – طريق   185 مبنى   -  33 �شقة  هو  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

�شلماباد- مملكة البحرين.
اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز لها اأن  ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة 
تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية، 
1-  ن�شر الوعي بني اأفراد املجتمع عن ماهية "ا�شطراب التوحد".

2-  ت�شجيع العمل التطوعي لدعم الربامج والفعاليات اخلا�شة بامل�شابني با�شطراب التوحد.
اأولياء الأمور واأهايل امل�شابني با�شطراب التوحد اإلى امل�شئولني للعمل  3-  اإي�شال احتياجات 

على تلبيتها وحتقيقها على اأر�س الواقع بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة.
اأمور امل�شابني با�شطراب التوحد بالتن�شيق مع  4-  توفري الدعم النف�شي والجتماعي لأولياء 

اجلهات املخت�شة.
يف  بالتوحد  امل�شابني  خلدمة  والأهلية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  كافة  مع  التعاون  ج�شور  مد    -5

مختلف املجالت.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 

التالية:-
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1-  تنظيم الفعاليات والأن�شطة والربامج ذات العالقة بن�شاط اجلمعية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة 
من اجلهات احلكومية املخت�شة.

2-  اإ�شدار الن�شرات الدورية واملطبوعات تعنى باأمور امل�شابني با�شطراب التوحد ووفق اأهداف 
اجلمعية املر�شومة بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.

3-  عقد الندوات واملحا�شرات والدورات وور�س عمل تدريبية يف املجال ذاته بعد اأخذ املوافقة 
امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة .

4-  اإقامة حمالت اعالمية لتوعية كل اأفراد املجتمع باأعرا�س التوحد وكيفية التعامل معه بعد 
اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.

5-  اإن�شاء موقع اإلكرتوين على �شبكة النرتنت للجمعية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات 
احلكومية املخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالن�شطة التالية:
 1- اجتماعية.        2- توعوية.          3- تثقيفية.

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-
1(  اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(  اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
اأو  بال�شرف  وال�شلوك وان ل يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة  ال�شمعة  اأن يكون ح�شن    )3

الأمانة ال اإذا رد اإليه اعتباره.
4(  اأن تتم تزكيته من قبل ع�شوين من اأع�شاء اجلمعية.

5(  اأن ي�شدد ال�شرتاك ال�شنوي.
وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
بينَّنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التظلم من  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما 
قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.
وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية 
جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�شم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 
َ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها  اأجهزتها وجلانها واأع�شائها وَبنينَّ
وغري العادية وال�شروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�شاب القانوين الواجب توافره وكيفية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
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د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ
كما بنينَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من 9 اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري 

املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام   َ وَبنينَّ للجمعية 
الت�شويت  طريقة  الأ�شا�شي  النظام  َد  َحدنَّ كما  �شهر،  كل  مرة  اجتماعاته  واأن  املختلفة  اللجان 

وكيفية حل املجل�س.
َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنينَّ

1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2( ا�شرتاكات الأع�شاء.

3( الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.
بعد  فيها اجلمعية  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  والأ�شواق اخلريية  واملعار�س  اإيرادات احلفالت   )4

اأخذ موافقة  اجلهات املخت�شة. 
5( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.  
كما بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وت�شتثنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 
من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 
الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.
واأخريًا بنينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  التنمية  وزارة  حتدد  ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة التنمية الجتماعية
قرار رقم )98( ل�سنة 2015

ب�ساأن تعيين مجل�ص اإدارة موؤقت لجمعية ال�سرق الأو�سط لتحليل ال�سلوك

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 11 ( ل�شنة  2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شرق الأو�شط 

لتحليل ال�شلوك، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شرق الأو�شط لتحليل ال�شلوك،

فيها  والثابت   2015/  4/14 املوؤرخة   الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  واإ�شتنادًا 
 )  21  ( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )46،39،38،33،32( للمواد  اجلمعية  وجتاوزات  مخالفات 
ل�شنة 1989 وعدم عقد اإجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم اإنتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية ال�شرق الأو�شط لتحليل ال�شلوك،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعنينّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية ال�شرق الأو�شط لتحليل ال�شلوك ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة 
ال�شيد/ عبداهلل اإبراهيم اأبوال�شوك  وع�شوية كل من:

1- اأمل عبدالرحمن علي اجلودر.                    
2- عائ�شة علي عبداهلل الغنام ال�شبيعي.                 

3- را�شد جنم النجم.                   
4- يو�شف محمد اإ�شماعيل.                          
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مادة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
مادة )3(

اأموال  املوؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادروا  اأن  بالعمل يف اجلمعية  القائمني  على 
اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(
ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدم لوزارة التنمية الإجتماعية ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية 
مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها 
وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل 

بهذا القرار.
مادة )5(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اإجتماع يعقد قبل اإنتهاء املدة املحددة 
باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اإتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
مادة )6(

على وكيل وزارة التنمية الإجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيرة التنمية الجتماعية
فــائقة بنت �ســعيد ال�ســالح 

�شدر يف: 2 ذي احلجة 1436هـ
املــوافــق: 16 �شــبتمـبــر 2015م
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وزيرة التنمية الجتماعية
قرار رقم )99( ل�سنة 2015

ب�ساأن الترخي�ص بت�سجيل جمعية متحدثي اللغة اليونانية

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 2 ( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
والأندية  للجمعيات  املال  بجمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( القرار  وعلى 

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

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية متحدثي اللغة اليونانية،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ت�شجل جمعية متحدثي اللغة اليونانية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
حتت قيد رقم ) 10/ج/اأج/ث(.

مادة - 2 –
ين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.      
وزيرة التنمية الجتماعية
فــائقة بنت �ســعيد ال�ســالح

�شدر يف: 6 ذي احلجة 1436هـ
املـــــوافــــق: 20 �شبتمرب 2015م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية متحدثي اللغة اليونانية

Lisa Marie Wahba -1
Panagiotis Chatzikonstantinou -2

3- عدنان اأحمد �شامل العري�س
Eirini Karamitsou -4

Argiri Papadopoulou Smith -5
John Touyas Wahba -6

Dina Ghazal -7
Maria Nikolanti -8

George Frederick Andrew Charles Middleton -9
Konstantinos Nikolaos Pallikaropoulos -10

Maria Liasides -11
Evangelos Georgiadis -12

Eleana Zachariades -13
Anna Zachariadou -14

Stylianos Lampaditis -15
Efthymios Kapsalis -16

Nikolaos Valsamidis -17
Michail Zachariadis -18
 Theofanis Misiakos -19
Alecos E. Christou -20

Anastasios Fragkopoilos -21
Aikaterini Karatosiou -22

 Ranj Fryad Henari -23
Evangelia Ioannic Synefia -24

Ioannis Panagiotis Katramadakis -25
Michalis Louca -26

 Lisa Marie Wahba -27
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
جلمعية متحدثي اللغة اليونانية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2015م حتت قيد رقم ) 10/ج/اأج/ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ُت�شجل اجلمعية بوزارة التنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ 
ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
العمل  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم 

وال�شئون الجتماعية. 
 –  )1011( – طريق   )628( – مبنى   )104( مكتب  هو  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

جممع )410(- �شناب�س - مملكة البحرين.
اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز لها اأن  ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة 
تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- ربط اوا�شر العالقة بني متحدثي اللغة اليونانية يف مملكة البحرين.

2- الرتحيب بجميع متحدثي اللغة اليونانية اجلدد يف البحرين.
3- تعريف املجتمع البحريني بالثقافة اليونانية.

واملنظمات  املغرتبة واجلمعيات  اأع�شائها وبني غريها من اجلماعات  التوا�شل بني  ت�شهيل   -4
اليونانية العاملية بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.

5- العمل على تعلم اللغة اليونانية من خالل التعاون مع املوؤ�ش�شات التعليمية.
6- اإقامة وتعزيز عالقات التعاون وتبادل اخلربات مع اجلمعيات ذات الهداف امل�شرتكة خارج 

مملكة البحرين بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 

التالية:-
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امل�شبقة من  املوافقة  اأخذ  بعد  بن�شاط اجلمعية   العالقة  واملوؤمترات ذات  الفعاليات  اإقامة   -1
اجلهات احلكومية املخت�شة . 

2- عقد الندوات والدورات وور�س عمل تدريبية يف نف�س املجال بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من 
اجلهات احلكومية املخت�شة .

من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  املر�شومة  اجلمعية  اأهداف  وفق  ومطبوعات  ن�شرات  اإ�شدار   -3
اجلهات احلكومية املخت�شة .

اإن�شاء موقع الكرتوين للجمعية على �شبكة النرتنت بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات   -4
احلكومية املخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالن�شطة التالية:
 1-  اجتماعية.              2- تثقيفية.     

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-
1(    اإن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(    ان يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
3(    ان يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك وان ل يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا رد اإليه اعتباره.
4(   اأن يكون حا�شال على �شهادة يف اللغة اليونانية.

كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى:
 1- الع�شوية العاملة.     2- الع�شوية املنت�شبة.           3- الع�شوية الفخرية.

وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )17( من النظام حق الع�شو يف التظلم من 
قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.
وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية 
جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�شم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 
َ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها  اأجهزتها وجلانها واأع�شائها وَبنينَّ
وغري العادية وال�شروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�شاب القانوين الواجب توافره وكيفية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ
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كما بنينَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من 9 اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري 

املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام   َ وَبنينَّ للجمعية 
الت�شويت  طريقة  الأ�شا�شي  النظام  َد  َحدنَّ كما  �شهر،  كل  مرة  اجتماعاته  واأن  املختلفة  اللجان 

وكيفية حل املجل�س.
َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنينَّ

1(  ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
2(  ا�شرتاكات الأع�شاء.

3(  الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.
اأو ت�شرتك فيها اجلمعية بعد  اإيرادات احلفالت واملعار�س والأ�شواق اخلريية التي تقيمها    )4

اأخذ موافقة  اجلهات املخت�شة. 
5(  الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.  
كما بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري 
اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 
وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وت�شتثنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 
من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 
الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.
واأخريًا بنينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  التنمية  وزارة  حتدد  ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )64( ل�سنة 2015

ب�ساأن ت�سنيف عقار بعد التق�سيم في منطقة �سدد – مجمع 1038

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

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

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

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

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

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين،

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

– جممع 1038  ي�شنف العقار رقم )10032885( بعد التق�شيم، والكائن مبنطقة �شدد 
لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن 
القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )65( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف جزء من عقار في منطقة الهملة – مجمع 1012

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

�شمن   1012 – جممع  الهملة  مبنطقة  الكائن   )10022852( رقم  العقار  ت�شنيف  يغري 
ت�شنيف املناطق اخلدمية )S( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )66( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة �سافرة – مجمع 944

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة �شافرة – جممع 944 �شمن ت�شنيف م�شاريع وزارة 
الإ�شكان )MOH( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )67( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة دم�ستان – مجمع 1019

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

– جممع 1019 �شمن  يغري ت�شنيف العقار رقم )10034967( الكائن مبنطقة دم�شتان 
ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 
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ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف     

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )68( ل�سنة 2015

ب�ساأن ت�سنيف عقار في منطقة بوري – مجمع 758

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   758 – جممع  بوري  مبنطقة  الكائن   )07017261( رقم  العقار  ي�شنف 
عليه  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )AG( الزراعية  املناطق 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )70( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة هورة عالي – مجمع 730

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم )07019237( الكائن مبنطقة هورة عايل – جممع 730 �شمن 
ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 
القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.



39
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

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

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافـــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )71( ل�سنة 2015

ب�ساأن ت�سنيف عقار في منطقة الجنبية – مجمع 579

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شنف العقار رقم )07018259( الكائن مبنطقة اجلنبية – جممع 579 �شمن ت�شنيف 
مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )72( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة الدراز – مجمع 540

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

�شمن   540 جممع   – الدراز  مبنطقة  الكائن   )05014643( رقم  العقار  ت�شنيف  يغري 
لهذا  املرافقة  اخلارطة  وارد يف  هو  ملا  وفقًا   )PS( العامة واملرافق  مناطق اخلدمات  ت�شنيف 
القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شط�س 2015م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم )73( ل�سنة 2015

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة مقابة – مجمع 513

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009،

وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم )04036980( الكائن مبنطقة مقابة – جممع 513 �شمن مناطق 
امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP(، وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق 
عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 19 اأغ�شـطـ�س 2015م
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )83( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات خليجية خا�سة بقطاع النفط والغاز
كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
املوحدة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  م�شاريع  اعتماد  ب�شاأن  املنعقدة  ال�شابقة  اجتماعاته 

اخلا�شة بقطاع النفط والغاز،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

النفط والغاز كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

هيئة  عن  ال�شادرة  والغاز  النفط  بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  ُتعتمد 
لهذا  املرافقة  القائمة  بياناتها يف  والوارد  العربية  لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س 

القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
ُتلغى جميع القرارات ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات القيا�شية الوطنية لهذه املنتجات. 
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املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (38)مرفق للقرار رقم 
 

 مواصفات (7ة الخليجية الخاصة بقطاع النفط والغاز وعددها )المواصفات القياسيقائمة ب
 العتمادها كمواصفات قياسية وطنية   

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  

1 GSO ISO 10001:2010   دليل الترميز  -رضاء العميل  -إدارة الجودة
 للهيئات

Quality management - Customer 
satisfaction - Guidelines for codes 
of conduct for organizations 

2 GSO ISO 10003:2010   دليل حل  -رضاء العميل  -إدارة الجودة
 النزاعات للهيئات الخارجية

Quality management - Customer 
satisfaction - Guidelines for dispute 
resolution external to organizations 

3 GSO ISO 10336:2010   طريقة  –تعيين محتوى الماء  -النفط الخام
 معايرة كارل فيشر لفرق الجهد

Crude petroleum - Determination of 
water – Potentiometric Karl Fischer 
titration method 

4 GSO ISO 10418:2010  
تحليل  –عي صناعات البترول والغاز الطبي

وتصميم وتركيب واختبار أنظمة األمان العملية 
 السطحية األساسية

Petroleum and natural gas 
industries – Offshore production 
installations - Analysis, design, 
installation and testing of basic 
surface process safety systems 

5 GSO ISO 24817:2010  
ت البترول والبتروكيماويات والغاز صناعا

التصليحات المركبة لعمل األنابيب  –الطبيعي 
 فحص واختبار الكفاءة والتصميم والتركيب –

Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries – Composite 
repairs for pipework - Qualification 
and design, installation, testing and 
inspection 

6 GSO ISO 659:2011 
تقدير مستخلص الهكسان  -البذور الزيتيه 

)اومستخلص البترول الخفيف( المعروف باسم 
 محتوى الزيت.

Oilseeds - determination of hexane 
extract (or light petroleum extract) 
called  oil content. 

7 GSO ISO 21809-3:2010 

طبيعي الطالء صناعات النفط والغاز ال
الخارجي لألنابيب المدفونة والمغمورة 
المستخدمة في أنظمة خطوط أنابيب النقل 

 الجزء الثالث : طالء وصالت الحقل 

Petroleum and natural gas 
industries – External coatings for 
buried or submerged pipelines used 
in pipeline transportation systems – 
Part 3: Field joint coatings 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )84( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع 
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
العربية يف  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  الفني بهيئة  وعلى قراري املجل�س 
اجتماعيه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م واخلام�س والثالثني املنعقد 
بتاريخ 8-9 اأبريل 2015م يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية 

اخلليجية اخلا�شة بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة    2015 يوليو   14 بتاريخ 

الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

والإلكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  ُتعتمد 
يف  بياناتها  والوارد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  عن  ال�شادرة 

القوائم اأرقام )1( و )2( و)3( املرافقة لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
القيا�شية الوطنية لهذه  ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات  القرارات  ُتلغى جميع 
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الأجهزة الكهربائية واللكرتونية. 
املادة الثالثة

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

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (48)مرفق للقرار رقم 
 

بائية الكهر األجهزةالخاصة بقطاع  المواصفات القياسية الخليجية( : 1القائمة رقم )
في االجتماع الرابع والثالثين للمجلس الفني المعتمدة  وعددها مواصفة واحدة وااللكترونية

 لهيئة التقييس الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية وطنية
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO IEC 61988-4-
2:2014 

 :2-4 الجزء - البالزما  عرض لوحات
 االلواح متانة  - البيئي االختبار طرق

Plasma display panels - Part 4-2: 
Environmental testing methods - 
Panel strength 

 
األجهزة الكهربائية الخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية ( : 2القائمة رقم )

الخامس والثالثين للمجلس الفني في االجتماع معتمدة المواصفة  55ا  وعدده وااللكترونية
 لهيئة التقييس الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية وطنية

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO IEC 60296:2015 
 الزيوت -تقنيةالكهر للتطبيقات الموائع
 للمحوالت المستعملة غير المعدنية العازلة
 والوصل القطع ومعدات

Fluids for electro-technical 
applications – unused mineral oils 
for transformers and switchgear. 

2 GSO IEC 60269-
2:2015 

 : 2 الجزء  – المنخفض الجهد مصاهر
 خداملالست للمصاهر اضافية متطلبات
 المصاهر ) لهم مصرح أشخاص بواسطة
 أمثلة  –   ( الصناعية للتطبيقات المعدة
 K الى  A من للمصاهر االنظمة لتوحيد

Low-voltage fuses –  Part 2: 
Supplementary requirements for 
fuses for use by authorized persons 
(fuses mainly for industrial 
application) - Examples of 
standardized systems of fuses A to K 

3 GSO IEC  60730-2-
17:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 الجزء - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 الغاز بصمامات الخاصة المتطلبات :71- 2
 الميكانيكية المتطلبات شاملة الكهربائية

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
17: Particular requirements for 
electrically operated gas valves 
including mechanical requirements 

4 GSO IEC 60519-
1:2015 

 الجزء - الكهروحرارية التركيبات سالمة
 العامة المتطلبات :7

Safety in electroheat installations - 
Part 1: General requirements 

5 GSO IEC 60519-
9:2015 

 الجزء - الكهروحرارية التركيبات سالمة
 التسخين لتركيبات الخاصة المتطلبات :9

 كهربائيا   المعزولة العالي التردد ذات

Safety in electroheat installations - 
Part 9: Particular requirements for 
high-frequency dielectric heating 
installations 

6 GSO IEC  60519-
2:2015 

 الجزء - الكهروحرارية التركيبات سالمة
 التسخين لمعدات الخاصة المتطلبات :2

 بالمقاومة

Safety in electroheat installations - 
Part 2: Particular requirements for 
resistance heating equipment 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

7 GSO IEC 60730-2-
6:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 الجزء - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 التحكم بأدوات الخاصة المتطلبات :6- 2
 شامال   للضغط الحساسة التلقائي الكهربائي
 الميكانيكية المتطلبات

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-6: 
Particular requirements for 
automatic electrical pressure sensing 
controls including mechanical 
requirements 

8 GSO IEC 60364-7-
713:2015 

 - الجهد منخفضة الكهربائية التركبيات
 أو التركيبات متطلبات :177-1 الجزء
 األثاث - الخاصة المواقع

Low-voltage electrical installations - 
Part 7-713: Requirements for special 
installations or locations – Furniture 

9 GSO IEC 60335-2-
110:2015 

 - يشابهها وما المنزلية الكهربائية األجهزة
 خاصة متطلبات : 771-2 الجزء - السالمة
 )الميكروويف( الدقيقة الموجات ألفران

 أو اإلدخال بادوات المزودة التجارية
 التالمس

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-110: 
Particular requirements for 
commercial microwave appliances 
with insertion or contacting 
applicators 

10 GSO IEC 60335-2-
71:2015 

 -وماشابهها المنزلية الكهربائية األجهزة
 خاصة متطلبات :17-2 الجزء - سالمةال

 لتفريخ الكهربائية التدفئة ألجهزة
 الحيوانات )تفقيس(وتربية

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-71: 
Particular requirements for electrical 
heating appliances for breeding and 
rearing animals 

11 GSO IEC 61131-
7:2015 

  1 الجزء - للبرمجة القابلة التحكم أجهزة
 المحدد غير التحكم برمجة

Programmable controllers - Part 7: 
Fuzzy control programming 

12 GSO IEC 60730-2-
10:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 الجزء - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 بدء لمرحالت الخاصة لباتالمتط :71- 2
 المحركات تشغيل

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
10: Particular requirements for 
motor-starting relays 

13 GSO IEC 60519-
4:2015 

 الجزء - الكهروحرارية التركيبات سالمة
 القوس ألفران الخاصة المتطلبات :4

 الكهربائي

Safety in electroheat installations - 
Part 4: Particular requirements for 
arc furnace installations 

14 GSO IEC 60730-2-
8:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 الجزء - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 بالصمامات الخاصة المتطلبات :8- 2
 المتطلبات شامال   بالكهرباء مشغلةال المائية

 الميكانيكية

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-8: 
Particular requirements for 
electrically operated water valves 
including mechanical requirements 

15 GSO IEC 60730-2-
19:2015 

 التلقائية لكهربائيةا التحكم أجهزة
 الجزء - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 بصمامات الخاصة المتطلبات :79- 2
 المتطلبات شاملة بالكهرباء المشغلة الزيت

 الميكانيكية

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
19: Particular requirements for 
electrically operated oil valves 
including mechanical requirements 

16 GSO IEC 60770-
3:2015 

 التحكم نظم في استخدامها اإلرسال أجهزة
 طرق : الثالث الجزء الصناعية العمليات في
 الذكية اإلرسال أجهزة اداء تقييم

Transmitters for use in industrial-
process control systems - Part 3: 
Methods for performance evaluation 
of intelligent transmitters 

17 GSO IEC 60730-2-
15:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 الجزء - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 بالتحكم الخاصة المتطلبات :71- 2
 الهواء تدفق بأدوات التلقائي الكهربائي

 الماء لمستوى حساسةوال الماء وتدفق

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
15: Particular requirements for 
automatic electrical air flow, water 
flow and water level sensing controls 
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18 GSO IEC 60529:2015 األغلفة توفرها التي الحماية درجات 
 (IP الرمزي )النظام رجيةالخا

Degrees of protection provided by 
enclosures (IP Code 

19 GSO IEC 60730-2-
12:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 ألقفال خاصة متطلبات :72- 2الجزء
 بالكهرباء المشغلة األبواب

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
12: Particular requirements for 
electrically operated door locks 

20 GSO IEC 60730-2-
13:2015 

 االتلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 بأدوات الخاصة المتطلبات :77- 2الجزء
 للرطوبة اسةالحس التحكم

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
13: Particular requirements for 
humidity sensing controls 

21 GSO IEC 60730-2-
14:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 باألدوات الخاصة تالمتطلبا :74- 2الجزء
 الكهربائية المتحركة

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
14: Particular requirements for 
electric actuators 

22 GSO IEC 60730-2-
11:2015 

 التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 لجزءا - يشابهها وما المنزلية لالستخدامات

 الطاقة بمنظمات الخاصة المتطلبات :77- 2

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
11: Particular requirements for 
energy regulators 

23 GSO IEC 60730-2-
5:2015 

 الجزء - التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 التحكم ألنظمة خاصة :متطلبات 2-1

 الكهربائية للمواقد التلقائية

Automatic electrical controls – Part 
2-5: Particular requirements for 
automatic electrical burner control 
systems 

24 GSO IEC 61347-2-
12:2015 

 : 72-2 الجزء- بالمصباح التحكم أجهزة
 اإللكترونية للكابحات الخاصة المتطلبات

 لمصابيح المستمر أو المتردد بالتيار غذاةالم
 الفلوروسنت( مصابيح )باستثناء التفريغ

Lamp controlgear - Part 2-12: 
Particular requirements for d.c. or 
a.c. supplied electronic ballasts for 
discharge lamps (excluding 
fluorescent lamps) 

25 GSO IEC 61347-2-
9:2015 

 :9-2 الجزء – للمصابيح التحكم هزةأج
 المصابيح لكابحات الخاصة المتطلبات
 الفلورسنت مصابيح باستثناء التفريغية

Lamp controlgear - Part 2-9: 
Particular requirements for ballasts 
for discharge lamps (excluding 
fluorescent lamps 

26 GSO IEC 61747-
4:2015 

 :4 الجزء - السائل ريستالالك عرض أجهزة
 - السائلة الكريستال شاشات ووحدات خاليا

 والخصائص األساسية المقننات

Liquid crystal display devices - Part 
4: Liquid crystal display modules 
and cells - Essential ratings and 
characteristics  

27 GSO IEC 61347-2-
2:2015 

 : 2-2 الجزء- لمصباحبا التحكم أجهزة
 الخفض لمغيرات الخاصة المتطلبات

 أو المتردد بالتيار المغذاة اإللكترونية
 الفتيلة ذات للمصابيح المستخدمة المستمر

Lamp controlgear - Part 2-2: 
Particular requirements for d.c. or 
a.c. supplied electronic step-down 
convertors for filament lamps 

28 GSO IEC 61347-2-
13:2015 

 : 77-2 الجزء- بالمصباح التحكم أجهزة
 التحكم ألجهزة الخاصة المتطلبات

 أو المتردد بالتيار المغذاة اإللكترونية
 الباعث الثنائي الصمام لوحدات المستمر
 (LED) للضوء

Lamp controlgear - Part 2-13: 
Particular requirements for d.c. or 
a.c. supplied electronic controlgear 
for LED modules 

29 GSO IEC 62341-5-
3:2015 

 الباعث العضوي الثنائي الصمام شاشات
 لثبات القياس طرق :7-1 الجزء - للضوء

 االفتراضي والعمر الصورة

Organic light emitting diode 
(OLED) displays - Part 5-3: 
Measuring methods of image 
sticking and lifetime  
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30 GSO IEC 62389:2015 دي" في "دي ال لمشغالت القياس طرق 
(DVD) 

Methods of measurement for DVD 
players  

31 GSO IEC 62381:2015 

 الصناعية العمليات في اآللي التشغيل أنظمة
  (،FAT) المصنع في القبول اختبار  -

 تبارواخ (،SATالموقع) في القبول اختبار
 (SIT) الموقع في التكامل

Automation systems in the process 
industry - Factory acceptance test 
(FAT), site acceptance test (SAT), 
and site integration test (SIT) 

32 GSO IEC 60730-2-
7:2015 

 الجزء - التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 ومفاتيح ؤقتاتللم خاصة متطلبات : 2-1

 التوقيت

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-7: 
Particular requirements for timers 
and time switches 

33 GSO IEC 60730-2-
3:2015 

 لإلستخدام التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 : 7-2 الجزء - يشابهها وما المنزلي

 الحرارية الحماية ألجهزة خاصة باتمتطل
 األنبوبية الفلورسنت مصابيح لكوابح

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-3: 
Particular requirements for thermal 
protectors for ballasts for tubular 
fluorescent lamps 

34 GSO IEC 60546-
2:2015 

 التماثلية اإلشارات ذات تحكم داتوح
 العمليات في التحكم نظم في المستخدمة
 للفحص إرشادات :2 جزء - الصناعية
 الروتيني واالختبار

Controllers with analogue signals for 
use in industrial-process control 
systems - Part 2: Guidance for 
inspection and routine testing 

35 GSO IEC 60770-
1:2015 

 التحكم نظم في المستخدمة اإلرسال أجهزة
 طرق :7 الجزء - الصناعية العمليات في

 األداء تقييم

Transmitters for use in industrial-
process control systems - Part 1: 
Methods for performance evaluation 

36 GSO IEC 60730-2-
22:2015 

 لإلستخدام التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 : 22-2 الجزء - يشابهها وما المنزلي

 الحرارية الحماية ألجهزة خاصة متطلبات
 للمحركات

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-
22: Particular requirements for 
thermal motor protectors 

37 GSO IEC 60730-
1:2015 

 لإلستخدام التلقائية الكهربائية التحكم أجهزة
 المتطلبات : 7 الجزء - يشابهها وما المنزلي

 العامة

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 1: 
General requirements 

38 GSO IEC 60584-
3:2015 

 كابالت :7 الجزء - الحرارية المزدوجات
 التفاوتات نظام - والتعويض التمديد

   والترميز

Thermocouples - Part 3: Extension 
and compensating cables - 
Tolerances and identification system 

39 GSO IEC 60546-
1:2015 

 التماثلية اإلشارات ذات التحكم وحدات
 العمليات في التحكم نظم في المستخدمة

 األداء تقييم طرق :7 الجزء - ةالصناعي

Controllers with analogue signals for 
use in industrial-process control 
systems - Part 1: Methods of 
evaluating the performance 

40 GSO IEC 61010-2-
201:2015 

 الكهربائية للمعدات السالمة متطلبات
 خدامواالست والتحكم القياس في المستخدمة
 المتطلبات :2 -217 الجزء - المختبري

 التحكم لمعدات الخاصة

Safety requirements for electrical 
equipment for measurement, control 
and laboratory use - Part 2-201: 
Particular requirements for control 
equipment 

41 GSO IEC 60730-2-
4:2015 

 لإلستخدام التلقائية ائيةالكهرب التحكم أجهزة
 : 4-2 الجزء - يشابهها وما المنزلي

 الحرارية الحماية ألجهزة خاصة متطلبات
 المغلق النوع من ضاغط - محرك لمجموعة

 المغلق وشبه

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-4: 
Particular requirements for thermal 
motor protectors for motor-
compressors of hermetic and semi-
hermetic type 
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42 GSO IEC 60730-2-
9:2015 

 لالستخدامات اآللي الكهربائي التحكم أجهزة
 :9- 2 الجزء - يشابهها وما المنزلية

 بالتحسس التحكم بأدوات الخاصة المتطلبات
 الحراري

Automatic electrical controls for 
household and similar use - Part 2-9: 
Particular requirements for 
temperature sensing controls 

43 GSO IEC  61347-2-
8:2015 

 : 8-2 الجزء- بالمصباح التحكم أجهزة
 مصابيح لكابحات الخاصة المتطلبات

 الفلوروسنت

Lamp controlgear - Part 2-8: 
Particular requirements for ballasts 
for fluorescent lamps 

44 GSO IEC 62629-1-
2:2015 

 :2-7 الجزء - األبعاد ثالثية العرض أجهزة
 الحرفية والرموز المصطلحات - عام

3D display devices - Part 1-2: 
Generic - Terminology and letter 
symbols 

45 GSO IEC 60456:2015 يالمنزل لإلستخدام المالبس غساالت – 
 األداء قياس طرق

Clothes washing machines for 
household use - Methods for 
measuring the performance  

46 GSO IEC  61988-
4:2015 

 طرق :4 الجزء – البالزما عرض لوحات
 والميكانيكية المناخية اإلختبار

Plasma display panels - Part 4: 
Climatic and mechanical testing 
methods  

47 GSO IEC 62341-5-
2:2015 

 الباعث العضوي الثنائي الصمام شاشات
 التحمل إختبار طرق :2-1 الجزء - للضوء

 الميكانيكي

Organic light emitting diode 
(OLED) displays - Part 5-2: 
Mechanical endurance testing 
methods 

48 GSO IEC 61558-2-
15:2015 

 ووحدات والمفاعالت تالمحوال سالمة
-2 الجزء -المركبة واالجهزة الطاقة تزويد

 الخاصة واالختبارات المتطلبات :71
 الطبية المواقع لتغدية  العازلة بالمحوالت

Safety of transformers, reactors, 
power supply units and 
combinations thereof - Part 2-15: 
Particular requirements and tests for 
isolating transformers for the supply 
of medical locations 

49 GSO IEC 
62080.:2015 

  لألغراض  الصوتى اإلنذار  أجهزة 
 شابهها وما المنزلية

Sound signaling devices for 
household and similar purposes 

50 GSO IEC 62629-22-
1:2015 

-22 الجزء - األبعاد ثالثية العرض أجهزة
 - الُمجسمة الشاشات قياسات طرق :7

 بصري

3D display devices - Part 22-1: 
Measuring methods for 
autostereoscopic displays - Optical  

51 GSO IEC 61747-10-
1:2015 

 الجزء – السائل الكريستال عرض أجهزة
 والتحمل البيئية اإلختبار طرق :71-7

 والميكانيكية

Liquid crystal display devices - Part 
10-1: Environmental, endurance and 
mechanical test methods - 
Mechanical  

52 GSO IEC 60584-
1:2015 

 :7 الجزء - الحرارية المزدوجات
 و الكهرومغناطيسي المجال مواصفات
 التفاوتات

Thermocouples - Part 1: EMF 
specifications and tolerances 

53 GSO IEC IEC 62074-
1:2015 

 والعناصر الضوئية األلياف  ربط أجهزة 
 WDM الضوئية األلياف أجهزة  - السلبية

 عامة :مواصفات7 الجزء -

Fibre optic interconnecting devices 
and passive components - Fibre optic 
WDM devices - Part 1: Generic 
specification 

54 GSO IEC 60247:2015 
 النسبية، السماحية وقياس -العازلة السوائل 

 (TAN D) الكهربائى للعزل التبدد عامل
  المستمر التيار  مقاومة

Insulating liquids - Measurement of 
relative permittivity, dielectric 
dissipation factor (tan d) and d.c. 
resistivity 
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55 GSO IEC 60335-2-
3:2015 

 -شابهها وما المنزلية الكهربائية األجهزة
 الخاصة المتطلبات :7-2 الجزء - السالمة

 الكهربائية بالمكاوى

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-3: 
Particular requirements for electric 
irons 

 
األجهزة الكهربائية ية الخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليج (:3القائمة رقم )

 ( العتمادها كمواصفات قياسية وطنية   29وعددها ) وااللكترونية
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

7  GSO IEC 60059:2010  مقننات التيار القياسية الدولية IEC standard current ratinges 

2  GSO IEC 60335-2-
59:2011  

متطلبات السالمة لألجهزة الكهربائية 
المستخدمة في األغراض المنزلية وما 

 -الجزء الثاني:متطلبات خاصة  -يشابهها 
 ( : مصائد الحشرات.19القسم رقم )

Safety of household and similer 
electrical applinces Part 2: Particular 
requirements Section 59:Insect 
killers. 

7  GSO IEC 60364-5-
56:2010  

الجزء رقم  -التركيبات الكهربائية للمباني 
 -( : اختيار وتركيب المعدات الكهربائية 1)

 ( : خدمات السالمة .16الفصل رقم )

Electrical installations of buildings : 
Part 5 : Selection and erection of 
electrical equipment - Chapter 56 : 
Safety services . 

4  GSO IEC 60364-7-
701:2010  

 -التركيبات الكهربائية منخفضة الجهد 
( : متطلبات 117) -(1الجزء رقم )

المواقع    -التركيبات أو المواقع الخاصة 
 المحتوية على حمام أو دش 

Low-voltage electrical installations – 
Part 7-701 : Requirements for 
special installations or locations – 
Locations containing a bath or 
shower  

1  GSO IEC 60364-7-
702:2010  

الجزء  -التركيبات الكهربائية في المباني 
( : متطلبات التركيبات أو المواقع 1رقم )

( : برك 112القسم رقم ) -الخاصة 
 ألخرى السباحة واألحواض ا

Electrical installations of buildings – 
Part 7-702:  Requirments for special 
installations or locations - 
Swimming pools and other basins  

6  GSO IEC 60364-7-
703:2010  

الجزء رقم  -التركيبات الكهربائية للمباني 
( :  متطلبات التركيبات أو المواقع 1)

(: المواقع 117قسم رقم ) -ة الخاص
 المحتوية على سخانات الساونا 

Electrical installations of buildings – 
Part 7-703:  Requirments for special 
installations or locations – Rooms 
and cabins containing sauna heaters  

1  GSO IEC 60479-
2:2010  

 -لجسم البشري تأثيرات التيار المار خالل ا
 ( السمات الخاصة.2الجزء رقم )

Effects of Current Passing Through 
the Human Body, Part 2: Special 
Aspects 

8  GSO IEC 60335-2-9 : 
2008 

متطلبات السالمة لألجهزة الكهربائية وما 
: متطلبات خاصة  9-2الجزء  -يشابهها 

للشوايات والمحمصات وأجهزة الطهي 
 لي المشابهةالنقا

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-9: 
Particular requirements for grills, 
toasters and similar portable cooking 
appliances 

9  GSO IEC 60335-2-
30:2009 

 –األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشبهها 
لبات الخاصة : المتط 7-2الجزء  –السالمة 

 لمدافىء الغرفة

Household and similar electrical 
appliances-Safety-Part 2-30: 
Particular requirements for room 
heaters. 

71  GSO IEC 60245-
4:2013 

الكابالت المعزولة بالمطاط لجهود مقننة 
(: 4الجزء رقم) -فولت  411/111حتى 

 الكردونات والكابالت المرنة

Rubber insulated cables - Rated 
voltages up to and including 450/750 
V - Part 4: Cords and flexible cables 
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77  GSO IEC 60081:2007  مصابيح الفلورسنت ذات الغطائين– 
 معايير األداء

Double Capped Fluorescent lamps-
Performance specifications 

72  GSO IEC 60704-2-
13:2011 

ألجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها ـ ا
رمز االختبار لتحديد الضجيج الصوتي 

: المتطلبات الخاصة 77ـ2الهوائي ـ الجزء
 لمعدل القلنسوات.

Household and similar electrical 
appliances - Test code for the 
determination of airborne acoustical 
noise - Part 2-13: Particular 
requirements for range hoods 

77  GSO IEC 60335-2-
21:2009 

متطلبات السالمة الخاصة باألجهزة 
الكهربائية المستخدمة في المنزل واألجهزة 

: المتطلبات  27-2الجزء-المماثلة لها 
 الخاصة بخزان تسخين المياه

Household and similar electrical 
appliances-safety-Part2-21: 
Particular requirements for storage 
water heaters 

74  GSO IEC 60335-2-
14:2009 

متطلبات السالمة الخاصة باألجهزة 
الكهربائية المستخدمة في المنزل واألجهزة 

: المتطلبات 74-2المماثلة لها الجزء
 الخاصة بالماكينات المستخدمة في المطبخ

Household and similar electrical 
appliances-safety-Part2-14: 
Particular requirements for Kitchen 
machines 

71  GSO IEC 60335-2-
15:2009 

 71-2الجزء  -األجهزة الكهربائية المنزلية 
: المتطلبات الخاصة ألجهزة تسخين 

 السوائل

Household and similar electrical 
appliances-Safety-Part 2-15: 
Particular requirements for 
appliances for heating liquids 

76  GSO IEC 60245-
1:2010 

الكابالت المعزولة بالمطاط لجهود مقننة 
(: 7الجزء رقم) -فولت  411/111حتى 

 المتطلبات العامة

Rubber Insulated Cables of Rated 
Voltages Up To and Including 
450/750 V – Part 1: General 
Requirements 

71  GSO IEC 60245-
2:2010 

الكابالت المعزولة بالمطاط لجهود مقننة 
الجزء الثاني :  -فولت  111/411حتى 

 طرق اختبار .

Rubber insulated cables of rated 
voltages up to and including 450/750 
V- Part 2 : Test methods . 

78  GSO IEC 61195:2008 غطاء المصابيح الفلورسنت الثنائية ال– 
 مواصفات السالمة

Double-capped fluorescent lamps - 
Safety specifications 

79  GSO BS 1363-1:2009 

القابسات والمقابس ،المهيئات ووحدات 
مواصفات القابسات  –أمبير  77التوصيل 

أمبير المزودة بمصهر والمدمجة وغير  77
 المدمجة بالكردون

13 A Plugs, Socket-outlets, adaptors 
and connection units- Specification 
for rewirable and non-rewirable 13 
A fused plugs, 

21  GSO BS 1363-2:2009 
القابسات والمقابس والمهيئات ووحدات 

أمبير مواصفات المقابس  77التوصيل 
 المزودة بمفتاح وغير المزودة بمفتاح

13 A Plugs, Socket-outlets, adaptors 
and connection units- Specification 
for 13 A switched and unswitched 
socket-outlets. 

27  GSO IEC 60335-2-
23:2008 

األجهزة الكهربائية المستخدمة في 
 –األغراض المنزلية وما يشابهها السالمة 

: المتطلبات الخاصة ألجهزة  27-2الجزء
 العناية بالجلد أو الشعر .

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-23: 
Particular requirements for 
appliances for skin or hair care 

22  GSO IEC 60127-
1:2007 

( : 7القواطع الكهربائية المصغرة الجزء )
تعاريف القواطع الكهربائية المصغرة 

 والمتطلبات العامة لوصالتها.

Miniature fuses Part 1: Definitions 
for miniature fuses and general 
requirements for miniature fuse-links 

27  GSO IEC 60238:2009 حوامل المصابيح اللولبية من نوع إديسون Edison screw lamp holders. 

24  GSO IEC 60884-
1:2009 

القابسات والمقابس لألغراض المنزلية وما 
 : متطلبات عــامةالجزء األول  -يشابهها 

Plugs and socket-outlets for 
household and similar purposes-Part 
1:General requirements. 
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21  GSO IEC 60884-2-
1:2009 

( : 7القواطع الكهربائية المصغرة الجزء )
تعاريف القواطع الكهربائية المصغرة 

 والمتطلبات العامة لوصالتها.

Miniature fuses Part 1: Definitions 
for miniature fuses and general 
requirements for miniature fuse-links 

26  GSO IEC 60884-2-
4:2008 

القابسات والمقابس لألغراض المنزلية وما 
: المتطلبات الخاصة 4-2الجزء  -شابهها 

بالقابسات والمقابس لجهد السالمة 
 المنخفض.

Plugs and socket-outlets for 
household and similar purposes-
Part2-4: Particular requirements for 
plugs and socket-outletsfor SELV 

21  GSO IEC 60884-2-
6:2007 

القابسات و المقابس لألغراض المنزلية و 
: المتطلبات  6 -2الجزء  –ما يشابهها 

الخاصة بالمقابس المزودة بمفتاح ترابط 
 هربائية الثابتةوالخاصة بالتركيبات الك

Plugs and socket-outlets for 
household and similar purposes - 
Part 2-6: Particular requirements for 
switched socket-outlets with 
interlock for fixed electrical 
installations 

28  GSO IEC 60432-
1:2007 

 -مواصفات السالمة –المصابيح المتوهجة 
(: مصابيح فتيلة التنجستن 7الجزء)

لالستخدام المنزلي وأغراض اإلنارة 
 المشابهة

Incandescent lamps – Safety 
specification part 1:Tungsten 
filament lamps for domestic and 
similar general lighting purposes 

29  GSO IEC 60335-2-
80:2010 

متطلبات السالمة لألجهزة الكهربائية 
الجزء الثاني:  -نزلية وما يشابهها الم

(: 81القسم رقم ) -متطلبات خاصة
 المراوح الكهربائية

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-80: 
Particular requirements for fans 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )85( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع الكيمياء والغزل والن�سيج
كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
العربية يف  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  الفني بهيئة  وعلى قراري املجل�س 
اجتماعيه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م واخلام�س والثالثني املنعقد 
بتاريخ 8-9 اأبريل 2015م يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية 

اخلليجية اخلا�شة بقطاع الكيمياء والغزل والن�شيج،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

الكيمياء والغزل والن�شيج كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع الكيمياء والغزل والن�شيج اخلليجية 
ال�شادرة عن هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القوائم 

اأرقام )1( و )2( و )3( املرافقة لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.
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املادة الثانية
القيا�شية الوطنية لهذه  ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات  القرارات  ُتلغى جميع 

املنتجات. 

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (58)مرفق للقرار رقم 
 

 
 الكيمياء والغزل والنسيجالخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية ( : 1القائمة رقم )

الرابع والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس تماع في االجمعتمدة الواصفة م 96وعددها 
 الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية وطنية

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO 2438/2014 للتآكل المقاوم البحري الدهان Anti corrosive sea paints 

2 GSO ISO 11890-
2:2014 

 المركب محتوى تعيين – والورنيشات الدهانات
 طريقة الثاني: الجزء – المتطاير العضوي

 الغازية الكروماتوجرافيا

Paints and varnishes -- Determination of 
volatile organic compound (VOC) 
content -- Part 2: Gas-chromatographic 
method 

3 GSO 2439/2014 الكاشط المسحوق -المنظفات Detergent – scouring powder 

4 GSO ISO 3262-
14:2014 

 وطرق المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 الكريستوباليت :41 الجزء -االختبار

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 14: Cristobalite 

5 GSO ISO 788:2014 للدهانات ( األلترامارين الزوردي) أخضاب  Ultramarine pigments for paints 

6 GSO ISO 
15184:2014 

 طبقة صالدة تعيين -الورنيشات و الدهانات
  الرصاص قلم اختبار بواسطة رقيقة

Paints and varnishes -- Determination of 
film hardness by pencil test 

7 GSO ISO 
3251:2008:2014 

 – البالستيكية والمواد والورنيشات الدهانات
 المتطايرة غير المواد محتوى تقدير

Paints, varnishes and plastics -- 
Determination of non-volatile-matter 
content 

8 GSO 2440/2014 الجلدية للمصنوعات العامة المتطلبات General  Requirements  For  
Manufactured  Leather 

9 GSO ISO 
11039:2014 

 مسبار مسح -السطحية الكيميائية التحاليل
 االنجراف معدل قياس - المجهر

Surface chemical analysis -- Scanning-
probe microscopy -- Measurement of 
drift rate 

10 GSO ISO 877-
2:2014 

 -الشمسي لإلشعاع التعريض طرق-بالستيك
 والتعرض الجوية العوامل الثاني: الجزء

 زجاجية نافذة خلف المباشرة

Plastics -- Methods of exposure to solar 
radiation -- Part 2: Direct weathering and 
exposure behind window glass 

11 GSO ISO 11997-
2:2014 

 لظروف المقاومة تقدير– والورنيشات الدهانات
 الثاني: الجزء -التآكل)الصدأ(الدورية

 جفاف/رطوبة/ضوء ملحي(/ مبلل)ضباب
    البنفسجية فوق األشعة

Paints and Varnishes – Determination of 
Resistance To Cyclic Corrosion 
Conditions – Part 2: Wet (Salt 
fog)/Dry/Humidity/UV light 

12 GSO ISO 
15528:2014 

 ناتللدها الخام والمواد والورنيشات الدهانات
 العينات أخذ طرق - والورنيشات

Paints, varnishes and raw materials for 
paints and varnishes – Sampling  

13 GSO ISO 
10775:2014 

 محتوى تعيين - واللب والكرتون الورق
 باإلمتصاص الطيفي التحليل طريقة - الكادميوم

   الذري

Paper, board and pulps -- Determination 
of cadmium content -- Atomic absorption 
spectrometric method 

14 GSO ISO 
7664:2014 

 – الصناعي والخام الطبيعي الخام المطاط،
 للتخزين عامة ارشادات

Rubber, raw natural and raw synthetic -- 
General guidance on storage 
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15 GSO ISO 877-
3:2014 

 -الشمسي شعاعلإل التعريض طرق-بالستيك
 بإستخدام المكثفة الجوية العوامل الثالث: الجزء
 مركز شمسي إشعاع

Plastics -- Methods of exposure to solar 
radiation -- Part 3: Intensified weathering 
using concentrated solar radiation 

16 GSO ASTM 
D629:2014 وجاتللمنس الكمي للتحليل قياسية إختبار طرق Standard Test Methods for Quantitative 

Analysis of Textiles 

17 GSO ASTM 
D3774:2014 منسوج قماش لعرض قياسية إختبار طريقة Standard Test Method for Width of 

Textile Fabric 

18 GSO 2441/2014 لالستخدام الطبية للقفازات الصالحية فترة 
 ختباراتواال المتطلبات-واحدة مرة 

Shelf life of Medical gloves for single 
use- Requirement and testing  

19 GSO ASTM 
D2457:2014 

 لرقائق البراق للمعان قياسية اختبار طريقة
 الصلب والبالستيك البالستيك 

Standard Test Method for Specular Gloss 
of Plastic Films and Solid Plastics 

20 GSO 2442/2014 
 )األزرق بالكروم معدنيا ةالمدبوغ الجلود-الجلود

 الجلود صناعة في والمستخدمة الرطب(
 المختلفة

Leather - Tanned Leather with Chrome 
(Wet Blue) Used in Different Leather 
Industry 

21 GSO ASTM 
D1894:2014 

 االحتكاك لمعامالت اسيةقي اختبار طريقة
 البالستيك وألواح لرقائق تحركةوالم الساكنة

Standard Test Method for Static and 
Kinetic Coefficients of Friction of Plastic 
Film and Sheeting 

22 GSO ASTM D 
1709:2014 

 الرقيقة لمقاومة القياسية االختبار طريقة
 الحر السقوط بطريقة للتصادم البالستيكية

 المفاجئ

Standard Test Methods for Impact 
Resistance of Plastic Film by the Free-
Falling Dart Method 

23 GSO ASTM 
D882:2014 

 أللواح الشد لخواص قياسية اختبار طريقة
  الرقيقة البالستيك

Standard Test Method for Tensile 
Properties of Thin Plastic Sheeting 

24 GSO ASTM 
D1003:2014 

 والبراقة الضبابية لنفاذية قياسية ختبارا طريقة
 الشفاف للبالستيك

Standard Test Method for Haze and 
Luminous Transmittance of Transparent 
Plastics 

25 GSO ASTM 
D3052:2014 

 طالء مستحلب لتقييم القياسية الممارسة
  المائي األرضيات

Standard Practice for Rating Water-
Emulsion Floor Polishes 

26 GSO ASTM 
D2732:2014 

 الخطي الحراري لالنكماش قياسية اختبار طريقة
 البالستيك والواح لرقائق الالمحدود

Standard Test Method for Unrestrained 
Linear Thermal Shrinkage of Plastic Film 
and Sheeting 

27 GSO ISO 293:2014 المتلينة المواد من تباراخ عينات تشكيل – اللدائن 
  بالضغط بالحرارة

Plastics – compression moulding of test 
specimens of thermoplastic materials  

28 GSO ISO 
12162:2014 

 والوصالت لألنابيب الحرارية اللدائن مواد
 ومعامل والتصميم التصنيف -الضغط لتطبيقات
 التصميم

Thermoplastics materials for pipes and 
fittings for pressure applications -- 
Classification and designation – Overall 
service (design) coefficient 

29 GSO 2443/2014 

 المواد من المصنعة الشرب مياه خزانات
 مع الزجاجية باأللياف المدعمة البالستيكية

 سطح تحت للتطبيقات البوليستر راتنجات
 ضاألر

Potable Water Storage Tanks 
Manufatured from Fiberglass Reinforced 
Plastics with Polyester Resins for 
Underground Application 

30 GSO ISO 
11963:2014 

 عديد )رقائق( صفائح – البالستيكية المواد
 والخصائص واألبعاد األنواع – الكربونات

Plastics -- Polycarbonate sheets -- Types, 
dimensions and characteristics 

31 GSO ISO 
16869:2014 

 مبيد مركبات فعالية تقدير - البالستيكية المنتجات
 البالستيك تشكل في الفطر

Plastics -Assessment of the effectiveness 
of fungistatic compounds in plastics 
formulations 

32 GSO 2444/2014 البالستيكي والغطاء الكرسي اختبار طرق 
 للمرحاض

Test method for plastic tolilet seat and 
cover 
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33 GSO ISO 
3676:2014 

 كامل بشكل المملوءة النقل عبوات - التعبئة
 الحمل وحدة أبعاد – األحمال ووحدة

Packaging - Complete, filled transport 
packages and unit loads - Unit load 
dimensions 

34 GSO ASTM 
F665:2014 

 الفينيل كلوريد عديد لمادة القياسي التصنيف
 الحيوية الطبية التطبيقات في المستخدمة

Standard Classification for Vinyl 
Chloride Plastics Used in Biomedical 
Application 

35 GSO ISO 291:2014 واالختبار للتكييف القياسية األجواء - اللدائن Plastics - Standard atmospheres for 
conditioning and testing 

36 GSO 2445/2014 لألعمال الخلط جاهزة األولية األلمنيوم دهانات 
 االختبار طرق – الخشبية

Ready-mixed aluminum priming paints 
for woodwork-test method 

37 GSO 2446/2014 لألعمال الخلط جاهزة األولية األلمنيوم دهانات 
 الخشبية

Ready-mixed aluminum priming paints 
for woodwork 

38 GSO ISO 1043-
2:2014 

 - المختصرة والمصطلحات الرموز -اللدائن
 الداعمة والمواد الحشوات -2 الجزء

Plastics -- Symbols and abbreviated terms 
-- Part 2: Fillers and reinforcing materials 

39 GSO ISO 6588-
2:2014 

 الرقم تعيين – واللب والكرتون الورق
 :2الجزء – المائية للمستخلصات الهيدروجيني
   الساخن المستخلص

Paper, board and pulps - Determination 
of pH of aqueous extracts - Part 2: Hot 
extraction 

40 GSO ISO 6588-
1:2014 

 الحمضي الرقم تعيين – واللب والكارتون الورق
 المستخلص األول: الجزء – المائي للمستخلص

 البارد

Paper, board and pulps - Determination 
of pH of aqueous extracts - Part 1: Cold 
extraction 

41 GSO ASTM 
F2649:2014 

 االيثيلين عديد لخزانات القياسية المواصفات
 االعتراضية المموجة (HDPE) الكثافة عالي

 للشحوم

Standard Specification for Corrugated 
High Density Polyethylene (HDPE) 
Grease Interceptor Tanks 

42 GSO ISO 13000-
1:2014 

 فلورو رباعي عديد - البالستيكية المواد
 - ئيالنها شبه المنتجات  إي( إف تي االيثلين)بي

 والتصميم المتطلبات :4 جزء

Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) 
semi-finished products -Part 1: 
Requirements and designation 

43 GSO  ISO 11093-
7:2014 

 :7 الجزء – اللباب اختبار – والكرتون الورق
 الثالثة النقاط طريقة باستخدام الثني معامل تعيين

Paper and board -- Testing of cores -- 
Part 7: Determination of flexural modulus 
by the three-point method 

44 GSO 2447/2014 للمرحاض البالستيكي والغطاء الكرسي PLASTIC TOILET SEAT AND COVER 

45 GSO ISO 
18225:2014 

 األنابيب أنظمة– البالستيكية األنابيب أنظمة
 -الخارجية الغاز لتركيبات الطبقات متعددة

 لألنظمة مواصفات

Plastics piping systems -- Multilayer 
piping systems for outdoor gas 
installations -- Specifications for systems 

46 GSO ISO 
16129:2014 

 
 األشعة مطيافية - السطحية الكيميائية التحاليل
 بتقييم المتعلقة اءاتاإلجر-النانومترية السينية
 النانومترية السينية األشعة لمطياف اليومي األداء

Surface chemical analysis -- X-ray 
photoelectron spectroscopy -- Procedures 
for assessing the day-to-day performance 
of an X-ray photoelectron spectrometer 

47 GSO ISO 304:2014 التوتر  تقدير – السطحي النشاط ذات المواد 
 الرقيقة الطبقات سحب بواسطة السطحي

Surface active agents - Determination of 
surface tension by Drawing up liquid 
films 

48 GSO ASTM 
D543:2014 

 المواد مقاومة لتقييم القياسية الممارسات
 الكيميائية للكواشف  البالستيكية

Standard Practices for Evaluating the 
Resistance of Plastics to Chemical 
Reagents 

49 GSO ISO 2580-
1:2014 

 – بيوتادايين– اكريلونتريل - البالستيك
 المشكلة والمواد المقولبة (ABS) الستايرين

 وأساس التسمية نظام :  األول الجزء  -بالبثق
 المواصفات

Plastics -Acrylonitrile-butadiene-styrene 
(ABS) moulding and extrusion materials 
-Part 1: Designation system and basis for 
specifications 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

50 GSO ASTM 
D4029:2014 

 المنسوجة الزجاج ألقمشة القياسية المواصفة
  النهائية

Standard Specification for Finished 
Woven Glass Fabrics 

51 GSO ISO 3262-
22:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 كيزلجور مصهور :22 الجزء -االختبار
 المكلسن

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 22: Flux-calcined 
kieselguhr 

52 GSO ISO 3262-
12:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 المايكا نوع المسكوفيت :42 الجزء -الختبارا

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 12: Muscovite-
type mica 

53 GSO ISO 3262-
10:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 كلورايت / الطبيعي التلك :41 الجزء -االختبار

 رقائقي شكل في

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 10: Natural 
talc/chlorite in lamellar form 

54 GSO ISO 
2929:2014 

 لتسليم الخرطوم وتجميعات المطاط خراطيم
 المواصفات – الشاحنة بواسطة السائب الوقود

Rubber hoses and hose assemblies for 
bulk fuel delivery by truck -Specification 

55 GSO ISO 3262-
21:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 الكوارتز )     السيليكا رمل :24 الجزء -االختبار
 ( المطحون غير الطبيعي

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 21: Silica sand 
(unground natural quartz) 

56 GSO ISO 3262-
1:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 عامة اختبار طرق و مقدمة :4 الجزء -االختبار

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 1: Introduction and 
general test methods 

57 GSO ISO 3262-
16:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 األلومنيوم هيدروكسيدات :41 الجزء -االختبار

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 16: Aluminium 
hydroxides 

58 GSO ISO 3262-
11:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 الشكل في ، الطبيعي التلك :44 الجزء -االختبار
  كربونات على المحتوي ، الرقائقي

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 11: Natural talc, in 
lamellar form, containing  

59 GSO ISO 3262-
6:2014 

 قطر و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 الكالسيوم كربونات : 1 الجزء -االختبار
 المترسبة

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test --Part 6: Precipitated 
calcium carbonate  

60 GSO ISO 3262-
2:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 ريتاتكب )       الباريتات : 2 الجزء -االختبار
 الطبيعية( الباريوم

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 2: Barytes (natural 
barium sulfate) 

61 GSO ISO 3262-
13:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 ) الطبيعي الكوارتز :41 الجزء -االختبار

 ( المطحون

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 13: Natural quartz 
(ground) 

62 GSO ISO 3262-
15:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 الزجاجي السيليكا :41 الجزء -االختبار

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 16: Vitreous silica  

63 GSO ISO 3262-
5:2014 

 وطرق المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 البلورية الكالسيوم كربونات : 1 الجزء -االختبار
 الطبيعية

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 5: Natural 
crystalline calcium carbonate 

64 GSO ISO 3262-
4:2014 

 وطرق المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
  النقي الطباشير مسحوق : 1 الجزء -االختبار

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 4: Whiting 

65 GSO ISO 473:2014 و المواصفات – للدهانات الليثوبون أخضاب 
  االختبار طرق

Lithopone pigments for paints -- 
Specifications and methods of test 

66 GSO ISO 217:2014 
 تسميات - مشذبه الغير األحجام -الورق

 واتجاه واإلضافية األساسية الخطوط وتفاوتات
 الماكينة

Paper - Untrimmed sizes – Designation 
and tolerances for primary and 
supplementary ranges, and indication of 
machine direction 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

67 GSO ISO 3262-
3:2014 

 طرق و المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
  فيكس بالنك : 1 الجزء -االختبار

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 3: Blanc fixe 

68 GSO ISO 
 Strontium chromate pigments for paints  للدهانات اإلسترانشيوم كرومات أخضاب 2040:2014

69 GSO ISO 3262-
7:2014 

 وطرق المواصفات – للدهانات الباسطة المواد
 الدولوميت : 7 الجزء -االختبار

Extenders for paints -- Specifications and 
methods of test -- Part 7: Dolomite  

 
 مياء والغزل والنسيجيالكالخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية  ( :2القائمة رقم )

والثالثين للمجلس الفني لهيئة  خامسالفي االجتماع معتمدة ال واحدة واصفةموعددها  
 قياسية وطنية ةالتقييس الخليجية العتمادها كمواصف

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO ISO 
4919:2015 

 نزع قوة تقدير - النسجية األرضية أغطية
 الخصلة

Textile Floor Coverings- Determination 
of Tuft Withdrawal Force 

 
مياء والغزل والنسيج يالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الك (:3القائمة )
 قياسية وطنية    ةالعتمادها كمواصف ةمواصفة واحدوعددها 

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO 152:2007 طرق اختبار مساحيق  -المنظفات التركيبية
 الغسيل التركيبية المنزلية

Synthetic Detergents – Method of test for 
Household Synthetic Detergents Power 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )86( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع المركبات والإطارات 
كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
اجتماعه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م يف اململكة العربية ال�شعودية 

ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املركبات والإطارات،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

املركبات والإطارات كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ال�شادرة عن  والطارات  املركبات  بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  ُتعتمد 
 )1( القائمة  يف  بياناتها  والوارد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة 

والقائمة )2( املرافقتني لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 

للمركبات والطارات.
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (68) مرفق للقرار رقم
 
 

 اإلطاراتوالمركبات الخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية ( : 1القائمة رقم )
الرابع والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس في االجتماع معتمدة ال اتمواصف 8وعددها 

 فات قياسية وطنيةالخليجية العتمادها كمواص
 

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO ISO 5775-1:2014  الجزء  –إطارات وأطواق الدراجات الهوائية
 االول : أبعاد وتمييز اإلطار

Bicycle tyres and rims - Part 1: 
Tyre designations and dimensions 

2 GSO ISO 5898:2014  نظام إزالة الصقيع عن  –سيارات الركوب
 طرق االختبار –الزجاج الخلفي 

Passenger cars - Rear-window 
defrosting system - Test method 

3 GSO ISO 4008-1:2014  اختبار مضخة حقن الوقود  –مركبات الطرق– 
 الجزء األول : الشروط الديناميكية

Road vehicles -- Fuel injection 
pump testing -- Part 1: Dynamic 
conditions 

4 GSO ISO 7399:2014 وحدات تحذيرية على التيار  —الدراجات النارية
 المتردد 

Motorcycles -- Alternating current 
flasher units 

5 GSO ISO 7398:2014 وحدات تحذيرية على التيار  —الدراجات النارية
 المباشر

Motorcycles -- Direct current 
flasher units 

6 GSO ISO 6726:2014 
الدراجات ذات المحركات الصغيرة)موبيد( 

األوزان  - والدراجات النارية ذات العجلتين
 والتعاريف

Mopeds and motorcycles with two 
wheels -- Masses – Vocabular 

7 GSO ISO 4223-2:2014  تعاريف بعض المصطلحات المستخدمة في
 الجزء الثاني : اإلطارات الصلبة          -صناعة اإلطار

Definitions of some terms used in 
the tyre industry - Part 2: Solid 
tyres 

8 GSO ISO 9021:2014  األنواع   -أجهزة التحكم-الدراجات النارية
 واألوضاع والوظائف

Motorcycles -- Controls -- Types, 
positions and functions 

 
وعددها  المركبات اإلطاراتبقطاع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة  (:2القائمة رقم )

 العتمادها كمواصفات قياسية وطنية   مواصفة ( 11)
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية لغةبال المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  

1 GSO ISO 9565:2007   ثبات الوقوف  –الدراجات النارية ذات العجلتين
 لحاملي الوسط والجانب

Two-Wheeled Motorcycles – 
Parking Stability of Side and 
Centre Stands 

2 GSO ECE 41-1:2007  التلوث الضوضائي –الدراجات النارية Motor Cycles: Noise Emission 

3 GSO ECE 41-2:2007  طرق اختبار التلوث  –الدراجات النارية
 الضوضائي

Motor Cycles: Methods of Test 
for Noise Emission 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية لغةبال المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  

4 GSO ISO 8706:2013  الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة
 ثبات الوقوف لحاملي الوسط والجانب  -بعجلتين 

Two-Wheeled mopeds – Parking 
Stability of Side and Centre 
Stands 

5  ECE 47 ال يوجد Exhaust Emissions for Mopeds 
6  ECE 50 ال يوجد Motor Cycles/Mopedes Lights 

7  ECE 53 ال يوجد Motor Cycles Installation of 
Lights  

8 GSO ECE 57:2008 يةالدراجات النارية  ـ اإلنارات الرئيس Motor cycle and Vehicles – 
Headlamps 

9  ECE 60 ال يوجد Motor cycles/Moped Driver 
operated Controls  

10  ECE 62 ال يوجد Motor cycles - Driver operated 
Controls  

11  ECE 63 ال يوجد Mopeds - Noise  
12  ECE 74 ال يوجد Mopeds - Installation of Lights 
13  ECE 76 ال يوجد Mopeds - Head Lamps 
14  ECE 81 ال يوجد Motor cycles - Rear View Mirrors  

15  ECE 92 ال يوجد Motor cycles - Replacement 
Silencing System  

16 ISO 6727 ال يوجد 
Road Vehicles - Motor Cycles - 
Symbols for Controls, indicators 
and telltales  

17 GSO ISO 9021 : 2014  األنواع  -أجهزة التحكم-الدراجات النارية
 واألوضاع والوظائف

Motorcycles - Controls - Types, 
positions and functions 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )87( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع الت�سييد ومواد البناء 
كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
العربية يف  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  الفني بهيئة  وعلى قراري املجل�س 
اجتماعيه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م واخلام�س والثالثني املنعقد 
بتاريخ 8-9 اأبريل 2015م ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع 

الت�شييد ومواد البناء،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

الت�شييد ومواد البناء كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع الت�شييد ومواد البناء ال�شادرة عن 
هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القوائم اأرقام )1( 

و)2( و)3( املرافقة لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
ُتلغى جميع القرارات ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات القيا�شية الوطنية لهذه املنتجات. 
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (78)مرفق للقرار رقم 

 
وعددها  التشييد ومواد البناء: المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع (1القائمة رقم )

التقييس  والثالثين للمجلس الفني لهيئة رابعفي االجتماع ال المعتمدة مواصفة (34)
 كمواصفات قياسية وطنية  العتمادها الخليجية

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO ISO 13007-4:2014  الترويبة والمواد الالصقة  –بالط السيراميك– 
 طرق اختبار الترويبة –الجزء الرابع 

Ceramic tiles -- Grouts and 
adhesives -- Part 4: Test methods 
for grouts 

2 GSO ASTM C1713:2014  المواصفة القياسية للمالط المستخدم في أعمال
 ترميم المباني التاريخية

Standard Specification for Mortars 
for the Repair of Historic Masonry 

3 GSO ISO 16346:2014 تقييم األداء الكلي  -في المباني  أداء الطاقة
 للطاقة

Energy performance of buildings. 
Assessment of overall energy 
performance 

4 GSO 1207/2014 )تعيين اللزوجة الكينماتيكية لألسفلت )البتومين Determination of kinematic 
viscosity of asphalts ( Bitumens ) . 

5 GSO 981/2014 .الجير الحي والجير المطفأ عالي الكالسيوم High calcium quick and hydrated  
lime 

6 GSO EN 1990:2014  أساس التصميم اإلنشائي -الكود األوروبي Euro code. Basis of structural 
design 

7 GSO ASTM C1714:2014  المواصفة القياسية لخلطة المالط الجاف مسبق
 في وحدة البناء الخلط المستخدم

Standard Specification for 
Preblended Dry Mortar Mix for 
Unit Masonry 

8 GSO EN 1991-1-7:2014 
 –اإلجراءات االنشائية  -1الكود األوروبي 

االجراءات  –: االجراءات العامة  7-1الجزء 
 العرضية

Euro code 1. - Actions on structures 
- Part 1-7: General actions - 
Accidental actions 

9 GSO ASTM C208:2014  المواصفة القياسية أللواح األلياف السليلوزية
 العازلة

Standard Specification for 
Cellulosic Fiber Insulating Board 

10 GSO ASTM E2110:2014  المصطلحات القياسية ألنظمة العزل والتشطيب
 الخارجي

Standard Terminology for Exterior 
Insulation and Finish Systems 
(EIFS 

11 GSO ASTM E2568:2014  المواصفة القياسية ألنظمة العزل والتشطيب
 الخارجي لمركبات ذات أساس بوليمري

Standard Specification for PB 
Exterior Insulation and Finish 
Systems 

12 GSO ASTM C656:2014 ة للوح العزل اإلنشائي المواصفة القياسي– 
 الرمل الجيري )سليكات الكاسيوم(

Standard Specification for 
Structural Insulating Board, 
Calcium Silicate 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

13 GSO ASTM E2190:2014  المواصفة القياسية ألداء وتقييم وحدة الزجاج
 العازل

Standard Specification for 
Insulating Glass Unit Performance 
and Evaluation 

14 GSO 
E2430/E2430M:2014 

المواصفة القياسية أللواح العازل الحراري 
المصنعة من عديد الستايرين المتمدد لالستخدام 

 في أنظمة العزل والتشطيب الخارجي

Standard Specification For 
Expanded Polystyrene (“EPS”) 
Thermal Insulation Boards For Use 
In Exterior Insulation and Finish 
Systems (“EIFS 

15 GSO ASTM C778-
 Standard Specification for Standard المواصفة القياسية للرمل القياسي 13:2014

Sand 

16 GSO ASTM C977:2014  المواصفة القياسية للجير الحي والمطفأ لتحقيق
 ثبات التربة

Standard Specification for 
Quicklime and Hydrated Lime for 
Soil Stabilization 

17 GSO ASTM C1164:2014  الممارسة القياسية لتقييم الحجر الجيري أو
 تناسق الجير من مصدر واحد

Standard Practice for Evaluation of 
Limestone or Lime Uniformity 
From a Single Source 

18 GSO ASTM C629 / 
C629M:2014 مواصفة القياسية للحجر اللوحي المنحوتال Standard Specification for Slate 

Dimension Stone 

19 GSO ASTM C1722:2014  الدليل القياسي إلصالح وترميم الحجر
 المنحوت

Standard Guide for Repair and 
Restoration of Dimension Stone 

20 GSO ASTM C821:2014  المواصفة القياسية للجير لالستخدام مع
 البوزوالن

Standard Specification for Lime for 
Use with Pozzolans 

21 GSO ASTM C1707:2014  المواصفة القياسية للجير الهيدروليكي
 البوزوالني لألغراض اإلنشائية

Standard Specification for 
Pozzolanic Hydraulic Lime for 
Structural Purposes 

22 GSO ASTM C33 / 
C33M:2014 المواصفة القياسية لركام الخرسانة Standard Specification for Concrete 

Aggregates 

23 GSO ASTM C206 :2014 المواصفة القياسية للتشطيبات بالجير المطفأ Standard Specification for 
Finishing Hydrated Lime 

24 GSO ASTM C1097:2014 
المواصفة القياسية للجير المطفأ المستخدم في 
اإلسمنت اإلسفلتي أو خلطات الرصف 

 البيتومينية

Standard Specification for 
Hydrated Lime for Use in Asphalt 
Cement or Bituminous Paving 
Mixtures 

25 GSO ASTM C1529:2014 المواصفة القياسية للجير الحي والجير المطفأ 
 والحجر الجيري لالستخدامات البيئية

Standard Specification for 
Quicklime, Hydrated Lime, and 
Limestone for Environmental Uses 

26 GSO ASTM C685 / 
C685M:2014 

المواصفة القياسية للخرسانة المصنوعة بالخلط 
 الحجمي والخلط المستمر

Standard Specification for Concrete 
Made by Volumetric Batching and 
Continuous Mixing 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

27 GSO ASTM C260 / 
C260M:2014 

المواصفة القياسية للمضافات الحابسة للهواء 
 في الخرسانة

Standard Specification for Air-
Entraining Admixtures for 
Concrete 

28 GSO ASTM C1017 / 
C1017M:2014 

مضافات الكيميائية المواصفات القياسية لل
 المستخدمة في تدفق الخرسانة

Standard Specification for 
Chemical Admixtures for Use in 
Producing Flowing Concrete 

29 GSO ASTM C494 / 
C494M:2014 

المواصفات القياسية للمضافات الكيميائية 
 للخرسانة

Standard Specification for 
Chemical Admixtures for Concrete 

30 GSO ASTM C989 / 
C989M:2014 

المواصفات القياسية لالسمنت الخبثي المستخدم 
 في الخرسانة والمونة

Standard Specification for Slag 
Cement for Use in Concrete and 
Mortars 

31 GSO ASTM C618:2014 
المواصفات القياسية للفحم والرماد المتطاير 

بيعي الخام أو المكلسن لالستخدام والبوزالن الط
 في الخرسانة

Standard Specification for Coal Fly 
Ash and Raw or Calcined Natural 
Pozzolan for Use in Concrete 

32 GSO ASTM C1240:2014  المواصفات القياسية لغبار السيليكا المستخدمة
 في الخلطات

Standard Specification for Silica 
Fume Used in Cementations 
Mixtures 

33 GSO ASTM E917:2014  الممارسة القياسية لتقدير تكاليف دورة العمر
 للمباني وأنظمة المباني

Standard Practice for Measuring 
Life-Cycle Costs of Buildings and 
Building Systems 

34 GSO ASTM E2266:2014 د الجدران الدليل القياسي لتصميم وتشيي
 منخفضة االرتفاع لمقاومة تغلغل المياه

Standard Guide for Design and 
Construction of Low-Rise Frame 
Building Wall Systems to Resist 
Water Intrusion 

35 GSO ASTM 
A1022/A1022M:2014 

المواصفة القياسية ألسالك الصلب غير القابل 
واالسالك  للصدأ ذات النتوءات والملساء

 الملحومة المستخدمة في تسليح الخرسانة

Standard Specification for 
Deformed and Plain Stainless Steel 
Wire and Welded Wire for 
Concrete Reinforcement 

36 GSO ASTM C1410 
:2014 

المواصفة القياسية للميالمين الخلوي العازل 
 للحرارة والممتص للصوت

Standard Specification for Cellular 
Melamine Thermal and Sound-
Absorbing Insulation 

37 GSO ASTM C1045:2014  الممارسة القياسية لحساب خصائص االنتقال
 الحراري في حالة الظروف المستقرة

Standard Practice for Calculating 
Thermal Transmission Properties 
Under Steady-State Conditions 

38 GSO ASTM 
A955/A955M:2014 

المواصفة القياسية ألسياخ الصلب غير القابل 
 للصدأ ذات النتوءات والملساء لتسليح الخرسانة

Standard Specification for 
Deformed and Plain Stainless-Steel 
Bars for Concrete Reinforcement 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

39 GSO ASTM C1014:2014 سية للصوف المعدني المطبق المواصفة القيا
 بالرش للعوازل الممتصة للصوت والحرارة

Standard Specification for Spray-
Applied Mineral Fiber Thermal and 
Sound Absorbing Insulation 

40 GSO ASTM C1482:2014  المواصفة القياسية لعديد اإليميد الخلوي المرن
 العازل للحرارة والممتص للصوت

Standard Specification for 
Polyimide Flexible Cellular 
Thermal and Sound Absorbing 
Insulation 

41 GSO ASTM C726:2014   المواصفة القياسية للوح الصوف المعدني
 لعزل األسقف

Standard Specification for Mineral 
Wool Roof Insulation Board 

42 GSO ASTM C94 / 
C94M:2014 المواصفة القياسية للخرسانة الجاهزة Standard Specification for Ready-

Mixed Concrete 

43 GSO  553:2014  اختبار تاثير الحرارة والهواء على المواد
 االسفلتية

Determination of the effect of heat 
and air on asphalt materials. 

 
 التشييد ومواد البناءالخليجية الخاصة بقطاع ( : المواصفات القياسية 2القائمة رقم )

والثالثين للمجلس الفني لهيئة  خامسال في االجتماع مواصفة واحدة المعتمدةوعددها 
 قياسية وطنيةة التقييس الخليجية العتمادها كمواصف

 
وعددها  التشييد ومواد البناءالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع  (:4القائمة رقم )

 قياسية وطنية    ةمواصفة واحدة العتمادها كمواصف

 

الرقم 
زيةاالنجلي باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  

1 GSO ASTM C206:2015 المطفأ بالجير للتشطيبات القياسية المواصفة Standard Specification for Finishing 
Hydrated Lime 

رقم ال
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  

1 GSO 488:1994 االسمنت البورتلندي االبيض White Portland  
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )88( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع الميكانيكا 
كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
اجتماعه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م يف اململكة العربية ال�شعودية 

ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية اخلليجية املوحدة اخلا�شة بقطاع امليكانيكا،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

امليكانيكا كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع امليكانيكا ال�شادرة عن هيئة التقيي�س 
 )2( والقائمة   )1( القائمة  يف  بياناتها  والوارد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

املرافقتني لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
ُتلغى جميع القرارات ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات القيا�شية الوطنية للمعدات 

امليكانيكية. 
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (88)مرفق للقرار رقم 
 
 

 13وعددها  الميكانيكاالخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية (: 1رقم ) قائمةال
الرابع والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية في االجتماع معتمدة الة مواصف

 العتمادها كمواصفات قياسية وطنية
 

 
الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة ليالتسلس  

1 GSO ISO 11601:2014  طفايات الحريق   -مطافئ الحريق
 األداء والتركيب -بعجالت 

Fire fighting - Wheeled fire extinguishers 
- Performance and construction 

2 GSO ISO 5468:2014 
ان وسطوح الصدم الدوارة لريش الدور

الثفب ذات رؤوس القطع المعدنية الصلبة 
 األبعاد    –

Rotary and rotary impact masonry drill 
bits with hardmetal tips – Dimensions 

3 GSO  ISO 4126-1:2014 
أجهزة الحماية والسالمة من الضغوط 

الجزء األول : صمامات  –المرتفعة 
 السالمة 

Safety devices for protection against 
excessive pressure -- Part 1: Safety valves 

4 GSO ISO 4126-5:2014 
أجهزة الحماية والسالمة من الضغوط 

: أنظمة التحكم في  5الجزء  -المرتفعة
 تقليل الضغوط

Safety devices for protection against 
excessive pressure -- Part 5: Controlled 
safety pressure relief systems (CSPRS 

5 GSO ISO 4126-7:2014  أجهزة الحماية والسالمة من الضغوط
 : معلومات مشتركة 7الجزء  -المرتفعة

Safety devices for protection against 
excessive pressure -- Part 7: Common 
data 

6 GSO ISO 10542-
1:2014 

الوسائل المعينة للمعاقين أو األنظمة الفنية و
تثبيت مستخدم  –ذوي االحتياجات الخاصة 

 –أنظمة التثبيت  –الكرسي المتحرك 
الجزء األول : المتطلبات وطرق االختبار 

 لجميع األنظمة

Technical systems and aids for disabled 
or handicapped persons wheelchair 
tiedown and occupant-restraint system- 
Part 1: Requirements and test methods for 
all systems 

7 GSO ISO 7176-3:2014  تحديد  3الجزء  –الكراسي المتحركة :
 فعالية المكابح

Wheelchairs - Part 3: Determination of 
effectiveness of  brakes 

8 GSO ISO 7176-
11:2014 

ر :اختبا 11الجزء  –الكراسي المتحركة 
 Wheelchairs - Part 11: Test dummies األشكال النموذجية

9 GSO ISO 7176-
16:2014 

: مقاومة  11الجزء  –الكراسي المتحركة 
 –االشتعال ألدوات دعم موضع الجلوس 

 المتطلبات وطرق االختبار

Wheelchairs - Part 16: Resistance to 
ignition of postural support devices 

10 GSO ISO 6973:2014  السالسل  غير المبرشمة المشكلة بالطرق
 للسيور الناقلة  

Drop-forged rivetless chains for 
conveyors  

11 GSO ISO 4102:2014  الرشاشات  -معدات حماية المحاصيل– 
 الوصالت الملولبة

Equipment for crop protection -- Sprayers 
-- Connection threading 

12 GSO ISO 12224-
2:2014 

أسالك قصدير اللحام المحتوى على مساعد 
الجزء  -المواصفات وطرق االختبار -لحام

 الثاني : تحديد محتوى مساعد اللحـام    

Flux cored solder wire – Specification  
and test methods -- Part 2: Determination 
of flux content  

13 GSO ISO 10626:2014  الرشاشات  -معدات حماية المحاصيل– 
 ابعاد الربط للفوهات آلية االقتران.

Equipment for crop protection -- Sprayers 
-- Connecting dimensions for nozzles 
with bayonet fixing 
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وعددها مواصفة  الميكانيكاالخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية  (:2القائمة رقم )

 قياسية وطنية ةدة العتمادها كمواصفواح
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO ISO/PAS 
3930:2013 

 -أدوات لقياس انبعاثات عوادم السيارات
المتطلبات المترولوجية والتقنية؛ التحكم 

 المترولوجي واختبارات األداء

Instruments for measuring vehicle 
exhaust emissions – Metrological and 
technical requirements; Metrological 
control and performance tests  
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )89( ل�سنة 2015

الأجهزة والم�ستلزمات  اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع  ب�ساأن 
الطبية كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى قرار املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه 
الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن اعتماد 

م�شاريع املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع الأجهزة وامل�شتلزمات الطبية،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

الأجهزة وامل�شتلزمات الطبية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع الأجهزة وامل�شتلزمات الطبية ال�شادرة 
عن هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القائمة املرافقة 

لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
ُتلغى جميع القرارات ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات القيا�شية الوطنية لهذه املنتجات. 
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (98)مرفق للقرار رقم 
 
 

وعددها  األجهزة والمستلزمات الطبيةالخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية قائمة 
الرابع والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية في االجتماع معتمدة الة مواصف 64

 كمواصفات قياسية وطنية العتمادها
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO  ISO 20127:2014 فرش األسنان الكهربائية  -طب األسنان- 
 المتطلبات العامة وطرائق االختبار

Dentistry -- Powered toothbrushes -
- General requirements and test 
methods 

2 GSO ISO 15197:2014 
 -نظم االختبارات المخبرية والتشخيصية 

متطلبات نظم مراقبة الجلوكوز في الدم 
 لالختبارات الذاتية إلدارة مرض السكري

In vitro diagnostic test systems -- 
Requirements for blood-glucose 
monitoring systems for self-testing 
in managing diabetes mellitus 

3 GSO ISO 80601-2-
61:2014 

: 16- 2الجزء  -المعدات الطبية الكهربائية 
المتطلبات األساسية للسالمة وكفاءة األداء 

 لمعدات مقياس األكسجين النبضي

Medical electrical equipment -- 
Part 2-61: Particular requirements 
for basic safety and essential 
performance of pulse oximeter 
equipment 

4 GSO  ISO 80369-1:2014 
الوصالت صغيرة الثقوب للسوائل والغازات 

: 6الجزء  –في تطبيقات الرعاية الصحية 
 المتطلبات العامة

Small-bore connectors for liquids 
and gases in healthcare applications 
-- Part 1: General requirements 

5 GSO ISO 18113-1:2014 

المعلومات  –أجهزة التشخيص الطبية المخبرية 
المقدمة من قبل الصانع )البطاقة التعريفية( 

: المصطلحات والتعاريف والمتطلبات 6الجزء 
 العامة

In vitro diagnostic medical devices 
-- Information supplied by the 
manufacturer (labelling) -- Part 1: 
Terms, definitions and general 
requirements 

6 GSO  18369-1:2014 
الجزء  -العدسات الالصقة  -بصريات العين 

: المفردات، نظام التصنيف والتوصيات 6
 للمواصفات الفنية للبطاقة التعريفية

Ophthalmic optics -- Contact lenses 
-- Part 1: Vocabulary, classification 
system and recommendations for 
labelling specifications 

7 GSO  ISO 10651-2:2014 

  -أجهزة التنفس الرئوية لالستخدام الطبي 
المتطلبات الخاصة للسالمة وكفاءة األداء 

: أجهزة التنفس المنزلية  2الجزء  –األساسية 
 للمرضى المعتمدين على التنفس الصناعي

Lung ventilators for medical use -- 
Particular requirements for basic 
safety and essential performance -- 
Part 2: Home care ventilators for 
ventilator-dependent patients 

8 GSO 80601-2-12:2014 
: 62 - 2الجزء  -المعدات الطبية الكهربائية 

داء متطلبات خاصة للسالمة وكفاءة األ
 األساسية ألجهزة التنفس في الرعاية الحرجة

Medical electrical equipment -- 
Part 2-12: Particular requirements 
for basic safety and essential 
performance of critical care 
ventilators 

9 GSO ISO 5358:2014 أجهزة التخدير لالستخدام البشري Anaesthetic machines for use with 
humans 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

10 GSO ISO 5840:2014 صمامات القلب -األوعية القلبية المزروعة
      التعويضية

Cardiovascular implants -- Cardiac 
valve prostheses 

11 GSO  ISO 5841-3:2014 

أجهزة تنظيم -األجهزة المزروعة جراحيا 
: الموصالت منخفضة 3الجزء -ضربات القلب 

( ألجهزة تنظيم ضربات القلب IS-1المعالم )
 القابلة للزراعة

Implants for surgery -- Cardiac 
pacemakers -- Part 3: Low-profile 
connectors (IS-1) for implantable 
pacemakers 

12 GSO  ISO 7207-1:2014 
مكونات مفصل  –األجهزة المزروعة جراحيا 

 :6الجزء -الركبة التعويضي الجزئي أو الكلي 
     التصنيف والتعريفات والتحديد لألبعاد

Implants for surgery -- Components 
for partial and total knee joint 
prostheses -- Part 1: Classification, 
definitions and designation of 
dimensions 

13 GSO ISO 7207-2:2014 

مكونات مفصل  -األجهزة المزروعة جراحيا  
: 2الجزء  -التعويضي الجزئي أو الكلي  الركبة

تبيان األسطح المصنوعة من المعدن ومواد 
 السيراميك و البالستيك

Implants for surgery -- Components 
for partial and total knee joint 
prostheses -- Part 2: Articulating 
surfaces made of metal, ceramic 
and plastics materials 

14 GSO ISO 11663:2014  جودة سائل غسيل الكلى لتنقية الدم والعالجات
   المرتبطة

Quality of dialysis fluid for 
haemodialysis and related therapies 

15 GSO  ISO 12891-2:2014 
-استرجاع وتحليل االجهزة المزروعة جراحيا 

: تحليل األجهزة المعدنية المسترجعة 2الجزء
   احياالمزروعة جر

Retrieval and analysis of surgical 
implants -- Part 2: Analysis of 
retrieved metallic surgical implants 

16 GSO ISO 13175-3:2014 

فوسفات –األجهزة المزروعة جراحيا 
: بدائل العظام المكونة من 3الجزء -الكالسيوم

هايدروكسي آباتيت وبيتا الفوسفات ثالثية 
 مالكالسيو

Implants for surgery -- Calcium 
phosphates -- Part 3: 
Hydroxyapatite and beta-tricalcium 
phosphate bone substitutes 

17 GSO ISO 13404:2014  تصنيف -التعويضات و التقويمات العظمية
   ووصف مقومات مكونات العظام الخارجية

Prosthetics and orthotics -- 
Categorization and description of 
external orthoses and orthotic 
components 

18 GSO  ISO 11135:2014 

أكسيد  --تعقيم منتجات الرعاية الصحية
االعداد والتحقق من الصحة  --اإليثيلين

والمراقبة االعتيادية لعملية تعقيم األجهزة 
   الطبية

Sterilization of health-care products 
-- Ethylene oxide -- Requirements 
for the development, validation and 
routine control of a sterilization 
process for medical devices 

19 GSO ISO 11137-1:2014 

--اإلشعاع-تعقيم منتجات الرعاية الصحية
:متطلبات االعداد والتحقق من الصحة 6الجزء 

م األجهزة والمراقبة اإلعتيادية لعملية تعقي
 الطبية

Sterilization of health care products 
-- Radiation -- Part 1: Requirements 
for development, validation and 
routine control of a sterilization 
process for medical devices 

20 GSO ISO 11137-2:2014 اإلشعاع--تعقيم منتجات الرعاية الصحية--
    تحديد جرعة التعقيم :2الجزء 

Sterilization of health care products 
-- Radiation -- Part 2: Establishing 
the sterilization dose 

21 GSO ISO 11137-3:2014 اإلشعاع--تعقيم منتجات الرعاية الصحية--
   : اإلرشادات لجوانب قياس الجرعات3الجزء 

Sterilization of health care products 
-- Radiation -- Part 3: Guidance on 
dosimetric aspects 

22 GSO ISO 11138-1:2014  المؤشرات  -تعقيم منتجات الرعاية الصحية
 : المتطلبات العامة6الجزء  -الحيوية

Sterilization of health care products 
-- Biological indicators -- Part 1: 
General requirements 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

23 GSO  ISO 11138-2:2014 
المؤشرات  -تعقيم منتجات الرعاية الصحية

:المؤشرات الحيوية لعمليات 2الجزء --الحيوية
 التعقيم بأكسيد اإليثيلين

Sterilization of health care products 
-- Biological indicators -- Part 2: 
Biological indicators for ethylene 
oxide sterilization processes 

24 GSO ISO 11138-3:2014 
المؤشرات -تعقيم منتجات الرعاية الصحية

: المؤشرات الحيوية لعمليات 3الجزء --الحيوية
 التعقيم بالحرارة الرطبة

Sterilization of health care products 
-- Biological indicators -- Part 3: 
Biological indicators for moist heat 
sterilization processes 

25 GSO ISO 11138-4:2014 
المؤشرات  -تعقيم منتجات الرعاية الصحية

:المؤشرات الحيوية لعمليات 4الجزء --الحيوية
 التعقيم بالحرارة الجافة

Sterilization of health care products 
-- Biological indicators -- Part 4: 
Biological indicators for dry heat 
sterilization processes 

26 GSO ISO 5361:2014  أنابيب وموصالت -جهاز التخدير والتنفس
 القصبة الهوائية

Anaesthetic and respiratory 
equipment -- Tracheal tubes and 
connectors 

27 GSO  ISO 5366-1:2014 
أنابيب ثقب القصبة  –جهاز التخدير والتنفس 

الموصالت  : األنابيب و6الجزء  –الهوائية 
 المستخدمة مع البالغين

Anaesthetic and respiratory 
equipment -- Tracheostomy tubes -- 
Part 1: Tubes and connectors for 
use in adults 

28 GSO  ISO 5366-3:2014 
أنابيب ثقب القصبة  –جهاز التخدير والتنفس 

: األنابيب المستخدمة مع 3الجزء  –الهوائية 
 األطفال

Anaesthetic and respiratory 
equipment -- Tracheostomy tubes -- 
Part 3: Paediatric tracheostomy 
tubes 

29 GSO  ISO 17510-1:2014 
: 6الجزء -عالج توقف التنفس أثناء النوم 

الجهاز المستخدم لعالج توقف التنفس أثناء 
 النوم

Sleep apnoea breathing therapy -- 
Part 1: Sleep apnoea breathing 
therapy equipment 

30 GSO  ISO 17510-2:2014  2الجزء  -عالج توقف التنفس أثناء النوم :
 األقنعة والملحقات المستخدمة

Sleep apnoea breathing therapy -- 
Part 2: Masks and application 
accessories 

31 GSO ISO 23328-1:2014 
في عملية  نظام مرشحات التنفس المستخدمة

: طريقة االختبار 6الجزء -التخدير والتنفس 
 بالملح لتقييم آداء الترشيح

Breathing system filters for 
anaesthetic and respiratory use -- 
Part 1: Salt test method to assess 
filtration performance 

32 GSO  ISO 5841-2:2014 
ظيم أجهزة تن-األجهزة المزروعة جراحيا 

: تقارير األداء 2الجزء -ضربات القلب 
 السريري لمولدات النبض أو أسالكها

Implants for surgery -- Cardiac 
pacemakers -- Part 2: Reporting of 
clinical performance of populations 
of pulse generators or leads 

33 GSO ISO 8980-5:2014 
لجاهزة عدسات النظارات ا–بصريات العين

: المتطلبات االساسية   5الجزء  –قبل القص 
 ألسطح عدسات النظارات المقاومة للتآكل

Ophthalmic optics -- Uncut 
finished spectacle lenses -- Part 5: 
Minimum requirements for 
spectacle lens surfaces claimed to 
be abrasion-resistant 

34 GSO ISO 9342-1:2014 

عدسات  –صريات واألجهزة البصريةالب
 –االختبار لمعايرة أجهزة قياس قوة العدسة 

: عدسات االختبار ألجهزة قياس قوة   6الجزء 
العدسة المستخدمة لعدسات النظارات 

 البصريات 

Optics and optical instruments -- 
Test lenses for calibration of 
focimeters– Part 1: Test lenses for 
focimeters used for measuring 
spectacle lenses 
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35 GSO ISO 9394:2014 
العدسات الالصقة ومنتجات  –بصريات العين

تحديد التوافق الحيوي عن طريق  –العناية بها
 دراسة عيون األرانب

Ophthalmic optics -- Contact lenses 
and contact lens care products – 
Determination of biocompatibility 
by ocular study with rabbit eyes 

36 GSO  ISO 10322-1:2014 
عدسات النظارات الخام شبه –بصريات العين

: خصائص العدسات الخام  6الجزء  -الجاهزة
 االحادية والمتعدده الرؤية

Ophthalmic optics -- Semi-finished 
spectacle lens blanks -- Part 1: 
Specifications for single-vision and 
multifocal lens blanks 

37 GSO ISO 11381:2014 بصريات  –البصريات واألجهزة البصرية
 اسنان البرغي –العين 

Optics and optical instruments -- 
Ophthalmic optics -- Screw threads 

38 GSO ISO 10942:2014  مناظير العين المباشرة  –أجهزة العين Ophthalmic instruments -- Direct 
ophthalmoscopes 

39 GSO ISO 10943:2014 مناظير العين غير المباشرة  –أجهزة العين Ophthalmic instruments -- Indirect 
ophthalmoscopes 

40 GSO ISO 11380:2014  بصريات  –البصريات واألجهزة البصرية
 ُمَشكِّالت –العين 

Optics and optical instruments -- 
Ophthalmic optics --Formers 

41 GSO ISO 11978:2014 
العدسات الالصقة ومنتجات  –بصريات العين

المعلومات المزودة بواسطة  –العناية بها
 الُمصنع

Ophthalmic optics -- Contact lenses 
and contact lens care products -- 
Information supplied by the 
manufacturer 

42 GSO  ISO 7151:2014  غير القاطعة، األدوات  –أدوات الجراحة
 المتطلبات العامة وطرائق الفحص –المفصلية 

Surgical instruments - Non-cutting, 
articulated instruments - General 
requirements and test methods 

43 GSO  ISO 7153-1:2014  الجزء –المواد المعدنية  –معدات الجراحة 
 األول: الفوالذ المقاوم للصدأ

Surgical instruments - Metallic 
materials - Part 1: Stainless steel 

44 GSO ISO 7740:2014  المشارط ذات الشفرات  –أدوات الجراحه
 أبعاد التركيب –القابلة للنزع 

Instruments for surgery - Scalpels 
with detachable blades - Fitting 
dimensions 

45 GSO ISO 7741:2014  المقصات والقواطع  –أدوات الجراحه- 
 المتطلبات العامة وطرائق الفحص

Instruments for surgery - Scissors 
and shears - General requirements 
and test methods 

46 GSO ISO 13402:2014 
 –األدوات اليدوية للجراحه وطب األسنان 

لتعقيم، التآكل والتعرض تحديد المقاومة ضد ا
 الحراري

Surgical and dental hand 
instruments - Determination of 
resistance against autoclaving, 
corrosion and thermal exposure 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )90( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع المقايي�ص
كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
العربية يف  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  الفني بهيئة  وعلى قراري املجل�س 
اجتماعيه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م  واخلام�س والثالثني املنعقد 
بتاريخ 8-9 اأبريل 2015م يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية 

اخلليجية اخلا�شة بقطاع املقايي�س،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

املقايي�س كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع املقايي�س ال�شادرة عن هيئة التقيي�س 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القوائم اأرقام )1( و)2( و)3( 

املرافقة لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
القيا�شية الوطنية لهذه  ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات  القرارات  ُتلغى جميع 

الأجهزة واأدوات القيا�س. 
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5192لسنة  (09)مرفق للقرار رقم 

 
 4وعددها  المقاييس قطاعالخاصة بالمواصفات القياسية الخليجية ( : 1القائمة رقم )

الرابع والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية في االجتماع معتمدة الات مواصف
 ها كمواصفات قياسية وطنيةالعتماد

 
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO ISO 17514:2014  تراكم الوميض  –أدوات قياس الوقت
 طرائق  الفحص والمتطلبات –الضوئي 

Time-measuring instruments -- 
Photoluminescent deposits -- Test 
methods and requirements 

2 GSO ISO 8015:2014   المواصفات الفنية للشكل الهندسي  للمنتج
 المفاهيم والمبادئ والقواعد -األساسيات  -

Geometrical product 
specifications (GPS) -- 
Fundamentals -- Concepts, 
principles and rules 

3 GSO ISO 12180-1:2014 

لمواصفات الفنية للشكل الهندسي للمنتج ا
(GPS)–االسطوانية 

المفاهيم والمعامالت  -الجزء األول 
 لألشكال االسطوانية

Geometrical product 
specifications (GPS) -- 
Cylindricity -- Part 1: Vocabulary 
and parameters of cylindrical 
form 

4 GSO ISO 14577-3:2014 
اختبار الثلم اآللي الخاص  -دنية المواد المع

الجزء  الثالث:  -بالصالدة ومعامل  المواد 
 معايرة  القوالب المرجعية

Metallic materials -- Instrumented 
indentation test for hardness and 
materials parameters -- Part 3: 
Calibration of reference blocks 

 
 

 9وعددها  المقاييس قطاعالخاصة باصفات القياسية الخليجية المو( : 2القائمة رقم )
الخامس والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية في االجتماع معتمدة الات مواصف

 العتمادها كمواصفات قياسية وطنية
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO ISO 1999:2015 تقدير فقدان السمع الناتج عن  -الصوتيات
 الضوضاء

Acoustics- Estimation of noise-
induced hearing loss 

2 GSO ISO 8253-3:2015 طرق اختبار قياس السمع -الصوتيات- 
 الجزء الثالث : القياس السمعي للكالم

Acoustics- Audiometric test 
methods- Part3: Speech 
audiometry 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

3 GSO ISO 23584-1:2015 
م المواصفات  -البصريات والضوئيات 

الجزء األول : نظرة  -المرجعية للقاموس 
 عامة على التنظيم والهيكل

Optics and photonics – 
Specification of Reference 
dictionary- Part 1: General 
Overview on Organization and 
structure 

4 GSO ISO 23584-2:2015 
المواصفات   -البصريات والضوئيات

الجزء الثاني :  -المرجعية للقاموس 
 تعريفات الدرجات والخصائص

Optics and photonics – 
Specification of Reference 
dictionary- Part 2: Classes ’and 
Properties’ Definitions 

5 GSO ISO 8785:2015 
صفات الفنية للشكل الهندسي للمنتج الموا

(GPS )-  المصطلحات  –عيوب سطحية
 والتعاريف والمتغيرات

Geometrical Product Specification 
(GPS) - Surface imperfections - 
Terms, definitions and parameters 

6 GSO ISO 14490-6:2015 
طرق  –البصريات واألجهزة البصرية 

سكوب الجزء السادس : اختبار نظم التل
 طرق اختبار دليل اإلبهار الحاجب

Optics and optical instruments - 
Test methods for telescopic 
systems - Part 6: Test methods for 
veiling glare index 

7 GSO ISO 11551:2015 
الليزرات  -البصريات واألجهزة البصرية

قة اختبار طري –والمعدات المتعلقة بالليزر 
 امتصاص مكونات الليزر البصرية

Optics and optical instruments - 
Lasers and laser-related 
equipment - Test method for 
absorptance of optical laser 
components 

8 GSO ISO 6070:2015  المناضد المساعدة  لمولدات االهتزاز ـ
 طرق وصف خصائص المعدات

Auxiliary tables for vibration 
generators - Methods of 
describing equipment 
characteristics 

9 GSO ISO 4288:2015 
( GPSالمواصفات الفنية للمنتج الهندسية )

بنية السطح : الطريقة التحليلية القواعد  -
 واإلجراءات لتقييم بنية السطح

Geometrical Product 
Specifications (GPS) - Surface 
texture: Profile method - Rules 
and procedures for the assessment 
of surface texture 

 
( 3وعددها ) المقاييسالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع  (:3القائمة رقم )

 مواصفات العتمادها كمواصفات قياسية وطنية   
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة ةالمواصف عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO OIML R 99-3:2010  أدوات قياس انبعاث عوادم المركبات الجزء
 الثالث : شكل التقرير

Instruments for measuring vehicle 
exhaust emissions Part 3 : Report 
Format 

2 GSO OIML R 128 : 2010 أذرع التدوير  مقاييس الشغل الخاصة بعمل
 Ergometers for foot crank work بالقدم

3 GSO OIML R 35-1 : 2010  مقاييس الطول المادية لالستخدام العام الجزء
 األول : المتطلبات المترولوجية والفنية

Material measures of length for 
general use Part 1: Metrological 
and technical requirements 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )91( ل�سنة 2015

الغذائية  المنتجات  بقطاع  خا�سة  خليجية  قيا�سية  موا�سفات  اعتماد  ب�ساأن 
والزراعية كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
العربية يف  التعاون لدول اخلليج  التقيي�س لدول جمل�س  الفني بهيئة  وعلى قراري املجل�س 
اجتماعيه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م واخلام�س والثالثني املنعقد 
بتاريخ 8-9 اأبريل 2015م يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية 

اخلليجية اخلا�شة بقطاع املنتجات الغذائية والزراعية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

املنتجات الغذائية والزراعية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

والزراعية  الغذائية  املنتجات  بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  ُتعتمد 
اخلليجية ال�شادرة عن هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها 

يف القوائم اأرقام )1( و )2( و )3( املرافقة لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
القيا�شية الوطنية لهذه  ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات  القرارات  ُتلغى جميع 

املنتجات. 
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5109لسنة  (19) مرفق للقرار رقم 
 

ة المنتجات الغذائيالخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية ( : 1القائمة رقم )
الرابع والثالثين للمجلس الفني في االجتماع معتمدة ال واصفاتم (4)وعددها والزراعية 

 لهيئة التقييس الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية وطنية
 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO 2452:2013  المواصفات )خصائص فنية( -المحليات Sweetener - Specifications 

2 GSO 2453:2013  المواصفات  -مضادات الميكروبات
 Antimicrobial agent Specifications )خصائص فنية(

3 GSO 2454:2013  المواصفات )خصائص فنية( –األلوان Colour- Specifications 

4 GSO 2455:2013  ات )خصائص المواصف -منظمات الحموضة
 Acidity Regulators - Specifications فنية(

 
المنتجات الغذائية الخاصة بقطاع المواصفات القياسية الخليجية ( : 2القائمة رقم )

والثالثين للمجلس الفني  خامسمعتمدة في االجتماع الال واصفةم  (22) وعددهاوالزراعية 
 اسية وطنيةلهيئة التقييس الخليجية العتمادها كمواصفات قي

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO 2465:2015  التقييم الحسي لزيت -الزيوت والدهون
 الزيتون البكر

Fats   & oils  - Organoleptic 
assessment of virgin olive oil 

2 GSO 2055-2:2015 الجزء الثاني : اشتراطات  -الل المنتجات الح
 جهات إصدار شهادات الحالل 

Halal Products   – part 2 – 
Requirements for Halal 
Certification bodies 

3 GSO 2055-3:2015  الجزء الثالث : اشتراطات  -المنتجات الحالل
 جهات اعتماد جهات اصدار شهادات الحالل 

Halal Products   – part 3 – 
Requirements for Halal 
Accreditation Bodies Accrediting 
Halal Certification Bodies 

4 GSO 2466:2015 أغـذيـة الطـوارئ ـ الجـزء األول Ration foods 

5 GSO ISO/TS 22002-2:2015  الجزء  -البرامج اإللزامية في سالمة األغذية
 : تقديم الطعام2

Prerequisite programmes on food 
safety -- Part 2: Catering 

6 GSO ISO 5526:2015  الحبوب والبقول والحبوب الغذائية األخرى- 
 المسميات

Cereals ,pulses and other food 
grains -Nomenclature 

7 GSO CAC/GL 51:2015 الدليل اإلرشادي لوسائط تعبئة الفاكهة المعلبة Guidelines for Packing Media for 
Canned Fruits 

8 GSO 2467:2015  اإلشتراطات الصحية الخاصة للمخابز
 واألفران

Hygienic conditions for bakeries 
and ovens 

9 GSO 2468:2015  األغذية الحالل: متطلبات نظام اإلدارة لنقل
 البضائع و/أو خدمات سلسلة البضائع

Halal foods - Management system 
requirements for transportation of 
goods and/or cargo chain services 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

10 GSO 2469:2015  األغذية الحالل: متطلبات نظام اإلدارة
 للتخزين واألنشطة ذات الصلة

Halal foods - Management system 
requirements for warehousing and 
related activities 

11 GSO 2470:2015 دارة األغذية الحالل: متطلبات نظام اإل
 لتجارة التجزئة

Halal foods - Management system 
requirements for retailing 

12 GSO ISO 6639-4:2015  تقدير اإلصابة الحشرية  –الحبوب والبقول
 الطرق السريعة -غير الظاهرة الجزء الرابع 

Cereals and pulses- Determintion 
of Hidden Insect Infestaion-Part 4 : 
Quick Methods  .  

13 GSO 2471:2015 بطاقة أغذية بناء الجسم Labelling of Body Building Foods  

14 GSO 2472:2015 
–المستحلبات والمثبتات ومغلظات القوام 

صمغ بذور  -المواصفات مضافات األغذية
 الخروب,  صمغ الجوار وصمغ الزانثان

Food additives- Carob bean gum, 
guar gum and xanthan gum 

15 GSO 2473:2015  مضادات األكسدة المواصفات )خصائص
Antioxidant's فنية(  - Specifications 

16 GSO ISO 13496:2015  الكشف عن المواد الملونة  -اللحوم ومنتجاتها
 باستخدام الكروماتوجرافي ذو الطبقة الرقيقة

Meat and meat products - Detection 
of colouring agents - Method using 
thin-layer chromatography 

17 GSO 2474:2015  تقدير التورين فى مشروبات الطاقة غير
 الكحولية

Determination of taurine in energy 
drinks 

18 GSO ISO 14377:2015 
تقدير محتوى  -الحليب المبخر المعلب

القصدير باستخدام طريقة قياس االمتصاص 
 الذرى الطيفي بالفرن الجرافت

Canned evaporated milk - 
Determination of tin content - 
Method using graphite furnace 
atomic absorption spectrometry 

19 GSO ISO 13722:2015 
مستعمرات بكتيريا  عد-اللحوم ومنتجاتها

 -بروكوثريكس المحبة للحرارة
 تقنية عد المستعمرات

Brochothrix thermosphacta Meat 
and meat products - Enumeration of 
Brochothrix thermosphacta - 
Colony-count technique 

20 GSO ISO 8553:2015 تقنية حلقة  -عد الكائنات الدقيقة -الحليب
 س° 03الطبق عند 

Milk  — Enumeration of 
microorganisms — Plate-loop 
technique at 30 °C 

21 GSO CAC/GL 41:2015 
تحليل بقايا مبيدات اآلفات: حصة السلع 
المستخدمة للتحليل والمطابقة للحدود 

 القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات

Analysis of pesticide residues – 
Portion of commodities to which 
Codex MRLS apply and which is 
analyzed 

22 GSO CAC/GL 40:2015 
تحليل بقايا مبيدات اآلفات: دليل الممارسة 
الجيدة للمختبرات في تحليل بقايا مبيدات 

 اآلفات

Analysis of Pesticide Residues: 
Guidelines on Good Laboratory 
Practice in Pesticide Residue 
Analysis 

23 GSO CAC/GL 3:2015  الدليل اإلرشادي للتقييم البسيط لجرعات
 المواد المضافة

Guidelines for Simple Evaluation 
of Food Additive Intake 

24 GSO ISO/TS 11133-2:2015 

 –ميكروبيولوجي األغذية واألعالف
 -إرشادات تحضير وإنتاج أوساط الزرع 

الختبار أداء الجزء الثاني : إرشادات عملية 
 أوساط الزرع.

Microbiology of food and animal 
feeding stuffs -- Guidelines on 
preparation and production of 
culture media -- Part 2: Practical 
guidelines on performance testing 
of culture media 
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الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

25 GSO CAC/GL 14:2015 
ة للتوابل إرشادات للجودة الميكروبيولوجي

واألعشاب المستخدمة في منتجات اللحوم 
 والدواجن المصنعة

Guide for the microbiological 
quality of spices and herbs used in 
processed meat and poultry 
products 

26 GSO ISO/TS 11133-1:2015 

 -ميكروبيولوجي األغذية و األعالف
وساط اإلرشادات الخاصة بتحضير و إنتاج أ

الجزء األول : إشادات عامة لضمان  -الزرع
الجودة عند تحضير أوساط الزرع في 

 المختبر

Microbiology of food and animal 
feeding stuffs - Guidelines on 
preparation and production of 
culture media -- Part 1: General 
guidelines on quality assurance for 
the preparation of culture media in 
the laboratory 

27 GSO 2475:2015 
طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية 

الجزء األول : في  –البيطرية في األغذية 
 اللحوم  ومنتجاته.

Sampling methods to determine 
residues of veterinary drugs in  
food - Part 1: in meat and its         .
products 

28 GSO 2476:2015 

طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية 
 البيطرية فى األغذية 

الجزء الثاني: منتجات األسماك واأللبان  –
 والبيض

Sampling of food for estimation of 
veterinary drugs residues -part 2: 
Fish, Milk and egg products 

29 GSO 2477:2015 
لتقدير بقايا األدوية  طرق أخذ العينات

الجزء الثالث : في  –البيطرية في األغذية 
 عسل النحل

Sampling methods to determine 
residues of veterinary drugs in  
food - Part 3: in honey 

 
( 12المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية وعددها )(:3القائمة )
 ادها كمواصفات قياسية وطنية   عتمالمواصفة 

 
الرقم 

االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

1 GSO ISO 659:2011 
تقدير مستخلص الهكسان  -البذور الزيتيه 

)اومستخلص البترول الخفيف( المعروف 
 باسم محتوى الزيت.

Oilseeds - determination of hexane 
extract (or light petroleum extract) 
called  oil content. 

2 GSO ISO 6670:2011   البن سريع الذوبان المعبأ في عبوات مبطنة ـ
 أخـذ العينـات

Instant Coffee In Cases With Liners 
— Sampling 

3 GSO ISO 7558:2007 دليل التعبئة األولية للفواكه والخضر Guide To The Prepacking Of  
Fruits And Vegetables 

4 GSO  0002:111  Methods of test for enriched and .القمح ( طرق اختبار طحين )دقيق 
enriched treated wheat flour 

5 GSO ISO:IEC Guide 
 Conformity assessment - Code of قواعد الممارسة الجيدة -تقويم المطابقة  60:2009

good practice 

6 GSO ISO 4387:2007 
تقدير المواد الجزئية الكلية الجافة  –السجائر 

الخالية من النيكوتين باستعمال جهاز التدخين 
 للتحليل الروتيني 

Cigarettes – Determination of total 
and nicotine – free dry particulate 
matter using routine analytical 
smoking machine 

7 GSO  69920006 الميكروبيولوجية لفحص اللحوم  الطرق
 واألسماك والقشريات ومنتجاتها

Methods of microbiological 
examination of meat, fish, shell-
fish and their products 



99
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

 

 

الرقم 
االنجليزية باللغة المواصفة عنوان العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي  

8 GSO ISO 5554:1987 اللحوم تقدير محتوى النشاء )طريقة  منتجات
 )مرجعية

Meat products - determination of 
starch content (reference method) 

9 GSO ISO 2294:1988 تقدير محتوى الفوسفور  -ومنتجاتها  اللحوم
 )الكلي )طريقة مرجعية

Meat and meat products - 
determination of total phosphorus 
content (reference method). 

10 GSO ISO 2918:1988  ى النيتريت محتو تقدير -اللحوم ومنتجاتها
 ))طريقة مرجعية

Meat and meat products - 
Determination of nitrite 
content(Reference method). 

11 GSO ISO 4133:1988  تقدير محتوى جلوكونو  –اللحوم ومنتجاتها– 
 223مرجعية( الكتون )طريقة –دلتا 

Meat and meat products 
determination of glucono- delta-
lactone content (reference method) 

12 GSO CAC / RCP 58:2007 االشتراطات الصحية للحوم مدونة Code of hygienic practice for meat 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )92( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع 
معدات اإنتاج ونقل وتوزيع المياه كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
اجتماعه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م يف اململكة العربية ال�شعودية 
ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع معدات اإنتاج ونقل وتوزيع 

املياه،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليو   14 بتاريخ 

معدات اإنتاج ونقل وتوزيع املياه كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة ،

قرر الآتي:
املادة الأولى

املياه  وتوزيع  ونقل  اإنتاج  معدات  بقطاع  اخلا�شة  اخلليجية  القيا�شية  املوا�شفات  ُتعتمد 
يف  بياناتها  والوارد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  عن  ال�شادرة 

القائمة املرافقة لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
القيا�شية الوطنية لهذه  ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات  القرارات  ُتلغى جميع 

املعدات اخلا�شة باإنتاج وتوزيع املياه. 
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5192لسنة  (29) مرفق للقرار رقم 
 

 82وعددها ونقل وتوزيع المياه معدات إنتاج بالخاصة المواصفات القياسية الخليجية قائمة 
والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية  رابعفي االجتماع ال المعتمدة مواصفة

 العتمادها كمواصفات قياسية وطنية
 

الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  عنوان المواصفة باللغة االنجليزية 

1 GSO ISO 3458/2014 
 الضغط انابيب لتركيبات تجميع وصالت

 منع اختبار - ايثيلين البولي من المصنوعة
 داخلية ضغوط تحت التسرب

Assembled joints between fittings 
and polyethylene (pe) pressure pipes 
-- test of leak proofness under 
internal pressure 

2 GSO ASTM A524- 
96/2014 

 الصلب ألنابيب ياسيةالق المواصفة
 ظروف في اللحام من الخالية الكربوني

  المنخفضة  العادية الحرارة درجة

Specification for Seamless Carbon 
Steel Pipe for Atmospheric and 
Lower Temperatures 

3 GSO ASTM 
A135/A135M/2014 

 الصلب ألنابيب القياسية المواصفة
 بالكهرباء الملحومة

Standard Specification for Electric-
Resistance-Welded Steel Pipe 

4 GSO ASTM E213 
/2014 

 فوق الموجات الختبار القياسية الممارسة 
 واألنابيب بالمواسير الخاص الصوتية
 المعدنية

Standard Practice for Ultrasonic 
Testing of Metal Pipe and Tubing 

5 GSO ASTM 
A530/2014 

 للمتطلبات القياسية القياسية واصفةالم 
 وسبائك الكربوني الصلب ألنابيب العامة

 الصلب

Standard Specification for General 
Requirements for Specialized 
Carbon and Alloy Steel Pipe 

6 GSO ISO 4633/2014 

 – المطاطية السدادات مواد مواصفات
 صلمفا في المستخدمة المطاطية الحلقات

 ومياه  المياه وتصريف توزيع انابيب ربط
  المجاري

Rubber seals- Joint rings for water 
supply, drainage and sewerage 
pipelines- Specification for materials 

7 GSO  ISO 7432/2014 

 من المصنوعة والواصالت المواسير
 باأللياف المدعمة الحرارى البالستيك
 شاملة الوصالت إختبار قطر - الزجاجية

 الحرارى. باإلحكام الثنائية الوصلة

Glass-reinforced thermosetting 
plastics (GRP) pipes and fittings -- 
Test methods to prove the design of 
locked socket-and-spigot joints, 
including double-socket joints, with 
elastomeric seals 

8 GSO ISO 3126/2014 مكونات -البالستيكية األنابيب نظم 
  األبعاد تحديد -البالستيك

Plastics piping systems -- Plastics 
components -- Determination of 
dimensions 

9 GSO ISO 13783/2014 

 الغير  PVC-U - البالستيكية األنابيب نظم
 الجلب ذات النهائية للوصالت اللدن

 طرق - لألحمال المعرضةو المزدوجة
 التسريب اختبار

Plastics piping systems -- 
Unplasticized poly(vinyl chloride) 
(PVC-U) end-load-bearing double-
socket joints -- Test method for 
leaktightness and strength while 
subjected to bending and internal 
pressure 
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الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  عنوان المواصفة باللغة االنجليزية 

10 GSO ISO 28921-
1/2014 

 العزل صمامات -الصناعية الصمامات
 -  المنخفظة الحرارة درجات لتطبيقات
 واختبار وتصنيع تصميم األول: الجزء
 المنتج

Industrial valves -- Isolating valves 
for low-temperature applications -- 
Part 1: Design, manufacturing and 
production testing 

11 GSO  ISO 8521/2014 

 األنابيب—البالستيك األنابيب نظم
 -الزجاجية باأللياف والمقواة المتصلدة

 الشد قوة لتقدير األولي االختبار طرق
 المحيطية

Plastics piping systems -- Glass-
reinforced thermosetting plastics 
(GRP) pipes -- Test methods for the 
determination of the apparent initial 
circumferential tensile strength 

12 GSO ISO 21307/2014 

 إجراءات - ووصالتها البالستيكية االنابيب
 والتجهيزات ألنابيب االنصهار بعقب الربط
 بناء في المستخدمة PE ايثيلين البولي
 والمياه الغاز توزيع شبكات

Plastics pipes and fittings - Butt 
fusion jointing procedures for 
polyethylene (PE) pipes and fittings 
used in the construction of gas and 
water distribution systems 

13 GSO ISO 727-2/2014 

 (PVC-U) من المصنوعة الوصالت
 أو بالكلور المعالج أو اللدن الغير

 مع ستايرين / بيوتاديين / اكريلونيترال
 الجزء  - الضغط حتت لألنابيب الجلب
 االبعاد على القائمه السلسله الثاني:

 بالبوصات

Fittings made from unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
chlorinated poly(vinyl chloride) 
(PVC-C) or 
acrylonitrile/butadiene/styrene 
(ABS) with plain sockets for pipes 
under pressure -- Part 2: Inch-based 
series 

14 GSO ISO 13967/2014 حراريا   المرنة البالستيكية الوصالت - 
 الحلقات صالبة تحديد

Thermoplastics fittings -- 
Determination of ring stiffness 

15 GSO  ISO 10803/2014 الدكتايل أنابيب تصميم طريقة Design method for ductile iron pipes 

16 GSO  ISO 13470/2014 الدكتايل حديد أنابيب ونظم الحفر تطبيقات - 
 والتركيب المنتج تصميم

Trenchless applications of ductile 
iron pipes systems - Product design 
and installation 

17 GSO  EN 1074-4/2014 
 المطابقة - المياه تغذية انظمة صمامات
 االختبارات تحقق و االستخدام  لمتطلبات
 الهواء  صمامات  :4 الجزء – المناسبة

Valves for water supply - Fitness for 
purpose requirements and 
appropriate verification tests - Part 
4: Air valves 

18 GSO  EN 1074-2/2014 
 المطابقة - المياه تغذية انظمة صمامات
 الختباراتا تحقق و االستخدام  لمتطلبات
 العزل  صمامات  :2 الجزء – المناسبة

Valves for water supply — Fitness 
for purpose requirements and 
appropriate verification tests — Part 
2: Isolating valves 

19 GSO  EN 1074-1/2014 
 المطابقة- المياه تغذية انظمة صمامات
 ختباراتاال تحقق و االستخدام  لمتطلبات
 العامة المتطلبات  :1 الجزء – المناسبة

Valves for water supply — Fitness 
for purpose requirements and 
appropriate verification tests — Part 
1: General requirements 

20 GSO ISO 9906/2014 
 اختبارات – الدوارة الديناميكية المضخات

 األولى الدرجات – الهيدروليكي األداء قبول
 والثالثة والثانية

Rotdynamic pumps -- Hydraulic 
performance acceptance tests -- 
Grades 1, 2 and 3                                

21 GSO ISO 15398/2014 
 ألغطية الحرارية اللدائن مواصفات
 التفتيش وغرف واطارها المناهيل

 مرورال مناطق غير في المستخدمة

Specifications for thermoplastics 
covers and frames for manholes and 
inspection chambers used in non-
traffic areas  

22 GSO 2448/2014 الرجوع عدم محبس  Non return valve 
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الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي  عنوان المواصفة باللغة االنجليزية 

23 GSO  2449/2014 المياه ضغط تسجيل و قياس جهاز 
 Digital Pressure gauge and recorder  اإللكتروني

24 GSO  ASTM 
B338:2014 

 المبادالت ألنابيب القياسية المواصفات
 من المصنوعة والمكثفات الحرارية
 أم للحام تعرضت والتي ) وسبائكه التيتانيوم

 ( له تتعرض لم

Standard Specification for Seamless 
and Welded Titanium and Titanium 
Alloy Tubes for Condensers and 
Heat Exchangers 

25 GSO   EN 1074-5:2014 
 المطابقة - المياه تغذية انظمة  صمامات
 االختبارات تحقق و االستخدام  لمتطلبات
 التحكم صمامات :5 الجزء– المناسبة

Valves for water supply - Fitness for 
purpose requirements and 
appropriate verification tests - Part 
5: Control valves 

26 GSO ISO 24511:2014 

 الشرب مياه بخدمات المتعلقة النشاطات
 الدارة دليل – الصحي الصرف ومياه

 تقييم و الصحي الصرف مياه مرافق
 الصحي الصرف مياه خدمات

Activities relating to drinking water 
and wastewater services -- 
Guidelines for the management of 
wastewater utilities and for the 
assessment of wastewater services 

27 GSO 2450/2014 من المياه لخزانات الفنية العناصر مواصفة 
 الزجاجية باأللياف المسلح البالستك

Technical Specifications & 
Requirements for cylindrical & 
rectangular GRP water tanks 

28 GSO 2451/2014 التحكم لمحابس الفنية العناصر مواصفة 
   االبرية

Technical Specification for Needle 
Control Valves 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )93( ل�سنة 2015

ونقل  توليد  معدات  بقطاع  خا�سة  خليجية  قيا�سية  موا�سفات  اعتماد  ب�ساأن 
وتوزيع الطاقة الكهربائية كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
اجتماعه الرابع والثالثني املنعقد بتاريخ 24-25 دي�شمرب 2014م يف اململكة العربية ال�شعودية 
ب�شاأن اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية اخلليجية املوحدة اخلا�شة بقطاع معدات توليد ونقل 

وتوزيع الطاقة الكهربائية،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بتاريخ 14 يوليو 2015 باملوافقة على املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة مبعدات توليد ونقل 

وتوزيع الطاقة الكهربائية كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة ،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة مبعدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 
ال�شادرة عن هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القائمة 

املرافقة لهذا القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
القيا�شية الوطنية لهذه  ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد املوا�شفات  القرارات  ُتلغى جميع 

املعدات املعنية بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 4102لسنة  (39)مرفق للقرار رقم 
 

 معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائيةبالخاصة المواصفات القياسية الخليجية قائمة 
الرابع والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس في االجتماع معتمدة الات مواصف 4وعددها 

 الخليجية العتمادها كمواصفات قياسية وطنية
 

الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة التسلسلي االنجليزية باللغة المواصفة عنوان   

1 GSO IEC 61300-3-
25:2014 

 والمكونات الضوئيه األلياف ربط أدوات
 األساسي االختبار إجراءات – فعاله الغير

 االختبارات :52-3 الجزء – والقياس
  الزاوية غير الحلقات مركزية – والقياسات

 بالياف المزودة الزاوية غير الحلقات و
 مركبة

Fibre optic interconnecting devices 
and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 
3-25: Examinations and 
measurements - Concentricity of 
the non-angled ferrules and non-
angled ferrules with fibre installed 

2 GSO IEC 60252-
2:2014 

 العاملة الكهربائية المحركات مكثفات
 المعده المكثفات :5 الجزء - المتردد ياربالت

 المحركات تشغيل لبدء

AC motor capacitors - Part 2: 
Motor start capacitors 

3 GSO IEC 60252-
1:2014 

 العاملة الكهربائية المحركات مكثفات
 األداء -عام :1 الجزء -المتردد بالتيار

 -السالمه متطمبات -والتقنين واالختبار
 والتشغيل تركيبال إرشادات

AC motor capacitors - Part 1: 
General - Performance, testing and 
rating - Safety requirements - 
Guidance for installation and 
operation 

4 GSO IEC 61810-
1:2014 

 الجزء - األولية الكهروميكانيكية المرحالت
 العامة المتطلبات :1

Electromechanical elementary 
relays - Part 1: General 
requirements 

 

مرفق للقرار رقم )93( ل�سنة 2015 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )94( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد موا�سفات قيا�سية خليجية خا�سة بقطاع تقنية المعلومات
كموا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  بهيئة  الفني  املجل�س  قرار  وعلى 
اجتماعه اخلام�س والثالثني املنعقد بتاريخ 8-9 اأبريل 2015م يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن 

اعتماد م�شاريع املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع تقنية املعلومات،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بتاريخ 14 يوليو 2015 باملوافقة على اعتماد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع تقنية 

املعلومات كموا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد املوا�شفات القيا�شية اخلليجية اخلا�شة بقطاع تقنية املعلومات ال�شادرة عن هيئة 
لهذا  املرافقة  القائمة  بياناتها يف  والوارد  العربية  لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س 

القرار كموا�شفات قيا�شية وطنية.

املادة الثانية
الوطنية  القيا�شية  املوا�شفات  اعتماد هذه  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  ُتلغى جميع 

اخلا�شة بتقنية املعلومات.
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 املادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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 5102لسنة  (49)مرفق للقرار رقم 
 

 مواصفة 73وعددها  تقنية المعلوماتالخاصة بالمواصفات القياسية الخليجية قائمة 
والثالثين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية العتمادها  خامسفي االجتماع الالمعتمدة 

 كمواصفات قياسية وطنية
 

 

الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي االنجليزية باللغة المواصفة عنوان   

1 GSO ISO/IEC 
27002:2015 

 قواعد - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 االمن لضوابط الممارسة

Information technology - Security 
techniques - Code of practice for 
information security controls 

2 GSO ISO/IEC TR 
29149:2015 

 أفضل - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 ختم خدمات واستخدام لتوفير الممارسات

 الوقت

Information technology - Security 
techniques - Best practices for the 
provision and use of time-stamping 
services 

3 GSO ISO/IEC/9798-
1:2015 

 الكيان - األمن تقنيات - اتالمعلوم تقنية
 عام : األول الجزء - الموثق

Information technology - Security 
techniques - Entity authentication - 
Part 1: General 

4 GSO 
ISO/IEC/27015:2015 

 مبادئ - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 للخدمات المعلومات أمن إلدارة توجيهية
 المالية

Information technology - Security 
techniques - Information security 
management guidelines for 
financial services 

5 GSO ISO/IEC/9797-
3:2015 

 قواعد - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 آليات : الثالث الجزء - الرسالة من التحقق
 الشاملة التجزئة دالة استخدام

Information technology - Security 
techniques - Message 
Authentication Codes (MACs) - 
Part 3: Mechanisms using a 
universal hash-function 

6 GSO ISO/IEC  24760-
1:2015 

 إطار - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 : األول الجزء - الهوية إلدارة العمل

 والمفاهيم المصطلحات

Information technology - Security 
techniques - A framework for 
identity management - Part 1: 
Terminology and concepts 

7 GSO 
ISO/IEC24745:2015 

 حماية - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 الحيوية المعلومات

Information technology - Security 
techniques - Biometric information 
protection 

8 GSO ISO/IEC 11889-
2:2015 

 المنصة نموذج - المعلومات تقنية
 التصميم مبادئ : الثاني الجزء -الموثوق

Information technology - Trusted 
Platform Module - Part 2: Design 
principles 

9 GSO ISO/IEC 11889-
4:2015 

 المنصة نموذج - المعلومات تقنية
 األوامر : الرابع الجزء -الموثوق

Information technology - Trusted 
Platform Module - Part 4: 
Commands 

10 GSO ISO/IEC  9797-
1:2015 

 قواعد - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 آليات : األول الجزء - الرسالة من التحقق
 المجمعة الشيفرة استخدام

Information technology - Security 
techniques - Message 
Authentication Codes (MACs) - 
Part 1: Mechanisms using a block 
cipher 
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الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي االنجليزية باللغة المواصفة عنوان   

11 GSO ISO/IEC/11889-
3:2015 

 المنصة نموذج - المعلومات تقنية
 البنى : الثالث الجزء -الموثوق

Information technology - Trusted 
Platform Module - Part 3: 
Structures 

12 GSO ISO/IEC 11889-
1:2015 

 المنصة نموذج - المعلومات تقنية
 عامة نظرة : األول الجزء -الموثوق

Information technology - Trusted 
Platform Module - Part 1: Overview 

13 GSO ISO/IEC 
27010:2015 

 إدارة - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 اعاتالقط بين لالتصاالت المعلومات أمن
 المنظمات وبين

Information technology - Security 
techniques - Information security 
management for inter-sector and 
inter-organizational 
communications 

14 GSO ISO/IEC  24789-
2:2015 

 -للبطاقة التشغيلي العمر - الهوية بطاقات
 التقييم أساليب :2 الجزء

Identification cards - Card service 
life - Part 2: Methods of evaluation 

15 GSO ISO/IEC 
27001:2015 

 أنظمة - االمن تقنيات - المعلومات تقنية
 المتطلبات - المعلومات أمن إدارة

Information technology - Security 
techniques - Information security 
management systems - 
Requirements 

16 GSO ISO/IEC ISO/IEC 
11694-2:2015 

 الذاكرة بطاقات - الهوية بطاقات
 الجزء -الخطية التسجيل طريقة -البصرية

 التي البصرية المنطقة وموقع ابعاد  :2
 اليها الوصول يمكن

Identification cards - Optical 
memory cards - Linear recording 
method - Part 2: Dimensions and 
location of the accessible optical 
area 

17 GSO ISO/IEC 11694-
1:2015 

 الذاكرة بطاقات - الهوية بطاقات
 الجزء -الخطية التسجيل طريقة -البصرية

 الفيزيائية الخصائص :1

Identification cards - Optical 
memory cards - Linear recording 
method - Part 1: Physical 
characteristics 

18 GSO ISO/IEC 11694-
6:2015 

 البصرية الذاكرة بطاقات - الهوية بطاقات
 :6 الجزء - الخطية التسجيل طريقة -

 بطاقة على الحيوية القياسات استخدام
 البصرية الذاكرة

Identification cards - Optical 
memory cards - Linear recording 
method - Part 6: Use of biometrics 
on an optical memory card 

19 GSO ISO/IEC 11694-
4:2015 

 الذاكرة بطاقات - الهوية بطاقات
 الجزء -الخطية التسجيل طريقة -البصرية

 المنطقية البيانات هياكل :4

Identification cards - Optical 
memory cards - Linear recording 
method - Part 4: Logical data 
structures 

20 GSO ISO/IEC 11694-
5:2015 

 الذاكرة بطاقات - الهوية بطاقات
 الجزء -الخطية التسجيل طريقة -البصرية

 المعلومات لتبادل البيانات تنسيق :5
 ISO/IEC  تستخدم التي للتطبيقات

 B ملحق ,11694-4

Identification cards - Optical 
memory cards - Linear recording 
method - Part 5: Data format for 
information interchange for 
applications using ISO/IEC 11694-
4, Annex B 

21 GSO ISO/IEC 11694-
3:2015 

 الذاكرة بطاقات - الهوية بطاقات
 الجزء -الخطية التسجيل طريقة -البصرية

 البصرية والصفات الخصائص :3

Identification cards - Optical 
memory cards - Linear recording 
method - Part 3: Optical properties 
and characteristics 

22 GSO ISO/IEC  24789-
1:2015 

 - للبطاقة التشغيلي العمر - الهوية بطاقات
 المتطلبات و  التطبيق مالمح :1 الجزء

Identification cards -- Card service 
life -- Part 1: Application profiles 
and requirements 
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الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي االنجليزية باللغة المواصفة عنوان   

23 GSO ISO/IEC  ISO/IEC 
TR 27019:2015 

 أدلة  - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 ) على المبنية المعلومات أمن إدارة

ISO/IEC 27002 ) العملية ضبط لنظم 
 الطاقة صناعة وحدات بمجال الخاصة

Information technology - Security 
techniques - Information security 
management guidelines based on 
ISO/IEC 27002 for process control 
systems specific to the energy 
utility industry 

24 GSO ISO/IEC 7942-
2:2015 

 البيانية الرسوم معالجة - المعلومات تقنية
 للرسم كيرنيل نظام - الحاسوبية والصور
 تعريف :2 زءالج – (GKSالبياني)
NDC 

Information technology - Computer 
graphics and image processing - 
Graphical Kernel System (GKS) - 
Part 2: NDC metafile 

25 GSO ISO/IEC  ISO 
9314-1:2015 

 البيانات واجهة -المعلومات معالجة نظم
 الجزء -(FDDIاأللياف) عبر الموزعة

 للرمز المادي مالتصمي بروتوكول :1
 التحكم(. رسائل الدائري)حلقة

(Information processing systems - 
Fibre Distributed Data Interface 
(FDDI) - Part 1: Token Ring 
Physical Layer Protocol (PHY 

26 GSO ISO/IEC  ISO/IEC 
29192-4:2015 

 التشفير - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 التي اآلليات :4 الجزء - المختصر
 المتماثلة غير التقنيات تستخدم

Information technology - Security 
techniques - Lightweight 
cryptography - Part 4: Mechanisms 
using asymmetric techniques 

27 GSO ISO/IEC 27033-
5:2015 

 أمن - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 عبر التواصل أمن : 5 الجزء – الشبكة

 افتراضية خاصة دوائر باستخدام الشبكات
(VPN) 

(Information technology - Security 
techniques - Network security - Part 
5: Securing communications across 
networks using Virtual Private 
Networks (VPNs 

28 GSO ISO//IEC 
27037:2015 

 - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 وحفظ واستحواذ وجمع لتعريف إرشادات

 الرقمية األدلة

Information technology - Security 
techniques - Guidelines for 
identification, collection, 
acquisition and preservation of 
digital evidence 

29 GSO ISO/IEC 
27032:2015 

 - األمن تتقنيا - المعلومات تقنية
 االنترنت أمن إرشادات

Information technology - Security 
techniques - Guidelines for 
cybersecurity 

30 GSO ISO/IEC 
29115:2015 

 إطار -األمن تقنيات – المعلومات تقنية
 الهوية إثبات لتأكيد

Information technology - Security 
techniques - Entity authentication 
assurance framework 

31 GSO ISO/IEC 27034-
1:2015 

  – األمان تقنيات – المعلومات تكنولوجيا
 العامة الفكرة :1 الجزء التطبيقات أمان

 والمضامين

Information technology - Security 
techniques - Application security - 
Part 1: Overview and concepts 

32 GSO ISO/IEC 7942-
1:2015 

 البيانية الرسوم معالجة - المعلومات تقنية
 للرسم كيرنيل نظام - الحاسوبية والصور
 :الوصف 1 الجزء – (GKSالبياني)
 الوظائفي

Information technology - Computer 
graphics and image processing - 
Graphical Kernel System (GKS) - 
Part 1: Functional description 

33 GSO ISO/IEC  ISO/IEC 
7942-4:2015 

 البيانية الرسوم معالجة - المعلومات تقنية
 للرسم كيرنيل نظام - الحاسوبية والصور
 االرشيف :4 الجزء – (GKSالبياني)
 للصور الجزئي

Information technology - Computer 
graphics and image processing - 
Graphical Kernel System (GKS) - 
Part 4: Picture part archive 
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الرقم 
العربية باللغة المواصفة عنوان رقم المواصفة  التسلسلي االنجليزية باللغة المواصفة عنوان   

34 GSO ISO/IEC 29192-
3:2015 

 التشفير – األمن تقنيات – المعلومات تقنية
  – األولي
 المتدفق التشفير : الثالث الجزء

Information technology - Security 
techniques - Lightweight 
cryptography - Part 3: Stream 
ciphers 

35 GSO ISO/IEC ISO/IEC 
29191:2015 

 - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 وغير جزئيا   المجهول التحقق متطلبات
 جزئيا   المرتبط

Information technology - Security 
techniques - Requirements for 
partially anonymous, partially 
unlinkable authentication. 

36 GSO ISO/IEC  
27014:2015 

 حوكمة - األمن تقنيات - المعلومات يةتقن
 المعلومات أمن

Information technology - Security 
techniques - Governance of 
information security 

37 GSO ISO/IEC 
27013:2015 

 - األمن تقنيات - المعلومات تقنية
 للمواصفات التكاملي التطبيق توجيهات

ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 
20000-1 

on technology - Security techniques 
- Guidance on the integrated 
implementation of ISO/IEC 27001 
and ISO/IEC 20000-1 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )95( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد الالئحة الفنية الخليجية الموحدة
الخا�سة بالمتطلبات العامة ل�سالمة المنتجات ومالءمتها لال�ستخدام

 كالئحة فنية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
اإدارة هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية )هيئة  وعلى قرار جمل�س 
ال�شابع  الجتماع  �شابقًا( يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  واملقايي�س  املوا�شفات 
ع�شر قبل التاأ�شي�س املنعقد يف 16 نوفمرب 1994م ب�شاأن اعتماد الالئحة الفنية اخلليجية رقم      

)GSO 167/1994( اخلا�شة »باملتطلبات العامة ل�شالمة املنتجات ومالءمتها لال�شتخدام«،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
املتطلبات   GSO  167/1994 اخلليجية  الفنية  الالئحة  على  باملوافقة  2015م  يوليو   14 بتاريخ 

العامة ل�شالمة املنتجات ومالءمتها لال�شتخدام كالئحة فنية وطنية،
وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 1992 يف �شاأن العمل مبوا�شفات قيا�شية وطنية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة ،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد لئحة فنية وطنية، وُيعمل بها يف مملكة البحرين ، الالئحة الفنية اخلليجية املوحدة    
هيئة  عن  ال�شادرة  لال�شتخدام«  ومالءمتها  املنتجات  ل�شالمة  العامة  »باملتطلبات  اخلا�شة 

التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
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املادة الثانية
ُتلغى املوا�شفة القيا�شية الوطنية الإلزامية اخلا�شة »باملتطلبات العامة ل�شالمة املنتجات 
مبوا�شفات  العمل  �شاأن  يف   1992 ل�شنة   )6( رقم  القرار  يف  والواردة  لال�شتخدام«  ومالءمتها 

قيا�شية وطنية.
 املادة الثالثة

على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )96( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية الموحدة الخا�سة بالمركبات والإطارات
 كلوائح فنية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قراري  وعلى 
اجتماعيه الع�شرين املنعقد يف 5 نوفمرب 2014م واحلادي والع�شرين املنعقد يف 21 مايو 2015 

ب�شاأن اعتماد م�شاريع اللوائح الفنية اخلليجية املوحدة اخلا�شة باملركبات والإطارات،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بتاريخ 14 يوليو 2015 باملوافقة على اعتماد اللوائح الفنية اخلليجية املوحدة اخلا�شة باملركبات 

والإطارات كلوائح فنية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد اللوائح الفنية اخلليجية املوحدة اخلا�شة باملركبات والإطارات ال�شادرة عن هيئة 
التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القائمة رقم )1( والقائمة 

رقم )2( املرفقتني بهذا القرار كلوائح فنية اإلزامية. 

املادة الثانية
للمركبات  الوطنية  الفنية  اللوائح  اعتماد  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شابقة  القرارات  جميع  ُتلغى 

والإطارات.
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 املادة الثالثة
اأ�شهر من تاريخ  الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به بعد �شتة  على وكيل 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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  2015( لسنة 69مرفق للقرار رقم )
 

والعشرين  الحاديمعتمدة في االجتماع ال بالمركبات واإلطاراتالفنية الخليجية المتعلقة  الالئحة(: 1قائمة )
 فنية وطنية إلزامية كالئحةلمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية 

 

الرقم 
الفنية ةالئحرقم ال التسلسلي االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الئحةلا عنوان   

1  GSO 42/2015  المتطلبات العامة -السيارات Motor Vehicles - General 
Requirements 

 
الئحة المعتمدة في اجتماعات  13وعددها المتعلقة بالمركبات واإلطارات (: اللوائح الفنية الخليجية 2قائمة )

 وطنية إلزامية فنية كلوائح  س إدارة هيئة التقييس الخليجيةمجل
 

الرقم 
الفنية ةالئحرقم ال التسلسلي االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الئحةال عنوان   

1  GSO 1624:2002   التلوث الضوضائي. -السيارات Motor vehicles-Noise 
emissions. 

2  GSO 1677:2003   زجاج األمان متعدد الطبقات -السيارات Motor vehicles - laminated 
safety glass 

3  GSO 1625:2002   الجزء الثاني  -محددات السرعة  -السيارات
 : المتطلبات الفنية.

Motor vehicles - Speed 
limiters-Part 2:Technical 
requirements. 

4  GSO 159:1993   األبعاد واألوزان –السيارات Motor vehicles – dimensions 
and weights 

5  GSO 1781:2006   الرقم العالمي لصانع المركبة . –السيارات Motor vehicles-world 
manufacturer identifier 

6  GSO 34:2007 
بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة في 
السيارات لبد حركة المحركات ذات 

 تراق الداخلياالح

Lead-Acid starter batteries 
used for motor vehicles and 
internal combustion engines 

7  GSO 1681:2003  

السيارات  طرق اختبار الملوثات الغازية 
للبيئة والمنبعثة من السيارات المزودة 

بمحركات بنزين خالي من الرصاص : 
طريقة تقدير الملوثات  –الجزء األول  

الغازية في العادم عقب التشغيل من الوضع 
 البارد

Motor Vehicles – Methods Of 
Test For Gaseous Pollutants 
Emitted From Unleaded 
Gasoline Engined Vehicles – 
Part 1: Determination Of 
Exhaust Gaseous Pollutants 
After A Cold Start 

8 GSO 1685:2003  

اختبار الملوثات الغازية السيارات : طرق 
للبيئة المنبعثة من السيارات المزودة 

بمحركات بنزين خالي من الرصاص ـ 
الجزء الخامس : تقدير العمر االفتراضي 

 لجهاز التحكم بالتلوث

Motor  vehicles  methods  of  
test  for  gaseous pollutants 
emitted from unleaded 
gasoline engined vehicles: 
part 5  determination of 
durability of pollution control 
equipment. 
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الرقم 
الفنية ةالئحرقم ال التسلسلي االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الئحةال عنوان   

9 GSO 1684:2003  

السيارات : طرق اختبار الملوثات الغازية 
للبيئة المنبعثة من السيارات المزودة 

بمحركات بنزين خالي من الرصاص ـ 
الجزء الرابع :  طريقة تقدير الملوثات 

 عمود المرفقالغازية المنبعثة من علبة 

Motor vehicles methods of 
test for gaseous pollutants 
emitted from unleaded 
gasoline engined vehicles - 
part 4: determination of 
gaseous pollutants emitted 
from engine crankcase 

10 GSO 1680:2003  
السيارات :الحدود المسموح بها للملوثات 

لبيئة المنبعثة من السيارات المزودة الغازية ل
 بمحركات بنزين خالي من الرصاص

Motor Vehicles - Allowable 
Limits of Gaseous Pollutants 
Emitted to the Atmosphere 
From Unleaded Gasoline 
Engined Vehicles 

11 GSO 1683:2003  

السيارات :طرق اختبار الملوثات الغازية 
ثة من السيارات المزودة للبيئة المنبع

بمحركات بنزين خالي من الرصاص ـ 
الجزء الثالث :  طريقة تقدير أبخرة الوقود 
)الهيدروكربونات( المنبعثة من مجموعة 

 الوقود باستخدام طريقة غرفة القياس

Motor vehicles methods of 
test for gaseous pollutants 
emitted from unleaded 
gasoline engined vehicles - 
part 3:  determination of  
evaporative emissions  
hydrocarbons) from the fuel 
system using the enclosure 
method 

12 GSO 1783:2006   درجة مقاومة  –إطارات سيارات الركوب
 تأكل الموطئ والسحب والحرارة .

Motor Vehicles Tyres 
Treadwear, Traction and 
Temperature-Resistance 
Grading 

13 GSO 99:1988   المنبهات الصوتية  -مركبات الطرق- 
 المواصفات الفنية

Road Vehicles - Sound 
Signaling Devices – 
Technical Specifications 
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وزارة ال�سناعة والتجارة
قرار رقم )97( ل�سنة 2015

ب�ساأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية الموحدة للمنتجات الغذائية والزراعية
 كلوائح فنية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى 
اجتماعاته الع�شرين املنعقد يف 5 نوفمرب 2014م  واحلادي والع�شرين املنعقد يف 21 مايو 2015 

ب�شاأن اعتماد م�شاريع اللوائح الفنية اخلليجية املوحدة لقطاع املنتجات الغذائية والزراعية،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والأربعني املنعقد 
بتاريخ 14 يوليو  2015م باملوافقة على اعتماد اللوائح الفنية اخلليجية املوحدة لقطاع املنتجات 

الغذائية والزراعية كلوائح فنية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعتمد اللوائح الفنية اخلليجية املوحدة للمنتجات الغذائية والزراعية ال�شادرة عن هيئة 
التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والوارد بياناتها يف القوائم اأرقام )1( و)2( 

و )3( املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية
ُتلغى جميع القرارات ال�شابقة ال�شادرة ب�شاأن اعتماد اللوائح الفنية الوطنية لهذه املنتجات.
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 املادة الثالثة
اأ�شهر من تاريخ  الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به بعد �شتة  على وكيل 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة
زايــد بـن را�ســد الزيــاين     

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 13 �شــبتمبـــــــر 2015م
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  5102( لسنة 79مرفق للقرار رقم )
 

 في الئحة معتمدة 27وعددها  اللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية(: 2قائمة )
 وطنية إلزاميةكلوائح فنية  العشرين لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية االجتماع

 

الرقم 
االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الالئحة عنوان رقم الالئحة الفنية التسلسلي  

1  GSO 2427:2014  أذن البحر الحية والطازجة المبردة او
 المجمدة

Live Abalone and for Raw 
Fresh Chilled or Frozen 
Abalone 

2  GSO 2437:2014  الخصائص -الريحان المجفف  الحلو Dried sweet basil (Ocimum 
basilicum L.) -- Specification 

3  GSO 2428:2014  " 55% و 24شراب عالي الفركتوز" % High fructose syrup (42% and 
55%) 

4  GSO 1025:2014 مياه الشرب المعبأة Bottled drinking water 
5  GSO 149:2014 مياه الشرب غير المعبأة Unbottled drinking water 
6  GSO 784:2014 منتفخات الحبوب Puffed  grain 
7  GSO 2429:2014 الفواكة ذات النواة الحجرية المعلبة Canned stone fruits 

8 GSO 18:2014 المشروبات الغازية غير الكحولية Non- alcoholic carbonated 
beverages 

9 GSO 1017:2014  المياه العطرية المعدة لإلستهالك اآلدمي
 المتطلبات العامة

Edible essential water general 
requirements 

10 GSO 1320:2014 الحلوى الطرية Soft candy 
11 GSO 1002:2014 بيض الدجاج Chicken Eggs 
12 GSO 2430:2014 الكاسافا الحلوة Sweet cassava 
13 GSO 2431:2014 طـحين القمـح أتا Atta wheat flour 
14 GSO 1818:2014 ديال )الالنشون(لحم المرت Martadella (Luncheon) meat 
15 GSO 2432:2014 الفلفل الحار Chili pepper 
16 GSO 2433:2014 الذرة الصغيرة Baby corn 

17 GSO 2434:2014 الموالس المحول المستخدم في صناعة التبغ Inverted molases liquer  used 
in tobacco industry 

18 GSO 2435:2014 مهروس  -خضار والفواكه ومنتجاتهماال
 الزيتون األسود

Vegtables and fruit and their 
products- Mashed black olive 

19 GSO 2436:2014  اللفت –الخضار والفواكه ومنتجاتهما 
Vegetables and fruit and their 
products - Turnip brassica 
rapa 
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 المعتمدةالئحة  17وعددها جية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية اللوائح الفنية الخلي(: 1قائمة )
 وطنية إلزاميةكلوائح فنية  والعشرين لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية الحادي في االجتماع

 

الرقم 
االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الالئحة عنوان رقم الالئحة الفنية التسلسلي  

1  GSO 2456:2015 )عصير الفاكهة الطازج )غير المبستر Fresh fruit juices 
(Unpasteurized) 

2  GSO 2457:2015 الرمان Pomegranates 

3  GSO 270:2015  االسماك المدخنة واالسماك المدخنة
 المنكهة واالسماك المدخنة المجففة 

Smoked Fish, Smoke-
Flavoured Fish and Smoke-
Dried Fish 

4  GSO 1406:2015  شرائح األسماك المجمدة Frozen fish fillets 
5  GSO 1975:2015 الطماطم "البندورة" الطازجة Fresh Tomatoes 
6  GSO 2458:2015 الفراولة المعلبة Canned strawberries. 
7  GSO 2459:2015 )معجون الفلفل األحمر الحار )الهريسة Red hot pepper paste (Harissa) 

8 GSO 1019:2015  زيت الزيتون وزيت متبقي )ثفل( الزيتون
 المعد للطعام

Edible Olive oil and olive 
pomace oils 

9 GSO 1754:2015 الجزء  -الزيوت النباتية المعدة للطعام
 Edible vegetable ohls- Part 1 األول

10 GSO 2460:2015 الفواكه الحمضية المعلبة Canned citrus fruits 
11 GSO 2461:2015 لب التمر الهندي Tamarind (pulp) 
12 GSO  222:2015 زيتون المائدة Table Olives 
13 GSO 986:2015 الدجاج المجمد FROZEN CHICKENS 

14 GSO 2131:2015  االفوكادو -الفاكهة والخضر الطازجة Fresh fruits and vegetables -
Avocado 

15 GSO 2212:2015 )عجينة فول الصويا )المتخمر Fermented Soybean Paste 

16 GSO CAC/RCS 66:2015  دستور الممارسات الصحية للتركيبة
 المجففة للرضع وصغار األطفال

Code of Hygienic Practice for 
Powdered Formulae for Infants 
and Young Children 

17 GSO 1909:2015 ألغذية الجاهزة لألكلاشتراطات تداول ا Requirements for handling of 
ready-to-eat-foods 

18 GSO 1304:2015  مساحيق الكاكاو والمخاليط الجافة من
 الكاكاو والسكر

Cocoa powders and dry 
mixture of cocoa and sugar 

19 GSO 717:2015 الفلفل االسود الكامل والمطحون Black pepper - whole and 
ground 

20 GSO 718:2015 الفلفل األبيض الكامل والمطحون White pepper- whole and 
ground 

21 GSO 838:2015 الحمص المطبوخ المعلب CANNED CHICK – PEAS 
22 GSO 670:2015 زيت الحبة السوداء المعد للطعام Edible Nigella Sativa seed oil 
23 GSO 1751:2015 مسحوق الخبيز Baking powder 

24 GSO 1971:2015  االشتراطات الصحية الواجب توافرها في
 المقاصف المدرسية وتداول األغذية بها

Hygienic conditions for School 
Canteens and handled food 

25 GSO 2462:2015 الجزر األصفر المجمد Frozen yellow carrot 
26 GSO 2463:2015 مشروب الكركديه Karkadea syrup 
27 GSO 259:2015 ) رقائق الذرة ) الكورن فليكس Corn Flakes 
28 GSO 2000:2015 المواصفة العامة للجبن Standard of cheese 

29 GSO 2464:2015  البامية  –الفاكهة والخضر ومنتجاتهما
 green Okra. Fresh الطازجة
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 المعتمدةالئحة  55وعددها منتجات الغذائية والزراعية اللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بال(: 3قائمة )
 وطنية إلزاميةكلوائح فنية  مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجيةاجتماعات في 

 

 
الرقم 

االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الالئحة عنوان رقم الالئحة الفنية التسلسلي  

1  GSO 1800:2007  المانجو) شانتي المانجو(اجار Mango Chutney 

2  GSO 1366:2002  اشتراطات عامة لتداول األغذية المستعملة
 ألغراض طبية خاصة .

General requirements for 
handling of foods for special 
medical purposes. 

3  GSO 1330:2002 . اشتراطات نقل الدواجن الالحمه Requirements for 
transportation of broilers. 

4  GSO CAC 19:2007  االشتراطات الخاصة بتشغيل منشآت
 التشعيع لمعالجة األغذية

Requirements for the 
operation of irradiation 
facilities used for the 
treatment of foods 

5  GSO 1814:2007  االشتراطات العامة لألغذية المحفوظة
 بالتشعيع

General standard for 
irradiated foods 

6  GSO 1398:2002 .األسماك المخللة Malinaded fishs . 

7  GSO 1367:2002  األغذية ذات المحتوى المنخفض من
 الصوديوم

Food with low sodium 
content. 

8 GSO 1391:2002 . البن المحمص المطحون Ground Roasted Coffee . 
9 GSO 1817:2007 التونة المعلبة Canned tuna 

10 GSO ISO 5560:2007  المواصفات -الثـوم المجـفف Dehydrated garlic (Allium 
sativum L.) - Specification 

11 GSO 1408:2002 . الجبن األبيض المعدل بالزيوت النباتية Imitation white cheese with 
vegetable oils . 

12 GSO 1407:2002 جبنة الراس( . الجبنة الرومي المصري( Egyptain roomi cheese ( ras 
cheese ) . 

13 GSO 1393:2002 . الجوز المقشور Shelled Walnuts . 
14  GSO 1340:2002 الجيالتين المعد للطعام Edible gelatin 
15 GSO 174:2006 .الحليب الخام Raw milk. 
16 GSO 1815:2007 الخيار المخلل Pickled cucumbers 
17 GSO 1361:2002 . الروبيان المبرد Chilled shrimps. 
18 GSO ISO 6754:2007 الزعتر المجفف Thymus Vulgaris L. 

19 GSO 3632-1:2014  الجزء األول : الخصائص -الزعفران 
Saffron (Crocus sativus 
Linnaeus) - Part 1:  
Specification 

20 GSO 1750:2013 السردين المعلب Caned sardines 

21 GSO 1389:2002  الطيور الداجنة واألرانب المبردة والمجمدة 
Chilled and frozen 
domesticated birds and 
rabbits. 
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الرقم 
االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الالئحة عنوان رقم الالئحة الفنية التسلسلي  

22 GSO ISO 8129-2:1994 

تقدير محتوى   –الفاكهة والخصر ومنتجاتها 
المواد الصلبة غير القابلة  للذوبان في 

جة أو طريقة للبازالء الطاز –اإليثانول 
 المجمدة سريعا  

Fruits, Vegetables And 
Derived Product - 
Determination Of Alcohol-
Insoluble Solids Contet:  
Method For Fresh Or Quick-
Frozen Peas 

23 GSO 1752:2006 الفانيليا Vanilla 
24 GSO 1405:2002 . الفركتوز Fructouse . 

25 GSO CODEX STAN 
 Edible fungi and fungus لفطريات ومنتجاتها المعدة للطعام ا 38:2007

product. 
26 GSO 1816:2007 اللحم المفروم Ground meat 

27 GSO 1328:2002  سجق الدواجن )نقانق(. -اللحوم المجهزة Processed meat: Poultry 
sausage. 

28 GSO 
1329:2002+Amd1:2014 

لمبردة كفتة اللحم ا -اللحوم المجهزة 
 والمجمدة.

Processed meat: Chilled or 
frozen meat kofta. 

29 GSO 1327:2002  لحم الدجاج المفروم. -اللحوم المجهزة Processed meat: Minced 
chicken meat. 

30 GSO 1399:2002 
منتجات الطيور الداجنة  -اللحوم المجهزة 

المغطاة بالخليط العجيني وبالبقسماط 
 والمجمدة

Prepared meat — frozen 
bread crumb enrobed poultry 
products 

31 GSO 1402:2002 .اللوز الحلو المقشور Sweet shelled almonds. 
32 GSO 1349:2002 . المشمش المعلب Canned apricot . 

33 GSO 1403:2002  المواد الماضغة األساسية المستخدمة في
 صناعة الحلوى واللبان .

Gum base used in 
confectionary and chewing 
Gum industry . 

34 GSO 2000:2015 المواصفة العامة للجبن Standard of cheese 

35 GSO 1390:2002  أحشاء الدواجن الصالحة لألكل والمبردة
 والمجمدة .

Chilled and frozen poultry 
edible giblets . 

36 GSO 1384:2002 مية المجمدة.أكواز الذرة الشا Frozen Corn -on- The Cob . 
37 GSO 1394:2002 .ثمار البندق Filbert Fruits . 
38 GSO 1339:2002 . جبن الجودا Gouda cheese. 
39 GSO 1396:2002 . حبوب الذرة الرفيعة Sorahum Graws . 

40 GSO 1376:2002 .دهن الحليب ودهن الحليب الالمائي Butter oil and anhydrous oil 
(anhydrous milk fat ) . 

41 GSO 1342:2002 . ) رقائق المشمش المجفف ) قمرالدين Dried apricot shreds ( 
Kamarudin ). 

42 GSO ISO 4733:2007 زيت حب الهيل Cardamom Of Oil  

43 GSO 1000:1998 طرق اخذ عينات المنتجات الغذائيه المعبأه Method of sampling for 
prepackaged food products 

44 GSO 1416:2002  عبوات نقل عينات المواد الغذائية المأخوذة
 للتحليل

Food samples refills taken for 
analysis 

45 GSO 1820:2007 عصائر ونكتار الفواكه General Standard for fruit 
juices and Nectars 

46 GSO 1821:2007 لمغذيةمساحيق المشروبات ا Nutritious powders 
47 GSO 1822:2007 مسحوق الكريم كراميل Cream caramel powder 
48 GSO 1392:2002 نخالة القمح Wheat bran . 
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الرقم 
االنجليزية باللغة  الفنية الالئحة عنوان العربية باللغة  الفنية الالئحة عنوان رقم الالئحة الفنية التسلسلي  

49 GSO 996:1998 والجاموس والضأن والماعز  لحوم البقر
 الطازجة

Beef, buffalo, mutton and 
goat fresh meat 

50 GSO  836:1997 بعجينة التغطية  ألسماك المغطاةمنتجات ا
 والبقسماط والمجمدة

Frozen fishery products 
coated with bread crumb 

51 GSO  9111:4991  Canned Crab meat الكابوريا المعلب لحم 

52 GSO 323: 1994 وتخزين األغذية  اشتراطات عامة لنقل
 المبردة والمجمدة

General requirements for 
transportation and storage of 
chilled and frozen foods. 

53 GSO 993 : 1998 طبقا ألحكام  اشتراطات ذبح الحيوان
 الشريعة اإلسالمية

Animal slaughtering 
requirements according to 
Islamic law. 

54 GSO 1978:2009 البامية المجمدة Frozen Okra 
55 GSO 1993:2009 ةالمجمد الملوخية Frozen moulokhia 
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اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم الت�سالت
اإلغاء ترخي�ص بدالة الإنرتنت املمنوح اإلى �سركة رابد تليكوميونكي�سنز ذ.م.م

عن  الت�شالت  تنظيم  هيئة  تعلن  ذ.م.م،  تيليكوميونكي�شنز  رابد  �شركة  طلب  على  بناًء 
عزمها اإلغاء ترخي�س بدالة الإنرتنت املمنوح لها بتاريخ 6 �شبتمرب 2009 من قبل هيئة تنظيم 

الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.
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



128
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

وزارة ال�سناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )436(
ب�ساأن اإ�سهار اأعمال ت�سفية �سركة
)فا�سن فري�ست للتجارة ذ.م.م(

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )فا�شن  )الإبداع لال�شت�شارات(، نيابة عن  
فري�شت للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 85947، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية   ت�شفية  ال�شركة 

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 لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ

اإعالن رقم )437( ل�سنة 2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )الكريل كابيتال ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت �شركة )كي 
كابيتال  )الكريل  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لالإدارة  بوينت 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75970، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية، 

.2001
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )438( ل�سنة 2015 
ب�ساأن انتهاء اعمال ت�سفية

�سركة )برمك كابيتال ذ.م.م(
اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )برمك كابيتل ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75967، 
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باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  طالبة 
بقانون  )21( ل�شنة 2001. 

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

اإعالن رقم  )439( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية اإلى 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي 
امل�شجلة مبوجب  الرحا(،  امل�شماة )�شالون عني  الفردية  املوؤ�ش�شة  اأحمد عبداهلل ر�شي، مالك 
القيد رقم 33777-1، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع 8 من املوؤ�ش�شة امل�شمى )البيت العربي 
لالأثاث املنزيل( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون  األف )20000(  
دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ اأبوبكر جرييا الهندي اجلن�شية �شريكًا فيها بن�شبة %49. 

وعلى اأن متار�س ال�شركة الن�شاط التايل : 
- ا�شترياد وت�شدير وبيع الأثاث املنزيل  

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

اإعالن رقم )440( ل�سنة 2015
ب�سان اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة 

هافا�ص وارلدوايد بحرين ذ. م. م
ال�شادة/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
قي�س الزعبي نيابة عن  �شركة هافا�س وارلدوايد بحرين ذ. م. م، امل�شجلة مبوجب القيد 49760    
طالبني  اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية  و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري 
وذلك وفقًا 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 لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )441( ل�سنة 2015
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة تريك اكونومى بانكا�سي اي ا�ص
فرع ل�سركة اأجنبية

ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالعزيز احمد ح�شني خلف – مكتب ديلويت اند تو�س نيابة عن اأ�شحاب �شركة تريك اكونومى 
امل�شفي  ب�شفته   50046 رقم  القيد  مبوجب  اأجنبية  ل�شركة  كفرع  امل�شجلة  ا�س،  اي  بانكا�شي 
وفقًا  وذلك  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا  لل�شركة،  القانوين 

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 لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )442( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد 

اإلى �سركة ذات م�سوؤلية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شة/ 
العتماد ال�شت�شارية )عبدعلي �شم�س( بالإنابة عن �شاحب �شركة �شالح الدين �شوفتك �شليو�شن 
�س.�س.و.، ملالكها اأحمد �شالح الدين اإبراهيم، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 48594  للفرع رقم 
اأحمد  فهد  ال�شيد/  باإدخال  وذلك  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الفرع   حتويل  طالبة   ،1
�شالح الدين اإبراهيم �شالح الدين �شريك يف ال�شركة  براأ�شمال قدره 50.000 دينار بحريني 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ص عقد
 �سركة ح�سن يو�سف املناعي واأولده - �سركة ت�سامن 

�سركة ت�سامن
ا�سم ال�سركة:  �شركة ح�شن يو�شف املناعي واأولده - �شركة ت�شامن 

رقم القيد: 681
تاريخ التاأ�سي�ص: 1962/4/14

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�ص ال�سركة: بيع املجوهرات واللوؤلوؤ.
راأ�سمال ال�سركة: العيني: 180000 دينار

عنوان ال�سركة:     �سقة 111    مبنى  1261  طريق 428   املنامة   جممع 304     
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1- بلقي�س ح�شن يو�شف املناعي                 )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )30(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )30000( الن�شبة )%16.6670(

2- هند ح�شن يو�شف املناعي                     )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )30(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )30000( الن�شبة )%16.6670(

3- عبداحلميد ح�شن يو�شف املناعي          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )60000( الن�شبة )%33.3330(

4- علي ح�شن املناعي                                  )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )60000( الن�شبة )%33.3330(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد() بحريني اجلن�شية(عبداحلميد ح�شن يو�شف املناعي

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
  ) بحريني اجلن�شية(عبداحلميد ح�شن يو�شف املناعي



132
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

ملخ�ص عقد
 �سركة �ساميا �سكاي �ستايل ذ.م.م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�سركة:  �شركة �شاميا �شكاي �شتايل ذ.م.م  

رقم القيد: 94908
تاريخ التاأ�سي�ص: 2015/9/12

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�ص ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة، وا�شترياد وت�شدير وبيع املنتجات 
الطباعة  مواد  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  اليدوية،  وال�شنط  الأحذية  ذلك  يف  مبا  اجللدية 
ال�شبحات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  ومن�شوجات،  اأقم�شة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  والقرطا�شية، 
وامل�شوغات والك�ش�شوارات، وا�شترياد وت�شدير وبيع العاب الأطفال واأدوات الزخرفة والزينة 

للمنا�شبات.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:      مبنى  975  طريق 2719   العدلية   جممع 327    
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Saima -1                                                  )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(        قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )9800(     الن�شبة )%49(

2- عمار مختار حاجي مختار اأحمدي        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(        قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
Saima)م�شتوى التوقيع )منفرد() باك�شتاين اجلن�شية

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
Saima)باك�شتاين اجلن�شية (  
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 2015/250
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة منارق عبدالر�شا عي�شى علي فولذ من �شكنة 
مدينة حمد، وحتمل رقم �شكاين 79085111، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
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

حرر في: 2015/9/21م

اإعالن 2015/251
�شكنة  �شالح احلداد من  �شالح  عي�شى  علي  املتوفى  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
املحرق، ويحمل رقم �شكاين 811101657، 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 في: 2015/9/21م

اإعالن 2015/253
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى زياد عبا�س غالم نواب الدين من �شكنة املنامة، 
ويحمل رقم �شكاين 570202302، 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 في: 2015/9/21م
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اإعالن 2015/257
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالعزيز هالل مبارك محمد خريي من �شكنة 
مدينة حمد، ويحمل رقم �شكاين 870401211، 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 
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 في: 2015/9/21م

اإعالن 2015/263
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة رباب عبداهلل ح�شن محمد من �شكنة الدير، 
وحتمل رقم �شكاين 560115172، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اأي ادعاء يقدم  �شوف ل تقبل الإدارة 

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

حرر في: 2015/9/21م

اإعالن 2015/264
مدينة  �شكنة  من  عبداهلل  ح�شن  اأحمد  يعقوب  نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى 
عي�شى، ويحمل رقم �شكاين 610026291، 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 في: 2015/9/21م
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اإعالن 2015/265
�شكنة  من  علي  عي�شى  جا�شم  عبداحل�شني  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
�شلماباد، ويحمل رقم �شكاين 540033804، 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 في: 2015/7/2م

اإعالن 2015/266
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى طالب عطا اهلل عيد الرواجفه من �شكنة الرفاع 
الغربي، ويحمل رقم �شكاين 620139196، 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 في: 2015/7/2م

اإعالن 2015/267
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبا�س را�شد علي احلايكي من �شكنة الب�شيتني، 
ويحمل رقم �شكاين 600057313، 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 في: 2015/7/2م
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اإعالنات اإدارة المحاكم
 

رقم الدعوى 2/5618/2015/02
تبليغ باحل�سور 

فوؤاد  عليه:  املدعى  الع�شومي.  محمد  عبدالرحمن  نبيل  وكيلها  واملاء،  الكهرباء  هيئة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .630404607 ال�شخ�شي:   الرقم  منظور،  محمد  خان  منظور 

1402.74 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 1/6079/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي:  اأحمد غلوم اأحمد، وكيله عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: ندى 
�شالح محمد �شالح الذوادي، الرقم ال�شخ�شي:  750902272. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 1820 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 8/5916/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ح�شن علي 
ح�شن اأحمد، الرقم ال�شخ�شي:  851201601. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  238.708 دينارًاًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 6/5826/2015/02
تبليغ باحل�سور 

محمود  زهره  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
محمد يو�شف احلمد، الرقم ال�شخ�شي:  891208593. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  364.011 
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دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 9/5659/2015/02
تبليغ باحل�سور 

التويجري. املدعى عليها:   املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
اآمال اأحمد ح�شن بنى عطا، الرقم ال�شخ�شي: 830755101. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  162 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 4/5228/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  بدر 
محمد ح�شن اجلمعان، الرقم ال�شخ�شي:  850916356. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  243.936 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 8/5033/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .631005668 ال�شخ�شي:   الرقم  الرحيل،  ح�شن  اأمني  جمال 

299.071 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 9/2681/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ALLAN PAUL TABANGIN SANTOS، الرقم ال�شخ�شي:  780470214. مو�شوع الدعوى: 



138
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

دفع مبلغ  543.67 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 4/11479/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي:  محمد �شلمان عدوان ح�شني،محمد ح�شن اأحمد محمد حماد، وكيله عي�شى فرج بور�شيد
 ،RUBY ROSE SORIANO ASAYA،MARECEL GACUSANA LLANTO عليه:   املدعى 
الرقم ال�شخ�شي 810668840. املدعى عليه : MARECEL GACUSANA   LLANTO، الرقم 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3000 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .811160173 ال�شخ�شي 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 2/3397/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عادل علي �شلمان 
خلف، الرقم ال�شخ�شي:  600013570. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1045.9 دينارًاًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 5/3339/2015/02
تبليغ باحل�سور 

فا�شل  هاين  عليه:  املدعى  قري�س.  ال  معتق  محمد  علي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
 57 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .760706735 ال�شخ�شي:   الرقم  املن�شوري،  ح�شن  عبداهلل 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى  7/6546/2015/02

تبليغ باحل�سور 
املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
ناديه مريزا انام محمد، الرقم ال�شخ�شي:  770909949. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  583.942 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى4/6184/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:   املدعى  املدفعي.  علي  �شو�شن جعفر  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأحمد علي علي عراد، الرقم ال�شخ�شي:  201505419. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  776.975 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 7/6269/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها:  �شركة اأفالم روي، الرقم ال�شخ�شي:  
اأتعاب  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الدعوى: دفع مبلغ  609.538 دينارًا مع  65276. مو�شوع 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
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رقم الدعوى 5/6418/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه:  محمد ح�شن عي�شى مح�شن،عبدالر�شا 
عي�شى مح�شن،�شركة الحلدائق ل�شيد ال�شماك. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  697.164 دينارًاًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى  6/6569/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه:  �شركة القند�س للو�شاطة العاملية، الرقم 
ال�شخ�شي:  76566-3. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  300.868 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 9/10028/2015/02
تبليغ باحل�سور 

واملتطورة.  الأو�شط  ال�شرق  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  3605.907 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 6/8516/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجري معدات البناء، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .Hassan Albanali Marbel And Cramic CO.W عليه:   املدعى 

329.18 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 6/8855/2015/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي:  خليل اإبراهيم اأحمد فا�شل. وكيلته فاطمة من�شور عبدعلي خليفة. املدعى عليه:  علي 
�شفوك جلود الرويلي، الرقم ال�شخ�شي:  760112240. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  4500 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعـوى 02 /9/1717/2013
اإعالن بيع باملزاد العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني للعقار امل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 7595/2003 والوثيقة رقم  23314 الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة والآيل ملكيته لكل 

من �شباح عامر �شامل عامر املعمري وغريها.  
لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل محمد محمد ح�شن 
اأحمد هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدره 89108/698 

األف دينارًا وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/12م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة 

رقم الدعوى 8/6893/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اأحمد 
 84.533 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .690342390 ال�شخ�شي:  الرقم  املالكي،  جدران  قمر 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/1 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 4/4497/2015/02
تبليغ باحل�سور 

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
REHAN IMTIAZ، الرقم ال�شخ�شي:  890726116. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  245.157 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/10/8 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 1/4753/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم  عليه: محمد  املدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  بتلكو،  املدعية: 
محمد علي الفردان، الرقم ال�شخ�شي:  670901644. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  3906.67 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/10/8 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 3/4394/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  ن�شال 
مبلغ  179.613  دفع  الدعوى:  ال�شخ�شي:  830305173. مو�شوع  الرقم  علي محمد عي�شى، 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/10/8 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 6/4739/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  زهري 
اأحمد محمد مح�شن، الرقم ال�شخ�شي:  841108897. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  161.15 
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دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/10/8 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 5/4927/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
جمال را�شد عبدالرحمن محمد العازمي، الرقم ال�شخ�شي:  630807469. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  140.46 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/10/8 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/5127/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 
عمار مرت�شى قدرت قمرب را�شتي، الرقم ال�شخ�شي: 830806245. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

118.074 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/10/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/7302/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
WASANTHA KUMARA AKURUGODA AKURUGODA GAMAGE، الرقم ال�شخ�شي:  

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الدعوى: دفع مبلغ  191.179 دينارًاًا مع  770261906. مو�شوع 
اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2015/11/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 1/7619/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شيماء اكرب  املدعى عليها:  اإبراهيم جعفر مكي.  البحرين، وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
اأحمد مريزا، الرقم ال�شخ�شي:  800302184. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  494.879 دينارًاًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/1 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 6/7852/2015/02 
تبليغ باحل�سور

فاطمة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .450204219 ال�شخ�شي:   الرقم  اأحمد،  ال�شيد  عديل  ح�شان 

172.644 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/1 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�سور
املدعي: اديثا ليميليما رو�شتي، وكيلته مها مح�شن جابر جابر. املدعى عليه:  لريما الديفو ن�شوا 
اإ�شماعيل، الرقم ال�شخ�شي:  201306610. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  4027.88 دينارًاًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعه للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/10/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعه

رقم الدعوى 9/9718/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي:  اإبراهيم عبداهلل حمد عبداهلل ال �شنان، وكيله عمر عبدالعزيز عبدالكرمي محمد العيد
املدعى عليه:  عثمان بن جا�شم البنعلي، الرقم ال�شخ�شي:  201508769. مو�شوع الدعوى: دفع 
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مبلغ  1245 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 3/6193/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: احليدرية لتاأجري املعدات الثقيلة، وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى عليها:  
اأحمد، الرقم ال�شخ�شي:  201505395. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 2950  اأحمد  منرية فقري 

دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 7/9804/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  ال�شماهيجي.  محمد  علي  وكيله  اخلاجه،  علي  اإبراهيم  عبداهلل  اأحمد  املدعي:  
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .741039524 ال�شخ�شي:   الرقم   ،JENIFER SARDALLA MADRID

مبلغ  1530 دينارًاًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 2/6218/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
حمد را�شد مبارك را�شد مبارك، الرقم ال�شخ�شي:  830405178. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

417.598 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
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رقم الدعوى 2/6221/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ERICKSON LAGAZO GAPUSAN، الرقم ال�شخ�شي:  781383331. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  320.796 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 7/6062/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد علوي، الرقم ال�شخ�شي:  870806823. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ   علي ال�شيدعبداهلل 

496.952 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى  3/1797/2012/02
تبليغ باحل�سور

تطوير  جمموعة  عليهما:  املدعى  اإبراهيم.  عي�شى  وكيلها  اخلليج،  فنادق  جمموعة  املدعية:  
الأعمال ذ.م.م.،جريو بيتزا بومودورو.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 2 للمدعى عليهما اإنهاء حكم التحقيق واإعاده الدعوى للمرافعة 
وقد حددت جل�شة 2015/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 6/03087/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبنى  العنوان:   ،950312916 ال�شخ�شي:   الرقم  احلمري،  خ�شر  اأحمد  عبدالرب  نا�شر 
1506طريق 5535 جممع  555 البديع. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 659.69 دينارًا مع الر�شوم 



147
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 4/02426/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED MASUM HOSSAIN HOSSAIN MIAH، الرقم ال�شخ�شي:  710125399، 

العنوان:  مبنى 1684 طريق 2547 جممع 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  297.616 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/12/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8
رقم الدعوى 3/02967/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم عبداهلل اأحمد اإبراهيم العويناتي، الرقم ال�شخ�شي:  751101451، العنوان:  �شقة 11  
مبنى 1353 طريق 6223 جممع 365 اخلمي�س. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  2703.55 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 1/02209/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
لطيفة جمال اإبراهيم �شلطان عا�شور، الرقم ال�شخ�شي:  871102480. العنوان:  �شقة 1 مبنى 
مع  دينارًا   469.438 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع  علي.  جد   721 جممع   2165 طريق   2489

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/12/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8
رقم الدعوى 9/10355/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
خالد �شلمان جمعه علي، الرقم ال�شخ�شي:  751107654، العنوان:  مبنى 491 طريق 2514 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   102.09 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع  جدحف�س.   425 جممع 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 4/13026/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شقة 12 مبنى 285  العنوان:   ال�شخ�شي:  770240151،  الرقم  الطاهر،  راجح  محمد فتحي 
الر�شوم  مع  دينارًا   99.717 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   706 جممع   88 طريق    A

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 5/13373/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 REN MARTIN  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
العنوان: مبنى  ال�شخ�شي:  871028875،  الرقم   ،DEL ROSARIO DEL ROSARIO REYES

24 طريق 619 جممع 406 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  205.678 دنانري مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/12/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8
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رقم الدعوى 9/13135/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  طارق �شليم زكي 
�شليم، الرقم ال�شخ�شي:  760578800، العنوان:  مبنى 342 طريق 99 جممع 814 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  289.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 7/14831/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ROY BETITA DOROMAL، الرقم ال�شخ�شي:  710800827، العنوان:  مبنى 1152 طريق 

2113 جممع 321 املنامة. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  263.734 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/12/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8
رقم الدعوى 7/14389/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبنى 2369 طريق  العنوان:   ال�شخ�شي:  770703240،  الرقم  الزعبي،  �شالمه حمد  جمدي 
94 جممع 960 جو. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  676.54 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 7/14778/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
OSCAR FERDINAND CABRERA CABRERA LIMOSO، الرقم ال�شخ�شي:  791250024، 

 268.966 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع  املنامة.   305 جممع   509 طريق   470 مبنى  العنوان:  
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 8/14061/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
رمزي ح�شن عبدالرحمن �شعد، الرقم ال�شخ�شي:  601016440، العنوان:  مبنى 2614 طريق 
3913 جممع 326 املنامة. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  585.803 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 2/14386/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
NIKOLETA ZAVITSANOU، الرقم ال�شخ�شي:  900322004، العنوان:  مبنى 503 طريق 

3611 جممع 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  146.45 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/12/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى 8/00886/2014/02
تبليغ باحل�سور

محمد  �شامل  اإميان  عليها:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنني  رمي  وكيلتها  بتلكو،  املدعية: 
العنوان:  مبنى 2236  ال�شخ�شي:  201513512،  الرقم   ،RAJAGOPAL MURUGAN،اأحمد
الر�شوم  مع  دينارًا   628.394 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع  احلد.   204 جممع   1202 طريق 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   8 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى/ 2/4694/205/02
تبليغ باحل�سور 

اإبراهيم  منرية  عليها:  املدعى  العمراين.  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  املدعي: 
ح�شن فرج، الرقم ال�شخ�شي:  660116197. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  244 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى/ 4/5665/2015/02
تبليغ باحل�سور 

را�شد  نادر  عليه:  املدعى  حمد.  عبداحل�شني  علي  وجيهه  وكيلتها  الو�شام،  مدر�شة  املدعية: 
العبا�شي، الرقم ال�شخ�شي:  201505034. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  300 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى:9/22751/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري، العنوان / مكتب املحامني – اإدارة 
املحاكم. املدعى عليه /  محمد جم�شري خور�شيد جم�شري حمزه، العنوان / مبنى 1515 طريق 
837 جممع 308. �شفة الدعوى /1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 
واإلزامه  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع  دينارًا   486/082

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى ال�ساد�سة
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تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبارك نبيل مبارك جمعه بوغنوم، الرقم ال�شخ�شي:  910407886. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

534.815 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى 5/11053/2015/02
تبليغ باحل�سور

للتاأمني الجتماعي، وكيلتها �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى عليها:   املدعية: الهيئة العامة 
الدوحة لالنرتنت، الرقم ال�شخ�شي:  66841-4. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  617.666 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 8/10345/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها:  موؤ�ش�شة فرا�س لتلميع ال�شيارات، الرقم 
ال�شخ�شي:  27827-2. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  311.581 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 6/11321/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها:  نعيمة عبداهلل محمد املنوري، الرقم 
ال�شخ�شي:  201510387. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  477.66 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 3/13225/2015/02
تبليغ باحل�سور

 DEDE ASMANAH BT SALIH BT  :املدعي:  اإبراهيم جمعه مال عبداهلل علي. املدعى عليه
SALIH HALIMI، الرقم ال�شخ�شي:  870849751. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1500 دينارمع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 2/10737/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شن  ومحمد  ال�شراح  علي  عبداهلل  وعبا�س  ال�شراح  ح�شن  علي  عبداهلل  عبدعلي  املدعون:  
عبداهلل علي ح�شن ال�شراح، وكيلهم/ ح�شني جعفر النها�س. املدعى عليهم: ورثة حب�شه ح�شن 
مهدي وخديجه اأحمد ح�شن ال�شراح و�شالمه اأحمد ح�شن ال�شراح واأ�شماء اأحمد ح�شن ال�شراح 

وجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  فرز / ق�شمة عقار.
جل�شة  قد حددت  باأنها  اأعاله  املذكورين  عليهم  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 7/09111/2011/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيالها املحاميان جمال عي�شى املال ومحمد ر�شا. 
عبداهلل  وعي�شى  املطوع  محمد  عبداهلل  وجمال  املطوع  محمد  عبداهلل  محمد  عليهم:  املدعى 
محمد املطوع وعادل عبداهلل محمد املطوع. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  292.167 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9
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رقم الدعوى:7/04117/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MARY ANN OSIO، الرقم ال�شخ�شي:  900136391. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  529.168 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى:9/04317/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  املدفعي.  �شو�شن  اأ/  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
بو�شكو انوفي�شن ديفيلوفمنت، الرقم ال�شخ�شي:  75682-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  174.9 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى:3/04279/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .830448640 ال�شخ�شي:  الرقم   ،BEDWIND KURNIANGGA

58 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى:9/15779/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: هالة علي كاظم 
مهدي، الرقم ال�شخ�شي: 870300300. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 153.396 دينارًا مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/9/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى:9/06527/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري. املدعى عليها:  املدعية: �شركة فيفا البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
زهرة ال�شيد مهدي �شادق ح�شني عبدالر�شا، الرقم ال�شخ�شي:  860603717. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  508.637 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى:3/06145/2015/02
تبليغ باحل�سور

اليد  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
مع  دينارًا   254.582 مبلغ  دفع  الدعوى:  مو�شوع   .072295-1 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شحرية، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى:9/04262/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل ادري�س عبداهلل ياقوت فرحان، الرقم ال�شخ�شي:  930506219. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1028.19 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6
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رقم الدعوى:9/06531/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  محمد رافت 
�شادق علي، الرقم ال�شخ�شي: 920509770. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 293.254 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   6 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 6

رقم الدعوى 2/03432/2015/14
تبليغ بطريــق الن�سر

اجلن�شية(،  )بحريني   580822001 ال�شخ�شي:  رقمه  كرميي،  ح�شن   محمد  م�شعود  املدعي: 
عنوانه: مبنى 1513، طريق 2636،  املحرق 226. املدعى عليها: زهرا خدامراد كرمي بردجناين.

طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهولة  اجلن�شية(  )اإيرانية   581023196 ال�شخ�شي:  رقمه 
الطالق.

تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنه 
اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الأثنني 2015/12/07، فاإن 

املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
رئي�ص املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الأولى

رقم الدعوى 8/09877/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .770610692 ال�شخ�شي:   الرقم  العبداهلل،  جنم  محمد  اأ�شعد 

124.126 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/11109/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
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مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .620044853 ال�شخ�شي:  الرقم  مبارك،  عبداهلل  مبارك  �شلطان 
126.26 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 3/11611/2014/02

تبليغ باحل�سور
 AMBILI عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: دفع مبلغ   ال�شخ�شي:  800423410. مو�شوع  الرقم   ،PARAMBA SHAMSUDHIN

261.61 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/11228/2014/02
تبليغ باحل�سور

 RICHARD املدعى عليه:   اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين،  �شركة زين  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .531120694 ال�شخ�شي:   الرقم   ،XAVIER KNIPE KNIPE JR

163.787 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/05767/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبداجلليل  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .650109880 ال�شخ�شي:   الرقم  عبدالنبي،  عبداجلليل  جا�شم 

476.093 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/05988/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  محمد اإبراهيم 
علي العامر، الرقم ال�شخ�شي:  550119221. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  51.592 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 4/08280/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب )مقفلة(، وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى 
عليه:  محمد مهدي اأحمد جا�شم اخليال، الرقم ال�شخ�شي:  720702755. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  64.773 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/08063/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
JOSEPH ANTONY ANTONY، الرقم ال�شخ�شي:  790567040. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

513.487 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 5/08514/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف.  �س م ب،  البحرين  فيفا  �شركة  املدعية: 
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مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .800708776 ال�شخ�شي:   الرقم  احليدي،  �شنني  �شالح  محمد 
204.08 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 4/07906/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
GANESH KUMAR MARIMUTHU، الرقم ال�شخ�شي:  800363060. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  155.74 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/05886/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلته  الإ�شالمي،  البحرين  بنك  املدعي: 
MOHAMMED ZUHAIR SHAIKH، الرقم ال�شخ�شي:  840620306. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  1152.59 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/09404/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .930209079 ال�شخ�شي:   الرقم  علي،  غالم  �شرف  علي  ح�شني 

258.236 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 3/05643/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شعيب محمد 
اأخرت اأ�شغر علي، الرقم ال�شخ�شي:  760809950. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  384.64 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/06104/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .800473795 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ARNEL VENUS SARCIA

626.001 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/10628/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  بتلكو،�شركة  املدعية: 
BADSHAH ALAM ALAMZAR، الرقم ال�شخ�شي:  850134803. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

178.535 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/11248/2017/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
SALEEM، الرقم ال�شخ�شي:  730454894. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  221.469 دينارًا مع 
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الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 4/11454/2014/02
تبليغ باحل�سور

 PERCIVAL اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:   املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
FELIX PABILLA PABILLA VALIENTES، الرقم ال�شخ�شي:  640800254. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  243.42 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/11104/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه:  نعيم 
اأحمد محمود م�شطفى، الرقم ال�شخ�شي:  610022997. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  117.081 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/11328/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ISAAC عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
QUINN ELLISON، الرقم ال�شخ�شي:  880726830. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  163.771 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 6/11307/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MICHAEL  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 212.502 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .720804892 ال�شخ�شي:   الرقم   ،SCOTT DWAN

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/13760/2014/02
تبليغ باحل�سور

 YOUSUF عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MOHAMMAD A A K، الرقم ال�شخ�شي:  610500210. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  295.49 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 8/13492/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شيدزهري امني �شلمان ال�شاكن، الرقم ال�شخ�شي:  770307132. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

89.463 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/10170/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل اإ�شماعيل اأحمد القطان، الرقم ال�شخ�شي:  760300461. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  
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651.746 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/10850/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ANTHONY LEROY BRUNSWICK JR، الرقم ال�شخ�شي:  740103016. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  127.32 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/12159/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .740162462 ال�شخ�شي:   الرقم   ،JAHANGIR AZAHAIR

189.01 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/18862/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلتها ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. املدعى 
عليه: علي عبداهلل حجي عبداهلل املال، الرقم ال�شخ�شي:  650104536. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  3923.782 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 4/10661/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  بتلكو،�شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .701045329 ال�شخ�شي:   الرقم   ،GEORGIOS AGRAPIDIS

264.3 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/12462/2014/02
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبا�س �شلمان ح�شن عيد، الرقم ال�شخ�شي:  870106309. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  277.609 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/10813/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ  138.778  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  780225929.  الرقم   ،ANWAR ALAM

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/10805/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شن علي ح�شن علي العني�شي، الرقم ال�شخ�شي:  910903514. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

220.106 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 



165
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/12051/2014/02
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  بتلكو،�شركة  املدعية: 
BERNADETTE JURITH PEKEUR، الرقم ال�شخ�شي:  750169257. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  272.877 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/16491/2014/02
تبليغ باحل�سور

 SYEDA عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
TABBASUM ZEHRA، الرقم ال�شخ�شي:  880151064. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  178.484 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 8/19616/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الرقم   ،MUHAMMED ANWAR PARAMBATH PARAMBATH KARAKKUNIYIL

ال�شخ�شي:  810240335. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  361.96 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 2/09852/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
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مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .811023982 ال�شخ�شي:   الرقم  خليل،  ال  علي  عي�شى  اأحمد 
103.73 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 9/05779/2015/02

تبليغ باحل�سور
 SYED عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUBARAK KUTHUBUDEEN، الرقم ال�شخ�شي:  820593311. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

325.89 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/21029/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:   الرقم   ،MOHAMMAD SAPON MOHAMMAD MOHAMMAD AL ISLAM

ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   246.047 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .860656250
اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 3/08031/2014/02

تبليغ باحل�سور
اأ�شرف  عليه:  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنني  رمي  وكيلتها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
�شالح عبدالكرمي ابو عا�شور، الرقم ال�شخ�شي:  781221153. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  178 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/20391/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شني عزام 
 75.381 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .920100775 ال�شخ�شي:   الرقم  ال�شلبي،  �شابر  علي 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/20598/2014/02
تبليغ باحل�سور

 STEPHEN املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  
JERRAD STEWART، الرقم ال�شخ�شي:  840353898. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  419.183 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/20371/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOCELYN املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .841128146 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MOYANO MAYO MAYO

53.654 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 4/20591/2014/02
تبليغ باحل�سور

خليل  علي  عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
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اإبراهيم علي الدرازي، الرقم ال�شخ�شي:  781210127. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  625.59 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 7/08513/2014/02

تبليغ باحل�سور
 JOANNE  :املدعية: �شركة فيفا البحرين، كيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى عليه
مع  دينارًا   220 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .641219288 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ATKINSON

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/05862/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  جعفر اأحمد 
كاظم ح�شن، الرقم ال�شخ�شي:  790902583. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  66.363 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/11667/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
HAMID PERWAIZ، الرقم ال�شخ�شي:  821234960. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  643.56 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 1/11433/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .821236741 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MD MOAZZEM HOSSAN HOSSAN ISLAM

الدعوى: دفع مبلغ  209.167 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/21354/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة اأمك�س ال�شرق الأو�شط، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى 
NOUSHAD THACHERY KUYYANDY، الرقم ال�شخ�شي:  790539799. مو�شوع  عليه:  

الدعوى: دفع مبلغ  780.19 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/05851/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
الهام جامي، الرقم ال�شخ�شي:  860915310. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  288.456 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/09710/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .860923266 ال�شخ�شي:   الرقم   ،NADEERA DARSHANI AMARASINGHE
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الدعوى: دفع مبلغ  233.612 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/09976/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مولتي زون ميديا للدعاية والإعالن، الرقم ال�شخ�شي:  70349-01. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

129.952 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 8/09779/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
 183 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .780447697 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ELBEB SAMANTHA

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 8/13721/2014/02
تبليغ باحل�سور

مدينة  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عبدالعزيز طه غزوان، الرقم ال�شخ�شي:  810707950. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  265.077 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 8/10110/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب )مقفلة(، وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى 
عليه:  ر�شي عبداهلل ر�شي �شلهوب. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  2302.598 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/09026/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة التكافل الدولية، وكيلها اأ�شامة اأنور محمد. املدعى عليهما: �شالح محمد م�شفر 
الر�شوم  مع  دينارًا   2124.15 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع  �شعد.  م�شفر  محمد  ومرمي  �شعد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكورين  للمدعى عليهما  املدنية 7  ال�شغرى  تعلن املحكمة  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/07809/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى: دفع  ال�شخ�شي:  891105395. مو�شوع  الرقم  عبداهلل محمد عبداهلل علي مرزوق، 

مبلغ  122.388 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/08838/2014/02
تبليغ باحل�سور

 BANJO عليه:   املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
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GONZALO ESQUIERDO ASINAS، الرقم ال�شخ�شي:  840636601. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  56.36 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 4/08330/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب )مقفلة(، وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف. املدعى 
عليه:  اإبراهيم ح�شن محمد احلاج بن علي، الرقم ال�شخ�شي:  730104931. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  175 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/07893/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  750934514. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  167.97  الرقم   ،ABDUL KHADER

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/08243/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SANTOSH JACOB، الرقم ال�شخ�شي:  661104230. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  213.246 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 4/11423/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  811040224. مو�شوع الدعوى:  الرقم   ،JOSEPHINE GAGABOAN MENDEZ

دفع مبلغ  265.956 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/19185/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  حاجيه.  محمد  علي  حافظ  وكيله  الريا�شي،  محمد  ناجي  علي  املدعي:  
التاأمني الإيرانية، الرقم ال�شخ�شي:  1164. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  3000 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/10061/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم ح�شن، الرقم ال�شخ�شي:  731205090. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ   اإ�شماعيل  مهناز 

280.793 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/07169/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، وكيلها ال�شيدها�شم علوي ها�شم الوداعي. املدعى 
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مبلغ   دفع  الدعوى:  ال�شخ�شي:  761006648. مو�شوع  الرقم  �شبيكة عبدعلي مهدي،  عليها:  
4062.42 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 5/21179/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .931201519 ال�شخ�شي:   الرقم  اأحمد،  اكرب  غلوم  جميد  زينب 

542.613 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/12697/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شعد اأحمد �شعد �شالح، الرقم ال�شخ�شي:  850150507. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  364.281 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/00545/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  محمد عبداهلل 
عبدالرحيم علي، الرقم ال�شخ�شي:  851109888. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  66.489 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 1/00822/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
عبدالر�شول علي عبداهلل قروف، الرقم ال�شخ�شي:  730204715. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

266.479 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 5/19769/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ASLYNN PEREIRA، الرقم ال�شخ�شي:  851129919. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  189.782 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/20285/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  حمد اإبراهيم 
ح�شن يو�شف ح�شني، الرقم ال�شخ�شي:  760805750. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  303.603 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 3/04038/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شوملي.  يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  وكيلها  التجارية،  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
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مو�شوع   .201503401 ال�شخ�شي:   الرقم  كوهجي،  ح�شن  محمد  عبدالرحيم  عليه:   املدعى 
الدعوى: دفع مبلغ  2861.38 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 2/05750/2015/02

تبليغ باحل�سور
اأ�شامة  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
يو�شف م�شلم ابوخرمه، الرقم ال�شخ�شي:  850113989. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  209.475 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 3/20986/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .590142917 ال�شخ�شي:   الرقم  محمد،  ح�شني  محمد  �شالح 

574.228 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/11596/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ISAM عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
YACOUB، الرقم ال�شخ�شي:  711216886. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  180.999 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 8/5985/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي:  بنك البحرين الإ�شالمي، وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: �شركة 
امبيان�س، الرقم ال�شخ�شي:  66537. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  608.343 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/05653/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  مرمي 
الدعوى: دفع مبلغ  126.933  ال�شخ�شي:  850507014. مو�شوع  الرقم  نبيل عي�شى مو�شى، 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 3/22009/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  عي�شى اأحمد 
اأحمد نا�شر الفتيني، الرقم ال�شخ�شي:  840311761. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  554.227 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/09448/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
الرقم   ،AYESH MADURANGA BALASOORIYA BALASOORIYA BALASOORIYAGE
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ال�شخ�شي:  840631219. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  353.714 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 3/09325/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: جميل اأحمد مح�شن 
اأحمد، الرقم ال�شخ�شي:  760203881. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  90.473 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/09699/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .690045921 ال�شخ�شي:   الرقم  اخلاجه،  عبداهلل  محمود  علي 

366.643 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/16364/2014/02
تبليغ باحل�سور

غمار  عليه:  هاين  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مفلح الزبون، الرقم ال�شخ�شي:  670835200.مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  114.045 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 9/12611/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شني عبدالنبي عبدالوهاب محمد احلليو، الرقم ال�شخ�شي:  860908496. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  57.37 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 5/10148/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  في�شل  عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
مبلغ  378.253  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  840805683.  الرقم  فهد،  و�شمي  محمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 1/16314/2013/02
تبليغ باحل�سور

 JEYAMURUGAN  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
JANATHESI، الرقم ال�شخ�شي:  820436135. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  890.38 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/15741/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف.  �س م ب،  البحرين  فيفا  �شركة  املدعية: 



180
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

عبدال�شهيد اأحمد جا�شم اإبراهيم، الرقم ال�شخ�شي:  610072684. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  
200.544 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 4/11566/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ح�شن عي�شى 
الدعوى: دفع مبلغ  93.677 دينارًا مع  ال�شخ�شي:  790105918. مو�شوع  الرقم  علي غامن، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/11856/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  ميثم 
عمران ح�شني عمران، الرقم ال�شخ�شي: 780402472. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  88.261 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 3/09986/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية:  �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  علي 
يعقوب يو�شف مرزوق، الرقم ال�شخ�شي:  850407605. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  181.346 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 3/09003/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .840171374 ال�شخ�شي:   الرقم   ،JOANN BAUTISTA ANTONIO

مبلغ  292.166 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 7/09886/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:  830301011. مو�شوع الدعوى:  الرقم  عبداهلل جعفر ح�شني محمد روفتكربا�س، 

دفع مبلغ  168.921 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/09263/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
قا�شم علي عبداهلل اأحمد البقايل، الرقم ال�شخ�شي:  840702485. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

264.88 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/09960/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
VINEETH KUMAR KOCHUPURAYIL KOCHUPURAYIL VIJAYAN، الرقم ال�شخ�شي:  
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ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   281.559 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .821119257
اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 1/09911/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .881132314 ال�شخ�شي:  الرقم   ،MUHAMMAD SAJJAD

301.46 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/07903/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .800832264 ال�شخ�شي:   الرقم   ،JADE ANN LIBRADA LIBRADA ARCEO

الدعوى: دفع مبلغ  178.264 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/00763/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .641203713 ال�شخ�شي:   الرقم  اأحمد،  حميد  عبداهلل  جعفر 

293.786 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 8/08826/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMED  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
ال�شخ�شي:   الرقم   ،SOLAIMAN MOHAMMED MOHAMMED ABUL KASHEM

740816357. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  62.418 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
رقم الدعوى 5/01739/2014/02

تبليغ باحل�سور
 MOSHIUR اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:   املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
RAHAMAN MOSLEM MOSLEM ALI SARDER، الرقم ال�شخ�شي:  740301179. مو�شوع 

الدعوى: دفع مبلغ  241.087 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 5/20906/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .831007613 ال�شخ�شي:   الرقم   ،zuhair absulaziz ali naser

407.08 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 6/11226/2014/02
تبليغ باحل�سور

 LAVDRIM اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:   البحرين، وكيلتها زينب  املدعية: �شركة زين 
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مع  دينارًا   336.51 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .920717497 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ABAZI

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/11456/2014/02
تبليغ باحل�سور

 BEMJAMIN  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
JOSEPH QUE، الرقم ال�شخ�شي:  831313030. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  310.133 دنانري 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 4/09414/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .840301790 ال�شخ�شي:   الرقم  يعقوب،  ح�شن  علي  محمد  علي 

334.455 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/09883/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
خالد محمد ال�شالمه، الرقم ال�شخ�شي:  881020834. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  306.253 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/09974/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .570106818 ال�شخ�شي:   الرقم  البديع،  علي  اإبراهيم  ح�شني 

122.09 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 9/00104/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  وكيلتها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
حوراء �شلمان اأحمد جواد ثابت، الرقم ال�شخ�شي:  791008193. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

273.394 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 2/15672/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  وكيلتها رمي ح�شنني عبدالر�شول خلف.  �س م ب،  البحرين  فيفا  �شركة  املدعية: 
عبري �شعد محمد �شعد، الرقم ال�شخ�شي:  771109547. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  190.244 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7
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رقم الدعوى 4/10157/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  بتلكو،�شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .770165800 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MUHAMMAD TARIQ

119.914 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   7 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 7

رقم الدعوى 3/14486/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها: نوف عي�شى علي 
ف�شل النعيمي، الرقم ال�شخ�شي:  810107228. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  137.55 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/02048/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي:  علي عي�شى �شالح ح�شن العلواين، وكيله عبداجلليل علي ح�شن العلواين. املدعى عليه:  
جا�شم محمد جا�شم �شلمان عياد، الرقم ال�شخ�شي:  880505796. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

900 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/14483/2015/02
تبليغ باحل�سور

 AHMED عليه:   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ABDUL MANNAN MANNAN، الرقم ال�شخ�شي:  720259606. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

510.995 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/3 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 9/14479/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه:  �شامر اأ�شامة 
مع  دينارًا   132.813 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .820828629 ال�شخ�شي:   الرقم  اأ�شطه، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/14567/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .850146194 ال�شخ�شي:   الرقم   ،MAJID JAVED SADIQ

252.355 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/14724/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
في�شل غازي عيد امل�شبح الدو�شري، الرقم ال�شخ�شي:  951013718. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  526.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/14725/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
امني محمد عبداهلل محمد اأمني، الرقم ال�شخ�شي:  820100749. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

440.184 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/14819/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اإ�شماعيل جعفر ح�شن اإ�شماعيل. املدعى عليه:  JASHIM UDDIN MISIR ALI، الرقم 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ  1000  دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  860233014. 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

اإعالن بيع باملزاد العلني
لدى  لال�شتثمار  اأبوظبي  بيت  �شركة  اأ�شهم  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 

م�شرف العاملي �س.م.ب يف املزاد العلني ، وذلك  بتاريخ 2015/10/12 للمزايدة عليها .
التنفيذ  اإدارة  اأو  العرادي  جعفر  اإبراهيم  الدلل  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 

بوزارة العدل يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 7/00790/2015/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى 9/3501/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RAYNARD  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
 382 طريق   3 مبنى  العنوان:    ،880933127 ال�شخ�شي:   الرقم   ،HOUSETON TUCKER

جممع 342. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  522.187 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 9/08004/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
MOHAMMAD NADEEM، الرقم ال�شخ�شي:  750411406، العنوان:  �شقة 13 مبنى 4523 

طريق 1214 جممع 812. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  101.032 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 9/07694/2015/02

تبليغ باحل�سور
 SUMEESH عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
العنوان:  مبنى 906 طريق 2730 جممع  ال�شخ�شي:  870128655،  الرقم   ،SUKUMARAN

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   191.485 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .527
املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 6/07687/2015/02

تبليغ باحل�سور 
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 

IBRAR ALI، الرقم ال�شخ�شي:  770164889، العنوان: مبنى 1178 طريق 139 جممع 901

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  116.661 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 9/6648/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
جميل اإبراهيم عبدعلي ح�شني العايل، الرقم ال�شخ�شي:  630605017، العنوان:  مبنى 1091 
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طريق 531 جممع 205. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  260.458 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 9/6155/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
خالد غايل �شقر اخلالدي، الرقم ال�شخ�شي: 660808641، العنوان:  �شقة 44 مبنى 532 طريق 
3513 جممع 335. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  421.956 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 6/09570/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
SELEBALENG MAGDELINE NCHWE، الرقم ال�شخ�شي:  640204201، العنوان: �شقة 71  

مبنى 336 طريق 4008 جممع 340. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  453.126 دينارًا مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 4/9666/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
SALAM ABDUL RASHID FAKIR، الرقم ال�شخ�شي:  680543376، العنوان:  مبنى 2111  

طريق 90 جممع 1014. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  202.022 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 4/9120/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SAGOR  :املدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاجري ال�شيارات، وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:  770939376.  الرقم   ،MIAH ALTA ALTA MIAH

350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 8/8885/2015/02
تبليغ باحل�سور

 GABRIEL  :املدعي:  عمران محمد �شالح ال�شيد املو�شوي، وكيله ح�شن عبا�س حيدر. املدعى عليه
SCOTT THAIN، الرقم ال�شخ�شي:  631030581. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  3750 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 4/9702/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املدفعي.  علي  �شو�شن جعفر  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
انرت فور�س �شكيورتي، الرقم ال�شخ�شي:  46941-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  1089 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 7/8720/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها:  �شركة ا�شول النور 
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لالأعمال التجارية والإدارة، الرقم ال�شخ�شي:  77472. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  186.84 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 5/6208/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: جمعة محمد قمرب 
مع  دينارًا   2048.39 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .790208121 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 2/8289/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  ذ.م.م،   - اد�شوب  عليها:  املدعى  قري�س،.  ال  معتق  محمد  علي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
ال�شخ�شي:  33861-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  316.495 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 8/2813/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ش�شة اجلواد للنقل وال�شياحه وال�شفر، وكيلتها حميدة محمد ح�شن ح�شني. املدعى 
عليها:  قافلة الأنوار املحمدية للحج والعمرة، الرقم ال�شخ�شي:  201506813. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  4000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 3/6680/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي:  نبيل �شعيد جعفر. املدعى عليه: جا�شم محمد عيد را�شد بوخما�س. مو�شوع الدعوى: 
دفع مبلغ  3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 8/8143/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
دو�شت محمد لل خان محمد لكهن خان، الرقم ال�شخ�شي:  530707250. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  146.379 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 1/8253/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
SARITH ELLATH، الرقم ال�شخ�شي:  880237791. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  130.013 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 9/8259/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
يزن محمد كرم اأحمد اخل�شراء، الرقم ال�شخ�شي:  700601694. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

1098.75 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/12 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 3/8347/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .760365806 ال�شخ�شي:  الرقم   ،MUHAMMAD IMRAN

439.172 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 8/1712/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة اإبراهيم خليل كانو، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى عليها: �شركة بي 
دي �شي العاملية. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  4206 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 9/14634/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  اأحمد حيدر 
اكرب علي باقري، الرقم ال�شخ�شي:  830701788. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  183.813 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9
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رقم الدعوى 1/22982/2014/02
تبليغ باحل�سور

اآمنة  عليها:  املدعى  علي جعفر مكي اجلبل.  وكيلها  ال�شيارات،  لتاأجري  اإليت  موؤ�ش�شة  املدعية: 
جا�شم محمد ح�شني حاجي، الرقم ال�شخ�شي:  901007625. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  174 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/05135/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
YASIR MUSHTAQ، الرقم ال�شخ�شي:  890134855. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  231.814 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/20473/2014/02
تبليغ باحل�سور

ح�شن  دعاء  عليها:  املدعى  حمد.  عبداحل�شني  علي  وجيهه  وكيلتها  الو�شام،  مدر�شة  املدعية: 
ال�شايغ، الرقم ال�شخ�شي:  201427841. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  690 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 5/00523/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MANDEEP SINGH، الرقم ال�شخ�شي:  770717934. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  297.606 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 6/22940/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية بتلكو، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد
مو�شوع   .52210_2 ال�شخ�شي:   الرقم  والنرتنت،  لالت�شالت  �شال�شيل  عليها:  املدعى 

الدعوى: دفع مبلغ  310.498 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 5/22753/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم  ال�شيد  علوي  �شعيد  عليه:   املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو،  املدعية: 
نا�شر ح�شن، الرقم ال�شخ�شي:  890609020. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  184.538 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/02616/2015/02
تبليغ باحل�سور

العمدة  �شركة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .65128 ال�شخ�شي:   الرقم  واللحوم،  الغذائية  للمواد  امل�شرية 

211.076 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9
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رقم الدعوى 6/00965/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمدي محمد 
علي �شلمان عبدالعال، الرقم ال�شخ�شي:  580125165. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  266.677 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/04267/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اإبراهيم يو�شف �شالح، الرقم ال�شخ�شي:  860503097. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  309.886 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 4/14628/2014/02
تبليغ باحل�سور

فوؤاد  محمود  عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو،  املدعية: 
علي محمد بريوزي، الرقم ال�شخ�شي:  880403551. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  109.448 

دنانريمع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/01877/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .730519716 ال�شخ�شي:   الرقم  املحياء،  ناجي  �شالح  محمد 

425.223 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9
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رقم الدعوى 9/01899/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SONIA IBICHICHEN، الرقم ال�شخ�شي:  850173051. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  460.115 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 2/00838/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
زينب عبدالر�شا عي�شى علي فولذ، الرقم ال�شخ�شي:  920502610. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

149.67 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 8/20605/2014/02
تبليغ باحل�سور

يو�شف علي  عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مع  دينارًا   336.742 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .201426519 ال�شخ�شي:   الرقم  محمد، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/04469/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية:  فاطمة عبداهلل مكي اإبراهيم خلف، وكيلها اأ�شامة محمد علي اإبراهيم. املدعى عليه:  
مو�شوع   .870601350 ال�شخ�شي:  الرقم  جناحي،  عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحمن  محمد 

الدعوى: دفع مبلغ  200 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9
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رقم الدعوى 4/16802/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
CRESENCIO JR MANAGA FABIA، الرقم ال�شخ�شي:  601228324. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  200.13 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 4/09473/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ح�شن جا�شم اأحمد جا�شم ح�شن، وكيلته جنالء علي باقر محمد. املدعى عليه: محمد 
نا�شر اأحمد دبي، الرقم ال�شخ�شي:  791202445. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  5000 دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 5/01929/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكيه والال�شلكيه ) بتلكو (، وكيلتها جميلة علي �شلمان 
ال�شخ�شي:  201501587.  الرقم  القطيفي،  موؤ�ش�شة علي �شالح خليفه  املدعى عليها:  اأحمد. 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  360.664 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 8/18904/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه:  را�شد 
بخيت �شامل عبداهلل، الرقم ال�شخ�شي:  751208779. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  127.922 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
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2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 7/00679/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  )بتلكو(،  ولال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:   الرقم  ال�شيارات،  وميكانيكا  �شمكرة  و  ل�شبغ  بوه�شام  املدعى عليه:  كراج  اأحمد. 
34627-3. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  352.226 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 2/06820/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  وعلي  املدفعي  �شو�شن  املحاميان  وكيالها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الأحمد. املدعى عليها:  �شركة مطعم ال�شفرة، الرقم ال�شخ�شي:  201506196. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  420.128 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 3/23743/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها: اأمل محمود 
زكي ح�شنني، الرقم ال�شخ�شي:  591205769. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  549.492 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/02011/2015/02
تبليغ باحل�سور

للدللة  املقداد  مركز  عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو،  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .33451 ال�شخ�شي:   الرقم  والبيوت،  واملكاتب  ال�شقق  تاجري  يف 
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370.889 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 4/01583/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد علي ال�شيد 
مع  دنانري   209.039 مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .691225915 ال�شخ�شي:   الرقم  �شبح، 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 6/03834/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبداخلالق �شلقامي 
محمد �شيد، الرقم ال�شخ�شي:  870132148. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  243.91 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 4/14141/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  املدفعي.  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عبداهلل طارق عبداهلل املعاودة، الرقم ال�شخ�شي:  201512832. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

502.843 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9
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رقم الدعوى 9/20367/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه:  ماجد اأحمد 
�شالح اأحمد ح�شني، الرقم ال�شخ�شي:  820609625. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  321.936 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 1/05059/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  ال�شباغ.  جعفر  محمد  ابت�شام  وكيلها  العبداهلل،  علي  محمد  انت�شار  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .701216115 ال�شخ�شي:   الرقم  امل�شاعيد،  م�شلم  م�شلم  محمود 

415 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/18875/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شني علي ح�شن 
حاجي ح�شن، الرقم ال�شخ�شي:  850200318. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  75.865 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 6/15311/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي:   الرقم   ،SIRAJUDDEEN SAIDALAVI KOYA KOYA VALIYAKKATHODI

811149315. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  662.51 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
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املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/00226/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
دفع  الدعوى:  مو�شوع   .730633101 ال�شخ�شي:   الرقم   ،ROBINSON KURZEMICHEAL

مبلغ  711.727 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 5/00358/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
VERGILYN MAGSINO CABUHAL، الرقم ال�شخ�شي:  890144842. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  503.819 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 4/03205/2015/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة حمدان �شامل  املدعية: بتلكو، وكيل املدعي:  جميلة علي �شلمان 
خمي�س احلرا�شي، الرقم ال�شخ�شي:  50410-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  313.358 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9
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رقم الدعوى 8/04660/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .520119550 ال�شخ�شي:   الرقم  �شابر،  ح�شني  جعفر  ح�شني 

163.933 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 4/15438/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  ه�شام علي محمد 
ح�شن علي، الرقم ال�شخ�شي:  880704632. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  190.667 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 4/01891/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .690420129 ال�شخ�شي:   الرقم  احلمري،  عبداهلل  اأحمد  نا�شر 

584.678 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 7/21861/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  بتلكو،  والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
اأحمد. املدعى عليه: مينا هيك�شا بورت، الرقم ال�شخ�شي:  201428533. مو�شوع الدعوى: دفع 
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مبلغ  469.631 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 6/04031/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد عالء ال�شيد عبدالرزاق عبداهلل اأحمد، الرقم ال�شخ�شي:  861208994. مو�شوع الدعوى: 

دفع مبلغ  476.136 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 6/00206/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شادق عبدالنبي عبداهلل علي العني�شي، الرقم ال�شخ�شي:  861007247. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  887.796 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 3/14878/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ال�شيد ها�شم 
جعفر علوي علي، الرقم ال�شخ�شي:  690102275. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  127.974 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9



206
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

رقم الدعوى 5/04393/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
حمزة علي ح�شن علي، الرقم ال�شخ�شي:  860306666. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  166 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 8/02617/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  �شفا 
طه عي�شى محا�شنه، الرقم ال�شخ�شي:  791251462. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  242.777 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/21033/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
SABUJ KAKUB ALI، الرقم ال�شخ�شي:  850651913. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  248.627 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى : 8/22967/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
KHORSHED SAYEDUR RAHMAN، الرقم ال�شخ�شي:  830175423. مو�شوع الدعوى: دفع 
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مبلغ  528.31 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 8/01998/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي:  محمد ر�شا عي�شى محمد نا�شر، وكيل املدعي:  عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري
 .760117519 ال�شخ�شي:   الرقم   ،BIJU KIZHAKKE AREEKKACHALIL عليه:   املدعى 

مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  472.16 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   9 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 9

رقم الدعوى 9/09669/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:  منار عبا�س اأحمد 
�شهاب، الرقم ال�شخ�شي:  740504347، العنوان:  مبنى 9 طريق 3813 جممع 538. مو�شوع 

الدعوى: دفع مبلغ  250.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 7/8796/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري،  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMAD ALEEM SARWAR، الرقم ال�شخ�شي:  921124120، العنوان:  مبنى 773 

طريق 201 جممع 302. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  319.169 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
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رقم الدعوى 9/8893/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شامي اأحمد محمد اأحمد، الرقم ال�شخ�شي:  730638448، العنوان:  �شقة 1 مبنى 409 طريق 
427 جممع 204. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  183.333 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعوى 7/8894/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
RIYAZ ABDUL RAHIMAN، الرقم ال�شخ�شي:  820225142، العنوان:  مبنى 1699 طريق 

229 جممع 229. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  95.738 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأتعاب املحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/11/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2
رقم الدعوى 7/8913/2015/02

تبليغ باحل�سور
اإبراهيم  املدعية: بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه:  محمد 
محمد علي الفردان، الرقم ال�شخ�شي:  670901644، العنوان:  �شقة 1 مبنى 864 طريق 7128 
جممع 571. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  371.171 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   2 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 2

رقم الدعـوى 2/21838/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعـــي: ال�شركة الوطنية للخر�شانة وكيلها املحامي اأمين املوؤيد. املدعى عليهما املدخلني : 1- 
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يو�شف  اإ�شماعيل عبداهلل  يو�شف مكالي. 3-  يعقوب عبداهلل  يو�شف. 2-  عائ�شة عبدالرحمن 
مكالي. 4-�شادية عبداهلل يو�شف مكالي. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية  الثانية  للمدعى عليهما املدخلني املذكورين اأعاله باحل�شور 
بنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة 2015/10/15 ليعلم.

رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/10134/2015/02

فتح دعوىتركة املتوفى
 فا�سل عبداهلل اأحمد املحميد   

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى املتوفى فا�شل عبداهلل اأحمد 
باأية  يدعي  اأو من  املذكور  للمتوفى  وارث  فعلى كل  ال�شخ�شي:  580303586.  الرقم  املحميد، 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/15   لنظر 

الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/10696/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفاة 

منرية عي�سى علي البنعلي
علي  عي�شى  منرية  املتوفاة  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي:  420000364.  الرقم  البنعلي، 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/15 

لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/10238/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

 عبدعلي محمد جا�سم اأحمد 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدعلي محمد جا�شم اأحمد، 
الرقم ال�شخ�شي:  610048988. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
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دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/15 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/10238/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

 عبدعلي محمد جا�سم اأحمد 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدعلي محمد جا�شم اأحمد، 
الرقم ال�شخ�شي:  610048988. فعلى كل وارث للمتوفىاملذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/15 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى 7/11083/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعـــي:  بي اأم اأي بنك – وكيله / املحامي فريد عبداهلل ح�شاين. املدعى عليه : راكي�س كابيال
العنـــوان: �شقة 21 مبنى 216 �شارع الق�شر – املنامة / الق�شيبية 308. �شفـة الدعــوى: ديون. 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/15.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى 8/7719/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املوؤيد.  توفيق  اأمين  املحامي  وكيله/  ذ.م.م،  واأولده  نوح  اآل  عي�شى  عبدعلي  �شركة  املدعية: 
املدعى عليهم : 1- �شركة �شيديا بينا ا�س دي ان بي ات�س دي �س.ت. 2- �شركة �شيديا بينا ا�س 
دي ان بي ات�س دي �س.ت – فرع ال�شركة املاليزية يف مملكة البحرين �س.ت ) 63349 (. 3- يو 
جي جوجن ) مدير ال�شركة (، العنوان: �شقة 15 مبنى 2821 طريق 328 جممع 357 الربهامة. 

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

بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/15.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 5/10274/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

مهدي عبدالوهاب �سلمان رجب 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفى مهدي عبدالوهاب �شلمان رجب 
الرقم ال�شخ�شي:  430015828. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/15 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/15411/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

 اأحمد عبا�ص محمد خليل القوا�سمي 
عبا�س محمد  اأحمد  املتوفى  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
خليل القوا�شمي -  الرقم ال�شخ�شي:  470031611. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/27  

لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/9871/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

علي ح�سني علي الذوادي   
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى املتوفى علي ح�شني علي الذوادي، 
الرقم ال�شخ�شي:  380018594. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/15  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/15487/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

ح�سني علي اأحمد ال�سعدي  
اأحمد  علي  ح�شني  املتوفى  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
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باأية  اأو من يدعي  للمتوفى املذكور  ال�شخ�شي:  881010251. فعلى كل وارث  الرقم  ال�شعدي، 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/27  لنظر 

الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/7151/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفاة

 لولوة عي�سى محمد اليا�سي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة لولوة عي�شى محمد اليا�شي، 
الرقم ال�شخ�شي:  650303059. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/26  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/9008/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفى 
ح�سن علي ح�سن معراج 

ال�شخ�شي:   الرقم  معراج،  ح�شن  علي  ح�شن  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  350103534. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/27  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/9138/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفى

 محمد رزاق �سهريين جريا�سي 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح محمد رزاق �شهريين جريا�شي، الرقم ال�شخ�شي:  
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  600902374. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/27  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/8942/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفى

 عبدال�سالم عبداهلل م�سطفى محمود
الرقم  محمود،  م�شطفى  عبداهلل  عبدال�شالم  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي:  590157035. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/27  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/9097/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفى 

ح�سني علي ح�سني العريفي 
ال�شخ�شي:   الرقم  العريفي،  ح�شني  علي  ح�شني  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  690800304. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/27  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/9248/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفى

 ي�سن مكي مرجان
مرجان،  مكي  ي�شن  املتوفى  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي:  570155053. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/29  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/12399/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

 اأحمد �سالح محمد عبدالرحمن  
محمد  �شالح  اأحمد  املتوفى  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
عبدالرحمن  الرقم ال�شخ�شي:  821200798. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل 



214
العدد: 3229 - الخميس 1 أكتوبر 2015

من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/29  لنظر 
الدعوى.

رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 2/5537/2015/02

فتح دعوى تركة املتوفى
 اأحمد خليفة عبا�ص غلوم

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد خليفة عبا�س غلوم، الرقم 
ال�شخ�شي:  660114720. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/29  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى 4/12440/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

املدعـــية: �شركة فهد بن عبدالرحمن الق�شيبي، وكيلها املحامي/ �شامي عي�شى �شيادي.  املدعى 
عليه: بيت العو�شي للتجارة ذ.م.م، جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة 2015/10/29 .

رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/11730/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى
 خليل م�سعد علي �سالح

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى خليل م�شعد علي �شالح، الرقم 
ال�شخ�شي:  780126564. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/29 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعـوى 6/9438/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعـــي: محمد زهري جا�شم مح�شن علي محمد وكيله املحامي محمد الوطني. املدعى عليه:  
الباز للنظم العقارية احلديثة. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية  الثانية  للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة 2015/10/29 ليعلم.

رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعـوى 5/10212/2015/02

تبليغ باحل�سور
املدعـــي: حمد جا�شم احلربي وكيلته املحامية نوال ثامر. املدعى عليه:  جمال علي جا�شم محمد

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

عنه جلل�شة 2015/10/29 ليعلم.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/12536/2015/02
 فتح دعوى تركة املتوفاة

 عذراء اأحمد اأكربي
اأكربي، رقمها  اأحمد  املتوفاة عذراء  الثانية عن فتح دعوى تركة  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
ال�شخ�شي 201511256.  فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعراملحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/29 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/11305/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى
 جعفر م�سلم علي �ساله

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى جعفر م�شلم علي �شاله، الرقم 
ال�شخ�شي:  700904620. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
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للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/29 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/15565/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

 محمد يو�سف عبدالرحمن العبيديل   
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى املتوفى محمد يو�شف عبدالرحمن 
العبيديل، الرقم ال�شخ�شي:  520022300. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/12  لنظر 

الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/14085/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

من�سور علي عبداهلل القطان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى املتوفى من�شور علي عبداهلل 
القطان الرقم ال�شخ�شي:  480022208. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/1 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/8135/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

عبدعلي محمد جا�سم اأحمد اأ�سماعيل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى املتوفى عبدعلي محمد جا�شم 
اأحمد اأ�شماعيل، الرقم ال�شخ�شي:  610048988. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/9/29 

لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعـوى 4/11132/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: خالد محمد اإبراهيم ال�شيخ، وكيله املحامي �شفوت علي حنفي. املدعى عليه: جرهام 
اوك�شلي، العنوان: فيال 524 طريق 3360 جممع 336 العدلية.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكورة اأعاله باحل�شور بنف�شها اأو 
بوكيل عنها جلل�شة 2015/10/29.

رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعـوى 9/5242/2015/02

تبليـغ باحل�سـور
 . �شليبيخ  نا�شر  �شهام  املحامية/  وكيلتها  ذ.م.م،  اجلاهزة  للخر�شانة  اأوال  �شركة  املدعـــية: 
العنوان �شقة 26 مبنى 571 جممع  البناء ذ.م.م،  التنني ملقاولت  املدعى عليها الأولى: �شركة 

368 ال�شهلة اجلنوبية -  مملكة البحرين. �شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية  الثانية  للمدعى عليهما املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة 2015/11/8 ليعلم.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/16006/2015/02
فتح دعوىتركة املتوفى 

محمد فوؤاد اأمني �سيد   
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى املتوفى محمد فوؤاد اأمني �شيد، 
الرقم ال�شخ�شي:  620821922. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/11  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/11801/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

 اإدري�ص ف�سل املوايل ح�سني مرجان
املوايل ح�شني  ف�شل  ادري�س  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
مرجان الرقم ال�شخ�شي:  520071670. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
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عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة.

وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/8 لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/6110/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

جعفر عبدالكرمي علي النكال
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى جعفر عبدالكرمي علي النكال، 
الرقم ال�شخ�شي:  641001932. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/8  لنظر الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/15790/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى 

عبدالعزيز عبداهلل  اأحمد محمد
عبداهلل   عبدالعزيز  املتوفى  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأحمد محمد، الرقم ال�شخ�شي:  950508462. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على 
كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/11 لنظر 

الدعوى.
رئي�ص املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/6231/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد من�شور عبدالوهاب اأحمد النكال، الرقم ال�شخ�شي:  930104412. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  426.662 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.



وزارة ال�سناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )436(
ب�ساأن اإ�سهار اأعمال ت�سفية �سركة
)فا�سن فري�ست للتجارة ذ.م.م(

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )فا�شن  )الإبداع لال�شت�شارات(، نيابة عن  
فري�شت للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 85947، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية   ت�شفية  ال�شركة 

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 لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ

اإعالن رقم )437( ل�سنة 2015  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )الكريل كابيتال ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت �شركة )كي 
كابيتال  )الكريل  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لالإدارة  بوينت 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75970، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية، 

.2001
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )438( ل�سنة 2015 
ب�ساأن انتهاء اعمال ت�سفية

�سركة )برمك كابيتال ذ.م.م(
اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )برمك كابيتل ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75967، 



باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  طالبة 
بقانون  )21( ل�شنة 2001. 

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

اإعالن رقم  )439( ل�سنة 2015
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية اإلى 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي 
امل�شجلة مبوجب  الرحا(،  امل�شماة )�شالون عني  الفردية  املوؤ�ش�شة  اأحمد عبداهلل ر�شي، مالك 
القيد رقم 33777-1، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع 8 من املوؤ�ش�شة امل�شمى )البيت العربي 
لالأثاث املنزيل( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون  األف )20000(  
دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ اأبوبكر جرييا الهندي اجلن�شية �شريكًا فيها بن�شبة %49. 

وعلى اأن متار�س ال�شركة الن�شاط التايل : 
- ا�شترياد وت�شدير وبيع الأثاث املنزيل  

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 8/6151/2015/02 

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عقيل محمد 
علي عبداهلل، الرقم ال�شخ�شي:  890901988. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  226.681 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 1/7913/2015/02
تبليغ باحل�سور

 FERDINAND  :املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
GILERA ALFONSO، الرقم ال�شخ�شي:  690304773. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  205.455 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/8604/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
محمد خليل ح�شن اأحمد اك�شيل، الرقم ال�شخ�شي:  871102218. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 

584.855 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 5/6872/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
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مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .710653298 ال�شخ�شي:   الرقم  على،  محمود  جمعه  ه�شام 
238.643 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/11/9 لنظر الدعوى .

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/6813/2015/02 

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  فيفا  �شركة  املدعية: 
مبلغ   دفع  الدعوى:  مو�شوع   .821053981 ال�شخ�شي:   الرقم  امليمان،  �شالح  من�شور  �شالح 

296.548 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 7/6322/2015/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة بتلكو، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:  علياء ح�شن 
اأحمد العجمي، الرقم ال�شخ�شي:  850402573. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  173.708  علي 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 3/7456/2015/02 
تبليغ باحل�سور

 TIFFANY AVOY :املدعية: �شركة مينا تيلكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه
NEWMAN، الرقم ال�شخ�شي:  640337805. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ 254.4 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
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قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/6950/2015/02 

تبليغ باحل�سور
عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شريبورن وي�شتجنام جايلرت وي�شتجنام، الرقم ال�شخ�شي:  730111938. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  365.895 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 7/8944/2015/02 
تبليغ باحل�سور 

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  وكيلها  والال�شلكية،  ال�شلكية  البحرين لالت�شالت  �شركة  املدعية: 
ال خليفة. املدعى عليه: لوجون، الرقم ال�شخ�شي:  201507692. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  

351.856 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/6960/2015/02 
تبليغ باحل�سور

عليه:   املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
عليه عبداللطيف عبداهلل اأحمد اخلاجة، الرقم ال�شخ�شي: 921008678. مو�شوع الدعوى: دفع 

مبلغ  215.827 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/6956/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:   التويجري.  البحرين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  املدعية: �شركة زين 
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ب�شمه جواد علوي ال�شيد جواد محفوظ، الرقم ال�شخ�شي:  880908807. مو�شوع الدعوى: دفع 
مبلغ  430.552 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/11/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/7131/2015/02 

تبليغ باحل�سور 
ماجد  دعيج  عليه:  املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين،  زين  �شركة  املدعية: 
�شلطان مال اهلل جوهر، الرقم ال�شخ�شي:  930408128. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  453.332 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/7520/2015/02 
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمود كامل  املدعية: �شركة زين البحرين، وكيلتها زينب 
عبد الواحد ال�شيد على، الرقم ال�شخ�شي:  800944313. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  425.361 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2015/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى / 6/11805/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعي:  منار للعمران، وكيلته �شهناز علي عبداهلل طاهر. املدعى عليه: محمد البدر للمقاولت، 
الرقم ال�شخ�شي:  24265. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  4346.437 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   1 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/1 لنظر الدعوى.
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قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1
رقم الدعوى / 02 /7/14551/2015

تبليغ باحل�سور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها:  ليلى عبداملجيد اإبراهيم محمد، الرقم 
ال�شخ�شي:  201513047. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  498.108 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   1 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1

رقم الدعوى 15/2015/673/2
تبليغ باحل�سور

امل�شتاأنفة/ فرح ناز اأكرب م�شطفى، وكيلها يو�شف عي�شى الها�شمي، العنوان/ بناية ال�شيخ دعيج، 
طلبات  الدعوى/  مو�شوع  منامة.   304 البلدية  �شارع   ،  26  ،  25  ،  22 مكتب   ، الثاين  الطابق 

ال�شتئناف. 
يوم  اإذا مل حت�شر يف جل�شة  باأنه  املذكورة  امل�شتاأنف �شده  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن  لذا 
2015/10/20م اأو توكل من ينوب عنها باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا مبا 

يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
رئي�ص املحكمة الكربى ال�سرعية الولى

رقم الدعوى / 5/12364/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفه املال. املدعى عليها: 
�شروق البحرين للمقاولت، الرقم ال�شخ�شي:  72362-1. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  767.035 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى   1 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1

رقم الدعوى 6/12324/2015/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: املوؤ�ش�شة العاملية لتاأجري ال�شيارات، وكيلتها ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. املدعى 
عليه:  aliyam vettil kochukunjan، الرقم ال�شخ�شي:  201511178. مو�شوع الدعوى: دفع مبلغ  
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1750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى   1 املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/12/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1


