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 قانون رقم )6( ل�صنة 2016
 بالت�صديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبر�ص
 

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

قرب�س  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  اتفاقية  وعلى 
املوقعة يف املنامة بتاريخ 9 مار�س 2015،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:
 

املادة االأولى
ودق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قرب�س  �شُ

املوقعة يف املنامة بتاريخ 9 مار�س 2015، واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين   
حمد بن عي�صى ال خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1437هـ

املــــــوافــــــــق: 23 فـــبـــــرايـــــــــــــر2016م
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قانون رقم )7( ل�صنة 2016
 بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبر�ص

 ب�صاأن تجنب االزدواج ال�صريبي فيما يتعلق بال�صرائب المفرو�صة على الدخل

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

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قرب�س ب�شاأن جتنب الزدواج 
ال�شريبي فيما يتعلق بال�شرائب املفرو�شة على الدخل املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 9 مار�س 

 ،2015
اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأولى
جتنب  ب�شاأن  قرب�س  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اتفاقية  على  ودق  �شُ
الزدواج ال�شريبي فيما يتعلق بال�شرائب املفرو�شة على الدخل، املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 

9 مار�س 2015، واملرافقة لهذا القانون .

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء –كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1437هـ
املوافق: 23 فــبــــرايـــــــــــــر 2016م
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مر�صوم رقم )13( ل�صنة 2016
بتجديد تعيين محافظ لمحافظة العا�صمة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )100( ل�شنة 2011 بتعيني محافظ ملحافظة العا�شمة،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيجدد تعيني ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن بن محمد اآل خليفة محافظًا ملحافظة العا�شمة، 
وتكون مدة تعيينه يف املحافظة املذكورة اأربع �شنوات.

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

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 20 جمادى الأولى 1437هـ
املوافق: 29 فــبـــــرايـــــــــــــر 2016م
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مر�صوم رقم )14( ل�صنة 2016
بتعيين اأمين عام للمحكمة الد�صتورية

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، املعدل باملر�شوم 
بقانون رقم )38( ل�شنة 2012، 

وعلى املر�شوم رقم )62( ل�شنة 2012 بتعيني اأمني عام للمحكمة الد�شتورية،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيعني الدكتور ال�شيخ �شباح بن حمد اآل خليفة اأمينًا عامًا للمحكمة الد�شتورية.

املادة الثانية
ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1437هـ
املوافق: 29 فـــبــــرايــــــــــــر 2016م
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مر�صوم رقم )15( ل�صنة 2016
بنقل تبعية اإدارة ال�صئون الفنية للمناق�صات

 في مجل�ص المناق�صات والمزايدات

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

واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية وتـعديالته، ولئـحته الـتنفيذية الــ�شادرة باملر�شوم رقم )37( 

ل�شنة 2002،
يف  للمناق�شات  الــفنية  الـ�شئون  اإدارة  بـاإن�شاء   2011 لــ�شنة   )117( رقم  املر�شوم  وعلى 

جمل�س املناق�شات واملزايدات،
وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات،

وبناًء على عر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُتنقل تبعية " اإدارة ال�شئون الفنية للمناق�شات" اإلى الأمني العام امل�شاعد ملجل�س املناق�شات 
واملزايدات.

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
ملك مملكة البحرين

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

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

بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1437هـ
املوافق: 29 فـــبــــــرايــــــــــر 2016م
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مر�صوم ملكي رقم )17( ل�صنة 2016  
بتعديل وزاري

نحن حمد بن عي�صى 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 امللكي رقم )65( ل�شنة 2015 بتعديل وزاري،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

 ، والنواب  ال�شورى  جمل�شي  ل�شئون  وزيرًا  البوعينني  ف�شل  بن  غامن  ال�شيد  �شعادة  ُيعني 
ويحتفظ باأقدميته ال�شابقة يف جمل�س الوزراء.

املادة الثانية
ُيعني �شعادة ال�شيد علي بن محمد الرميحي وزيرًا ل�شئون الإعالم.

املادة الثالثة
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�صى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 24 جمادى الأولى 1437هـ
املوافق: 4 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2016م



68
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم )20( ل�صنة 2016

ب�صاأن الترخي�ص باإن�صاء دار ح�صانة اأر�ص ال�صغار

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

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

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

قرر االآتي:
مادة)1(

اأر�س ال�شغار ملدة �شنتني  �س لل�شيدة فاطمة نا�شر اأحمد نا�شر باإن�شاء دار ح�شانة  ُيرخَّ
حتت قيد  )02/ د ح/2016(.

مادة)2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

 
�شدر يف: 16 جمادى الأولى 1437هـ
املـوافـــق: 25 فــــبـــــرايـــــــــــر 2016م
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وزارة اال�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )45( ل�صنة 2016

 ب�صاأن تغيير  ت�صنيف مجموعة عقارات في منطقتي جنو�صان– مجمع 508
 وجد الحاج – مجمع 514

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
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 مبختلف املناطق يف اململكة  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 االآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقتي جنو�شان- جممع 508 وجد احلاج- جممع 514 
 )SP( ومناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )RHA( اأ اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل 
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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى  1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 2 مـــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة �صئون ال�صباب والريا�صة
قرار رقم )8( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعيين مجلــــ�ص اإدارة موؤقت لنادي عالي الريا�صي والثقافي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
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.
العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقراررقم )1( ل�شنة 1990،
الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن  ل�شنة 1990  رقم )4(  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي عايل الريا�شي والثقايف،

وعلى املذكرة املقدمة من القائم باأعمال مدير اإدارة �شئون الأندية واملت�شمنة عدم انعقاد 
اجلمعية العمومية لنادي عايل الريا�شي والثقايف ملدة عامني متتاليني، واأن عدد اأع�شاء جمل�س 

الإدارة اأ�شبح غري كاٍف لنعقاده انعقادًا �شحيحًا، وتعذر تكملة الن�شاب القانوين،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

وبناء على عر�س القائم باأعمال مدير اإدارة �شئون الأندية،

قرر االآتي
املادة االأولى

يعني جمل�س اإدارة موؤقت لنادي عايل الريا�شي والثقايف ملدة عام،اأو حلني انتخاب جمل�س 
اإدارة جديد اأيهما اأقرب برئا�شة ال�شيد/ ح�شني محمد العايل وع�شوية كل من: 

1- اأحمد عبدعلي العم                                       نائب الرئي�س
2- عبدالأمري عبداهلل عبا�س                          اأمني ال�شر العام

3- �شامي اإبراهيم محمد                          الأمني املايل
4- اأحمد علي مح�شن                                       ع�شوًا
5- اأحمد اإبراهيم محمد نا�شر                          ع�شوًا
6- عبداحلميد عثمان اأحمد                          ع�شوًا
7- حبيب عبداهلل حبيب                          ع�شوًا
8- ح�شن عبداهلل حبيب                          ع�شوًا
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املادة الثانيـة
الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعني  الإدارة  ملجل�س  يكون 
للنادي، ويتولى اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 
الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 
لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 

1990، والنظام الأ�شا�شي للنادي.
املادة الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعني جميع اأموال النادي 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة
اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  اإلى وزارة �شئون  الإدارة املعني تقريرًا يقدم  يعد جمل�س 
النادي مت�شمنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لتطويروتنظيم العمل به، وفقًا 
لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.
املادة اخلام�صة

يتولى جمل�س الإدارة املعني فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شرها وحتديد من 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لإكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، وذلك بعد التن�شيق 
بالدعوة  الوزارة  موافقة  بعد  املجل�س  يقوم  اأن  على  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  وموافقة 
لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل 
عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد 
اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية 

والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.
املادة ال�صاد�صة

على القائم باأعمال مدير اإدارة �شئون الأندية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيــر �صـئــون الـ�صــبـاب والـريـا�صــة
هـ�صــام بــن مـحــمـد الـجــودر

�شدر يف:  9 جمادى الأولى 1437هـ
املــوافــق: 18 فـــبـــــرايـــــــــر 2016م
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فحة ص  1 من 1 
 

 

 

 مجلس المناقصات والمزايدات
 4112( لسنة 11إعالن رقم )

 4112 نوفمبربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 4114( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )

 تيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األ
 

 
 الجهاز المركزي للمعلومات

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,9,93 BD  
 

DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING 

١ 
 

CLEANING AND MAINTENANCE OF CIO 
PREMISES 

 ١ OIC3300C39/ تجديد

0039233 BD  
 

ROHDE & SCHWARZ 
EMIRATES 

١ 
 

MAINTENANCE OF MONITORING EQUIPMENT 
IN DIRECTORATE OF WIRELESS LICENSING 

 ٢ ,OIC3300C3/ مناقصة

 
 المجلس األعلى للصحة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0029059,233 BD  
 

FINANCIAL CENTER 
DEVELOPMENT 
COMPANY 

١ 

 

 ١ BC0,003C3300/ مناقصة ألعلى للصحةعقد استئجار مقر المجلس ا

 
 المخــازن المركزية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

3309309 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

 ١ 0530C30C00 مناقصة موصالت كهربائية

059333 BD  
 

GULF FIBERGLASS 
FACTORY 

١ 
 

BOX WATER METER 0532 مناقصةC30C00 ٢ 

029035 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

١ 
 

 ٣ 0535C30C00 مناقصة قطع غيار لمحطة سترة

0,,9532 BD  
 

AL KHAJA EST ١ 
 

STEEL DOOR 00,5 مناقصةC30C00 ٤ 

939593 BD  
 

GULF GLOBAL 
BUSINESS 

١ 
 

 ٥ 0553C3,C00 مناقصة قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

039033 BD  
 

NATIONAL CHEMICAL 
INDUSTRIAL CO 

١ 
 

 ٦ 0503C32C00 مناقصة مواد كيميائية لمحطة سترة النتاج الكهرباء و الماء

329033 BD  
 

MASKATI 
COMMERCIAL 
SERVICES 

١ 

 

CABLE U/G POWER 6.35/11KV مناقصة /BC0,,05C3300 ٧ 

099332 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 
 

 ٨ 0503C32C00 مناقصة قطع غيار لمحطة سترة النتاج الكهرباء و الماء

3939333 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

 ٩ 0550C3,C00 مناقصة لوائح توزيع كهرباء

00,9053 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

 

PIPE, DUCTILE IRON SPIGOT & SOCKET 0500 مناقصةC32C00 ١٠ 

  
 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

209,53 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ١ SYOIPFC3,C3300/ مناقصة بناء ملعب كرة قدم لنادي االتحاد



89
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

 

فحة ص  2 من 2 
 

 

 

09,909000,005 BD  
 

CROWN ELECTRO 
MECHANICAL 
SERVICES 

١ 

 

 ٢ SYOIPFC30C3300/ مناقصة أعمال تجديد وتوسعة بنادي المحرق الرياضي

09033 BD  
 

AKBARI ARCHITECTS ١ 
 

خدمات استشارية النشاء مبنى من طابقين بالمرافق الرياضية لنادي النبيه 
 صالح

 ٣ BC0,,2,C3300/ أمر تغييري

0029222 BD  
 

EXCEED IT SERVICES ١ 
 

 ٤ SYOIPFC35C3305/ مناقصة الدعم التفني إلدارة البنية التحتية

209025,005 BD  
 

TRANS GLOBAL 
CONTRACTING 

١ 
 

 ٥ SYOIPFC30C3300/ مناقصة مشروع تجديد نادي بوري

0395039033 BD  
 

V.K UNIVERSAL 
PROPERTY 
MANAGEMENT CO 

١ 

 

 ٦ OIPFC35C3300 مزايدة 0مزايدة نادي الرفاع الرياضي 

099533 BD  
 

PICO INTERNATIONAL ١ 
 

التجهيزات الفنية وبناء المسرح لحفل تكريم جائزة ناصر بن حمد لألبداع 
 3300الشبابي 

 ٧ 00C3300 مناقصة

 الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز عملةال قيمة العطاء

0039,5,,033 BD  
 

STEPHEN AUSTIN & 
SONS LTD 

١ 
 

تغليف وتوصيل جميع اوراق االمتحانات والمستندات  -ترتيب  -طباعة 
 لألمتحانات الوطنية للهيئة

 ١ AAQC3300C330 مناقصة

 بنك األسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,,9900 BD  
 

TAZUR COMPANY  ١ 
 

 ١ BC00C/39/ مناقصة تزويد موظفي بنك االسكان والشركات التابعة بخدمة التأمين الصحي 

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

3,9390,353 BD  
 

THE NATIONAL 
TRADING HOUSE 

١ 

5090,5 BD  
 

DESIGN ARABIA FOR 
PUBLICITY & 
ADVERTISIN 

٢ 

005 BD  
 

CREATIVE PLUS FOR 
PUBLICITY & 
ADVERTIS 

٣ 

029333 BD  
 

GIFT MART 
INTERNATIONAL 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 104,803.250
 

 ١ BYC333C3300 مناقصة حرينشراء مطبوعات ومواد تسويقية وهدايا تذكارية لبوليتكنك الب

3059033 BD  
 

AL AHLIA INSURANCE 
CO 

١ 
 

 ٢ BYC33,C3300 مناقصة 3309-3305التأمين الصحي لموظفي بوليتكنك للعام 

309,,3 BD  
 

MARBLE 
RESTORATION 

١ 
 

 ٣ BYC33,C3303 أمر تغييري خدمات التنظيف لبوليتكنك البحرين

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

09002,030 BD  
 

AMERICAN 
MATHEMATICAL 
SOCIETY 

١ 

 

 ١ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

009900,,53 BD  
 

ARABIAN ADVANCED 
SYSTEM 

١ 
 

 ٢ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

035,093 BD  
 

AACE ١ 
 

 ٣ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

393,5 BD  
 

BUREAU VAN DIJK E. 
P. W.L. 

١ 
 

 ٤ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

09030,502 BD  
 

BUSINESS MONITER 
INTERNATIONAL 

١ 
 

 ٥ BC00593C3303/ تجديد 3303المعلومات لعام اشتراكات قواعد 
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فحة ص  3 من 3 
 

 

 

032,533 BD  
 

COTTS INFORMATION 
LTD 

١ 
 

 ٦ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

29903,023 BD  
 

ELSEVIER SCIENCE ١ 
 

 ٧ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

39200,000 BD  
 

INSTITUTION OF 
ENGINEERING 
TECHNOLOGY 

١ 

 

 ٨ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

09003 BD  
 

ISLAMIC FINANCE 
NEWS 

١ 
 

 ٩ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

,9000,203 BD  
 

JSTOR ١ 
 

 ١٠ BC00593C3303/ دتجدي 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

3399550,,52 BD  
 

KNOWLEDGE E JLT ١ 
 

 ١١ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

350,003 BD  
 

LIBRARY OF 
CONGRESS 

١ 
 

 ١٢ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

359035,993 BD  
 

PROQUEST ١ 
 

 ١٣ BC00593C3303/ تجديد 3303عد المعلومات لعام اشتراكات قوا

500,339 BD  
 

R.R BOWKER ١ 
 

 ١٤ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

09955,,223 BD  
 

SPRINGER ١ 
 

 ١٥ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

039533 BD  
 

AL MANDHUMA ١ 
 

 ١٦ BC00593C3303/ تجديد 3303راكات قواعد المعلومات لعام اشت

09093,033 BD  
 

AMERICAN INSTITUTE 
OF PHSICS 

١ 
 

 ١٧ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

009503,500 BD  
 

MONDESTIC TEC 
KNOWLEDGE FZLLC 

١ 
 

 ١٨ BC00593C3303/ تجديد 3303اشتراكات قواعد المعلومات لعام 

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

3009300 BD  
 

AL WASMIYA TENT 
HOUSE 

١ 
 

 ١ BO/C32C3300 مناقصة 3305توفير الخيام و المعدات لسباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج 

 قاريشركة البحرين لإلستثمار الع
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0309090 BD  
 

BAKER  WILKINS & 
SMITH LTD 

١ 
 

COST CONSULTANCY SERVICES E-25 
ALJAZAYER BEACH DEVELOPMENT 

 ١ 35/ مناقصة

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

0359333 BD  
 

ELECTRICITY & 
WATER AUTHORITY 

١ 
 

DIRECT PURCHASE FROM ELECTRICITY AND 
WATER AUTHORITY EWA INTERNAL PROJECT 

REFERENCE C10 

 ١ BC0,,93C3300/ مناقصة

529333 BD  
 

J WALTER THOMPSON 
BAHRAIN 

١ 
 

 ٢ BQ/C,0C3300 مناقصة ات إبداعيةاختيار و تعيين وكالة إعالنات وإستشار

939333 BD  
 

CHARLES RUSSELL ١ 
 

PROVISION OF LEGAL SERVICES IN 
CONNECTION WITH THE BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT MODERNIZATION 
PROGRAM  

 ٣ BQ/C,5C3300 مناقصة

09009900,,353 BD  
 

AL YUSUF DECOR CO ١ 
 

يكور لمكاتب شركة مطار البحرين في المقر تصميم وتنفيذ اعمال الد
 الرئيسي الجديد

 ٤ BQ/C,0C3300 مناقصة
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 شركة نفط البحرين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

009093,9,3 BD  
 

ALMADAR GENERAL 
TRADING EST. 

١ 

939033,930 BD  
 

JGB INTERNATIONAL CO ٢ 

3339200,530 BD  
 

TECHNO-LINE 
TRADING & SERVICES 

٣ 

093339520,020 BD  
 

CONTINENTAL 
FLANGES 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 1,276,542.227
 

CONSIGNMENT AGREEMENT FOR VALVES  مناقصة A3230,5(00) ١ 

039333 BD  
 

AL TAWFEEQ 
MAINTENANCE 
SERVICES 

١ 

5009229 BD  
 

CROWN INDUSTRIES ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 523,886
 

REMOVAL AND SALE OF VAROUS SCRAP 
MATERIALS  

 ٢ 003300/ مزايدة

029005 BD  
 

HOUSE OF 
CHEMICALS 

١ 
 

PURCHASE OF DIETHANOLAMINE(DEA) ٣ 00,00-00 مناقصة 

039333 BD  
 

VERMINEX ١ 
 

 ٤ 003090/ أمر تغييري ات الشركةتوفير خدمة مكافحة اآلفات في منطقة عوالي ومناطق عملي

009300 BD  
 

AFRICAN & EASTERN - 
BAHRAIN 

١ 
 

SUPPLY OF BEVERAGES FOR BAPCO CLUB, AL 
DAR AND BAPCO HOME SALES FOR THE YEAR 

2015 

 ٥ A320005 (39) مناقصة

0009905 BD  
 

ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L 

١ 
 

 ٦ A323300 مناقصة ترقية نظام قياس الغاز

05,9593 BD  
 

THE NATIONAL 
TRADING HOUSE 

١ 
 

SUPPLY OF STATIONERY مناقصة A323230 (00) ٧ 

259033 BD  
 

RAMSIS ENGINEERING ١ 
 

FABRICATE AND SUPPLY TWO REPLACEMENT 
BUNDLES FOR DESULPHURIZED PRODUCT AIR 

COOLER FIN FAN COOLER 

 ٨ A3200,3(39) مناقصة

,39933 BD  
 

ABDULRAHMAN 
ABDULLA 
ALMANSOORI 
CONTRACTI 

١ 

 

PROVISION OF CONSULTANCY ADVISORY 
SERVICES FOR THE REFINING DIVISION 

 ٩ 003095/ مناقصة

05095,, BD  
 

BAHRAIN 
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO 

١ 

 

عقد عقد زمني للخدمات الميكانيكية التخصصية في خزانات التخزين )
 سنوات( 5زمني لـ 

 ١٠ 033350/ أمر تغييري

3359,03 BD  
 

EA TECHNOLOGY ١ 
 

PROVISION OF ENHANCED MAINTENANCE 
SUPPORT SERVICES THROUGH CONDITION 

BASED RISK MANAGEMENT OF HV 
ELECTRICAL ASSETS IN BAPCO 

 ١١ 0033,9/ مناقصة

0339333 BD  
 

ALI A JALIL TURK ١ 
 

P A PARTIAL OUTSOURCING OF LOCAL 
MARKETING FLEET OPERATION (4NO 

TRACTORS UNITS INC DRIVERS) 

 ١٢ ,39332/ تجديد

 شئون الجمارك
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0309593 BD  
 

SGS EAST FZCO ١ 
 

لشاحنات بميناء خليفة بن صيانة وتشغيل جهاز الكشف باألشعة على ا
 سلمان

 ١ BC05009C3303/ تجديد

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

0590239333 USD 
 

AIRCELLE - SAFRAN 
GROUP 

١ 
 

GULF AIR A330 THRUST REVERSERS 
OVERHAUL PROGRAM 

 ١ //O-0300-0-00 مناقصة

095339233 BD  
 

BADER ALI BADER ١ 
 

GULF AIR CABIN CREW ACCOMMODATION تجديد /BC00005C3300 ٢ 

0009033 BD  
 

AERO ASSETS ١ 
 

SALES OF SURPLUS MATERIALS RELATED TO 
TERMINATED EMBRAER FLEET 

 ٣ //O-0390-9-00 مناقصة



92
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

 

فحة ص  5 من 5 
 

 

 

0093339333 USD 
 

AIR FRANCE ١ 
 

 ٤ //O-0090-2-00 مناقصة لطائراتدعم وتوفير قطع غيار ا

0990209000 USD 
 

ROLL ROYCE ١ 
 

MAINTENANCE AGREEMENT FOR A330 ENGIES أمر تغييري /BC,053C333, ٥ 

0990209000 USD 
 

ROLLS ROYCE 
CAPITAL LIMITED 

١ 
 

RENWAL OF ROLLS ROYCE LEASE ENGINE 
CONTRACT 

 ٦ ,BC003,0C333/ أمر تغييري

0093309009 USD 
 

TRAVELPORT ١ 
 

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - 
TRAVELPORT 

 ٧ //O-,033-0-00 مناقصة

099390 BD  
 

AL MAHMOOD STORES ١ 

959300 BD  
 

MASKATI BROTHERS & 
COMPANY 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 81,132
 

SUPPLY OF ROUTABLE PLASTIC CUTLERIES, 
STIRRER & LARGE TRAYS. 

 ٨ //O-0303-0-00 اقصةمن

020902, BD  
 

LINK DOT NET ١ 
 

 ٩ //O-,,00-03-00 مناقصة نظام ادارة المحتوى

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

099333 BD  
 

SIMA MALAK AND 
ALSSAMOURE DESIGN 
ASSOCIATS 

١ 

 

عمال التصميم الداخلي واألشراف لمكاتب مجلس التنمية القيام بأ
 االقتصادية

 ١ SYC3,-3300C29/ مناقصة

299020 BD  
 

HEADQUARTERS ١ 
 

فرص االستثمار بالمملكة العربية السعودية للمؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

 ٢ BC0,20,C3300/ مناقصة

 مجلس النواب
 # رقم المناقصة النوع لموضوعا # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

099533 BD  
 

SHOWTECH 
PRODUCTIONS W.L.L 

١ 
 

 ١ BC33390C3300/ مناقصة تجهيز قاعة مركز عيسى الثقافي الفتتاح الفصل التشريعي الرابع

 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,9353 BD  
 

UNION PRESS ١ 
 

خدمة طباعة بطاقات االقتراع لمشروع االنتخابات النيابية والبلدية لعام 
3300 

 ١ BC33330C3300/ مناقصة

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

3909200,030 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

البوابة المطورة للحكومة االلكترونية ترقية االنظمة الحالية لبوابة الحكومة 
 االلكترونية 

 ١ OQC3300C30Q/ تجديد

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0299050,503 BD  
 

INVITA CO. ١ 
 

 ١ 390C3303C9303 تمديد سنوات 0ات المشتركين لمدة توظيف كوادر الدارة خدم

0,39333 BD  
 

SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

١ 

 

تنفيذ وبناء نظام صوامع الجير مع مرفقات التفريغ والقياس في محطة 
 رأس أبو جرجور لتحلية المياه

 ٢ YY-D/W-309-3300 مناقصة

009053 BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

١ 
 

مع توصيلها بنظام تدوير مياه البحر  3و  0استبدال المضخات رقم 
 للمرحلة االولى بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء

 ٣   YY-/YW-003-3300  مناقصة

029,93 BD  
 

INFOCALL ١ 
 

OUTSOURCING OF EWA FRONT OFFICE & 
BACK OFFICE SERVICES FOR ONE YEAR. 

 ٤ //-Y/-330-3300 مناقصة

359503,050 BD  
 

BAHRAIN & KUWAIT 
COMPUTER SERVICES 

١ 
 

تقديم الدعم الفني وإجراء الصيانة لنظام التحكم بالمداخل وتسجيل 
 الحضور واالنصراف لموظفي الهيئة 

 ٥ YF-OFW-395-3300 مناقصة

3099,,0 BD  
 

ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST 

١ 
 

بيقات ولقواعد البيانات ووحدات تخزين لنظم تزويد وتركيب خوادم للتط
 المعلومات الجغرافية المؤسسية 

 ٦ Y-OOF/-050-3300 مناقصة

9509,20 BD  
 

PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVI 

١ 

 

تشغيل وإجراء الصيانة الوقائية الدورية لمحطات الحد و سلماباد و الدور 
 سنوات 0لمدة  –لضخ المياه 

 ٧ Y-D/W/-000-3300 مناقصة
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00900,,000 BD  
 

YATEEM A/C TRADING 
CO 

١ 
 

ALSTOM SPARES 15 ITEMS مناقصة FYCSFC/F-
0509C32C3300 

٨ 

0999033 BD  
 

ISMAIL KHONJI 
CONSULTANTS 

١ 
 

الخدمات االستشارية لمشروع إعادة تأهيل البنية المدنية لمحطة رأي 
 أبوجرجور لتحلية المياه

 ٩ 0930C3300C0033 مناقصة

009333 BD  
 

NATIONAL FINANCE 
AND EXCHANGE 
CO.W.L.L 

١ 

 

خدمات تحصيل وإيداع لمستحقات هيئة الكهرباء والماء بمراكز خدمات 
 المشتركين

 ١٠ Y-/FW/-355-3300 تمديد

529029,533 BD  
 

WATER LAND 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 ١١  YY-/YW-000-3300 مناقصة C يوم( 0م0933)حفر بئر ماء في جزيرة حوار بقدرة إنتاجية 

009093 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

 ١٢ Y-S/FW/-330-3300 مناقصة 90استئجار  -استئجار رافعات شوكية 

059030 BD  
 

MARINE & INDUSTRIAL 
PUMP REPAIR. 

١ 
 

 ١٣ YP-D/W-090-3300 مناقصة 3300لمياه للعام مضخة بمختلف محطات نقل ا 30أعمال صيانة لعدد 

009902 BD  
 

EUROPEAN  
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE 

١ 

 

 ١٤ YY-D/W-095-3300 مناقصة رفع مستوى سطح قنوات التصريف بمحطة الحد لضخ المياه المحالة

093539333 BD  
 

KANOO POWER 
SOLUTIONS 

١ 
 

-YY-0,9-3300  مناقصة 0533AVQدرة تزويد مولدات كهربائية متنقلة بق
S/FW  

١٥ 

0092,3,933 BD  
 

ARAB SHIPBUILDING & 
REPAIR YARDCO - 
ASRY 

١ 

 

اعمال الصيانة الداخلية والخارجية لخزان إطفاء الحريق بمحطة الرفاع 
 إلنتاج الكهرباء

 ١٦ YP-D/W-303-3300 مناقصة

 هيئة تنظيم االتصاالت
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # طاء الفائزالع العملة قيمة العطاء

0029333 BD  
 

ASCOM NETWORK 
TESTING 

١ 
 

 ١ QC/SYC3300C300// مناقصة مراقبة جودة خدمات االتصاالت

 هيئة شئون اإلعالم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0509,23 BD  
 

EUTELSAT 
COMMUNICATIONS VIA 
SATELLITE 

١ 

 

 استئجار حيز فضائي على القمر الصناعي
(DI/BO/W) 

 ١ BC00922C3300/ تجديد

529032,333 BD  
 

 ١ اتحاد اذاعات الدول العربية
 

 ٢ BC00990C3300/ أمر تغييري الرسوم المالية الخاصة باتحاد اذاعات الدول العربية

3,59333 SAR 
 

REVIVAL BRANDING & 
IT 

١ 
 

 ٣ BC02,53C3300/ تجديد صيانة واستضافة موقع وكالة ابناء البحرين

,59333 BD  
 

PICO INTERNATIONAL ١ 
 

 ٤ OQQC3C3300 مناقصة إقامة عروض األلعاب النارية الحتفاالت العيد الوطني

959333 BD  
 

GULF HOTELS GROUP 
- GULF HOTEL 

١ 
 

توفير غرف فندقية للوفود االعالمية وملحقاتها والضيافة اليومية للمركز 
 3300االعالمي لإلنتخابات النيابية والبلدية 

 ٥ BC33355C3300/ مناقصة

039533 BD  
 

INTEGRACAST MENA 
FZ LLC 

١ 
 

 ٦ BC0,003C3300/ مناقصة مشروع خلق هوية خاصة بتلفزيون البحرين

309033 BD  
 

PEBBLE BEACH 
SYSTEMS 

١ 
 

 ٧ BC333,3C3300/ تجديد تزويد الهيئة بمختلف خدمات الصيانة والدعم الفني 

939920,0,0 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ٨ BC02029C3300/ تجديد تعاقدات الهيئة لتوفير مختلف  الخدمات الصيانة الفنية والتقنية

339030 BD  
 

GENERAL A/C EST ١ 
 

 ٩ ,3C333 تجديد سنوات 0 -صيانة المكيفات 

 وزارة اإلسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

9,,9,,5 BD  
 

DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS 

١ 

 

الخدمات اإلستشارية لمناقصة إدارة المشروع و اإلشراف الموقعي إلنشاء 
)شرق( في 00و 00البنى التحتية الرئيسية و الجسور في جزر رقم 

 المدينة الشمالية

 ١ FYC30C00 مناقصة
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 وزارة األشغال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,392,3,053 BD  
 

JASCO ١ 
 

 ١ C30C3303/ تغييريأمر  930المرحلة الثانية مجمع -تطوير طرق قرية النويدرات

539333 BD  
 

 ١ شركة مايكرو كاد سيرفس
 

 ٢ OWC3002C3335/ تجديد تجديد عقد صيانة البرامج مع مايكروكاد سيرفس

0,09000 BD  
 

AL-AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.  

١ 

0,09000 BD  
 

ABDUL A"AL SAFETY & 
SECURITY SERVICES 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 382,942
 

 ٣ WF-00C3330/ مناقصة 3300المقاولة الزمنية لتنظيف وصيانة اإلشارات المرورية 

059333 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

المقاولة الزمنية للتزويد باأليدي العاملة إلدارة مشاريع وصيانة الطرق 
(3303-3300) 

 ٤ C39C3300/ أمر تغييري

359,,59030,925 BD  
 

NATIONAL MARINE 
DREDGING CO 

١ 
 

 ٥ FY-3300-3 مناقصة المرحلة الثانية -مشروع حفر القناة البحرية الرئيسية 

3339333 BD  
 

TRANS GLOBAL 
CONTRACTING 

١ 

3339333 BD  
 

JALAL ALAALI & SONS 
BSC C 

٢ 

3339333 BD  
 

AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES 

٣ 

  ب.(:المجموع )د. 600,000
 

 ٦ F/F-00C3350 مناقصة األعمال الطارئة لتطوير وتحسين المحطات الفرعية 

0929903,902 BD  
 

TYLOS EXCAVATION 
COMPANY CO. S.P.C 

١ 
 

 ٧ ,WF-00C330/ مناقصة 330إعادة تأهيل الطرق في المحرق مجمع 

,9333 BD  
 

 ١ مركز طاهر لالستشارات الهندسية
 

 سكن السفير في الكويت مبنى السفارة ومقر
 األعمال االستشارية لتنفيذ أعمال التصميم واإلشراف

 ٨ FYWDC303C30 أمر تغييري

0509500,095 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO. 
W.L 

١ 

 

 ٩ WF-00C3309/ مناقصة 032و 030صيانة الطرق في الحد لمجمعي 

090009030,500 BD  
 

FIRST KUWAITI 
GENERAL TRADING & 
CONT 

١ 

 

مشروع مجمع اإلعاقة الشامل في منطقة عالي  ضمن المشاريع التي 
 تمولها دولة الكويت

 ١٠ YW-00C3303/ مناقصة

3009,00,033 BD  
 

ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT 

١ 
 

 ١١ F/F-00C3303 مناقصة 093مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة كرانة9 مجمع 

0009003 BD  
 

ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO 

١ 

 

تشغيل و صيانة و إصالح األجهزة الميكانيكية و الكهربائية و الصحية 
 للمبنى الرئيسي لوزارة األشغال

 ١٢ BPW-00C3333 مناقصة

0029533 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

غاسل و العوازل توريد و تركيب مصابيح اإلنارةوالخالط الحساس للم
 مدينة عيسى-الحرارية و نوافذ األلمنيوم مزدوجة الزجاج لوزارة العمل

 ١٣ BPW-00C3300 مناقصة

009009,0,0 BD  
 

NATIONAL 
EXCAVATING 

١ 
 

 ١٤ C30C3300/ أمر تغييري ( بسترة 0تطوير امتداد الشارع المزدوج رقم )

0,29323 BD  
 

M W H KHONJI ١ 
 

 ١٥ FW-03C3300 أمر تغييري ع االسكانية الجاري انشائها بشبكة الصرف الصحيتوصيل المشاري

0259053 BD  
 

P2M BERLIN ١ 
 

مشروع تطوير وتحسين كفاءة وأداء مرافق المعالجة في مركز توبلي 
 لمعالجة مياه الصرف الصحي

 ١٦ FWC03C30 أمر تغييري

30,9900,500 BD  
 

TRANS GLOBAL 
CONTRACTING 

١ 
 

تشغيل وصيانة وحدات التحكم بالروائح الكريهة بمحطات الضخ لمياه 
الصرف الصحي وتوريد وشحن وحدات التحكم بمادة الصودا الكاوية 

 والكربون

 ١٧ F/F-00C3332 مناقصة

090209333 BD  
 

DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS 

١ 

 

 مشاريع الطرق
 اون لمملكة البحرين برنامج تنمية دول مجلس التع

الخدمات االستشارية للدراسات والتصاميم التفصيلية لتوسعة وتطوير 
 شارع الشيخ جابر األحمد الصباح

 ١٨ ,WF-00C330/ مناقصة
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299553 BD  
 

MWH KHONJI ١ 

299553 BD  
 

HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 173,100
 

 لصحي مشاريع الصرف ا
الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع ادارة تخطيط ومشاريع الصرف 

 الصحي 
 Qالخدمات الهندسية االحتياطية فئة 

 ١٩ s/s-00C3300(Q) مناقصة

399033 BD  
 

MWH KHONJI ١ 

399033 BD  
 

HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 53,400
 

 الصحي مشاريع الصرف 
الخدمات االستشارية االحتياطية لمشاريع ادارة تخطيط ومشاريع الصرف 

 الصحي 
 ( دراسة وتطوير اداء وكفاءة تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات /فئة )

 

 ٢٠ (/)F/F-00C3300 مناقصة

0239000 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

االنترنت لوزارة االشغال تعزيز البنية التحتية لالتصال عبر بروتوكول 
OY //S/YDIPP  

 ٢١ BC33009C3300/ مناقصة

0309039 BD  
 

TYLOS EXCAVATION ١ 
 

 ٢٢ FWC00C3303 أمر تغييري 3303-3300المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي 

039020,00, BD  
 

HYDER CONSULTING 
MIDDLE EAST LIMITED 

١ 
 

 ٢٣ C33C3303/ أمر تغييري ك طريق جانبيتحويل عن شارع الملك فيصل بسل

 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2093,3 BD  
 

AL WADAD CONST. 
EST. 

١ 
 

 ١ 0C3303 تجديد توفير خدمة التنظيفات العامة

309999 BD  
 

GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C 

١ 
 

 ٢ PC000C3300 مناقصة الوسائط المتعددة بصرح الميثاق الوطني عرض

009350 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٣ BC33300C3300/ مناقصة لتجهيز مدرسة ابوعبيد الجراح االبتدائية للبنين OF/I/شراء اجهزة 

09923920, BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

 ٤ PC59C3300 ناقصةم توفير رخص لبرمجيات مايكروسوفت 

0309905 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

0959393 BD  
 

AL FOUZ SERVICES ٢ 

059,93 BD  
 

ARABIAN HOUSES 
CONTRACTING 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 364,655
 

صيانة واصالح المبردات الكبيرة والصغيرة والثالجات بمدارس وادارات 
 الوزارة

 ٥ 000CFC3300 مناقصة

 وزارة التنمية االجتماعية
 
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

309203 BD  
 

MAHA JABER LAW 
FIRM 

١ 
 

 ١ BC0,,59C3300/ تجديد عقد تقديم خدمات واستشارات قانونية إلدارة دعم المنظمات األهلية

059933 BD  
 

SHEIKH SALMAN BIN 
KHALIFA BIN SALMAN 
AL KHALIFA 

١ 

 

 ٢ BC33322C3300/ تجديد تجديد عقد ايجار مبنى بمنطقة البسيتين

 وزارة الثقافة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

09595,033 BD  
 

BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
CARGO SERVICES 

١ 

 

 ١ BC0,5,5C3300/ أمر تغييري 09ة الثقافي شحن المعدات الخاصة بموسم أصيل

099333 BD  
 

الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل 
 خليفة

١ 
 

 ٢ OWC30,3C3335/ تجديد تجديد عقد استئجار مبنى جمعية البحرين للفنون التشكيلية

3339333 BD  
 

FORTUNE 
PROMOSEVEN 

١ 
 

 ٣ BC0,959C3300/ قصةمنا الحملة االعالنية عن السياحة في مملكة البحرين
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,9000 BD  
 

DADABHAI TRAVEL ١ 
 

 -العروض الموسيقية ضمن فعاليات المنامة عاصمة السياحة االسيوية 
 توفير تذاكر السفر

 ٤ 09C3300 أمر تغييري

009333 BD  
 

FRENCH HOUSE 
DESIGN 

١ 
 

 تصميم وتنفيذ الديكورات الخاصة بمعرض الحرف اليدوية
//QS/ /IR/ 

 ٥ C3,C3300/ قصةمنا

00,9533 EUR 
 

SCE PROJECT ١ 
 

تصميم وتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض العالمي للحضارات 
 اكسبو ميالنو

 ٦ BC0,509C3300/ أمر تغييري

039302 BD  
 

BAHRAIN REAL 
ESTSTE INVESTMENT 
COMPANY (EDAMAH) 

١ 

 

 ٧ BC33300C3300/ تجديد ( شقة من شركة ادامة03استئجار عدد )

 وزارة الخارجية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0009303 BD  
 

MAGIC SHINE 
CLEANING 

١ 
 

 ١ PISQC3C3300 مناقصة توفير مراسلين ومستخدمين للضيافة وعمال نظافة

0029535 BD  
 

ALHADDAD MOTORS ١ 
 

 ٢ BC0,,32C3300/ مناقصة بعثات مملكة البحرين في الخارجشراء عدد من السيارات ل

 وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,9230 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 شراء منتجات شركة
/OF/I 

 ١ BC33333C3300/ مناقصة

 وزارة الصحة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0099933 BD  
 

NASS INTERNATIONAL 
TRADING CO 

١ 
 

 ١ PIDC000C3300 مناقصة اسبتدال مصاعد بمجمع السلمانية الطبي

909303,033 BD  
 

UNITED COMMERCIAL 
AGENCIES 

١ 
 

REPLACEMENT A/C UNITS AT HAMAD KANOO 
HC. 

 ٢ PIDC035C3300 مناقصة

3009202 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١ 

0039009 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٢ 

0229225,533 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 577,019.5
 

 تزويد أجهزة طبية
 

 ٣ PIDC009C00 مناقصة

0009000 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١ 

,99309 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 209,350
 

 ٤ PIDC00,C3300 مناقصة تزويد أجهزة طبية

0009030 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١ 

329099 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٢ 

  ع )د.ب.(:المجمو 142,889
 

 ٥ PIDC00,C00 مناقصة تزويد أجهزة طبية )لمختبر الصحة العامة(

09333 BD  
 

UNITED CATERERS ١ 

0309233 BD  
 

JUST PERFECT ٢ 

009033 BD  
 

ZAINAL ENTERPRISES 
WLL 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 156,420
 

 ٦ PIDC000C3300 دةمزاي مزايدة تأجير عدد من الكفتيريا بمجمع السلمانية الطبي

099300 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

 

 ٧ PIDC009C3300 مناقصة تزويد أجهزة طبية
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0209333 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١ 
 

 ٨ PIDC030C00 مناقصة تزويد أجهزة طبية

30,9000,003 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ١ 

,,39353 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

٢ 

5,39000,233 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٣ 

092509,02,303 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 3,685,836.142
 

 ٩ sgs-3,C3300 مناقصة االمصال ولقاحات من خالل المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون 

 الصناعة والتجارة وزارة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

009033 BD  
 

INTERTEC SYSTEMS ١ 
 

 ١ PIO/C5C3303 تجديد توظيف إداري قواعد بيانات لصيانة أنظمة الوزارة

3009502,553 BD  
 

TRANS GLOBAL 
CONTRACTING 

١ 
 

 ٢ B//QC33C3300 مناقصة حيةفي مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات تجديد وتطوير المرافق الص

009533 BD  
 

 ١ شركة مشاريع الخليج
 

 ٣ BC9300C3330/ تجديد مواقف 9استئجار عدد 

309303 BD  
 

 ١ عقارات السيف
 

 ٤ BC000,C3339/ تجديد تجديد استئجار مواقف من عقارات السيف

309922 BD  
 

AHMADI SECURITY 
SERV. 

١ 
 

 ٥ PIO/C30C3303 أمر تغييري توفير الحراسة لوزارة الصناعة والتجارة

 وزارة المالية 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

039559 BD  
 

BIN HINDI TRANSPORT 
COMPANY S.P.C 

١ 
 

 ١ DS/C33C3303 تجديد استئجار سيارات

029333 BD  
 

MANTECH COMPUTER 
SERVICES 

١ 
 

الفواتير االلكترونية بنظام أوراكل للمدفوعات في الوزارات والجهات 
الحكومية وأنظمة أوراكل إلدارة الخزانة والنقدية وذكاء األعمال بوزارة 

 المالية

 ٢ DS/C35C3300 تمديد

009533 BD  
 

MANTECH COMPUTER 
SERVICES 

١ 
 

بنظام أوراكل للمدفوعات في الوزارات والجهات الفواتير االلكترونية 
الحكومية وأنظمة أوراكل إلدارة الخزانة والنقدية وذكاء األعمال بوزارة 

 المالية

 ٣ DS/C35C3300 أمر تغييري

290339333 USD 
 

MUHARRAQ STP 
COMPANY 

١ 
 

مشروع محطة المحرق  -برنامج تخصيص خدمات الصرف الصحي 
 للصرف الصحي

 ٤ ,YIC/BC30C333 يريأمر تغي

 وزارة المواصالت 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

509333 BD  
 

EUMETSAT ١ 
 

ألستالم صور األقمار  /RP//FQ/االشتراك السنوي مع شركة 
 الصناعية

 ١ BC0,,50C3300/ مناقصة

30,9309 BD  
 

ARADOUS CAR HIRING ١ 
 

 ٢ PI/CYIF/C30C3300 مناقصة سيارة لبريد البحرين 00ئجار است

0393,3 BD  
 

شركة البحرين لإلستثمار العقاري 
 )إدامة(

١ 
 

وسط سوق المنامة باب  030مجمع  09استثمار عقار بريد البحرين رقم 
 البحرين

 ٣ BC00222C3300/ تجديد

209333 BD  
 

ROYAL HASKONING ١ 
 

ENGINEERING CONSULTANCY FIRM FOR THE 
BLZ PROJECT 

 ٤ BC03090C3303/ تجديد

0509320 BD  
 

BATELCO ١ 
 

PROCUREMENT OF TEXT (NAVTEX) SERVICE تجديد /BC03000C3303 ٥ 

22920,,033 BD  
 

 ١ شركة نادر وابراهيم ابناء حسن
 

تجديد عقد ايجار مكتب بريد الدبلوماسية مع شركة نادر وابراهيم ابناء 
 سنح

 ٦ OWC3052C3335/ تجديد

039333 BD  
 

إدارة األسواق المركزية ببلدية 
 المنامة

١ 
 

 ٧ ,BC03000C333/ تجديد متر مربع لفرع بريد السوق المركزي 03استئجار مساحة 

39033 BD  
 

شركة البحرين لإلستثمار العقاري 
 )إدامة(

١ 
 

 ٨ BC00005C3303/ تجديد استئجار شقة لجمعية هواة الطوابع بالعدلية
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0990,3 BD  
 

 ١ الفاتح 
 

 ٩ OWC33C30C3335/ تجديد استئجار محلين تجاريين في مركز المرجان التجاري بمنطقة الجفير

909905 BD  
 

GARTNER GULF 
FZ_LLC 

١ 
 

 //OQ//Pاالشتراك في خدمة جارتنر 
 االستشارية لوزارة المواصالت

 ١٠ BC02320C3300/ تجديد

 ن البلديات والتخطيط العمرانيوزارة شئو
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

09025 BD  
 

AL AMIN GARDENS ١ 
 

 ١ PQPC3C3300 تمديد صيانة المزروعات والري في مدينة زايد لمدة سنتين

0009203 BD  
 

AL HAWARY TRADING 
EST 

١ 
 

 ٢ PIPRY-03-300 مناقصة يخ عيسى بن سلمانإنارة تجميلية لجسر الش

5599323 BD  
 

HUDSON HOLDING 
CO. W.L.L 

١ 
 

التعاقد المباشر مع شركة خدمات هدسون للسيارات لالنتفاع باحد أمالك 
 البلدية

 ٣ BC0,,52C3300/ مناقصة

0059533 BD  
 

SARAYA CONTRACTORS 
CO. W.L.L 

١ 
 

 ٤ PRPCFYRC0C3300 مناقصة المرحلة األولى -صيانة حاضنات األسماك بعسكر 

9092,3 BD  
 

ALDHAIF TRADING 
&CONTRACTING & 
AGRICULTU 

١ 

 

 ٥ 9CQOC3300 مناقصة صيانة شبكة المصارف الزراعية بالمنطقة الوسطى والشمالية

0209520 BD  
 

SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

١ 

 

 ٦ PRPCFYRC0C3300 أمر تغييري مضامير للمشي 0انشاء 

0329200,333 BD  
 

 ١ شركة ناس للمقاوالت
 

 ٧ WC03C3330/ تمديد انشاء منتزه الشيخ خليفة في المحرق

0039990,533 BD  
 

JASSIM 
AGRICULTURAL & 
MECHANICAL 

١ 

0039990,533 BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 285,329.000
 

 ٨ PFWC05C3300/ مناقصة قصة زمنية لتزويد مواد زراعية لقسم انتاج النباتات التجميليةمنا

005 BD  
 

ALREEM VETERINARY 
& AGROSERVE 
CENTRE 

١ 

0905,,025 BD  
 

GOLDEN BIRD 
TRADING EST 

٢ 

309235,053 BD  
 

MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST 

٣ 

309050 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٤ 

,33 BD  
 

MANAMA SCIENTIFIC CO ٥ 

,9509 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٦ 

09003 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L 

٧ 

  المجموع )د.ب.(: 66,220.535
 

 ٩ 2CQOC3300 مناقصة توريد معدات ومواد للمختبر البيطري

0009032 BD  
 

AL HAWARY TRADING 
EST 

١ 
 

 ١٠ PRPC35C3300 مناقصة تزيين الشوارع بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس

909009,933 BD  
 

 ١ شركة ناس للمقاوالت
 

 ١١ WC03C3330/ تمديد انشاء منتزه الشيخ خليفة في المحرق

0009093 BD  
 

الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل 
 خليفة

١ 
 

 ١٢ BC5025C3330/ تجديد ديةتجديد عقود المباني المؤجرة للبل

00999, BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

١ 

909333 BD  
 

ALZAHRAA FOR 
VENTERINARY AND 
AGRICULTURE 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 74,669
 

 ١٣ 0CQOC3300 مناقصة توريد لقاحات وتحصينات بيطرية
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3099333 BD  
 

YOUSIF HASAN ALI & 
SONS 

١ 
 

 ١٤ PFWC03C3300/ أمر تغييري جسر سترة القديم تطوير

35,9533 BD  
 

CROWN ELECTRO 
MECHANICAL 
SERVICES 

١ 

 

حديقة توبلي • مناقصة إلنشاء حديقتين في مناطق مختلفة من البحرين: 
 .230حديقة مدينة عيسى النموذجية . • 000التعليمية 

 ١٥ PFWC00C3300/ مناقصة

 
 

 ءوزارة شئون مجلس الوزرا
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0229533 BD  
 

PWC ١ 
 

 ١ BC0,300C3300/ مناقصة اعداد دراسة عن المشاريع المتعثرة في مملكة البحرين
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 مجلس المناقصات والمزايدات
 1122( لسنة 21إعالن رقم )

 1122 ديسمبربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 1111( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )

 تيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األ
 

 الجهاز المركزي للمعلومات
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

546,54 BD  
 

COMPUTER 
ASSOCIATES 

١ 
 

AGREEMENT WITH COMPUTER 
ASSOCIATES MAINTENANCE OF 

SOFTWARE 

 ١ BT5452/ تجديد

4,6,55 BD  
 

GARTNER GULF F2 ١ 
 

 ٢ OIT5252T20/ تجديد ة بتقنية المعلوماتخدمات استشاري

2460023422 BD  
 

DEFTEAM SOLUTION 
PVT 

١ 
 

 ٣ OIT5T5250T52/ مناقصة /TFPSREPIAشراء برنامج 

562026405 BD  
 

FAKHROO 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 
SERVICES  

١ 

 

INFORMATION TECHNOLOGY OPERATION 
MANAGMENT  

 ٤ OIT5250T22/ مناقصة

 المحكمة الدستورية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

026222 BD  
 

STAR GROUP 
COMPANY S.P.C 

١ 
 

 ١ BT5,004T5250/ تجديد توفير مراسلين ومستخدمين

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

526052 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 
 

 ١ T20T55,545 مناقصة قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

026222 BD  
 

YATEEM OXYGEN CO ١ 
 

 ٢ 5442T20T55 مناقصة غاز ثاني أكسيد الكربون لمحطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه

5226202 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

5246,523502 BD  
 

BFG COMMERCIAL 
SERVICES 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 213,748.198
 

DI PIPES - 4ITEMS 5405 مناقصةT22T55 ٣ 

5546542 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

 ٤ 5450T20T55 مناقصة لوائح مفاتيح كهربائية

506222 BD  
 

BFG COMMERCIAL 
SERVICES 

١ 
 

 ٥ T20T55,544 مناقصة أنابيب

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5064,03042 BD  
 

ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ١ 55T5255 مناقصة انشاء جدار حدودي بالجهة الشمالية لنادي الشباب

,06,42 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٢ EASOIPPT50T5255 مناقصة انشاء ملعب كرة قدم جديد لنادي الشباب

55262053522 BD  
 

DESERT LANDSCAPE ١ 
 

 انشاء ملعب لكرة القدم من النجيل الطبيعي بنادي المالكية 
 مع صيانته االعمال المتعلقة بالنجيل الطبيعي

 

 ٣ EASOIPPT05T5255 مناقصة

,262,2 BD  
 

AL KHUNAIZI GROUP CO ١ 
 

 ٤ EASOIPPT04T5255 مناقصة اصالح واستبدال عوازل المياه في المرافق الحالية للمؤسسة
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5526222 BD  
 

CASTILLO TRDING & 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 5254 صيانة انارة المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للعامين
 ,525و

 ٥ EASOIPPT50T5255 مناقصة

056,42 BD  
 

ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٦ 50T5255 مناقصة انشاء ملعب النجيل الصناعي لكرة القدم بمركز شباب السنابس

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,56,55 BD  
 

KPMG/FAKHRO ١ 
 

 ١ 0T5255 مناقصة مشروع توحيد البنية التحتية لتقنية المعلومات

5265,23,,2 BD  
 

AL MOAYYED 
INTERIORS 

١ 
 

 ٢ 0T5250 أمر تغييري تنفيذ مشروع مكاتب الهيئة في المبنى الجديد 

556,54 BD  
 

AKBARI ARCH ١ 
 

ئة العامة للتأمين االجتماعي للمبنى تنفيذ مشروع مكاتب لمبنى الهي
 الجديد

 ٣ 5T5250 أمر تغييري

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

5226222 BD  
 

OLIVER WYMAN ١ 
 

SPECIALIZED CONSULTING FIRM TO 
DEVELOP A SUBSTANTIAL STRATEGY 

2015-2019 AND ITS SUCCESSFUL 
OPERATIONALIZATION FOR BAHRAIN 

DEVELOPMENT BANK BSC C BDB 

 ١ BT5255,T5255/ مناقصة

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

5506404 BD  
 

LSS TECHNOLOGIES ١ 
 

التلفزيونية األمنية شراء كاميرات للحرم الجامعي بنظام الدوائر 
 C///المغلقة 

 ١ BST252T5255 مناقصة

 تمكين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5652,6,0, BD  
 

GULF MARCOM 
MARKETING CO 

١ 
 

 ١ FA-505 أمر تغييري فعاليات تمكين الوطنية التجارية

 حلبة البحرين الدولية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة ءقيمة العطا

5602,6542 BD  
 

GULF SHADE ١ 
 

 ١ BO/T24T5255 مناقصة مناقصة إستبدال وصيانة مظالت حلبة البحرين الدولية

562,06002 BD  
 

MINDSHARE AL 
BAHRAIN 

١ 
 

 ٢ BO/T05T5255 تجديد تعيين وكالة متخصصة في الخدمات االعالمية

55260,5 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

 ٣ BO/T2,T5255 مناقصة توفير الخدمات المساندة لقسم تقنية المعلومات و اإلتصاالت

5,,6022 BD  
 

CAM SECURITY ١ 
 

عقد تقديم خدمات مساعدة لتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى 
 AIEUMFF 5 5254لطيران الخليج 

 ٤ BT52545T5255/ مناقصة

 كة مطار البحرينشر
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5,6,50 BD  
 

COIL TECH U.S. 
CHILLER SERVICES  

١ 
 

عقد الصيانة السنوي لنظام تبريد المياه في مبنى الخدمات لمطار 
 البحرين الدولي

 ١ BF/TAUT24T5255 تجديد

565006222 BD  
 

CYPRUS BUILDING 
AND ROAD 
CONSTRUCTION CO 

١ 

 

 ٢ BF/T522T5255 مناقصة -األعمال المساندة لمشروع توسعة مبنى مطار البحرين الدولي 

565546,45 BD  
 

NCR BAHRAIN ١ 
 

DESIGN AND SUPPLY OF A 
CONTAINERIZED DATACENTRE AIRPORT 

OPERATIONS SYSTEM 

 ٣ BF/T25T5250 مناقصة

05605, BD  
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

١ 
 

توريد وتركيب أجهزة الكشف عن المعادن عن طريق المشي من 
خالل الجهاز وأجهزة الكشف عن المعادن المحمولة باليد لمطار 

 البحرين الدولي

 ٤ BF/T522T5255 مناقصة
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 ادارة المرافق  –شركة مطار البحرين 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

526205 BD  
 

ALAMIN GARDENS ١ 
 

 ١ BF/AUT55T5255T54,02T5 تجديد خدمات صيانة المسطحات الخضراء في مطار البحرين الدولي

46554 BD  
 

AL TAWFEEQ 
MAINTENANCE 
SERVICES 

١ 

 

خدمات توفير الحاويات و التخلص من النفايات في مطار البحرين 
 ليالدو

 ٢ EASTBF/AUT55T5255T54,02T5 تجديد

506222 BD  
 

AMA MOTORS ١ 
 

ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF 
VEHICLES AND EQUIPMENTS AT BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT  

 ٣ BF/TAUT22T5255 تجديد

55624, BD  
 

AL FATEH CLEANING 
& MAINTENANCE CO 

١ 
 

LABOUR SUPPLY SERVICES AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 ٤ BF/TAUT52T5255 تجديد

 شركة ممتلكات البحرين القابضة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

52060043542 BD  
 

BELL POTTINGER 
BAHRAIN 

١ 
 

التفاوض التنافسي الختيار شركة للخدمات االعالمية المرتبطة 
 شاط االستثماري لشركة ممتلكات البحرين القابضة بالن

 ١ CTBU//T255T55/ مناقصة

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

,25602, BD  
 

BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

PURCHASE OF TURBINE, COMPRESSOR 
AND PUMP SPARES 

 ١ Q2,,044 (55) ةمناقص

00,6225 BD  
 

NEC ١ 
 

APPOINT A THIRD PARTY OUTSOURCING 
COMPANY THAT WILL ENABLE BAPCO TO 

EXPAND THE SADEEM CARD USAGE 
BEYOND SERVICE STATIONS  

 ٢ ,55220/ مناقصة

565006,52 BD  
 

BUCHEN INDUSTRIAL 
SERVICES MIDDLE 
EAST W 

١ 

 

PROVISION OF INDUSTRIAL CLEANING 
SERVICES IN THE COMPANY'S 

OPERATING AREAS  

 ٣ 552250/ مناقصة

,,6,22 BD  
 

BAHRAIN KUWAIT 
INSURANCE CO 

١ 
 

 ٤ F ,,2,25/ تجديد الغطاء التأميني للشركة

52,64,2 BD  
 

ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO 

١ 

52,64,2 BD  
 

COMSIP - AL A'ALI 
COMPANY W.L.L 

٢ 

52,64,2 BD  
 

AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 622,710
 

 ٥ 552255/ مناقصة توفير خدمات الكهرباء الصناعيه لدائرة هندسة الوحدات

406522 BD  
 

NATIONAL BANK OF 
BAHRAIN B.S.C 

١ 
 

LICENSE TO INSTALL AND OPERATE A 
DRIVE THROUGH AUTOMATIC TELLER 

MACHINE ATM AT HAMAD TOWN STATION  

 ٦ t552200(55) مناقصة

5556052 USD 
 

OIL SPILL RESPONSE 
AND EAST ASIA 
RESPONSE LTD (OSRL) 

١ 

 

CONTRACT FOR PROVISION OF 
PERSONNEL, PLANT AND EQUIPMENT 

FOR TIER-2 AND TIER-3 OIL SPILL 
RESPONSE SERVICES IN BAHRAIN 

 ٧ ,BT545,T522/ أمر تغييري

5206522 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS CO. 

١ 
 

ترخيص لتشغيل مركز العناية بالسيارات في محطة خدمات وادي 
 حيان بعسكر

 ٨ (55)552252/ مناقصة

5,6422 BD  
 

KPMG FAKHRO ١ 
 

AUDIT OF ANNUL FINANCIAL 
STATEMENTS 

 ٩ 522550/ تجديد

556422 BD  
 

ABDULLA FOUAD 
HOLDING CO. 

١ 
 

MAINTENANCE OF ACCESS CONTROL 
SYSTEM 

 ١٠ BT5520,T5255/ تجديد

55,6502 BD  
 

INNOSPEC LTD ١ 
 

SUPPLY OF STADIS 450 ENHANCED 
S/N670-0-10283 

 ١١ Q225425(54) مناقصة

55,65,0 BD  
 

GULF EQUIPMENT 
AND TECHNOLOGY 
W.L.L 

١ 

 

PURCHASE OF SPARES FOR AIR 
COMPRESSORS K662 K663 AND K698 

 ١٢ Q2255,5(55) مناقصة
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5456522 BD  
 

BAKER HUGHES EHO ١ 
 

PURCHASE AGREEMENT FOR THE 
SUPPLY OF WATER TREATMENT 

CHEMICALS  

 ١٣ Q245022(52) أمر تغييري

 شئون الطيران المدني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز ةالعمل قيمة العطاء

505650, BD  
 

SITA ١ 
 

 ١ BT0020T5220/ تجديد الخدمة التلقائية لمعلومات المحطة النهائية

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

5262523,22 BD  
 

AWAL DAIRY CO. ١ 
 

 ١ //55T20T2255TO تمديد صائر والحليب طويل األجلشراء ع

556224 BD  
 

KLM ١ 
 

 ٢ //O-2025-20-55 تجديد تعيين طرف ثالث للخدمات الفنية في مطار لندن

5,56000 BD  
 

AL TAHADI TRAVEL & 
TOURS 

١ 
 

 ٣ //O-2225-25-55 تجديد اختيار وكيل مبيعات المسافرين والشحن في األردن

5446222 USD 
 

TURBO RESOURCES ١ 
 

SALES OF THE FOLLOWING SURPLUS 
MATERIALS  

1) AUXILIARY POWER UNIT (APU) QTY 3 
UNITS FOR OLD A320 FLEET  

2) 2) MOBILE CROW REST (MCR) QTY 2 
UNITS FORM OLD A340 FLEET  

 

 ٤ //50T0T5554TO مزايدة

556,20 BD  
 

NORTH ASSURANCE ١ 
 

ين الصحي لموظفين شركة طيران الخليج و عائالتهم في التام
 لبنان

 ٥ //O-5500-0-55 مناقصة

0556555 BD  
 

MENZIES BOBBA 
GROUND HANDLING 
SERVICES 

١ 

 

 ٦ //O-5022-55-55 مناقصة الخدمات األرضية في مطار حيدر آباد

5256554 BD  
 

UNISOL ١ 
 

THE CUTE CONTRACT AT KHARTOUM 
(KRT) AIRPORT 

 ٧ BT0442/ تجديد

,262543240 BD  
 

WILLIS SAUDI ARABIA ١ 
 

APPOINTMENT OF MEDICAL INSURANCE 
PROVIDER KSA 

 ٨ //O-2050-0-55 تجديد

56,5562,5 BD  
 

YOUSIF AHMED AL 
GHANIM 

١ 
 

PASSENGER GENERAL SALES AGENT 
(GSA) IN KUWAIT  

 ٩ cti-,205-20-55 تجديد

5556205 BD  
 

EUROPEAN CARGO ١ 
 

 ١٠ //O-2052-20-55 تجديد تعيين وكيل مبيعات للشحن في أروبا

0006045 AED 
 

AL BUHAIRA 
INSURANCE 

١ 
 

APPOINTMENT OF MEDICAL INSURANCE 
PROVIDER UAE 

 ١١ //O-2050-0-55 تجديد

5260,0652,32,2 USD 
 

ABACUS ١ 
 

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - 
ABACUS 

 ١٢ //O-5555-5-55 مناقصة

5546055 BD  
 

MUMBAI 
INTERNATIONAL 
AIRPORT PRIVATE 
LIMITED (MIAPL) 

١ 

 

THIRD PART LOUNGE AT MUMBAI 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 ١٣ BT52525T5255/ مناقصة

505625,3,02 USD 
 

AEROTRON LTD ١ 
 

CORE IDG (INTEGRATED DRIVE 
GENERATOR ) P/N 752168B SN 

AAAD00508 TO CLOSE EXCHANGE 
ORDER NO. 91163 PLACED WITH 

AEROTRON LTD  

 ١٤ BT52524T5255/ مناقصة

04,6550 BD  
 

SATCO ١ 
 

SERVICE AGREEMENT FOR PASSENGER 
BOARDING BRIDGES PBB’S WITH 

GROUND POWER UNITS GPU’S AND PRE-
CONDITIONED AIR PCA’S WITH SAUDI 
ARABIAN TRADING & CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED SATCO 

 ١٥ BT52502T5255/ مناقصة

5006,,, BD  
 

MERCATOR ١ 
 

RAPID AND RADAR SUPPORT 
CONTRACTS MERGE 

 ١٦ BT52552T5255/ مناقصة

056440 BD  
 

S7 ENGINEERING ١ 
 

THIRD PARTY TECHNICAL HANDLING 
AGENT AT DOMODEDOVE 

INTERNATIONAL AIRPORT (DME) - 
RUSSIAN 

 ١٧ //O-5022-52-55 مناقصة
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 مجلس التنمية األقتصادية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5556222 BD  
 

THOMSON REUTERS ١ 
 

 ١ BT52555T5255/ مناقصة رعاية مؤتمر االستثمار االسالمي العالمي

006,05 BD  
 

MEDIA WAYS CO ١ 
 

 ٢ EAST20-5255T24 مناقصة 5254شراء وتركيب مساحات إعالنية لمهرجان ربيع الثقافة 

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

5,56022 BD  
 

WIPRO ١ 
 

 ١ OFT5255T25/ تجديد وماتاالستعانة بموارد خارجية لفريق هندرة المعل

0006,22 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 مشروع البوابة المطورة للحكومة االلكترونية
 تحويل ونقل الخدمات االلكترونية

 ٢ /OFT5255T25/ مناقصة

5256222 BD  
 

LG CNS ١ 
 

 ٣ OFT5252T54/ أمر تغييري نظام إصدار تراخيص مزاولة األعمال التجارية

506025 BD  
 

EVER GULF ١ 
 

INTEGRATED WORKFLOW MANAGEMENT 
SYSTEM (EOFFICE) 

 ٤ OFT5220T55/  أمر تغييري

5526222 BD  
 

MEDGULF ALLIANZ ١ 
 

 ٥ OFT5255T22/ تجديد توفير التأمين الطبي لموظفي الهيئة

5,6422 BD  
 

 ١ جمعية المهندسين البحرينية
 

 ٦ BT50555T5255/ أمر تغييري 5255ي للحكومات االلكترونية منتدى البحرين الدول

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

556222 BD  
 

ARAMEX BAHRAIN ١ 
 

 ١ SS-/PC-545-5255 مناقصة تزويد خدمة البريد الشخصي

5406,2, BD  
 

SEL MIDDLE EAST ١ 
 

GCCIA/EWA RAS 1 ADDITIONAL 
SIMULATIONS TO AVOID OVERLOADING 

OF INTERNAL EWA GRID  

 ٢ SU-R/C-,52-5255 مناقصة

,56055 BD  
 

ARAB SHIPBUILDING 
& REPAIR YARDCO - 
ASRY 

١ 

 

فحص وصيانة وصباغة الجدران الداخلية لغرف التبخير )عدد 
حدة التقطير الخامسة ( مع استبدال دعامات المصفيات بو50

 بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء

 ٣ SS-RSC-,,5-5255 مناقصة

5046222 BD  
 

ESBI ENG ١ 
 

CONSULTANCY SERVICES FOR UPGRADE 
OF THE EXISTING SYSTEM CONTROL 

CENTRE. 

 ٤ 5255T02,TSPTR/C أمر تغييري

,,642035,2 BD  
 

MOHAMMED 
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR CO 

١ 

 

( مولدات كهرباء تعمل بمحركات الديزل 5التصليح الشامل لعدد )
 بمحطة حوار

 ٥ SS-RSC-255-5250 أمر تغييري

5,6,52 BD  
 

ABDUL A"AL SAFETY 
& SECURITY 
SERVICES 

١ 

 

فك وتنظيف و إعادة تركيب المرشحات الداخلية والقيام 
الدورية و  باالختبارات الهيدروستاتيكية خالل فترة الصيانة

 الصيانة الطارئة للمقطرات بمحطة سترة.

 ٦ SS-RSC-554-5255 مناقصة

5,6,,, BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

تزويد وتركيب خوادم واجهزة تخزين لنظام كاميرات المراقبات 
 األمنية بشبكة المعلومات التابعة لهيئة الكهرباء والماء

 ٧ SP-OPC-,54-5255 مناقصة

026502 BD  
 

MIDDLE EAST 
TRADING & 
ENGINEERING 

١ 

 

فحص وصيانة نظام الحث للمولدات الكهربائية بمحطة سترة 
 إلنتاج الكهرباء والماء

 ٨ SS-RSC-552-5255 مناقصة

056522 BD  
 

ALFARAJ TRADING & 
SERVICES CO. W.L.L 

١ 
 

 ٩ ES-R/C-550-5255 مناقصة تزويد المياه لمختلف المحطات الفرعية لنقل الكهرباء

44625,3522 BD  
 

YATEEM 
COMMERCIAL 
COMPANY 

١ 

 

GT-5 GAS TURBINE BLADES AND VANES 
REFURBISHMENT & COATING 

 ١٠ SU-RSC-5,2-5255 مناقصة

5206222 BD  
 

NORTH STAR 
TECHNOLOGY CO 

١ 
 

حاسب آلي شخصي مع الصيانة  022تزويد وتركيب وتدشين عدد 
 سنوات 0لضمان الشامل لمدة وا

 ١١ SS-OPC-550-5255 مناقصة
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 هيئة تنظيم االتصاالت
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

426,20 BD  
 

SOLIDARITY 
GENERAL TAKAFUL  

١ 
 

 ١ EFTEAST5255T255/ مناقصة توفير خدمة التامين الصحي لموظفي هيئة تنظيم االتصاالت

 هيئة تنظيم سوق العمل
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

52,6252 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

PROVISION OF TEMPORARY TECHNICAL 
SUPPORT 

 ١ ,BT4250T522/ تجديد

4256222 BD  
 

BAHRAIN POST ١ 
 

لفواتير الشهرية المرسلة ألصحاب االعمال ختم الطوابع البريدية ل
 لتحصيل الرسوم المفروضة على العمالة االجنبية

 ٢ BT52505T5255/ مناقصة

5526025 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

RENEWAL ANNUAL MAINTENANCE AND 
SUPPORT AGREEMENTS FOR IBM 

MACHINES 

 ٣ FUEFT5255T22 مناقصة

 مهيئة شئون اإلعال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,56222 BD  
 

DEUTSCHE PRESS ١ 
 

 ١ BT55555T5252/ تجديد اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية

5046,22 BD  
 

AGENCE FRANCE 
PRESS (AFP) 

١ 
 

 ٢ BT55555T5252/ تجديد اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية

0226222 BD  
 

ARAB NEWS AGENCY 
(ANA) 

١ 
 

 ٣ BT55555T5252/ تجديد اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية

,562203052 BD  
 

WECOM GLOBAL 
TRADING 

١ 
 

 ٤ 55T5252 تجديد شراء جهاز متخصص بالرصد والتوثيق عالي التقنية

556222 BD  
 

EBTESAM E AL 
SUWAIDI 

١ 
 

 ٥ OFFT25T5255 تجديد جهيز غرفة المكياج وتصفيف الشعر من مستلزمات وموظفينت

0226222 BD  
 

 ١ دلتا للخدمات االعالمية
 

 ٦ BT50545T5255/ مناقصة توريد خدمات اعالمية للهيئة

55065523052 BD  
 

ATG BROADCAST 
MIDDLE EAST 

١ 
 

المرحلة  - 5بدر ترقية باقة قنوات البحرين الفضائية على القمر 
 األولى

 ٧ OFFT0T5255 مناقصة

04652, BD  
 

AL FAHAD TRAVEL & 
TOURISM CO 

١ 
 

تذاكر سفر للوفود االعالمية القادمة لالنتخابات النيابية والبلدية 
5255 

 ٨ BT52500T5255/ مناقصة

 وزارة اإلسكان
 # قصةرقم المنا النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5622564003242 BD  
 

CEBARCO BAHRAIN 
S.P.C 

١ 
 

تصميم وإنشاء جسر لعبور السيارات وآخر لعبور المشاة لربط 
 في المدينة الشمالية 55و 50الجزيرتين 

 ١ PST52T50 مناقصة

40,6,2232,5 BD  
 

BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S 

١ 

 

6 مجمع 552موقع  C55نوع  وحدة سكنية6 50أعمال بناء عدد 
 في أم الحصم  ,00

 ٢ ST00T55/ مناقصة

5206222 BD  
 

 مركز االتصال الوطني
 )صلة الخليج(

١ 
 

 ٣ BT52502T5220/ تجديد حصول الجهات الحكومية على خدمات شركة االتصال الوطني

0556,54 BD  
 

JASS TRADING & 
CONTRACTING CO 

١ 

54,6502 BD  
 

ELECTROTECH 
CONTRACTING 
SERVICES CO. SPC. 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 582,153
 

6 550في موقع  C55وحدات سكنية6 نوع 52أعمال بناء عدد 
 IC/EF// - C/المرحلة الثالثة  -6 سترة 20,مجمع 

 ٤ ST02T55/ مناقصة

54,604,34,5 BD  
 

INSHA CONTRACTING ١ 
 

 وحدات سكنية  4أعمال بناء عدد 
 في جدحفص 6555 مجمع 552موقع  2/نوع  إضافية6 

 

 ٥ ST0,T55/ مناقصة
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 وزارة األشغال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,26052 BD  
 

ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO 

١ 

 

مشروع تشغيل وصيانة واصالح األجهزة الميكانيكية والكهربائية 
 المنامة -ى الرئيسي لوزارة الخارجية والصحية للمبن

 ١ BUC-55T2225 مناقصة

,06422 USD 
 

AL AMMAR 
ENGINEERING 
CONSULTANCY 

١ 

 

 ٢ BT525,5T5254/ مناقصة مشروع تجديد سكن سعادة سفير مملكة البحرين في القاهرة

,0260203252 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO. 

١ 

 

 ٣ ,ECP-55T225 مناقصة 055و  025لطرق في المنامة لمجمعي إعادة تأهيل ا

0565243222 BD  
 

PC SHOP ١ 
 

 ٤ UDT/ECT24T5255 مناقصة XREIXوآالت النسخ  S/تزويد الوزارة بأحبار االت الطباعة 

45460243,42 BD  
 

THE PROSPERITY & 
CONTRACTING CO. 
W.L.L 

١ 

 

ى محطة توبلي لمعالجة مياه توريد الكلور السائل والبولمر إل
 PRP-50-,5-420الصرف الصحي رقم المشروع: 

 

 ٥ PRP-50T22,0 مناقصة

52065223522 BD  
 

AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI 

١ 

 

 ٦ ECP-55T2245 مناقصة األعمال المتعلقه بكورنيش سترة –مشروع جسر سترة 

4506002 BD  
 

CELLMEC CO ١ 
 

 ٧ ECPT50-2205 مناقصة المرحلة الثانية -مصابيح الحديثة لإلشارات الضوئية شراء ال

52620,3254 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

IMPPOVMENT OF ARAD VILLAGE ROADS: 
PHASE 1 

 ٨ ,ET55T522 أمر تغييري

0,65,2 BD  
 

RAOUF CONT ١ 
 

 ٩ BUT20T5255 أمر تغييري سنتين T5255   5255لمباني المقاولة الزمنية ألعمال صيانة ا

52,6022 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 مشاريع صيانة المباني 
 مشروع صيانة حديقة قصر القضيبية 

 ١٠ BUC-25T5255 مناقصة

 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة نوعال الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0060,2 BD  
 

NATIONAL 
BOOKSHOP 

١ 
 

 ١ UT20T5255 مناقصة توفير كتب اللغة االنجليزية للصف الخامس والسادس االبتدائي

4,6005 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٢ 00T/T5250 مناقصة بالمبنى الجديد بمعهد البحرين للتدريب /OSتركيب نظام االتصال 

5556,043022 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

54562503242 BD  
 

DAR AL 
MEBTAKEROON 
CONSTRACTION 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 272,744.350
 

 ٣ 25TPT5250 مناقصة تغطية مالعب بالعشب الصناعي بمدارس الوزارة

5,64,4 BD  
 

GREEN FX 
ADVERTISING 

١ 

456,5,3502 BD  
 

COMPUTEC ٢ 

565,03,22 BD  
 

APPLE CENTRE ٣ 

  المجموع )د.ب.(: 70,375.79
 

( لمعهد FO/RCPRP IA PIA/DFERتوفير برمجيات )
 البحرين للتدريب

 ٤ UT,5T5255 مناقصة

406555 BD  
 

ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO 

١ 

 

ة التكييف إصالح وصيانة األعمال الميكانيكية والكهربائية ألنظم
 والسباكة والمعدات المختلفة بمبنى  الصرح الوطني بالصخير

 ٥ 20TPT5255 مناقصة
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 وزارة التنمية االجتماعية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5,6002 BD  
 

ISMCO CO ١ 
 

ارة التنمية توفير حراس األمن المدنيين لحراسة المباني التابعة لوز
 االجتماعية

 ١ T5252, تجديد

5,6002 BD  
 

ISMCO CO ١ 
 

توفير حراس األمن المدنيين لحراسة المباني التابعة لوزارة التنمية 
 االجتماعية

 ٢ T5252, تجديد

 وزارة الثقافة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

506,2, BD  
 

AL WADAD CONST. 
EST. 

١ 
 

 ١ 2T5252 تجديد توفير خدمات تنظيف لقطاع الثقافة والتراث الوطني

5026222 USD 
 

SINGER HUSAIN AL 
JASMI 

١ 
 

احياء حفل الفنان حسين الجسمي ضمن فعاليات الوزارة بالعيد 
 5255الوطني 

 ٢ BT5220,T5255/ مناقصة

 وزارة الصحة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # فائزالعطاء ال العملة قيمة العطاء

5640,64,23542 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM 

١ 

564553002 BD  
 

AL BADER 
PHARMACY 

٢ 

,0264043522 BD  
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

٣ 

2650560,232,2 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ٤ 

,65,23552 BD  
 

AWAL PHARMACY  ٥ 

0602265503252 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

٦ 

50,65253022 BD  
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

٧ 

556052 BD  
 

CIGALA GULF 
MEDICAL 

٨ 

5465423522 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

٩ 

,2,65023,,2 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١٠ 

54565003542 BD  
 

NASSER PHARMACY ١١ 

55062523442 BD  
 

MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED 

١٢ 

5652060,53,22 BD  
 

JAFFAR PHARMACY ١٣ 

5206,523522 BD  
 

HASHIM PHARMACY ١٤ 

5,5655,3042 BD  
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

١٥ 

  المجموع )د.ب.(: 20,324,239.520
 

 ١ PO/-0,T5255 قصةمنا تزويد أدوية مخزنة

026542 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 

56455 BD  
 

CLEAN & PEST LINKS 
W.L.L 

٢ 

5260,2 BD  
 

HASHIM PHARMACY ٣ 

546402 BD  
 

GREEN FIELD 
PESTICIDES 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 97,514
 

 ٢ UI/T255T5255 مناقصة تزويد مبيدات حشريــــة

5,644,3052 BD  
 

ALTINAH BUILDING 
CONTRACTING EST 

١ 
 

RENOVATION & REMODELING OF 
KITCHEN SMC PHASE 1 

 ٣ UI/T505T55 مناقصة
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5464553242 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

5,260,532,2 BD  
 

ABDULRAHMAN & 
EBRAHIM MOH'D 
AJOOR & PART 

٢ 

260,530,2 BD  
 

QUSAI BIN ABDULLA 
AL-ABBAD 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 214,246.470
 

الشراء الموحد لمناقصة الملبوسات والكساوي من خالل المكتب 
 التنفيذي لدول مجلس التعاون

 ٤ PO/-20T5255 مناقصة

0460243522 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ١ 

565453,22 BD  
 

AL NOOR EST - KSA ٢ 

0,6,5035,2 BD  
 

CIGALA GULF 
MEDICAL 

٣ 

56,,23522 BD  
 

DIAMOND 
CONSULTANTS  

٤ 

4,, BD  
 

GULF MARKETS 
INTERNATIONAL W .L .L 

٥ 

5,265043002 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L 

٦ 

5460553452 BD  
 

HASHIM PHARMACY ٧ 

56,553502 BD  
 

HW INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL 
SERVICES 

٨ 

5625,3522 BD  
 

MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST 

٩ 

562,0 BD  
 

MEDICAL & 
PHARMACEUTICAL 
SERVICES CO 

١٠ 

564253042 BD  
 

UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS 

١١ 

06405 BD  
 

FIRST PHARMACY ١٢ 

562443022 BD  
 

AL TURKI MEDICAL EST ١٣ 

0264003502 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١٤ 

  المجموع )د.ب.(: 299,624.560
 

الشراء الموحد لمناقصة لوازم رعاية الفم واألسنان من خالل 
 المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون

 ٥ PO/-55T5255 مناقصة

0,535,2 BD  
 

ALZAYANI 
INVESTMENTS CO. 

١ 

50620030,2 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ٢ 

5562203022 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

٣ 

55,65053502 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٤ 

552604235,2 BD  
 

JAFFAR PHARMACY ٥ 

52260,,3552 BD  
 

MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST 

٦ 

,62,23,22 BD  
 

MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED 

٧ 

5562553022 BD  
 

UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS 

٨ 

565523,02 BD  
 

WAEL PHARMACY 
CO. W.L.L 

٩ 

54264553452 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١٠ 

55562,2 BD  
 

WINNER INDUSTRIES ١١ 

  المجموع )د.ب.(: 1,328,608.090
 

الشراء الموحد لمناقصة لوازم تجهيز مستشفيات من خالل المكتب 
 نفيذي لدول مجلس التعاون الت

 ٦ gs-05T5255/ مناقصة



109
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

 

فحة ص  11 من 10 
 

 

 

 وزارة الصناعة والتجارة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5,0600, BD  
 

US ARMY CORPS OF 
ENGINEERS 

١ 
 

 ١ BT52554T5255/ مناقصة مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقتي جنوب الحد وشمال اسري

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4526055 BD  
 

MC6 CONSTRUCTION  ١ 
 

 ١ 4T5255 مناقصة مشروع بناء مسجد االمام السجاد بوري

5,462,2 BD  
 

WADI AL NIL 
CONTRACTING 

١ 
 

 ٢ 5T5255 مناقصة معاوية مدينة حمدمشروع بناء مسجد 

0,56222 BD  
 

AL SHAHEEN 
CONTRACTING 
ESTABLISHMENT 

١ 

 

 ٣ 0T5255 مناقصة مدينة حمد -بناء مسجد اللوزي 

 وزارة العمل 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

026522 BD  
 

GIZ ١ 
 

 ١ C/T5T5255// أمر تغييري المهنية الوطنيةمشروع تطوير المعايير 

 وزارة المالية 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5246222 BD  
 

ROLAND BERGER 
STRATEGY 
CONSULTANTS 

١ 

 

تقديم خدمات استشارية لتحديد تكلفة الخدمات الحكومية الرئيسية 
 المرحلة االولى 

 ١ AET20T5255/ صةمناق

5446222 USD 
 

SINGAPORE 
COOPERATION 
ENTERPRISE 

١ 

 

بدراسة الوضع الحالي لجسر الملك فهد واقتراح افضل الممارسات 
 الدولية لتطوير العمل به

 ٢ BT50005T5255/ مناقصة

526222 BD  
 

TAKAFUL 
INTERNATIONAL 

١ 
 

 ٣ AET2,T5255/ مناقصة وثيقة التأمين للحوادث الشخصية

 وزارة المواصالت 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

506222 BD  
 

 ١ وزارة الداخلية
 

 ١ BT5,55,T5250/ تجديد توفير خدمات الحراسة األمنية لوزارة المواصالت

5526222 BD  
 

BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES 

١ 
 

مطار البحرين الدولي إلى مجمع الفرز نقل البريد الجوي من 
 سنوات 5بالمحرق والعكس لمدة 

 ٢ 2T5252 تمديد

00654, BD  
 

AERADIO TECHNICAL 
SERVICES CO 

١ 
 

 ٣ FFTFCCTF/UT,0/ مناقصة تجهيز مركز تنسيق البحث واإلنقاذ

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

556,22 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 ١ UMCTOPCT25T5K0 تمديد صيانة الشبكات

556250 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

شراء مجموعة من البرامج واألجهزة والمعدات الخاصة بشبكة 
 الوزارة

 ٢ BT520,5T5220/ تمديد

526222 BD  
 

UNITED COMMERCIAL 
AGENCIES 

١ 

5546222 BD  
 

BOKYUNG 
GREENHOUSES LTD 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 293,000
 

 ٣ TFOT5255,5 مناقصة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحاضنات الزراعية 

5,6222 BD  
 

MAGNUM 
ENTERPRISE R.O 

١ 
 

 ٤ BT52245T5255/ مناقصة توفير محطة تحلية مياه للمزارع

5,,6422 BD  
 

GULF COMPUTER 
SERVICES 

١ 
 

 ٥ UMCTOPCT0T5255 مناقصة تزويد مستلزمات الحاسب اآللي
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526,553222 BD  
 

AL RODHAN 
FACTORY 

١ 
 

 ٦ UUMCT55T5255 مناقصة تزويد وتثبيت ألعاب أطفال بالحدائق

,644465,0 BD  
 

GULF CITY CLEANING 
CO 

١ 
 

 ٧ ,UMCTBCT25T2 تجديد محافظتى المحرق والمنامةخدمات تجميع المخلفات المنزلية في 

02620, BD  
 

AL HAWARY TRADING 
EST 

١ 
 

 ٨ T5255, مناقصة تزيين المحافظة الجنوبية

5426525 BD  
 

MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L. 

١ 
 

 ٩ UUMCT52T5255 مناقصة تزويد أكياس قمامة لبلدية المنامة لمدة عامين

056522 BD  
 

KPMG/FAKHRO ١ 
 

اعارة اثنين من موظفي شركة كي بي ام جي لتقديم االستشارات 
 المالية

 ١٠ BT504,2T5255/ مناقصة

0426222 BD  
 

PICO INTERNATIONAL ١ 
 

 ١١ UMCTCCT5T255 مناقصة عروض االلعاب الناريةلمهرجان العيد الوطني وعيد الجلوس

 وزارة شئون مجلس الوزراء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز لعملةا قيمة العطاء

056522 BD  
 

 ١ الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة
 

 ١ BT0254T5222/ تجديد تجديد اتفاقية استئجار مبنى إدارة الوثائق والسجالت

5526222 BD  
 

ROYAL RENT A CAR ١ 
 

 ٢ BT505,,T5255/ مناقصة استئجار سيارات 

0226222 BD  
 

MCKINSEY & CO ١ 
 

دعم تفعيل دور ادارة المشاريع في مكتب النائب االول لرئيس 
 مجلس الوزراء

 ٣ BT52550T5255/ مناقصة
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 مجلس المناقصات والمزايدات
 1015( لسنة 1إعالن رقم )

 1015 ينايربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 1001( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )

 يةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األت
 

 
 الجهاز المركزي للمعلومات

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000777 BD  
 

AL MOAYYED 
INTERIORS 

١ 
 

INTERIOR FIT-OUT SERVICES FOR IDENTITY 
CARD OFFICE IN MUHARRAQ  

 ١ OIC4702C01/ مناقصة

 
 الشركة العامة للدواجن

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز لعملةا قيمة العطاء

1070777 BD  
 

DELMON POULTRY CO ١ 
 

 ١ 0C4702 مناقصة %00طن علف دجاج بياض  4777توريد 

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

0000077 BD  
 

SHAHEEN GROUP CO ١ 
 

INDICATOR, FAULT PASSAGE مناقصة T/CHNCCT-
2004C00C4702 

١ 

0400777 BD  
 

P H TRADING  ١ 
 

SMART METER - THREE PHASE مناقصة T/CHNCCT-
2000C00C02 

٢ 

170100 BD  
 

FUTURE SHOP CO. ١ 
 

JOINT KIT CABLE STRAIGHT THROUGH LV 
CAST RESIN (QUANTITY 450 KIT) 

-T/CHTC/C مناقصة
2044C70C4702 

٣ 

0000475040 BD  
 

YATEEM COMMERCIAL 
COMPANY 

١ 
 

-CCCBTCCT مناقصة قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء
2000C70C02 

٤ 

  
 
 لمؤسسة العامة للشباب والرياضةا

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0400007 BD  
 

STUDIO MASTER ١ 
 

 ١ SCOIPCC21C4702/ مناقصة 4700وحفل تدشين المنامة عاصمة الشباب العربي 

2707745477 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٢ SCOIPCC14C4702/ مناقصة تجديد نادي البحرين للتنس

0100044 BD  
 

FARIS MEDIA 
PROMOTION AND 
ADVERTISING 

١ 

 

 ٣ TTC47710C4702 مناقصة فنية بمناسبة العيد الوطني المجيد احتفالية

 
 

 تمكين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0000110 BD  
 

SAUDI NATIONAL 
INSURANCE CO 

١ 
 

 ١ FS-014 مناقصة خدمة التأمين الصحي لموظفين تمكين

 
 

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

010477 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ١ ITOC0C4702/ مناقصة توريد وتركيب أجهزة التكييف لمبنى دائرة التمريض بكلية العلوم الصحية
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 حلبة البحرين الدولية
 # رقم المناقصة نوعال الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000407 BD  
 

FOCUS EVENTS ١ 
 

 4700تجهيز منطقة البيع لسباق جائزة البحرين لسنة 
 

 ١ TO/C70C4702 مناقصة

0140777 BD  
 

GULF CITY CLEANING 
CO. 

١ 
 

 ٢ TO/C770C4707 تجديد مناقصة توفير خدمات التنظيف لمسار السباق لحلبة البحرين الدولية

0100477 USD 
 

FORMULA ONE 
MANAGEMENT LTD 
(FOM) 

١ 

 

تقديم خدمات مساندة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
 SI/O/FB IHOمن شركة  4700 0للفورميال 

OBHBOOOOHT FOOOTOG SIO 

 ٣ TTC47400C4700 مناقصة

440007 BD  
 

BAHRAIN LIMO ١ 
 

 -ن الكبرى لطيران الخليج توفير باصات نقل الزوار لسباق جائزة البحري
 4700الفورميال وان 

 ٤ TO/C07C4702 مناقصة

 ديوان الخدمة المدنية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

120200 BD  
 

ALMOAYED DATA 
GROUP 

١ 
 

 ١ TTC47102C4700 مناقصة شراء منتجات سيسكو

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

470407 BD  
 

A F WILLIS BAHRAIN  ١ 
 

RISK AND INSURANCE CONSULTANCY 
SERVICE FOR THE AIRPORT MODERNIZATION 

PROGRAM (AMP) PROJECT AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT BIA 

 ١ TB/C071C4702 مناقصة

040777 BD  
 

ZAYANI OTIS 
ELEVATOR CO 

١ 
 

ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF OTIS 
ELEVATORS AND ESCALATORS AT THE 

TERMINAL BUILDING,  BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 ٢ TB/CSOC72C4702 مناقصة

020077 BD  
 

AL-AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C.  

١ 

 

CONSTRUCTION OF NEW SUBSTATION AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT BIA 

 ٣ TB/C07C4701 مناقصة

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

4070077 BD  
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

١ 
 

SUPPLY OF FISHER CONTROL VALVES مناقصة O700044 (12) ١ 

100270 BD  
 

IBRAHIM HASSAN 
MAHDI CONT & MAINT 
EST. 

١ 

 

 توفير خدمات أمناء المخازن والنقل والمساعدة 
 سنوات( 0)عقد زمني لمدة 

 ٢ T707007 أمر تغييري

0400000 GBP 
 

JMS CONSULTANTS ١ 
 

PROVISION OF AUTHORIZED GAS TESTER-1 
(AGT-1) TRAINING COURSE TO KEY 

OPERATING PERSONNEL  

 ٣ T027002 مناقصة

0200000 BD  
 

ALUMINIUM BAHRAIN  ١ 
 

SUPPLY OF FLASH EVAPORATED DISTILATE 
(FED) SWEET WATER FOR THE REFINERY 

OPERATIONS AND DOMESTIC USE 

 ٤ T017740 (00) مناقصة

0170000 BD  
 

PRUDENT SOLUTIONS  ١ 
 

 SFB/Oرؤوس التوهج  توفير و تركيب عدادات تدفق في وحدة 
NOBGO/Cفي مصنع التكرير )) 

 ٥ O704040 (44) مناقصة

020740 BD  
 

AL HOTY ANALYTICAL 
SERVICES 

١ 
 

PURCHASE AGREEMENT FOR SUPPLY OF 
TECHNICIANS FOR GENERAL NON-
DESTRUCTIVE TESTING (NDT) AND 

INSPECTION WORKS 

 ٦ T027004 (10) مناقصة

410200 BD  
 

MERIDIUM 
INTERNATIONAL 

١ 
 

MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES 
MERIDIUM SOFTWARE - EXTENSION OF 

PURCHASE AGREEMENT 

 ٧ T707471 تجديد

00204405477 BD  
 

NEWTECH 
INTERNATIONAL 

١ 
 

PURCHASE AGREEMENT FOR PROVISION OF 
SPECIALIST CATHODIC PROTECTION 

SERVICES  

 ٨ T027000 (10) ةمناقص
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 طيران الخليج
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4000024 USD 
 

ETHIOPIAN AIRLINES ١ 
 

 ١ /OT-7000-1-07 مناقصة شراء جهاز إعالمي متنقل

400010404 USD 
 

ANIXE POLSKA SP ١ 
 

 ٢ /OT-0000-00-01 مناقصة شراء نظام الحجوزات عبر اإلنترنت

4420001 BD  
 

BAHRAIN AIRPORT 
COMPANY S.P.C 

١ 
 

CUP AGREEMENT WITH BAHRAIN AIRPORT 
COMPANY 

 ٣ TTC00070C4701 تجديد

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

040777 BD  
 

JUMP ١ 

210777 BD  
 

BHARATI SHOW ٢ 

00777 BD  
 

THEATRE BEATS ٣ 

  المجموع )د.ب.(: 62,000
 

 ١ TTC47400C4702 مناقصة 4700الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 

010777 BD  
 

SORINI SAMET & 
ASSOCIATES LLC 

١ 
 

تعيين شركة استشارية قانونية بالواليات المتحدة األمريكية للتفاوض مع 
نجرس األمريكي لتمديد فترة اإلعفاء الجمركي لصادرات البحرين من الكو

 المنسوجات والمالبس

 ٢ TTC47400C4700 مناقصة

040777 BD  
 

EUROMONEY 
CONFERENCES 

١ 
 

 ٣ TTC47441C4700 مناقصة رعاية المنتدى المالي الخليجي

070777 BD  
 

MICROSOFT 
SERVICES L.L.C 

١ 
 

 ٤ TTC47400C4700 مناقصة " OOBOOHO //C CBH B/BT SOHBFCرعاية فعالية "

0770777 BD  
 

PGA ١ 
 

 ٥ TTC47404C4700 مناقصة رعاية فعالية الجولة االوربية لمحترفي الغولف

000777 BD  
 

ROTANA VIDEO AND 
AUDIO VISUAL CO. 

١ 
 

التعاقد المباشر  مع احدى الفرق المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 
4700 

 ٦ TTC47720C4702 مناقصة

170777 BD  
 

BUSINESS & 
PROFESSIONAL 
WOMAN CLUB 

١ 

 

 ٧ TTC47404C4700 مناقصة رعاية مؤتمر سيدات األعمال العالميات

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

1702745007 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 ١ TTC47407C4700 مناقصة شراء تراخيص اضافية من مايكروسوفت 

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

240724 BD  
 

LG CNS ١ 
 

 ١ OBC4707C00/ أمر تغييري نظام إصدار تراخيص مزاولة األعمال التجارية

4770777 BD  
 

LG CNS ١ 
 

 ٢ OBC4707C00/ أمر تغييري نظام إصدار تراخيص مزاولة األعمال التجارية

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0420470 BD  
 

SIEMENS ١ 
 

( لمحطة COOOOHCتزويد أيدي عاملة ماهرة متخصصة في أجهزة )
 الرفاع

 ١ 400C4770C2017-CC مديدت

400777 BD  
 

ABDUL AZIZ AL SAYED 
CONT. 

١ 
 

 ٢ 020C4707C4700 تجديد تزويد سائقين للمركبات الخفيفة لمدة سنتين

1000445440 BD  
 

SAMA SAFETY ١ 
 

 ٣ 7444C4700C2217-CC تجديد الفحص الدوري ألنظمة الكشف عن الحريق لمباني ومنشآت الهيئة 

020777 BD  
 

KOOHEJI 
CONTRACTORS W.L.L 

١ 
 

 ٤ TTC04010C4704 مناقصة خدمات نقل مياه الشرب الى جزيرة حوار

100422 BD  
 

SADAF CONTRACTING ١ 
 

 ٥ CC-OCG-000-4702 مناقصة تزويد الوجبات والخدمات المرافقة لها لموظفين الهيئة بجزيرة حوار 
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0100045400 BD  
 

FUJI ELECTRIC CO ١ 
 

تزويد قطع غيار لنظام التحكم المتكامل بالمحطات الفرعية التابعة إلدارة 
 نقل الكهرباء

 ٦ CC-OTG-000-4702 مناقصة

040007 BD  
 

KOOHEJI 
CONTRACTORS W.L.L 

١ 
 

 ٧ TTC04010C4704 أمر تغييري خدمات نقل مياه الشرب الى جزيرة حوار

100047 BD  
 

ARABIAN 
INTERNATIONAL 
MECHANICAL CONT 

١ 

 

EXTERNAL PAINTING OF BALLOON WATER 
TANK AT HAWAR STATION  

 ٨ mip-/me-044-4702 مناقصة

120777 BD  
 

SALAH ALKOOHEJI 
CONSULTING - 
ARCHITECTS  

١ 

 

خدمات استشارية إلعداد التصاميم والرسومات الهندسية و وثائق 
المشتركين ومركز خدمات  المناقصة لتنفيذ مشروع مبنى مركز خدمات

 توزيع الكهرباء بمنطقة عراد

 ٩ CC-S/CG-700-4702 مناقصة

000000102 BD  
 

PKE GULF ١ 
 

INTEGRATED SECURITY SYSTEM FOR EWA 
PREMISES 

 ١٠ mp-isse-741-4702 مناقصة

42004745000 BD  
 

 ١ ألستوم الشرق األوسط
 

( BTT S/BOO-0نوع ) 0-تزويد قطع غيار للتوربين الغازي رقم
 بمحطة سترة

 ١١ CC-OCG-400-4702 مناقصة

420247 BD  
 

GULF EQUIPMENT 
AND TECHNOLOGY 
W.L.L 

١ 

 

SUPPLY INSTALLATION TESTING & 
COMMISSIONING OF 2NOS. GENERAL 

SERVICES AIR COMPRESSORS AT RIFFA 
POWER  

 ١٢ CO-OCG-014-4702 مناقصة

 وزارة اإلسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة مة العطاءقي

4004270777 BD  
 

MOAHMMED A 
MOHSIN AL KHARAFI & 
SONS 

١ 

 

SPS/SN/118/14 KUWAIT FUND FOR ARAB 
ECONOMIC DEVELOPMENT BAHRAIN –  

AL MADINA AL SHAMALIYA 
 INFRASTRUCTURE AND UTILITES WORKS 

ISLAND 14 (WEST) 

 ١ CCC04C01 مناقصة

0004770777 BD  
 

ARADOUS 
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO 

١ 

 

CONSTRUCTION & MAINTENANCE OF 577 
VILLAS AT AL MADINA AL SHAMALIYA 

 ٢ CCC00C01 مناقصة

004040400 BD  
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

١ 

000000024 BD  
 

YOUSIF ALMANNAI EST. ٢ 

000070140 BD  
 

TECHNICAL 
CONSTRUCTION CO 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 4,821,829
 

0 مجمع 401في موقع  G00وحدات سكنية0 نوع  04أعمال بناء عدد 
 IHT/B/T - B/المرحلة الثالثة  -0 سترة 470

 ٣ NCC40C4702 مناقصة

0042207045704 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

0024404025004 BD  
 

AL SHAHEEN 
CONTRACTING 
ESTABLISHMENT 

٢ 

0040007005074 BD  
 

YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 4,364,765.708
 

, مجمع 440في موقع  G00وحدة سكنية0 نوع  02أعمال بناء عدد 
 الرفاع  -0 الحجيات 010

/IHT/B/T - / 
/IHT/B/T - B 
/IHT/B/T - T 

 ٤ NCC27C4702 مناقصة

210477 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٥ TTC00010C4702 مناقصة توظيف اداري قاعدة بينات اول باالعارة لقسم تقنية المعلومات

 وزارة األشغال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2000777 BD  
 

GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. S.P.C 

١ 
 

 المبنى الرئيسي لوزارة المواصالت بالمحرق 
 الخدمات التصميم واالشراف

 ١ CC-4702-2 مناقصة

240047 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

 ٢ N/GC72C4702 مناقصة (مركبات لوزارة األشغال0استئجار)

0040777 BD  
 

YATEEM 
AIRCONDITIONING 
COMPANY W.L.L 

١ 

 

اعمال الصيانة لمجموعة مباني الحكومة شاملة مكاتب صاحب السمو 
 رئيس الوزراء مع الملحق وبيت الحكومة القديم

 ٣ TOG-02C7770 مناقصة
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4440007 BD  
 

BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S 

١ 

 

 -لمحافظة الشمالية والجنوبية مشروع شبكة تصريف مياه األمطار ل
 COC-04-47-771رقم المشروع:  /1الحزمة 

 ٤ COC-01C7700 مناقصة

1070777 BD  
 

YATEEM A/C ١ 
 

 ٥ TOC07C4704 تجديد صيانة األجهزة الكهربائية والميكانيكية بقصر القضيبية

000707 BD  
 

ISMAIL KHONJI 
ASSOCIATES  

١ 
 

 ٦ CCGC724C74 أمر تغييري الخدمات األستشارية -لرياضية مشروع مدينة الشيخ عيسى ا

0700745412 BD  
 

BAHRAIN PIPELINE 
CONST. 

١ 
 

 ٧ C00C4707/ أمر تغييري  212و214مجمع  -مشروع تطوير طرق كرباباد 

070040 BD  
 

BAKER WILKINS & 
SMITH 

١ 
 

SHAIKH ISA SPORTS CITY - QUANTITY 
SURVEYING SERVICES . 

 ٨ CCGC720C74 أمر تغييري

001145477 BD  
 

 ١ تورتي جاالس يوربان
 

BAHRAIN EMBASSY IN WASHINGTON DC 
STRUCTURAL AND GEOTECHNICAL 

INVESTIGATION  

 ٩ smpC020C01 مناقصة

2070400205027 BD  
 

DIRINGER & SCHEIDEL 
ROHRSANIERUNG 
GMBH A 

١ 

 

 مشاريع الصرف الصحي 
المرحلة الرابعة  / B,T Bيل شبكات الصرف الصحي مشروع تأه

 والخامسة 

 ١٠ COC-02C7704 مناقصة

 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4000777 BD  
 

NATIONAL 
TRANSPORT CO. S.P.C 

١ 
 

 ١ 20CCC4702 مناقصة ن للتدريبتوفير خدمة نقل طلبة والطالبات لمعهد البحري

410077 BD  
 

PKE GULF ١ 
 

 ٢ 04CCC4702 مناقصة صيانة الكاميرات االمنية واجهزة االنذار في صرح الميثاق الوطني

00044 BD  
 

PLANETS LINE 
UNIFORMS 

١ 

020022 BD  
 

NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 24,066
 

 ٣ OC04C4702 مناقصة ريب الميداني للطلبة الملتحقية ببرنامج تكوينتوفير زي التد

 وزارة التنمية االجتماعية
 
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4000020 BD  
 

MTE STUDIOS ١ 
 

 ١ TTC02040C4700 تمديد إدارة وتشغيل المركز العلمي البحريني

 افةوزارة الثق
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000147 BD  
 

AL WEDAD CONT ١ 
 

 ١ 4C4704 تجديد توفير عمال وبنائين لصيانة المواقع األثرية

 وزارة الخارجية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

070004 BD  
 

BAHRAIN INTERNET 
EXCHANGE 

١ 
 

 ١ TTC47444C4700 مناقصة توفير خدمة االنترنت لوزارة الخارجية

 وزارة الدولة لشئون اإلعالم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

1440000 BD  
 

EVS BROADCAST 
EQUIPMENT 

١ 
 

تلفزيوني رقمي فائق الوضوح شراء وتركيب منظومة خادم انتاج وبث 
 4702للتغطية األعالمية لألنتخابات النيابية والبلدية لمملكة البحرين للعام 

 ١ TTC00000C4702 مناقصة
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 وزارة الصحة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

020400 BD  
 

MARITRONICS 
BAHRAIN 

١ 
 

 ١ OINC040C01 مناقصة مراكز صحية 0اآللي لعدد  تزويد أجهزة ترقيم

100277 BD  
 

LIFE LINE MEDICAL 
DEVICES W.L.L 

١ 

0000747 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٢ 

4700007 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 405,330
 

 ٢ OINC071C4702 مناقصة تزويد أجهزة طبية

4410244 BD  
 

THE ROYAL COLLEGE 
OF SURGEONS 
IRELAND (RCSI) 

١ 

 

 ٣ TOGC4004C4770 تجديد تجديد االتفاقية مع الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا

0700415077 BD  
 

UNITED COMMERCIAL 
AGENCIES 

١ 
 

 ٤ OINC040C4702 مناقصة استبدال وحدة التكييف في مركز محمد جاسم كانو الصحي

410707 BD  
 

AERADIO TECHNICAL 
SERVICES CO 

١ 

247 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٢ 

10140 BD  
 

UNION MEDISCIENCE ٣ 

00007 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 34,467
 

ENGINEERING DENTAL EQUIPMENT FOR 
ZALLAQ HC 

 ٥ OINC011C4702 مناقصة

 وزارة الصناعة والتجارة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0040400 USD 
 

 ١ شركة مايكروسوفت الخليج
 

 ١ TTC4002C4770 تجديد اتفاقية للدعم الفني

010770 BD  
 

AL ZAYANI LEASING W. 
L. L 

١ 
 

 ٢ OIO/C71C4770 تجديد استئجار مركبات خفيفة لشئون الصناعة

070007 BD  
 

NORTH STAR 
TECHNOLOGY CO 

١ 
 

توفير وحدة تخزين مركزية وخوادم رئيسية ألنظمة وزارة الصناعة 
 والتجارة

 ٣ OIO/C74C4702 مناقصة

 وزارة المالية 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000770777 USD 
 

MUHARRAQ STP 
COMPANY 

١ 
 

مشروع محطة المحرق  -برنامج تخصيص خدمات الصرف الصحي 
 للصرف الصحي

 ١ CICTTC72C4770 أمر تغييري

200047 BD  
 

MANAMA CLEANING & 
MAINTENANCE 
CENTRE 

١ 

 

 ٢ NS/C70C4702 مناقصة توفير مستخدمي مكتب

 وزارة المواصالت 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # ئزالعطاء الفا العملة قيمة العطاء

200000 BD  
 

KPMG/FAKHRO ١ 
 

تعيين شركة استشارية لمساعدة وزارة المواصالت في عملية تقييم 
 مناقصة المشغل الجديد لشبكة النقل الجماعي

 ١ OITCFTGCC70C4701 أمر تغييري

75704 BD  
 

AHMED MANSOOR 
ALAALI 

١ 
 

 ٢ OITCFTGCCC70C4701 مناقصة جماعيتعيين مشغل جديد للنقل ال
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 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

00007 BD  
 

AL AMIN GARDENS ١ 
 

 ١ OBOC4C4700 تجديد صيانة المزروعات والري في مدينة زايد لمدة سنتين

100002 BD  
 

AL AALI CONT ١ 
 

 ٢ SOHC71C70 تمديد خدمات النظافة لمباني شئون البلديات والزراعة

004005017 BD  
 

AL JANAYN CONT. 
EST. 

١ 
 

 ٣ SOHC71C4707 تمديد تنظيف مبنى وزارة شئون البلديات بسلماباد

000707 BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

١ 

000477 BD  
 

HASHIM PHARMACY ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 36,650
 

 ٤ 00CBOC4702 مناقصة توريد مبيدات لآلفات الزراعية

400077 BD  
 

مؤسسة أحمد عمر للتجارة 
 والمقاوالت

١ 
 

 ٥ GC4C4770/ أمر تغييري حديقة أم النعسان -إنشاء حديقة الشيخ خليفة الكبرى 

470407 BD  
 

MAZEN ALUMRAN 
CONSULTING ENGI 

١ 
 

 ٦ CC/C772C70 تمديد شرافية هندسية لمشروع البيوت اآليلة للسقوطأعمال إ

470407 BD  
 

AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS 

١ 
 

 ٧ CC/C772C70 تمديد أعمال إشرافية هندسية لمشروع البيوت اآليلة للسقوط

21704045100 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٨ O/NC70C4702 مناقصة األمير خليفة بن سلمان صيانة منتزه سمو

0707075177 BD  
 

ALZAHRAA FOR 
VENTERINARY AND 
AGRICULTURE 

١ 

4002125177 BD  
 

ALREEM VETERINARY 
& AGROSERVE 
CENTRE 

٢ 

4000045077 BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

٣ 

1000005407 BD  
 

BLUE DAWN 
VETERINARY 
SUPPLIES 

٤ 

10000 BD  
 

BAHRAIN VETERINARY 
CENTRE 

٥ 

007705077 BD  
 

MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST 

٦ 

  المجموع )د.ب.(: 178,542.050
 

 ٩ 0CBOC4702 مناقصة عامة ودواجن ومواد جراحية -توريد أدوية بيطرية 

000027 BD  
 

ZAYANI LEASING ١ 
 

 ١٠ OBOC4C4707 تمديد سنوات 2دة استئجار سيارات خفيفة وثقيلة لم

240007 BD  
 

ATLAS BUSINESS 
MANAGEMENT 

١ 
 

 ١١ OBOC4C4704 تمديد تنظيف مباني البلدية

4140024 BD  
 

ISMCO ١ 
 

 ١٢ OBOC2C4704 تمديد تزويد حراس أمن لمدة سنتين 

000004 BD  
 

BIRD CONT ١ 
 

 ١٣ OBOC71C4770 تمديد لوسطىموقع ببلدية المنطقة ا 42صيانة دورية لعدد 

470777 BD  
 

CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L 

١ 
 

 ١٤ OO/HC70C4702 مناقصة إعادة تأهيل مركز خدمات المراجعين بالدور األرضي بمبنى بلدية المنامة

 وزارة شئون مجلس الوزراء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4000404 BD  
 

CONSULUM BAHRAIN 
CO 

١ 
 

 ١ TTC47400C4702 مناقصة عقد االستشارات االعالمية

2404040200 BD  
 

THE RITZ-CARLTON 
HOTEL COMPANY, L.L.C 

١ 
 

 ٢ TTC47407C4700 مناقصة استضافة رئيس وزراء جمهورية باكستان والوفد المرافق
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 مجلس المناقصات والمزايدات
 2025( لسنة 2إعالن رقم )

 2025 فبرايربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 2002( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )

 تيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األ
 
 

 الجهاز المركزي للمعلومات
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

006,11 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

LAWTCNTATEN ETTCNAECN NNTNIAM 
 تمديدAعقدAتوفيرAاستشاريينAمتخصصينAفيAمجالAالنظمAالجغرافية

 ١ CBT8080 تجديد

3066,44 BD  
 

BATELCO ١ 
 

ENHANCING CAPACITY OF GOVERNMENT 
FIREWALL 

 ٢ EWTT8103T00 مناقصة

34,6611 BD  
 

GULF COMPUTER 
SERVICES 

١ 
 

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE 
TEAM CSIRT 

 ٣ EWTT8103T08 مناقصة

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

6036111 BD  
 

PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING 
SERVICES 

١ 

 

METER, WATER SIZE 15 MM (TURBINE TYPE) - 
QUANTITY 40,000 EA 

-CETTBTCC مناقصة
3768T00T8103 

١ 

036111 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

SWITCHBOARD 3704 مناقصةT00T03 ٢ 

306811 BD  
 

FUTURE SHOP CO. ١ 
 

CUT-OUT, DOMESTIC (2 ITEMS) مناقصة CETTBTCC-
37,1T16T8103 

٣ 

766111 BD  
 

AMEERI STORES ١ 
 

VENT STEEL LOUVERED 3760 مناقصةT00T03 ٤ 

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة 
 # المناقصةرقم  النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

6006611 BD  
 

AL KHUNAIZI GROUP 
CO 

١ 
 

 ١ NSCOTPNT44T8103 مناقصة مشروعAإنشاءAصالةAرياضيةAجديدةAمتعددةAاالستخدامAبناديAاالتفاق

3116111 BD  
 

I FIX ١ 
 

AمنAالوطنيةAاألنديةA8107صيانة Aمناقصة 8106لغاية NSCOTPNT31T8103 ٢ 

376111 BD  
 

AL KHUNAIZI GROUP 
CO 

١ 
 

AلمدةAالعامةAللمؤسسةAالتابعةAمنشاتAلجميعAالمائيAالعازلAمناقصة سنوات 4صيانة SNCOTPNT46T8103 ٣ 

3,6043 BD  
 

INFINITY ADERTISING 
CO 

١ 
 

 ٤ NSCOTPNT33T8103 مناقصة مطبوعاتAمؤتمرAالشبابAالدوليAوالحملةAاإلعالنية

376,11 BD  
 

ALPHA FIRE SERVICES 
CO 

١ 
 

AلمدةAالعامةAللمؤسسةAالتابعةAمنشاتAلجميعAالحريقAنظامAمناقصة سنوات 4صيانة NSCOTPNT46T8103 ٥ 

746111 BD  
 

ALFOUZ 
CONTRACTING CO. 
W.L.L. 

١ 

 

AلمدةAالعامةAللمؤسسةAالتابعةAمنشاتAلجميعAالمياهAمضخاتA4صيانة 
 سنوات

 ٦ NSCOTPNT30T8103 مناقصة

 البحريةالمؤسسة العامة للموانئ 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

616111 BD  
 

POLE STAR SPACE 
APPLICATION 

١ 
 

 االشرافAعلىAتطبيقAنظام
MTTO NATON WENTCWSWEACWTT ATE CNAEGWTO 

 ١ CBT00806T8101 تجديد

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # عطاء الفائزال العملة قيمة العطاء

766716 BD  
 

SAUDI NATIONAL 
INSURANCE CO 

١ 
 

AالمؤسسةAلموظفيAالصحيA0 مناقصة التأمينT8103 ١ 
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 بناغاز
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,76487 BD  
 

 ١ جونAكرين
 

 ١ CBT060,8T8103 مناقصة 8زAالجافAالميكانيكيةAللمصنعAالرئيسيAرقمAتجديدAموانعAتسربAالغا

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

60664, BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

AتشغيلAنظامAرخصAتجديدMWT DANNEANACA تجديد BCT116T8103 ١ 

0186711 BD  
 

GARTNER GULF 
FZ_LLC 

١ 
 

AواالستشاراتAالبياناتAوتحليلAالبحوثAمناقصة خدمات BCT110T8103 ٢ 

816431 BD  
 

LSS TECHNOLOGIES ١ 
 

AالمغلقةAاألمنيةAالتلفزيونيةAالدوائرAبنظامAالجامعيAللحرمAكاميراتAشراء
EECC 

 ٣ BCT101T8103 أمرAتغييري

836111 BD  
 

ALQUNAITERA 
CONTRACTING & 
TRADING 

١ 

 

 ٤ BCT103T8103 مناقصة كبائنAقابلةAللنقلAلبوليتكنكAالبحرين

 تمكين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

8867,1 BD  
 

MARBLE 
RESTORATION  

١ 
 

 ١ MS-106 تجديد تقديمAخدماتAالتنظيف

476801 BD  
 

 ١ مجمعAالبحرين
 

AسياراتAمواقفAاستئجارAلغرضAالبحرينAمجمعAمعAالمباشرAالتعاقد
 لموظفيAصندوقAالعملAتمكين

 ٢ CBT81466T8107 مناقصة

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

066177 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

AبمضارAالمحيطةAالمناطقAصباغةAلسباقAاستعداداAالدوليةAالبحرينAحلبة
AوانAالفورموالAلطيرانAالكبرىAالبحرينA8107جائزة 

 ١ BWET00T8103 مناقصة

 ديوان رئيس الوزراء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

036781 BD  
 

 ١ الشيخAعبدهللاAبنAعيسىAآلAخليفة
 

 ١ CBT6040T8110 تجديد إيجارAفيال

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

,406413 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

 ١ BAET00,T8103 مناقصة استئجارAمركبات

336,3, BD  
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

١ 
 

ريدAفقط(AأجهزةAالتكييفAفيAصالةAالوصولAبمطارAالبحرينAإستبدالA)تو
 الدولي

 ٢ BAET083T8103 مناقصة

 شركة ممتلكات البحرين القابضة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

646711 BD  
 

KPMG/FAKHRO ١ 
 

 ١ CTTBLNET101T8103 مناقصة تقديمAخدماتAالتدقيقAالداخلي

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

616,806711 BD  
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

١ 
 

 ١ Q108716A(00) مناقصة قطعAغيارAالمضخات

0636131 BD  
 

BAHRAIN 
COMMERCIAL 
SERVICES (AVIS) 

١ 

 

PROVISION OF LONG TERM LEASE OF 4WD 
LONG WHEEL BASE VEHICLES (JEEPS & 
LARGE DOUBLE CABIN PICK-UPS) FOR 

SECURITY DEPARTMENT  

 ٢ C0311,,A(83) مناقصة

03367376,11 BD  
 

BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

INSPECTION AND REPAIR OF DRESSER RAND 
ROTORS 

 ٣ Q1084,4(00) مناقصة
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3636640 BD  
 

SPECIALIST 
TECHNICAL SERVICES 
CO 

١ 

4866670 BD  
 

CONTRACT 
RESOURCES OIL 
FIELD SERVICES LLC 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 824,896
 

PROVISION OF CATALYST HANDLING 
SERVICES FOR SINGLE BED REACTORS 

 ٤ C0311,3 (87) مناقصة

646633 BD  
 

RAMSIS ENGINEERING ١ 
 

 ٥ C101031 تجديد زالةAوتركيبAوسحبAرزمةAأنابيبAالمبدلAالحراريخدماتAإ

066766111 USD 
 

SHEARMAN & 
STERLING 

١ 
 

BAPCO MODERNISATION PROGRAMME 
SELECTION OF LEGAL ADVISORS FOR BMP 

 ٦ C041048 مناقصة

760166406 BD  
 

R B HILTON ١ 
 

PROVISION OF INSULATION ASBESTOS 
REMOVAL REFRACTORY AND FIRE PROOFING 

SERVICES IN THE COMPANY'S OPERATING 
AREAS  

 ٧ C031133 مناقصة

606471 BD  
 

EXCEED IT SERVICES ١ 
 

PROVISION OF SOFTWARE SUPPORT 
SERVICES FOR MICROSOFT PRODUCTS 

 ٨ C031100 مناقصة

336061 BD  
 

AL HOTY ANALYTICAL 
SERVICES 

١ 
 

PURCHASE AGREEMENT FOR PROVISION OF 
RADIOGRAPHIC NON-DESTRUCTIVE (NDT) 

SERVICES  

 ٩ C031006 مناقصة

064076111 USD 
 

TECHNIP ITALY SPA ١ 
 

BAPCO MODERNIZATION PROGRAMME (BMP)  
ENGINEERING DESIGN PACKAGE (EDP)FOR 

INTERGRADE CRUDE AND VACUUM 
DISTILLATION UNIT (CDU/VDU)  

 ١٠ C03104, (46) مناقصة

4636667666,11 BD  
 

PROJECTS 
CONSTRUCTION CO 

١ 
 

PROVISION OF CIVIL AND BUILDING WORKS مناقصة C031101 ١١ 

0067,7 GBP 
 

WORKPLACE ١ 
 

TIME AND ATTENDANCE SYSTEM تجديد t101074 ١٢ 

716111 BD  
 

REFAQ SERVICES ١ 
 

OPERATION AND MAINTENANCE OF THE 
BOWLING FACILITIES AT BAPCO CLUB 

 ١٣ C081044 تجديد

8606,63,6 USD 
 

REDLINE 
COMMUNICATIONS 
INC 

١ 

 

INSTALLING REDLINE MODEMS AND 
COMMUNICATION EQUIPMENT AT GDN AND 

GDU'S  

 ١٤ C031031(46) مناقصة

 طيران الخليج
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # زالعطاء الفائ العملة قيمة العطاء

061346007 USD 
 

AIR CANADA ١ 
 

 ١ WCE-1613-16-00 مناقصة تعيينAطرفAثالثAللخدماتAالفنيةAفيAمطارAلندن

061346007 USD 
 

AIR CANADA ١ 
 

AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING LINE 
MAINTENANCE AT LONDON HEATHROW 

AIRPORT LHR UNITED KINGDOM  

 ٢ WCE-0483-08-03 مناقصة

467116111 USD 
 

EPCOR - AIR FRANCE ١ 
 

 صيانةAمحركاتAالطائراتAنوع
A441 - A431 

 ٣ 16T17T1381TWCE تجديد

0366060 BD  
 

SHAHEEN AIRPORT 
SERVICES (SAPS) 

١ 
 

COMMON USER TERMINAL EQUIPMENT 
CONTRACT AT KARACHI, LAHORE, PESHAWAR 

AND ISLAMABAD AIRPORTS 

 ٤ CBT03018T8100 تجديد

67063,4 BD  
 

BANGKOK FLIGHT ١ 
 

 ٥ cti-1066-6-00 تجديد الخدماتAاألرضيةAفيAمطارAبانكوك

6016871 BD  
 

SAUDI GROUND 
HANDLING SERVICES 
COMPANY (SGS) 

١ 

 

GROUND HANDLING SERVICES AT EL-QASSIM, 
TAIF AND YANBU AIRPORTS 

 ٦ CBT07018T8108 تجديد

463886003 BD  
 

DANATA ١ 
 

GROUND & CARGO HANDLING SERVICES AT 
DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT & DUBAI 

WORLD CENTRAL (DWC) 

 ٧ CBT6806T8116 تجديد

0606168 BD  
 

TARIQ PASTRIES ١ 
 

SUPPLY OF HIGH QUALITY MIXED NUTS FOR 
FALCON GOLD CLASS 

 ٨ WCE-00,3-6-04 مناقصة

3606,67 BD  
 

AIMS INTERNATIONAL 
LTD 

١ 
 

AIMS CREW MANAGEMENT SOFTWARE 
SUPPORT AGREEMENT 

 ٩ WCE-,006-00-04 مناقصة

6,66046 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

MICROSOFT ENTERPRISE AND PREMIUM 
SUPPORT AGREEMENTS RENEWAL 

 ١٠ WCE-0416-00-03 مناقصة
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0316,64 BD  
 

TRAX USA CORP ١ 
 

 ١١ 16T17T1386TWCE تجديد شراءAنظامAحاسوبAمعلوماتيAمتطورAللصيانة

0006331 BD  
 

AL TAYYAR GROUP ١ 
 

 ١٢ WCE-1664-0-08 تجديد اختيارAوكيلAمبيعاتAالشحنAفيAالمملكةAالعربيةAالسعودية

3463,0 BD  
 

INTERNATIONAL 
TAILORING HOUSE 

١ 
 

TAILORING HOUSE - MALE CREW UNIFORM  0860-,-03 مناقصة-WCE ١٣ 

8,76111 USD 
 

BOMBARDIER 
AEROSPACE  

١ 
 

REPAIR OF NOSE COWL PN SJ30361 
S/NO.SB/RR/T700/1126 

REPAIR ORDERS NO.93424 

 ١٤ CBT81468T8107 مناقصة

 مجلس التنمية األقتصادية
 # رقم المناقصة النوع عالموضو # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,86111 BD  
 

JOHN LEGEND ١ 

,06111 BD  
 

JOSS STONE ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 223,000
 

AالثقافةAربيعAمهرحانAفيAالمشاركةAالفرقAمعAالمباشرAمناقصة 8107التعاقد CBT81047T8103 ١ 

8766131 BD  
 

GT3 CUP CHALLENGE 
MIDDLE EAST S.P.C 

١ 
 

OCN4AرقAالبحرينيAالمشاركAفيAبطولةAتحيAكأسAالبورشAرعايةAالف
 الشرقAاألوسط

 ٢ CBT81478T8107 مناقصة

0116111 BD  
 

TENMOU ١ 
 

 ٣ CBT81476T8107 مناقصة مؤتمرAقمةAمستثمريAريادةAاألعمالAفيAالشرقAاألوسطAوشمالAافريقيا

8116111 BD  
 

AVL CONCEPTS CO  ١ 
 

الصوتAواإلضاءةAحسبAمتطلباتAالفرقAAتجهيزAمسرحAمعAكافةAأجهزة
AالثقافةAربيعAمهرجانAفيA8107المشارككة 

 ٤ CBT81010T8103 مناقصة

06311 BD  
 

GOLDEN TULIP ١ 

086411 BD  
 

AL SAFEER TOWER 
HOTEL 

٢ 

086646 BD  
 

THE RITZ CARLTON 
BAHRAIN 

٣ 

36401 BD  
 

THE K HOTEL ٤ 

  المجموع )د.ب.(: 31,017
 

AلبثقافةAربيعAمهرجانAفيAللمشاركةAاالستعراضيةAللفرقAفنادقAحجز
8107 

-NEB-NSCT18 مناقصة
8107T06 

٥ 

 مركز عيسى الثقافي
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

8,6683 BD  
 

SILVER SHAHEEN 
CONT 

١ 
 

AخدماتAالنظافةAلمبنىAالمركزA)لمدةAسنتين(
 

 ١ 6T8108 تجديد

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

616111 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

DESIGN & DEVELOPMENT OF MOBILE 
APPLICATIONS 

 ١ OAT8100TEN187/ تجديد

736833 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

AوالشكاويAللمقترحاتAالوطنيAالنظامAمشروعAفيAللتطويرAتراخيصAشراء
WBLAEB8AA&MEACANTSCIANNAMWENTNNNA 

 ٢ CBT81317T8107 مناقصة

066413 BD  
 

MEMAC OGILY ١ 
 

 ٣ OAT8100T10/ تجديد الشريكAاالستراتيجيAللتسويق

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

4366,006711 BD  
 

SIXPENCE 
CONSULTING W.L.L 

١ 
 

 ١ 843T8101T,101 تجديد توفيرAخدماتAالمركزAالشامل

0736,,6 BD  
 

APPLE CENTRE ١ 

786011 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

٢ 

606811 BD  
 

KAAR TECHNOLOGIES ٣ 

  .(:المجموع )د.ب 298,667
 

(AخمسةAبعددAالهيئةA7تزويد(AمستشارينA)NCAسنتينAلمدةAلنظام) مناقصة A8103-07,-CC-OWNAA ٢ 
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461116111 BD  
 

ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND - 
ESBI 

١ 

 

AجهدAالكهرباءAنقلAشبكةAتطويرAلمشروعAاالستشاريةA881الخدمات Aو,, 
AلألعوامA810 - 8108كيلوفولت, 

 ٣ 3,13T8108T4011 يريأمرAتغي

461116111 BD  
 

ESB INTERNATIONAL ١ 
 

AجهدAالكهرباءAنقلAشبكةAتطويرAلمشروعAاالستشاريةA881الخدمات Aو,, 
AلألعوامA810 - 8108كيلوفولت, 

 ٤ 3,13T8108T4011 أمرAتغييري

066606 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

نةAألجهزةAشبكةAالمعلوماتAوانظمةAتقديمAالدعمAالفنيAوإجراءاتAالصيا
 األمنAالخاصةAبها

 ٥ NN-WNE-010-8103 تجديد

0766666 BD  
 

ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND - 
ESBI 

١ 

 

11KV REINFORCEMENT PROJECT 
MANAGEMENT SERVICES  

 ٦ CN-NEE-136-8103 مناقصة

3466871 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

AالمركزيAالنوعAوAالمجزأAالنوعAمنAصناعيةAمكيفاتAوتركيبAتزويد
 بالمحطاتAالفرعيةAللكهرباء

-CC-0,6-8103  مناقصة
SNNE  

٧ 

067336330 BD  
 

MICRO CENTER ١ 
 

AوالماءAالكهرباءAبهيئةAللشبكاتAالجغرافيةAالمعلوماتAمسحAعمليات- Aلمدة
 سنتين

 ٨ NC-OWN-,03-8103 مناقصة

0806711 BD  
 

ESBI ENG ١ 
 

CONSULTANCY SERVICES FOR UPGRADE OF 
THE EXISTING SYSTEM CONTROL CENTRE. 

 ٩ 8108T41,TCNTNCE أمرAتغييري

376636 BD  
 

 ١ شموخAالعقارية
 

AاألوسطAوالشرقAالبحرينAبنكAبمبنىAاضافيةAمكاتبAاستئجارBLB تجديد CBT03860T8100 ١٠ 

0066111 BD  
 

A١ توليبجولدن 
 

 ١١ CWET0437T8117 تجديد تمديدAفترةAAعقدAايجارAمواقفAالسياراتAالتابعAلفندقAالهلتون

866131 BD  
 

 ١ علويAمحمدAمجيدAالعوامي
 

 ١٢ CWET0437T8117 تجديد تمديدAفترةAAعقدAايجارAمواقفAالسياراتAالتابعAلفندقAالهلتون

3,6811 BD  
 

 ١ راشدAحسنAالشويطر
 

 ١٣ CWET0437T8117 تجديد رةAAعقدAايجارAمواقفAالسياراتAالتابعAلفندقAالهلتونتمديدAفت

46611,6780 BD  
 

 ١ مبنىAمنامةAسنتر
 

 ١٤ CWET0437T8117 تجديد تمديدAفترةAAعقدAايجارAمواقفAالسياراتAالتابعAلفندقAالهلتون

061066,01 BD  
 

 ١ شركةAالفاتحAالعقارية
 

AايجارAعقدAAفترةAالهلتونتمديدAلفندقAالتابعAالسياراتAتجديد مواقف CWET0437T8117 ١٥ 

,66,8,6611 BD  
 

 ١ شموخAالعقارية
 

 ١٦ CWET0437T8117 تجديد تمديدAفترةAAعقدAايجارAمواقفAالسياراتAالتابعAلفندقAالهلتون

33610, BD  
 

 ١ شركةAكاجرياAالقابضة
 

AمكاتبAتجديد استئجار CBT3047 ١٧ 

030607,6311 BD  
 

GLOBAL EXPRESS 
COMPANY W.L.L  

١ 
 

AبالزاAمزاياAمبنىAفيAالمشتركينAخدماتAمكاتبAاستئجار- AزايدAتجديد مدينة CBT0,684T8104 ١٨ 

0646811 BD  
 

 ١ كونتريAمول
 

 ١٩ CBT6070T8116 تجديد استئجارAمكاتبAبمجمعAكونتريAمول

006148 BD  
 

 ١ شركةAكاجرياAالقابضة
 

 ٢٠ CBT3047 تجديد ارAمكاتبAاستئج

84684,6711 BD  
 

HERTEL MSL CO. W.L.L ١ 
 

AرقمAاالرضيAللخزانAالخارجيةAالصيانةA3-أعمالAلخلطAسترةAبمحطة
 المياه

 ٢١ CL-ICE-8,7-8103 مناقصة

 هيئة تنظيم االتصاالت
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

8764706671 BD  
 

SQUIRE PATTON 
BOGGS 

١ 
 

AالمنازعاتAفيAالفصلAبشأنAالتنظيميةAالالئحةAإلصدارAاستشاريةAخدمات
 بينAالمرخصAلهمAوالمشتركين

 ١ ,CNATNSCT8103T10 مناقصة

 هيئة تنظيم سوق العمل
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0186800 BD  
 

MORPHO - ABU DHABI ١ 
 

ANNUAL MAINTENANCE AND SUPPORT 
AGREEMENT 

FOR THE AUTOMATED FINGERPRINT 
IDENTIFICATION SYSTEM (AFIS) 

 

 ١ MLNAT8103T16 مناقصة
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 هيئة شئون اإلعالم

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

6186311 BD  
 

 ١ ةAلالتصاالتAعربساتالمؤسسةAالعربي
 

AبالمؤسسةAالخاصA)عربسات(AالصناعيAالقمرAعلىAفضائيAحيزAاستئجار
Aلالتصاالتالعربية 

 ١ CBT06470T8103 تجديد

 
 

 وزارة اإلسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

676001 BD  
 

AL A"ALI CONST ١ 
 

CLEANING OF MINISTRYS OFFICE BUILDINGS 
(HOUSING AFFAIRS) AT VARIOUS LOCATION IN 

BAHRAIN 

 ١ NCT17T8104 تجديد

06718668, BD  
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING  

١ 

063686463 BD  
 

LOQMAN AL HADDAD 
CONTRACTING 

٢ 

063766884 BD  
 

ABDUL A"AL 
CONSTRUCTION 
SERVICES 

٣ 

063086836 BD  
 

BAHRAIN MOTORS 
COMPANY 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 5,936,590
 

AعددAبناءA6أعمال,AAنوعA6سكنيةAوحداتE00AAموقعA804فيAمجمعA6
,16AسترةA6-AAالثالثةAالمرحلةETTCNAECA-AA 

 ٢ NCT86T8103 مناقصة

,,6111 BD  
 

 ١ إيكومAالشرقAاألوسط
 

AاالستشاريةالخدماتAالمخططAإعدادAألعمالA(AرقمAللجزيرةA6العامA)
(AلعددAالتفصيليةA711والتصاميمAالمصاحبةAالتحتيةAوالبنىAسكنيةAوحدةA)

(AرقمAبالجزيرةA6لها) 

 ٣ NCT4,T8100 أمرAتغييري

066336711 BD  
 

BAHRAIN MOTORS 
COMPANY 

١ 

063466041 BD  
 

LOQMAN AL HADDAD 
CONTRACTING 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 3,183,630
 

A60106Aمجمع814AموقعE00AAوحدةAسكنيةA6نوع76AمالAبناءAعددAأع
AدمستانAفيETTCNAECA-AB 

 ٤ NCT34T03 مناقصة

4116111 BD  
 

HAJ QUANTITY 
SURVEYORS CO SPC 

١ 
 

CONSULTANCY SERVICES FOR SELECTED 
PROJECT MANAGEMENT SUPPORT SERVICES 

 ٥ NCT18T08 تجديد

 
 

 وزارة األشغال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة طاءقيمة الع

4646011 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

AالحدائقAوتنسيقAوالزراعةAالريAومنظومةAالشوارعAإنارةAأعمالAمناقصة
AالسياراتAلمواقف–AAالمرحلةA6الرياضيةAعيسىAعيسى8مدينةAمدينةA6ب 

 ١ NCTT0,7T03 مناقصة

076811 BD  
 

CAPITAL SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٢ NNET14T8103 أمرAتغييري تزويدAحراسةAأمنيةAلبعضAمواقعAوزارةAاألشغال

676111 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

AالطرقAوصيانةAمشاريعAإلدارةAالعاملةAباأليديAللتزويدAالزمنيةAالمقاولة
(8108-8104) 

 ٣ NT8,T8100 غييريأمرAت

7468,0 BD  
 

AL AMIN SHADES ١ 
 

AالمشدودAالغشاءAمنAسقفAتركيبAوAتجهيزAوAتصميمAأعمالAمناقصة
 مدينةAعيسىAالرياضيةA–العازلAللماءAفيAاالستاذAالوطني

 ٤ NCTT0,4T03 مناقصة

8106,076660 BD  
 

MOHSIN HAJI ALI 
TRADING GROUP 

١ 
 

AطريقA3104تطويرAAمناقصة عيسىلمدينة NEN-03T1146 ٥ 

3076011 BD  
 

 ١ مؤسسةAخالدAالمؤيدAواوالده   
 

 ٦ ,CBT4000T811 تجديد تجديدAعقدAاستئجارAمكاتب

0736308 BD  
 

TRANS GLOBAL 
CONTRACTING 

١ 

0736308 BD  
 

JALAL ALAALI & SONS 
BSC C 

٢ 

0736308 BD  
 

AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES 

٣ 

AالصحيAالصرفAمشاريعA
AالصحيAالصرفAلشبكاتAالضخAمحطاتAوصيانةAتشغيلA

AالمشروعAرقمNNN-04-83-710 

 ٧ NNN-04T1100 مناقصة
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0736308 BD  
 

CELLMEC CO ٤ 

0736708 BD  
 

MC6 CONSTRUCTION  ٥ 

  المجموع )د.ب.(: 4,272,160
 

07464,1 GBP 
 

SIMPLY SOLD ١ 
 

AالثقافيةAالملحقيةAمبنىAتحويلAمنفصلتينAشقتينAالىAمناقصة بلندن CBT06814T8103 ٨ 

06768 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

 ٩ NNET13T8103 أمرAتغييري مركباتAلوزارةAاألشغال (7) استئجار

346801 BD  
 

KOOHEJI TECH. SERV. ١ 
 

 ١٠ NET100T8100 تجديد تنظيفAشبكاتAالمجاريAومصارفAالمياه

346801 BD  
 

NIDUKKI TRADING CO. ١ 
 

 ١١ NET100T8100 تجديد تنظيفAشبكاتAالمجاريAومصارفAالمياه

346801 BD  
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING  

١ 

 

 ١٢ NET100T8100 تجديد تنظيفAشبكاتAالمجاريAومصارفAالمياه

346801 BD  
 

ABDULRAHIM 
ALSAYED CONST. EST. 

١ 
 

 ١٣ NET100T8100 تجديد شبكاتAالمجاريAومصارفAالمياه تنظيف

346801 BD  
 

EMCE MAINT. & 
CONST. 

١ 
 

 ١٤ NET100T8100 تجديد تنظيفAشبكاتAالمجاريAومصارفAالمياه

346801 BD  
 

JALAL AL AALI & SONS ١ 
 

 ١٥ NET100T8100 تجديد تنظيفAشبكاتAالمجاريAومصارفAالمياه

346801 BD  
 

BAHRAIN PIPELINE 
CONST. 

١ 
 

 ١٦ NET100T8100 تجديد تنظيفAشبكاتAالمجاريAومصارفAالمياه

8166363 BD  
 

MARBLE 
RESTORATION CO. 

١ 
 

 ١٧ BLT08T01 تجديد أعمالAالتنظيفاتAبقصرAالقضيبية

36660006871 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO. 

١ 
 

 ١٨ ,NEN-03T111 مناقصة يديAالعاملةAالمقاوالتAالزمنيةAلتوريدAاأل

676111 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

AمشاةAحواجزAوتركيبAلتوريدAالزمنيةAتغييري 8107-8104المقاولةAأمر NENT04T111, ١٩ 

676111 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

AمشاةAحواجزAوتركيبAلتوريدAالزمنيةAتغييري 8107-8104المقاولةAأمر NENT04T111, ٢٠ 

0716111 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

AمشاةAحواجزAوتركيبAلتوريدAالزمنيةAتغييري 8107-8104المقاولةAأمر NENT04T111, ٢١ 

,,168886,,1 BD  
 

ABDULLA HASAN AL 
DARAZI & SONS CO 

١ 
 

AرقمAالمبنىAصيانةAالسو ,أعمالAوAالحارسAغرفةAمبنىAبناءAوAالخارجيAر
 الصخير-لناديAراشدAللفروسية

 ٢٢ BLE-03T1107 مناقصة

07466776301 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

AاإلسالميةAوالشؤونAالعدلAلوزارةAالصباغةAوAالشاملةAالصيانةAأعمال
 واألوقاف

 ٢٣ BLE-03T1188 مناقصة

66,,, BD  
 

AL MOAYYED CONT ١ 
 

 ٢٤ BLT14T8108 أمرAتغييري سنتين T8103   8108عمالAصيانةAالمبانيAالمقاولةAالزمنيةAأل

 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,667,8 BD  
 

AL FATEH CLEAN. & 
MAINT. CO. 

١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١ NT8101 71 تجديد

0686031 BD  
 

AL AZHAR CONT. EST. ١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٢ NT8101 71 تجديد

0,36111 BD  
 

AL MANAMA CLEAN. & 
MAINT. 

١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٣ NT8101 71 تجديد

8446331 BD  
 

AL KOBRA CLEAN. 
EST. 

١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٤ NT8101 71 تجديد
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0866383 BD  
 

TRASS INTER. CONST. ١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٥ NT8101 71 تجديد

01,6803 BD  
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING  

١ 

 

Aومدرس 810تنظيفAأعوام ,4ةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٦ NT8101 71 تجديد

8346381 BD  
 

AL FOUZ SERV. CO. ١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٧ NT8101 71 تجديد

0186813 BD  
 

DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEAN. & 
MAINT. 

١ 

 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٨ NT8101 71 تجديد

4186,81 BD  
 

CLEANCO ١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ٩ NT8101 71 تجديد

676811 BD  
 

MOHD AHMADI CO. ١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١٠ NT8101 71 تجديد

0006001 BD  
 

ADNAN & ARAHMAN 
CLEAN. CO. 

١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١١ NT8101 71 تجديد

08,6311 BD  
 

LULU CONT. CLEAN.  ١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١٢ NT8101 71 تجديد

06067,8 BD  
 

ABDULRAHMAN 
JANAHI CLEAN. EST. 

١ 
 

Aو 810تنظيفAلثالثة ,4مدرسةAأعوام مبنى 
8100-8104 

 ١٣ NT8101 71 تجديد

0806831 BD  
 

AL OMRAN CLEAN. ١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١٤ NT8101 71 تجديد

4,6311 BD  
 

ABDULRAHIM AL 
SAYED TRAD. & CONT. 
EST. 

١ 

 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١٥ NT8101 71 تجديد

6,6681 BD  
 

AL SUDOON BUSINES 
GROUP 

١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١٦ NT8101 71 تجديد

766,11 BD  
 

TOFAN CLEAN. & 
MAINT. EST. 

١ 
 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١٧ NT8101 71 تجديد

706613 BD  
 

AL ESTETLA 
CLEANING & 
MAINTENANCE 

١ 

 

Aو 810تنظيفAأعوام ,4مدرسةAلثالثةAمبنى 
8100-8104 

 ١٨ NT8101 71 تجديد

8666886811 BD  
 

ELMIA BOOK STORES 
WLL 

١ 
 

 ١٩ LT003T8103 مناقصة شراءAالكتبAالتدريبيةAلمعهدAالبحرينAللتدريب

836,6, BD  
 

FAKHROO 
ELECTRONICS 

١ 

66631, BD  
 

AL MOAYYED 
COMMERCIAL 
SERVICES 

٢ 

6,866,66811 BD  
 

COMPUTER WORLD ٣ 

03764,16811 BD  
 

TRANSWORLD  
INFORMATION 
TECHNOLOGY  

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 1,212,231.4
 

 ٢٠ LT37T8103 مناقصة توفيرAاجهزةAتقنيةAالمعلوماتAإلداراتAومدارسAوزارةAالتربيةAوالتعليم

0086111 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ٢١ 81TNT8108 أمرAتغييري استبدالAالمكيفاتAالمركزيةAالقديمةAبمدارسAالوزارة

 وزارة التنمية االجتماعية
 
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

8116111 BD  
 

 ١ جمعيةAاالجتماعيينAالبحرينية
 

 ١ 0T8100 تجديد لAدارAاألمانAللمتعرضاتAللعنفAاألسريإدارةAوتشغي

,66430 BD  
 

 ١ جمعيةAأولياءAأمورAالمعاقين
 

 ٢ CBT0,401T8108 تجديد مشروعAوحدةAالرعايةAالمنزليةAالمتنقلةAللمعوقين
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646061 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

AعددAآلي 411شراءAحاسبAمناقصة جهاز LTNETNSCT8107-0 ٣ 

8,6311 BD  
 

REALSOFT ADVANCED 
APPLICATION 

١ 
 

AالنوابAمجلسAمعاييرAحسبAالماليAالدعمAنظامAتطويرAتجديد إعادة CBT06608T8104 ٤ 

 وزارة الثقافة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

6686831 BD  
 

UNITAG ١ 
 

 0االثريةAالتابعةAللوزارةAللفترةAمنA توفيرAعمالAنظافةAللمبانيAوالمواقع
A8103يوليو A41لغاية A8100يونيو 

 ١ 07T8103 مناقصة

,86807 BD  
 

PASION TURCA, S.L. ١ 
 

AالثقافةAربيعAمناقصة 8107فعاليات CBT81460T8107 ٢ 

 وزارة الداخلية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

8116111 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 

8116111 BD  
 

RAOUF CONTRACTING 
EST. 

٢ 

8116111 BD  
 

JAHECON ٣ 

8116111 BD  
 

TRASS 
INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL 

٤ 

8116111 BD  
 

AL ADLIYA 
CONTRACTING EST 

٥ 

8116111 BD  
 

AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES 

٦ 

8116111 BD  
 

ALQUNAITERA 
CONTRACTING & 
TRADING 

٧ 

8116111 BD  
 

ALFOUZ 
CONTRACTING CO. 
W.L.L. 

٨ 

  المجموع )د.ب.(: 1,600,000
 

AلسنةAالمبانيAلصيانةAالزمنيA6 مناقصة 8107-8103العقدT8103 ١ 

0116671 BD  
 

INTEGRAL SYSTEMS 
SERVICES 

١ 

0,6711 BD  
 

HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 117,250
 

 ٢ ,8103T1 مناقصة توفيرAأحبارAوبطاقاتAلنظامAرخصAالقيادةAبوزارةAالداخلية

0716111 BD  
 

AWAL GULF 
MANUFACTURING CO 

١ 
 

MEASURED TERM CONTRACT FOR SUPPLY 
AND INSTALLATION OF WINDOW, MINI-SPLIT 

AND FREE STANDING AIR CONDITIONING 
UNITS 

 ٣ CET18T8100 أمرAتغييري

 وزارة الصحة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

066676167,7 BD  
 

AL GHULAM RASUL 
TRADING & CONST 

١ 
 

 ١ LTNT037T8103 مناقصة تحديثAالقسمAالشماليAمنAمستشفىAالسلمانيةAالطبي

606610 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ٢ LTNT003T8103 مناقصة استبدالAأجهزةالتكييفAالمركزيةAبمركزAمدينةAعيسيAالصحي

0,6660 BD  
 

AERADIO TECHNICAL 
SERVICES CO 

١ 

,66106 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 86,015
 

 ٣ LTNT086T8103 مناقصة ةAلقسمAاألسنانAلمركزAالزالقAالصحيتوفيرAأجهزةAأشع

87066736,31 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

 

AالدواءAتزويدCWMWAWL CWAM )NMTN MSANN( 7LOT7LM مناقصة CBT81460T8107 ٤ 
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43666666711 BD  
 

 ١ شركةAالبحرينAلمعالجةAالنفايات
 

 ٥ LTNT01,T66 تجديد لرعايةAالصحيةالتخلصAمنAمخلفاتAا

4836711 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٦ LTNT036T8103 مناقصة تهيئةالموقعAإلستخدامAجهازAالتصويرAبالرنينAالمغناطيسيAوالطبAالنووي

8316071 BD  
 

CIGALA GULF 
MEDICAL 

١ 

606607 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

٢ 

406111 BD  
 

AMOON FOR MEDICAL 
SUPPLIES  

٣ 

3,64,36401 BD  
 

HASHIM PHARMACY ٤ 

0176,,, BD  
 

NASSER PHARMACY ٥ 

048644060,6 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM 

٦ 

0176874 BD  
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

٧ 

,4064006310 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٨ 

836067 BD  
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

٩ 

886611 BD  
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

١٠ 

0604,63486644 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

١١ 

64661186361 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ١٢ 

4671066666068 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

١٣ 

6,16,346,71 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١٤ 

06171601061,1 BD  
 

JAFFAR PHARMACY ١٥ 

  المجموع )د.ب.(: 9,510,902.782
 

AعامةAبأدويةAالوزارةAمناقصة تزويد LTNT180T8103 ٧ 

8676,01 BD  
 

BAHRAIN PETROLEUM 
COMPANY B.S.C 

١ 
 

AAبالديزلAالطبيAالسلمانيةAمجمعAمناقصة تزويد CBT81466T8107 ٨ 

406611 BD  
 

MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO 

١ 
 

AالرئيسيةAالمعداتAبغرفةAالطارئةAللشبكةAالكهربائيةAالتحكمAلوحاتAاستبدال
 بمجمعAالسلمانيةAالطبي

 ٩ LTNT046T8103 مناقصة

3,6661 BD  
 

UNITAG ١ 
 

 ١٠ LTNT0,4T03 مناقصة انيةAالطبيتوفيرAخدمةAالتنظيفAلمبنىAامراضAالدمAالوراثيةAبمجمعAالسلم

7066466171 BD  
 

ALTINAH BUILDING 
CONTRACTING EST 

١ 
 

 ١١ LTNT034T8103 مناقصة أعمالAرصفAوأسفلتAفيAمستشفىAالطبAالنفسي

 وزارة الصناعة والتجارة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

716111 BD  
 

MB CAPITAL 
SERVICES GMBH 

١ 

406111 BD  
 

MB CAPITAL 
SERVICES GMBH 

٢ 

0,6111 BD  
 

MESSE BERLIN  ٣ 

046111 BD  
 

ITE GROUP PLC. 
LONDON 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 117,000
 

AمعرضAفيAAالمشاركةWCB-BNNMWTAAومعرضLWCCA
LTNETI 

 ١ CBT81388T8107 مناقصة
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 مية واألوقا وزارة العدل والشئون اإلسال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

8366336 BD  
 

DESIGN GATE ١ 
 

 ١ 6T8103 مناقصة بناءAمسجدAذوالنورينATAالرفاعAالشرقي

0816111 BD  
 

AوالتردداتAواالتصاالتAالبريدAشئون
 والنقل

١ 
 

 ٢ CBT,604T8116 تجديد امةتبليغAإحضارياتAالمحاكمAوالنيابةAالع

86760166031 BD  
 

 ١ مجمعAالتأميناتAاالجتماعيةAالتجاري
 

 ٣ CWET88,0T8117 تجديد استئجارAمبنىAلمكتبAالتوثيق

8846811 BD  
 

TRANSWORLD IT ١ 
 

 ٤ 01T8108 تجديد تطويرAوصيانةAأنظمةAوزارةAالعدل

 وزارة العمل 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # ئزالعطاء الفا العملة قيمة العطاء

07467,1 BD  
 

INTERNATIONAL 
MARKETING CO 

١ 
 

 ١ 0T8103 مناقصة تنظيفAمبنىAالوزارةAالرئيسيAومراكزAالتدريبAوالتوظيفAالتابعةAلها

 وزارة المالية 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

8,46366 BD  
 

 ١ ركةAاوراكلش
 

AAالمركزيAالماليAالنظامAالستخدامAاضافيةAتراخيصAتغييري شراءAأمر CBT06713T8104 ١ 

,636311 BD  
 

KPMG/FAKHRO ١ 
 

AالشئونAواجراءاتAسياساتAهيكلةAواعادةAتطويرAبرنامجAتنفيذAمشروع
 المالية

 ٢ NSNT10T8104 مناقصة

 وزارة المواصالت 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # طاء الفائزالع العملة قيمة العطاء

76666 BD  
 

AL MOAYYED 
SECURITY 

١ 
 

AالمتعاملAالبنوكAإلىAالبريديةAالفروعAمنAاألموالAونقلAتحصيلAخدمات
AلمدةA3معهاAسنوات 

 ١ 08T8101 تجديد

,6147 BD  
 

ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING 

١ 

 

خاصةAبورشةAمحطةAالنقلAالجماعيAبمدينةAAبيعAآالتAومعداتAوخردة
Aعيسى 

 ٢ NNETA ET18T8103 مزايدة

8666111 BD  
 

EURO MOTORS CO. 
W.L.L 

١ 
 

AللوزراءAالسياراتAاستبدالAالىAباالضافةAالجددAللوزراءAسياراتAشراء
Aالسباقين 

 ٣ CBT81466T8107 مناقصة

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة اءقيمة العط

866111 BD  
 

ZONE SECURITY ١ 
 

 ١ 18T8108 تجديد حراسAأمنAمبانيAوحدائقAبلديةAالمحرق

836033 BD  
 

MICRO CADD 
SERVICES 

١ 
 

LWENTNCACWTTAتجديد برنامج CBT01877T8116 ٢ 

786011 BD  
 

AL ENSIJAM CLEANING ١ 
 

AالمنامةAلبلديةAالتابعةAالمبانيAتنظيف-A3AعامينAلمدةAمناقصة مواقع LL TT1,T8103 ٣ 

0,6313 BD  
 

 ١ مايكروسنتر
 

 ٤ CBT6014T8116 أمرAتغييري صيانةAبرامجAنظمAالمعلوماتAالجغرافية

3476,11 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

المرحلةAA-راعAالسمكىAبعسكرAاعمالAصيانةAواعادةAتأهيلAبمركزAاالستز
 الثانية

 ٥ 04TAOT8103 مناقصة

6367,1 BD  
 

MANAMA CLEANING & 
MAINTENANCE 
CENTRE 

١ 

 

 ٦ L NT18T8103 مناقصة تنظيفAسوقAالحدالمركزيAومبانيAومكاتبAبلديةAالمحرق

86616, BD  
 

MOTT MACDONALD 
LIMITED 

١ 
 

CONSULTANCY FOR WASTE COLLECTION 
SERVICES 

 ٧ L TT NT10T8104 أمرAتغييري
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 مجلس المناقصات والمزايدات
 1025( لسنة 3إعالن رقم )

 1025 مارسبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 1001( لسنة 33( من المرسوم بقانون رقم )33إعماالً ألحكام المادة )

 ةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتي
 
 

 الجهاز المركزي للمعلومات
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

088992 BD  
 

ASHRAFS ١ 
 

 ١ OIC0202C01/ مناقصة شراء طابعات بطاقة هوية اضافية

 الشركة العامة للدواجن
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

028142 BD  
 

DELMON POULTRY 
CO 

١ 
 

 ١ 0C0204 مناقصة توريد أعالف صيصان بياضة

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

248222 BD  
 

KAVALANI & SONS 
W.L.L 

١ 
 

 ١ 2491C00C02 مناقصة مراوح تهوية

0228041 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

RING MAIN UNIT - 2 ITEMS 2490 مناقصةC00C02 ٢ 

098842 BD  
 

FUTURE SHOP CO. ١ 
 

 ٣ 2419C02C02 مناقصة موصالت كهربائية

0448129,122 BD  
 

SIEMENS ١ 
 

 ٤ 2444C28C02 مناقصة قطع غيار لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء

428104 BD  
 

SIEMENS ١ 
 

 ٥ C/YC/PC2480C00C02// مناقصة قطع غيار لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء

0048422 BD  
 

SHAHEEN GROUP CO ١ 
 

INDICATOR, FAULT PASSAGE أمر تغييري P/CHNC/P-2401C00C0202 ٦ 

  
 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

428000 BD  
 

MANAMA PRINTING 
PRESS  

١ 
 

 ١ S/OIY/C02C0202/ مناقصة المطبوعات بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة

4018222 BD  
 

MIDDLE CITY 
CONSTRUCTION 

١ 
 

صيانة العشب الصناعي لجميع منشات التابعة للمؤسسة العامة 
 سنوات 4لمدة 

 ٢ S/OIY/C49C0202/ مناقصة

0228222 BD  
 

ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٣ S/OIY/C00C0202/ مناقصة إنشاء مبنى خدمات لمركز النعيم الشبابي بالمنامة

088088000 BD  
 

UNITAG ١ 
 

 ٤ S/OIY/C0C0204/ مناقصة التنظيفات لمبنى المؤسسة والمنشآت التابعة لها 

 
 موانئ البحريةالمؤسسة العامة لل

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

208400 BD  
 

AERADIO TECHNICAL 
SERVICES 

١ 
 

 ١ PBC04204C0200 تجديد برج مراقبة السفن بميناء خليفة بن سلمان
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 بنك األسكان
 # اقصةرقم المن النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0028189 BD  
 

DA DE DO ١ 
 

 ١ BC02C/20/ مناقصة تعيين شركة تتولى تصميم وتنفيذ حملة توعية لبرنامج طموح

 
 بنك البحرين للتنمية

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0248002 BD  
 

TAZUR COMPANY  ١ 
 

 ١ BDB-220CN/C0202 تجديد التأمين الصحي للموظفين

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

0028222 BD  
 

ORACLE SYSTEMS 
LTD 

١ 
 

 ١ PBC02228C0204 مناقصة شراء تراخيص برنامج أوراكل مع الدعم التقني

418488,442 BD  
 

ALQUNAITERA 
CONTRACTING & 
TRADING 

١ 

 

 ٢ B/C200C0202 مناقصة صيانة المباني في بوليتكنك

088080 BD  
 

MURANO DESIGN ١ 
 

 ٣ B/C204C0202 مناقصة أعمال التجديد في بوليتكنك البحرين

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

498292 BD  
 

UNION SECURITY 
SYSTEMS & 
SERVICES CO 

١ 

 

 ١ 2C0204 تجديد توفير حراس امن لمبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري الجديد

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

0008202 BD  
 

PKE GULF ١ 
 

 )V(/اإلكترونية الخاصة )توفير خدمات صيانة و إسناد األنظمة 
(/GP// )IW VI)P/O/) 

 ١ BO/C00C0202 مناقصة

084828222 BD  
 

AL JAZEERA 
SHIPPING CO 

١ 
 

توفير خدمات كهربائية ووحدات تكييف مؤقتة لسباق جائزة 
 0200إلى سنة  0204البحرين الكبرى لطيران الخليج لسنة 

 ٢ BO/C04C0202 مناقصة

0048402,042 EUR 
 

SODIKART SAS ١ 
 

 ٣ PBC02428C0204 مناقصة شراء سيارات الكارتنج

0228222 BD  
 

BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
CARGO SERVICES 

١ 

 

تعيين وكيل شحن لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
 0204للفورميال وان 

 ٤ BO/C02C0204 مناقصة

 ديوان الخدمة المدنية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # اء الفائزالعط العملة قيمة العطاء

1418200,902 USD 
 

 ١ شركة أوركل
 

 -تجديد تراخيص برنامج نظم المعلومات اإلدارية للموارد البشرية 
 األوركل

 ١ 4C0202 تجديد

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

088002 BD  
 

VIBRANT SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ١ ash/haCadC200C0202 مناقصة االعمال الزراعية بمنطقة البالج الجزائر

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

0048222 BD  
 

BAHRAIN NATIONAL 
CO. 

١ 
 

يات وخسارة األرباح وتأمين مسئولية تأمين الممتلكات واآلل
 الطيران وأعمال المقاوالت لجميع األخطار

 ١ B// 20C0200 تجديد

428222 BD  
 

SERCO LTD ١ 
 

PORTFOLIO FRAMEWORK  مناقصة B//C/OBOC20C0202 ٢ 

082008008,422 BD  
 

GULF AIR B.S.C. (C) ١ 
 

LEASING OFFICE SPACE AT GULF AIR 
BUILDING 

 ٣ PBC02408C0204 ناقصةم
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 ادارة المرافق  –شركة مطار البحرين 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0048090 BD  
 

SAFEGATE  ١ 
 

ANNUAL TECHNICAL SUPPORT 
CONTRACT ATSC OF VISUAL DOCKING 

GUIDANCE SYSTEM AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT FOR A PERIOD 

OF THREE YEARS 

 ١ hfCc/C28C0202/ مناقصة

428498,202 BD  
 

AL TAWFEEQ 
MAINTENANCE 
SERVICES 

١ 

 

خدمات توفير الحاويات و التخلص من النفايات في مطار البحرين 
 الدولي

 ٢ S/CB//SFC00C0202C04182C0/ مناقصة

 شركة نفط البحرين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # ائزالعطاء الف العملة قيمة العطاء

428222 BD  
 

REFAQ SERVICES ١ 
 

OPERATION AND MAINTENANCE OF THE 
BOWLING FACILITIES AT BAPCO CLUB 

 ١ P002044 تجديد

018942 BD  
 

ERNST & YOUNG ١ 
 

APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITORS 
FOR THE PERIOD 2015 - 2019 

 ٢ P022290 مناقصة

4288410 USD 
 

MOXBA-METREX B.V. ١ 
 

SPENT CATALYST DISPOSAL  مناقصة Q292042(04) ٣ 

0498840 BD  
 

ABDUL RAHMAN BIN 
MOHAMMED JUMA & 
SONS 

١ 

 

SUPPLY OF SPARE PARTS FOR 
YOKOGAWA PRODUCTS INSTALLED IN 

BAPCO 

 ٤ Q201411(40) مناقصة

098000 BD  
 

AMA MOTORS ١ 
 

PURCHASE AGREEMENT FOR FIVE YEAR 
SUPPLY OF MAN TRACTORS SPARE 

PARTS  

 ٥ Q290824(29) مناقصة

0848142 BD  
 

BDO CONSULTING 
W.L.L 

١ 
 

HUMAN RESOURCE TO WORK IN THE 
CARD BUSINESS UNIT 

 ٦ P022242 مناقصة

028222 BD  
 

DAHLMAN MIDDLE 
EAST  

١ 
 

 ٧ Q218204 أمر تغييري يد المرشحاتاتفاق طويل األجل لتور

0298822 BD  
 

GARTNER ١ 
 

PROVISION OF IT INSIGHT AND 
ADVISORY SERVICES 

 ٨ 002280/ تجديد

298992 BD  
 

MIDDLE EAST 
FACTORY FOR ICE & 
PURIFICATI 

١ 

 

SUPPLY OF DOMESTIC WATER  تجديد P042042 ٩ 

1228022 BD  
 

BAHRAIN 
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO 

١ 

 

DESLUDGING AND CLEANING OF 
STORAGE TANKS USING SUPER SUCKER 

VACUUM TANKERS AND OTHER 
MISCELLANEOUS WORKS 

 ١٠ P022000(04) مناقصة

808002 USD 
 

PIMSOFT ١ 
 

PROVISION OF SOFTWARE SERVICES 
FOR SIGMAFINE SOFTWARE 

 ١١ PBC02218C0204 مناقصة

408924 BD  
 

ORACLE SYSTEMS 
LTD 

١ 
 

PROVISION OF SOFTWARE 
MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES 

FOR ORACLE RDMS SOFTWARE 

 ١٢ 292044/ أمر تغييري

080828900 AED 
 

PENTAIR FLOW 
CONTROL M E 

١ 
 

SUPPLY OF SPARE PARTS FOR KTM 
CONTROL VALVES 

 ١٣ Q208922(44) مناقصة

288894 BD  
 

SULPHUR EXPERTS ١ 
 

PERFORMANCE GUARANTEE TEST RUN 
PGTR ON NO3 SUPLPHUR RECOVER UNIT 

3SRU 

 ١٤ P022000 مناقصة

0428982 BD  
 

YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING 

١ 

 

MAINTENANCE INSPECTION AND REPAIR 
OF TURNSTILES AND VEHICLES 

BARRIERS  

 ١٥ P022020 مناقصة

9408008 USD 
 

SAFETY SYSTEMS UK 
LTD 

١ 
 

 ١٦ Q200980 (00) مناقصة تزويد قطع غيار صمامات األمان

080228444 EUR 
 

HOWDEN 
THOMASSEN M.E 

١ 
 

MAINTENANCE OF THOMASON 
RECIPROCATING COMPRESSORS  

 ١٧ P022040 مناقصة

108894 BD  
 

ANABEEB ١ 
 

PROVISION OF ELEVATOR (ALIMAK) 
SERVICES DURING THE FCCU 
UNSCHEDULED SHUTDOWN  

 ١٨ PBC02211C0202 مناقصة
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028042 BD  
 

MWH KHONJI ١ 
 

PROVISION OF SUPERVISION SERVICES 
FOR AWALI SEWER REPLACEMENT 

PROJECT PHASE 4 

 ١٩ PBC08402C0202 تجديد

0208019 BD  
 

EBRAHIM HASAN 
MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

١ 

 

PROVISION OF STOREKEEPERS 
EXPEDITORS AND HELPERS SERVICES  

 ٢٠ P022042 مناقصة

108000 BD  
 

CONTINENTAL 
FLANGES 

١ 

0208900 BD  
 

RONCONI SPA ٢ 

084408000 BD  
 

AL RAWABY TRADING 
CO 

٣ 

8208841 BD  
 

TYLOS BUILDING 
MATERIALS 

٤ 

  لمجموع )د.ب.(:ا 2,630,639
 

SUPPLY OF PLATES LINE PIPES TUBES 
SHIMS FITTINGS BOLTS & NUTS  

 ٢١ Q292002(00) مناقصة

2128022 BD  
 

NAJD ALUMINIUM & 
IRON CO 

١ 
 

 ٢٢ P042221(00) مزايدة ازالة وبيع مواد خرده حديدية

0988222 BD  
 

BAHRAIN 
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO 

١ 

 

عقد زمني للخدمات الميكانيكية التخصصية في خزانات التخزين 
 سنوات( 4)عقد زمني لـ 

 ٢٣ P022244 أمر تغييري

428222 BD  
 

HESTON 
INTERNATIONAL 

١ 
 

 ٢٤ P002211 أمر تغييري توفير خدمات اداري العقود

 طيران الخليج
 # لمناقصةرقم ا النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0080298201 USD 
 

GLOBAL ONE MEDIA ١ 
 

CONTENT AND SOFTWARE MEDIA 
PROVIDER  

 ١ /OP-0402-00-02 مناقصة

118242 BD  
 

PC SHOP ١ 
 

SUPPLY OF TONERS, CARTRIDGES & 
RIBBONS 

 ٢ /OP-0089-8-02 مناقصة

908200 BD  
 

AMADEUS IT GROUP ١ 
 

MAINTENANCE AND SUPPORT 
AGREEMENT FOR CRANE FF AND CRANE 

4C SOFTWARE SYSTEM 

 ٣ PBC02210C0204 مناقصة

028000 BD  
 

VERMINEX CO ١ 
 

تعيين مزود لخدمات إبادة الحشرات لمباني و طائرات شركة 
 طيران الخليج في البحرين

 ٤ /OP-0420-02-02 مناقصة

4408820 BD  
 

SABRE TRAVEL 
NETWORK MIDDILE 
EAST (STNME) 

١ 

 

SHARED SERVICE AGREEMENT تجديد PBC04420C0200 ٥ 

428222 BD  
 

 HILAL CORPORATE 
COMMUNICATIONS 

١ 
 

FREQUENT FLYER PROGRAM  2440-0-28 تمديد-OP/ ٦ 

984208212 BD  
 

BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY 
BAS 

١ 

 

CATERING SERVICES AT BAHRAIN تجديد PBC04422C0200 ٧ 

080118000 BD  
 

KUWAIT AIRWAYS ١ 
 

 ٨ /OP-2420-9-28 تجديد الخدمات األرضية والشحن في مطار الكويت

028121 BD  
 

NADA DAIRY ١ 

0248222 BD  
 

AWAL DAIRY CO ٢ 

028000,022 BD  
 

HASAN MOHAMMED 
JAWAD & SONS CO 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 234,457.2
 

SUPPLY OF JUICES AND MILK FOR BOTH 
CABINS  

 ٩ /OP-0044-4-02 مناقصة

0098292 BD  
 

ALMOHSIN GARAGE ١ 
 

APPOINTMENT OF MOTOR VEHICLES 
MAINTENANCE GARAGE  

 ١٠ /OP-0404-00-02 مناقصة

2298440 BD  
 

OMEIR TRAVEL 
AGENCY 

١ 
 

RENWAL OF GENERAL SALES AGENT 
(GSA) FOR ABU DHABI AND AL AIN 

 ١١ PBC00444C0202 تجديد

0128848 BD  
 

AL SHAKAR 
TRAILORING 

١ 
 

TAILORING HOUSE - MALE CREW 
UNIFORM  

 ١٢ /OP-0000-1-02 مناقصة
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0408820 USD 
 

AEROSPACE 
INTERIOR SYSTEMS 

١ 
 

PURCHASE OF GALLEY BENCH TEST  0409-00-02 مناقصة-OP/ ١٣ 

 ةمجلس التنمية األقتصادي
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

089228000 BD  
 

BELL POTTINGER 
BAHRAIN 

١ 
 

PR SERVICES تجديد /S/C29-0204C04 ١ 

 معهد البحرين للتنمية السياسية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0408222 BD  
 

 ١ السيد كاظم عيسى السعيد
 

 ١ PBC04449C0200 تجديد استئجار مقر رئيس 

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

0008901 BD  
 

KPMG FAKHROO ١ 
 

 ١ aO/C0200C24 تجديد خدمات إدارة مشاريع الحكومة االلكترونية

4248222 BD  
 

WIPRO ١ 
 

ENTERPRISE ARCHITECTURE PHASE 3 تجديد aO/C0200C20 ٢ 

0928222 BD  
 

GBM ١ 
 

 ٣ aO/C0228C28 تجديد البنى المتكاملة للخدمات االلكترونية

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

008940,494 BD  
 

ABDUL A"AL SAFETY 
& SECURITY 
SERVICES 

١ 

 

بمختلف  D/(و  (S/تزويد وتركيب مصابيح من النوع 
 المكاتب والمباني التابعة لهيئة الكهرباء والماء

 ١ S//D-//-084-0202 مناقصة

0008042 BD  
 

SAMA SAFETY ١ 
 

 ٢ //-2000C0200C2242 تجديد الفحص الدوري ألنظمة الكشف عن الحريق لمباني ومنشآت الهيئة 

098248,494 BD  
 

STAR GROUP CO ١ 
 

تزويد سواق مركبات ثقيلــة و أيدي عامله غيـر مهــرة لمــدة 
 عاميــن

 ٣ 224C0200C1204 تمديد

4028022 BD  
 

CANAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

عمليات دعم بيانات نظم المعلومات الجغرافية التابع لهيئة الكهرباء 
 لمدة سنتين  -لماء وا

 ٤ /OO-//-042-0202 مناقصة

088190,422 BD  
 

HERTEL MSL CO. 
W.L.L 

١ 
 

بمحطة مدينة 4-أعمال الصيانة الخارجية للخزان االرضي رقم 
 حمد لتوزيع المياه

 ٥ F-WPD/-019-0202 مناقصة

088190 BD  
 

HERTEL MSL CO. 
W.L.L 

١ 
 

بمحطة مدينة  0-أعمال الصيانة الخارجية للخزان االرضي رقم 
 حمد لخلط المياه

 ٦ F-WPD/-010-0202 مناقصة

4418848,444 BD  
 

BILFINGER 
DEUTSCHE 
BABCOCK ME  

١ 

 

T/A STEAM TURBINE MAJOR 
OVERHAULING, DISMANTLING, 

INSPECTION, CONDITION ASSESSMENT, 
REPAIR, TESTING & COMMISSIONING AT 

SITRA POWER AND WATER STATION 

 ٧ F-//D/-094-0202 مناقصة

208400,042 BD  
 

HERTEL MSL CO. 
W.L.L 

١ 
 

بمحطة سترة 2-أعمال الصيانة الخارجية للخزان االرضي رقم 
 لضخ المياه المحالة

 ٨ F-WPD/-011-0202 مناقصة

0218222 BD  
 

SIEMENS W.L.L ١ 
 

وتدشين نظام للحماية من الحريق بمحطة الرفاع تزويد وتركيب 
 إلنتاج الكهرباء

 ٩ D//-//-044-0202 مناقصة

048292,242 BD  
 

HERTEL MSL CO. 
W.L.L 

١ 
 

بمحطة أم  1-أعمال الصيانة الخارجية للخزان االرضي رقم 
 الحصم بضخ المياه المحالة 

 ١٠ F-WPD/-012-0202 مناقصة

048220,422 BD  
 

HERTEL MSL CO. 
W.L.L 

١ 
 

 /C/ 2224-أعمال الصيانة الخارجية للخزان االرضي رقم 
 بمحطة الحورة لخلط المياه

 ١١ F-WPD/-018-0202 مناقصة

488840,422 BD  
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

١ 

 

بمحطة الرفاع  1اعمال الصيانة الداخلية للخزان االرضي رقم 
 هلخلط الميا 0الغربي رقم 

 ١٢ F-WPD/-094-0202 مناقصة

0298922 BD  
 

ZAIN BAHRAIN ١ 
 

SUPPLY, OPERATION AND MAINTENANCE 
OF CLOSED USER GROUP 

 ١٣ 421C0200C1204 تمديد

008422 BD  
 

SADAF INDUST. & 
MECH. SUPPLY 

١ 
 

تـزويـــد أيــدي عاملــة مهــرة لمحطــة حــوار في جــزيــرة 
 حـــوار

 ١٤ 041C0202C2042 يدتمد
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298288 BD  
 

BUREAU VERITAS ١ 
 

 ١٥ 200C0200C2242 تمديد فحص واختبار واعتماد سالمة آليات الرفع والرافعات

098144,222 BD  
 

PALLADIUM GROUP 
EMEA 

١ 
 

RENEWAL OF 16 ESM LICENSES 91 تمديدC0228C1222 ١٦ 

008840,422 BD  
 

SANAD ELECT 
WORKSHOP 

١ 
 

 ١٧ D//-//-402-0200 تمديد فحص و صيانة و اختبار الرافعات العلوية بمحطة سترة

098422 BD  
 

YATEEM 
COMMERCIAL 
COMPANY 

١ 

 

نوع  4-فحص وتقييم حالة العمود الدوار للتوربين الغازي رقم 
/BB S//F/ -8 .بمحطة سترة 

 ١٨ D//-//-089-0202 مناقصة

 هيئة تنظيم االتصاالت
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة العطاء قيمة

0448284 USD 
 

FRONTIER 
ECONOMICS 

١ 
 

 خدمات استشارية لسوق االتصاالت من الناحية االقتصادية 
S/IHPO// //IHIFO//  

 ١ P//C/S/C0204C202 مناقصة

298818 BD  
 

AL NADEEM IT ١ 
 

 ٢ P//C/S/C0202C209 مناقصة ج إدارة معلومات المرخصينتطبيق الحلول المتعلقة ببرنام

 هيئة شئون اإلعالم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

448404 USD 
 

ERICSSON 
TELEVISION LIMITED 

١ 
 

 ١ PBC04010C0202 تجديد الدعم الفني لمنظومة البث الفضائي لباقة قنوات البحرين الفضائية

0228222,922 BD  
 

THING ١ 
 

 ٢ PBC08222C0202 مناقصة مشروع خلق هوية خاصة بتلفزيون البحرين

1908490 USD 
 

 ١ اتحاد اذاعات الدول العربية
 

 ٣ PBC04114C0200 أمر تغييري الرسوم المالية الخاصة باتحاد اذاعات الدول العربية

008222 BD  
 

EBTESAM E AL 
SUWAIDI 

١ 
 

 ٤ O//C20C0200 تمديد تجهيز غرفة المكياج وتصفيف الشعر من مستلزمات وموظفين

 وزارة اإلسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

082448022 BD  
 

MWH KHONJI ١ 
 

CONSULTANCY SERVICES FOR SEWAGE 
TREATMENT PLANT 

 ١ NCD/C20C20 أمر تغييري

480998024 BD  
 

PROJECTS 
CONSTRUCTION CO 

١ 
 

8 004في موقع  D00وحدات سكنية8 نوع  01أعمال بناء عدد 
 / - IHP///P/المرحلة الثالثة  -8 سترة 128مجمع 

 ٢ N/C00C0202 مناقصة

8818400,044 BD  
 

AL QAWAREER 
CONTRACTING CO. 

١ 
 

8 001موقع  /-/D/Hوحدة سكنية8 نوع  00أعمال بناء عدد 
 في عالي 040مجمع 

 ٣ N/C21C02 مناقصة

428404 BD  
 

KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L 

١ 
 

8 مجمع 020وحدة سكنية8 موقع  002أعمال البنية التحتية لعدد 
 8 في وسط المحرق020

 ٤ N/C48C04 أمر تغييري

 
 وزارة األشغال

 # رقم المناقصة نوعال الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

948444,444 BD  
 

KOOHEJI TECH ١ 
 

 ١ DC04C0200/ تجديد أعمال الصيانة لمحطات الضخ الفرعية لشبكات الصرف الصحي

948444,444 BD  
 

EMCE CONST. ١ 
 

 ٢ DC04C0200/ تجديد أعمال الصيانة لمحطات الضخ الفرعية لشبكات الصرف الصحي

948444,444 BD  
 

CELLMEC ١ 
 

 ٣ DC04C0200/ تجديد أعمال الصيانة لمحطات الضخ الفرعية لشبكات الصرف الصحي

4098224 BD  
 

BAHRAIN MOTORS 
COMPANY 

١ 
 

و الطرق  4000وطريق  440فتح الطرق في برهامة مجمع 
 المحيطة

 ٤ D/-02C2229/ مناقصة

2228222 BD  
 

AL HEDAYA CONT ١ 
 

مشروع رقم  -لس النواب في القضيبية المبنى اإلداري الجديد لمج
02202 

 ٥ C00C0200// أمر تغييري

1008089,824 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO. 

١ 

 

الى  01)من دوار  0المرحلة  –إعادة تأهيل شارع الشيخ حمد 
 جامعة البحرين(

 ٦ D/-02C2202/ مناقصة
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0148922 BD  
 

AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 
S.P.C 

١ 

 

 ٧ N/DC00C0204 مناقصة تنظيف المباني التابعة لألشغال

4408248,884 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

( و الخالط الحساس D/(توريد و تركيب مصابيح اإلنارة )
للمغاسل و العوازل الحرارية لألسطح و خلية التحكم بالطاقة 

 دلالشمسية في المبنى الرئيسي لوزارة الع

 ٨ BFD-02C2200 مناقصة

2028222 BD  
 

AL KOOHEJI 
TECHNICAL 
SERVICES 

١ 

 

 ٩ 04C2202-/// مناقصة تشغيل شبكة مياة الصرف الصحي المعالجة

408242 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

اعمال الصيانة للمسطحات الخضراء لمجمع ديوان صاحب السمو 
 رئيس الوزراء

 ١٠ BFD-02C2208 مناقصة

1118222 BD  
 

ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C 
CLOSED 

١ 

 

 ١١ D/-04C2249/ أمر تغييري 0شارع الجفير الدائري المرحلة 

98222 BD  
 

BAKER WILKINS & 
SMITH 

١ 
 

SHAIKH ISA SPORTS CITY - QUANTITY 
SURVEYING SERVICES . 

 ١٢ DC220C21// أمر تغييري

0228222 BD  
 

ABDUL A"AL SAFETY ١ 
 

 ١٣ C01C0200/ أمر تغييري 0202 – 0200المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب سياج السالمة 

018222 BD  
 

ISMAIL KHONJI 
ASSOCIATES  

١ 
 

 ١٤ DC221C21// أمر تغييري الخدمات األستشارية -مشروع مدينة الشيخ عيسى الرياضية 

4128910,422 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 

4128910,422 BD  
 

ABDUL A"AL SAFETY 
& SECURITY 
SERVICES 

٢ 

4128910,422 BD  
 

SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 1,082,602.500
 

 ١٥ D/-02C2208/ مناقصة 0201-0202المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب سياج السالمة )

0228028,022 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

توريد وتركيب مصابيح اإلنارة وخالطات المغاسل الحساسة 
 –وخلية التحكم بالطاقة الشمسية في الجهاز المركزي للمعلومات 

 مدينة عيسى

 ١٦ BFD-02C2200 مناقصة

 وزارة التربية والتعليم
 # م المناقصةرق النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

498201 BD  
 

المعهد السعودي البحريني 
 للمكفوفين

١ 
 

 ١ PBC0942C0221 تجديد استئجار غرف في المعهد السعودي البحريني للمكفوفين

918222 BD  
 

الشيخ محمد بن حمد بن عبدهللا آل 
 خليفة

١ 
 

 ٢ PBC01409C0200 تجديد استئجار مبنى كسكن للمعلمات الوافدات

448041 BD  
 

ورثة المرحوم السيد محمود أحمد 
 العلوي

١ 
 

 ٣ PBC1114C0220 تجديد تجديد عقود ايجار لمدرستين

0228222 BD  
 

1001 INVENTION ١ 
 

 ٤ FC010C0202 مناقصة معرض زدني علما  

2928212 BD  
 

AWAL STATIONERY ١ 
 

 ٥ FC044C0202 مناقصة للمرحلة االعدادية  C//P///Fتوفير سلسة كتب 

0408222 BD  
 

ALMOAYED TRADING 
& CONTRACTING 
ESTABLISH 

١ 

 

 ٦ 84C/C0202 مناقصة صيانة انظمة السمعيات والبصريات في صرح الميثاق الوطني

 وزارة التنمية االجتماعية
 
 

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

018422 BD  
 

SOCOTEC GULF 
S.P.C. 

١ 
 

تجديد عقد استشارات هندسية لمتابعة مشاريع وزارة التنمية 
 االجتماعية

 ١ PBC00082C0204 تجديد

0428222 BD  
 

ZONE SECURITY 
S.P.C 

١ 
 

 ٢ FI/DC/S/C0202C0 مناقصة توفير حراس امن مدنيين لحراسة المباني التابعة للوزارة 
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 وزارة الثقافة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # لعطاء الفائزا العملة قيمة العطاء

082048444,422 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

 ١ 02C0202 مناقصة تنفيذ أعمال بناء مركز معلومات مسجد الخميس

 وزارة الداخلية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0448042 BD  
 

ORIENT MIDDLE 
EAST 

١ 
 

 ١ C2C0200// تجديد إدارة تنفيذ مشروع النافذة الجمركية الواحدة لتسهيل التجارة

448902 BD  
 

ZAYANI LEASING ١ 
 

 ٢ C02C0202// تجديد إستئجار سيارات لشئون الجمارك

428222 BD  
 

WHITE HOUSE 
MARKETING CO 

١ 

408222 BD  
 

ABDULRAHMAN & 
EBRAHIM MOH'D 
AJOOR & PART 

٢ 

4018022 BD  
 

RAMEZ TRADING & 
MARKETING CO 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 478,200
 

 ٣ 20C0202 مناقصة توفير اسرة جديدة وملحقاتها التابعة لوزارة الداخلية

 وزارة الصحة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0898222 BD  
 

MICRO CENTER ١ 
 

 ١ FINC002C0200 تجديد صيـــانة أنظمـــة األوراكل

008499 BD  
 

CONFAB  ١ 
 

 ٢ FNIC044C0202 مناقصة استبدال الخزانات المعدنية بغرفة العمليات بمجمع السلمانية الطبي

0008202 BD  
 

GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C 

١ 
 

في المباني المجاورة لمجمع  استبدال اللوحات الكهربائية الرئيسية
 السلمانية الطبي

 ٣ FINC022C0202 مناقصة

0008948,422 BD  
 

AL MANHAL WATER 
FACTORY 

١ 
 

توفير مبردات و مياه الشرب لجميع المواقع الصحية بالوزارة 
 )لمدة سنتين(

 ٤ FINC202C0202 مناقصة

0218294,822 BD  
 

WAEL PHARMACY 
CO. W.L.L 

١ 
 

 ٥ FINC004C0202 مناقصة أجهزة طبيةتزويد 

498900,422 BD  
 

AL NAMAL 
MECHANICAL 
CONTRACTING CO 

١ 

 

 ٦ FINC000C0202 مناقصة استبدال وحدة التكييف في مركز ابن سينا الصحي

2908822 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٧ FINC040C0202 مناقصة تحديث مركز المحرق الشمالي الصحي

 
 وزارة الصناعة والتجارة

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0428222 BD  
 

BAHRAIN FINANCIAL 
HARBOUR HOLDING 
COMPAN 

١ 

 

 ١ PBC02424C0204 مناقصة استئجار مبنى

018202 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 
 

 ٢ FIO/C24C0224 تمديد ن الصناعةاستئجار مركبات خفيفة لشئو

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2208028,001 BD  
 

BASMA ١ 
 

 ١ 0C0204 تجديد توريد حراس أمن لقاعات المحاكم

908202,044 BD  
 

AL MUNTASIR 
BUILDING 
CONSTRUCTION 

١ 

 

 ٢ 1C0202 مناقصة بناء مسجد لمركز شباب الشاخورة 
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102,012 BD  
 

WELL FLOW GULF 
TRADING CO 

١ 

028942 BD  
 

GULF BIO 
ANALYTICAL CO 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 11,458.760
 

توريد مواد كيميائية ومحاليل وقطع غيار وأجهزة لإلدارة العامة 
 امةألدلة المادية بالنيابة الع

 ٣ 02C0204 مناقصة

 وزارة المالية 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0208449 BD  
 

MOHAMMED 
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR CO 

١ 

 

 ١ NS/C22C0202 مناقصة توفير وتركيب مولد الطاقة الكهربائية االحتياطي 

028049 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINE 

١ 
 

شراء أجهزة حاسوب لتنفيذ خطة الحماية من المخاطر بوزارة 
 المالية

 ٢ SODC20C0202 تجديد

808420 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES CO 

١ 
 

REPLACEMENT OF THE ALPHASERVER 
PLATFORM 

 ٣ SFO/C22C0220 تجديد

208109 BD  
 

BLOOMBERG ١ 
 

مستخدمين في  4ق المالية لعدد توفير الخدمة االخبارية لألسوا
 ادارة االستثمارات الحكومية في الوزارة

 ٤ PBC02444C0204 مناقصة

 وزارة المواصالت 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

428848 BD  
 

GULF BUSINESS 
MACHINES B.S.C (C) 

١ 
 

 ١ PBC02488C0204 مناقصة تب البريديةتحديث نظام بدالة االتصاالت للمكا

08211 BD  
 

FUTURE COMMERCE 
INTERNATIONAL 

١ 
 

تجديد عقود االيجار المبرمة مع المالك والمؤجرين للعام الجاري 
 0202والقادم 

 ٢ PBC09000C0204 تمديد

0088809,222 BD  
 

MENA AEROSPACE 
ENTERPRISES W.L.L 

١ 
 

 ٣ C/HDC//C/94/// مناقصة جويةتوسعة معدات المراقبة ال

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0298422 BD  
 

SPECTRUM 
CLEANING CO W.L.L 

١ 
 

 ١ FC1C0202// مناقصة مقاولة زمنية لتوريد شحنات مياه للري

928222 BD  
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 ٢ F/DC0C0202/ أمر تغييري اعمال صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات الري

428280 BD  
 

BIRD CONT ١ 
 

 ٣ F/FC24C0228 تجديد موقع ببلدية المنطقة الوسطى 02صيانة دورية لعدد 

448022 BD  
 

BAHRAIN 
PETROLEUM 
COMPANY B.S.C 

١ 

 

 ٤ PBC02202C0204 مناقصة ن الزراعة والثروة البحريةمتطلبات الديزل لشئو

008222 BD  
 

MAICOM IT SERVICES 
W.L.L 

١ 
 

 ٥ PBC02200C0204 مناقصة مشروع تطوير برامج العيادة البيطرية والحجر الصحي
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 مجلس المناقصات والمزايدات
 1025( لسنة 4إعالن رقم )

 1025 أبريلبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 1001( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )

 يةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األت
 
 

 أكاديمية الخليج للطيران
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000110111 USD 
 

WEST ZONE 
GENERAL TRADING 
FZE 

١ 

 

 ١ AAA-P-0111-03 مناقصة A331/A301بيع جهاز محاكاة الطيران 

 الجهاز المركزي للمعلومات
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # لفائزالعطاء ا العملة قيمة العطاء

330.017,31 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

CISCO ENTERPRISE AGREEMENT مناقصة OTIC0/5102 ١ 

 والرياضةالمجلس األعلى للشباب 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

3.00,1 BD  
 

NATIONAL MOTOR 
COMPANY W.L.L. 

١ 
 

 ١ 3/5102 مناقصة تأجير مركبات 

,00011 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

 ٢ 0/5102 مناقصة توفير الدعم التقني وتوفير العمالة المساندة

2,0,11 BD  
 

MOHAMMED AHMADI 
CO W.L. 

١ 
 

 ٣ 5/5102 مناقصة القيام بأعمال نظافة شاملة 

 المجلس األعلى للقضاء 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة ة العطاءقيم

5.0111 BD  
 

المالك / جمال أحمد عبدالرحمن 
 الزياني

١ 
 

 ١ 0/5103 تجديد استئجار أرض لمواقف سيارات المجلس األعلى للقضاء

 المحكمة الدستورية
 # قصةرقم المنا النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,10.32 BD  
 

TAZUR COMPANY  ١ 
 

 ١ OOC0/5102 مناقصة التأمين الصحي ألعضاء وموظفي المحكمة الدستورية

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

5.0311 BD  
 

AL KHAJA EST ١ 
 

 ١ 05/00/,,02 مناقصة قواطع كهربائية

5000111 BD  
 

AL KHAJA EST ١ 
 

 ٢ IO//H/PI/110/10/02 مناقصة أبواب

500030 BD  
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

١ 
 

 ٣ P/AA/PI/11./15/02/ مناقصة مواد كيميائية

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

030300 BD  
 

ANWAR ALQUDS 
REALESTATE 

١ 
 

 ١ SPACP//3/5102/ مزايدة إستثمار ملعب نادي االتفاق الرياضي والثقافي

3010111 BD  
 

SMART RENT A CAR 
CO 

١ 
 

 ٢ SPACP//5/5102/ مناقصة إستثمار أرض نادي األتفاق الثقافي والرياضي
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 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة عطاءقيمة ال

05300,1 BD  
 

INVITA CO ١ 
 

 تطوير مركز االتصاالت للهيئة العامة للتأمين االجتماعي
 

 ١ 0/5103 تجديد

 تمكين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

50,0051 BD  
 

ORIENT MIDDLE EAST 
ADVISORY CO. W.L.L 

١ 
 

 ١ FS-032 مناقصة تنفيذ بوابة تمكين االلكترونية وتطبيقات األجهزة الذكية

2.0312 BD  
 

PRICEWATER HOUSE 
COOPERS 

١ 
 

 ٢ .FS-03 مناقصة تعيين شركة تدقيق لالداء المؤسسي

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

030331 BD  
 

FOCUS EVENTS ١ 
 

 5102تجهيز منطقة البيع لسباق جائزة البحرين لسنة 
 

 ١ CTO/13/5100 أمر تغييري

3110111 USD 
 

FORMULA ONE 
MANAGEMENT LTD 
(FOM) 

١ 

 

رسوم السباق المساند لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
 5102الفورميال وان 

 ٢ IC/51230/5102 مناقصة

.30321 BD  
 

AL WASMIYA TENT 
HOUSE 

١ 
 

 ٣ CTO/1,/5100 أمر تغييري 5102توفير الخيام و المعدات لسباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج 

200,2,7231 BD  
 

ILANZ ELECTRONICS ١ 
 

استبدال أجهزة هواتف سيمينز يونيفاي والفاكسات القديمة بأجهزة 
 ة حديث

 ٤ CTO/00/5102 مناقصة

 ديوان الخدمة المدنية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

500311 BD  
 

TOWERS WATSON ١ 
 

 ١ O/C/10/5103 أمر تغييري مشروع إدارة التغيير واالتصال

 ديوان الرقابة المالية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2,0302 BD  
 

COMPUTER WORLD ١ 
 

SUPPLY AND IMPLEMENTATION OF 
INTRANET AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 

PORTAL  

 ١ AC/10/5100/ مناقصة

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

303.50020 BD  
 

G.P.ZACHARIADES 
OVERSEAS LTD 

١ 
 

ENABLING WORKS PACKAGE FOR THE 
AIRPORT MODERNIZATION PROJECT. 

PACKAGE:2 CONSTRUCTION OF NEW FIRE 
STATION, NEW SUPER GATE & ASSOCIATED 

INFRASTRUCTURES. 

 ١ CAO/051/5100 مناقصة

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

53.0111 BD  
 

ALAMIN GARDENS ١ 
 

 ١ CAOSA/00/5100/52031/0 مناقصة خدمات صيانة المسطحات الخضراء في مطار البحرين الدولي

5,0530 BD  
 

STAR GROUP 
COMPANY S.P.C 

١ 
 

 ٢ SP/CAOSA/5100/0/ مناقصة وليتوفير خدمات مكافحة الحشرات في مطار البحرين الد

 شركة ممتلكات البحرين القابضة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0550.03 BD  
 

INSEAD - ABU DHABI ١ 
 

تنظيم دورة تدريبية لممثلي شركة ممتلكات البحرين القابضة في 
 ظلتها مجالس االدارة للشركات الواقعة تحت م

 ١ CAHO/110/5100 مناقصة
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 شركة نفط البحرين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,20111 BD  
 

ABDULLA FOUAD 
HOLDING CO. 

١ 
 

MAINTENANCE OF ACCESS CONTROL 
SYSTEM 

 ١ IC/00130/5100 تجديد

35,0.01 BD  
 

CH2M HILL ١ 
 

CARRY OUT FRONT END ENGINEERING 
DESIGN FEED TO REPLACE NO. API 

SEPARATOR  

 ٢ ,I00110 مناقصة

020.11 GBP 
 

ELYSIUM ١ 
 

SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT 
SERVICES FOR ISIS PATHOLOGY LOOKUP 

SOFTWARE  

 ٣ IC/03222/5100 أمر تغييري

003330000 BD  
 

CONTINENTAL 
FLANGES 

١ 
 

CONSIGNMENT INVENTORY AGREEMENT 
FOR FLANGES AND FITTINGS 

 ٤ Q1,5,23(05) مناقصة

2500.37.21 BD  
 

BAHRAIN 
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO 

١ 

 

INSTALL 2.4KV POWER CABLE FROM WHARF 
NO.2 SUBSTATION TO NEW ISLAND WHARF 

SUBSTATION  

 ٥ t001010(33) مناقصة

.30330 BD  
 

SCHLUMBERGER ١ 
 

 ٦ I0010,0 تمديد خدمات الصيانة والدعم لنظام منتجات شلمبرجر

00503557,11 BD  
 

AL RAWABY TRADING 
CO 

١ 
 

PURCHASE OF STEEL PLATES FOR THE 
TANK REPAIR PROGRAMME  

 ٧ Q1,3500(00) مناقصة

010310 BD  
 

SECURE SERVICES ١ 
 

 ٨ I0111,3 أمر تغييري منتوفير حراس أمن لدائرة األ

002.10111 BD  
 

AHMED MANSOOR 
ALAALI 

١ 
 

SHUTDOWN AND ROUTINE MAINTENANCE 
WORKS 

 ٩ I001012 أمر تغييري

50,110111 BD  
 

MECHANICAL CONT. & 
SERVICES CO. 

١ 
 

SHUTDOWN AND ROUTINE MAINTENANCE 
WORKS 

 ١٠ I001012 أمر تغييري

2203.0 BD  
 

MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY 

١ 
 

CERTIFICATION OF LUBE BASE OIL UNIT 
CUSTODY METERS MASTER METER AND 

COMPACT PROVER  

 ١١ I00100,(5,) مناقصة

000,21 BD  
 

JAWAD GROUP ١ 
 

SERVICE STATIONS CONVENIENCE STORE تمديد IC/00115/5105 ١٢ 

,00012 BD  
 

MARSH LTD. ١ 
 

AVIATION REFUELLING AND PRODUCT 
LIABILITY INSURANCE 

 ١٣ IC/00301/5101 تجديد

0010111 USD 
 

D"APPOLONIA SPA ١ 
 

DEVELOPMENT OF TECHNICAL OPERATING 
MANUAL FOR GAS DISTRIBUTION NETWORK 

 

 ١٤ I031120(50) مناقصة

010111 BD  
 

REDMACK 
INDUSTRIAL 
SERVICES 

١ 

 

 ١٥ I051133 أمر تغييري ر خدمات التنظيفات الكيميائيةتوفي

2503.1 BD  
 

SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A 

١ 
 

UPGRADING PETREL END PETROMOD 
SOFTWARE FOR GEOLOGICAL AND 

GEOPHYSICAL APPLICATION  

 ١٦ .I00102 مناقصة

3210530 BD  
 

BAHRAIN TRADING 
AGENCIES 

١ 
 

INSPECTION AND MAINTENANCE OF TRANE 
AIR-COOLED CENTRIFUGAL CHILLERS AT 

REFINERY  

 ١٧ I021105 مناقصة

 شئون الجمارك
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

050111 BD  
 

DOG DETECTIVES LTD ١ 
 

 ١ OA/IO//0/5100 مناقصة شراء كالب لوحدة جناح األثر بشئون الجمارك

 شئون الطيران المدني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,0501 BD  
 

AL YAMAMA FOR 
CLEANING  

١ 
 

 ١ HS/D/P/01/115 تمديد أعمال التنظيفات العامة التابعة لشئون الطيران المدني
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 طيران الخليج
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

3.0500 BD  
 

CHARTIS TAKAFUL 
ENAYA  

١ 
 

PILOTS INCOME PROTECTION INSURANCE  0352-05-00 مناقصة-cti ١ 

53100057201 USD 
 

AVIANOR CANADA ١ 
 

MRO SELECTION FOR HMV AND C CHECKS - 
AIRBUS FLEET 

 ٢ TIO-.010-,-05 أمر تغييري

00.0202 BD  
 

HOLIDAY INN - 
KUWAIT 

١ 
 

CREW HOTEL ACCOMMODATION IN KUWAIT 
KWI 

 ٣ TIO-0303-00-00 مناقصة

010,11 BD  
 

AL HANAFI CLEAN. 
CO. 

١ 
 

تزويد بعمال منظفين لقيام بعمل التنظيفات الخارجية لجميع الطائرات 
 وتغيير أغطية المقاعد أثناء الفحص

 ٤ TIO/00/10/1,03 تجديد

030211 USD 
 

AIR CANADA ١ 
 

 ٥ TIO-0113-13-00 تجديد خدمات الهندسة األرضية لمحطة فرانكفورت

030,30 BD  
 

AWAC TECHNICS ١ 
 

 ٦ TIO/10.1/,01/1 تجديد خدمات صيانة طائرات طيران الخليج في محطة فرنسا

 مجلس التنمية األقتصادية
 # رقم المناقصة النوع عالموضو # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

050111 BD  
 

ZENITH OPTIMEDIA 
INTERNATIONAL 

١ 
 

تعيين شركة متخصصة لوضع خطة إعالنية وشراء مساحات إعالنية 
 في الوسائل اإلعالمية المختلفة لمدة خمس سنوات قادمة

 ١ SP/13-5103/.0/ تجديد

.,0111 BD  
 

LBI MENA ١ 
 

 ٢ .IC/05-5100/2 أمر تغييري مواقع االلكترونيةتعيين شركة أنظمة محتويات لل

0300.21 BD  
 

MONITOR DELOITTE ١ 
 

تعيين شركة متخصصة لمراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية 
 االقتصادية الوطنية

 ٣ SP/1,-5103/.0/ أمر تغييري

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

3000.07511 BD  
 

GARTNER GULF 
FZ_LLC 

١ 
 

مشروع تطوير مهارات البحث لكوادر هيئة الحكومة االلكترونية 
 برنامج الشركات الدولية

 ١ AA/5100/13/ تجديد

3.30511 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٢ IC/51002/5102 مناقصة ترقية البنى المتكاملة للخدمات اإللكترونية

020011 BD  
 

RARE TECH ١ 
 

 ٣ IC/51000/5102 مناقصة أمر تغييري -خدمة الحوسبة لنظام االجتماعات االلكترونية 

020110 BD  
 

BIBF ١ 
 

 ٤ AA/5103/12/ أمر تغييري برنامج إدارة المحتوى االلكتروني

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع لموضوعا # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,55 BD  
 

AL MUFEED LOW 
POWER SERVICES CO 

١ 

050105 BD  
 

THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P 

٢ 

030.3.7.51 BD  
 

KAVALANI & SONS 
W.L.L 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 26,571.72
 

وتخزينها تزويد وتركيب المعدات الالزمة لمناولة المواد الكيميائية 
 ومكافحة انسكابها بمحطة الرفاع

 ١ PP-DPD-0,0-5100 مناقصة

.0,03,0 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 

3530.01 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 1,098,144
 

 ٢ PP-S//D-5,1-5100 مناقصة 05سنوات استئجار رقم  0مركبة لمدة  515استئجار عدد 
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23012.75,1 BD  
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING  

١ 

 

SUPPLY OF LIGHT VEHICLES DRIVERS FOR 
TWO(2)YEARS PERIOD. 

 ٣ P-S//D/-303-5100 مناقصة

030511 BD  
 

SOUTHERN TOURISM 
COMPANY  

١ 
 

 ٤ P-DPD/-330-5100 مناقصة لعكس نقل الحموالت من الجزيرة الرئيسية إلى جزيرة حوار وبا

500311 BD  
 

MIDDLE EAST 
TRADING & 
ENGINEERING 

١ 

 

INSPECTION TESTING CONDITION AND LIFE 
ASSESSMENT & REPORTING OF T/A-2 37.5 
MVA GENERATOR STATOR & ROTOR AT 

SPWS 

 ٥ PA-DPD-523-5100 مناقصة

..0211 BD  
 

SIEMENS ١ 
 

( //TDAD/عاملة ماهرة متخصصة في أجهزة ) تزويد أيدي
 لمحطة الرفاع

 ٦ PP-532/5113/0031 تجديد

0350521 BD  
 

ALSTOM POWER 
SERVICES  

١ 
 

تزويد أيدي عاملة ماهرة متخصصة لمحطةالرفاع وسترة إلنتاج 
 الكهرباء

 ٧ PP-305/5113/0011 تجديد

2,0010 BD  
 

HERTEL MSL CO. 
W.L.L 

١ 
 

يانة لخزانات المياه التابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء أعمال الص
 والماء

لضخ   Oاعمال الصيانة الخارجية للخزان العلوي بمحطة المحرق 
 المياه

 ٨ mp-dtw-350-5100 مناقصة

5,020, BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 
 

ROTEOR. SET FOR DISTILLER EXTRUCTION 
PUMP 

 ٩ P/AA/O/-02.3/00/5100/ قصةمنا

5,0551 BD  
 

FUTURE SHOP CO. ١ 
 

CUT- OUT, DOMESTIC 2 ITEMS مناقصة IO/AA/O/-110/15/5102 ١٠ 

33.0..0 BD  
 

SILAH GULF W L L ١ 
 

OUTSOURCING EWA CONTRAC CENTER 
CRM SERVICES FOR 3 YEARS 

 ١١ P-OO/-.03-5100 مناقصة

31302307120 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

تنفيذ مد وتركيب خط نقل المياه الذي يربط محطة الدور لنقل المياه 
 المرحلة الثانية  -ومحطتي المصفاة والرفاع الغربي 

 ١٢ 5101/3011/,001 أمر تغييري

00023, BD  
 

SNC LAVALIN 
INTERNATIONAL 

١ 
 

تنفيذ  -كيلوفولت  00شبكة نقل الطاقة ذات جهد مشروع تطوير 
 كيلوفولت 00االعمال المتبقية الكمال محطة تبريد الخاصة جهد 

 ١٣ IC/0,533/5103 أمر تغييري

330.15 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

١ 
 

 ١٤ PP-DID-5,0-5100 مناقصة محطة فرعية. 05تزويد قطع غيار لوحدات التحكم بعدد 

003000332 BD  
 

JUWI ١ 
 

 -إنشاء محطة تجريبية النتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة البديلة 
 التأهيل المسبق للمقاولين

 ١٥ 0011/5103/3011 مناقصة

200311 BD  
 

NORTH STAR 
TECHNOLOGY CO 

١ 
 

حاسب آلي شخصي مع الصيانة  311تزويد وتركيب وتدشين عدد 
 سنوات 3والضمان الشامل لمدة 

 ١٦ PP-T/D-503-5100 أمر تغييري

 هيئة تنظيم االتصاالت
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0010111 USD 
 

STRATEGY 
ANALYTICS LTD 
(TELIGEN) 

١ 

 

DIRECT CONTRACTING FOR THE 2015 AND 
2016 UPDATE OF PRICE BENCHMARKING 

STUDY OF ARAB COUNTRIES 

 ١ IC/51232/5102 مناقصة

3.00531 USD 
 

FRONTIER 
ECONOMICS 

١ 
 

 ٢ I/A//SP/5102/110 مناقصة تعيين استشاري إلعداد الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت

 وزارة اإلسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

025003,7011 BD  
 

AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI 

١ 

 

موقع  DA/A-Aوحدة سكنية نوع  50أعمال البنية التحتية لعدد 
 في البسيتين 550مجمع  -0,3

 ١ HP/10/02 مناقصة

0010111 BD  
 

D G JONES ١ 
 

CONSULTANCY SERVICES FOR 
COMMERCIAL SUPPORT SERVICES 

 ٢ P/10/05/ أمر تغييري

 شاالوزارة األ
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

.0303007011 BD  
 

JALAL ALAALI & SONS 
BSC C 

١ 
 

األعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطات الضخ وخزانات مياه 
 D/-05-5,-113/الصرف الصحي المعالجة رقم المشروع: 

 ١ D/-00/1115/ مناقصة

00530001, BD  
 

EGIS INTERNATIONAL ١ 
 

الخدمات االستشارية والتصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الشيخ خليفة 
 بن سلمان 

 ٢ ,D/-00/115/ مناقصة
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0.30,027033 BD  
 

ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L. 

١ 
 

 ٣ CAD-00/1150 مناقصة الصيانة الشاملة و الصباغه لمركز أحمد الفاتح اإلسالمي

0020530 BD  
 

AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI 

١ 

 

وضواحيها المرحلة الثانية وكرزكان  3,03طريق  ,013صدد 
 ومواقف للسيارات 5030وإنشاء طريق  0150مجمع 

 ٤ D/-00/1135/ مناقصة

200210 BD  
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN 

١ 
 

 ٥ CA/13/5105 أمر تغييري سنتين 5100/   5105المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 

050310 BD  
 

TYLOS EXCAVATION  ١ 
 

 ٦ 03/5100// أمر تغييري 5100/5103المقاولة الزمنية لألعمال المدنية 

0,0,11 BD  
 

BAHRAIN PIPELINE 
CONST. CO. 

١ 
 

المقاولة الزمنية للتزويد باأليدي العاملة إلدارة تشغيل وصيانة الصرف 
 5105-5100الصحي 

 ٧ D/01/5100/ أمر تغييري

00130025,7,13 BD  
 

AL KOOHEJI 
TECHNICAL 
SERVICES 

١ 

 

 ٨ .D/-03/113/ مناقصة تأهيل محطات الضخ الفرعية للصرف الصحي

0023,01527555 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

 مشاريع الصرف الصحي 
 لشمال سترة  خط مياه الصرف الصحي المعالجة

 D/-05-21/110/رقم المشروع 

 ٩ D/-03/11,0/ مناقصة

502033.7211 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

تغيير مضخات ومبردات التكييف في المبنى الرئيسي لديوان وزارة 
 00 ,10المنامة رقم المشروع: -الخارجية 

 ١٠ OPD-00/1112 مناقصة

5000311 BD  
 

G.P.ZACHARIADES 
OVERSEAS LTD 

١ 
 

 ١١ OP/00/05 أمر تغييري صيانة مبنى رئاسة مجلس الوزراء

330031 BD  
 

BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S 

١ 

 

تحويل خط مياه الصرف الصحي في نادي المحرق الرياضي0 عراد 
 D/-00-,1-105/رقم المشروع:  501مجمع 

 ١٢ D/-00/1120/ مناقصة

05,03027300 BD  
 

AQUA CHEM TRADING  ١ 
 

توريد مواد كيميائية لمجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة رقم 
 D/-00-00-210/المشروع: 

 ١٣ D/-00/1133/ مناقصة

03,05227311 BD  
 

CELLMEC CO ١ 
 

 صيانة شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة 
 D/-03-00-110/رقم المشروع 

 ١٤ D/-03/1135/ مناقصة

050311 BD  
 

KEO INTERNATIONAL 
CONSULTANTS 

١ 
 

خدمات مسح الكميات لمرحلتي التصميم و التنفيذ لمبنى برج متعدد 
 الطوابق0 المنامة

 ١٥ PC/0.5/02/ مناقصة

 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0.3015, BD  
 

ORIENTAL PRESS ١ 

.0020 BD  
 

ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE 

٢ 

.05,1 BD  
 

COLOUR SEPARATION 
& PRINTING HOUSE 

٣ 

0.0011 BD  
 

AL OBEKAN PRINTING 
PRESS 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 535,564
 

 ١ A/00./5100 مناقصة طباعة الكتب الدراسية للتعليم األساسي )زمنية ألربع سنوات

50.330501 BD  
 

AWAL STATIONERY ١ 
 

  /SAATFP A/D S/TD/Dشراء سلسلة كتب 
 للمرحلة االبتدائية زمنية لست سنوات 

 ٢ A/050/5100 مناقصة

.,0.51 BD  
 

AL FOUZ SERVICES ١ 
 

استبدال المكيفات المركزية القديمة بالمعهد السعودي البحريني 
 للمكفوفين

 ٣ 001/5100// مناقصة

5,100,27011 BD  
 

EDEXCEL 
FOUNDATION 

١ 
 

منح شهادات الدبلوم المطور ودبلوم الوطنية العليا لمعهد البحرين 
 للتدريب

 ٤ A/030/5100 مناقصة

3000,0 BD  
 

ARABIAN 
IMPRESSIONS DESIGN  

١ 
 

 ٥ A/52/5102 مناقصة طباعة كتب دراسية للمرحلة الثانوية )زمنية ألربع سنوات(
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 وزارة التنمية االجتماعية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

530325 BD  
 

INFOCALL ١ 
 

 ١ AC/D//SP/5100/0 مناقصة بائعين 0توفير عدد 

500000 BD  
 

BAHRAIN REAL 
ESTATE INVESTMENT 
(EDAMAH)  

١ 

 

 ٢ IC/0500,/5101 تجديد ب البحرين(استئجار محل تجاري بسوق المنامة )با

 وزارة الثقافة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

3500.1 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ١ 01/5100// مناقصة توفير وتنفيذ اعمال االضاءة بمشروع شجرة الحياة

50001,1 BD  
 

AHMED ALHAIKI 
CLEANING & 
CONTRACTING EST 

١ 

 

 ٢ 0/5102 مناقصة الصيانة الدورية للمواقع االثرية

 وزارة الداخلية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,0021 BD  
 

THE NATIONAL 
TRADING HOUSE 

١ 

003.2 BD  
 

WALEED AHMED 
ABDULLA AL JUFFALI 

٢ 

03003.07011 BD  
 

AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L 

٣ 

020,.07201 BD  
 

ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 224,473.14
 

 ١ 13/5100 مناقصة توفير احتياجات المطبعة التابعة لوزارة الداخلية

 وزارة الصحة 
 # م المناقصةرق النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0300011 BD  
 

 ١ شركة الفاتح العقارية
 

 ١ IC/0123,/5113 تجديد تجديد عقود اإليجار للشقق في بنايتي برج السلمانية )أ( و )ب

,50302 BD  
 

AWAL PRODUCTS 
COMPANY LIMITED 
S.P.C. 

١ 

 

4 YEARS MAINTENANCE CONTRACT FOR 
A/C AT MAIN PLANT HOUSE SMC. 

 ٢ ACH/030/5100 مناقصة

503 BD  
 

CIGALA GULF 
MEDICAL 

١ 

300137,31 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

٢ 

3.0200 BD  
 

JAFFAR PHARMACY ٣ 

,0351 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

٤ 

50052 BD  
 

NESTLE BAHRAIN 
TRADING WLL 

٥ 

5000550 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٦ 

,303327011 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٧ 

021 BD  
 

NASSER PHARMACY ٨ 

0300307.11 BD  
 

HAMAD TOWN 
PHARMACY 

٩ 

  المجموع )د.ب.(: 456,446.99
 

 ٣ ACH/150/5100 مناقصة تزويد أغذية عالجية

.50111 BD  
 

JALAL IONICS CO ١ 
 

PROVIDE WATER BOTTLES مناقصة ACH/100/5100 ٤ 

300211 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١ 
 

REPLACEMENT DEVICE ANALYZER AMINO 
ACID 

 ٥ ACH/030/5100 مناقصة
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3,102357,11 BD  
 

BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY 
BAS 

١ 

33.0,317,.0 BD  
 

FINE FOODS ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 778,423.674
 

 ٦ ACH/103/5100 مناقصة فطار )لمدة سنتين(توفير وجبة أ

50011 BD  
 

SAEED FAKHR 
TRADING CO 

١ 

2033.7211 BD  
 

FAMCON 
INTERNATIONAL 
CLEANING 

٢ 

.50301 BD  
 

ZAYANI POLYMER 
FACTORY  

٣ 

3.053,7311 BD  
 

AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L 

٤ 

0020320 BD  
 

MAHMOOD AKBAR ALI 
RIDHA CO. W.L.L 

٥ 

521 BD  
 

MASKATI 
COMMERCIAL 
SERVICES 

٦ 

330011 BD  
 

ABHA 
INTERNATIONAL 
TRADING 

٧ 

52300.1 BD  
 

MASKATI BROTHERS 
& COMPANY 

٨ 

.10211 BD  
 

UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS 

٩ 

0500037.21 BD  
 

ANSAR GALLERY  ١٠ 

  المجموع )د.ب.(: 614,874.15
 

 ٧ ACH/10,/5100 مناقصة تنظيفتزويد مواد 

000301 BD  
 

DATA CAPTURE 
SYSTEMS 

١ 

2503337211 BD  
 

ALETIHAD 
STATIONERY 

٢ 

303.0 BD  
 

AWAL STATIONERY ٣ 

,,0,20 BD  
 

CANAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

٤ 

001 BD  
 

STATIONERY MART 
W.L.L 

٥ 

5305317211 BD  
 

THE NATIONAL 
TRADING HOUSE 

٦ 

30052,7,11 BD  
 

AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L 

٧ 

  المجموع )د.ب.(: 222,555.8
 

 ٨ ACH/100/5100 مناقصة تزويد أدوات قرطاسية

.503..7221 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

١ 
 

 ٩ ACH/155/5100 مناقصة تزويد لقاحات

,0,01 BD  
 

DEEKO BAHRAIN ١ 

0102,0 BD  
 

AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L 

٢ 

0.0.21 BD  
 

HANAN TRADING EST ٣ 

0130211 BD  
 

MASKATI BROTHERS 
& COMPANY 

٤ 

  المجموع )د.ب.(: 176,691
 

 ١٠ ACH/0./5100 مناقصة تزويد أواني مطبخية )لمدة عامين(

020.21 BD  
 

AL-AMIN MEDICAL & 
INSTRUMENT CO. - 
ALBAH 

١ 

 

 ١١ ACH/151/00 مناقصة لظهرتزويد نظام تثبيت عظام ا

210211 BD  
 

NASS INTERNATIONAL 
TRADING CO 

١ 
 

 ١٢ ACH/00./5100 أمر تغييري اسبتدال مصاعد بمجمع السلمانية الطبي
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 وزارة الصناعة والتجارة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

,10111 BD  
 

 ١ شركة صلة الخليج
 

 ١ ACTO/10/5100 تجديد خدمات مركز اتصاالت لمركز البحرين للمستثمرين 

.10111 BD  
 

CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L 

١ 

000.03 BD  
 

REED EXHIBITIONS ٢ 

  المجموع )د.ب.(: 131,769
 

 ٢ IC/51.10/5102 مناقصة دبي  - AIAالمشاركة في معرض 

 
 
 

 واألوقافوزارة العدل والشئون اإلسالمية 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

020111 BD  
 

BASMA MARBLE & 
GRANITE 

١ 
 

تنظيف مبنى وزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف والمباني 
 التابعة لها

 ١ 5103/,0 أمر تغييري

  
 
 

 وزارة المالية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0020111 BD  
 

ROLAND BERGER 
STRATEGY 
CONSULTANTS 

١ 

 

تقديم خدمات استشارية لتحديد تكلفة الخدمات الحكومية الرئيسية 
 المرحلة االولى 

 ١ HS//13/5100 أمر تغييري

  
 
 

 وزارة المواصالت
 # قم المناقصةر النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

30,11 BD  
 

SAMA  ١ 
 

 ١ I12/5100 تمديد تنظيف المباني التابعة للمؤسسة العامة للموانئ البحرية وميناء سلمان.

30,0011 BD  
 

DURRAT AL 
MUHARRAQ 
CLEANING 

١ 

 

مناقصة خدمات التنظيفات العامة لمكاتب الرئيسية بوزارة المواصالت 
 يةواالتصاالت والفروع البريد

 ٢ AII/H/D/10/5102 مناقصة

210111 BD  
 

NIDUKKI TRADING ١ 
 

 ٣ I00/5100 تجديد خدمات إزالة نفايات السفن بميناء سلمان

 
 
 

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

3150211 BD  
 

EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO. 

١ 

 

 ١ OA/D/00/5100 مناقصة تزويد مواد دفان بري لموقع مدفن عسكر

,00,.. BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٢ OA/D/0./5100 مناقصة مناقصة زمنية لتزويد وتركيب حشائش صناعية

.00001 BD  
 

SUMMERLAND 
CONSTRUCTION & 
CONTAINERS 

١ 

 

 قاولة زمنية لتوريد شحنات مياه للري لمدة سنةم
 

 ٣ AA/0/5103/ تجديد

50.01,1 BD  
 

AL MAHD SECURITY ١ 
 

 ٤ AHH/12/5100 مناقصة حراس امن مباني وحدائق بلدية المحرق

030011 BD  
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 تزويد الوزارة بايدى عاملة للعمل فى مشروع مكافحة سوسة النخيل
 الحمراء

 ٥ AA/5102/0 مناقصة



147
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

 

فحة ص  10 من 10 
 

 

 

010001 BD  
 

SEYADI TRADING ١ 

000511 BD  
 

SAEED A KAREEM A 
KHAMIS 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 26,360
 

 ٦ AA/5102/3 مناقصة مزايدة لبيع اآلغنام بمحطة االنتاج الحيواني بالهملة

302.1 BD  
 

AL AMIN GARDENS ١ 
 

 ٧ AAA/5/5100 تمديد ينة زايد لمدة سنتينصيانة المزروعات والري في مد

..02,5 BD  
 

HORTI GROUP S .P.C 
OWNER MOZA JASSIM 
ABD 

١ 

 

 ٨ AH/5105/53 مناقصة تطوير مشتل الدانة الواقع في منطقة الدير

5.10111 BD  
 

BAHRAIN SECURITY & 
LOGISTIC 
MANAGEMENT - B1 

١ 

 

 ٩ H//0/5102 مناقصة عناوينمناقصة زمنية لتوفير لوحات معدنية لل

00130 BD  
 

ARADOS CAR HIRING ١ 
 

 ١٠ AAH//1,/5101 تمديد سنوات 0استئجار اآلليات والمركبات المختلفة لمدة 
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 مجلس المناقصات والمزايدات
 1025( لسنة 5إعالن رقم )

 1025 مايوبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 1001( لسنة 73( من المرسوم بقانون رقم )73إعماالً ألحكام المادة )

 ةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتي
 
 

 أكاديمية الخليج للطيران
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

389,103 BD  
 

CAE INC ١ 
 

UPGRADE OF THE A320 (2WBG) SIMULATOR 
FROM AIRBUS STANDARD VERSION 1.6 TO 

THE LATEST VERSION 1.8 

 ١ AGG-P-91-91 مناقصة

 علوماتالجهاز المركزي للم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

931,581 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

CISCO ENTERPRISE AGREEMENT مناقصة /OTIC2892C81 ١ 

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

32,188 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ١ VNC9C2892/ تجديد تشغيل وصيانة منتزه ومحمية دوحة عراد

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

38,118 BD  
 

TYLOS PLASTIC 
INDUSTRIES CO 

١ 
 

 ١ 831C83C91 مناقصة (/CU/T - PNانابيب بالستيكية)

53,511 BD  
 

AMEERI STORES ١ 
 

 ٢ 892C82C91 مناقصة قواطع كهربائية

92,5316212 BD  
 

YATEEM 
COMMERCIAL 
COMPANY 

١ 

 

 ٣ 825C83C91 مناقصة قطع غيار ميكانيكية لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

11,218 BD  
 

BICC MET CO ١ 
 

 ٤ 833C83C91 مناقصة كابالت

32,888 BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

١ 
 

 ٥ 821C83C91 مناقصة مبادل حراري لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء

31,121 BD  
 

TAQI MOHAMMED AL 
BAHARNA EST 

١ 
 

 (5831C99 NV 3 /IO/كابالت ارضية) 8891 مناقصةC83C91 ٦ 

38,888 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

FUSE LINK, HRC WEDGE TYPE 92MM 
 

 ٧ 831C83C91 مناقصة

9,918,521 BD  
 

TAQI MOHAMMED AL 
BAHARNA EST 

١ 
 

CABLE U/G مناقصة T/CVNCPT-8839C83C2891 ٨ 

998,188 BD  
 

PROCESS 
ENGINEERING CO.  
PENCO 

١ 

 

 /GVTOS/GNمواد كيميائية لمحطة سترة ألنتاج الكهرباء والماء )
VNOAN T/PP/OGTUO/ ) 

 ٩ 893C83C91 مناقصة

998,888 BD  
 

P H TRADING  ١ 
 

 ١٠ 898C82C91 مناقصة أمتار كهربائية

18,888 BD  
 

KAVALANI & SONS 
W.L.L 

١ 
 

NGV و/LNGUST OVCUSTOOGN 118 PP COG. 811 مناقصةC83C91 ١١ 
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 المؤسسة العامة للشباب والرياضة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # لعطاء الفائزا العملة قيمة العطاء

030,521 BD  
 

THINKING 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 ١ ONPAIPSC1C2891 مزايدة 2مزايدة نادي الشباب الرياضي 

591,3916108 BD  
 

EAGLE FOR SAFE & 
SECURITY 

١ 
 

 ٢ ONPAIPSC99C2891 مناقصة رجال أمن لمبنى المؤسسة والمنشآت التابعة لها

19,1096118 BD  
 

CITY ZONE 
CONTRACTING 

١ 
 

 ٣ ONPAIPSC1C2891 مناقصة بناء ملعب النجيل الصناعي لكرة القدم بنادي النجمة

935,888 BD  
 

JASSIM TRADING & 
AGROSERVE S.P.C 

١ 
 

مشروع استبدال العشب الصناعي لمالعب كرة القدم بنادي المالكية 
نادي الرفاع الشرقي ومركو االبداعي ونادي سترة والنادي االهلي و

 الشبابي

 ٤ ONPAIPSC5C2891 مناقصة

91,011 BD  
 

VIBRANT SECURITY ١ 
 

 ٥ 90C2899 تجديد توفير رجال امن وحراسة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها 

12,088 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ٦ ONPAIPSC1C2891 مناقصة لكرة القدم بمركز سند الشبابي انشاء ملعب من النجيل الصناعي

11,188 BD  
 

QUALITY 
SYSTEMTECHNIK CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٧ ONPAIPSC0C2891 مناقصة مشروع استبدال محطة تحلية المياه بنادي األهلي

931,158 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ن النجيل الطبيعي بنادي المالكية انشاء ملعب لكرة القدم م
 االعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية 

 ٨ ONPAIPSC91C2891 مناقصة

12,928 BD  
 

BATELCO ١ 
 

 ٩ TBC28118C2891 مناقصة  PPNS N2 UVPGVGA/Cتوفير خدمة االنترنت 

 بناغاز
 # صةرقم المناق النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2,595,302 USD 
 

PRODUCTION 
SERVICES NETWORK 
EMIRATE (PSN 
EMIRATE) 

١ 

 

 ١ BAP91C889 مناقصة المرافق الثانوية لمشروع مصنع الغاز المصاحب

11,185 BD  
 

ETHOSENERGY ١ 
 

 T2 STGTIO GSS/PBNP TB9111/تصليح قطع غيار 
NIO SO/P/VVS AGS TUOBOV/ 

 ٢ TBC28081C2891 مناقصة

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

985,288 BD  
 

ALMOAYED DATA 
GROUP 

١ 
 

OUTSOURCING / ORACLE BANNER DBA مناقصة BPC881C2891 ١ 

 شركة البحرين لإلستثمار العقاري
 # رقم المناقصة وعالن الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

2,195,012 BD  
 

AECOM MIDDLE EAST ١ 
 

 ١ CGPGNC/SC891C2891/ مناقصة إختيار استشاري لمشروع تخطيط منطقة بالج الجزائر

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

110,115 BD  
 

AECOM MIDDLE EAST ١ 
 

CONSULTANCY SERVICES FOR COSTING 
DURING CONSTRUCTION PHASE FOR THE 

AIRPORT 

 ١ BG/C991C2891 مناقصة

392,8206338 BD  
 

EXCEED IT SERVICES ١ 
 

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT مناقصة BG/C931C2891 ٢ 

05,958 BD  
 

MOHAMMED AHMADI 
CO 

١ 
 

CLEANING AND SECURITY GUARDS 
SERVICES 

 ٣ BG/C11C2892 تجديد

910,188 BD  
 

 ١ عبد الرحمن يوسف فخرو
 

 ٤ TBC1811C2880 تجديد استئجار مكاتب

31,121 BD  
 

ABDUL A"AL SAFETY & 
SECURITY SERVICES 

١ 
 

 ٥ BG/C922C2891 مناقصة توفير و تنفيذ مركز األتصاالت لشركة مطار البحرين
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911,818 BD  
 

COIL TECH U.S. 
CHILLER SERVICES  

١ 
 

عقد الصيانة السنوي لنظام تبريد المياه في مبنى الخدمات لمطار 
 البحرين الدولي

 ٦ BG/CNPC81C2891 مناقصة

921,118 BD  
 

WHITE HAWK 
SECURITY CO 

١ 
 

ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF 
CLOSED CIRCUIT TV (CCTV), PERIMETER 

INTRUSION DETECTION SYSTEM (PIDS) AND 
AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION 

SYSTEM (ANPR) AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT  

 ٧ BG/CNPC85C2891 مناقصة

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

23,3336288 BD  
 

GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST. 

١ 

 

 ١ BG/NPC99C2891C21518C9 تجديد خدمات صيانة المسطحات الخضراء في مطار البحرين الدولي

02,121 BD  
 

VERMINEX CO ١ 
 

 ٢ ONPCBG/NPC2891C9 تجديد توفير خدمات مكافحة الحشرات في مطار البحرين الدولي

118,921 BD  
 

AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO 

١ 
 

LABOUR SUPPLY SERVICES AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 ٣ BG/CNPC98C2891 تجديد

395,325 BD  
 

AMA MOTORS ١ 
 

ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF 
VEHICLES AND EQUIPMENTS AT BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT  

 ٤ BG/CNPC80C2891 تجديد

395,325 BD  
 

AMA MOTORS ١ 
 

ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF 
VEHICLES AND EQUIPMENTS AT BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT  

 ٥ BG/CNPC80C2891 مناقصة

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

901,888 USD 
 

INDEPENDENT 
PROJECT ANALYSIS 

١ 
 

PERFORM PACESETTER AND PROSPECTIVE 
EVALUATIONS ON BAPCO MODERNIZATION 

PROGRAM (BM) 

 ١ T918823 مناقصة

211,1956128 BD  
 

AHMED MANSOOR 
ALAALI 

١ 
 

INSTALL GAS SUPPLY RING MAIN FOR 
SOUTH ALBA INDUSTRIAL AREA )SAIA) 

CUSTOMERS 

 ٢ T918981 مناقصة

28,888 BD  
 

TRANSWORLD IT ١ 
 

 ٣ T928819 تجديد توفير خدمات صيانة أجهزة الحاسب اآللي

95,290,188 USD 
 

ALBEMARLE 
CATALYSTS 

١ 
 

FLUID CATALYTIC CRACKING UNIT FCCU 
FRESH FCC CATALYST SUPPLY  

 ٤ Q809311(21) مناقصة

15,010 BD  
 

SCHNEIDER 
ELECTRIC, UAE 

١ 
 

PILOT WIRE PROTECTION RELAYS ٥ (39) 1192-91 مناقصة 

188,888 USD 
 

FRESHFIELDS 
BRUCKHAUS 
DERINGER S P C 

١ 

 

LEGAL ADVISORY SERVICES TO BAPCO 
AND NOGAHOLDING IN THE DISPUTE WITH 

THE JOINT VENTURE PARTNER 

 ٦ T918820 مناقصة

 
 طيران الخليج

 # رقم المناقصة وعالن الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

091,888 USD 
 

AL MOAYED 
WILHELMSEN LTD 

١ 
 

FREIGHT & LOGISTIC SUPPORT FOR 
TECHNICAL MATERIAL FORWARDING 

SERVICES 

 ١ /OT-8189-1-99 تجديد

219,118 BD  
 

SOCIETE 
INTERNATIONAL DE 
TELECOMMUNICATIONS 
AERONAUTIQUES (SITA) 

١ 

 

AIRCRAFT COMMUNICATION SERVICE - 
AIRCOM 

 ٢ TBC95500C2892 تجديد

91,209 BD  
 

CAIRO AIRPORT 
COMPANY 

١ 
 

CUTE CONTRACT AT CAIRO 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 ٣ TBC91019C2892 تجديد

918,2186218 USD 
 

GOODRICH 
CUSTOMER 
SERVICES (OEM) 

١ 

 

REPAIR OF COMMON NOZZLE ASSEMBLY 
(CAN) P/NO. FK16719 S/NO. 0136001 AT OEM 

FACILITY – REPAIR ORDERS   

 ٤ TBC91212C2893 تجديد

988,888 BD  
 

ERNST AND YOUNG 
CONSULTING W.L.L 

١ 
 

تعيين مستشار الضرائب لالستشارات المحلية و العالمية لشركة 
 طيران الخليج

 ٥ /OT-9385-99-91 مناقصة
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991,250 BD  
 

AIRLINE TARIFF 
PUBLISHING 
COMPANY (ATPCO) 

١ 

 

UPGRADING TRANSACTION CONTROL 
NUMBER SYSTEM TCN TO INDUSTRY SALES  

 ٦ TBC28191C2891 مناقصة

50,101 BD  
 

EGYPT AIR ١ 
 

 ٧ /OT-9885-82-92 تجديد خدمات الهندسة األرضية لمحطة الخرطوم C السودان

118,888 USD 
 

AJW GROUP ١ 
 

PURCHASE OF TRIMMABLE HORIZONTAL 
STABILIZER ACTUATOR THSA P/N 47172 530 

FOR GULF AIR AIRCRAFT A9C-KF 

 ٨ TBC28593C2891 مناقصة

211,991 BD  
 

AVIA WORLD ١ 
 

 ٩ /OT-9882-2-92 تجديد اختيار وكيل المسافرين للواليات المتحدة األمريكية وكندا

05,883 BD  
 

SUDAN AIRWAYS ١ 
 

THE SERVICE OF PUSH BACK AT 
KHARTOUM INTERNATIONAL AIRPORT  

 ١٠ TBC28111C2891 مناقصة

9,191,288 BD  
 

AL MANNAI PLAZA 
BUILDING 

١ 
 

LEASE OF NEW BUILDING FOR GULF AIR 
CABIN CREW ACCOMMODATION (MANNI 

PLAZA) 

 ١١ TBC28111C2891 مناقصة

993,128 EUR 
 

FRANCE VISION ١ 
 

A330 SIT MEDIA INTEGRATION  أمر تغييري TBC91210C2899 ١٢ 

105,110 BD  
 

SAMA TRAVEL & 
SERVICES 
INTERNATIONAL LLC. 

١ 

 

PASSENGER GENERAL SAELS AGENET 
(GSA) IN OMAN 

 ١٣ cti-8191-81-99 تجديد

185,211 BD  
 

SAUDI AMAD ١ 
 

PASSENGER GENERAL SALES AGENT AND 
TRANSPORTATION SERVICES IN KSA 

 ١٤ /OT-9910-1-93 مناقصة

918,888 USD 
 

NORMANDY AERO ١ 
 

PURCHASE OF QTY 2 BOGIC BEAM UNITS 
P/N 201272304 IN OVERHAUL CONDITION TO 

SERVICE GULF AIR AIRCRAFT A9C-KD 

 ١٥ TBC28081C2891 مناقصة

 االقتصاديةمجلس التنمية 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # لعطاء الفائزا العملة قيمة العطاء

588,888 BD  
 

HOUSE OF TRAVEL ١ 
 

 ١ ONPC83-2891C11 مناقصة تعيين وكالة سفريات

21,588 BD  
 

ORANGE MEDIA 
GROUP OMG  

١ 
 

تعيين شركة لبناء منصة خاصة لمملكة البحرين بمعرض النقل 
 اللوجيستي بمدينة ميونخ

 ٢ TBC28111C2891 مناقصة

01,888 BD  
 

INFORMA 
EXHIBITIONS 

١ 
 

 ٣ TBC28115C2891 مناقصة بدبي /OTPS/GP/استئجار مساحة في معرض سيتي سكيب 

38,888 BD  
 

LANCASTER HOUSE ١ 
 

 ٤ TBC28080C2891 مناقصة رعاية فعالية هذه هي البحرين في باريس بفرنسا

11,258 BD  
 

FARNBOROUGH 
INTERNATIONAL LTD 

١ 
 

 ٥ TBC28081C2891 مناقصة 2895رعاية معرض البحرين الدولي للطيرات 

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

90,192 BD  
 

G4S SECURE 
SOLUTIONS 

١ 

92,588 BD  
 

TOFAN CLEANING 
SERVICES 
ESTABLISHMENT 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 31,512
 

تجديد عاقدي خدمات الحراسة وخدمات التنظيفات لمعهد اإلدارة 
 العامة

 ١ TBC28119C2891 مناقصة

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

92,139 BD  
 

EVER GULF ١ 
 

INTEGRATED WORKFLOW MANAGEMENT 
SYSTEM (EOFFICE) 

 ١ AGC2881C92/  أمر تغييري

12,890 BD  
 

GULF BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٢ AGC2899C82/ تجديد تجديد بوابة الحكومة االلكترونية

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

983,088 BD  
 

AL JANAYEN EST ١ 
 

 ١ 230C2899C5891 (B) تجديد توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة 
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911,058 BD  
 

MODERN GLOBAL 
CLEANING 

١ 
 

 ٢ 230C2899C5891 (B) تجديد توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة 

15,188 BD  
 

ABDUL A"AL 
CLEANING 

١ 
 

 ٣ 230C2899C5891 (B) تجديد هيئة توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت ال

20,088 BD  
 

MANAMA CLEANING ١ 
 

 ٤ 230C2899C5891 (B) تجديد توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة 

29,388 BD  
 

AL MOAYYED 
CLEANING 

١ 
 

 ٥ 230C2899C5891 (B) تجديد توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة 

92,111 BD  
 

BUWARDO CLEANING ١ 
 

 ٦ 230C2899C5891 (B) تجديد توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة 

38,588 BD  
 

SHUJAI PROPERTY ١ 
 

 ٧ 230C2899C5891 (B) تجديد توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة 

3,928 BD  
 

CLEANCO ١ 
 

 ٨ 230C2899C5891 (B) تجديد يئة توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت اله

913,5916118 BD  
 

SAINT GOBAIN PAM ١ 
 

SUPPLY OF 9 NO'S MOTORIZED BUTTERFLY 
VALVES FROM EWA SPECIFIED 

MANUFACTURERS - SIZES RANGING FROM 
1200 TO 2000MM. 

 

 ٩ PP-DTC-235-2891 مناقصة

19,181 BD  
 

TURK HEAVY 
TRANSPORT 

١ 

291,118 BD  
 

AL WARDI 
TRANSPORT 

٢ 

11,308 BD  
 

MODERN MECH 
ELECT & TRANSPORT 
CO 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 326,355
 

 ١٠ OP-NOSC-382-2891 مناقصة ( سنوات3استئجار مركبات ومعدات ثقيلة لمدة )

11,823 BD  
 

PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING 
SERVICES 

١ 

 

ل عدادات كهرومغناطيسية لمشروعي العرين و توفير, تركيب و تشغي
 الروضة.

 ١١ PP-DCC-881-2891 مناقصة

30,1116211 BD  
 

ABUOBAID 
CONTRACTING & 
TRADING GROUP 

١ 

 

أعمال إصالحات إنشائية لألعمدة والدعائم الخرسانية التي تحمل 
 ب بمحطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء 9أ و 9المقطرات 

 ١٢ PP-/PC-210-2891 مناقصة

950,588 BD  
 

CENTRAL POWER & 
PROCESS SYSTEMS 

١ 
 

 55تطوير نظام الحماية للكابالت المغذية بالمحطات الفرعية جهد 
 كيلو فولت

 ١٣ PP-/PC-205-2891 مناقصة

31,188 BD  
 

BUSINESS 
INTERNATIONAL 

١ 
 

PRINTING & MAILING OF EWA VIP BILLS 890-2891 مناقصة-sp-ipc ١٤ 

51,125 BD  
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

١ 

 

أعمال الصيانة لخزانات المياه التابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء 
 والماء

 ١٥ sp-dtc-385-2891 مناقصة

18,1136388 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ١٦ PP-OSC-838-2891 مناقصة لي.تزويد وتركيب نظام توزيع أحمال أنظمة الحاسب اآل

938,888 BD  
 

SIEMENS ١ 
 

 ١٧ 283C2892C1928 أمر تغييري البخارية للمرحلة األولى بمحطة سترة . -الصيانة الشاملة للتربينه 

21,015,8106110 BD  
 

NASS CONTRACTING 
COMPANY (W.L.L) 

١ 
 

 2892-2881مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 
 وسط -إنشاء وتوسعة محطات الضخ والتوزيع 

 ١٨ 1528C2899C3988 مناقصة

911,218 BD  
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

١ 

 

( بمحطة الحد لضخ 9اعمال الصيانة الداخلية للخزان األرضي رقم )
 المياه المحالة 

 ١٩ sp-dtc-881-2891 مناقصة

211,888 BD  
 

CANAR TRADING CO ١ 
 

 ٢٠ 218C2892C5888 تجديد شـــروع المســـح الجيوفيزيائي لمعلومات شبكات هيئــة الكهربـاءم

992,010 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

( 1( صهاريج ديزل لمدة )3( شاحنات وعدد )2استئجار عدد )
 51استئجار رقم  –سنوات 

 ٢١ OP-NOSC-828-2891 مناقصة
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91,111 BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

١ 
 

بنظام نوع  1-استبدال نظام التحكم بمدخل الهواء للتوربين الغازي رقم
(CIVGNCSIV.او أي نظام مكافئ له بمحطة سترة ) 

 ٢٢ PP-/PC-322-2891 مناقصة

1,031 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 
 

 ٢٣ 931C2881C5891-PP تجديد نواتس 1لمدة  11إستئجار  -إستئجار مركبات خفيفة 

5,395 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

 ٢٤ 931C2881C5891-PP تجديد سنوات 1لمدة  11إستئجار  -إستئجار مركبات خفيفة 

311 BD  
 

AL MOAYYED 
MOTORS 

١ 
 

 ٢٥ 931C2881C5891-PP تجديد سنوات 1لمدة  11إستئجار  -إستئجار مركبات خفيفة 

11,958 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

١ 

 

 ٢٦ 8291C2880C5891 تجديد لمدة خمس سنوات. 31استئـجار معــدات ثقيلـة استئجار رقم 

915,555 BD  
 

MODERN GLOBAL 
CLEANING SPC 

١ 
 

 ٢٧ 832C2892C5891 تجديد تزويد خدمة التخلص من النفايات 

91,888 BD  
 

ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST 

١ 
 

 ٢٨ 983C2898C3388 تجديد صيانة خوادم وأجهزة التخزين لنظم المعلومات الجغرافية

11,888 BD  
 

 ١ آ بي بي للتكنولوجيا
 

 ٢٩ 839C2880C1938-PS تجديد صيانة أنظمة التحكم في تشغيل التوربينات الغازية 

12,580 BD  
 

ABB TECHNOLOGIES ١ 
 

 ٣٠ 921C2880C1928 تجديد تزويد أنظمة التحكم في تشغيل التوربينات الغازية في محطة سترة

 
 هيئة شئون اإلعالم

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

381,188 BD  
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

١ 
 

 ١ OGGC1C2891 مناقصة كييف والكهرباءتزويد الهيئة بخدمات صيانة الت

938,888 BD  
 

HAWAR ARTISTIC 
PRODUCTION 
CENTER  

١ 

 

 ٢ TBC28182C2891 مناقصة (3المسلسل المحلي) سوالف طفاش 

991,188 BD  
 

BASMA ١ 
 

توريد عمالة ألعمال المساعدة والمراسلين والبدالة والضيافة والسواق 
 للهيئة

 ٣ 1C2899 تجديد

 
 ارة اإلسكانوز

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

13,318 BD  
 

ALTADHAMON 
EXCAVATION CO 

١ 
 

, 951, موقع T3Pوحدة سكنية نوع  59أعمال البنية التحتية لعدد 
 المرحلة األولى -في جو  158مجمع 

 ١ NPC11C93 أمر تغييري

2,335,1116188 BD  
 

ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING 

١ 

 

 0وعدد C99وحدة سكنية نوع  215أعمال البنية التحتية لعدد 
 في توبلي 199مجمع  -951موقع  GLعمارات سكنية نوع 

 ٢ NPC82C91 مناقصة

18,9386580 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

 ,918موقع  T0وحدات سكنية إضافية, نوع  2أعمال بناء عدد 
 في البديع 111و  113مجمع 

 ٣ NPC83C91 مناقصة

9,210,8116985 BD  
 

MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING 

١ 

 

V مجمع 221في موقع  C99وحدة سكنية, نوع  11أعمال بناء عدد 
 الرفاع  -, الحجيات 131

/IVTOG/T - / 
/IVTOG/T - G 
/IVTOG/T - B 

 ٤ NPC18C2891 مناقصة

590,153 BD  
 

HAMEED AL NOOH 
CONTRACTING CO 

١ 
 

 ٥ TBC91212C2899 أمر تغييري 2892-2899المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة 

990,888 BD  
 

 ١ إيكوم الشرق األوسط
 

( 1الخدمات اإلستشارية ألعمال إعداد المخطط العام للجزيرة رقم )
( وحدة سكنية والبنى التحتية 188والتصاميم التفصيلية لعدد )

 (1المصاحبة لها بالجزيرة رقم )

 ٦ NPC35C2899 أمر تغييري

991,888 BD  
 

 ١ إيكوم الشرق األوسط
 

( 1الخدمات اإلستشارية ألعمال إعداد المخطط العام للجزيرة رقم )
( وحدة سكنية والبنى التحتية 188والتصاميم التفصيلية لعدد )

 (1جزيرة رقم )المصاحبة لها بال

 ٧ NPC35C2899 أمر تغييري
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 وزارة األشغال
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

209,085 BD  
 

WATSON KHONJI 
CONSULTING 
ENGINEERING 

١ 

 

PRE-CONTRACT CONSULTANCY SERVICES 
FOR SOUTH ALBA STP UPGRADE C 51952 

 ١ SCC81C85 أمر تغييري

111,888 BD  
 

MOHAMED 
SALAHUDDIN 
CONSULTING 
ENGINEERIN 

١ 

 

 انشاء مبنى احتياطي االجيال القادمة
 الخدمات االستشارية

 ٢ SPIC950C2891 مناقصة

10,888 BD  
 

PHOENIX 
ENGINEERING 
SERVICES 

١ 

 

 -مشروع مبنى مواقف السيارات )متعدد الطوابق( مجلس الشورى 
 خدمات االستشارية تقديم ال

 ٣ SPIC911C91 أمر تغييري

98,188 BD  
 

 ١ مركز طاهر لالستشارات الهندسية
 

 مبنى السفارة ومقر سكن السفير في الكويت
 األعمال االستشارية لتنفيذ أعمال التصميم واإلشراف

 ٤ SPCNC812C81 أمر تغييري

9,981,1136315 BD  
 

MC6 CONSTRUCTION  ١ 
 

 ٥ PC-91C8880/ مناقصة ل مخزن هندسي إلى مخزن طبيمشروع تحوي

15,911 BD  
 

 ١ واطسون خنجي لإلستشارات
 

 مشاريع الصرف الصحي
الخدمات االستشارية لالشراف على مشروع الصرف الصحي بالرفاع 

 الشرقي
 المرحلتين السادسة والسابعة

/5 
/1 

 ٦ TBC91891C2899 أمر تغييري

0,112 BD  
 

 ١ شارات الهندسيةالعمار لالست
 

 مشروع مبنى نادي طلبة البحرين في القاهرة
 االستشاري المشرف -الخدمات االستشارية 

 ٧ pspC918C93 أمر تغييري

388,888 BD  
 

JALAL ALAALI & SONS 
BSC C 

١ 
 

RIFFA BLOCK 912 ROADS IMPROVEMENT  أمر تغييري OCS-93C8811 ٨ 

301,0516118 BD  
 

P2M MIDDEL EAST - 
FOREIGN BRANCH 

١ 
 

الخدمات االستشارية لتصميم خط مياه الصرف الصحي الرئيسي من 
 الجفير الى توبلي 

 ٩ S/S-91C8881 مناقصة

31,1326891 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

 

أجهزة مساندة( لمجموعة  1توريد األجهزة التحليلية والمساندة )
ه المعالجة إلدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي مراقبة جودة الميا

 S/S-91-53-182رقم المشروع: 

 ١٠ S/S-91C8813 مناقصة

935,188 BD  
 

MAHMOOD AKBAR ALI 
RIDHA CONTRACTING 
CO  

١ 

 

 ١١ BPC-91C8821 مناقصة الزالق -أعمال الصيانة الشاملة للمخيم الكشفي 

2,200,3116218 BD  
 

CELLMEC CO ١ 
 

 اريع الصرف الصحي مش
 اعمال تصريف مياه الصرف الصحي للمشاريع االسكانية 

 /و Nو  Bتاهيل محطات الضخ ومحطات الرفع في الشبكات 
 المرحلة االولى

 ١٢ S/S-93C8802 مناقصة

928,888 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

 ١٣ SCC21C2898 تجديد تشغيل شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة 

91,311 BD  
 

DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L) 

١ 

 

 ١٤ SCC39C2898 أمر تغييري 2892-2899المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي 
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 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

23,121 BD  
 

ISMAIL BADER 
TRADING & 
CONTRACTING 

١ 

23,121 BD  
 

ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. W.L.L 

٢ 

23,121 BD  
 

JAHECON ٣ 

23,121 BD  
 

SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

٤ 

23,121 BD  
 

AL YASEEN ELECTR 
ICAL CENTRE 

٥ 

23,121 BD  
 

AMEERI ELECTRICAL 
SERVICES 

٦ 

23,121 BD  
 

GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C 

٧ 

23,121 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

٨ 

23,121 BD  
 

KILOWATT  
ELECTRICAL 
SERVICES 

٩ 

23,121 BD  
 

ABDULKHALIQ 
ALANSSARI 

١٠ 

23,121 BD  
 

AL JAD 
CONSTRUCTION 

١١ 

23,121 BD  
 

ANWAR ALBAIT 
CONSTRUCTION 

١٢ 

23,121 BD  
 

ALQAROONI 
ELECTRICAL 
SERVICES  

١٣ 

23,121 BD  
 

IFTIKHAR ALKHALEEJ 
MEGA PROJECTS 
INTERNA 

١٤ 

23,121 BD  
 

BRODAN 
CONTRACTING CO. 
S.P.C. 

١٥ 

23,121 BD  
 

ALNEMRAN 
CONTRACTING 

١٦ 

23,121 BD  
 

ALFOUZ 
CONTRACTING CO. 
W.L.L. 

١٧ 

  المجموع )د.ب.(: 399,993
 

ة وإصالح التركيبات الكهربائية بمدارس وإدارات وزارة التربية صيان
 والتعليم

 ١ 2893CSC923 مناقصة

298,888 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ٢ PC981C2891 مناقصة شراء وتركيب اجهزة تسريع التصفح اآلمن لألنترنت بالمدارس

11,888 BD  
 

AL MOAYYED 
COMMERCIAL 
SERVICES 

١ 

 

صيانة اجهزة تقنيات المعلومات لمدارس وادارات وزارة التربية 
 والتعليم

 ٣ 939CSC2891 مناقصة

991,888 BD  
 

PICO INTERNATIONAL ١ 
 

 ٤ PC919C2891 مناقصة 2891اعداد وتنظيم معرض التعليم زدني علما للعام 

900,888 BD  
 

QATAR AIRWAYS ١ 
 

 ٥ TBC28109C2891 مناقصة تونس والمغرب التعاقد لتوفير تذاكر سفر لخطي 

51,1116188 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

١ 
 

 ٦ PC09C2891 مناقصة توفير وتجديد رخص واتفاقية االوركل
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 وزارة التنمية االجتماعية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

91,318 BD  
 

ISMCO CO ١ 
 

ر حراس األمن المدنيين لحراسة المباني التابعة لوزارة التنمية توفي
 االجتماعية

 ١ 5C2898 تجديد

35,888 BD  
 

 ١ عبدهللا أحمد محسن الوداعي
 

 ٢ TBC91501C2893 مناقصة استئجار مبنى بمنطقة سلماباد الستخدامه كمركز اجتماعي

0,511 BD  
 

ISMCO CO ١ 
 

لحراسة المباني التابعة لوزارة التنمية  توفير حراس األمن المدنيين
 االجتماعية

 ٣ 5C2898 تجديد

13,888 BD  
 

SALAM ENTERPRISES 
CO 

١ 
 

تأثيث مركز صاحبة السمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة 
 االجتماعي الشامل

 ٤ PISCCONPC2891-1 مناقصة

 وزارة الثقافة
 # رقم المناقصة النوع لموضوعا # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0,888 BD  
 

ALDHAEN YACHT AND 
BOAT RENTAL 

١ 
 

 ١ TBC28118C2891 مناقصة توفير قارب لمركز معلومات قلعة بوماهر 

 وزارة الصحة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

90,001 BD  
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

١ 

23,311 BD  
 

JAFFAR PHARMACY ٢ 

21,218 BD  
 

GULF HEALTH 
SERVICES 

٣ 

999,1016188 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٤ 

188 BD  
 

MEDMEN MEDICAL 
EQUIPMENT CO 

٥ 

22,9326188 BD  
 

MERCURY 
MARKETING W.L.L 

٦ 

911 BD  
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

٧ 

30,1016133 BD  
 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE 

٨ 

20,1186188 BD  
 

MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST 

٩ 

1,121 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ١٠ 

312,1116588 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١١ 

10,0386588 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

١٢ 

1,1316088 BD  
 

UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS 

١٣ 

  المجموع )د.ب.(: 671,598.633
 

SURGICAL MATERIALS مناقصة PINC891C2891 ١ 

39,1116188 BD  
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

١ 
 

REPLACEMENT OF BIOLOGICAL SAFETY 
CABINETS AT PUBLIC HEALTH LAB. 

 ٢ PINC919C2891 مناقصة

258,888 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٣ PINC911C2891 مناقصة في مجمع السلمانية الطبي 32تحديث جناح رقم 

300,888 BD  
 

DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL 

١ 

 

 ٤ PINC913C2891 مناقصة ترميم الجناح الخاص بمجمع السلمانية الطبي

981,9526951 BD  
 

PROTECT SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٥ 311C2892 تجديد توفير خدمات أمنية لمستشفى الطب النفسي

931,3116150 BD  
 

PROTECT SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٦ TBC91211C2899 تجديد توفير خدمات أمنية لعدد من المواقع الصحية  بوزارة الصحة
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211,0016191 BD  
 

PROTECT SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٧ TBC93115C2899 تجديد ية بمجمع السلمانية الطبيتوفير خدمات أمن

211,0016191 BD  
 

PROTECT SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٨ TBC93115C2899 تجديد توفير خدمات أمنية بمجمع السلمانية الطبي

981,9526951 BD  
 

PROTECT SECURITY 
SERVICES 

١ 
 

 ٩ 311C2892 تجديد توفير خدمات أمنية لمستشفى الطب النفسي

098,1516138 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

١ 

1916028 BD  
 

GULF MARKETS 
INTERNATIONAL W .L 
.L 

٢ 

911,810 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٣ 

1,1116128 BD  
 

HASHIM PHARMACY ٤ 

1326818 BD  
 

مصنع ابن سيناء لألدوات الطبية 
 بالبحرين

٥ 

9,5396258 BD  
 

 ٦ تريكوللطاقة

2,512,1216328 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٧ 

991,1116928 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٨ 

93,1016988 BD  
 

ALEXANDRIA 
MEDICAL EQUIPMENT 
CO WLL 

٩ 

  المجموع )د.ب.(: 3,822,283.760
 

يذي لدول الشراء الموحد للوازم المختبرات من خالل المكتب التنف
 مجلس التعاون

 ١٠ SAN-91C2891 مناقصة

19,818 BD  
 

ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO 

١ 

902,1316188 BD  
 

ALMOAYYED 
COMPUTERS 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 233,624.4
 

 ١١ PINC951C2891 مناقصة استئجار معدات الحاسوب

32,5156918 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

١ 
 

 شراء أدوية )غير مخزنة( 
PIPGNOCIPOC/ 1PA /GPSUN/S  

 ١٢ TBC28191C2891 مناقصة

11,380 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

١ 
 

 ١٣ PINC998C2892 تجديد سنوات 1صيانة األجهزة الطبية لمدة 

25,188 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

 

 ١٤ PINC998C2892 تجديد اتسنو 1صيانة األجهزة الطبية لمدة 

912,908 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & BROS 

١ 
 

 ١٥ PINC998C2892 تجديد سنوات 1صيانة األجهزة الطبية لمدة 

319,0096128 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

١ 
 

 ١٦ PINC998C2892 تجديد سنوات 1صيانة األجهزة الطبية لمدة 

11,1526188 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

١ 

212,218 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 350,212.500
 

 ١٧ TBC28119C2891 مناقصة صيانة أجهزة الغسيل الكلوي

33,0336088 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

 

 ١٨ PINC821C91 مناقصة تزويد مواد مختبرية

39,128 BD  
 

AL A"ALI CONT ١ 
 

 ١٩ PINC989C2893 تجديد ( مشغل بقسم خدمات االقمشة بمجمع السلمانية الطبي91توفير )
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915 BD  
 

MERCURY 
MARKETING W.L.L 

١ 

91,118 BD  
 

FOROOGHI 
PHARMACY 

٢ 

353 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ٣ 

2,512 BD  
 

BLUE OCEAN GENRAL 
TRADING 

٤ 

921 BD  
 

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT 

٥ 

2,181 BD  
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

٦ 

1,103 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٧ 

28,310 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٨ 

51,9116518 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

٩ 

3,388 BD  
 

MEDMEN MEDICAL 
EQUIPMENT CO 

١٠ 

  المجموع )د.ب.(: 117,940.65
 

MEDICAL EQUIPMENT PACKAGE: SMC 
WARD 413 (PRIVATE WARD) 

 ٢٠ PINC938C2891 مناقصة

2,111 BD  
 

BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT 

١ 

3,588 BD  
 

AL SAADOON 
BUSINESS GROUP 
S.P.C 

٢ 

10,188 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

٣ 

2,888 BD  
 

ALJISHI EST. W.L.L ٤ 

02,211 BD  
 

BLACK SEA TRADING ٥ 

23,518 BD  
 

NEW AAZ AL AWTAN 
TAILORING 

٦ 

92,188 BD  
 

HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO 

٧ 

921,118 BD  
 

AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L 

٨ 

0,121 BD  
 

ABDULRAHMAN & 
EBRAHIM MOH'D 
AJOOR & PART 

٩ 

31,9116588 BD  
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

١٠ 

  المجموع )د.ب.(: 349,004.6
 

 ٢١ PINC891C2891 مناقصة تزويد أغطية و بياضات

01,188 BD  
 

GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L 

١ 

18,531 BD  
 

YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 130,035
 

 ٢٢ PINC889C2891 مناقصة راحية لربط المعدةتزويد مواد ج

 
 

 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

91,312 BD  
 

NATIONAL MOTORS 
CO. 

١ 
 

 ١ 1C2899 تجديد توفير سيارة لطاقم الكشف على الحوادث
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 وزارة العمل
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة لعطاءقيمة ا

9,918,888 BD  
 

BAHRAIN INSTITUTE 
OF HOSPITALITY 
RETAIL  

١ 

 

البرنامج التدريبي لنيل شهادة في ادارة الضيافة وشهادة الدبلوما في 
 ادارة الضيافة

 ١ 3C2891 مناقصة

 وزارة المواصالت 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # طاء الفائزالع العملة قيمة العطاء

123,192 BD  
 

MIDDLE EAST 
NAVIGATION AIDS 
SERVICES - MENAS 

١ 

 

 ١ PTTCPPGC89C2891 مناقصة تجديد اتفاقية صيانة العالمات البحرية 

15,118 BD  
 

CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L 

١ 
 

 ٢  BOGS2895C11C2891 قصةمنا مناقصة تشييد شاليه في معرض باريس الجوي

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

235,118 BD  
 

SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI 

١ 

 

 ١ PIPUP-98-2891 مناقصة إصالح وصيانة النافورة البحرية

583,821 BD  
 

AL ZAYANI LEASING 
W. L. L 

١ 
 

LEASING OF VEHICLES مناقصة PUVC2C2891 ٢ 

09,101 BD  
 

AL HAWARY TRADING 
EST 

١ 
 

 ٣ PPUVC93C2891 مناقصة تزويد زينة مناسبات لبلدية المنامة

281,222 BD  
 

GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L 

١ 
 

سنوات  3كوم ( لمدة مزايدة تأجير مواقع إعالنية على لوحات )الميجا
 في المنطقة الجنوبية

 ٤ SGPC0C2891 مزايدة

923,051 BD  
 

ABDULAZIZ AL SAYED 
TRADING (ASCON) 

١ 
 

 ٥ NOVC82C98 تجديد مناقصة استئجار صهاريج لنزف البالعات لمدة سنتين

23,188 BD  
 

BATSCO CO. W.L.L ١ 
 

 ٦ TBC28112C2891 مناقصة توفير حراس امن لمواقع تابعة للوزارة

 

 



160
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

 

فحة ص  8 من 1 
 

 

 

 مجلس المناقصات والمزايدات
 1025( لسنة 6إعالن رقم )

 1025 يونيوبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 
 1001( لسنة 76( من المرسوم بقانون رقم )73المادة ) لحكمإعماالً 

 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتية
 

 
 أكاديمية الخليج للطيران

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000777 BD  
 

AFAQ INSTITUTE OF 
AVIATION 
TECHNOLOGY 

١ 

 

TRAINING OF 16 STUDENT TO OBTAIN EASA 
PART 66 AML CATEGORY A1 

 ١ AGG-P-730-51 مناقصة

 تالجهاز المركزي للمعلوما
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000777 BD  
 

KEY STONE 
TECHNOLOGY 

١ 
 

PHYSICAL ACCESS CONTROL SYSTEM مناقصة /OIC0752C52 ١ 

 الشركة العامة للدواجن
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

307270777 AED 
 

GULF FEED MILL CO ١ 
 

 ١ 0C0751 مناقصة %50طن علف دجاج بياض  0777توريد 

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

320077 BD  
 

AL YAMAMA HOUSE 
FOR CLEANING 
CONTRACTING 

١ 

 

 ١ 5C0751 مناقصة األعلى للقضاء ومكتب نيابة المرور تنظيف مبنى األمانة العامة للمجلس

2750100 BD  
 

TAZUR COMPANY  ١ 
 

 ٢ 0C0751 مناقصة توفير تأمين صحي للموظفين وعوائلهم

 المحكمة الدستورية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

150077 BD  
 

MARBLE 
RESTORATION CO 

١ 
 

 ١ CC0C0751// مناقصة سنوات 2تنظيفات وخدمات عامه لمدة 

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

010377 BD  
 

EUROTURBINE S.P.C ١ 
 

 ١ 752C73C51 مناقصة وصالت كهربائية

3020507 BD  
 

SHAHEEN GROUP CO ١ 
 

RING MAIN UNIT 712 مناقصةC73C51 ٢ 

5150271 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

١ 
 

 ٣ 755C70C51 مناقصة موصالت كهربائية

000700 BD  
 

YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO. 

١ 

200770017 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

٢ 

570777 BD  
 

ALMADAR GENERAL 
TRADING EST. 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 40,276.25
 

 ٤ 750C73C51 مناقصة أدوات كهربائية

000017 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

١ 
 

 ٥ 722C73C51 مناقصة صمامات

5300037 BD  
 

BICC MET CO ١ 
 

CABLE U/G 710 مناقصةC73C51 ٦ 
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5070777 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

SWITCHBOARD 713 مناقصةC73C51 ٧ 

110207 BD  
 

PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVI 

١ 

 

 ٨ 702C73C51 مناقصة عدادات مياه

200070 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

١ 

 

 ٩ 721C73C51 مناقصة محطات فرعية

0003120551 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

30135 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 25,925.115
 

 ١٠ 750C73C51 مناقصة أنابيب دكتل ايرون ولوازمها

27105200037 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

 

PIPE D.I 710 مناقصةC73C51 ١١ 

1070777 BD  
 

P H TRADING  ١ 
 

 ١٢ 732C73C51 مناقصة ذكيةأمتار 

000307 BD  
 

AHMED OMAR 
TRADING & 
CONTRACTING EST .W 

١ 

 

 ١٣ 702C72C51 مناقصة معدات مياه

0070037 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

 

DI PIPE 720 مناقصةC73C51 ١٤ 

000277 BD  
 

THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO. 

١ 

 

LIME HYDRATED. 707 مناقصةC72C0751 ١٥ 

000017 BD  
 

AMEERI STORES ١ 
 

 ١٦ 730C73C51 مناقصة قواطع كهربائية

0301270177 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

 

VALVE GATE 710 مناقصةC73C51 ١٧ 

0101000077 BD  
 

MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L 

١ 

 

 ١٨ 700C72C51 صةمناق صمامات

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

500777 BD  
 

AL AALI ENGINEERING ١ 
 

مشروع إنشاء مركز البسيتين الشبابي والرياضي .  المرحلة األولى 
 الخدمات االستشارية

 ١ SPAIPFC50C0752/ أمر تغييري

110777 BD  
 

AUTO COLLECTION 
MEDIA CO 

١ 
 

 ٢ SPAIPFC51C0751/ مناقصة أعمال الديكور 0751النسخة السادسة  - 0737برنامج مدينة الشباب 

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0000520377 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

 ١ SICFOIC5C0751/ مناقصة BC0شراء برنامج قواعد المعلومات 

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

5210177 BD  
 

OLIVER WYMAN ١ 
 

SPECIALIZED CONSULTING FIRM TO DEVELOP 
A SUBSTANTIAL STRATEGY 2015-2019 AND ITS 

SUCCESSFUL OPERATIONALIZATION FOR 
BAHRAIN DEVELOPMENT BANK BSC C BDB 

 ١ CC07500C0752/ أمر تغييري
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 بورصة البحرين
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0003100010 BD  
 

BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO 

١ 
 

 ١ CBCC0751C5 مناقصة التأمين الصحي والتأمين على الحياة لموظفي بورصة البحرين

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

50503220017 BD  
 

PAN WORLD GENERAL 
TRADING. UAE 

١ 

007000277 BD  
 

AL HILAL 
CORPORATION 

٢ 

00720 BD  
 

STM MIDDLE EAST FZE ٣ 

000317 BD  
 

JASHANMAL & SONS 
B.S.C (CLOSED) 

٤ 

003120517 BD  
 

AWAL STATIONERY ٥ 

  المجموع )د.ب.(: 193,900.190
 

 ١ ICIC0C0751/ مناقصة توريد كتب دراسية لجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين

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

300770777 EUR 
 

AUTOMOBILE CLUB DE 
L'QUEST  

١ 
 

 ١ CC07000C0751/ مناقصة 0751ساعة لحلبةالبحرين الدولية  50سباق التحمل 

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

502710107 BD  
 

MOTT MACDONALD ١ 
 

DEAIGN AND SUPERVISION CONSULTANCY 
SERVICES FOR NEW AVIATION FUEL FARM 

AND FUEL HYDRANT AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 ١ CG/C535C0752 مناقصة

100207 BD  
 

INTERNATIONAL 
TURNKEY SYSTEMS 

١ 
 

IMPLEMENTING ENTERPRISE BACKUP & 
RESTORE SYSTEM AT BAHRAIN AIRPORT 

COMPANY 

 ٢ CG/C500C0752 مناقصة

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

2330035 BD  
 

MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC 

١ 
 

PROVISION OF MECHANICAL TECHNICIANS 
FOR PLANT MAINTENANCE DEPARTMENT  

 ١ 517775/ مناقصة

53101720027 USD 
 

LINDE CORROTECH 
INTERNATIONAL LLC 

١ 
 

PURCHASE OF ARAI PUMP SPARES  مناقصة I700112(55) ٢ 

500100050 USD 
 

ORACLE SYSTEMS 
LTD 

١ 
 

ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT SYSTEM 
(EAMS) ENHANCEMENT PROJECT  

 ٣ 527721/ مناقصة

170777 USD 
 

AON RE MIDDLE EAST  ١ 
 

AB PIPELINE PROJECT INSURANCE ٤ 527701/ مناقصة 

370211 BD  
 

AL HILAL PUBLISHING 
& MARKETING GROUP 

١ 
 

PURCHASE OF HP WORKSTATIONS FOR 
BAPCO'S EXPLORATION & PETROLEUM 

ENGINEERING DIVISION 

 ٥ I703117(30) مناقصة

002500577 BD  
 

EBRAHIM HASAN 
MAHDI CONT. & 
MAINTENANCE 

١ 

 

توفير خدمات التنظيف لمناطق التشغيل في الشركة و المناطق المحيطة 
 باألنابيب

 ٦ 527530/ مناقصة

500010015 USD 
 

GLOBAL 
TECHNOLOGY 
SERVICES 

١ 

 

IMPLEMENTATION OF SELECTED SOFTWARE 
PARTNER ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT 

SYSTEM EAMS ENHANCEMENT PROJECT - 
PHASE 2 

 ٧ 517773/ مناقصة

000123 GBP 
 

JMS CONSULTANTS ١ 
 

PROVISION OF AUTHORIZED GAS TESTER-1 
(AGT-1) TRAINING COURSE TO KEY 

OPERATING PERSONNEL  

 ٨ 527552/ أمر تغييري
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00702700177 USD 
 

YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO 

١ 
 

UPGRADING RTUS AND SCADA SYSTEMS AT 
GDN 

 ٩ 517751/ مناقصة

11000050107 BD  
 

CLARIANT 
CONSULTING MIDDLE 
EAST 

١ 

 

SUPPLY OF NO.2 POLYMERIZATION PLANT 
SOLID PHOSPHORIC ACID POLYMERIZATION 

CATALYST  

 ١٠ I703107(01) مناقصة

500110111 BD  
 

BAHRAIN 
MAINTENANCE & 
DIVING SERVICES CO 

١ 

500110111 BD  
 

NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) 

٢ 

500110111 BD  
 

AHMED MANSOOR 
ALAALI 

٣ 

  المجموع )د.ب.(: 4,966,665
 

PROVISION OF MECHANICAL SERVICES FOR 
WHERE STRUCTURE AND PIPELINE REPAIR 

PROGRAMS 

 ١١ 527730/ مناقصة

302210522 USD 
 

ATHEEB INTERGRAPH 
- SAUDI 

١ 
 

IMPLEMENTATION OF ENGINEERING 
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 

 ١٢ (31)527701/ مناقصة

5001205000177 BD  
 

MECHANICAL CONT & 
SERVICES CO - MCSC 

١ 
 

FIRM UP REFINERY INTERMEDIATED AND 
CLEAN WATER RETURN SYSTEM PHASE 1 

 ١٣ 527501/ صةمناق

030001 BD  
 

ARAB SHIPBUILDING & 
REPAIR YARDCO - 
ASRY 

١ 

 

SCHEDULES SLIPPING OF BUNKER BARGE 
BAPCO 1 

 ١٤ 527515/ مناقصة

010011 BD  
 

BDO CONSULTING 
W.L.L 

١ 
 

TRADE MARK REGISTRATION FOR BPACO 
LUBRICANTS PRODUCTS CONTRACT NO. 

C150064  

 ١٥ CC07171C0751/ مناقصة

 شئون الجمارك
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

110032 BD  
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING  

١ 

 

 ١ GC//FC5C0750/ تمديد تزويد شئون الجمارك بخدمة تنظيف جميع المباني التابعة لها

5370310 BD  
 

ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING  

١ 

 

 ٢ GC//FC0C0750/ تمديد تزويد شئون الجمارك بخدمة تفريغ الشحن

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

5710777 BD  
 

R A K INTERNATIONAL 
TRADING  

١ 
 

APPOINTMENT OF A CONTACTORS FOR 
RELOCATING THE PORTA CABIN OFFICES TO 

BAY 17 WITH BAHRAIN INTERNATIONAL 
AIRPORT  

 ١  cti-5331-0-51 مناقصة

3072000720117 USD 
 

WILLIS ١ 
 

GULF AIR INSURANCE REQUIREMENTS تجديد /CC0021C0770 ٢ 

50002250002 USD 
 

AMADEUS IT GROUP ١ 
 

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - AMADEUS 5057-5-52 مناقصة-O// ٣ 

5210777 USD 
 

SEBENA TECHNICS  ١ 
 

SALES OF OLD A330 SURPLUS FIRST AND 
BUSINESS CLASS SEATS  

 ٤ CC07007C0751/ مناقصة

5020107 BD  
 

ABDUL GHAFOOR 
ABDULLA EST 

١ 
 

PREVENTATIVE MAINTENANCE FOR 
EQUIPMENT & PLANTS AT GULF AIR 

HEADQUARTER PREMISES & AIRSIDE  

 ٥ //O-5330-0-51 مناقصة

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

0000375 BD  
 

SAUDI NATIONAL 
INSURANCE CO 

١ 
 

 ١ 70C0751 مناقصة سنوات ونصف 3التأمين الصحي ألعضاء وموظفي مجلس الشورى لمدة 

020027 BD  
 

ALAALI CONTRACTING ١ 
 

 ٢ FB//GC3C0751 مناقصة أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى
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 هيئة الحكومة اإللكترونية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

500001 BD  
 

AL ZAYANI INFO 
SYSTEMS 

١ 
 

 ١ AGC0755C70/ تجديد البرامج والمشاريعتطوير نظام ادارة 

 هيئة الكهرباء والماء
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

0000710277 BD  
 

ABRAR 
CONSULTANCY  

١ 
 

 ١ PP-OFB-733-0751 مناقصة تزويد وتركيب نظام حماية لشبكة المراسالت اإللكترونية .

100027 BD  
 

BAHRAIN & KUWAIT 
COMPUTER SERVICES 

١ 
 

 ٢ P-OFB/-732-0751 مناقصة لمدة سنتين . –خدمات صيانة ألنظمة التحكم في المداخل 

5700017 BD  
 

EXCELLENCE 
INDUSTRIAL MAINT 

١ 
 

 ٣ 055C0755C2517 تجديد تزويد أيدي عاملة مهرة لمحطة حوار إلنتاج الكهرباء والماء لمدة سنتين 

500277 BD  
 

VAM SYSTEMS ١ 
 

تقديم خدمات إدارية للبرامج التابعة إلدارة نظم المعلومات بهيئة الكهرباء 
 و الماء لمدة سنتين 

 ٤ 320C0755C3353 تجديد

510777 BD  
 

AL HOOTI ANALYTICAL 
SERV. 

١ 
 

 ٥ 703C0755C2507 تجديد تزويد خدمة اجراء االختبارات الغير اتالفية لألجهزة

010701 BD  
 

SOUTHERN TOURISM 
COMPANY  

١ 
 

توفير خدمة نقل الموظفين من جزيرة البحرين الرئيسية إلى جزيرة حوار 
 وبالعكس 

 ٦ PP-DPB-700-0751 مناقصة

100103 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

SUPPLY AND INSTALLATION OF CISCO 
HARDWARE SYSYEM 

 ٧ POF-OFB-717-0751 مناقصة

5030000770027 USD 
 

SAP MIDDLE EAST & 
NORTH AFRICA 

١ 
 

PURCHASING OF ADDITIONAL SAP LICENSES 502 تجديدC0771C0777 ٨ 

5700377 BD  
 

GULF COMPUTER 
SERVICES 

١ 
 

 ٩ PP-OFB-735-0751 مناقصة ( حاسوب شخصي .377تزويد وتركيب وتدشين عدد )

010001 BD  
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

١ 
 

SUPPLY & INSTALLATION OF STORAGE 
VIRTUALIZATION SYSTEM 

 ١٠ PP-OFB-705-0751 مناقصة

 هيئة تنظيم االتصاالت
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

300015 BD  
 

UNISONO CO ١ 
 

ت توعوية للمستهلك في قطاع تعيين شركة اعالنية لتصميم وتنفيذ حمال
 االتصاالت

 ١ GC/SPC0751C705// مناقصة

 هيئة شئون اإلعالم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

170027 BD  
 

AL SHUROOK ART 
PRODUCTION & 
DISTRIBUTION  

١ 

 

 ١ CC07052C0751/ مناقصة شراء المسلسل التلفزيوني الكابوس

300777 BD  
 

     ATYAF 
PRODUCTION 

١ 

000570 BD  
 

 ٢ شركة األشراف لإلعالن

  المجموع )د.ب.(: 64,106
 

 ٢ CC07053C0751/ مناقصة 0751برامج شهر رمضان 

020077 BD  
 

 ١ عياد ميديا
 

 ٣ CC07050C0751/ مناقصة شراء المسلسل الدرامي الخليجي النور

50000010010 BD  
 

NEW GROUP HOLDING ١ 
 

 ٤ CC50105C0752/ تجديد  EDIF A/I/P BI BOEAالتعاقد مع شركة 

5507300110 BD  
 

ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L 

١ 
 

 ٥ CC50200C0753/ تمديد تعاقدات الهيئة لتوفير مختلف  الخدمات الصيانة الفنية والتقنية

5700570177 BD  
 

GENERAL A/C EST ١ 
 

 ٦ 0C0771 تمديد سنوات 2 -يانة المكيفات ص

300000777 BD  
 

BOOZ ALLEN 
HAMILTON 

١ 
 

 ٧ CC07055C0751/ مناقصة //Eانشاء مركز االتصال الوطني 
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 وزارة اإلسكان
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

100215 BD  
 

YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & CONT 

١ 
 

مقاولة صيانة لمباني وزارة اإلسكان في مناطق البحرين  -مناقصة زمنية 
 Gالمختلفة. مقاولة رقم 

 ١ BPC75C53 أمر تغييري

0050105 BD  
 

M A Y AL MEZAL ١ 
 

مقاولة صيانة لمباني وزارة اإلسكان في مناطق البحرين  -مناقصة زمنية 
 Bالمختلفة. مقاولة رقم 

 ٢ BPC72C53 أمر تغييري

220307 BD  
 

TECHNI BUILT 
INTERNATIONAL (TNB) 

١ 
 

 ٣ CC07000C0751/ مناقصة بناء مجسمات المدن االسكانية الجديدة

1000717 BD  
 

PAN ARAB 
CONSULTING 
ENGINEERS 

١ 

 

KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT PROJECTS CONSULTANCY 

SERVICES FOR THE CONTRACT MANAGEMENT 
& SITE SUPERVISION FOR CONSTRUCTION OF 

577 VILLAS AND UTILITY WORKS IN AMAS 
ISLAND 14 WEST  

 ٤ FPC53C52 مناقصة

5101570505 BD  
 

FIRST KUWAITI 
GENERAL TRADING & 
CONT 

١ 

 

 ٥ FPC71C52 مناقصة وحدة سكنية بمشروع شرق الحد االسكاني  310بناء وصيانة 

 األشغال وزارة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5500117 BD  
 

ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING 

١ 

 

 ١ FDF-52C7735 مناقصة أعمال سحب العينات والقياسات الالزمة في منشآت الصرف الصحي

5000501 BD  
 

WATSON KHONJI ١ 
 

 ي والصرف الصحي بالنبيه صالحشبكة المجار
 

 ٢ FBC70C70 أمر تغييري

20001507000071 BD  
 

NASS CONTRACTING 
COMPANY (W.L.L) 

١ 
 

مشروع تطوير تقاطعي البا والنويدرات في مملكة البحرين ضمن 
 المشاريع التي تمولها دولة الكويت 

 ٣ BF-53C7700/ مناقصة

51107700001 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

 ٤ FDF-52C7730 مناقصة  5751مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة دمستان0 مجمع 

000277 BD  
 

MINDTECK MIDDLE 
EAST LIMITED  

١ 
 

 ٥ O/BCOFBFC52C75 مناقصة إستعارة مبرمجين لتطوير نظام إدارة معلومات الحوادث

00301070220 BD  
 

BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S 

١ 

 

 ٦ BF-53C7702/ مناقصة 5201طريق  - 5752الهملة مجمع 

50000000571 BD  
 

DADABHAI 
CONSTRUCTION 

١ 
 

أعمال الصيانة الشاملة والصباغة لمدرسة الشيخ عبد العزيز بن محمد 
 العدلية -الثانوية للبنين 

 ٧ CMB-51C7771 مناقصة

1510700 BD  
 

PARSONS GLOBAL 
SERVICES L T D 

١ 
 

 دعم البنية التحتية للمشاريع االسكانية
 عقد األعمال االستشارية للشارع المؤدي للمدينة الشمالية

 ٨ C33C0755/ مناقصة

000777 BD  
 

MARBLE 
RESTORATION CO 

١ 
 

 ٩ MIICB/BC50C0751 مناقصة ( مستخدم مكتب53( مراسلين و)2تزويد الوزارة بعدد )

0700777 BD  
 

ABDULHADI ALAFOO ١ 
 

 ١٠ FB-71C0753 أمر تغييري 0751-0753المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي لمدة سنتين 

50001700017 BD  
 

P2M MIDDEL EAST - 
FOREIGN BRANCH 

١ 
 

 مشاريع الصرف الصحي 
الخدمات االستشارية لتصميم الخط الرئيسي لتصريف مياه الصرف 

  الصحي لمنطقة شمال شرق المحرق
 FDF-52-11-775رقم المشروع 

 ١١ FDF-52C7755 مناقصة

25701000503 BD  
 

KANOO POWER 
SOLUTIONS 

١ 
 

غرفة مولد كهربائي احتياطي لمبنى وزارة الخارجية رقم  -مشاريع البناء 
 50731المشروع 

 ١٢ PB-52C7752/ مناقصة

 وزارة التربية والتعليم
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5520531 BD  
 

AWAL GULF 
MANUFACTURING CO 

١ 
 

 ١ MC20C0752 مناقصة استبدال المكيفات العادية والمجزأة بمشروع المدارس الخضراء

5700017 BD  
 

AWAL STATIONERY ١ 

 

 ٢ MC51C0751 مناقصة توفير كتابين تخصصيين للغة االنجليزية للمرحلة الثانوية
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2050001 BD  
 

SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L 

١ 

 

 ٣ 00FC0753 أمر تغييري انشاء وتركيب مكاتب متنقلة مصنعة جديدة

00001000177 BD  
 

DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL 

١ 

 

 ٤ 00FC0753 أمر تغييري انشاء وتركيب مكاتب متنقلة مصنعة جديدة

00001000177 BD  
 

ALQUNAITERA 
CONTRACTING & 
TRADING 

١ 

 

 ٥ 00FC0753 أمر تغييري انشاء وتركيب مكاتب متنقلة مصنعة جديدة

101300177 BD  
 

AWAL STATIONERY ١ 

1100110001 BD  
 

ELMIA BOOK STORES 
WLL 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 65,297.185
 

 ٦ MC570C0752 مناقصة توفير كتب تدريبية لمعهد البحرين للتدريب

1770777 BD  
 

AWAL GULF 
MANUFACTURING CO 

١ 
 

 ٧ MC503C0753 أمر تغييري توريد وتركيب  مكيفات للورش والمعامل والمخازن

 وزارة الثقافة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5750107 BD  
 

DURRAT AL 
MUHARRAQ CLEANING 

١ 
 

 ١ 0751-0 مناقصة ر عمال لورشة النجارة والصيانة في هيئة البحرين للثقافة واآلثارتوفي

 وزارة الخارجية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

1110100 BD  
 

TAZUR COMPANY  ١ 
 

 ١ MISGC0C0751 مناقصة التأمين الصحي لمنتسبي الخارجية

 خليةوزارة الدا
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

000120001 BD  
 

ALETIHAD 
STATIONERY 

١ 

2101000307 BD  
 

AWAL STATIONERY ٢ 

5100000107 BD  
 

THE NATIONAL 
TRADING HOUSE 

٣ 

0001320110 BD  
 

AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L 

٤ 

  )د.ب.(:المجموع  162,984.213
 

 ١ 0C0751 مناقصة توفير مواد قرطاسية لوزارة الداخلية

130052 BD  
 

ZAYANI LEASING ١ 
 

 ٢ GC57C0757/ تمديد إستئجار سيارات لشئون الجمارك

 وزارة الصحة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

35000500577 BD  
 

GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C 

١ 
 

 ١ MIBC500C0752 مناقصة تزويد أجهزة كهربائية للطوارئ بمجمع السلمانية الطبي

270011 BD  
 

SYSCON TRADING & 
MECHANICAL 
SERVICES CO 

١ 

 

 ٢ MIBC520C0752 مناقصة شراء رافعة شوكية إلدارة المواد

5700177 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

١ 

 

 ٣ MIBC501C0752 مناقصة استبدال المولد الكهربائي بوحدة الكلى في مجمع السلمانية الطبي

200777 BD  
 

COMPUTEC ١ 
 

 دعم نظام الــ
(MBOF) 

 ٤ MIBC507C0771 تجديد

51305170077 BD  
 

EUROPEAN  
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE 

١ 

 

 ٥ MIBC511C52 مناقصة تحديث مركز حمد كانو 

5030107 BD  
 

LOGESTICE CLEANING 
CONTRACTS CO S P C 

١ 
 

 ٦ MIBC573C0751 مناقصة توفير خدمات التنظيفات لمركز حالة بوماهر الصحي بالمحرق
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 وزارة الصناعة والتجارة
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

110377 BD  
 

VII TECH ١ 
 

لتسجيل العالمات التجارية وبراءات األختراع والتصاميم  نظام آلي
 المرحلة االولى -الصناعية 

 ١ MIO/C72C0751 مناقصة

51507010177 BD  
 

GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C 

١ 
 

( و 5استبدال فتحات التهوية الخاصة بنظام مكافحة الحريق بالقاعة رقم )
 (0القاعة رقم )

 ٢ CD/GC75C0753 مناقصة

 
 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

30517 BD  
 

MANCHESTER 
CLEANING SERVICES 

١ 
 

 تنظبف مبنى النيابة العامة ومبنى االدارة العامة لالدلة المادية
 

 ١ 50C0753 تمديد

  
 وزارة المواصالت

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة طاءقيمة الع

5070777 BD  
 

AL MOAYYED 
SECURITY 

١ 
 

 ١ M//CS/BC75C0751 مناقصة مناقصة نقل األموال الخاصة بوزارة المواصالت واإلتصاالت إلى البنوك

0220200 BD  
 

AXA INSURANCE 
(GULF) 

١ 
 

 ٢ M//CB/BC70C0751 مناقصة تأمين صحي

110027 BD  
 

FLIGHT CALIBRATION 
SERVICES LTD. FCSL 

١ 
 

 ٣ GGCGEBCDDCP00/ مناقصة فحص الطيران الدوري آلنظمة المساعدات المالحية

 
 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5000077 BD  
 

MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L. 

١ 
 

 ١ M/BC73C0752 مناقصة توريد أكياس قمامة لبلدية المحرق

5000307 BD  
 

ARADOUS CAR HIRING ١ 

0110130 BD  
 

KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR 

٢ 

  المجموع )د.ب.(: 431,856
 

 ٢ M/BC75C0751 مناقصة تأجير سيارات ومركبات ذات استعمال خاص

000730101 BD  
 

GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L.L 

١ 
 

موقع اعالني بحدود  031تأجير مواقع اعالنية من نوع أعمدة االنارة لعدد 
 منطقة العاصمة

 ٣ FCG/C75C0751/ مناقصة

3010077 BD  
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 ٤ M/BC70C0752 مناقصة ( عامل زراعي577مناقصة عامة لتوريد عدد ) 

5070777 BD  
 

NEWCASTLE 
CONSTRUCTION 

١ 
 

 ٥ MFBC0C0752/ تجديد اعمال صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات الري

 
 وزارة شئون مجلس الوزراء

 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

3070777 EUR 
 

ARUP ١ 
 

 ١ CC07037C0751/ مناقصة حرين الدولية انشاء مسرح في حلبة الب
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اإعالنات مركز البحرين للم�صتثمرين

اإعالن رقم )134( ل�صنة 2016
ب�صاأن نقل ملكية ثالثة فروع
من �صركة ال�صخ�ص الواحد 

ونقل ملكيتها ملالك موؤ�ص�صة فردية 
اإليها  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ كامل علي �شرب، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )امل�شتقبل لالت�شالت )البحرين( 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 51232، طالبًا نقل ملكية الفروع 3 و4 و8 التي حتمل ا�شم 
ملك  تاون(  )بريد  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  اإلى  �س.�س.و(،  كافيه  هاو�س  تول  )ن�شتلة  �شركة 
ال�شيد/ عي�شى اأحمد عي�شى يتيم، امل�شجلة مبوجب القيد رقم  71185، بعد تنازل ال�شيد/ كامل 
علي �شرب عن الفروع املذكورة اإليه، ا�شتنادًا 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 )135( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
ال�شيد/ فريدون محمد فريدون عبدالكرمي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )م�شنع 
م�شبك ل�شنع منتجات املعادن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94364، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك باإدخال كل من ال�شيد/ يو�شف 
محمد فريدون عبدالكرمي، و)ور�شة 2000 للخراطة والربادة( �شريكني يف ال�شركة، وبراأ�شمال 

مقداره األف )1.000( 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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اإعالن رقم )136( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة ذات م�صئولية محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذ.م.م(،  املعلومات  لتكنولوجيا  )اأرتيلو�س  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82824، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )137( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية 
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه 
ال�شيد/ حمزة ح�شن حاجي ح�شن �شهابي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
220207 ، طالبًا حتويل الفرع رقم )7( من املوؤ�ش�شة امل�شمى )اإيفرمور فا�شنز(، والذي متاَر�س 
من خالله اأن�شطة ا�شترياد وت�شدير وبيع املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية، 
وامل�شوغات  ال�شبحات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  اجلاهزة،  املالب�س  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد 
اأنيل  ال�شادة/  باإدخال  وذلك  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  لي�شبح  والإك�ش�شوارات،  الف�شية 
بهارقاوان وكوتالباتو هاريدا�شان نري مانوج  وقري�شما موهان  �شركاء فيها، وبراأ�شمال مقداره 

خم�شة اآلف )5.000( 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

اإعالن رقم )138( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل من �صركة تو�صية ب�صيطة 

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اأ�شحاب �شركة التو�شية الب�شيطة امل�شماة )خدمات البقايل لل�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني  ال�شيارات،  كهرباء  ت�شليح  ن�شاط  تزاول  والتي   ،19558 رقم 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بحيث تكون مملوكة لل�شيد/ محمود ر�شي 
�شلمان علي محمد البقايل، وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( دينار بحريني. 
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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 )139( ل�صنة 2016 

ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ذات م�صئولية محدودة 
اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة )مور �شتيفنز(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )الهالل لال�شترياد 
من   )2( رقم  الفرع  حتويل  طالبة   ،44323 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  والت�شدير 
اإبراهيم محمد  ال�شيد/ فواز  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة بني كل من  ال�شركة   
مقداره  وبراأ�شمال  اجلن�شية(،  )الهندي   ABBAS SAIPP MOHAMMED وال�شيد/  الزياين 

ع�شرون األف )20.000( 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

   اإعالن رقم )140( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ نا�شر عبداهلل عبدالرحمن رمزي مالك  املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )لورينزو للتجارة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم50475، والتي تزاول اأن�شطة ا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة 
وا�شترياد  اليدوية  وال�شنط  الأحذية  ذلك  يف  مبا  اجللدية  املنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد 
وت�شدير وبيع ال�شبحات وامل�شوغات الف�شية والك�ش�شوارات، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع 
رقم )6( من املوؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، على اأن تكون مملوكة لكل من 
ال�شيد/ نا�شر عبداهلل عبدالرحمن رمزي وال�شيد/ AQUIL USMAN DHADUK، برقم �شجل 

جديد. وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 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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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 14/2014/4999/6
تبليغ باحل�صور

المدعية: احكام �شالح اأحمد مو�شى الح�شيني. مبنى 1694 طريق 1124 مجمع 1211 مدينة 
حمد. المدعي عليه/ هالل مو�شى علي ال�شرعبي. اليمن محافظة ال�شالع محام دمت العرفاف. 

مو�شوع الدعوى/ طالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/4/5م اأو يوكل من ينوب بالح�شور عنه لإنذار المدعى عليه اإما بالإقامة مع 
زوجته واإما نقلها اإليه واإما طالقها منه فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به 

ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية االأولى

رقم الدعوى: 14/2016/503/3
تبليغ باحل�صور

المدعي: معاذ محمد علي �شالح ال�شانع. �شقة 12 مبنى 76 طريق 334 مجمع 202 المحرق. 
المدعي عليها/ �شروق �شالح يحيى اليمني. الجمهورية اليمنية منطقة ال�شده مو�شوع الدعوى/ 

طالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها المذكورة باأنه اإذا لم يح�شر في 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/4/3م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية االأولى

رقم الدعوى: 14/2016/489/8
تبليغ باحل�صور

المدعي: لورن�س هاي�شنت لورن�س. بوا�شطة وكيله. المدعي عليها/ �شاندرا فوني�شكا. �شقة 22 
مبنى 1426 طريق 961 مجمع 909 الرفاع. مو�شوع الدعوى/ طالق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها المذكورة باأنه اإذا لم يح�شر في 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنها  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/4/3م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية االأولى

رقم الدعوى:9/05572/2015/14
تبليغ باحل�صور

بروين  وكيلتها  بحرينية   .780700805 ال�شخ�شي:  رقمها  عبا�س.  اأحمد  ح�شن  نوال  المدعية: 
قناطي بناية برج ال�شقر مقابل فندق الدبلومات مكتب 614 الطابق 6 طريق 1701 مجمع 317. 
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المدعى عليه: عبا�س ح�شين قا�شم. جن�شيته: لبناني. رقمه جوازه:Rh 2134302 . حارة حريك 
�شارع بكا�س بناية يو�شف حمود الطابق ال�شابع بيروت لبنان. مو�شوع الدعوى: نفقة واجبة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
فاإن  2016/4/4م،  الثنين  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى اجلعفرية االأولى

رقم الدعوى: 9/10330/2012/04
اعالن باملزاد العلني

 Kevin بالمحكوم عليه  الخا�س  العقار  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
Mark Dobb والم�شجل بموجب المقدمة رقم )2008/9065( والوثيقة رقم )128146( وذلك 
/...،278 دينارًا )مائتين وثمانية  بتاريخ 2016/3/22، على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدرهـ 

و�شبعون األف دينارًا(.
 )39444828( هاتف  ح�شن  محمد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.9/10330/2012/04
قا�صي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/7830/2012/04
اإعالن باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن بالجفـــــــير )ار�س ف�شاء( 
الم�شجل بموجب المقدمة رقم ) 15234/2006 ( والت�شجيل رقم )114836( الخا�س بالمحكوم 
عليه/ ماهر عبدالكريم علي عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/1105680 
دينارًا. تاريخ المزايده 2016/4/6 المكان: قاعة محكمة التنفيذ الخام�شة الوقت: ال�شاعة -/9 

�شباحا. 
فعلى كل من لديه رغبة في المزايده بالت�شال بالدلل/ وليد عبداهلل هجر�س 39449359  او 
ادارة التنفيذ بوزارة العدل خالل اوقات الدوام الر�شمي او بالح�شور بالتاريخ والمكان والوقت 

المحددين اعاله او وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 4/07830/2012/04.
قا�صي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 2/697/1997/04
اإعالن باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بورثة المحكوم عليه يو�شف 
محمد اأحمد العجالن والم�شجل بموجب المقدمة رقم )5008/1976( والت�شجيل رقم )7265( 
وذلك بتاريخ 2016/3/29، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره 97515/400 األف دينارًا.

هاتف  قراطة  يو�شف  عبداهلل  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
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)33109691( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 
رقم 2/00697/1997/04.

قا�صي محكمة التنفيذ اخلام�صة
رقم الدعوى: 9/21330/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: ناجي �شوالح �س 720841974. المدعى عليها/ موؤ�ش�شة عي�شى مبارك الكبي�شي �س.ت 

:1688. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/4/3م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة الدعوى العمالية

رقم ال�شتئناف: 6/02765/2015/03
رقم الدعوى: 6/04963/2006/02

تبليغ باحل�صور
 امل�صتاأنف: عبداهلل يو�صف عبدالر�صول ح�صن. امل�صتاأنف �صده: علي اأحمد محمد اأمني.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/04/17 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 5/03824/2015/03
رقم الدعوى:   6/03459/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: ريا�س يو�شف علي مكي. الم�شتاأنف �شده: عبدالحميد اأحمد محمد الخواجة.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/4/18 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 1/00585/2015/03
رقم الدعوى:  9/08633/2012/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: علي حاجي غلوم تقوي. الم�شتاأنف �شده: محمد نادر.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/4/18 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 9/3838/2014/03
رقم الدعوى: 7/6404/2011/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: عادل خليل اإبراهيم ف�شل وكياله عي�شى اآل بور�شيد و�شالحة اآل بور�شيد الم�شتاأنف 
�شدها الأولى: �شركة فيفا لالت�شالت، مبنى 245 طريق 2804 �شاحية ال�شيف 42 8.  الم�شتاأنف 
الطلبات:   .428 ال�شيف  �شاحية   2804 طريق   245 مبنى  اأي(  اأ�س  )اأم  �شركة  الثانية:  �شدها 
اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال لتقديمه في الميعاد القانوني م�شتوفيا �شرائطه 
ال�شكلية. ثانيًا: في المو�شوع: الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شب به واإلزام الم�شتاأنف �شدهما 
الأولى والثانية مت�شامنين ومت�شامنين باأن يوؤديا له كافة طلباته الواردة بك�شف الطلبات المقدم 
لدى وزارة العمل وامام محكمة اول درجة عمال بن�س المادتين 223،224 من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية ب�شاأن الأثر الناقل لال�شتئناف. احتياطيًا: اعادة الماأمورية للخبير المنتدب 
لبحث اوجه العترا�شات على التقرير. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف �شدهما الأولى والثانية الر�شوم 
والم�شروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي مع الفائدة القانونية بواقع 10% من 

تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها الثانية المذكورة 
اأعاله باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/04/18 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 1/4348/2014/03
رقم الدعوى: 9/9955/2011/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: محمد �شاروار محمد �شعيد بوا�شطة وكياله عي�شى بور�شيد. و�شالحة بور�شيد مكتب 
9-10 بناية 453 طريق 1518 المنامة �شارع اللوؤلوؤ البحرين الم�شتاأنف �شدها �شركة البحرين 
لالإن�شاءات الحديثة �شقة 11 مبنى 357 طريث 704 �شلماباد. الطلبات: اأوًل: قبول ال�شتئناف 
�شكال لرفعه في الميعاد �شاماًل الأ�شباب الواردة عليه. ثانيًا: توجيه اليمين الحا�شمة ب�شيغتها 
له.  �شدها  الم�شتاأنف  �شاحب  اإنكار  حالة  في  �شفره  جواز  ب�شاأن  ال�شتئناف  بالئحة  الواردة 
للم�شتاأنف  به من طلبات محقة  يق�س  لم  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  بتعديل  المو�شوع  وفي  ثالثًا: 
اأول  العمل ومحكمة  وزارة  اأمام  الطلبات  ك�شف  بمذكرة  الواردة  بكافة طلباته  والحكم مجددًا 
درجة ا�شتنادًا لن�س المادتين 224/223 ال�شادرتين ب�شاأن ال�شتئناف كونه م�شتحقًا لها. رابعًا: 
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ت�شمين الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي 
والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الأولى للم�شتاأنف �شدها اأعاله بالح�شور بنف�شها 
اأو بمن ينوب عنها للجل�شة المحددة نظرها بتاريخ 2016/4/18

قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى
رقم ال�شتئناف: 7/2526/2015/03
رقم الدعوى: 5/13614/2011/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: ح�شين علي ها�شم جمعة. الم�شتاأنف �شده الأولى: مجموعة اأزاديا القاب�شة الم�شتاأنف 
�شدها الثانية: �شركة بتكو التجارية. الم�شتاأنف �شده الخام�س: جواد يو�شف عبدالوهاب الحواج. 
الم�شتاأنف �شده ال�شاد�س: عبدالوهاب يو�شف عبدالوهاب الم�شتاأنف �شده ال�شابع: �شعيد غالب 

ظاهر. الم�شتاأنف �شده الثامن: محمد علي غالب.
المذكورين  �شدهم  للم�شتاأنف  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
فاإن   2016/04/07 لجل�شة  بالح�شور  عنهم  ينوب  وكياًل  يعين  اأو  يح�شروا  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 3/3100/2015/03
رقم الدعوى:  8/5182/2014/02

تبليغ باحل�صور
مكتب  النها�س.  وكيله ح�شين جعفر  ال�شائغ.  جا�شم  �شلمان  عبدالجليل محمد  الم�شتاأنف: 
808 مبنى 60 طريق 1705 مجمع 317 برج ال�شقر - المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده: 
باإلغاء   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:  الإقامة.  مجهول  القطان.  اأحمد  علي  اأحمد 
اأ-  واحتياطيًا:  النقا�شي.  درجتي  عن  الم�شاريف  �شده  الم�شتاأنف  ويحمل  الم�شتاأنف  الحكم 
اإحالة الدعوى للتحقيق من اإن الم�شتاأنف �شده قام بطرد موكلنا من المحل مو�شوع التقا�شي 
اأبريل  ال�شابقة لغاية  التي فيه وا�شتلم مبلغ -/600 دينارًا عن الأ�شهر  وا�شتولى على المعدات 
2013. ب- الكتابة لهيئة الكهرباء والماء لال�شتف�شار عن فواتير الكهرباء وا�شم الم�شتخدم عن 
المحل رقم )3270G-( مبنى )3270( طريق )355( مجمع )603( مهزة – �شترة. 3- تحميل 

الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الأولى الم�شتاأنف �شده بالح�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/04/06م.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى
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رقم ال�شتئناف: 7/3191/2015/03
رقم الدعوى: 9/617/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: جواد مح�شن علي �شبت. وكيله ح�شن اأحمد بديوي. الم�شتاأنف �شده: با�شم بن عي�شى 
الحكم  باإلغاء   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:  العنوان.  مجهول  الم�شلم.  م�شلم  بن 
العالمية  الفكرية  ال�شركة  على  الق�شائية  الحرا�شة  من  بفر�س  م�شتعجلة  ب�شفة  الم�شتاأنف 
الثانية وبتعيين الم�شتاأنف حار�شا  القاب�شة ذ.م.م الم�شتاأنف �شدها  الم�شافة لإدارة المعرفة 
ق�شائيا عليها ليقوم باإدارة ال�شركة اإدارية ح�شنة وتقديم ك�شوفات بح�شابات الموؤيدة بالم�شتندات 
للمحكمة مع حق توزيع الأرباح وفقا للقواعد الم�شار اإليها بالعقد وبحكم قانون ال�شركات لحين 
تح�شيل المبالغ الم�شتحقة بذمة المدعى عليه لح�شاب ال�شركة و�شداد مديونيات ال�شركة للغير. 
3- اإلزام الم�شتاأنف �شدهم الم�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة وبنفقات الحرا�شة 

على عاتق الحرا�شة.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الأولى الم�شتانف �شده بالح�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/04/06م.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم ال�شتئناف: 3/4084/2015/03
رقم الدعوى: 4/19196/2014/02

تبليغ باحل�صور
ال�شحى  موؤ�ش�شة  �شدها:  الم�شتاأنف  خلف.  ريم  وكيلتها  التجارية.  النبع  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
للتجارة. مجهول العنوان. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه كافة �شرائطه ال�شكلية. 
وقدرها %3  قانونية  فائدة  به من  فيما ق�شي  الم�شتاأنف  الحكم  تعديل  المو�شوع  2- من حيث 
�شنويًا من تاريخ 2014/12/2 والحكم بفائدة اتفاقية وقدرها 12% �شنويا من بعد 90 يوم من 
�شدها  الم�شتاأنف  اإلزام  مع  التام  ال�شداد  وحتى  العقد  في  عليه  متفق  هو  كما  الفاتورة  تاريخ 

بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي.
بالح�شور  �شدها  الم�شتانف  الأولى  الدائرة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو من ينوب عنه للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/04/06م.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم ال�شتئناف: 9/02435/2015/03
رقم الدعوى:   02/ 4/02497/2013

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: مطابع الرجاء. الم�شتاأنف �شده الأول: مطعم بغداد/ ل�شاحبه جعفر جا�شم اأحمد 

�شعبان.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/4/17 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 2/756/2011/03
رقم الدعوى:  1/2433/2009/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف  الحواج.  ح�شن  فاطمة  وكيلته  المو�شوي.  جعفر  الر�شا  عبد  ميثم  الم�شتاأنف: 
�شدها/ فيال مودا. بناية فيال مودا ليف �شتايل منطقة التجارة الحرة ميناء ال�شويخ �شندوق 
 -1 ال�شتئناف:  طلبات   0096524827004: هاتف  الكويت   71652- ال�شالمية   12112 بريد 
للتقرير به في الميعاد المحدد قانونَا. 2- من حيث  ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل  من حيث 
المو�شوع: الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من تعوي�س عن الف�شل وبدل الإخطار والحكم 
مجددا بالآتي:  اأ- اإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف مبلغ 27.000 دينارًا على �شبيل 
التعوي�س. ب- الزام الم�شتاأنف �شدها بان توؤدي للم�شتاأنف مبلغ -/450 دينارًا بدل اإخطار. 

3- اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف والر�شوم والفوائد القانونية بواقع %10.
عنه  ينوب  من  اأو  �شـدها  للم�شتاأنف  الأولى  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شــة 2016/4/17.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية االأولى

رقم ال�شتئناف: 8/623/2015/03 
رقم الدعوى: 3/12472/2013/02 

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: اأ�شواق الخليج الدولية بوا�شطة وكيلتها ريم خلف. الم�شتاأنفة �شدها: موؤ�ش�شة اأبراج 
الريا�س للمقاولت �شقة 25 مبنى 626 طريق 309 مجمع 1203 الطلبات: اأوًل- من حيث ال�شكل- 
من  به  ق�شى  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  تعدل  المو�شوع  حيث  من  ثانيًا:  �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول 
الفائدة القانونية ب 1% �شنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام اإلى 12% من تاريخ 
اإ�شدار الفاتورة وحتى ال�شداد التام مع اإلزامها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة 

عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/4/17 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى



178
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

رقم ال�شتئناف: 1/736/2014/03 
رقم الدعوى: 1/7282/2011/02 

تبليغ باحل�صور
وكيالهما  بوا�شطة  علي  اإيمان  ح�شين  عمران   -2 كانو.  محمد  مياه  دولل   -1 الم�شتاأنفان: 
المحاميان/ عي�شى اآل بور�شيد و�شالحة اآل بور�شيد. الم�شتاأنف �شدها: اأوربلين للديكور مبنى 
1669 طريق 229 مجمع 302 المنامة. الطلبات: 1- من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل. 
باإلزام  مجددًا  والق�شاء  وللقانون  للواقع  لمخالفته  الم�شتاأنف  الحكم  اإلغاء  المو�شوع:  في   -2
العمل  وزارة  لدى  المقدم  الطلبات  بك�شف  الواردة  طلباتهما  كافة  ب�شداد  �شدها  الم�شتانف 
المحاماة  اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  بالر�شوم  الم�شتاأنف �شدها  اإلزام  بالدعوى. 3-  المثبت 
عن درجتي التقا�شي مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/4/18 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 9/02435/2015/03
رقم الدعوى:   02/ 4/02497/2013

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: مطابع الرجاء. الم�شتاأنف �شده: مطعم بغداد/ ل�شاحبه جعفر جا�شم اأحمد �شعبان.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/4/17 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 8/00781/2012/03
رقم الدعوى:  8/12294/2010/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: البيدر لالإلكترونيات. الم�شتاأنف �شدها: نورة را�شد عيد مرزوق الرويعي.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/04/18  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى
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رقم ال�شتئناف: 4/04318/2015/03
رقم الدعوى:   8/14095/2013/02

تبليغ باحل�صور
امل�صتاأنف: اأحمد �صعيد محمد الغامدي. امل�صتاأنف �صدها: �صركة منازل العقارية.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/04/18  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 5/00322/2016/03
رقم الدعوى:  4/03391/2013/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: عدنان اإبراهيم جا�شم مال اهلل. الم�شتاأنف �شدها: مجموعة المير التجارية.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/04/05  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 6/00120/2016/03
رقم الدعوى: 9/3037/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: وزارة ال�شحة. الم�شتاأنف �شدها: ب�شمه نايف حرار.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/04/06  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى

رقم ال�شتئناف: 1/344/2015/03
رقم الدعوى: 4/162/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: هيئة الكهرباء والماء. تمثلها: جهاز ق�شايا الدولة. بناية 247 كار بارك بالزا طريق 
الأبريق  عيادة  البريق.  �شده: جعفر محمد  الم�شتاأنف  �شد  المنامة.   317 الدبلوما�شية   1704
اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيًا: وفي  رقم 24 مبنى 1309 طريق 5043 المق�شع. الطلبات: 
المو�شوع الحكم باإلغاء الحكم الم�شتاأنف في ال�شق المق�شي به والق�شاء مجددا برف�س الدعوى 

مع اإلزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف عن درجتي التقا�شي.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الأولى للم�شتاأنف �شده اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو من ينوب عنه للجل�شة المحدد نظرها بتاريخ 2016/04/17.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية االأولى
رقم ال�شتئناف: 2/2926/2015/03

رقم الدعوى: 4/420/2015/25
تبليغ باحل�صور

الم�شتاأنفة: �شركة العبد الجليل العقارية. وكيلها �شلمان عبداهلل �شليبيخ. بناية المباركية مكتب 
92 الطابق التا�شع مبنى 718 طريق 2018 مجمع 320 المنامة. الم�شتاأنف �شدها: نزهه بدر 
�شعد الفرج. مجهولة العنوان. الطلبات: اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكاًل ثانيًا: من حيث المو�شوع: 
اإلزام الم�شتاأنف  الحكم بتعديل القرار الم�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء مجددًا بالتالي. 1- 
�شدها ب�شداد مبلغ وقدره -/3000 دينارًا كمتخلف اأجرة �شهر اأبريل 2015 وقيمة الأجرة عن 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شدها  الم�شتاأنف  باإلزام  الق�شاء   -2 العقد.  مدة  باقي 

المحاماة على درجتي التقا�شي.
بالح�شور  �شدها  الم�شتاأنف  الأولى  الدائرة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 

بنف�شها اأو من ينوب عنها للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/04/06م.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية الدائرة االأولى

رقم ال�شتئناف: 3/00368/2016/03
رقم الدعوى: 6/07324/2010/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: رين ليقا�شبي ديلو�س ديلو�س ريي�س. الم�شتاأنف �شده: عبدالرحمن اغايار عبدالرحمن 

عبدالعزيز.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/04/05 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية االأولى

رقم ال�شتئناف: 7/01540/2015/03
رقم الدعوى:   1/02632/2008/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفين: ورثة �شومن هايمون كبير. الم�شتاأنف �شدها: �شركة غمي�س لالإن�شاء.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/04/17 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي محكمة اال�صتئناف الكربى املدنية االأولى
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رقم الدعوى: 3/20725/2015/02 
تبليغ باحل�صور

المدعى  المال   اأحمد خليفة  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليه: جعفر عطيه اأحمد القدمي. الرقم ال�شخ�شي: 650038177. مبنى 310 طريق 329 مجمع 
304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 21228.38 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/20642/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: المحامي جمال عي�شى المال. المدعى 
 357 طريق   21 �شقة   .31348 ال�شخ�شي:  الرقم  للتموين.  العالمية  الخليجية  ال�شركة  عليها: 
مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11870.117 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/19890/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر علي المدفعي. المدعى عليها: 
خاتون خمي�س مدن حمادي. الرقم ال�شخ�شي: 201517131. مبنى 114 طريق 20 مجمع 331 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   11676.141 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

اأتعاب المحاماة.     
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/10430/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر علي المدفعي. المدعى عليها: 
مجمع   2835 طريق   1414 مبنى   .201416143 ال�شخ�شي:  الرقم  كوربوري�شن.  في�شر  �شركة 
328 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16031.928 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 
جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/18372/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: �شركة 
ال�شخ�شي: 68580-6. مبنى 4700 طريق 6002 مجمع 634  الرقم  من�شور جا�شم من�شور. 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   13909.473 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المعامير. 

اأتعاب المحاماة.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/19984/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: �شركة 
الهملة.  1206 مجمع: 1012  مبنى 454 طريق  ال�شخ�شي: 1-75403.  الرقم  للحديد.  مافكو 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 21532.13 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 
جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/3884/2013/02

تبليغ باحل�صور
محمد  منعم  علي  عليه:  المدعى  العو�شي.  لولوة  وكيلته  ال�شالمي  البحرين  بنك  المدعي: 

الق�شاة. �شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/17
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/2093/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

عبدالكرمي اأحمد عي�صى العبابنة
علي  العبابنة  عي�شى  اأحمد  عبدالكريم  تركة  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 540127329. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
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ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 7/10631/2015/02
تبليغ باحل�صور

ن�شاأت فرحان  المدعى عليهما:  الموؤيد.  ايمن  المحامي  بيرو فريتيا�س وكيلها  المدعية: �شركة 
عو�س �شهاونة. وثمين �شليمان ذياب الفاخوري. �شفـة الدعــوى: ديون.

اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/3/28.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 7/1925/2016/02

فتـح دعوى تركة املتوفى
اإ�صماعيل علي عبداهلل جناحي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتـح دعوى تركـة المتوفى اإ�شماعيل علي عبداهلل 
الرقم ال�شخ�شي: 420009396. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/1842/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

ال�صيد جعفر ها�صم مرزوق علي
ها�شم  جعفر  ال�شيد  المتوفى  تركـة  دعوى  فتـح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
مرزوق علي الرقم ال�شخ�شي: 410103969. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/4/24  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 8/2323/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

ها�صم مرت�صى محمد الها�صمي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتـح دعوى تركـة المتوفى ها�شم مرت�شى محمد 
باأية  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  ال�شخ�شي: 570802520. فعلى كل وارث  الرقم  الها�شمي 
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حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/4/28  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 1/2447/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

نا�صر اأحمد خان �صمد قمر كل خان
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة نا�شر اأحمد جان �شمد قمر كل خان علي 
الرقم ال�شخ�شي: 570142377. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 7/2458/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبداهلل دبوان ن�صر يحيى
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة عبداهلل دبوان ن�شر يحيى علي الرقم 
ال�شخ�شي: 660220580. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/5656/2009/02
اإثبات ملكية العقار

المدعي مهدي عبداهلل مهدي وغيره  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
وكيلهم المحامي جا�شم �شرحان. قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
باإثبات ملكية العقار الم�شمى جوبار �شريف والبالغ م�شاحته حوالي 16000 قدم  طالبين فيها 
مربع وبموجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2009/173 با�شم مورثهم واإ�شدار وثيقة عقارية بذلك.

المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 
باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/3/29 موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
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رقم الدعوى: 9/1476/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى
من�صور علي مكي عطية

الرقم  علي  عطية  مكي  علي  من�شور  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 540037230. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 6/19466/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

اإ�صماعيل فتح اهلل محمد املرباطي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة اإ�شماعيل فتح اهلل محمد المرباطي الرقم 
ال�شخ�شي: 430103697. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/19164/2015/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

ح�صني جعفر عبداهلل اأحمد ال�صرت
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة ح�شين جعفر عبداهلل اأحمد ال�شتر الرقم 
ال�شخ�شي: 760906440. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 1/23680/2014/02
تبليغ باحل�صور

ليدرز  عقارات   .1 عليهما:  المدعى  جناحي.  مرفت  وكيلته  الن�شاري  عبدالوهاب  المدعي: 
ل�شاحبتها فرح عبدالحميد جناحي. 2. في�شل عبدالحميد م�شطفى جناحي. �شفـة الدعوى: 

ديون.
اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/4/13
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
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رقم الدعوى: 9/10226/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: وليد عبداهلل عبدالكريم الحمادي وكيله المحامي جعفر مرهون. المدعى عليهما 1. 
ح�شين علي عبداهلل ال�شموم. 2. ال�شركة ال�شوي�شرية البحرينية العقارية ذ.م.م. �شفـة الدعــوى: 

ديون.
اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/4/10
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 3/8915/2015/02
اإ�صدار وثيقة بدل فاقد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي عبداهلل اأحمد اإبراهيم عي�شى 
فيها  العقاري طالبين  والت�شجيل  الم�شاحة  �شد جهاز  الدعوى  اأقاموا هذه  قد  وغيره  العرادي 
الحكم باإ�شدار وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في الجفير من المنامة والم�شجل بموجب 
الوثيقة رقم 23894 والمقدمة رقم 1981/4067 من مورثتهم بموجب الفري�شة ال�شرعية رقم 

.2015/652
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/4/10 موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 8/20115/2015/02
اإ�صدار وثيقة بدل فاقد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي عماد �شعد حمد ال�شيف وغيره، قد 
اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالبين فيها الحكم باإ�شدار وثيقة 
عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في الجفير من المنامة والم�شجل بموجب الوثيقة رقم 90825 

والمقدمة رقم 2005/12419.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/4/10 موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 7/14171/2013/02
تبليغ باحل�صور

مطر.  �شلمان  اأحمد  ح�شين  عليهما:  المدعى  وغيره.ا  مطر  �شلمان  عبدالعزيز  نورة  المدعية: 
و�شلمان اأحمد �شلمان مطر. �شفـة الدعوى: ديون.

اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/4/10.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
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رقم الدعوى: 1/15171/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: اأ�شواق الخليج الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليها المدخلة   �شركة نجار 
لال�شتثمار القاب�شة ذ.م.م. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا 

وقدره 2294/500 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/12.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 3/6162/2015/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي عبداهلل محمد عبداهلل وغيره 
العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقاموا هذه  انور طالب. قد  المحامي  وكيلهم 
والبالغة   2015/2707 رقم  بالمقدمة  والم�شجلة  لالأر�س  ملكيتهم  بثبوت  الحكم  فيها  طالبين 

م�شاحتها ب�شفة تقديرية ومبدئية حوالي 253.3 قدم مربع واإ�شدار وثيقة عقارية بذلك.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/4/12 موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 3/6825/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة �شن �شيتي للم�شاريع وكيلها المحامي علي الجبل. المدعى عليها موؤ�ش�شة نجمه 
نور البحرين ل�شاحبها ال�شيد خليل ماجد مرزوق ماجد. �شفـة الدعــوى ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/4/12

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 2/973/2014/02

اإثبات ملكية العقار
تعلن المحكمة الكبــرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي ح�شن عي�شــى علي البربوري 
الق�شاء  فيها  العقاري طالبين  والت�شجيل  الم�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقاموا هذه  قد  وغيره. 
باإثبات ملكية المدعين للعقار الكائن في منطقة النويدرات البالغة م�شاحتها التقدرية 278 قدم 

مربع واإ�شدار وثيقة عقارية بذلك.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2015/6/23 موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
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رقم الدعوى: 8/17585/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  الخ�شرم   يو�شف  را�شد  العقارية ذ.م.م. وكيلها عبدالرحمن  ناردين  المدعية: �شركة 
عليه: بدر بن ح�شن بن اأحمد الح�شيني. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ف�شخ او بطالن عقد.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/17.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 9/5906/2006/02

تبليغ باحل�صور
المدعى عليهما موؤ�ش�شة  اأحمد مرعي. وكيله فريد غازي جا�شم رفيع.  اأحمد عي�شى  المدعي: 

النا�شر لتاأجير معدات البناء. ودبلومات للكهرباء. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: افال�س.
اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 3/17/ 2016 نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة    

رقم الدعوى: 6/4675/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين ال�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها نيهال 
يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  مجهول  غلوم.  ر�شا  غلوم  خليل 

للمدعية مبلغا وقدره 30915/721 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/27.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/14464/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي وكيلها المحامي جمال المال. المدعى عليه محمد 
خمي�س فرج الرميحي. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/27

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى 9/19733/2015/02

فتـح دعوى تركة املتوفى
ماجد اأحمد يحيى عبدالكرمي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى ماجد اأحمد يحيى عبدالكريم. 
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الرقم ال�شخ�شي: 691100853. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 1/291/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: حازم علي عبده علي �شبيعان. وكيلته هدى را�شد المهزع. المدعى عليه: علي مهدي 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   -/95000 الدعوى:  مو�شوع  خلف.  عبدالنبي 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 6/2341/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

�صوكت علي الها�صمي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى �شوكت علي الها�شمي، الرقم 
ال�شخ�شي: 291100163. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 8/2290/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

عبدالرحمن عبداهلل محمود محمد االن�صاري
محمد  محمود  عبداهلل  عبدالرحمن  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الن�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 420021191. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/4/26  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/18993/2015/02
فتـح دعوى تركة املتوفى
خليل م�صعد علي �صالح

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتـح دعوى تركـة المتوفى خليل م�شعد علي �شالح



190
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

الرقم ال�شخ�شي: 780126564. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 4/1093/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

�صعيد محمد اأحمد ال�صويخ
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتـح دعوى تركـة المتوفى �شعيد محمد اأحمد ال�شويخ
الرقم ال�شخ�شي: 560106440. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 3/19364/2015/02
اإ�صدار وثيقة بدل فاقد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي محمد عي�شى محمد عبداهلل ال 
وثيقة  باإ�شدار  عليها  المدعى  باإلزام  الحكم  فيها  طلبوا  العقاري  الت�شجيل  اإدارة  �شد  �شبيت 
بدل فاقد للمدعين للعقار الكائن في المحرق الم�شجل برقم الوثيقة 1374/77 والحكم باإزام 

المدعى عليها بت�شجيل ذلك ب�شجالتها الر�شمية.
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة 

لجل�شة 2016/4/11 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 4/1238/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

خالد حمد الب�صام
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتـح دعوى تركـة المتوفى خالد حمد الب�شام. الرقم 
ال�شخ�شي: 570027861. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 5/7150/2015/02
اإ�صدار وثيقة العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي ال�شيد ح�شين علي خلف �شبر وغيره 
�شد اإدارة الت�شجيل العقاري طلبوا فيها الحكم باإثبات العقار )البيت( الكائن في )ابو �شبيع( 
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نت المنامة وذلك با�شم المدعين بوجبي الفري�شة ال�شرعية رقم 1413/633 والبالغ م�شاحة 
العقار 1531.718 قدم مربع، والحكم باإلزام المدعى عليها باإ�شدار وثيقة عقارية بذلك.

فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة 
لجل�شة 2016/4/12 م�شفوعا بالم�شتندات.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 9/11856/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة تكنوبلو التجارية �س �س و. وكيلها فا�شل عبداهلل المديفع. المدعى عليهما هاني 
عبداهلل خمي�س. و�شركة هاني جروب القاب�شة �س �س و. مجهولي العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب 
اأتعاب  للمدعية مبلغا وقدره -/30860 دينارًا والر�شوم ومقابل  باأن يدفع  اإلزام المدعى عليه 

المحاماة.
اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/11.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 02/2016/2792/6
فتـح دعوى تركة املتوفاة

فوزية بروين ب�صري اأحمد علي خواجة
علي  اأحمد  ب�شير  بروين  فوزية  المتوفاة  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأو من يدعي باأية  خواجة. الرقم ال�شخ�شي: 560156049. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/4/10  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  كل من في ذمته دين 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/2887/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

عبدالرحيم علي نا�صر عبدالرحيم
نا�شر  علي  عبدالرحيم  المتوفى  تركـة  دعوى  فتـح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .631000151 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالرحيم. 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه 
على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 

لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 7/3044/2016/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

وليد اأحمد اإ�صماعيل اأحمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتـح دعوى تركـة المتوفى وليد اأحمد اإ�شماعيل اأحمد

الرقم ال�شخ�شي: 700604120. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/9295/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: اإدارة اأموال القا�شرين. ادارة المحاكم. المدعى عليه: مكتب بو�شعد للهند�شة. �شفـة 
الدعــوى: ديون.

اأعاله ب�شدور حكم غير  المذكور  للمدعى عليه  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
نهائي بندب خبير هند�شي وبالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/29 ليعلم.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 02/2015/08846/7

تبليغ باحل�صور
اإبراهيم حربي. المدعى عليهم:  المدعي: محمد �شليمان �شعد الر�شي�س. وكيله حمد جا�شم 
عائ�شة كاظم عبداهلل الخان. اكرم جميل عبداهلل حبي�شي. محمد كاظم عبداهلل محمد الخان. 
عبيده كاظم عبداهلل محمد الخان. مريم كاظم عبداهلل محمد الخان. خديجه كاظم عبداهلل 
محمد الخان. عبداهلل كاظم عبداهلل محمد الخان. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة 

ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/5736/7
اإ�صدار وثيقة العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين ورثة ال�شيخ عبدالرزاق عبدالغني. 
�شيخ �شابنار. �شيخ عمران. �شيخ ميناز. قد اأقاموا الدعوى رقم 02/2015/5736/7�شد المدعى 
كلثوم.  كلثوم محمد  �شرادار.  الدين محمد  الدين عبدالغني معين  المتوفى / قمر  تركة  عليه 
محمد اأكرم محمد اقبال. جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبين فيها اإ�شدار بدل فاقد 
لوثيقة العقار رقم 1989/8532 الكائن في فريق بو�شره من المنامة ملك مورثهم عن �شقيقته 

المتوفاة/ قمر الن�شاء عبدالغني.
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المحكمة بطلب م�شفوع  يتقدم لهذه  اأن  المدعين  لديه اعترا�س على طلب  فاإن كل من  لذا 
باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/11 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 02/2008/07233/1

تبليغ باحل�صور
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين محمد كاظم علي ال�شراح وغيره. 
والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  عليه  المدعى  �شد   07/2008/07233/1 رقم  الدعوى  اأقاموا  قد 
العقاري. طالبين فيها اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في منطقة كرباباد رقم 75- �شارع  كرباباد 

مجمع 432 كرباباد المخلف عن المورث والثابت حدودا وم�شاحة 1860 قدمًا مربعًا. 
     لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2016/03089/7
فتـح دعوى تركة املتوفاة

مرمي محمد يو�صف عبداهلل
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة مريم محمد يو�شف عبداهلل، الرقم 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  ال�شخ�شي: 200003909. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 02/2016/03105/2
فتـح دعوى تركة املتوفى

اأحمد مرهون محمد طوا�ص
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتـح دعوى تركـة المتوفى اأحمد مرهون محمد طوا�س
الرقم ال�شخ�شي: 400023938. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 02/2016/03214/8
فتـح دعوى تركة املتوفى

�صعد حمد عبداهلل ال�صيف
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتـح دعوى تركـة المتوفى �شعد حمد عبداهلل ال�شيف 
الرقم ال�شخ�شي: 570224853. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
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اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/19985/4 
تبليغ باحل�صور

المدعى عليها �شركة  المال.  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
بولتون ليمتد )فرع �شركة اأجنبية(. رقم ال�شجل التجاري: 35589-1. مجهول العنوان. مو�شوع 

الدعوى: مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2016/01088/8 
فتـح دعوى تركة املتوفى

ديانندا جقنات �صيتي
�شيتي.  جقنات  ديانندا  المتوفى  تركـة  دعوى  فتـح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 530608820. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/08140/3
فتـح دعوى تركة املتوفاة

بدرية علي �صامل
الرقم  �شالم.  علي  علي  بدرية  المتوفاة  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  ال�شخ�شي: 490047513. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/17103/8
تبليغ باحل�صور

عليها:  المدعى  وكيلها حافظ علي محمد حاجيه.  �س.م.ب.  ال�شياحيه  اللوؤلوؤ  �شركة  المدعية: 
�شركة بورتاريف ريال �شتيت العقارية ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 66575 مجهول العنوان. 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 02/2016/00757/7

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيله  المطيري.  الو�شمي  حراب  فهد  م�شاعد  المدعي: 

فهد اإبراهيم خالد الرا�شد. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ندب خبير.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2015/14290/9
اإثبات ملكية العقار

الأ�شود  يو�شف  �شلمان  المرحوم حميد  باأن ورثة  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
وكيلهم المحامي حميد علي المال. قد اأقاموا الدعوى رقم 02/2015/14290/9 �شد المدعى 
عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبين فيها اثبات ملكيتهم للعقار على الأر�س رقم 
04013068 الكائنة في منطقة كرانة طريق 6041 والبالغ م�شاحتها 231.8 متر مربع والمخلفة 

عن المورث المذكور اأعاله.
   لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/04055/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: وزير ال�شحة. المدعى عليه: فا�شل مح�شن علي ح�شين المولني. الرقم ال�شخ�شي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الديه.   414 مجمع   1814 طريق   652 مبنى   .730205215

26441.975 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/05798/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليهما:  المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلته  ابل.  حاجي  ح�شن  محمد  المدعي: 
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�شوليدرتي للتاأمين. حمد �شقر اإبراهيم علي الح�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 840107234 ، مبنى 
2080 �شقة 1 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى 5500 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة 

رقم الدعوى: 6/09262/2015/02
تبليغ باحل�صور

الري  البحرين لمقاولت  للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة  العامة  الهيئة  المدعية: 
المعامير.  مبنى 445 طريق 3410 مجمع 634  ال�شخ�شي: 7-1149.  الرقم  الري.  مواد  وبيع 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8594.025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 3/01538/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: ال�شيخة �شعاد عمر عبدالرحمن ال خليفة. وكيلتها هدى �شعد اأحمد يو�شف المدعى 
عليه: اإبراهيم يو�شف الدوي. الرقم ال�شخ�شي: 201601318. �س.ب 26266 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 10000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/07892/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة الحيدرية لتاأجير المعدات الثقيلة. وكيلها علي محمد ال�شماهيجي  المدعى عليه 
المدخل: جالل علي اإبراهيم عبدالعال. الرقم ال�شخ�شي: 550135855، مبنى 517 طريق 117 
مجمع 701 توبلي ب�شفته حار�س ق�شائي لل�شركة علي بن اإبراهيم عبدالعال. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 16153.69 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/20615/2015/02
تبليغ باحل�صور
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رقم  للمقاولت  العط�شان  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   538 مجمع   3857 طريق   2003 مبنى   .70978 ال�شجل: 

10992.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/20719/2015/02
تبليغ باحل�صور

رقم  للمقاولت.  �شيف  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع   3729 طريق   1271 مبنى   .20700 ال�شجل: 

12957.688 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/07000/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه عبدالمنعم 
عبدالر�شول �شلمان ح�شين الملك. الرقم ال�شخ�شي: 730604225. مبنى 205 �شقة 1 طريق 11 
مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 19128.776 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/09382/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد يو�شف. المدعى عليهما: معجنات ح�شيبة.  المدعي: يعقوبي الدولية. وكيلته هدى �شعد 
وفي�شل علي جا�شم مدن. الرقم ال�شخ�شي: 690032447. مبنى 1387 طريق 3329 مجمع 333 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 19648.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/15426/2015/02

تبليغ باحل�صور
انترنا�شونال  تينيوم  بال  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ذ.م.م. رقم ال�شجل: 44030-1. مبنى 169 �شقة 150 طريق 1405 مجمع 314 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 21441.986 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/22258/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: غو�شيه بروين هداية اهلل ح�شين بخ�س. المدعى عليه: محمد ر�شوان رحيم بخ�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 201428808. مبنى 2398 طريق 440 مجمع 704 �شلماباد

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5750 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19889/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة انجر�س باتنرز. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: نجمة نور 
ال�شجل: 52731. �شقة 22 طريق 80 مجمع 426 جدحف�س. مو�شوع  التجارية. رقم  البحرين 

الدعوى: طلب مبلغ 39256.156 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/15 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/12908/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  ح�شن.  علي  الهام  وكيلتها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
 191 مبنى   .831211610 ال�شخ�شي  الرقم   .ABDULWAHEED IRSHAD HUSSAIN
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 6563.416  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع  طريق 310 مجمع 203 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/27 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 2/21253/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة البيت الخليجي للمقاولت. 
رقم ال�شجل: 13820-1. مبنى 20 طريق 352 مجمع 326 المنامة ل�شاحبه علي ح�شين جا�شم. 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًاًا   16055.886 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/21266/2015/02
تبليغ باحل�صور

ال�شعدي رقم  �شعد ومحمد  المدعى عليه: محمد  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شجل: 17949. مبنى 1738 طريق 339 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 19828.534 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/12812/2014/02
تبليغ باحل�صور

 FEDERICO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   841241880 ال�شخ�شي:  الرقم   .DE JESUS RODRIGUEZ

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 5/12787/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: زيد غازى 
ال�شخ�شي: 900517310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 154.877 دينارًا مع  بالل نوح. الرقم 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 5/16936/2014/02

تبليغ باحل�صور
كوزيت  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عاطف عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 810436809. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 115.371 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/13555/2014/02
تبليغ باحل�صور

 JHOMIELYN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
LABANDA ASTOR. الرقم ال�شخ�شي: 840627157. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150.21 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/18381/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شالح محمد 
ه�شام ال�شريف. الرقم ال�شخ�شي: 791129748. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.765 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/11438/2014/02
تبليغ باحل�صور

 SANTOSH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   720532043 ال�شخ�شي:  الرقم   .HERIYANNA SHETTY

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 9/08218/2014/02

تبليغ باحل�صور
 KARA عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MARIE WALKER. الرقم ال�شخ�شي: 841143110. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 781.204 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/08209/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: بالل خير علي 
خ�شر ابو نبهان. الرقم ال�شخ�شي: 870631713. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 910.947 دنانير 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/14170/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ALLISTER D SOUZA. الرقم ال�شخ�شي: 810234777. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 172.8 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/14327/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها زهره علي 
عبداهلل محمد الف�شل. الرقم ال�شخ�شي: 580075664. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.85 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 6/14395/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .580501469 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SIDDIQUE

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 5/08190/2014/02
تبليغ باحل�صور

اراء  نجاه  المدعى عليها:  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  �شركة زين  المدعية: 
غالم ح�شن غالم نبي. الرقم ال�شخ�شي: 720407079. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 865.377 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/08213/2014/02
تبليغ باحل�صور

 GURURAJ المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ 873.83  ال�شخ�شي: 780470494. مو�شوع  الرقم   .PURUSHOTHAM

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/08201/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايمن ا�شامه طه 
عبدالرزاق الرفاعي. الرقم ال�شخ�شي: 930814614. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 857.513 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 5/08304/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  اأحمد  �شلمان  علي  جميلة  وكيلتها  والال�شلكية.  ال�شلكية  الت�شالت  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 201413301  الرقم  والمقاهي.  المطاعم  لإدارة  ماربيال  عليها: 

طلب مبلغ 924.051 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/22465/2014/02
تبليغ باحل�صور

ال�شيد  اأحمد  ح�شين  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
محمد اإ�شماعيل قا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 941105946. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.192 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/08399/2014/02
تبليغ باحل�صور

 MARY JANE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
CABANBAN. الرقم ال�شخ�شي: 851136354. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.844 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/08194/2014/02
تبليغ باحل�صور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد جاد  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
حمدان خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 891022104. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 827.322 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 2/18566/2014/02

تبليغ باحل�صور
 MANIR عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 192.306 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860346552 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUR RAHIM

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/14447/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
AXEL ANDREAS LERNER. الرقم ال�شخ�شي: 790931931. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

107.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/17212/2014/02
تبليغ باحل�صور

 LEN BUG :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
 77.01 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830187910 ال�شخ�شي:  الرقم   .ATAN CATAMBIS

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/06830/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: نيتي اجيت كمار 
كار�شندوا�س. الرقم ال�شخ�شي: 760730075. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 363.67 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 3/08168/2015/02

تبليغ باحل�صور
 JOHN GILBERT :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
دينارًا مع  مبلغ 200  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 810942046. مو�شوع  الرقم   .SPARKMAN

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

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/07591/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  يو�شف  عليه:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
يو�شف جمعه الجنيد. الرقم ال�شخ�شي: 540060330. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4308.58 

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

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/07962/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: نادر را�شد عبداهلل 
 233.482 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .751005312 ال�شخ�شي:  الرقم  العبا�شي.  رم�شان 

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

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/08280/2015/02
تبليغ باحل�صور

 LAURENCE عليه  المدعى  جواد.  جا�شم محمد  ليلى  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
SCOTT STRATTON. الرقم ال�شخ�شي: 850578205. مو�شوع الدعوى: طلب 199 دينارًاًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 9/09453/2015/02

تبليغ باحل�صور
را�شد  ماجد  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبداهلل العود. الرقم ال�شخ�شي: 201508443. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 160.2 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/08113/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد 
ال خليفة. المدعى عليها: زينب جعفر محمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي 670116505. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 103.216 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/07604/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .901125458 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD FAISAL

304.191 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/00872/2015/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  وكيلها  والال�شلكية.  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: علي عبداللطيف علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 200007041 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 491.243 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 2/11892/2014/02

تبليغ باحل�صور
 HILARION المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590900781 ال�شخ�شي  الرقم   .DE DIOS TABORADA

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

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/11653/2014/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي 741038960 مو�شوع الدعوى:  الرقم   .CHRISTOPHER BENCIO CANDAVA

طلب مبلغ 55.849 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/08987/2014/02
تبليغ باحل�صور

محمد  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالمجيد علي اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 810809133. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.146 

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

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/06762/2014/02
تبليغ باحل�صور

 ALI عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .650329082 ال�شخ�شي:  الرقم   .HUSSAIN HABIBULLA

221.651 دينارًاًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/24 لنظر الدعوى.



208
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 8/18806/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: قا�شم ح�شن 
الدعوى: طلب مبلغ 161.974  ال�شخ�شي: 860909425. مو�شوع  الرقم  محمد ح�شن جمعه. 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/08415/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: في�شل عطية 
اهلل يو�شف عبداهلل ال�شعود. الرقم ال�شخ�شي: 870402420. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/20170/2014/02
تبليغ باحل�صور

 FAISAL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   129.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880624809 ال�شخ�شي:  الرقم   .UMER

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/20172/2014/02
تبليغ باحل�صور

 MOHAMMED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
LAIQ UZ ZAMAN. الرقم ال�شخ�شي: 650575520. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.667 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 3/20163/2014/02

تبليغ باحل�صور
 HETTI عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع   761201327 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARACHCHIGE HESHAN TILAKARATNE

الدعوى: طلب مبلغ 260 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/16359/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: تامر عاطف 
محمود اإبراهيم خليفة. الرقم ال�شخ�شي: 850241707. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 367.284 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/16355/2014/02
تبليغ باحل�صور

 HAMMAD اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
ALI SIDDIQUI. الرقم ال�شخ�شي: 820452394. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 94.653 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/11383/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شن جعفر 
مو�شى �شالح ال�شنيني. الرقم ال�شخ�شي: 910303746. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 474.964 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 7/21732/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعى عليها: موزه علي  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  �شركة زين  المدعية: 
محمد ال�شاو�س. الرقم ال�شخ�شي: 801205590. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199.579 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/13379/2014/02
تبليغ باحل�صور

 MARCELINO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
SAMANIEGO TRIA. الرقم ال�شخ�شي: 520411773. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 227.441 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 5/20291/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ال�شيد ح�شين 
مبلغ 279.016  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 850704049. مو�شوع  الرقم  �شعيد محمد ح�شن. 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/16401/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ف�شل محمد 
عمر ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 890219354. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 191.624 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 5/02602/2014/02

تبليغ باحل�صور
 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .761224440 ال�شخ�شي  الرقم   .AFZAL MUHAMMAD ANWAR

مبلغ 98.91 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/06577/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: دلل محمد 
اأحمد محمود. الرقم ال�شخ�شي: 831207647. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1411.284 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/03213/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: را�شد عي�شى 
را�شد العالن. الرقم ال�شخ�شي: 871109050. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 846.342 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 5/04141/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة امريكان اك�شبري�س )امك�س ال�شرق الو�شط(. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. 
مو�شوع   .720235537 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD MUNEER BUTT عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 3674.343 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 3/08174/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: غ�شان خليفة عبدالرحمن 
مع  دينارًا   1140.79 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630003785 ال�شخ�شي:  الرقم  يا�شين. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/17846/2014/02
تبليغ باحل�صور

 RITCHELLE المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيلته جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه 
 692 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820242500 ال�شخ�شي:  الرقم   .ELIZAN TALASERO

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

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/09438/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليها: �شركة كال�شيفايد لالإن�شاء. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
2171.083 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 9/08248/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850512638 ال�شخ�شي:  الرقم  الحناكي.  �شالح  عبدالرحمن  �شالح 

مبلغ 293.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 5/05449/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .740241400 ال�شخ�شي:  الرقم   .ASWATHANARAYANA CHOWDARY BAMDARU

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/05698/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
FEREHEWT ATNAFU ENGEDAWERK. الرقم ال�شخ�شي 780742176. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 274.428 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 5/15135/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HIRON OZI ULLAH. الرقم ال�شخ�شي: 860244270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.52 

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

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/15433/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 670501409.  الرقم   .LETITIA ALANE BROWN

167.484 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/1/24 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 4/09039/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد �شالح 
 1290.969 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .900106042 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيف.  علي محمد 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/08993/2014/02
تبليغ باحل�صور

 AMJAD عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MEHMOOD KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 870336789. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.197 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/13559/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جمال ايوب 
بري البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 680010157. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.058 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/07499/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
MOZAMMEL HOQUE ABDUL MOTIN. الرقم ال�شخ�شي 820193119 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 388.489 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 26-04-2016 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 9/07280/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 265.13 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680402390 ال�شخ�شي:  الرقم  ردعان.  عبيد  �شالم 

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

جل�شة 26-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/07957/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
مح�شن يو�شف اإبراهيم الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 850200156. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 26-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/07194/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه: ح�شن  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710700580 ال�شخ�شي:  الرقم  العرادي.  محمد  جا�شم  محمد 

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

جل�شة 26-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/07869/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   860638227 ال�شخ�شي:  الرقم   .HASSAN JABBAR KHAN

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

جل�شة 26-04-2016 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 1/06023/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
مو�شوع   670402338 ال�شخ�شي:  الرقم  العبا�شي.  يو�شف  عبدالرحمن  عبا�س  عبدالرحمن 

الدعوى: طلب مبلغ 310.554 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 26-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/16808/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: نبيل ماجدي. 
الر�شوم  مع  دينارًا   1376.668 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890221286 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 6/16832/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عبدالرحيم 
�شمير. الرقم ال�شخ�شي: 610101358. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63.02 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/06408/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: احالم جعفر 
فردان كاظم �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 780103122. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.966 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/06122/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791210030 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  علي  غلوم  �شيرين 

275.643 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/05856/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
WAQAS AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 871024810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.452 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/05847/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .510109403 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  محمد  علي  امينه 

283.482 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 3/07669/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شاره محمد عبدالرحيم ا�شد عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 921000820. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 183.235 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 9/16236/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BELAYNESH MEKECHA YILMA. الرقم ال�شخ�شي 880417170 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 75.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/06507/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
نادر حاجي محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 940402173. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.661 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/06089/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630829608 ال�شخ�شي:  الرقم  الجغل.  حمدان  اإبراهيم  وفاء 

127.62 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/05767/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AMELEWORK ABERA ABEGAZ. الرقم ال�شخ�شي 770430333 مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 267.059 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 2/06398/2014/02
تبليغ باحل�صور

 RENJITH عليه  المدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KRISHNAKUMAR. الرقم ال�شخ�شي: 780563433. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.958 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/07267/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ 101.567  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 810905493.  الرقم  اأحمد.  ها�شم  اأحمد 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 8/06395/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: فاطمة ر�شي 
ح�شن محمد ر�شي. الرقم ال�شخ�شي: 900400617. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.6 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 4/06251/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUNEER المدعي: بنك بي ام اأي. وكيله عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
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 396.739 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790317249 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHAMAKKALIL
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة
رقم الدعوى: 1/17426/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890304807 ال�شخ�شي:  الرقم  خ�شمان.  اإبراهيم  جميل  عالء 

307.789 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  العا�شرة للمدعى عليها المذكورة  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 7/02551/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GERMAINE LEMAR JEFFERIES. الرقم ال�شخ�شي: 711133638 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 305.036 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 9/16724/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BIJU CHERAL. الرقم ال�شخ�شي: 730840530. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�صرة

رقم الدعوى: 1/14313/2015/02
تبليغ باحل�صور
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المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD ILYAS GULAM JILANI. الرقم ال�شخ�شي 660733048. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 138.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 7/14159/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   930703081 ال�شخ�شي:  الرقم  المحمود.  عبدالرزاق  علي  عبدالرزاق  علي 

طلب مبلغ 349.913 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 23-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 2/14237/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع   .780147863 ال�شخ�شي  الرقم   .ANNE RUSHELE FERNANDEZ SOLIS

الدعوى: طلب مبلغ 156.216 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 23-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 6/14073/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: اأحمد محمد ر�شا مو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 870821202. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 23-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/06699/2015/02
تبليغ باحل�صور
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المدعي: ال�شيد �شعيد عي�شى مرزوق الخباز. وكيله عبداهلل �شلمان �شهوان. المدعى عليه: عي�شى 
ال�شخ�شي: 201505820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3650 دينارًا مع  محمد ح�شين. الرقم 

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

جل�شة 04-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 4/07704/2009/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ال�شفير للكميوتر ذ.م.م.وكيلتها وجيهة علي عبدالح�شين حمد. المدعى عليها: 
جيهان محمود عبده والي. الرقم ال�شخ�شي: 710568177. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1540 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 08-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�صعة

رقم الدعوى: 9/20511/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MUHAMMAD عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
WARIS. الرقم ال�شخ�شي: 860349004. مبنى 835 طريق 5031 مجمع 550 البديع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 262.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/11601/2014/02
تبليغ باحل�صور

 BIPLOB عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HOSSAIN AB MOTTALAB. الرقم ال�شخ�شي: 811133001. مبنى 762 �شقة 3 طريق 517 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   263.423 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   305 مجمع 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 2/05716/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: بدور 
مجمع   4153 طريق   1836 مبنى   .810203731 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  علي  عبدالحميد 
541 بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1319.591 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/06101/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: امنه 
محمد عمر محمد الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 870605135. مبنى 1919 طريق 1437 مجمع 
1437 الهمله. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 802.148 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/02417/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بنك الأ�شرة �س.م.ب مقفلة. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: 
نواف ح�شين علي �شلطان. الرقم ال�شخ�شي: 771100710. مبنى 2239 �شقة 12 طريق 1843 
مجمع 318 المنامة الحورة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1860 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/08390/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. المدعى عليها: وفاء عبداهلل 
عي�شى علي الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 681002328. مبنى 77 طريق 882 مجمع 204 المحرق. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176.882 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/07645/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة امك�س ال�شرق الأو�شط. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: HILAL ALI KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 690826141. مبنى 513 طريق 1851 مجمع 518 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 2089.29 دينارًا مع  باربار. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/09575/2015/02
تبليغ باحل�صور

 marshal المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
المنامة.   321 مجمع   333 طريق   96 مبنى   .60025-1 ال�شخ�شي:  الرقم   .excavation est
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 133.329 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/05625/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD WAQAS HAJI NAWAZ. الرقم ال�شخ�شي 900327634. مبنى 2056 طريق 
1638 مجمع 116 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 599.822 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/17793/2015/02
تبليغ باحل�صور
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المدعية: �شركة امريكان اك�شبر�س. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: عالء ع�شام 
و�شفي �شامي. الرقم ال�شخ�شي: 870361899. مبنى 122 طريق 1010 مجمع 410 ال�شناب�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1855 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/09280/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
�شقة 11 طريق  ال�شخ�شي: 831111992. مبنى 1590  الرقم   .NASEEM IBRAHIM عليها: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 272.601 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  2555 مجمع 925 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/05553/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
VALUTHUNDIL CHACKO CHERIAN. الرقم ال�شخ�شي 541103059

مبنى 50 �شقة 23 طريق 369 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 167.5 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/08574/2015/02

تبليغ باحل�صور
 MARK المدعي: بنك البحرين الوطني. وكيله عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. المدعى عليه 
EDWARD RANFORD. الرقم ال�شخ�شي: 631227687. مبنى 176 �شقة 405 طريق 4005 
مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4425.797 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/09223/2015/02

تبليغ باحل�صور
�شلمان مال ح�شن  المدعى عليه:  انور محمد.  ا�شامة  الدولية. وكيلها  التكافل  المدعية: �شركة 
اأحمد محمد زين الدين. الرقم ال�شخ�شي: 890606501. مبنى 1666 طريق 641 مجمع 406 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 642.96 دينارًا مع  �شناب�س. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/09030/2015/02
تبليغ باحل�صور

محمد  علي  فهد  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  وكيلها  الدولية.  التكافل  �شركة  المدعية: 
 730 مجمع   3427 طريق   1043 مبنى   .781205298 ال�شخ�شي:  الرقم  ب�شري.  عبدالرحمن 
هورة عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 560.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/09141/2015/02

تبليغ باحل�صور
 .wenlinang cheng :المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه
مبنى 11 �شقة 11 طريق 616 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 708.35 دينارًا 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/09240/2014/02
تبليغ باحل�صور

 ASIF عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AHMED RANA ABDULSATTAR. الرقم ال�شخ�شي: 590158511. مبنى 124اأ طريق 306 
مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1628.296 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/08821/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: ريما اأحمد 
محمود فقيهي. الرقم ال�شخ�شي: 680703322. مبنى 195 طريق 3305 مجمع 333 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 182.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/09256/2014/02
تبليغ باحل�صور

فاطمة  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 770903304. مبنى 176 طريق 5439 مجمع  ال�شيد محفوظ طاهر علوي. الرقم 
754 بورى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.853 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/16352/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد نا�شر اأحمد ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 890502218. مبنى 2802 طريق 741 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 317.096  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   907

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/09243/2014/02
تبليغ باحل�صور
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اإبراهيم  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقر اإبراهيم علي الح�شيني. الرقم ال�شخ�شي: 900203188. مبنى 221 طريق 1301 مجمع 
813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 861.57 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/07927/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه: علي ح�شن البي محمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 820805459. مبنى 1023 طريق 4621 �شاحب مطعم كل اف�شان مجمع 346. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 178.714 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/16698/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
DINESH MAHARJAN. الرقم ال�شخ�شي: 850936250. مبنى 424 طريق 2609 مجمع 626 
العكر الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 499.995 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/16402/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد تراك حمد العواد. الرقم ال�شخ�شي: 770115349. مبنى 1771 �شقة 3 طريق 736 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   344.32 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/16169/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو �س.م.ب مقفلة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد ح�شن خليفة مبارك البوعينين. الرقم ال�شخ�شي: 710036043 مبنى 5029 طريق 
1083 مجمع 950 ع�شكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.558 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/18573/2015/02
تبليغ باحل�صور

 AHMED عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 302 مجمع   115 طريق   6 �شقة   746 مبنى   .840524986 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUSHTAQ
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 355.433 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/15431/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
يعقوب نا�شر رم�شان م�شهدي. الرقم ال�شخ�شي: 791206190. مبنى 17960 �شقة NA طريق 
848 مجمع 208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.853 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/02500/2014/02
تبليغ باحل�صور

محمد  طارق  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  الأ�شرة.  بنك  �شركة  المدعية: 
�شلمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 640116116. مبنى 58 �شقة 21 طريق �شارع الق�شر مجمع 
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306 المنامة. مو�شوع الدعوى: قبول لئحة الإغفال والحكم بمبلغ 330/352 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/07132/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: اأحمد عبدالوهاب اأحمد. وكيلها عبدالوهاب اأحمد كيك�شو. المدعى عليهما 1-  �شركة 
الأحمد  جابر  �شارع  طريق   26 �شقة  اإ�شماعيل.  عبدالكريم  اأحمد   -2 لتاأمين  الخليج  اتحاد 
ال�شباح بناية منطق الطابق الثاني - �شتره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05623/2015/02
تبليغ باحل�صور

عبداهلل  خالد  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  وكيلها  للتامين.  اليرانية  ال�شركة  المدعية: 
را�شد �شلطان. الرقم ال�شخ�شي: 710033710. مبنى 515 طريق 1333 مجمع 213 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود حافظة م�شتندات 

من وكيل المدعي واأنها قد حددت جل�شة 2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/10191/2015/02
تبليغ باحل�صور

 -1 عليه  المدعى  ح�شن.  علي  الهام  وكيلتها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعي: 
محمد علي محمود طوالبة 790849143. جا�شم اأحمد ر�شي عبدعلي عبدالنبي 890401594. 
مبنى 1383 �شقة 22 طريق 3249 مجمع 432 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1858.772 

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

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/07976/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: طارق عبدالرحمن 
 .840650523 ح�شن  اأحمد  ربيع  محمود  المدخل:  عليه  المدعي   .570424100 علي  محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3721.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعي عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/31 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 4/18562/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: جا�شم ح�شين يو�شف عبدالعال. وكيله فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليها: مجموعة 
ال�شناعية.  المنطقة   601 مجمع   115 طريق   954 مبنى   .32295 ال�شخ�شي:  الرقم  بلو�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 6/18883/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: عادل عبداهلل عي�شى هالل متروك. المدعى عليها: �شركة اأبيك�س بروبرتيز مبنى 303 
�شقة 81 طريق 5071 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 4/17444/2015/02
تبليغ باحل�صور

منى  عليها:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 810 مجمع   1001 طريق   2228 مبنى   .581103890 ال�شخ�شي:  الرقم  نجم.  محمد  عبداهلل 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.781 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 5/18133/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 12 مبنى   .731038770 ال�شخ�شي  الرقم   .RAJACHANDRA PROVEEN RAJAMONY
طريق 1254 مجمع 350. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 404.15 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/17771/2015/02
تبليغ باحل�صور

 USMAN عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HABIB. الرقم ال�شخ�شي: 880629347. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 492.879 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 9/17374/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: مال اهلل �شلطان 
مال اهلل جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 830101314. مبنى 633 طريق 709 مجمع 807 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 558.56 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 3/19641/2015/02
تبليغ باحل�صور

خليل  علي  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 780303857. مبنى 1077 طريق 3331 مجمع 633 المعامير. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283.548 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 6/01352/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: فا�شل 
عبا�س علي ال�شيخ اأحمد الحرز. الرقم ال�شخ�شي: 801208602. مبنى 11 طريق 1354 مجمع 
423 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 855 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/19843/2015/02
تبليغ باحل�صور

مبنى  رفاعي  محمد  حميد  من�شور  علي  عليه:  المدعى  للهواتف.  ابو�شاجده  محل  المدعي: 
700 طريق 4313 مجمع 643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/19647/2015/02
تبليغ باحل�صور

 HARWINDER المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
الهملة.   1010 مجمع   1014 طريق   1448 مبنى   .840727577 ال�شخ�شي:  الرقم   .SINGH

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.331 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/20037/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليه محمد  المحامي فريد ح�شاني.  وكيلها  ال�شيخ محمود.  اإبراهيم  المدعي: �شالح 
�شامى عبدالعظيم محمد. مبنى 277 طريق 605 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 400 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 9/16427/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: �شركة وانيا 
لخدمات المعلومات التجارية ل�شاحبها محمد رحيم ومحمد فهد يا�شين. �شجل تجاري رقم: 
1-89265. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 240.097 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 5/19573/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجير ال�شيارات. وكيلها علي جعفر مكي الجبل. المدعى عليه: عي�شى 
جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 780805100   مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 6/03297/2015/02
تبليغ باحل�صور

 VIVEK عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CHAUDHRY. الرقم ال�شخ�شي: 600104605. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.275 دينارًا 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 1/17356/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
XIAOMING GUAN. الرقم ال�شخ�شي: 780355431. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108 دنانير 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة
رقم الدعوى: 3/09708/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  رفيع.  فريد غازي جا�شم  وكيلها  النعار.  عي�شى  المدعي: جا�شم محمد خلفان 
 177 �شقة   179B مبنى   .840311184 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  ح�شين  م�شعد  علي  جمال 
طريق �شارع عبدالرحمن الفا�شل مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 3400 دينار 

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

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صاد�صة

رقم الدعوى: 2/17297/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  المتروك.  عبداهلل  عادل  وكيله  د�شتي.  عبدعلي  محمد  عبدعلي  علي  المدعي: 
طريق   171 مبنى   .790006197 ال�شخ�شي:  الرقم  العلوي.  عي�شى  نعمه  علوي  نعمه  ال�شيد 
�شارع باب البحرين مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3500 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/18481/2015/02
تبليغ باحل�صور

حمود  عليه:  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجير  ا�شيا  موؤ�ش�شة  المدعية: 
اأحمد عناد وكاع. الرقم ال�شخ�شي: 870701738. مبنى 1814 طريق 625 مجمع 1206 مدينة 
حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 8/00684/2016/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  الوطني.  علي  محمد  وكيلها  الإدارية.  للخدمات  الدبلومات  �شركة  المدعية: 
كالتونز ال ال بي. الرقم ال�شخ�شي: 7062-1. مبنى 3 طريق 365 مجمع 316 المنامة. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 74 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/18254/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: م�شنع ال�شرق الو�شط للفيبر جال�س. وكيلتها فاطمه طالب عبدالرحيم طالب محمد. 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة دار المبتكرون للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي 201515633. مبنى 134 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3371.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .338 طريق   41 �شقة 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 2/19244/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة دلتا للتجهيزات ال�شناعية ذ.م.م. وكيلها محمد علي الوطني. المدعى عليها: 
ال�شخ�شي: 74302-1. مبنى 376 طريق 411  الرقم  للتجارة ذ.م.م.  العالمية  بي  ا�س  �شركة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   978.48 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   704 مجمع 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 2/20023/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: محل ابو�شاجده للهواتف. وكيلتاه زينب الحايكي و�شلمى الحايكي. المدعى عليه: علي 
اأحمد يو�شف ح�شين. مبنى 161 طريق 3403 مجمع 634 المعامير مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 4/17623/2015/02 
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  المملكة.  جامعة  المدعية: 
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الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 860306127. مو�شوع  الرقم  بوزايد.  يو�شف عبداهلل علي  عبداهلل 
مبلغ 1170 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 23-02-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 4/17752/2015/02

تبليغ باحل�صور
عبداهلل  عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلته  للكمبيوتر.  المحرق  المدعي: 
�شيف اأحمد يو�شف الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 890300585. مبنى 1130 طريق 5526 مجمع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 325  الدعوى: طلب  البديع. مو�شوع   555

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 1/17955/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: المحرق لخدمات الكمبيوتر والنترنت. وعلي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي وكيلتهما 
ال�شخ�شي:  الرقم  �شلطان.  تركي  خليفة  هبه  عليها:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1205 مجمع   508 طريق   423 مبنى   .811200230

4674 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/17136/2015/02
تبليغ باحل�صور

قا�شم  ال�شيد  عليه:  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  وكيله ح�شن  زينل.  علي  اإبراهيم محمد  المدعي: 
 805 مجمع   514 طريق   353 مبنى   .570054052 ال�شخ�شي:  الرقم  العلوي.  باقر  اإ�شماعيل 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   718.05 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 
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رقم الدعوى: 9/18158/2015/02
تبليغ باحل�صور

وكيلهما  محمود  جا�شم  عبدالنبي  وفتحية  البناء.  معدات  لتاأجير  ورد  هاي  موؤ�ش�شة  المدعية: 
ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه: AMIN AHAMMED MOFIZ UDDIN. الرقم ال�شخ�شي: 
780751582. مبنى 924 طريق 1223 مجمع 312 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 164.1 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/19562/2015/02
تبليغ باحل�صور

 HAPUACHCHI عليه:  المدعى  الدو�شري.  �شعدون  ناجي  حمد  ناجي  المدعي: 
APPUHAMILAGE KUSUMAWATHIE. الرقم ال�شخ�شي 650402421. مبنى 3926 طريق 
2859 مجمع 928 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 1/21360/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: المحرق للكمبيوتر. وكيل المدعي: المحامية طيبة اأحمد اأيوب. المدعى عليه: �شعود 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   806 مجمع   615 طريق   2457 مبنى  عبداهلل.  عبدالرحمن  عبداهلل 

الدعوى: طلب مبلغ 741 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/16911/2015/02
تبليغ باحل�صور

 MAIN المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيله ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790146231 ال�شخ�شي  الرقم   .UDDIN SAMSUL ALAM

1691.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 10-03-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 6/01254/2016/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  المملكة.  جامعة  المدعية: 
ح�شن محمد عبداهلل محمد باقر. الرقم ال�شخ�شي: 910605203. مبنى 2187 طريق 1638 
مجمع 218. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 929.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/20508/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: عبدال�شهيد عبدالح�شين ح�شن مهدي. وكيله يون�س عبدال�شهيد عبدالح�شين. المدعى 
اأحمد.  اهلل  عبد  الح�شين  عبد  علي  ل�شاحبها/  ال�شيارات،  لخدمات  التنين  مجموعة  عليها: 
مبنى 1448 طريق 1014 محل 2689. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 587.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/18656/2015/02
تبليغ باحل�صور

محمد  اأحمد  عليه:  المدعى  حيدر.  عبا�س  ح�شن  وكيله  ال�شيخ.  ح�شين  محمد  خليل  المدعي: 
البنا. مبنى 57 �شقة 13 طريق �شارع ال�شيخ الخليفة مجمع 204 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2034.448 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/18029/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عي�شى محمد قمبر يو�شف مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 1919.106 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 7/00421/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  الحداد   اإ�شماعيل  وكيلها ح�شين محمد  لل�شباغة.  المدعية: موؤ�ش�شة محمود �شم�شي 
عليهما: )1( نرج�س على ميرزا علي )2( محمود �شعبان. مبنى 1885 طريق 1139 مجمع 711 
توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 550 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
حددت جل�شة 2016/3/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 4/20991/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
امل اإبراهيم �شالح يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 740702947. مبنى 428 طريق 1303 مجمع 813 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.6 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/15628/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. المدعى عليه: مهدى 
خالد مهدى محمد. الرقم ال�شخ�شي: 870241982. مبنى 2911 �شقة 13 طريق 2654 مجمع 
226 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 169.838 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى: 6/21024/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شابر اأحمد 
مبلغ 280.011  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 801511496.  الرقم  ال�شيد.  اأحمد  �شابر 

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

جل�شة 2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/17178/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730503887 ال�شخ�شي:  الرقم  الها�شم.  �شليمان  ها�شم  ناجي 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 8/20602/2015/02
تبليغ باحل�صور

 PRAMOD المدعى عليه  اإبراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
THANKAPPAN. مبنى 819 �شقة 21 طريق 833 مجمع 408 �شناب�س

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   414.029 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/3 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 3/16481/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .500604061 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  داد  كرم  م�شعود 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى: 1/17289/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شياء  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الدبن بو�شقر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 115.009 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/17217/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
SYAM BABU PUTHAN VEETTIL. الرقم ال�شخ�شي 730636488 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 116.505 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/19211/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JOSHUA عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
STEVEN DANIELS. الرقم ال�شخ�شي: 890532443. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.738 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 1/19107/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
علي يو�شف علي عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 820401960. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 95.467 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى: 9/19554/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830509763 ال�شخ�شي:  الرقم   .PRAVEEN VENUGOPAL

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/19424/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   1277 مبنى   860729745 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD AMER MEHMOOD
1417 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 228.87 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 8/17862/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: فاطمة عبدالح�شن علي اأحمد عي�شى. مبنى 243 
الر�شوم  مع  دينارًا   77.504 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المعامير.   633 مجمع   3308 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 5/15698/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة اأحمد علي المعتوق. الرقم ال�شخ�شي: 890106770. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128.9 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى: 6/14266/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ASRUL NAHAR BIN :المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
AB RAZAK. الرقم ال�شخ�شي: 701128305. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 109.091 دينارًا 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 5/10565/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD ASAD NAEEM. الرقم ال�شخ�شي: 870329294 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 3/17274/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 345.169  ال�شخ�شي: 880824719. مو�شوع  الرقم  ال�شخر.  ب�شام  وليم 

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/17010/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي عبداهلل عبدالرحمن عبدالعزيز. الرقم ال�شخ�شي: 930513363. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 348.641 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى: 9/18631/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مع  دينارًا   387.612 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900230711 ال�شخ�شي:  الرقم   .INTIJA

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 1/17759/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ASPRIL GRACE :المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
 94.69 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820102857 ال�شخ�شي  الرقم   .COLALJO BRIGOI

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

جل�شة 2016/3/24 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/19436/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة المجموعة المثالية. وكيلتها مرفت محمد علي محمد جناحي. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة نجمه تارا للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 90199-1. مبنى 254 طريق 2007 مجمع 320 
المنامة ل�شاحبتها ا�شماء �شفوان نافع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4509.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/00301/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MARCO DEN BOER. مبنى 2112 �شقة 14 
طريق 2127 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3383.518 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/00716/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. المدعى عليه: من�شور علي اأحمد محمد الحايكي. مبنى 940 طريق 
206 مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.971 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/18559/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الجابرية لتاأجير ال�شيارات. وكيلها عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه: عيد 
ال�شخ�شي: 570114705. مبنى 1071 طريق 1532 مجمع 815  الرقم  الناجم.  اأحمد  محمد 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 396 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/01494/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها ليلى 
علي اأحمد علي �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 890100373. مبنى 1638 طريق 1934 مجمع 1019 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   893.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  دم�شتان. 

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

جل�شة 2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/01467/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
ال�شخ�شي 1-78878. مبنى  الرقم   .Pezzo pello decoration contracting المدعى عليها: 
B400 �شقة 13 طريق 1205 مجمع 713 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 179.25 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/11 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 2/00110/2016/02

تبليغ باحل�صور
 PUTHIYAVEETIL THIRUTHIL ABDUL عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
LATHEEF. مبنى 432 طريق 2210 مجمع 522 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 328.142 

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

2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/00381/2016/02
تبليغ باحل�صور

مبنى  محمد.  محمود  ال�شيد  اإبراهيم  محمد  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
200 طريق 204 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1253.84 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/17046/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة ذ.م.م. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني المدعى 
عليها: �شركة المجموعة الطبية لالإدارة �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 1-55813

مبنى 242 طريق 1109-9011 مجمع 611 الحمرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/01034/2016/02

تبليغ باحل�صور
 KELLY عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MARIA MCGURK. الرقم ال�شخ�شي: 780590716. مبنى 510 �شقة 121 طريق 2408 مجمع 
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324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1153.896 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.    

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/18453/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD FARHAN. الرقم ال�شخ�شي: 830669221. مبنى 1258 طريق 1417 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 298.427 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   314

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/18244/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة هاي ورد لتاأجير معدات البناء. فتحيه عبدالنبي جا�شم محمود. وكيلها ح�شن 
علي اإ�شماعيل. المدعى عليه: TOQIR AKHTAR. الرقم ال�شخ�شي 640403395. مبنى 330 
�شقة 11 طريق 206 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 909.5 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/16778/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ALAM المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيله ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه
KADER MOLLA. الرقم ال�شخ�شي: 860361950. مبنى 31 �شقة 12 طريق 384 مجمع 308 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   191.1 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

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

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/17630/2015/02
تبليغ باحل�صور

 JOSEPH عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 302 مجمع   519 طريق   22 �شقة   911 مبنى   .700150960 ال�شخ�شي:  الرقم   .MATHEW
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 436.458 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/15377/2015/02
تبليغ باحل�صور

 BENJY عليه:  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
VARUGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 660164060. مبنى 164 �شقة 2 طريق 2905 مجمع 529 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   171.69 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المرخ. 

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

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/09860/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: 
�شركة �شايا ارت اند انتيك�س. �شجل رقم: 66442-1. مبنى 1051 �شقة 104 طريق 2116 مجمع 
الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321
المدعى  ال�شهود مديونية  �شهادة  القانونية ومنها  الإثبات  بكافة طرق  المدعية  لتثبت  للتحقيق 
عليها لها بمبلغ المطالبة و�شببها و�شرحت للمدعى عليهما النفي بذات الطرق وحددت   جل�شة 
في  الف�شل  واأبقت  بدوؤه  تاريخ  من  �شهر  خالل  ينتهي  اأن  على  التحقيق  لبدء   2016  /3  /21
الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم 

يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/12258/2015/02
4/12258/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
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المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر علي المدفعي. المدعى عليه: 
البري لل�شحن والتفريغ. الرقم ال�شخ�شي: 25081-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 310.841 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/19524/2015/02
7/19524/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة عبدعلي عي�شى النوح واأولده. وكيلها اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليهم: �شركة 
انف�شتمار العقارية، �شامي مكي عبداهلل، �شركة توب جوب لالإن�شاء ذ.م.م مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3663 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/12306/2015/02
8/12306/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
عليهما:  المدعى  �شعد.  فرج  �شعد  ر�شوى  وكيلته  المقبل.  دخيل  محمد  بن  وجدي  المدعي: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 3400 دينارًا مع  العبداهلل. مو�شوع  العا�شمة، ناجي محمود  بيت 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/12731/2015/02
4/12731/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: نوره محمد علي محمود عبدالنبي 
بو�شهري. الرقم ال�شخ�شي: 790907585. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1247.269 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/12735/2015/02
7/12735/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعى  المال   اأحمد خليفة  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-79971 ال�شخ�شي:  الرقم  ليمتد.  ولث  دالي  �شركة  عليها: 

971.937 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12733/2015/02
9/12733/2015/02                       

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عبداهلل محمد يو�شف جميل الرقم 
ال�شخ�شي: 580004309. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 575.579 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/12254/2015/02
1/12254/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ح�شين محمد علي غلوم حاجي الرقم 
ال�شخ�شي: 80433-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 353.081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/16926/2015/02
2/16926/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعي: AKTER MAINUDDIN. وكيله خالد خليفة علي البنغدير الدو�شري  المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بوردو لخدمات التنظيفات، مكتب الدبلوما�شية لتخلي�س المعامالت الحكومية. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/12531/2015/02
1/12531/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة ح�شن وحبيب ابناء محمود. وكيلها خليل اإبراهيم اأديب. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
التناك التجارية. الرقم ال�شخ�شي: 201511340. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 937 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/19825/2015/02
4/19825/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: ALEXIS BUDDA. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

599.114 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/16341/2015/02
8/16341/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
 DIMPLE عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821122479 ال�شخ�شي:  الرقم   .ORTINERO PUMARADA

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12191/2015/02
9/12191/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
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المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590142917 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شين  محمد  �شالح 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12425/2015/02
9/12425/2015/02                       

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   800950364 ال�شخ�شي  الرقم   .JOSE LEONARDO LIM MORALES

طلب مبلغ 288.125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12294/2015/02
9/12294/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 861047338 مو�شوع  الرقم   .MOHAMMAD SARIFUL ISLAM

مبلغ 251.393 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/16026/2015/02
5/16026/2015/02                         

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين نبيل ح�شن علي ال�شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 830803696. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/16832/2015/02
9/16832/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
رقيه عي�شى ح�شن يو�شف ال طريف. الرقم ال�شخ�شي: 710015194. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 314.809 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/16026/2015/02
5/16026/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين نبيل ح�شن علي ال�شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 830803696. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/16926/2015/02
2/16926/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعي: AKTER MAINUDDIN. وكيله خالد خليفة علي البنغدير الدو�شري المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بوردو لخدمات التنظيفات، مكتب الدبلوما�شية لتخلي�س المعامالت الحكومية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/20587/2015/02
7/19491/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
 IMRAN AZIZ المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: 
AHMAD AZIZ AHMAD KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 890220360. مبنى 816 طريق 1032 
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مجمع 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/16139/2015/02

3/16139/2015/02                 
تبليغ باحل�صور

 .mark Hamilton :المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 201514130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/15215/2015/02
7/15215/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690500599 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHOKON MUKROM ALI

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

جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/15206/2015/02
8/15206/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: فاطمة 
مبلغ 131.413  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 420027661.  الرقم  م�شعال.  علي  محمد 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/15062/2015/02
6/15062/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه اأحمد علي 
محمد ا�شد اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 690924461. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 196.442 دينارًا 

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

جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10580/2015/02
6/15062/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
اأحمد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
علي محمد ا�شد اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 690924461. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 196.442 

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

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/9695/2015/02
8/09695/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمود �شالح 
 365.494 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840915047 ال�شخ�شي:  الرقم  يون�س.  على  محمد 

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

جل�شة 2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/9676/2015/02
1/09676/2015/02                        

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمود 
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علي عي�شى علي. الرقم ال�شخ�شي: 731004540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 479.01 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/13316/2015/02

تبليغ باحل�صور
 Nhor A وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه .ANDREW SAADAT :المدعي
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 1000  العاملة. مو�شوع  لالأيدي  القاد�شية   ،Talipasan

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

جل�شة 14-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/19221/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليها �شحى  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
ح�شن علي ح�شن معيوف. الرقم ال�شخ�شي: 840804482. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 229.79 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 16-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/14144/2015/02
تبليغ باحل�صور

�س.ت:  عبا�س  اأحمد  عليه: مجيد ح�شن  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
53576. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 363.047 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 16-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13610/2015/02
تبليغ باحل�صور

 HAFIZ MUHAMMAD :المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
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مع  دينارًا   288.82 مبلغ  طلب  الدعوى   مو�شوع   .770468250 ال�شخ�شي:  الرقم   .IMRAN
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 16-03-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/13759/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770124623 ال�شخ�شي:  الرقم  الرداعي.  �شالح  علوي  محمد 

704.444 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/19205/2015/02
تبليغ باحل�صور

 LITON MIAH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
WALI MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 870171020. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 281.856 دينارًا 

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

جل�شة 16-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/10249/2014/02
بيع باملزاد العلني

المدعين: هواني عبدالواحد نجم يو�شف. ريهام عبدالواحد نجم يو�شف. �شيماء عبدالواحد 
علي  �شعيدة جمعه  عليهم:  المدعى  الخ�شرم.  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  وكيلهم  يو�شف.  نجم 
�شعاد  بوكلي.  يو�شف  نجم  عبدالواحد  نجم  �شنان.  ال  عبداهلل  حمد  عبداهلل  امينه  الخال. 
القا�شرين.  اموال  ادارة  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  بوكلي.  يو�شف  نجم  عبدالواحد 
مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق/ ق�شمة عقار. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإجراء 
بالمزاد   )34213( رقم  بالوثيقة   )1991/1056( رقم  بالمقدمة  المقيد  التداعي  عقار  بيع 
العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره -/120000دينارًا وهو الثمن الذي �شتبداأ به المزايدة طبقًا ل�شلطة 
المحكمة في تقدير القيمة التي �شيبداأ بها المزاد تما�شيًا مع تقرير هيئة الفرز بالإ�شافة اإلى 
الم�شاريف التي ت�شمل اأتعاب الخبرة والتي �شيتم تقديرها بعـد النتهاء من بيع العقار بالمزايدة، 
وحددت المحكمة جل�شة 2016/3/16 لإجراء البيع بالجل�شة العلنية التي �شتعقد بمقر المحكمة 
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في تمام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت المحكمة الدلل الأ�شتاذ/ محمد ح�شن الإعالن عن 
البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة ل تزيد عن ثالثين يومًا ول تقل عن خم�شة ع�شر يومًا من 
خالل ل�شق الإعالن على العقار وفي اللوحة المعدة لالإعالنات بالمحكمة اأو بن�شره في الجريدة 
الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغيرها مما يراه، واأبقت الف�شل في الم�شروفات، وعلى 

قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم والدلل المنتدب بمنطوق هذا الحكم.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 16-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/4133/2007/02
بيع باملزاد العلني

المدعين: فا�شل ميرزا عبا�س محمد. امل ميرزا عبا�س محمد. وداد ميرزا عبا�س محمد 
ف�شيله ميرزا عبا�س محمد. نظيمه ميرزا عبا�س محمد. هدى ميرزا عبا�س محمد  وكيلهم علي 
عبداهلل عبدالغني اليوبي. المدعى عليهم: بتول ال�شيد �شعيد خلف. ميرزا عبا�س محمد. جهاز 
المحكمة  حكمت  عقار.  ق�شمة  م�شتحق/  فرز  الدعوى:  مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة 
رقم )1973/2939(  بالمقدمة  المقيد  التداعي  بيع عقار  باإجراء  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل 
بالوثيقة رقم )74/4934( بالمزاد العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره -/121107دينارًا وهو الثمن 
الذي �شتبداأ به المزايدة طبقًا ل�شلطة المحكمة في تقدير القيمة التي �شيبداأ بها المزاد تما�شيًا 
مع تقرير هيئة الفرز بالإ�شافة اإلى الم�شاريف التي ت�شمل اأتعاب الخبرة والتي �شيتم تقديرها 
البيع  لإجراء   2016/3/17 جل�شة  المحكمة  وحددت  بالمزايدة،  العقار  بيع  من  النتهاء  بعـد 
بالجل�شة العلنية التي �شتعقد بمقر المحكمة في تمام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت المحكمة 
الدلل ال�شابق ندبه الأ�شتاذ محمد ح�شن الإعالن عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة 
العقار  على  الإعالن  ل�شق  خالل  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  عن  تقل  ول  يومًا  ثالثين  عن  تزيد  ل 
اليومية و�شحف  اأو  الر�شمية  الجريدة  بن�شره في  اأو  بالمحكمة  لالإعالنات  المعدة  اللوحة  وفي 
الإعالنات وغيرها مما يراه، واأبقت الف�شل في الم�شروفات، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب 

من الخ�شوم والدلل المنتدب بمنطوق هذا الحكم.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 17-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/18833/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الدار لالإلكترونيات. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: علي اأحمد 
مع  دينارًا   923 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860402355 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  علي 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/22519/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: فاطمة اأحمد عبا�س علي. وكيلها محمد عي�شى محمد اأحمد الكويتي. المدعى عليه: 
مو�شوع   .820375810 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHIMMAH RAHMAWATI WASNOTO

الدعوى: طلب مبلغ 900 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/21199/2014/02
تبليغ باحل�صور

عبدالح�شين  علي  وجيهة  وكيلته   .GIAS UDDIN MOZUMDER BAZLU MIAH المدعي: 
حمد. المدعى عليها: رقيه عبدالرحمن مرزوق �شريده. الرقم ال�شخ�شي 570026814. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 600 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 17-03-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/15929/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليه: اأحمد محمد علي جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 760101396 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 158.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/19401/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شو التجارية. �س.ت 77374 مو�شوع 



261
العدد: 3252 - الخميس 10 مارس 2016

الدعوى: طلب مبلغ 1237.274 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/19372/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم ذ.م.م. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: فاطمة 
حبيب عبداهلل حمود. الرقم ال�شخ�شي: 880213922. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/18691/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ANNALIZA MALABANAN REBULADO. الرقم ال�شخ�شي 820439738. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 716.204 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/19617/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JAHANGIR YEASIN. الرقم ال�شخ�شي: 781032202. مو�شوع الدعوى 265.857 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/19415/2015/02
تبليغ باحل�صور

 HAMZA عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   770517560 ال�شخ�شي:  الرقم   .KOYA PALLI THAZHAM
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261.194 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/03985/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: MUHAMMAD JAHANGIR RAJA. المدعى عليه: اأحمد عبدالنبي عبداهلل متروك. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1400 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله بانتهاء حكم التحقيق 
واعادة الدعوى للمرافعة بجل�شة 2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/12488/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها خديجه 
ح�شن علي ال اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 630065810. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 206.5 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/12499/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
OYAH TONGSON RIVERA. الرقم ال�شخ�شي: 781002583. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/11270/2015/02
تبليغ باحل�صور

 ARASH المدعى عليها   الحايكي.  �شلمى عي�شى ح�شن  تيلكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
SAIDI. الرقم ال�شخ�شي: 781225000. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 دينارًا مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/12498/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
IFTIKHAR AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 840212704. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 200.45 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/21004/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: اأحمد محمد اأحمد 
عبداهلل مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 740703099. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.457 دينارًا 

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

جل�شة 2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/01928/2008/02
بيع باملزاد العلني

المدعون: اأحمد �شقر عي�شى ال�شيراوي. خالد �شقر عي�شى ال�شيراوي. نا�شر �شقر عي�شى 
ال�شيراوي. وكيلهم حافظ علي محمد حاجيه. المدعى عليهم: �شقر عبداهلل ال�شيراوي. فاطمة 
محمد جناحي. محمد �شقر عي�شى ال�شيراوي. عبداهلل �شقر عي�شى ال�شيراوي. هند �شقر عي�شى 
عي�شى  �شقر  يو�شف  ال�شيراوي.  عي�شى  �شقر  يا�شر  ال�شيراوي.  عي�شى  �شقر  منعم  ال�شيراوي. 
ال�شيراوي. جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري، مبنى 201 طريق 2104 مجمع 221 الب�شيتين. 
مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق/ ق�شمة عقار. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإجراء 
  )1980/144( رقم  والمقدمة   )1982/1440( رقم  بالمقدمة  المقيد  التداعي  العقارات  بيع 
اأ�شا�شي مقداره/ - 378016 دينارًا وهو الثمن الذي �شتبداأ به المزايدة  بالمزاد العلني بثمن 
التي �شيبداأ بها المزاد تما�شيًا مع تقرير هيئة الفرز  طبقًا ل�شلطة المحكمة في تقدير القيمة 
بالإ�شافة اإلى الم�شاريف التي ت�شمل اأتعاب الخبرة والتي �شيتم تقديرها بعـد النتهاء من بيع 
التي  العلنية  البيع بالجل�شة  العقار بالمزايدة، وحددت المحكمة جل�شة 2016/04/24 لإجراء 
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�شتعقد بمقر المحكمة في تمام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا، وكلفت المحكمة الدلل ال�شابق ندبه 
الأ�شتاذ محمد ح�شن  الإعالن عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة ل تزيد عن ثالثين 
المعدة  اللوحة  وفي  العقار  على  الإعالن  ل�شق  خالل  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  عن  تقل  ول  يومًا 
لالإعالنات بالمحكمة اأو بن�شره في الجريدة الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغيرها مما 
والدلل  الغائب من الخ�شوم  اإعالن  الكتاب  الم�شروفات، وعلى قلم  الف�شل في  واأبقت  يراه، 

المنتدب بمنطوق هذا الحكم.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/06923/2015/02
تبليغ باحل�صور

مركز  عليه:  المدعى  �شعيد.  محمد  نبيل  وكيلها  العامة.  المركبات  خدمات  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 201506837. مبنى 106 طريق 10 مجمع 606  الرقم  للبطاريات.  الذهبية  القوة 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3579.339 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الخارجية. 
لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  المحاماة. حكمت  اأتعاب 
الطرفين  بين  العالقة فيما  اأوًل:  ال�شهود  �شهادة  القانونية ومنها  الإثبات  بكافة طرق  المدعية 
المبالغ  ثالثًا:  وقيمته  و�شببه  المطالبة  مبلغ  اإلى  اأدى  الذي  الطرفين  بين  الوارد  التفاق  ثانيًا: 
اإن وجدت و�شرحت للمدعى عليها النفي بذات الطرق  المتبقية بذمة المدعى عليها للمدعية 
بدئه  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  ينتهي خالل  اأن  على  التحقيق  لبدء  وحددت جل�شة 2016/3/2م 
واأبقت الف�شل في الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا 

الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13754/2015/02
تبليغ باحل�صور

الحلواجي،  يو�شف  اأحمد  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
 1031.856 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   242 طريق   2872 مبنى   .1-466 �س.ت: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 7/13755/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: الوجنة للمقاولت. �س.ت 71097-
الدعوى:  امنه عبداهلل علي ح�شن مو�شوع  المعامير  2. مبنى 1068 طريق 3331 مجمع 633 

طلب مبلغ 676.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/14549/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: محمد عبداهلل علي المحميد �س.ت:  
ال�شرقي �شاحب موؤ�ش�شة اوزو بوتيك.  41590-2. مبنى 679 طريق 1312 مجمع 913 الرفاع 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 550.858 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/19980/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ليت�شي ميديا هاو�س �س.ت: 
الدعوى: طلب مبلغ  المنامة. مو�شوع  73672-1. مكتب 51 مبنى 58 طريق 386 مجمع 325 

4909.477 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/20368/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: اأحمد غانم ح�شن 
المعامير.   633 مجمع   3338 طريق   1335 مبنى   .760236097 ال�شخ�شي:  الرقم  جاباهلل. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 179.86 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/14519/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليه   المدعى  العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  وكيله  البناء.  معدات  لتاأجير  الكرار  المدعي: 
RIZWAN AMIN. الرقم ال�شخ�شي: 910517290. مبنى 264 طريق 2714 مجمع 927 الرفاع 

اأتعاب  ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2571.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/19791/2015/02

تبليغ باحل�صور
العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلتها  الزراعي.  والت�شنيع  لالإنتاج  العثمان  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: اون�شت البحرين والكويت جينيرال تريدينغ. مبنى 328 �شقة 40 طريق 1910 
مبلغ  الدعوى: طلب  العنزي مو�شوع  �شويدان  را�شد حطاب  ال�شيد  لمالكه  المنامة  مجمع 319 

2245 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/16331/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبنى   .850192269 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD ASHFAQ HABIB MUHAMMAD

الدعوى طلب مبلغ 124.617 دينارًا مع  الغربي. مو�شوع  الرفاع  1812 طريق 89 مجمع 906 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 8/17375/2015/02
تبليغ باحل�صور

 GRIFFIN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
GARDNER CANTRELL. الرقم ال�شخ�شي: 871237210. مبنى 3 طريق 382 مجمع 342 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 617.528 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/19747/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: معاذ ع�شام محمد 
جزر   257 مجمع   5720 طريق   2648 مبنى  ال�شخ�شي:921019831.  الرقم  خما�شية.  �شعيد 
اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1025.376 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية


